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Hyvää
Syksyä!
NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA

www.tutoris.fi/recoverix

RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmä

Innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä kuntoutusmenetelmä
vaativaan aivojen kuntoutukseen.
Aivoverenkiertohäiriöasiakkaille ja henkilöille, joilla on aivojen
vaurioitumisesta johtuvia toimintakyvyn häiriöitä.
Pohjois-Suomen ainoa RecoveriX® -aivokuntoutuslaite TutorisFysiossa!

Rehapolis, Kiviharjunlenkki 4. Oulu. Kysy lisää p. 020 742 4400
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Pääkirjoitus

Vauhtia
yhdistyksen
toimintaan
Helteinen kesä on vaihtunut lämpöiseen syksyyn.
Yhdistyksen kesä sisälsi yhdistysvierailuja Irjalassa. Mielestäni vierailujen isännyys onnistui meiltä
hyvin, kiitos kuuluu yhdistyksen naisjäsenille, teiltä
onnistui vierailijoiden kestitys loistavasti. Kaija onnistui organisoimaan vierailut ruokailuineen hienosti. Martti oli kerännyt runsaasti palkintoja arpajaisiin ja bingon pelaamiseen. Kesä oli suhteellisen
vilkasta toiminta-aikaa: Irjalan kesäpäivät pyörivät
koko kesän, yhdistyksen vierailivat luonamme Irjalassa ja teimme luontoretket Liminganlahdelle
ja Hailuotoon. Syksyllä luvassa vielä retket Hossan
kansallispuistoon ja Rokualle.
Saimme elokuussa surusanoman, kun entinen pidetty puheenjohtaja rovasti Unto Lampinen
poistui tästä elämästä. Kiitos Untolle puheenjohtajuusajasta, teit ansiokasta työtä.
Marraskuussa on tärkeä yhdistyksen syyskokous.
Toivomme jäseniltä runsasta osanottoa kokoukseen, toivottavasti saamme paikalle huomattavasti enemmän jäseniä kuin vuoden takaisessa syyskokouksessa. Tämä syyskokous on erittäin tärkeä

yhdistyksen toiminnan kannalta, ja toivoisimme
saavamme lisää jäseniä yhdistyksen hallitukseen.
Syyskokous on Lintulammen asukastuvalla (Höyhtyän Välke) höyhtyän ostoskeskuksessa, 15.11. kello 18, lämpimästi tervetuloa!
Vielä kerran kiitos vieraileville yhdistyksille,
saimme oppia teiltä yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseen.
Hyvää syksyä jäsenille!
Pauli Elsilä, hallituksen puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n

S Ä Ä N TÖ M Ä Ä R Ä I N E N S YYS KOKO US
Aika: torstaina 15.11.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka: Höyhtyän Välke (Lintulammen asukastupa),
Latokartanontie 1, Oulu.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
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Toiminnanjohtajan palsta

Arvoisat jäsenet

OIY:llä on pitkät juuret ja värikäs taival. Olemme tehneet työtä vammaisten hyväksi jo yli 80 vuotta. Me
haluamme tarjota yhdistyksenä myös jäsenillemme
– tukea ja neuvoja. Oikeuksienvalvonta on jo pitkään
ollut toimintamme keskiössä ja haluamme kehittää
tätä roolia jatkossa entistä palvelevammaksi.
Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten esim. julkisen sektorin, yritysten ja muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Tällä pyrimme siihen, että yhdistyksemme jäsenten asemaa erityisesti
yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa sekä palveluiden saatavuudessa paranee. Yhdistyksemme
toimii jäsenistöä varten ja tätä toimintaperiaatetta
haluamme ajaa jatkossa entistäkin vahvemmin.
Oulun kaupunki kilpailutti vammaisten kuljetuspalvelut keväällä 2018. Kuljetuspalvelut tuotetaan
uusien palveluntuottajien toimesta 1.7.2018 alkaen.
Sen seurauksena kuljetuspalvelut heikkenivät olennaisesti. Suorasoitto-oikeuden poistuminen on pidentänyt jonotusaikaa Matkapalvelukeskukseen pahimmillaan jopa 30 minuuttiin. Lisäksi tilatut taksit
ovat usein myöhässä tai eivät tule ollenkaan noutamaan asiakasta. Lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin
takseja on todella vähän saatavilla. Yhdistyksemme jäseniä on ollut mukana laatimassa vetoomusta
Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnalle tilanteen
korjaamiseksi. Lisäksi toiminnanjohtajana olen ollut
henkilökohtaisesti yhteydessä lautakunnan puheenjohtajaan Pirjo Sirviöön sekä Oulun kaupungin vam-

maisneuvostoon tilanteen johdosta.
Kesäkoti Irjalan vuokraus on sujunut tänä kesänä
todella hyvin. Hietasaaren kaavasta tehty valitus on
hylätty Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudessa. Kaavasta valittaneet tahot hakevat luultavasti muutosta
Hallinto-oikeuden päätökseen Korkeimmalta Hallinto-oikeudelta. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintamme Irjalassa jatkuu entiseen tapaan.
Yhdistys möi elokuussa testamentilla saadun Pudasjärvellä sijaitsevan kiinteistön. Saaduilla varoilla
voimme hankkia kuulovammaisten apuvälineitä niitä tarvitseville jäsenillemme, jotka eivät saaneet tarvitsemaansa kuulovammaisen apuvälinettä, esim.
Oulun kaupungilta tai Pohjois-Suomen sairaanhoitopiiriltä.
Yhdessä teemme yhdistyksestä elinvoimaisen, sillä jäsenet ovat toimintamme ehdoton voimavara.
Hyvää syksyä ja
tervetuloa syyskokoukseen!
Riku Syrjälä, toiminnanjohtaja

Vapaaehtoiset yhdistyksen tärkeä voimavara
Vapaaehtoistyö ei ainoastaan ole suureksi avuksi yhdistyksen tapahtumissa, mutta luo myös lämmintä yhteishenkeä ja saa kasaan mukavan kokoonpanon ja yhdessä tekemisen meiningin.
Yhdistys hakee edelleen vapaaehtoisia erinäisiin
vapaaehtoistöihin ja tempauksiin, otamme mielel4
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lämme apua myös ideointiin ja yhdessä harrastamiseen. Haluamme, että yhdistys on jäsentemme
näköinen, ja siksi toivoisimme, että jäsenten into ja
osallistuminen näkyisi myös toiminnassa. Yhdessä
voimme luoda toimintaa, johon jokainen lähtee innolla mukaan.

YHDISTYS TIEDOTTAA

Digiopastusta yhdistyksessä

Digikoordinaattori Pauli Pyy.

Yhdistyksessä on tänä vuonna aloitettu jäsenten digiopastaminen. Toiminta aloitettiin keväällä Invalidiliiton tarjoamalla Digistartilla. Invalidiliiton digikoordinaattori Pauli Pyy tuli opastamaan innokkaita
oppijoita keväällä. Irjalassa on sen jälkeen pidetty
digiopastuskertoja, joihin on voinut tulla oppimaan
uusia asioita digilaitteisiin ja nettiin liittyen. Esiin on
tullut mm. kysymyksiä eri palveluiden käytöstä sekä
älypuhelimen käytöstä ja ominaisuuksista.
Yhdistys tarjoaa edelleen jäsenilleen apua ja
opastusta digiasioissa. Voit varata ajan toimistolta henkilökohtaiseen opastukseen. Toimistolla
on myös tietokone jäsenten käytettävissä. Voimme
opastaa esim. eri palveluihin kirjautumisissa, sähköpostitilin luomisessa, juna- tai konserttilippujen ostamisessa, jne. Toimiston yhteystiedot: toimisto@
oiy.fi, p. 050 574 1567.

JÄSENLEHDEN 1/2018
KESÄKILPAILUN

voitti Kari Autio,
joka arvasi kesän korkeimmaksi
lämpötilaksi 31°C.
Onnittelut!

Oulu-Kainuu alueen
järjestöasiantuntija esittäytyy!
Hei, aloitin työni Invalidiliitossa toukokuussa. Työhöni kuuluu erityisesti vaikuttamistyö ja yhdistysten toiminnan tukeminen. Työalueenani minulla on
kaksi maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Alueellani on yhteensä 12 yhdistystä. Lisäksi vastaan
valtakunnallisesti vammaisten nuorten vaikuttamistoiminnasta.
Työni on mielenkiintoista ja olen ehtinyt muutamassa kuukaudessa tavata alueeni yhdistysten jäseniä ja tietysti perehtyä Invalidiliiton toimintaan. Teen
yhteistyötä erityisesti alueen yhdistysten hallitustoimijoiden ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.
Seuraan ajankohtaisia vammaisiin vaikuttavia asioita ja tuon esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden
näkökulmaa esiin eri paikoissa. Esimerkiksi parin

viime viikon aikana olen lähestynyt maakuntien ja
kuntien työntekijöitä ja aktiivisia yhdistysvaikuttajia
tuleviin maakunnallisiin vammaisneuvostoihin ja niiden rooliin liittyen. Oulun tilanteessa taas tällä hetkellä puhuttaa ja mietityttää kovasti vammaispalvelulain mukaisten taksikyytien tilanne.
Työpisteeni sijaitsee Oulun Kumppanuuskeskuksessa Etu-Lyötyssä osoitteessa Kansankatu 53, tervetuloa vierailulle!
Yhteistyöterveisin,
Sanna Saarimaa
p. 044 765 0512
sanna.saarimaa@invalidiliitto.fi
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YHDISTYS TIEDOTTAA

Ovatko jäsentietosi ajantasalla?
Onko puhelinnumerosi muuttunut
siitä, kun liityit yhdistykseen?
Onko sinulla sähköpostiosoite,
jota sinulla ei ollut yhdistykseen
liittyessäsi? Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi toimistolle, kiitos.
Voit ilmoittaa uudet tietosi sähköpostitse toimisto@oiy.fi, puhelimitse 050 574 1567, postitse: OIY
ry Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu tai nettisivun
yhteydenottolomakkeen kautta: http://www.oiy.
fi/yhteystiedot/

Maanantaina 31.12.2018 mennessä yhteystietonsa päivittäneiden kesken arvomme kolme yllätyspalkintoa! Arvonta suoritetaan tammikuun alussa. Palkinnonsaajien nimet julkaistaan
seuraavassa jäsenlehdessä.

Uusia jäsenetuja
Taitonetti.fi - Krouvintie 5, 90400 Oulu
• Koneet ja huollot -5 %
Oulun Kiinteistövälitys Oy – www.ouki.fi
• yhdistyksen jäsenille välityspalkkioista 10 %:n
alennus

Asianajaja & varatuomari Ulla-Maija Pöhö
– www.poho.fi
• Yhdistyksen jäsenet saavat 10 %:n alennuksen
asianajaja & varatuomari Ulla-Maija Pöhön tarjoamista palveluista

Oulun Invalidien yhdistys jakaa ensi
vuonnakin yhdessä Kiistola-säätiön kanssa
stipendiavustusta vammaisurheilijoille,
jotka kilpailevat tai suunnittelevat kilpailevansa
omassa sarjassaan.

Ulkomaanmatkalle?

Hakemuksen stipendiin voi lähettää liitteenä sähköpostitse osoitteeseen riku.syrjala@oiy.fi, ja siihen tulee perustella omat urheilutavoitteet. Hakijan tulee
olla OIY:n jäsen.
Stipendi- ja jäsenhakemusten määräpäivä on
31.10.2018. Levittäkää tietoa omille verkostoille, tutuille ja joukkuetovereille. Lisätietoa saa OIY:n toimistolta: toimisto@oiy.fi, 050 574 1567, 044 236
5338. Kuluvan vuoden avustuspäätökset ovat viivästyneet, pahoittelemme tilannetta.

Yhdistys suunnittelee ulkomaanmatkaa EteläEuroopan lämpöön huhti-toukokuussa 2019.
Lomakohde ei ole vielä valittuna, mutta tarkoitus on lentää suoraan Oulusta lomakohteeseen.
Kartoitamme kiinnostuneiden määrää,
kiinnostuneet voivat olla
yhteydessä toimistoon marraskuun
loppuun mennessä. toimisto@oiy.fi.

Invalidiliiton puhelinneuvonta:
Puhelinneuvonta puh. 0200 1234
Invalidiliiton työntekijät vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa 0200 1234.
Neuvontanumero vastaa tiistaisin ja torstaisin kello
13-17. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse
osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi.
6
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Puhelinneuvonta on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen ammattiauttajia unohtamatta. Numerossa vastataan vammaispalveluja sekä muita tukitoimia koskeviin kysymyksiin.
Soittaminen on paikallisverkkomaksun (lankaliittymä) / matkapuhelumaksun suuruinen.

YHDISTYS TIEDOTTAA

Tulevat jäsentapahtumat OIY
Tiistaina 16.10. klo 16.30-18
Bingoilta, Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1
Juodaan kahvit ja pelataan bingoa
Perjantai-sunnuntai 26.-28.10.
Yhdessä luontoon! -syysretki Rokualle
ks. ilmoitus
Tiistaina 30.10. klo 17
Amputoitujen vertaistapaaminen
Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs
Torstaina 15.11. klo 18
Yhdistyksen syyskokous, Höyhtyän välke,
Latokartanontie 1
Perjantai-lauantai 16.-17.11.
Vertaistukikoulutus, ks. ilmoitus
Tiistaina 20.11. klo 16.30-18
Bingoilta, Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1

Tiistaina 27.11. klo 17
Amputoitujen vertaistapaaminen
Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs
Joulukuun ajan
joululahjapaketointia
Suomalaisessa
Kirjakaupassa, Valkeassa,
toivomme jäsenten osallistuvan
runsain joukoin, kaikki apu on
arvokasta, teitpä sitten yhden
tai useamman vuoron.
Yhteydenotot toimistolle
toimisto@oiy.fi, 050 574 1567.
Yhteinen ruokailu kaikille
osallistujille tammikuussa.
Tiistaina 15.1.2019 klo 16.30-18
Bingoilta, Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1

Erityis-/soveltavanliikunnan ryhmät:
Syksy 3.9.–14.12.2018, kevät 7.1.–11.5.2019 (ei vko 43, 10)
Pyörätuolikoripallo
Ke 16.30–18.00 Maikkulan yläaste, peli- ja
harjoitteluryhmä aikuisille ja nuorille.
Tiedustelut p. 044 577 4784
Sähkärisalibandy
www.haukiputaanheitto.fi
Ma, ke, to 18.00–19.30 Linnamaan liikuntahalli
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas
harrasteryhmä.
Tiedustelut anni.mannelin@gmail.com
Jumppakimppa
Ke 15.00 kuntosali, kaupunginsairaala,
Kiviharjuntie 5
Ke 16.15 vesivoimistelu, kaupunginsairaala,
Kiviharjuntie 5
Tiedustelut p. 040 761 5502
Sulkapallo
www.tervasulka.fi
Ma 17.00–18.00 Linnanmaan liikuntahalli
Aikuisten ohjattu sulkapalloryhmä
Vuosimaksu 80 €. Ilmoittautumiset p. 041 549 7755

Boccia, erityisjärjestöt yhdessä
Oulun urheilutalo, palloilusali 2. krs
Pe 10.00–12.00 peli- ja harjoittelu vuoro
Tiedustelut p. 044 531 6773
Ke 13.00-15.00 harjoitteluvuoro
Tiedustelut p. 040 504 3099
Erityisvesivoimistelut (avoin)
Perusmaksu.
Ilmoittautumiset puhelimitse p. 044 703 8049
Oulun uimahalli, monitoimiallas
Pitkäaikaissairaat
ti 15.00-15.30 ti 15.45-16.15 pe 12.15-12.45
Oulun uimahalli, kuntoallas
Pitkäaikaissairaat pe 13.00-13.30
ei ennakkoilmoittautumisia
Kunkin liikuntaryhmän tiedustelut
ensisijaisesti ym. numeroista.
Tiedustelut muista liikunta-asioista:
Ulla Virrankoski p. 044 703 8046,
ulla.virrankoski@ouka.fi
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Yhdessä luontoon!

SYKSYINEN ROKUA
pe-su 26.-28.10.2018

Lähde mukaan viettämään luontoaiheinen
viikonloppu Rokualla!
Tutustumme Rokuan esteettömiin luontoreitteihin ja
nautimme syksyisestä luonnosta.
Majoitus Rokua Helth & Spa:ssa 2 h -huoneissa
Hinnat 2 vrk OIY ja Reumayhdistyksen jäsenet:
puolihoito 56 €/hlö, täysihoito 86 €/hlö
ei-jäsenet: puolihoito 70 €/hlö, täysihoito 100 €/hlö
1 hh -lisämaksu 35 €/hlö/vrk
Lähtö pe 26.10. klo 13 Oulun linja-autoasemalta ja
paluu su 28.10. noin klo 13.
Sitovat ilmoittautumiset to 4.10. mennessä toimisto@oiy.fi
Ilmoitathan seuraavat tiedot:
- jäsenyys
- puolihoito/täysihoito
- pyörätuoli/sähköpyörätuoli/sähkömopo
- invahuoneen tarve
- avustaja
- ruokarajoitteet
- voit myös ilmoittaa kenen kanssa haluat jakaa huoneen
- jos tulet bussikyydin sijaan omalla autolla
Saat laskun ilmoitautumisen yhteydessä. Paikkoja rajoitetusti.
Peruutukset vain lääkärintodistuksella. Mukana yleisavustaja.
Lisätietoja: toimisto@oiy.fi, p. 050 574 1567
Retki on osa Yhdessä luontoon! -hanketta, jonka järjestävät
Oulun Invalidien Yhdistys ry ja Oulun Reumayhdistys ry

8
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Emutarhalla Hailuodossa.

Yhdessä luontoon!
Oulun Invalidien Yhdistyksellä on tänä vuonna yhdessä Oulun Reumayhdistyksen kanssa Yhdessä
luontoon! -hanke, jonka tavoitteena on antaa myös
liikuntarajoitteisille mahdollisuus tutustua erilaisiin
luontokohteisiin ja nauttia luonnosta esteettömästi.
Olemme valinneet retkipaikoiksi esteettömiä kohteita. Selkeästi olisi toiveita useammista esteettömistä
reiteistä eri kohteissa.
Keväällä kävimme Liminganlahden luontokeskuksessa. Reissu oli mukava, vaikka pieniä esteitä
kohdattiinkin, kun emme saaneet tarpeeksi hyvää
opastusta esteettömälle reitille lintutornille ja päädyimme reitille, jota pitkin ei pyörätuolilla eikä monella liikuntarajoitteisella ollut mahdollisuutta jatkaa
lintutornille asti. Luontokeskuksessa oli tilava, katet-

tu makkaranpaistopaikka, jonka äärellä kahvittelut,
makkaranpaisto ja eväät maistuivat mukavassa seurassa.
Elokuussa suuntasimme Hailuotoon, jossa tutustuimme mm. Hailuodon emutarhaan. Kauniissa merenrantamaisemissa kierrettiin esteetön pitkospuureitti. Marjaniemen nokassa paistettiin makkaraa ja
syötiin eväitä. Voimakas tuuli toi hieman haastetta, kun meinasi lentää hatutkin päistä ja kahvikupit
pöydältä, mutta muutoin sää kyllä suosi.
Lämpimät kiitokset Pulla-Pirtille, Meriläisen leipomolle ja K-Market Myllyojalle, jotka lahjoittivat eväitä luontoretkillemme.
Hankkeen puitteissa teemme vielä matkan Hossan kansallispuistoon sekä syysretken Rokualle.
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Pikku Käsi Kalajoella 2018
Terveiset erittäin tuulisen Kalajoen hiekkasärkiltä. Kävimme Pikku
Käsi -ryhmän kanssa tapaamassa jälleen kerran yhteisen tekemisen ja oleskelun merkeissä. Olin
itse mukana ryhmän tapaamisessa ensimmäistä kertaa.
Tapaamisessa teemana tällä kertaa oli vertaistuki. Halusin kuulla ryhmän jäsenten
kokemuksista, toiveista ja ajatuksista vertaistukeen liittyen. Ilahduin kovasti huomatessani kuinka

positiivisella mielellä ryhmän jäsenet olivat. Sain kuulla runsaasti toiveita ja ehdotuksia vertaistuen kehittämisestä perheille. Pikku
Käsi -ryhmässä ydinajatuksena on
tarjota tukea paitsi vamman saaneelle henkilölle, myös tämän
perheelle. Vammaisille tarjottavassa vertaistukitoiminnassa valitettavan usein unohdetaan, että
vammautuminen koskettaa myös
vammautuneen henkilön läheisiä.
Olisi siis hyvin tärkeää tulevaisuu-

dessa kiinnittää huomiota myös
vammaisen henkilön omaisten
tukemiseen.
Olen erittäin ilahtunut siitä, kuinka hyvin ryhmä otti minut vastaan. Esittelin ryhmälle vertaistukitoimintamallia, jota
olemme Vertainen vierellä -hankkeessa kehittäneet amputoiduille henkilöille. Ryhmän kanssa
keskustellessa nousi esille tarve
vastaavanlaiselle vertaistukitoiminnalle kaikille vammaryhmille.
Onkin meidän jokaisen yhteinen
asia korostaa vertaistuen merkitystä kuntoutumisessa ja yleisessä pärjäämisessä. Lähes me kaikki
olemme saaneet vertaistukea jossain vaiheessa elämäämme.
Ottakaamme mallia Pikku Käsi
-ryhmästä ja pidetään yhteyttä toisiimme, vaikka se tapahtuisi
vain pari kertaa vuodessa.
Suuri kiitos kaikille
mukana olleille.
Jonna Helavirta
OIY

Kelkkahiihtäjä Sini Pyyn haastattelu
Olen liiketalouden opiskelija ja työharjoittelussa Oulun invalidien yhdistyksellä. Olen ollut harjoittelussa 10 viikkoa. Sain tehtäväkseni tehdä paralympiaurheilijasta haastattelun. Haastattelu on toteutettu
sähköpostin välityksellä.
Haastattelin kelkkahiihtäjä Sini Pyytä. Kysyin mm.
hänen saavutuksistaan, ja hän kertoi näin:
’’Olen Sini Pyy, 25 vuotias kelkkahiihtäjä Rovaniemeltä. Vammauduin 2010 auto-onnettomuudessa.
Vammani takia liikun pyörätuolilla, mutta olen huomannut, että se vaikuttaa elämääni loppujen lopuksi
aika vähän. Teen joitakin asioita eri tavalla kuin muut,
mutta yleensä löytyy tapa soveltaa. Aloitin urheilun
hyvin pienenä, ja kilpailin ensimmäiset hiihtokisat
jo 2-vuotiaana. Siitä lähtien urheilu on ollut kiinteä
osa elämääni. Olen sijoittunut kolmanneksi maailman cup-kilpailuissa, sekä edustanut Suomea useissa arvokisoissa. Lajejani ovat Kelkkahiihto- ja ampu-
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mahiihto. Olin hiihtäjä jo ennen vammautumistani,
ja palo lajiin säilyi vammautumisen jälkeenkin. Ampumahiihto tuli mukaan vuonna 2016, ja siinä innosti uuden oppiminen, sekä mahdollisuus kilpailla enemmän. Treenaan noin 20 tuntia viikossa, eli
yleensä treenaan kaksi kertaa päivässä 1,5-2h kerrallaan. Olen osallistunut Paralympialaisiin Sochissa
sekä PyeongChangissa. Lisäksi olen edustanut Suomea MM-kisoissa Cablessa 2015 sekä Finsteraussa
2017. Seuraavaksi mielessäni on ensi talven MM-kilpailut Kanadassa.’’
Voit lukea Sinistä lisää osoitteessa:
www.sinipyy.com
Toivotamme Sinille menestystä urallaan!
Rami Paaso

Pikku Käsi -ryhmä on
suunnattu perheille, joiden lapsella on jonkinlainen raajapuutos.
Ryhmä on lähtenyt perheiden tarpeesta tavata
muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä.
Ryhmän tavoitteena on
jakaa tietoutta hyvistä
käytännöistä jokapäiväisessä elämässä ja tavata
uusia ihmisiä. Ryhmä tapaa 2-4 kertaa vuodessa eri kohteissa, esim.
kylpylä- ja laskettelukohteissa. Seuraava tapaaminen alkuvuodesta
2019.
Pikku Käsi -ryhmällä on oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa voi
keskustella avoimesti.
www.facebook.com/
groups/pikkukasi

KAIKENLAISIA LATTIOITA

LAAJA VARASTOMALLISTO
Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu
p. (08) 311 0777
www.parkettiliikesakkinen.fi
Avoinna: ma-to 8 –17,
pe 8 –18, la 10–14
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Luvalla OIY:n toimiston lyhentämänä hyvinvointilau
Muutama kuljetuspalveluita käyttävä jäsenemme
on ollut mukana laatimassa vetoomusta Oulun kaupungin Hyvinvointilautakunnalle kuljetuspalveluihin
1.7.2018 tulleisiin muutoksiin liittyen.
Oulun kaupungin toteuttama kuljetuspalveluiden
kilpailutus ja kuljetuspalveluiden käyttöön liittyvät
muutokset ovat aiheuttaneet asiakkaille niin merkittävää vahinkoa ja haittaa.
Liikennepalvelulain muuttumisen myötä taksiliikenne on vapautunut tiukasta sääntelystä ja vammattomien henkilöiden näkökulmasta taksiyritysten valikoima ja vaihtoehdot ovat kasvaneet, hinnat
monipuolistuneet ja palvelu parantuu näiden seurauksena. Oulussa kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen myötä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ei
ole enää mahdollista valita mitä tahansa taksia, eikä
kuljetuspalvelun laadun paraneminen vammaisten
osalta ole todennäköistä, kun kyydit ohjautuvat joka
tapauksessa matkapalvelukeskuksen kautta muutamille tietyille yrityksille.
Ø tilanne on eriarvoistava ja vaatii muutoksia
Suomen perustuslain, Vammaispalvelulain ja Suomen ratifioiman YK:n vammaissopimuksen mukaan.
Liikennepalvelulain hengessä muutokset ovat olleet
kuljetuspalveluihin oikeutetuille oululaisille päinvastaiset.
Ø Taksin tilaaminen soittamalla tai tekstiviestillä on muuttunut mahdottomaksi niille asiakkaille,
jotka eivät kognitiivisten puutteiden vuoksi kykene
käsittämään ajan kulumista tai käsitä oman kodin/
määränpään osoitetta. On myös asiakkaita, jotka
pystyvät soittamaan tai laittamaan viestin matkavälityskeskukseen, mutta tarvitsevat toisen henki-

H AU TAUSPA LV ELU T OULU

Kanssasi surun kohdatessa.

OULUN HAUTAUSTOIMISTO

Asemakatu 21 | 90100 Oulu | p. (08) 311 2158 (24 h)
www.arvokovaoy.fi

12 OIY:n Jäsenlehti 2/18

lön tukea lähtö-ja matka-ajan arvioinnissa. Kaikille
ei ole itsestään selvää, kuinka kaukana lähin kauppa tai kirjasto on.
Ø Tässä tilanteessa ko. asiakkaat tarvitsevat lisää
henkilökohtaista apua kyetäkseen tilaamaan kyydit,
sillä matkapalvelukeskus ei voi vahvistaa tilausta ilman täydellistä osoitetta ja kellonaikaa ja toisaalta
Kajaanin keskitetystä tilausten välityksestä ei tunneta Oulun aluetta niin, että asiakasta osattaisiin neuvoa. Avustajatunteja ei ole tällä hetkellä mitoitettu
riittämään tähän, sillä aiemmin kyydin tilaaminen
onnistui tutun kuskin antamalla tuella.
Ø Kuljetuspalveluiden käyttäjän myöhästyminen
töistä, harrastuksesta, opiskelusta jne on henkilökohtaisesti taloudellinen ja inhimillinen menetys.
Ø Kuljetuspalvelun laatuun ja esteettömyyteen
tulisi arvottaa asiakkaan tarve tietää taksin tarkka tuloaika, jotta muut resurssit, kuten henkilökohtainen apu, eivät ylity. Laatu ja esteettömyys voivat
myös säästää kustannuksia vaaratilanteissa, mikäli
kuljettaja kykenee auttamaan asiakasta matkan aikana esimerkiksi siirtymään auton penkkiin, varmistamaan turvavyön, antamaan lääkkeitä asiakkaan
neuvomana, saattamaan turvallisesti kotiovelle ja
valot päälle eteiseen.
Ø Kuljetuspalvelu ei lopulta maksa merkittävästi sen enempää, tarvitaanko edellä mainittuja apuja
matkan aikana vai ei. Mikäli henkilökohtaista avustajaa tarvitaan matkustamiseen mukaan esimerkiksi
edellä mainittujen seikkojen vuoksi, tarvitaan avustajatunteja lisää vähintään matkojen keston ja sisälle siirtymiseen kuluvan ajan verran, jolloin kokonaiskustannukset nousevat.

utakunnalle toimitettu vetoomus
Taksin tilaaminen tulee olla jatkossakin mahdollinen myös erityistä tukea tarvitseville henkilöille mahdollisimman itsenäisesti. Kuljetuspalvelun
käyttäminen ei saa olla pelottavaa tai epävarmuutta herättävää kotiin jäämisen kustannuksella. Vammaisten tulee saada osallistua yhteiskuntaan, elää
halutessaan aktiivisesti ja tehdä valintoja tasavertaisena muiden kanssa niin, ettei kyydin tilaaminen
edellytä yliluonnollista ennakointia tai sinnittelyä
eikä edistä syrjäytymistä.

Vetoomuksessa esitettiin seuraavia
muutos- ja toimintaehdotukset
1. Matkapalvelukeskuksen on tunnettava asiakkaiden taustatietoja sen verran, jotta se voi tukea
asiakasta matkan suunnittelussa ja oikeanlaisen
auton valinnassa.
2. Vaikka taksin tilaaminen on ohjeistettu tehtäväksi vähintään tunti ennen tarvetta, niin asiakkaan
on saatava taksin tuloajasta aika-arvio AINA tilausta tehdessä.
3. Yö- ja pyhäaikaan asiakkaalla tulee olla mahdollisuus käyttää suorasoitto-oikeutta valitsemaansa
taksiin. Taksien päivystysvelvollisuuden lakattua
asiakkaiden tulee saada tehdä kuluttajille tavanomaisia valintoja koskien käyttämiään palveluja.
Tämä edistää taksipalveluiden laatua lakiuudistuksen hengessä.
4. Mikäli matkapalvelukeskus ei voi välittää kyytiä jostain syystä, tulee asiakkaalla olla vaihtoehto kyydin tilaamiselle viivytyksettä ja kohtuullisin
kustannuksin.

5. Suorasoitto-oikeuden hakeminen tulee olla mahdollista ja perusteet sen saamiselle tulee esittää
virkamieslähtöisesti asiakkaille viivytyksettä ja
selkeästi.
6. Tuttutaksi -käsiteestä tulee tiedottaa asiakkaita aikaisempaa paremmin ja siitä annettujen käyttöohjeiden tulee vastata todellisuutta. Tällä hetkellä
osa kuljetuspalveluasiakkaista on saanut vammaispalveluista ohjeen, että haluamansa auton/
autot saa ilmoittaa omaksi tuttutaksiksi. Samaan
aikaan Virpi Oy on ilmoittanut, että tuttutakseina
toimii tietyt 4 invataksia, eikä muita ole valittavissa, eikä yhtiö voi vaikuttaa niiden lukumäärään.
7. Osalle kuljetuspalveluasiakkaista tuttu kuljettaja
on tärkeämpi kuin tuttu auto. Asia on selvitettävä turvallisen kuljetuspalvelun varmistamiseksi ja
eristäytymisen ehkäisemiseksi.
Selvityksessä on kuunneltava ensisijaisesti asiakkaiden tarpeita.
8. Kaikki sähkömopot ja suuremmat nostolaitteet eivät mahdu Virpi Oy:n hisseihin tällä hetkellä (Virpi
Oy:n ilmoittama maksimipituus 130cm, osa mopoista 140-150cm). Ongelma estää taksin käytön
niiltä henkilöiltä, jotka tarvitsevat em. apuvälineitä ja se on ratkaistava viivytyksettä lakiin perustuvan liikkumisen vapauden turvaamiseksi.
9. Ehdotetaan järjestelmää, jossa kaupunki asettaa
hintakaton kustannettavalle kyydille.
Asiakkaan on mahdollista valita kuljetus, joka ei
aiheuta kustannuksia omavastuuta enempää tai
vaihtoehtoisesti asiakas voi maksaa hintakaton
ylittävän osuuden itse.

2
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YHDISTYS TIEDOTTAA

Oulun Invalidien Yhdistys ry haluaa
kiittää seuraavia toimijoita oman
toimintamme tukemisesta kesällä 2018
Työkalutori Oulu, Peltimylly Oy, Autohuolto Ukkola,
Versowood Oy, Aluteräs Oy, Porin Energia Oy, A-Katsastus Haukipudas, Haukiputaan sähköosuuskunta,
Rantapohja, Leilan Tukkatupa, K-Market Martinniemi, Putaan Pulla, Säästökuoppa Haukipudas, Soralinkki Oy, Liikuntakeskus Core, Kampaamo-Parturi
Kello, K-Market Kello, S-Market Kello, Tilimylly Ky, Ala
Turka Pizzeria, Shell Herukka, Sale Herukka, Rakennuspalvelu Veijo Vedman Ky, Värisilmä Haukipudas,
Optikko Duo, Kotipizza Haukipudas, Valokuvausja mainospalvelu Mielikuvia, Kiinteistövälitys Tuttu, Step In Haukipudas, Vink Finland Oy, Juhan Auto
Oy, Haukiputaan Liikennekoulu, Korjaamo ja Varustelu Moilanen, SEO Ylikiiminki, S-Market Ylikiiminki,
Parturi-Kampaamo Saara, Tiitukka, Kaskipuu, Mammuttihirsi, Koneyhtymä Marttala Oy, Osuuspankki Ideapark, Reima Ideapark, Ylikiimingin Apteekki,
S-Market Kiiminki, Kiimingin Apteekki, Silmäasema
Kiiminki, Musti ja Mirri Kiiminki, Parturi-Kampaamo
Freestyle, Pateniemen Apteekki, Fazer Rajakylä, Pizzeria Tarantella, Urheilu Ulappa, Sale Kuivasjärvi, SMarket Pateniemi, Patelan Grilli, K-Market Rajakylä,
Kärkkäinen Limingantulli, Kaijon Kipsa, Katri-Antell
Toppila, DS Smith Ii, Nelosgrilli, K-Market Ii, Silmäasema Ii, Metsä Aalto Oy, OTSO Metsäpalvelut, Kukkakauppa A.Kova Oy, Aallon Kaluste Oy, OT-Kumi,
Iin Automaalaamo Oy, Camillo, Binja Oy, IKP Group
Oy, K-Supermarket Ritaharju, Subway Ideapark, Sale
Toppila, K-Supermarket Toppila, TOP-Katsastus Toppila, Akkutalo Esko Markuksela, Parturi-Kampaamo
Tiuku, Pohjanteko Oy, Stora Enso Oyj, Autokeidas,
FinnProfiles Oy, Lehto Group, Neste Kauppila, SEO
14 OIY:n Jäsenlehti 2/18

Jäppilä, Iin Apteekki, Puunjalostus Oy, Pizzeria Figaro, Stadium Outlet Ideapark, Tokmanni Ideapark, Silmäasema Ideapark, Instrumentarium Ideapark, Life
Ideapark, Timanttiset Ideapark, Musti ja Mirri Ideapark, Pancho Villa, Arnolds Ideapark, H2O Ideapark,
Sale Kuivasranta, Lähellä Salon, S-Market Reimari, Ravintola Navetta, Ompelimo Kello, Chef’s Salad
& Kebab, Zizzi Ideapark, Teboil Kello, Veikon Kone,
Varikko Oy, Kärkkäinen Ii, Hairlekiini Ii, Micropolis/
Greenpolis Oy, PMP Oy, Fin Door Oy, Iin Autotarvike Oy, Paulikki Ii, Kalaliike H. Kuha, Parturi-Kampaaja Teija Tiuraniemi, Liikuntakeskus Move, Rahula
Haukipudas, Pizza ja Kebab Adalar, Nietos Finland,
Fysio Well, Optiikka ja Silmälääkärikeskus Haukipudas, Pizzeria Ja Kebab Damlatas, Parturi-Kampaamo
Stylette, Kauneushoitola Beauty Box, Parturi-Kampaamo Amillon, Lucky Classic Barbershop, Kodinkonekomppis Oy, Hotelli Samantta, Uusi Muoti Haukipudas, Pesulapalvelu Pesu-Fix, Kalapuoti Kellon
Kiviniemi, Tarviketori Jukolantie, Puuilo Vasaraperä,
Musti ja Mirri Haukipudas, Wa Ve Haukipudas, Apteekki Haukipudas, Koneyhtymä Marttala Oy, SEO
Haukipudas, Instrumentarium Haukipudas, K-Supermarket Revontori, Lounas-Kahvila Nyymanni, Jäsenkorjaaja Jari ja Maija Sipilä, Tukkaboxi Haukipudas, S-Market Kastelli, SNA Ideapark, Jysk Ideapark
Lämpimät kiitokset Pulla-Pirtille, Meriläisen leipomolle ja K-Market Myllyojalle, jotka lahjoittivat eväitä luontoretkillemme.
Kiitos yhteistyöstä ja hyvästä palvelusta Hätälä
Oy, Ojan Rauta ja Oulun Sähkötek Oy.

Kemiläiset vierailulla Irjalassa.

Kesävieraita Irjalassa
Tänä kesänä saimme yhdistysvieraita Haapajärveltä
ja Kemistä. Haapajärven Invalidit vierailivat luonamme kesäkuussa. Keittiössä piti kiirettä, kun nälkäisiä
vierailijoita ja omia jäseniä oli paikalla yhteensä 75.
Päivä sujui hienossa säässä elävän musiikin parissa. Perinteisen boccia-kisan voitti Haapajärvi, mutta Oulu hyvänä kakkosena!

Elokuussa vierailemaan saapuivat Kemin Seudun
Invalidit. Keittiössä ruokia laittoi jälleen yhdistyksen
naiset Annalan Kaijan johdolla. Musiikkia ja tarinoita tarjosi Pentti Haipola. Boccia-kisassa kemiläisten
kanssa tuli voitto kotiin.

Boccian peluuta Haapajärveläisten kanssa.

Yhdistyksen naiset ruoanlaitossa.
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In memoriam
Unto Lampinen
13.6.194310.8.2018
Oulun Invalidien Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, rovasti Unto Lampinen nukkui ikiuneen Oulussa 10.8.2018. Unto oli syntynyt vuonna 1943 kauniissa Karjalassa, Laatokan rannalla, Salmin pitäjässä.
Omat juuret olivat hänelle tärkeät. 1960-luvun alkupuolella Unto opiskeli ortodoksisessa pappisseminaarissa Kuopiossa ja sai pappisvihkimyksen. Ouluun Unto muutti vuonna 1967 ja hänet nimitettiin
Oulun ortodoksisen seurakunnan nuorisopastorin virkaan. Samana vuonna kohtalo puuttui peliin.
Nuori liikunnallinen perheenisä joutui vakavaan auto-onnettomuuteen työmatkallaan Muhoksella. Neliraajahalvauksesta kuntoutuminen ja opettelu pyörätuolin käyttäjäksi tapahtuivat sisukkaasti. Tähän
auttoi Unton asenne: ”Elämä pitää ottaa vastaan sellaisena kun sen saa.” Välittömästi hän tuli mukaan
Oulun Invalidien Yhdistyksen toimintaan, johtokuntaan ja pidetyksi puheenjohtajaksi, toimien hänelle
uskotuissa tehtävissään lähes 40 vuotta. Kunniapuheenjohtajaksi Unto nimitettiin vuonna 2010. Kaikessa työssään, jota hän teki vammaisten ihmisten
elinolosuhteiden parantamiseksi ja paremman huomisen saavuttamiseksi, näkyi hänen sisin uskonsa ja

lähimmäisen rakkaus. Taustalla oli turvallinen koti,
rakas puoliso Elisabet ja Juha poika perheineen sekä
oman kotiseurakunnan luottamustoimet ja tehtävät.
Untolle ortodoksinen usko oli ennen kaikkea
rakkautta. Lähellä hänen sydäntään oli myös lähialueyhteistyö Karjalan tasavallan ja Viron invalidiyhdistyksiin sekä meidän oman alueellisen toiminnan
kehittäminen kotimaassa. Unto oli aina valmis tekoihin ja kantamaan vastuuta. Hän halusi olla läsnä, jota
ei vaikeavammaisuuskaan estänyt. Unto nautti suurta luottamusta vammaisten ihmisten ja kansalaisten
keskuudessa. Tästä osoituksena ovat lukuisat pitkäaikaiset luottamustoimet: Invalidiliiton liittovaltuustossa ja useissa eri toimielimissä, Oulun kaupunginvaltuustossa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa,
vammaisneuvoston puheenjohtajana sekä PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenenä.
Unto on poissa keskuudestamme, mutta hänen tekonsa ja valoisa olemuksensa säilyvät Oulun Invalidien Yhdistyksen toiminnassa ja meidän kaikkien jäsenystävien muistoissa.
Pertti Sankilampi

HENKILÖ- TAI
MAASTOAUTO.

Ostamme myös osamaksu- ja
leasingsopimukset.
Soita ja tarjoa!
Puh. 040 259 0443 / Ari
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VERTAISTUKIHENKILÖIDEN
VERTAISTUKIHENKILÖIDENPERUSKURSSI
PERUSKURSSI
Oletko
Oletko käynyt
käynyt läpi
läpi vaikean
vaikean elämäntilanteen?
elämäntilanteen? Oletko
Oletko kiinnostunut
kiinnostunut
vertaistukijana
vertaistukijanatoimimisesta?
toimimisesta?

Kurssin
Kurssinjärjestää
järjestääVertainen
Vertainenvierellä
vierellä-hanke
-hankeyhteistyössä
yhteistyössäOulun
OulunInvalidien
InvalidienYhdistys
Yhdistysry:n
ry:n
kanssa.
kanssa.

Kurssi
Kurssiononkahden
kahdenpäivän
päivänmittainen.
mittainen.
perjantaina 16.11.
16.11. klo
klo 12-18
12-18 jaja lauantaina
lauantaina 17.11.
17.11. klo
klo 9-15
9-15
Tapaamiskerrat:
Tapaamiskerrat: perjantaina
Paikka:
Paikka:Hotelli
HotelliScandic
ScandicOulu,
Oulu,Saaristonkatu
Saaristonkatu4.4.
Kurssilla
Kurssillakäydään
käydäänläpi
läpimm.
mm.seuraavia
seuraaviaaiheita:
aiheita:
 Mitä
 Mitävertaistuki
vertaistukion?
on?Vertaistuen
Vertaistuenmerkitys
merkitysjajamonet
monetmuodot
muodot
 Minä
 Minävertaistukijana,
vertaistukijana,omat
omatvalmiudet
valmiudetjajavoimavarat
voimavarat

 Vertaistukihenkilönä
 Vertaistukihenkilönätoimiminen:
toimiminen:kohtaamisen
kohtaamisentaidot,
taidot,vertaistuen
vertaistuenkäytännöt
käytännötjajaoma
oma
jaksaminen
jaksaminen

Koulutuksessa
Koulutuksessamyös
myösvapaaehtoisten
vapaaehtoistentyönohjauksellinen
työnohjauksellinenosuus
osuusjojokoulutetuille
koulutetuillejaja
vertaistukitoiminnassa
vertaistukitoiminnassamukana
mukanaoleville
olevillehenkilöille.
henkilöille.

Koulutuspäivien
Koulutuspäivienaikana
aikanatarjolla
tarjollakokouskahvit
kokouskahvitjajalauantaina
lauantainalounas.
lounas.Perjantai-iltana
Perjantai-iltana

vietämme
vietämmeyhteisen
yhteisenomakustanneillallisen.
omakustanneillallisen.Koulutus
Koulutusononmaksuton.
maksuton.Majoitus
Majoitussaatavilla
saatavilla
yliyli5050km
kmmatkan
matkankulkeville.
kulkeville.Majoituspaikkoja
Majoituspaikkojaononrajallinen
rajallinenmäärä,
määrä,joten
jotenilmoitathan
ilmoitathan

majoitustarpeestasi
majoitustarpeestasi mahdollisimman
mahdollisimman pian
pian Vertainen
Vertainen vierellä
vierellä -hankkeen
-hankkeen
koordinaattorille.
koordinaattorille.Kouluttajien
Kouluttajienjajateemojen
teemojentietoja
tietojapäivitetään
päivitetäänVertainen
Vertainenvierellä
vierellä- hankkeen
hankkeenkotisivuille.
kotisivuille.

Sitovat
Sitovat ilmoittautumiset
ilmoittautumiset 31.10.
31.10. mennessä
mennessä sähköisellä
sähköisellä lomakkeella
lomakkeella osoitteessa
osoitteessa

http://amputoidut.fi/vertainen-vierella-ajankohtaista/
http://amputoidut.fi/vertainen-vierella-ajankohtaista/
puhelimitse044
044230
2303014.
3014.
taitaipuhelimitse

Lisätietoja: Jonna
Jonna Helavirta,
Helavirta, aluekoordinaattori,
aluekoordinaattori, Vertainen
Vertainen vierellä
vierellä -hanke.
-hanke.
Lisätietoja:
jonna.helavirta@oiy.fi
jonna.helavirta@oiy.fi, 044
, 044230
2303014.
3014.

HUOM!
HUOM!Koulutuksen
Koulutuksenkellonajan
kellonajansaattavat
saattavatvielä
vielämuuttua,
muuttua,muutoksista
muutoksistatiedotetaan
tiedotetaan
ilmoittautuneille
ilmoittautuneilleosallistujille.
osallistujille.

Vertainen
Vertainenvierellä
vierellä
Raaja-amputoitujen
Raaja-amputoitujen
valtakunnallinen
valtakunnallinen

vertaistuki
vertaistuki
-hanke
-hanke

Helsingin
Helsingin
Invalidien
Invalidien
Yhdistys
Yhdistys
ry ry
Oulun
Oulun
Invalidien
Invalidien
Yhdistys
Yhdistys
ry ry
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linnanmaanapteekki.ﬁ
linnanmaanapteekki.ﬁ

Olemme auki
sunnuntaisin klo 12–16.

Uudet paremmat aukioloajat: ma–pe 8–20 | la 9–17 | su 12–16
Kauppalinnankuja 1–3, 90570 Oulu | puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

Asemakatu 4

VARAA HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN
TAI SUUNNITTELE ITSE VERKOSSA

Kirkkokatu 7, Oulu. P. 040 962 0765. www.kuusiniemi.fi

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ
– hautakivet
– kivitasot
www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi
Posantie 10, 90620 OULU, puh.(08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706
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LIHA- JA
MAKKARAKAUPASTA
HYVÄÄ PALVELUA JA
LAADUKKAAT TUOTTEET
aitoa oululaista palvelua!

Ilmarinkatu 16, Oulu • www.makkarakauppa.fi • 010 4202 020
Lankap. 8,21 snt/p.+5,9 snt/min • gsm 8,21 snt/p.+16,9 snt/min

Meille kiinteistökuninkaita
ja -kuningattaria ovat

ASIAKKAAMME
■ kiinteistönvälitys ■ vuokraukset
■ arviokirjat ■ kauppakirjat

Pyydä a
sett
veloituk en
suullin
arvio!

OIY:n
jäsenille 10%:n
alennus
välityspalkkioista!

Janne Tuovila ■ yrittäjä, LKV
0400 195 778
janne.tuovila@ouki.fi ■ ouki.fi

www.oiy.fi
www.facebook.com/
Oulun-Invalidien-Yhdistys-ry-224634293940

(2014 – 2020)

Ohjelmaa ja yhdessäoloa!
Ei jäsenyyttä ja sitoutumista!
Voit tulla, kun sinulle parhaiten soppii!
Maksat vain tarjoiluista sekä retkistä.
Keskusta

Tuira

Nummikatu 24
ke, pe – su
klo 16 – 19.30

Kangastie 1
to, la – su
klo 16 – 19.30

Huom! Olohuoneet ovat avoinna
myös juhlapyhinä
Lisätietoa tiistain ToimintaForumista, www.ikaihmistenolohuone.elakkeensaajat.fi ,
LisätiLisä
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PUHE- JA TOIMINTATERAPIAPALVELUT
OULUN ALUEELLA

Meiltä saat mm:
• Jakopäähuollot
• Jarruhuollot
• Pyöränlaakerien vaihtotyöt
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot

Kysy Tarjous!

OTA YHTEYTTÄ!
PUH. 010 525 8801

AD-Autohuolto Lohilahti Oy
Laakeritie 20 B, 90620 OULU
Puh. 010 425 4703
Avoinna ma–pe: 08.00–17.00
oulurusko@ad-autokorjaamo.fi
www.ad-autokorjaamo.fi

KUNTOUTUSPALVELUT

CORONARIA.FI

JALOMETALLIT OSTAA JA MYY:

Näistä koruista
maksoimme 219€

Katso lähin ostopisteemme
www.jalonom.com
Jalonom Oy

Alaniementie 2
02970 Espoo
puh. 09 512 7298

Jalonom AB

Norra Esplanaden 5
953 31 Haparanda
tel. +46 922 101 80

Apteekki lähelläsi

Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat

Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

PALVELEMME:
ma-la 8–21
su ja pyhät 10–18

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU
040 353 0033 • (08) 330 033
kastellin.apteekki@apteekit.net

www.kastellinapteekki.fi
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LUOTETTAVA D-VITAMIININ LÄHDE YMPÄRI VUODEN

ROTUAARIN APTEEKKI

Rotuaarin apteekki,
Kauppurienkatu 9, puh. (08) 535 0300
www.rotuaarinapteekki.ﬁ

Hailuodon palvelupiste,
Sale Hailuoto, Luovontie 136,
puh. 044 753 5032

(mpm/pvm)
ma–to klo 8–18 ja pe klo 9–16
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ENERGIATODISTUKSET

www.ravintolanallikari.ﬁ

hyvin edullisesti.
Insinööritoimisto
Rauno Holappa
puh. 044 237 4275 | www.rholappa.fi
Brunssi la ja su klo 12-16

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.oulunhautakivi.fi

Anonyymi
lahjoitus
HIEROJA HUTTUNEN
Koulutettu hieroja
Johanna Huttunen

· hierontaa · triggerpistepainelua
· tuloksellista kivunhoitoa
· nivelmobilisointia
· itsehoitoneuvontaa
Kirkkokatu 17 C 14, Oulu.
Ajanvaraus: 044 33 55 154
www.hierojahuttunen.fi

HOITOA PINTAA
SYVEMMÄLTÄ
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JÄSENHAKEMUS

www.invalidiliitto.fi

UUSI JÄSEN TÄYTTÄÄ:
Etunimet

Sukunimi

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Sukupuoli

 mies

 nainen  muu

Asiointikieli

 suomi  ruotsi

 englanti

 muu

Jäsenlaji  Liityn varsinaiseksi jäseneksi  Liityn kannatusjäseneksi
 Haluan vaihtaa yhdistystä (vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota aiemmasta paikallisyhdistyksestä)
Jäsenyhdistys johon haluan liittyä
Jäsenmaksusi määräytyy jäsenyhdistyksen mukaan.

 Haluan It-lehden jäsenetuna  En halua It-lehteä jäsenetuna  Tilaan kannatusjäsenenä It-lehden hintaa 53 €/vuosi

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS

Suostun ylläesitettyjen henkilötietojen tallentamisen jäsenyhdistyksen ja Invalidiliitto ry:n rekisteriin ja tietojen käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti, EU:n tietosuoja-asetuksen, muun soveltavan lainsäädännön sekä
jäsenyhdistyksen ja Invalidiliiton tietosuojaselosteen mukaisesti (löytyy www.invalidiliitto.fi). Minulla on oikeus peruuttaa näiden tietojen käsittely
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle tai Invalidiliitolle. Alle 13-vuotiaan puolesta hakemuksen vahvistaa huoltaja.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Vapaaehtoiset tiedot: Seuraavien tietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Tietojen avulla voimme huomioida paremmin tarpeesi jäsenpalvelujen
suunnittelussa. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Ensisijainen liittymissyy (valitse yksi)
 Olen fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö  Olen fyysisesti vammaisen tai toimintaesteisen henkilön omainen
 Haluan edistää Invalidiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta-ajatuksen toteutumista ja hyväksyn yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt

Toimintakyky- ja osallistumisrajoitteeni on
 Tapaturman aiheuttama  Sairauden aiheuttama  Synnynnäinen

Ensisijainen diagnoosi, joka aiheuttaa toimintakyky- ja osallistumisrajoitteita
Ensisijaiset apuvälineet
SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS

Annan suostumukseni Invalidiliitolle ylläolevien terveydentilaan liittyvien tietojen tallentamiseen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 5, 7 ja 9 mukaisesti. Tiedostan, että minulla on oikeus peruuttaa näiden tietojen käsittely ilmoittamalla siitä kirjallisesti Invalidiliitolle. Alle 13-vuotiaan puolesta
suostumuksen vahvistaa huoltaja.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

JÄSENYHDISTYS TÄYTTÄÄ
Yhdistyksen nimi
Jäseneksi hyväksymisaika

Jäsennumero

YHDISTYS
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VARMUUTTA ARKEEN
KUNTOUTUKSESTA
Autamme sinua löytämään voimavaroja ja mahdollisuuksia toimia ja osallistua omassa elinympäristössäsi mahdollisimman
täysipainoisesti. Rohkaisemme sinua omien tavoitteidesi asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

terapiapalvelut
yksilölliset kuntoutusjaksot
sairausryhmäkohtaiset kurssit

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää!
Verve Oulu Kuntotalo
Anneli Patala,
palvelusihteeri
050 312 6187
kuntoutusinfo@verve.fi
Uusikatu 66, 90120 Oulu
www.verve.fi
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