LUKIJALLE

Elämään kuuluu niin
ylä- kuin alamäkiä,
niin onnen hetkiä
kuin kipeitä kohtia.
Ne ovat kaikki elämää.
Meistä kukaan ei voi
hallita täysin elämäänsä,
se varaa aina yllätyksiä myös ikäviä - ja siitä
muodostuu kokonaisuus.
Elämä
Tarja Heiskanen
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Tämä opaskirjanen syntyi Raksilassa v.1999 tehdyn kyselytutkimuksen tuloksena. Kyselyyn vastanneista 82 % halusivat oppaan avunantajista muuttuneissa elämäntilanteessa. Opas on ryhmitelty elämän eri vaiheisiin helpottamaan
oppaan käyttöä arkielämässä.
Raksilan asukasyhdistys ry osallistui hankkeeseen Oulun kaupungin sosiaalija terveystoimen kanssa ORAS -projektilla. Sen tavoitteena on hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Opaskirjasen painatuksen rahoitti Oulun kaupunki
ja Sisäasiainministeriö. Oppaan sisällön teimme vapaaehtoistyönä.
Meidän kunnianhimoinen tavoitteemme oli tehdä oppaasta hyvin asukaslähtöinen, jossa muuttunut elämäntilanne ratkaistaan ensisijaisesti omalla tai
naapuruston muodostamalla tukiverkostolla. Käytännön kokemus osoittaa
kuitenkin sen, että lähes jokainen meistä jossain elämänvaiheessa tarvitsee
ulkopuolista apua. Siihen tämä opas antaa avun eri vaihtoehtoineen.
Raksilan asukasyhdistys ry kiittää samalla niistä lukuisista kehittämisideoista
ja palautteista, joita saimme Teiltä oppaan muokkausvaiheessa kesällä 2000.
Saadun palautteen ansiosta olemme muokanneet opiskelijaryhmän laatimaa
opasta vielä paremmaksi. Kesän aikana totesimme myös puhelintietojen ja
palvelurakenteiden muuttuvan jatkuvasti. Sen takia pidämme tärkeänä, että
raksilalaisille suunnatusta oppaasta tulee myös Raksilan www-sivuille ns.
verkkoversio, jota pystymme jatkossa päivittämään ja täydentämään uusien
yhteistietojen ja avunantajien osalta.
Haluamme saada palautetta oppaan toimivuudesta käytännössä, koska siten
saamme kokemukseen perustuvaa uutta tietoa hyvinvointipalvelujen kehittämiskohteista. Hyvä asiakaspalvelun laatu on tehtävä yhdessä palvelun käyttäjän kanssa.
Kiitän raksilalaisia ja muita yhteistyökumppaneita avusta oppaan tekemisessä. Ilman Teitä tämä opaskirjanen olisi jäänyt syntymättä.
Yhteystiedot
Lea Salokannel pj/ projektivastaava
puh. 0400-385920, 373974 (työ), 379646 (koti), faksi 378973
sähköposti lea.salokannel@na.netppl.fi
Palautekeskustelua voidaan käydä myös Raksilan www-sivuilla. Osoite on
http://raksila.kaleva.fi
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SAATE

SAATTEEKSI KAIKILLE RAKSILALAISILLE

TEKIJÄT

Sinulla on kädessäsi opaskirjanen, joka sisältää tietoa palveluntarjoajista, joita saatat tarvita elämänkaaren vaiheissa, jolloin elämä satuttaa kipeimmin. Me
Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat olemme etsineet
puolestasi avunantajia, jotka palvelisivat sinua parhaiten. Olemme keränneet
tietoja Oulun kaupungin, seurakunnan ja eri yhdistysten tarjoamista palveluista, joista voit valita parhaiten tilanteesesi sopivan avun. Osa puhelinpalveluista on maksullisia, joista löydät maininnan erikseen.
Päivi Olsbo, Päivi Pesola, Tomi Räisänen, Helena Simuna
Raksilan asukasyhdistys ry.
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SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO

SYNTYMÄ

KUN PERHEESEEN SYNTYY UUSI JÄSEN
niin päivä pienelle paistakoon

mutta
...äiti voi uupua, masentua, vauva on vaikeahoitoinen tai sairas
tai
...vauvaperheen vanhemmilla on muita vaikeuksia
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Teillä on mahdollisuus saada tukea Keskustan terveysaseman neuvolasta
puh. 5584 4717 tai 5584 4716, lääkäriltänne/ajanvaraus avustajalta puh.
558 44270 tai Oulun eteläisestä mielenterveystoimistosta
puh. 558 45940, jossa on ympärivuorokautinen päivystys.



Voitte ottaa yhteyttä Oulun ensi- ja turvakotiin, jonka kriisipuhelin
561 5500 päivystää ympäri vuorokauden. Ensi- ja turvakodissa toimii myös
päiväryhmä Seralfiina, joka on avohuollon tukimuoto alle 2-vuotiaiden
lasten perheille.



Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa tilapäistä ja lyhytaikaista
lastenhoitoapua kotiin, tehostettua perhetyötä sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten hoitoapua.
Ajanvaraus ma - pe klo 7.30-12 puh. 312 1039.



Äimä ry. Äidit irti synnytyksen jälkeisestä masennuksesta -yhdistys. Voitte ottaa yhteyttä Kirsti Tuomeen, puh. 040-7467424 ma - pe klo 13-14.30
ja klo 20-21



Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastosta puh. 316 1401 saatte
tietoa seurakunnan tarjoamista perhetyön palveluista



Raksilan alueen sosiaalityöntekijöiltä voitte kysyä neuvoja palvelu- ja
tukimuodoista, jotka sopivat juuri teidän perheellenne. Ajanvaraus arkisin
klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen mukaan
A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808



Oulun seudun yksinhuoltajat ry. tarjoaa Teille tietoa, apua ja vertaistukea.
Lisätietoja saat numerosta 040-5646157.
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SYNTYMÄ



LAPSUUS

KUN LAPSUUS EI SUJU ONGELMITTA
koska lapsellanne havaitaan
... vakava sairaus tai kehityshäiriö
...on ahdistusta, keskittymisvaikeuksia, koulukiusaamista, näpistelyä
tai
yhteistyö toisten kanssa ei suju
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Keskustan lastenneuvolan terveydenhoitaja puh. 558 44717 (ajanvaraus klo 12 - 13) tai kouluterveydenhoitaja, Teuvo Pakkalan ala-aste puh.
558 44572, Pohjankartanon yläaste ja Madetojan lukio puh. 558 44573
auttavat perhettänne arjenhallinnassa, on varmimmin tavattavissa ma - pe
12 - 13.



Lapsuuden ongelmatilanteisiin voitte saada tukea Oulun kaupungin perheneuvolasta puh. 558 46120.



Raksilan alueen sosiaalityöntekijät, ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen
alkukirjaimen mukaan
A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808 ja koulupsykologi (eteläinen alue) puh. 050- 5970237 auttavat myös lapsen mielenterveysongelmien selvittämisessä.



Oulun kaupungin eteläinen mielenterveystoimisto, Uusikatu 44
puh. 558 45940 tukevat vanhempia henkisessä hyvinvoinnissa.



Tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa erilaisia vammaistyönpalveluja. Tietoa
saat kehitysvammaistyön diakonilta puh. 316 1324 ti ja to klo 9-11,
ma klo 16-17.



Äkillisissä mielenterveysongelmissa voitte ottaa yhteyttä kaikkina vuorokauden aikoina OYS:n lastenpsykiatrian päivystävään lääkäriin puh.
040-5121854.



Psykoterapiakeskus Monasterin puhelinpäivystysaika lasten vanhemmille
torstaisin klo 19-20 puh. 374 120, Karjakatu 18, 90100 Oulu (Raksila)



Taloudellisissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä Raksilan alueen sosiaalityöntekijään tai vammaispalveluohjaajaan puh. 558 46461 tai KELAN
paikallistoimistoon puh. 020 4354300.
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LAPSUUS



LAPSUUS

tai
...lapsi tai nuori haluaa itsenäisesti apua ongelmiinsa
... vanhemmat ovat neuvottomia ...
...perhe hajoaa ja lapsenne tarvitsee tukea selviytyäkseen uudessa tilanteessa
...perheessänne/ympäristössänne on lapsi/nuori joka, mielestänne on vailla
turvaa



Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten maksuton puhelin
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Tukea pulmiin ja tietoja perheille tarkoitetuista palveluista saa Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelimesta puh. 06001-2277
(48p/min + ppm). Päivystys: ma - pe klo 9-12, 17-20, su klo 17-20. Puhelimessa päivystävät koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Sinne voi soittaa
myös nimettömänä



Oulun kaupungin perheneuvolasta, puh. 08-55846120, saatte tukea muuttuneessa tilanteessa. Siellä toimii myös avioerolasten ryhmä.



Voitte kääntyä lapsen oman kouluterveydenhoitajan puoleen, Teuvo Pakkalan ala-aste puh. 558 44572, Pohjankartanon yläaste ja Madetojan lukio
puh. 558 44573, joka on varmimmin tavattavissa ma - pe 12 - 13.



Oulun kaupungin sosiaalipäivystys toimii heti kiireellisissä tilanteissa sekä
antaa ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalvelujen käytössä puh. 3113509
ma - pe klo 10-17, pe klo 19-01, la klo 18-24.



Lisäksi saatte tukea, ohjausta ja neuvontaa järjestöiltä, joista osasta löydät
yhteystiedot tämän kirjasen takasivulta.

11

LAPSUUS

antaa keskusteluapua ma - to klo 13-20, pe klo 13-22, la klo 18-22, su klo
17-20 puh. 0800-120400.

NUORUUS

KUN NUORUUS EI SUJU ILMAN
KASVUKIPUJA
koska
...nuori itse tai hänen perheensä ei selviydy arkipäivästä
...on kiistaa nuoren huollosta tai asuinpaikasta
...on ongelmia kasvatus- ja kasvamisasioissa
tai
...sinua kiusataan
...sinulla on henkisesti paha olla
...epäilet sairastavasi sukupuolitautia
...huomaat olevasi raskaana...
...syöminen tai syömättömyys hallitsee elämääsi
 Oulun kaupungin nuorten neuvolaan voitte ottaa yhteyttä puh. 558 44727,
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Nuoriso- ja sijaishuolto on Oulun kaupungin sosiaalitoimen lastensuojeluyksikkö, joka on keskittynyt 13-17-vuotiaiden ja heidän perheidensä asioihin sekä huostaan otettujen ja jälkihuollossa olevien 0-21 -vuotiaiden
huoltoon. Voitte ottaa yhteyttä missä tahansa nuoren elämään liittyvässä
ongelmatilanteessa. Yhteystiedot: puh. 558 46239 ark. klo 8-16.
Kiireellisissä tapauksissa puh. 0500-681714 ark. klo 9-15. Yhteyttä voivat ottaa nuoret itse, vanhemmat, sukulaiset, ystävät, tuttavat, naapurit ja
viranomaiset.



Kiusattujen tuki ry. tarjoaa maksutonta keskusteluapua puh. 0800-97474
ma - pe klo 12-16.



Äkillisissä mielenterveysongelmissa voit ottaa yhteyttä kaikkina vuorokauden aikoina OYS:n lastenpsykiatrian päivystävään lääkäriin
puh. 040-5121854.



Jos epäile tartuntaa, soita AIDS- puhelimeen 0203 27000 (maksaa vain
paikallisverkkomaksun)



Voit kääntyä myös Keskustan terveysaseman (Saaristonkatu 22) avustajan puh. 558 4470 tai kouluterveydenhoitajan puoleen, Teuvo Pakkalan
ala-aste puh. 558 44572, Pohjankartanon yläaste ja Madetojan lukio puh.
558 44573, joka on varmimmin tavattavissa ma - pe 12 - 13.



Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö/Linnanmaa, ajanvaraus lääkäreille
klo 8 - 16 puh. 556 7500, sairaanhoitajan neuvontapalvelu, 556 7444,
mielenterveystyö, ajanvaraus 8 - 13 puh. 556 7104



Psykoterapiakeskus Monasterin päivystysvastaanotto nuorille Oulussa
ilman ajanvarausta, ilman lähetettä ja myös ilman rahaa ke ja to 13-14,
puhelinpäivystys ma 19-20, puh. 374 120, Karjakatu 18, 90100 Oulu
...olet joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi
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NUORUUS

jossa työskentelee lääkäri, terveydenhoitaja ja psykologi. He auttavat sinua löytämään ratkaisuja ongelmiisi ja tukevat sinua myös muissa nuoruusiän kehitykseen liittyvissä ongelmissa.

NUORUUS

...päihteet tai huumeet ovat alkaneet hallita elämääsi
 Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin 060016116 antaa henkistä tukea
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Oikeusaputoimisto neuvoo lainopillisissa asioissa sekä antaa asianajan
palveluja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Palvelut ovat tulorajoihin sidottuja. Tiedustella voi puh. 08-55841191.



Rikosuhripäivystyksen juristipuhelin antaa lainopillista neuvontaa puh.
0600-16117 ti - to klo 17-19 hinta 62 p/ min + paikallisverkkomaksu.
Seksuaalisen hyväksikäytön uhri voi tehdä rikosilmoituksen poliisiin
puh. 10022.



Raiskauskriisikeskus Tukinainen maksutonta ammattiapua
puh. 0800-97899 ma-to klo 14-17, pe-su klo 17-24



Alle 25-vuotias sekä hänen omaisensa voivat ottaa yhteyden Oulun kaupungin nuorten päihde- ja huumeasema Redi 64 :ään, josta saa monipuolista ohjausta, neuvontaa ja hoitoa päihde- ja huumeriippuvuuteen. Sinne
voi hakeutua ilman lähetettä tai sosiaali- tai terveysviranomaisen lähettämänä. Ilmainen ympärivuorokautinen puhelinpäivystys: 0800-95099.



Irti- Huumeista ry:llä on päivystyspuhelin 312 1700. Lisäksi sen toiminta-alueita ovat mm. läheisryhmät ja tukihenkilötoiminta.



Oulussa toimii nuorten Saapas-päihdetyön projekti. Lisätietoa tästä saat
seurakunnan erityisnuorisotyöntekijältä puh. 161341 tai 040-574711.

...kärsit perheessäsi olevasta alkoholiongelmasta
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NUORUUS

ja käytännön neuvoja ma klo 13-21, ti-pe
klo 17-21, hinta 62p/min +pvm.

NUORUUS

...olet rikokseen tai riitaan osallisena
...haluat sovitella rikoksen tai riidan


Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten maksuton puhelin
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Oulun kaupungin sosiaalipäivystys toimii heti kiireellisissä tilanteissa sekä
antaa ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalvelujen käytössä puh. 08-3113509
ma - pe klo 10-17, pe klo 19-01, la klo 18-24. Neuvoja saat myös oman
Raksilan alueen sosiaalityöntekijät (ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen mukaan
A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808.



Sinulla on mahdollisuus osallistua Alateen ry:n toimintaan, jossa päihdeongelmaisten lapset voivat keskustelun avulla tukea toinen toisiaan ja purkaa tuntojaan. Tiedustella voit puh. 341020.



Oulun kaupungin A-klinikka antaa tietoa alkoholistien perheiden nuorille
ja lapsille tarkoitetuista selviytymiskeinoista puh. 558 46160.



Oikeusaputoimisto neuvoo lainopillisissa asioissa sekä antaa asianajajan
palveluja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Palvelut ovat tulorajoihin sidottuja. Tiedustella voi puh. 558 41191. Mahdollisuudesta maksuttomaan oikeudenkäyntiin voit tiedustella samasta numerosta.



Halutessasi voit ottaa yhteyttä yksityiseen lakimieheen, joiden yhteystietoja löydät puhelinluettelosta



Alle 21-vuotiaalla oululaisella lapsella tai nuorella on mahdollisuus riitaja rikosasioiden sovitteluun. Tavoitteena on osapuolten keskenään tekemä
sopimus siitä, kuinka teon aiheuttamat vahingot korvataan. Tiedustella voit
Oulun kaupungin sovittelusihteeriltä puh. 558 46202.
SOS -palvelun kriisilinja puh. 09-731391 ark. klo 9-21 ja la - su klo 15 - 21
itsetuhoaikeissa, elämänkriisi tilanteissa oleville (Suomen Mielenterveysseura).
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NUORUUS

antaa keskusteluapua ma - to klo 13-20, pe klo 13-22, la klo 18-22,
su klo 17-20 puh. 0800-120400.

AIKUISUUS

KUN ELÄMÄ AIKUISENA SATUTTAA
...vakavan sairauden
tai
tapaturman kohdatessa sinua tai perhettäsi
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Kotona ollessanne voitte ottaa yhteyttä arkisin ennen klo 16 Keskustan
terveysaseman (Saaristonkatu 22) avustajaan puh. 55844270 ja klo 16
jälkeen yhteispäivystykseen puh. 10023.



Apua kriisin läpikäymiseen saatte Oulun kaupungin mielenterveystoimistosta puh. 558 45940, jossa on ympärivuorokautinen päivystys tai omasta
seurakunnastanne, päivystävän papin tavoittaa ma-pe klo 9.30-12.00
puh. 316 1402 ja maanantaisin myös klo 16- 18.
Muista palveluista saatte tietoa kirkkoherranvirastosta 316 1401.



Oulun kaupungin kriisiryhmä antaa keskustelu- ja neuvonta-apua vaikeissa tilanteissa. Päivystys ma -pe klo 8-16 puh. 040-5432152.



OYS: n psykiatrian poliklinikan päivystys palvelee arkisin klo 8-21,
la - su klo 12-21 puh. 315 7378, yöpäivystys arkisin klo 21-7,
la - su klo 8-12 puh. 315 7222.



Sairaalassa osaston henkilökunta tukee ensijärkytyksen läpikäymisessä ja
halutessanne ohjaa psykiatrisen sairaanhoitajan tai sairaalasielunhoitajan
luo.



Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa pyydettäessä ohjausta sekä tukea käytännön asioiden järjestelemisessä.



Taloudellisissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä myös Raksilan alueen
sosiaalityöntekijään. Ajanvaraus arkisin
klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen mukaan A -L puhelin on 558 44771 ja
M - Ö puhelin on 558 44808,
yli 65 v. 558 45055. Myös KELAN paikallistoimistosta, puh. 020 4354300
voit kysyä suoraan heidän tarjoamista tukimuodoista.



Tapaturmatapauksissa tarkasta vakuutusyhtiöstäsi vakuutusturvasi.



Oikeudellisissa asioissa voit ottaa yhteyttä Oikeusaputoimistoon,
puh. 5584 1191 tai yksityiseen lakimieheen, joiden puhelinnumeroita löydät puhelinluettelosta.



Lapsen vakavan sairauden kohdanneet vanhemmat ovat perustaneet erilaisia potilasyhdistyksiä. Ne antavat tietoa ja ohjausta kyseisestä sairaudesta sekä tukevat perheitä. Oppaan lopussa on yhteystietoja joistakin
yhdistyksistä.
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

jos
parisuhde alkaa rakoilla

20

Oulun kaupungin perheasianneuvottelukeskuksesta voitte saada parisuhdevaikeuksiin apua, puh. 311 5501.



Oulun kaupungin mielenterveystoimistosta saa keskusteluapua
puh. 558 45940, jossa on ympärivuorokautinen päivystys



Huumeista tai päihteistä johtuvissa ongelmissa saatte apua Oulun kaupungin A-klinikasta puh. 558 46160.



Yksityisiltä terapeuteilta voitte hakea apua parisuhdeongelmiin, yhteystietoja löydätte puhelinluettelosta.



Kotiseurakunnassasi toimii myös perheasian neuvottelukeskus,
puh. 561 8700, jonka perheasiainneuvoja auttaa ja tukee parisuhdevaikeuksissa. Perheasianneuvojalle voit soittaa puhelinaikana klo 9-16,
puh. 561 8720.



Ohjausta ja tukea eroprosessin läpikäymiseen ja elämän jälleenrakentamiseen voit saada eroseminaarissa, joista lisätietoja voit kysyä perheneuvolasta puh. 558 46134 tai 558 46127.



Psykoanalyyttinen psykoterapia ja kriisipsykoterapia aikuisille.
Psykoterapiakeskus Monasterin puhelinpäivystys aikuisillle keskiviikkoisin klo 18-19, puh. 374 120. Karjakatu 18, 90100 Oulu
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

...lähdetään eri teille
...tai
lapsen saanti ei onnistu
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Raksilan alueen sosiaalityöntekijä auttaa käytännön asioiden järjestelyissä,
ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen mukaan A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808, yli 65 v. puh. 558 45055.



KELAN toimistosta voit kysyä taloudellisista tukimuodoista muuttuneessa
elämäntilanteessa puh. 0204354300.



Taloudellisissa vaikeuksissa voit pyytää apua kotiseurakunnastasi. Diakoni puh. 3161405 antaa yhteystietoja.



Poliisi- ja oikeustalosta saat ensikäden tietoa avioeroon liittyvissä oikeudellisissa asioissa puh. 313 7511.



Oikeusaputoimisto ohjaa ja antaa neuvoja omaisuutta, lapsia ja elatusapua
koskevissa asioissa. Avoinna arkisin klo 8-12, ti klo 16-18,
puh. 558 41191.



Keskustan terveysaseman lääkäri, ajanvaraus avustajalta puh. 558 44270,
auttaa lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.



Apua ja tietoa saatte myös yksityisiltä lääkäriasemilta. Yhteystiedot löydätte puhelinluettelosta.



Voitte ottaa yhteyttä myös Väestöliiton Oulun klinikkaan, Kiviharjuntie
11, puh. 537 2560.



Lapsettomien tuki ry puh. 316 1402 klo 18-20.30 tarjoaa apua lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä.



Kotiseurakuntasi palveleva puhelin antaa tukea ja ohjausta lapsettomuuteen liittyvissä kysymyksissä ma klo 18-20.30, puh. 316 1402 ja
to klo 18- 21, puh. 09-444823.



Oulun kaupungin mielenterveystoimisto puh. 558 45940, antaa henkistä tukea asian käsittelyn helpottamiseksi.
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

...tai päihteet hallitsevat elämääsi
...tai läheistesi elämää
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Keskustan terveysasema, Saaristonkatu 22, ajanvaraus avustajalta
puh. 558 44270, työterveysasemasi tai OTA ry:n tiloissa toimiva työttömien terveyspiste Omppu, Tulliväylä 3, puh. 534 7413 tai 534 7414, auttavat pääsemään hoidon alkuun.



A-klinikka, Uusikatu 64 B, antaa apua päihde- ja muihin riippuvuusongelmiin sinulle ja läheisellesi. Päivystysvastaanotto ma - pe klo 8-11.30
ilman ajanvarausta. Muina aikoina vain ajanvarauksella puh. 5584610.



Kiviharjun kuntoutumisklinikka antaa katkaisu- ja kuntoutushoitoa silloin, kun on vaikea lopettaa juominen ilman ulkopuolista apua.



Päihdeongelmaisten oma tukiryhmä nimettömät alkoholistit AA tarjoaa
vertaistukea alkoholiriippuvaisille ryhmäkeskustelun avulla. AA auttava
puhelin joka päivä klo 19-21, puh. 338 272, paikallispuhelumaksun hinnalla.



Oman kotiseurakuntasi päihdetyöntekijä auttaa myös päihdeongelmaisia
ja heidän omaisiaan ti ja to klo 9-11, ma klo 16-17, puh. 316 1326.



Sinulla on mahdollisuus osallistua Al-Anonin toimintaan, jossa päihdeongelmaisten puolisot ja/tai muut omaiset voivat keskustelun avulla tukea
toinen toisiaan ja purkaa tuntojaan. Tiedustella voitte puh. 341 020.
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

...kotonasi on väkivaltaa, sen uhkaa
...haluat eroon omasta väkivaltaisuudestasi
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Poliisin hätänumero on 10022.



Keskusteluapua tai jos tarvitset välitöntä turvapaikkaa, voit saada apua
Oulun ensi- ja turvakodilta puh. 5615500.



Yhteyttä voit ottaa rikosuhripäivystyksen auttavaan puhelimeen
ma klo 13-21,ti-pe klo 17-21 puh. 0600-16116.



Miessakit ry:n Lyömätön linja antaa mahdollisuuden miehelle perheväkivallan kierteen katkaisuun, puh. 09-70028870 (normaali puhelinmaksu).



Väkivaltaa käyttäneiden miesten ryhmistä voit kysyä myös Ensi- ja turvakodista puh.08-5615500.



Jos tarvitset ohjausta käytännön asioissa, Keskustan terveysaseman lääkäri, terveydenhoitaja (ajanvaraus avustajalta puh. 558 44270) tai
sosiaalityöntekijä, ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen
mukaan A - L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808,
yli 65 v. puh. 558 45055.



Mikäli tarvitset lainopillista neuvontaa, näissä kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä Rikosuhripäivystyksen juristineuvontaan puh. 0600-16117
ti - to klo 17-19, hinta 62 p/ min +pvm.



Lainopillista neuvontaa saat myös oikeusaputoimistosta. Avoinna arkisin klo 8-12, ti klo 16-18 puh. 558 41191.



Suomen Punaisen Ristin Ystäväpäivystys torstaisin klo 15 - 17.00,
puh. 554 6421.
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

...mieli järkkyy tai tunnet, ettet henkisesti jaksa
...joudut työttömäksi
...olet joutunut kiusaamisen kohteeksi omassa ympäristössäsi
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Äkillisissä mielenterveyskriiseissä saatte apua OYS:n psykiatrian poliklinikan päivystyksestä, joka palvelee arkisin klo 8-21, la-su klo 12-21
puh. 315 7378, muina aikoina puh. 315 7222.
Ensisijaista apua mielenterveysongelmiin saatte Oulun kaupungin eteläisestä mielenterveystoimistosta. Ympärivuorokautinen päivystys ja
puhelinneuvonta puh. 55845940.
Keskustan terveysasema, ajanvaraus avustajalta 558 44270, työterveysasemasi tai OTA ry:n tiloissa toimiva työttömien terveyspiste Omppu, Tulliväylä 3 jonka puh. 08-5347413 tai 08-5347414, auttavat sinua pääsemään
hoidon alkuun.
Myös kotiseurakuntasi tarjoaa keskusteluapua henkisessä hädässä. Voit
kysyä lisätietoa oman seurakuntasi kirkkoherranvirastosta.
Taloudellisissa vaikeuksissa Raksilan sosiaalityöntekijä, ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen alkukirjaimen mukaan A -L puhelin on
558 44771 ja M - Ö puhelin on 558 44808, yli 65 v. puh. 558 45055 neuvoo sinua muuttuneessa tilanteessasi.
KELAN paikallistoimistosta puh.0204354300 saat tietoa työttömyysturvasta ja muista etuuksista.
Työttömien asiamies neuvoo työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä
puh.558 44036, tavattavissa maanantaina ja perjantaina klo 8 - 16.
Terveydenhoitajan maksuton vastaanotto työttömille on Terveyspiste
Ompussa, Tulliväylä 3 johon voi mennä ilman ajanvarausta ma - pe klo 915.30 puh. 534 7413 tai 534 7414.
Työttömäksi jääneet ovat perustaneet Oulun Työttömien Oma -Apu ry:n
puh. 534 7400 sekä Ytyä -yhteistyötä, työttömät ry:n, puh. 546 9854, auttamaan henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Keskustelupuhelin kaikille työttömille on Työttömän Linkki, jonka maksuton puhelinnumero on 0800-9-6382. Soittaa voit milloin vain.
Mikäli Teillä on halua auttaa lähimmäisiäsi, voitte ottaa yhteyttä
kotiseurakuntaasi, siellä toimii vapaaehtoispysäkki miehille, jotka haluavat auttaa muita ihmisiä käytännön töissä. Lisätietoja saat puh. 316 1325.
Samasta numerosta voit kysellä myös muusta vapaaehtoistoiminnasta.
Kiusattujen tuki ry:n puhelinpäivystys antaa maksutonta keskusteluapua
klo 12-16 puh. 0800-9-7474.
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AIKUISUUS



AIKUISUUS

...tai taloutesi romahtaa
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Raksilan alueen sosiaalityöntekijä, ajanvaraus arkisin klo 9 -10, sukunimen
alkukirjaimen mukaan A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö puhelin on
558 44808, yli 65 v. puh. 558 45055 muuttuneessa tilanteessa teitä
neuvoo.



Mikäli tarvitsette velkaneuvonta-apua, voit kysyä siitä velkaneuvojilta
puh.558 44877.



Neuvoa ja ohjausta saatte Oikeusaputoimistosta avoinna arkisin
klo 8-12, ti klo 16-18, puh. 558 41191.



KELAN paikallistoimistosta puh. 0204354300 saatte neuvoja taloudellisista tukimuodoista.



Oulun kaupungin mielenterveystoimisto, Uusikatu 44 puh. 558 45940,
saatte henkistä tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen.



Kotiseurakuntasi diakoni puh. 316 1405 antaa henkistä apua ja mahdollisesti myös taloudellista apua tarvittaessa. Lisätietoa saatte kirkkoherranvirastosta puh. 316 1401.



Velkalinja puh. 0800-98009 ark. klo 10-14 (Takuu-Säätiö), maksutonta
puhelinneuvontaa ylivelkaantuneille.

Palveleva puhelin 10071 antaa keskusteluapua vaikeuksissa oleville
päivittäin klo 20-24
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AIKUISUUS



VANHUUS

KUN VOIMAT VÄHENEVÄT VANHETESSA
ja
...huomaat läheisesi toimintakyvyn heikkenevän
...tunnet olosi yksinäiseksi ja turvattomaksi
....huomaat ympäristössäsi yksinäisyyttä ja turvattomuutta
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Raksilan alueen kotihoidosta vastaa Keskustan terveysasema, Saaristonkatu 22. Kotisairaanhoitopalveluissa ottakaa yhteys numeroon 558 45064
ja kotipalveluasioissa numeroon 558 45054. He antavat lisätietoja niistä
palveluista, joita asukkailla on mahdollisuus saada omatoimisuutensa tukemiseksi jokapäiväisessä elämässä. Lääkärin vastaanotolle pääsee
varaamalla ajan avustajalta puh. 558 44270.



Voitte ottaa yhteyttä lääkäriin ja keskustella läheisenne heikentyneestä
toimintakyvystä.



Apua tarjoavat myös yksityiset kotipalveluyritykset. Yhteystietoja löydät puhelinluettelosta.



Yli 65-vuotiaille raksilalaisille antaa opastusta oman alueen vanhustyön
sosiaalityöntekijä puh. 558 45055. Hän neuvoo omaishoitajia niistä
tukimuodoista, joita heidän on mahdollista saada.



Oulussa toimii Oulun seudun omaishoitajat ry, lisätietoa toiminnasta saat
puh. 040-509 7955
Kotiseurakunnastasi voitte kysyä vanhustyön eri muodoista, joita ovat erilaiset ryhmät ja kotikäynnit. Lisäksi seurakunnassa toimii lähimmäispalvelu puh . 316 1325, josta voitte tiedustella mm. apua kodin
ulkotöihin, saattajan tai avustajan esim. lääkäriin, uimahalliin, kirjastoon
tai teatteriin, leireille, retkille, kerhoihin.





Aleksinkulman toimintakeskus, puh. 558 45120, Aleksanterinkatu 9, on
eläkeläisjärjestöjen kokouspaikka ja hyvin suosittu tapaamispaikka. Siellä voi jokainen osallistua oman kiinnostuksen mukaan.



Oulun palvelusäätiön (puh. 558 45260, 558 45261) palvelukeskukset
tarjoavat ikäihmisille hoiva- ja toimintakykyä tukevia palveluja sekä
asumispalvelua. Palvelukeskuksista mainittakoon mm. Keskustan palvelukeskus puh. 558 45133, Nummikatu 24. Höyhtyän Palvelukeskus, Hanhitie 15, puh. 558 45125. Sara Wacklin -koti, Koulukatu 4, puh. 558 45206.

33

VANHUUS



KUOLEMA

KUN KUOLEMA KOSKETTAA
...omaisesi ollessa saattohoidossa omassa kodissaan
...menettäessäsi läheisen ihmisen äkillisesti
...vauva syntyy kuolleena tai vastasyntyneenä
...menettäessäsi läheisesi itsemurhan kautta
....kun ihminen kuolee kotonaan
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Kotona ollessanne voitte ottaa yhteyttä Keskustan terveysasemaan arkisin
ennen klo 16 puh. 558 44270 ja klo 16 jälkeen yhteispäivystykseen puh.
10023 tai ennakkoon sovittuun hoitopaikkaan.
Oulun kaupungin kotisairaanhoito puh. 558 45064 ja kotipalvelu puh.
558 45054 sekä alueemme sosiaalityöntekijä ajanvaraus arkisin klo 9 -10,
sukunimen alkukirjaimen mukaan A -L puhelin on 558 44771 ja M - Ö
puhelin on 558 44808, yli 65 v. puh. 558 45055 antavat apua ja neuvontaa
omaisenne hoidossa. Saattohoitopalveluja tarjoavat myös yksityiset kotipalvelun tuottajat. Yhteystietoja löydätte puhelinluettelosta.
Sairaalassa henkilökunta tukee ensijärkytyksen läpikäymisessä ja
halutessanne ohjaa psykiatrisen sairaanhoitajan tai sairaalasielunhoitajan
luo.
Oma seurakuntanne tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea. Päivystävä pappi
on tavoitettavissa puh. 08-3161402 ma - pe klo 9.30-12 ja ma myös klo
16-18. Muista palveluista saate tietoa kotiseurakuntanne kirkkoherranvirastosta
Apua kriisin läpikäymiseen saatte Oulun kaupungin eteläisestä mielenterveystoimistosta puh. 558 45940.
Oulun kaupungin kriisiryhmä antaa neuvonta-apua vaikeissa tilanteissa.
Päivystys ma - pe klo 8-16 puh. 040-5432152. Psykiatrian poliklinikan
päivystys palvelee arkisin klo 8-21, la - su klo 12-21 puh. 315 7378,
yöpäivystys arkisin klo 21-7, la - su klo 8-12 puh. 315 7222.
Käpy ry on lapsensa kätkytkuoleman kautta menettäneiden vanhempien
perustama yhdistys. Saat lisätietoa puh. 03-3451100.
Itsemurhan tehneiden läheiset ry antaa keskusteluapua ti klo 11-13 ja to
klo 12-14 puh. 09-68153320.
Oikeusaputoimistosta voitte saada lainopillista tietoa, joka on avoinna arkisin klo 8-12, ti klo 16-18, puh. 558 41191.
Taloudellisissa kysymyksissä sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa käytännön
asioiden järjestelyissä tai voitte ottaa itse yhteyttä suoraan KELAN
paikallistoimistoon sosiaaliturvanne tarkastamiseksi puh.020 4354300.
Kun kuolema kohtaa kotona tai sairaalan ulkopuolella, ottakaa yhteys virka-aikana Keskustan terveysaseman lääkäriin/avustaja puh.558 44270,
klo 16 jälkeen yhteispäivystykseen puh. 10023 ja poliisiin puh 10022.
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KUOLEMA



JÄRJESTÖJÄ

Terveys- ja sosiaalialan järjestöjä
puh.numero
Aivohalvaus- ja afasialiitto ry
Hyvän mielen talo ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Mielen vireys ry
Nuorten Ystävät ry
Oulun Diabetesyhdistys ry
Oulun Invalidien yhdistys ry
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Oulun ja ympäristökuntien paniikki-häiriöyhdistys ry
Oulun keuhkovammaiset ry
Oulun Kuurojen yhdistys ry
Oulun Reumayhdistys ry
Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Oulun Seudun Astma- ja Allergia-yhdistys ry
Oulun seudun CP-yhdistys ry
Oulun Seudun Keliakiayhdistys
Oulun Seudun Kuulovammaiset ry
Oulun seudun MBD-yhdistys ry
Oulun seudun mielenterveysseura ry
Oulun seudun MS-yhdistys ry
Oulun SETA ry
Oulun seudun omaiset ry
Oulun Sydänyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan Autismiyhdistys ry
Pohjois-Suomen Dysfasiayhdistys ry
Pohjois-Suomen Munuaistautiyhdistys ry
Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan Psoriaasisyhdistys ry
Sotainvalidien Veljesliitto Oulun os.
Sydänlapset ry
Yksinhuoltajat Oulun Seudun ry
Ytyä -yhteistyötä työttömät ry

Lisätietoja mm: www.ouka.fi
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08-8811226
08-3110504
09-6850110
08-3115035
08-3112748
08-5341500
08-3114033
08-8800290
08-5409456
08-384899
08-5343600
08-3115653
08-3115048
08-3117739
08-370634
08-5306105
08-3113110
040-5874026
08-5546506
08-36903737
08-3117646
08-376932
040-5097955
08-5307329
08-374670
040-5549824
08-5452122
08-3116086
08-5316773
08-8821200
08-8174872
08-3218200
08-515087
08-5562999
08-540925

37

YHTEYSTIETOJA

Omia tärkeitä yhteystietoja ja puhelinnumeroita:

YHTEYSTIETOJA

Omia tärkeitä yhteystietoja ja puhelinnumeroita:
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Poliisin hätänumero ........................................ 10022
Yleinen hätänumero ....................................... 112
Myrkytystietokeskus ...................................... 09-4711
Taksi ................................................................. 10041
Invataksipalvelu .............................................. 10060
Keskustan terveysasema
Avustaja antaa ajan lääkärille ........................... 558 44270
sairaanhoitaja .................................................... 558 44268
kotisairaanhoito ................................................ 558 45064
kotipalvelu ........................................................ 558 45054
Hammashuolto, ajanvaraus ............................. 558 46382
Raksilan alueen sosiaalityöntekijät
Sukunimen alkukirjaimen mukaan,
ajanvaraus ark. klo. 9-10
A - L ............................................................ 558 44771
M - Ö ........................................................... 558 44808
Mielenterveystoimisto .................................... 558 45940
Tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherranvirasto .......................................... 316 1401
Diakonissa ti klo 9-11 ....................................... 316 1405
Psykoterapiakeskus Monasteri
Karjakatu 18 ..................................................... 374 120
Raksilan apteekki palvelee raksilalaisia
heidän omassa kaupunginosassaan,
Ratakatu 8:ssa seuraavasti:
ma - pe 9 - 18
la
9 - 15
Puhelin .............................................................. 377 049
Telefaksi ............................................................ 377 155
Apteekkari Matti Moilanen .............................. 377 039
sähköpostiosoite: matti.moilanen@salnet.fi
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PUH. NUMEROITA

Raksilan alueen asukkaita palvelevia puhelinnumeroita

KIITOKSET

Haluamme kiittää tämän opaskirjasen esitaittajaa Tuula Pietikäistä
jonka innostava luovuus edisti oppaan valmistumista.
Kiitos myös kaikille niille yhteistyötahoille, joilta olemme saaneet tukea, ohjausta ja tietoa työhömme.
Kiitos kaikille raksilalaisille, jotka osallistuivat ja antoivat arvokasta
palautetta oppaan muokkausvaiheeseen.
Kiitämme Oulun kaupungin painatuskeskuksen työntekijöitä hyvästä
yhteistyöstä ja palvelevasta työotteesta.
Kiitämme Raksilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Lea Salokannelta,
joka mahdollisti omalta osaltaan tämän opaskirjasen synnyn.

Toimitus ja valokuvat:
Taitto:
Paino:
Määrä:

Lea Salokannel
Tuula Pietikäinen ja Erkki Nikkilä
Oulun kaupungin painatuskeskus  2000
1000 kpl
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