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PEUGEOT 2008

HARKITTUA KAUNEUTTA

TAKUU 5 VUOTTA TAI 150 000
0-15KM
AINUTLAATUINEN I-COCKPIT® 3D -OHJAAMO
8-VAIHTEINEN AUTOMAATTI
299 €/kk tai 26 124 €

Bensiini
Diesel
Täyssähkö

Peugeot 2008 Active PureTech 130 EAT8-automaatti alkaen 26 124 € (sis. Toimituskulut 600€). Co2-päästöt 137 g/km.
Rahoitusesimerkki: hinta 26 124 € (sis. tk. 600€), käsiraha 2700 €, sopimusaika 60 kk, kk-erä 299,28 €, luoton määrä yht. 23 614,00
€, viimeinen suurempi erä 8000,00 €. Kk-erä sis. koron 1,90 %, perustamismaksun 195 €, käsittelykulun 9 €/kk. Luottokustannukset
yhteensä 2052,41 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 25 666,41 €, todellinen luottohinta 28 366,41 € ja todellinen
vuosikorko 2,47%. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa DNB Auto Finance Oy,
Urho Kekkosen katu 7B, 00100 Helsinki. Kuvan autot erikoisvarustein. Pidennetty takuu 5 vuotta tai 150 000 km voimassa uusiin
asiakastilauksiin ajalla 1.-30.9.2020

Tarjous voimassa 31.10.2020 asti.

PORHÖN AUTOLIIKE OULU
Tyrnäväntie 7, OULU
Avoinna ma-pe 8-18, la 10-15
Puh. 020 762 44 | porho.fi

Soittaessasi 020-alkuiseen numeroomme teleoperaattorin perimät hinnat ovat: Lanka- ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min
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Pääkirjoitus

Lämpimän syksyn tervehdys kaikille!
Tätä lehteä lukiessasi on lokakuu jo hyvässä vauhdissa. Kuluneen vuoden kevät ja syksy eivät ole olleet
niin toiminnallisia kuin yleensä, korona vaikutti lopettaen, sulkien ja estäen monta suunniteltua asiaa.
Tässä lehdessä on hallituksen jäsenen Hilkka Ranisen kirjoitus koronakaranteenin ajalta. Moni pystyy
ehkä samaistumaan Hilkan kokemuksiin. Otamme
mielellämme vastaan muidenkin jäsenten kirjoituksia, ajatuksia ja vaikkapa kuvia!
Kun koronarajoitukset määrättiin keväällä valtiovallan toimesta voimaan, oli yhdistyksen kevään jäsenlehti juuri saatu painoon, emmekä voineet enää
peruuttaa. Painosta jäsenten postilaatikkoihin lehti
matkasi noin viikossa, pullollaan tapahtumia, jotka
jouduttiin heti perumaan. Toimisto Rehapoliksessa
meni kiinni ja työskentelimme etänä. Myös yhdistyksen hallitus kokoontui huhtikuusta alkaen etänä.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, mutta poikkeamislakiin nojaten pystyimme siirtämään kevätkokouksen syksylle. Kevätkokous pidettiin 24.9.
Koronaa tai ei, yhdistyksen vuotta on varjostanut
pakote myydä Irjala. Irjalan asioista on oma sivunsa
tässä lehdessä. Koronarajoituksista huolimatta yhdistys kutsui koolle ylimääräisen kokouksen Teamsetäyhteyden avulla, jotta Irjalan tulevaisuudesta
saatiin päätös aikaan. Kokouksen suunnittelu ja toteutus oli meille työntekijöille opettavainen kokemus ja kiitämme Invalidiliiton aluetyöntekijä Sanna
Saarimaan antamasta tuesta! Olemme myös tyytyväisiä siihen, että kokoukseen osallistui 14 henkilöä
etäyhteyden avulla ja asiamiehen tai valtakirjan välityksellä peräti 25 henkilöä. Irjala on nyt myyty ja hallintaoikeus siirtyi uusille omistajille 21.9.2020
Kesäkausi Irjalassa avattiin vihdoin juhannuksena, osallistujia oli yli 40! Heinäkuun alusta uskalsimme aloittaa myös kesäpäivien järjestämisen jäsenille.
Ajattelimme, että Irjalan pihalla on tilaa kokoontua
turvallisesti ja varotoimia noudattaen. Kesän tapaa-
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miset sujuivat hyvin ja jäseniä on ollut tapaamisissa kolmisenkymmentä kerrallaan. Paistoimme makkaraa, teimme ruokaa, pelasimme bingoa ja ennen
kaikkea vietimme aikaa yhdessä. Koronan myötä
jouduttiin tietysti perumaan myös yhdistysvierailut,
alkukesästä olisi tavattu neljän alueyhdistyksen voimin (Raahe, Oulu, Ruukki ja Oulainen) sekä vierailulle luoksemme olisi tullut Kemin ja Haapajärven yhdistykset. Nyt vierailuja suunnitellaan ensi kesälle, ja
kun Irjala on myyty, on mietittävä mahdollisesti uusi
tapaamispaikkakin.
Tämän lehden teon aikaan yhdistys on järjestämässä edellisvuodelta tuttua Pelekääkkö nää polliisia? -bocciaturnausta ja toimistolla jännitetään
kovasti, onnistuuko turnauksen järjestäminen vai
tuleeko koronarajoituksia estämään suunnitelmat.
Liikuntaryhmät pyörivät osittain, haasteita on ollut paljon. Ensi vuodelle on haettu EU:lta rahoitusta
nuorten projektiin ja OSAO:n kanssa on tehty yhteistyötä. Pikku Käsi -ryhmä tapaa toisensa lokakuussa poikkeuksellisesti Rehapoliksessa ja amputoitujen vertaistukiryhmä on voinut toistaiseksi toteuttaa
vierailut ja luennoitsijat perinteiseen tyyliin. Liikunta- ja vertaistukitapaamiset ovat kokeiluluontoisesti
muunnettu koulutuksellisiksi syyskauden ajaksi, jotta voimme hyödyntää Opintokeskus Siviksen tukea.
Kaikista haasteista ja poikkeusoloista huolimatta toimiston väellä on ollut töitä riittämiin, yhdistys
ei ole lakannut toimimasta koronan aikana eikä tulevaisuudessakaan. Syyskokous järjestetään 19.11.
ja siihen on koronan vuoksi myös ilmoittauduttava,
jotta voimme järjestää tilat turvallisiksi ja pystymme
varaamaan sopivan määrän tarjoiluja. Yhdistys tarvitsee hallitusta enemmän kuin aikoihin, joten tule
sinäkin paikalle päättämään asioista!
Toimistolta
Anni ja Krista
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Toiminnanjohtajan valinta -työryhmä
Loppuvuodesta 2019 yhdistyksen hallitus alkoi
huolestua yhdistyksen asioiden hallinnasta. Hallitus perusti työryhmän selvittämään työntekijöiden
näkemyksiä yhdistyksen tilanteesta. Useiden keskustelujen ja hallituksen vaatimien korjausliikkeiden
jälkeenkään tilanne ei korjaantunut riittävästi. Hallituksen oli otettava työnantajan rooli ja irtisanottava
silloinen toiminnanjohtaja maaliskuussa 2020.
Hallituksen oli valittava, jatkaako toiminnanjohtajan tehtäviä väliaikaisesti hallitus vapaaehtoisvoimin
vai valitaanko väliaikainen toiminnanjohtaja. Yhdistys saa STEA-avustusta vertaistukihenkilötoiminnan välittämiseen, yhdistys on raportointivelvollinen STEA:lle ja lisäksi yhdistys toimii työnantajana.
Nämä olivat niitä syitä, joiden vuoksi hallitus piti parempana vaihtoehtona nimetä väliaikainen toiminnanjohtaja.
Väliaikaiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Anni Mannelin. Yhdistyksen
sääntöjen mukaan vain jäsenet voivat nimetä hallituksen puheenjohtajan, joten tämä paikka on ollut
auki huhtikuusta 2020 alkaen. Hallituksen varapuheenjohtaja Minna Rautio siirtyi hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä Annin tilalle, tukenaan hallituksen
jäsen Hilkka Raninen. Minna on sittemmin jättäytynyt luottamustehtävistä terveydellisistä syistä ja
Hilkka on toiminut hallituksen edustajana sekä yhdistyksen toisena nimenkirjoitusoikeudellisena.

Yhdistyksen vakituinen toiminnanjohtaja halutaan valita avoimella haulla yhdistyksen toiminnan
läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tätä
tehtävää varten hallitus nimesi työryhmän. Toiminnanjohtajan paikan haku avattiin syyskuun alussa.
Tämän lehden kirjoittamisen aikaan hakemukset on
luettu ja haastattelut ovat alkamassa. Valittu henkilö
aloittaa marraskuun aikana.
Kulunut hallituskausi on osoittanut jokaisen hallituksen jäsenen tärkeyden hallituksen toiminnassa.
Vaikka henkilömuutoksia on ollut harvinaisen paljon, niihin voitaisiin varautua esimerkiksi isommalla hallituksella.

Toivomme runsasta osanottoa
syyskokoukseen!
Hallituksen puolesta
Hilkka Raninen

Kokouskutsu
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Aika: torstai 19.11.2020 klo 18.00.
Paikka: Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä syyskokoukselle määrätyt asiat sekä päätetään Irjalan myynnistä saatujen rahojen käytöstä.
Ilmoittaudu 15.11. mennessä tarjoilujen sekä koronan vuoksi.
Kokouksen yhteydessä myös Invalidiliiton vuosimerkkien jako pitkäaikaisille jäsenillemme.
Osallistujien kesken arvomme kahvipaketin.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitus
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Esteettömät pysäköintipaikat
niitä tarvitsevien käyttöön
Liian usein liikkumis- ja toimimisesteiset törmäävät samaan asiaan ruokaostoksille tai asiointireissulle mennessä: Esteettömät autopaikat ovat varattuja,
eikä kaikista ajoneuvoista löydy paikalle pysäköintiin oikeuttavaa liikkumisesteisen pysäköintitunnusta. On odotettava tai yritettävä uudestaan toisella
kertaa.
Parhaimmassa tapauksessa, jos liikkumiskyky sen
sallii, on mahdollista viedä auto hieman kauemmaksi ja toivoa, että voimia ja toimintakykyä riittää asioinnin jälkeen autolle paluuseen. Kaikilla ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole. Liikkumiskyky voi olla
huono tai apuvälineen vuoksi tarvittava tila on sellainen, ettei sitä tavallisesta parkkiruudusta löydy
muita autoja kolhimatta.
Esteettömät autopaikat ovat lähellä kaupan ovia
ja tästä syystä houkuttelevat ihmisiä pysäköimään
niille myös ilman lupaa, etenkin sään ollessa huono.
Joissakin paikoissa esteettömät autopaikat saatetaan täyttää talvisin auratessa lumikasoilla ja kesäisin
kukkaistutuksilla. On hyvä muistaa, että pysäköintitunnusta ei myönnetä kenellekään turhaan, vaan
sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa pysäköintiluvan haltijan liikkumiselle. Paikoille on todellinen tarve.
Invalidiyhdistykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai-

nuussa ovat päättäneet nostaa esille esteettömään
pysäköintiin liittyvät asiat. Yhdistykset järjestivät yhteisen tempauksen usealla eri paikkakunnalla torstaina 8.10. Tempauksen yhteydessä jaettiin tietoa
esteettömästä pysäköinnistä ja kannustettiin yrityksiä ja kuntia maalaamaan esteettömät autopaikkansa sinisiksi. On huomattu, että sinisen värin ansiosta esteettömät autopaikat huomataan helpommin
ja väärin pysäköiminen vähenee. Lisäksi tuotiin esiin
Autoliiton kehittämää maksutonta mobiilisovellusta,
joka osoittaa esteettömien autopaikkojen sijainnin
niitä tarvitseville.
Jotta esteettömiä autopaikkoja riittäisi ja niiden
löytäminen ja käyttäminen onnistuisi, tarvitaan halua yhteistyöhön ja toimia niin kunnilta, yrityksiltä kuin kaikilta autoilijoiltakin. Kunta voi varmistaa
paikkojen riittävän määrän, maalata paikat sinisellä
ja lähteä esimerkiksi mukaan yhteistyöhön Autoliiton kanssa kokoamaan valtakunnallista tietokantaa
esteettömistä pysäköintipaikoista. Myös yritykset ja
kiinteistöjen omistajat voivat maalata esteettömät
paikat sinisellä ja huolehtia, että niitä on riittävästi.
Autoilija voi huolehtia, että pysäköi oikein ja jättää
esteettömät autopaikat niitä tarvitseville. Jo pienillä teoilla voi olla suuri merkitys paikkoja tarvitseville.
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AMPUTOITUJEN VERTAISTUKIRYHMÄ
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Elokuussa Marko Kailasuo Kailamediltä kävi esittelemässä amputoitujen vertaistukiryhmässä Klaimberapuvälinetuolia, jonka avulla on helppoa ja turvallista nousta lattialta. Tuolin voi laskea lattian tasoon
ja kun pääsee kyytiin istumaan, tuolia kallistelemalla puolelta toiselle se lähtee kipuamaan ”selkärankaansa” pitkin sentti kerrallaan ylös. Keksinnön parhaita puolia ovat sen suomalaisuus, sähköttömyys ja
esteettisyys.
Tiesitkö, että Össur Kristinsson on sääriamputoitu islantilainen, joka aloitti silikonituppien valmistamisen piistä? Tiedätkö, mistä kertoo proteesin tuppeen heitetty foliopallo, jos se ei litisty kokonaan?
Syyskuussa ryhmä kävi tutustumassa Össuriin, joka
on juuri aloittanut myös Oulussa. Asiaa oli paljon ja
toisella vierailukerralla saadaan tietoa ihonhoidosta
sekä ohjeita ja vinkkejä kävelyyn.

Amputoitujen
vertaistukiryhmän tapaamiset

Pentti Haapamaa kokeilee Klaimber-tuolia.

Kailamedin Marko Kailasuo kertoo Klaimber-tuolista.
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Amputoitujen tukiryhmäntapaamiset on avoin ryhmä kaikille amputoiduille. Käymme keskustelua ja
kuulemme asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä teemoista. Ryhmä kokoontuu kuukausittain syksyllä ja keväällä. Voit ehdottaa
sinua kiinnostavia asioita teemoiksi. Kahvitarjoilu ja
pientä syötävää.

Tule poikkeamaan
kerran tai useammin!

YHDISTYS TIEDOTTAA

Amputoitujen ryhmä Össurilla.

Seuraavat tapaamiset:
To 15.10.2020 klo 17.00 Össurin tiloissa, Aapistie
1 (THL:n tutkimuslaitos, pääovi)
To 12.11.2020 klo 17.00 Yrittäjä/apuvälineteknikko Pekka Keski-Orvola tulee puhumaan protetisoinnista, Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs
Ma 14.12.2020 klo 17.00 Oulun Kriisikeskus Nina
Kontula, Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs

2021 tapaamiset:
To 14.1. klo 17 vierailijana Fysiatriaan erikoistuva
lääkäri Olli Jauhiainen, Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs.

18.2., 11.3., 15.4. ja 20.5. klo 17. Vierailijat ja
kokoontumispaikat päivittyvät verkkosivuille
www.oiy.fi/tapahtumakalenteri/
Jos olet kiinnostunut tapaamisista, voit myös ilmoittaa puhelinnumerosi tekstiviestilistalle, jolloin
saat muistutuksia tapaamisista. Numeron ilmoitus
toimistolle puh. 050 574 1567 tai toimisto@oiy.fi.
Lisätietoa: vtj Anni Mannelin
puh. 044 236 5338 tai anni.mannelin@oiy.fi

Amputoitujen tukiryhmän sisällöt
mahdollistaa Opintokeskus Sivis
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Jäsenyys yhdistää

Korona-päiväkirja
Yllätin itseni pyyhkimässä ovenripoja ja ovenpieliä.
Eihän täällä ole ketään käynyt pariin viikkoon ja toissa päivänä siivosin! Tekemisen puutettako? Kai se
on sitäkin.
Kun tämä tilanne tuli tavallaan päin naamaa, ensimmäinen ajatus oli, että tämähän tuli tarpeeseen.
Alkuvuosi on ollut aika hektinen. Kokouksia, koulutusta, harrastusta, mietin jo mistä mä voisin luopua
ja tein jo päätöksiäkin. Nyt on aikaa, mikä on aivan
ihanaa ja rentouttavaa, kun on lupa olla vaan!
Yritän olla tottelevainen riskiryhmäläinen, ja olen
ollutkin. Onneksi on perheessä nuoria, jotka ovat
käyneet hoitamassa kauppakäynnit puolestani ja
tuoneet ostokset kotiovelleni. Kiitos!
Ei ole vielä aika käynyt pitkäksi. Olen siivonnut,
leiponut, katsellut valokuva-albumit läpi ( jo kahteenkin kertaan), itkenyt ja nauranut, muistellut.
Olen kuunnellut musiikkia, katsellut elokuvia. Olen
ratkonut ristikoita, kutonut sukkia. Vielä on tekemistä suunnitelmissa, vaatekaapit esimerkiksi pitää rajulla kädellä käydä läpi.
Onneksi on muutama ystävä, jotka ovat soittaneet ja minä myös olen soitellut. Odotan sitä, että
pihan jää sulaisi niin, että pääsisin postilaatikolle ja
roskikselle kaatumatta.
Tämä talvihan on ollut aivan kamala tässä suhteessa, liukasta! Matka roskikselle on haastava, puolet matkasta sula, pitäs kantaa potkuri ja sitten vasta
kelit. Tähänkin on ollut ratkaisu aiemmin, kauppaan
lähtiessä autolla olen vienyt roskat. Nyt ei saa lähteä kauppaan…. Nuoret on kyllä vieneet roskapussit
samalla kun ovat tuoneet ruokakassin ovelle. Odotan lämpimämpiä päiviä, jotta pääsis takapihalle
nauttimaan. Odotan sitä, että pääsisin taas harrastamaan sitä mistä pidän, eli bocciaa! Sitä minä kaipaan. Meillä on todella ihana boccia-joukkue, kiitos
että saan olla mukana. Treeneistä ja kisahetkistä saa
niin paljon energiaa elämään. Onneksi mun varastosta löytyy vanhoja bocciapalloja. Aloin tekemään
kotitreenejä mielikuvitusystävän kanssa. Aika tasaväkistä peliä! Kunhan ilmat lämpenee, siirryn pihalle treenailemaan.
Pääsin Toivo-vertaistukivalmennukseen, ehdittiin yksi istunto pitää ja sitten tulikin tämä karanteeni. Jatko siirtyi jonnekin myöhempään ajankohtaan.
Samoin pitkästä aikaa saamani Kela-kuntoutus piti
alkaa toukokuun alussa, sekin siirtyy jonnekin tuntemattomaan…
Onneksi piha on sulanut jäästä ja pääsen jo itsekin kävellen käymään roskiksella, jee! Pienistä asi-
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oista pitää olla kiitollinen.
Voi se ahdistus alkaa kohta tulla, on jo vähän oireita. Toista viikkoa on jo mennyt, että en ole kotoa
poistunut, mitä nyt vähän etupihalle. Kuminauhaja käsipainotreenejäkin yritän tehdä päivittäin. Itsekseen ääneen puhuminen saattaa lisääntyä, mikä
ei ole mukavaa. Esimerkiksi tuossa boccia-pelissä
huomasin kehuvani sitä ”kaveriani” -oot sä kova! Ei
tämä uusi ilmiö ole, joskus olen kaupassa hätkähtänyt, että itekseen siinä jotain ääneen mietin, ja hävettäähän se. Siinä sitä siten katselee, huomasko
kukaan. Mutta haitanneeko tuokaan mittään?
Löysin Outi-kirjastojen e-kirjaston, jee! Nyt sitten
sinne lukemaan. Näköjään muutkin on löytäneet,
paljon on varattuja kirjoja. Naapurini sanoi, että
voithan sä käydä autolla ajelemassa ja kattelemassa ihmisiä No mikä ettei! Voihan siinä tulla houkutus mennä johonkin kauppaan vaikka, mutta lujana
aion olla. Ja sitten päätin ruveta niitä vaatekaappeja perkaamaan. Kuusi täyttä muovikassillista hyviä
vaatteita löytyi ja varastosta lisää kirpparilla joskus
myymättä jääneitä. Niitä olen vienyt vaatekeräyskontteihin. Tämähän kai oli sitä sallittua liikkumista? Käsineet käsissä ja saippuapesut mennen tullen.
Kuitenkin vähän päässyt kotoa tuulettumaan! Ja se
hyvä mieli siitä, että nyt on tuokin homma hoidettu.
No sittenhän se tuo mun puhelinkin meni välillä
mykäksi. Vanhahan se kuulemma on, jotain 8 v. Tyttärelle kerroin siitä niin hän kehotti hankkimaan uuden. Niinhän mä sitten teinkin. Nettitilauksen tein
DNA:lle ja sieltähän se tuli. Paketti oli ohjattu Haukiputaan postin sijaan Linnanmaan S-marketin postiin. Tyttären lapset asuvat onneksi Linnanmaalla ja
sovittiin treffit, ajelin sinne kaupan parkkiin ja annoin valtakirjan, jolla Samuli haki paketin postista.
Sim-kortti ei tietenkään ollut sopiva siihen. Lankalauantaina soitin DNA:lle ja olin todella tyytyväinen,
ei tarvinnut jonottaa ja lupasivat toimittaa postitse
sopivan kortin välittömästi. Kortti saapui postilaatikkooni seuraavana torstaina, aika pian kun ottaa
huomioon pääsiäispyhät. Siitäpä sitten opettelemaan!
Seuraava ongelma tuli sitten kun hammasta alkoi
jomottaa. Eipä voi siirtää sitä asiointia nuorempien
niskaan. Muutaman päivän mietittyäni ja ooteltuani soitin hammaslääkärilleni, että ottaako ne meikäläistä vastaan. Soitin torstaina ja puhelu meni varauskeskukseen, koska paikallinen toimipiste, jossa
käyn, oli suljettuna seuraavaan tiistaihin saakka. Palvelua sain, ottivat yhteyttä omaan lääkäriini ja sain
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ajan sinne tiistaille. Ja ohjeet, jos ei pärjää, menee
sitten päivystykseen. Se on kumma, kun kaikki tällaiset asiat tapahtuvat yleensäkin pitkien pyhien aikaan tai silleen….Hammaslääkärissä kävin, yksi paikka uusittiin.
Jotenkin se aika vain kuluu ja yks päivä huomasin, että taitaa olla se aika, kun auton renkaat pitäs
vaihtaa. Tehtiin taas treffit nuorten kanssa, pakkasin
renkaat autoon ja ajelin tyttären pihalle. Ennen lähtöä tein pannukakkua ja terassikahvit siellä juotiin.
Katsastus on myös lähellä, täytyy kai sekin jotenkin
junailla. Yhdistyksen hallituksen kokous onnistuttiin
pitämään nettikokouksena. Auton katsastuksen hoidin itse, ihan oli turvalliset olosuhteet, yksin siellä
asiakkaana ja mikä ihaninta, katsastaja sanoi, että
auto on kunnossa! No siinähän sitten ehotin, että
meillähän on treffit vuoden päästä. Hän hymyili ja
totesi, että niin kai sitten. Äitienpäiväkin meni sitten
niin kuin ”etänä”. Ovelle tuotiin ruusu ja mansikkaamppeli. Kävihän ne nuoret sitten takapihalla kahvittelemassa seuraavalla viikolla. Ihana oli tavata.
Tulihan se jokakeväinen kipuviikkokin, tai oikeastaan kaksi viikkoa. Amputoidun jalan tynkään sellaisia sähköiskuja, että ei mikään auttanut. Se oli itkua ja unettomia öitä. Lääkettä piti ottaa reilusti ja
seuraava päivä oli sitten oksennusta. Tällainen jakso
ei ole ennen ollut näin pitkä, joten ajattelin yrittää,
pääsisinkö lääkäriin apua saamaan. Täytyy antaa
täydet pisteet Haukiputaan hyvinvointikeskuksel-

le, sain apua! Pääsin chat-yhteyteen hoitajan kanssa ja sattui niin hyvin, että oli samalle päivälle lääkäriaika vapaana ja takaoven kautta sain mennä
vastaanotolle. Keskusteltiin vahvoista kipulääkkeistä. On ne aika rajuja ne vaihtoehdot, yhden reseptin
sitten sain mutta pitää harkita. Siinä vaiheessa jo ilmavirrat muuttuivat, kesä voitti talven, alkoi lämmetä ja kivut helpottivat.
Ihanaa kun rajoituksia puretaan ja on lupa liikkua ja tavata ystäviä, turvallisesti tietenkin. Naapurin pariskunnan kanssa tehtiin retki Koiteliin, joka on
minun kotimaisemaa. Vietettiin ihana makkaranpaisto- ja kahvihetki kosken rannalla. Aurinko paistoi ja peipponen lauloi.
Tulomatkalla käytiin vielä puutarhalla ja siellähän
sitä menee aivan höperöksi kaiken kukkaloiston keskellä. Oli siinä kerrakseen aistittavaa sille päivälle!
Yhdistyksen hallituksen kanssahan meillä on ollut
tekemistä. Tilanteet ovat muuttuneet ja ylimääräistä jäsenkokousta nyt ootellaan.
Nyt on jo saanut tavata vapaammin lapsia ja lastenlapsia. Olen käynyt lasten kanssa mökillä ja elämysmatkalla Hailuodossa. Kaikenlaista tähän kesään
kuuluu, ystävän tukeminen surussa ja onneksi on
myös iloisia tapahtumia. On synttäreitä, valmistujaisia ja kihlajaisia. Ja lämpöä on riittävästi. Kyllä se siitä!
Hilkka Raninen

OIY:n Jäsenlehti 2/20

9

Jäsenyys yhdistää

Jäähyväiset Irjalalle
Yhdistyksellä oli vuodesta 1948 alkaen kurssi- ja lomakoti Invaranta Hietasaaressa. Invarannasta haluttiin luopua ja rakentaa uusi, esteetön kesäkoti. Kaupungilta saatiin toinen vuokratontti Hietasaaresta ja
kesäkodin rakennustyöt alkoivat vuonna 1982. Kesäkodin merkittävimpiä rahoitusmuotoja olivat Invarannan myyminen, RAY:n (nyk. STEA) avustus, Oulun kaupungin avustus, Irja Sallisen testamentti sekä
kesäkoti -keräys. Vihkiäisjuhlassa 22.9.1985 kesäkoti sai nimen ”Irjala”.
Oulun kaupungin kaavamuutos Irjalan tontille
tuli voimaan joulukuussa 2019. Kaavamuutoksesta
johtuen, tontin rajat ja koko muuttuvat, minkä seurauksena kaikki rakenteet, lukuunottamatta päärakennusta, täytyy siirtää uuden tontin puolelle. Myös
päärakennus vaatisi mittavaa remonttia sekä uusi
tontti maanmuokkaustöitä kauttaaltaan. Vaadittavien toimenpiteiden korkeista kustannuksista johtuen yhdistys päätti ylimääräisessä kokouksessa 28.5.,
että Irjala tontin vuokraoikeuksineen myydään. Irjala
myytiin huutokaupalla elokuussa huutokaupat.com
-sivustolla. Huutokaupan voittavan huudon, 43 000
€, teki Hypix Oy.
10 OIY:n Jäsenlehti 2/20

Toimintaa Irjalassa
Irjala on ollut alusta alkaen vilkkaassa käytössä. Siellä on pidetty harrastuskerhoja, kokouksia ja illanviettoja. Se on ollut yhdistysvierailujen kohteena
jaa sekä yhdistyksen että Invalidiliiton jäsenet ovat
voineet lomailla siellä. Kesällä 1986 siellä järjestet-

Jäsenyys yhdistää

Pentti Hiltunen ja Kaija Annala nostavat maljan Irjalalle.
tiin vammaisten lasten leiri. Vapaaehtoisena emäntänä paikasta ja ruokahuollosta huolehti Kaija Annala. Yhdistyksen pitkäaikaisin palkallinen työntekijä
Kari Seppänen on tehnyt monet mainosmyyntimatkat tukikohtanaan Irjala.
Monia perinteitä on jatkettu aina tähän päivään
saakka. Haapajärven Invalidit ja Kemin Seudun Invalidit ovat vierailleet luonamme Irjalassa ja vuorovuosin OIY vieraille heidän luonaan Haapajärvellä ja
Kemissä. Myös ns. Neljän yhdistyksen tapaaminen
(Oulun, Raahe, Ruukin ja Oulaisten yhdistykset) on
järjestetty Irjalassa Oulun ollessa järjestysvuorossa. Viime vuosina Irjalan vuokraustoimintaa on tehostettu ylläpidon kulujen kattamiseksi. Tärkein kesätoiminta Irjalassa on viime vuosina ollut jäsenten
kesäpäivät, joita on vietetty kerran viikossa kesän
läpi. Kesäpäivillä on tehty ruokaa, paistettu lättyjä ja
makkaraa sekä pelattu bingoa. Yhdistyksen ”virallinen” makkaramestari on ollut Martti Piippo, joka on
paistanut makkarat kesäisin lähes joka keskiviikko.
Myös moni yhdistyksen kesätyöntekijä on ollut apuna kesäpäivien järjestämisessä ja mm. leiponut herkkuja kahvitteluun.
Kaija Annala on ollut yhdistyksen jäsen 50 vuotta. Kaijalle tulee mieleen monenlaisia tapahtumia Irjalasta. Kaijan mukaan Irjalan alkuperäinen puulattia
oli kokenut kovia korkokenkien alla, minkä seurauk-

Paula Rantatorikka luovuttaa ruusun Pauli Elsilälle.

Kaija maistelee täytekakun kermavaahtoa.
sena lattia vaihdettiin laminaattiin. Kaijalle on myös
jäänyt mieleen, että aikanaan pikkujoulurahoja on
kerätty narunvedolla Irjalassa. Pentti Haapamaa on
yhdistyksen uudempia jäseniä. Pentti kertoo alkaneensa käydä Irjalan kesäpäivillä pian liittymisensä
jälkeen ja on tykännyt kesäpäivistä, joilla tapaa muiOIY:n Jäsenlehti 2/20 11
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ta yhdistyksen jäseniä. Lisäksi on monia muita henkilöitä, jotka ovat tehneet kaikkensa Irjalan hyväksi. Muutamina mainittakoon Pentti Hiltunen, Pauli
ja Maija Elsilä, Kimmo Rundström sekä Kalle Korento. On mahdoton mainita kaikkia ja siksi toivomme,
että jäsenet kertoisivat tarinoita lisää. Kaikkien muistot ovat kultaa kalliimpia!

Irjalan päättäjäiset
Syyskuun alussa vietettiin ei vain kesäkauden päättäjäisiä vaan Irjalan aikakauden päättäjäisiä. Päättäjäisiin saatiin upea sää ja auringonpaistetta. Lippu
nostettiin salkoon ja päättäjäiset korkattiin käyntiin tervetuliaismaljalla; varatoiminnanjohtaja Anni
Mannelin toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi yhteiseen kesäjuhlaan. Kaija Annalan johdolla ruoaksi
valmistui lohisoppaa, jonka päälle nautittiin kakkukahvit. Ruokatavarat lahjoitti K-Citymarket Raksila,
lämpimät kiitokset kauppias Marja Hentilälle! Varatoiminnanjohtaja Anni Mannelinin puheen jälkeen
sana oli vapaa. Yhdistys muisti Irjalan toiminnassa

mukana olleita ruusuilla, jäsenet saivat itse nimetä
ruusunsaajia. Anni Mannelin kertoi, että hallitus oli
nimennyt Kaija Annalan yhdistyksen kunniajäseneksi, koska Kaija on pitkään aktiivisena yhdistyksen ja
Irjalan toiminnassa.

Anni Mannelin luovutti ruusun tuoreelle kunniajäsenelle Kaija Annalalle.
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OIY:n tulevat jäsentapahtumat 2020
Ke 4.11. klo 10–12.30 Jäsentapaaminen
Aleksinkulma (Pohjansali, 2. krs)
Ti 10.11. klo 17.30 Pikku käsi -verkkoluento
Pikku käsi -vertaisryhmän perheille
To 12.11. klo 17 Amputoitujen vertaistapaaminen
Kirivharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs
Yrittäjä/apuvälineteknikko Pekka Keski-Orvola tulee puhumaan protetisoinnista
To 19.11. klo 18 Syyskokous
Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, ks. kutsu
Ilmoittaudu 15.11. mennessä koronan ja tarjoilujen vuoksi p. 050 574 1567 toimisto@oiy.fi
Ke 2.12. klo 10–12.30 Jäsentapaaminen
Aleksinkulma (Pohjansali, 2. krs)
Pe 4.12. klo 17 alkaen Joulujuhla
Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1, ks. ilmoitus
Ma 14.12. klo 17 Amputoitujen vertaistapaaminen
Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 2. krs
Vierailijana Oulun Kriisikeskuksesta Nina Kontula
Joulukuussa joululahjojen paketointikampanja Valkeassa
Ilmoittaudu mukaan! ks. ilmoitus

Aleksinkulman jäsentapaamiset
keväällä 2021
pe 8.1., 5.2., 5.3. ja 7.5. klo 9.30–12
Juhlasali, 1. krs

Amputoitujen
vertaistapaamiset 2021

to 14.1., 18.2., 11.3., 15.4. ja 20.5. klo 17.
Vierailijat ja kokoontumispaikat päivittyvät verkkosivuille
www.oiy.fi/yhdistys/vertaistuki/amputoitujen-vertaistapaamiset/
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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 vapaaehtoisia erinäisiin vapaaehtoistöihin ja tempa-

uksiin, otamme mielellämme 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.

OIY kuuluttaa apua
joululahjapaketointiin Valkeassa
Joulunaika lähestyy ja OIY on jälleen paketoimassa joululahjoja Suomalaisessa Kirjakaupassa, Valkeassa.
Toivoisimme, että mahdollisimman
moni osallistuisi paketointitempaukseen tänä vuonna, paketointitempausta ei ole mahdollista toteuttaa
ilman vapaaehtoisten arvokasta työ-

panosta. Voit tehdä yhden tai useamman vuoron, yksin tai yhdessä.
Kaikkien yhden paketointivuoron
tehneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin Suomalaiseen Kirjakauppaan ja lisäksi useamman
vuoron tehneiden kesken useita lahjakortteja Valkean liikkeisiin.

Mikäli kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä
toimistollemme numerosta 050 574 1567 tai
sähköpostitse toimisto@oiy.fi

Näetkö syksyn ilon väreistä
Koetko iloa tiellä ihmisen
Niitä on , uskothan
Paula Rantatorikka
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OIY:n kesätyöntekijä Minea.

Anni ja Kaija muistivat Mineaa kesätyöjakson päätteeksi.

Kesätyöntekijä Minea
Hei, olen Minea! Sain olla kaksi viikkoa kesätöissä
Oulu invalidien yhdistyksellä. Tänä aikana tein töitä toimistolla ja Irjalassa. Irjalassa valmistelin myyntiin astioita, siivosin, leikkasin ruohoa ja olin mukana
jäsenpäivillä. Kerron seuraavaksi heinäkuun ensimmäisistä jäsenpäivästä.
Heinäkuun ensimmäinen päivä sattui olemaan
keskiviikko. Tuona keskiviikkona vietettiin perinteikkäästi yhdistyksen jäsenpäivää Irjalassa. Jäsenpäivä
alkoi klo 12, mutta vieraita saapui jo ennen puoltapäivää.
Itse olin aputyttönä keittiössä. Siellä riitti touhua.
Viillot makkaroihin, juomat ja kääretortut tarjolle,

Julkaisemme mielellämme
jäsenten kirjoituksia lehdessä.
Voit lähettää kirjoituksesi toimistolle
postitse tai sähköpostilla.

kahvinkeittoa, tiskausta… Pian kuului mukavaa puheensorinaa ja näkemisen riemuja. Jäsenillä riitti juttua, vaikka muille jakaa. Sää salli ruokailun ulkosalla.
Pitkän pöydän ääressä istui noin kolmisenkymmentä jäsentä. Makkara ja muut tarjottavat maistuivat Irjalan väelle. Ruoan jälkeen pelattiin erä Bingoa, kuten tapana on.
Sitten oli aika sanoa heipat ja kukin lähti kotiinsa.
Minäkin sain ystävällisesti kyydin keskustaan. Irjalan
idyllinen pihapiiri hiljeni.
Ystävien kohtaamista, yhdessä olemista ja yhteenkuuluvuutta, sitä tämä keskiviikkoiltapäivä oli.

Jos haluat merkkipäiväsi
IT-lehteen, ilmoita siitä
toimistolle vähintään 2 kk
ennen merkkipäivääsi.
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OIY ry ja Kiistola-Säätiö myönsivät vuonna 2020 urheilija-apurahoja 3 000 €.

Vuoden 2021 urheilija-apurahat jäsenille
ovat nyt haettavissa!
Kerro hakemuksessasi lajisi, urheiluhistoriastasi,
tavoitteistasi sekä harrastuskulut vuositasolla.
Lähetä hakemuksesi 31.12.2020 mennessä
sähköpostitse toimisto@oiy.fi tai postitse OIY ry,
Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu.
Huom. uudet maksuperusteet:
apurahan lunastetaan vain kuitteja tai muita tositteita vastaan.
Avustajan kuluja tulee hakea ensisijaisesti vammaispalvelusta.

Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tuoda asioita hallituksen käsiteltäviksi kokouksen aineistopäivään mennessä. Aineistopäivä on 2 viikkoa ennen
kokousta, kevät- ja syyskokouksen aineistopäivä 30
päivää ennen kokousta. Asiat ilmoitetaan puheen-

johtajalle tai sihteerille puhelimitse, sähköpostitse
tai kirjeitse.
Sihteeri: Anni Mannelin, p. 044 236 5338,
anni.mannelin@gmail.com
Postiosoite: OIY ry, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

Seuraavat kokoukset:

22.10. hallituksen kokous
19.11. hallituksen kokous ja syyskokous
10.12. hallituksen kokous
Kokouspäivät löytyvät aina myös OIY:n nettisivuilta: oiy.fi/yhdistys/hallitus/

Helppo liikkua? Kuva-arvoituskilpailun vastaukset
Kevään jäsenlehden kuva-arvoituskilpailun oikeat vastaukset arvoituksiin olivat:
Kuva 1: Yliopiston apteekki, Isokatu 27,
Kuva 2: Ravintola Istanbul, Kauppurienkatu 11.

1.
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Oikein vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti
Suomalaiseen kirjakauppaan.
Arpa suosi tällä kertaa Veijo Koivulaa,
onnittelut!

2.
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Yhdistys etsii mainosmyyjiä!
Yhdistys saa varoja toimintaansa tämän lehden
mainoksista. Mitä enemmän saamme mainostuottoja, sitä paremmin pystymme toimimaan tulevissa muutoksissa.
Oletko kiinnostunut tekemään
mainosmyyntiä puhelimitse kotoa käsin ja
samalla hankkimaan pientä lisätuloa
itsellesi? Saatat olla etsimämme henkilö!
Työ edellyttää omaa puhelinta ja perustasoista internetin käyttöä (mm. sähköposti). Yhdistys
maksaa työn aiheuttamat kulut ja sinä saat provisiopalkan myymistäsi mainoksista.
Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja
mainosmyynti keskittyy yleensä noin kuukauden
ajalle (maaliskuu ja syyskuu) ennen lehden ilmestymistä. Järjestämme kaikille työn aloittaville perehdytyksen keväällä ennen kuin kevään jäsenlehden teko alkaa.

Jos kiinnostuit,
laita hakemuksesi sähköpostitse
toimisto@oiy.fi!

www.oiy.fi
www.facebook.com/ouluninvalidit
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INVA-AUTOJEN VARUSTELUN ASENNUSPISTE OULUUN
Invapalvelu Oy on perustanut autojen inva-varusteiden asennukseen
erikoistuneen asennuspisteen Ouluun.
Yhteistyössä Dynotest Center Oy:n kanssa tulemme palvelemaan yksilöllisesti
asiakkaitamme.
Invapalvelu Oy toteuttaa:
• asiakkaan yksilöllinen autoon liittyvä apuvälinekartoitus
• tarjous apuvälinekartoituksessa ilmenneestä apuvälinetarpeesta
• neuvonta auton- ja apuvälineiden tukitoimista
• tarvittaessa teemme hakemukset autoveronpalautuksesta,
vakuutusyhtiön ja kunnan tukitoimista
Yhteystiedot: Asennuspisteen käyntiosoite Välitie 9, 90940 Jääli (Oulu)
Invapalvelu Oy Markku Laulumaa 0400 686 801, invapalvelu@pp.inet.fi

INVAPALVELU OY
Makasiinikatu 9 A 4
90130 Oulu
Puh. 0400 686 801
invapalvelu@pp.inet.fi
www.invapalvelu.fi
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Ovatko
jäsentietosi
ajan tasalla?
Onko puhelinnumerosi
muuttunut siitä, kun liityit
yhdistykseen?
Onko sinulla sähköpostiosoite,
jota sinulla ei ollut yhdistykseen
liittyessäsi?
Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi toimistolle, kiitos.
To 31.12. mennessä yhteystietonsa
päivittäneiden kesken arvomme
3 lahjakorttia.
Voit ilmoittaa uudet
tietosi:
sähköpostitse
toimisto@oiy.fi,
puhelimitse
050 574 1567,

Tiesitkö, että useimpiin koteihin
voidaan asentaa hissi? Vaihtoehtoina
on joko portaisiin asennettava hissi
tai kuilullinen pystyhissi.
Mikäli hissi voisi helpottaa arkeasi ja haluat
lisätietoja mahdollisuuksista, tulen mielelläni
kertomaan lisää. Tuolihissiä on mahdollisuus
kokeilla ennen ostopäätöstä. Ota yhteyttä, niin
sovitaan tapaaminen!
Lisätietoja hisseistä ja muista tuotteista
kuten tukikaiteista ja liesivahdista saat
myös kotisivuiltani: www.turvatekijä.fi

postitse:
OIY ry
Kiviharjunlenkki 4,
90220 Oulu tai
nettisivun
yhteydenottolomakkeen kautta:
www.oiy.fi/yhteystiedot/

Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.fi
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Avoinna ympäri vuoden

BAKERY BISTRO

RAVINTOLA NALLIKARI

Rento bistro ja konditoria Nallikari
lomakylän sydämessä (Leiritie 10).
Lounas ma-pe klo11-14
Tilaa herkulliset makeat & suolaiset
konditoriatuotteet juhliin - nyt myös
verkokaupasta - nallikaribb.fi
Tarvittaessa voitte varata koko
ravintolan yksityiskäyttöön.

Tervetuloa viettämään juhlia tai
kokoustamaan Ravintola Nallikariin.
Lounas ma-pe klo 11-15
Brunssi la klo 12-16
Pöytä- ja tilavaraukset: 044 515 1710
ravintolanallikari.fi • nallikaribb.fi

Anonyymi
lahjoitus

inen
rauhall
Pieni janotto.
vastaa
26 Oulu
Isokatu

Hammaslääkärit
TIMO KOLMONEN
JANI ARO

Ajanvaraus

044 533 4000

www.hammas-sirius.fi

SÄRKYPÄIVYSTYS MYÖS VIIKONLOPPUNA!
Ei toimistomaksua. Tervetuloa!

Meiltä saat mm:

2

• Jakopäähuollot
• Jarruhuollot
• Pyöränlaakerien vaihtotyöt
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot

Kysy Tarjous!
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
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SOVIPIHAT
www.sovipihat.fi | sovipihat@sovipihat.fi | 040 7509 699

* Puiden ja pensaiden leikkaukset
* Nurmikon perustus, ilmastointi ja hoito
* Istutusalueiden hoito ja suunnittelu
* Pienet kivityöt
* Kausi-istutukset pihaan, parvekkeelle ja terassille

Pohjoisen rehtiä kalaa

p. 045 147 6600

Apteekki lähelläsi

p. 045 148 4100

Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat

Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelemme:
Ma-Pe 8 – 19
La
9 – 16

Meille on helppo tulla

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

Merikoskenkatu 11
90500 Oulu
Puh. 08 341 391

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

www.merikoskenapteekki.fi
merikosken.apteekki@apteekit.net
Elämänmittaista huolenpitoa

MerikoskenApteekki_85x60.indd 1

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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MARKIISIT

SCREENKAIHTIMET

SÄLE
KAIHTIMET

PYSTY
LAMELLIT

Kaihdin
SELKÄMAA
Merikoskenkatu 3

p. 0400 584 104
myynti@kaihdinselkamaa.fi

Henkilökohtaista
apua arkeen
ja vapaa-aikaan
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten
kotona tapahtuvasta avustamisesta tai avusta kodin
ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan sinun
tarpeittesi mukaan.
Kiinnostuitko? Kysy lisää p. 044 551 2436
www.validia.fi/asuminen
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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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