
Tänään keskiviikkona ehtii vielä illalla mukaan kevään viimeiseen yhden vanhemman 
perheiden Olohuoneeseen! Olohuone on Kaakkurissa Pyhän Andreaan kirkolla ja tänään 
on perheille yhteistä ohjelmaa Taikuri Peetu-Pellen esiintyessä! Lue lisää täältä. 

Muutama paikka vapaana maksuttomalle Omaishoitajat ja läheiset -liiton 
päiväristeilylle Helsingissä 29.8.! Matkan ohjelmassa on mm. ajankohtaisia asioita, hyvää 
ruokaa (menomatkalla salaattibuffet ja paluumatkalla buffetpäivällinen) sekä mukavaa 
yhdessä oloa! Halukkaille on tarjolla kiertoajelu Tallinnassa. Mukana risteilyllä on 
Omaishoitajat ja läheiset -liiton lomaohjaajia ja henkilökuntaa. 
 
Viking XPRS lähtee Helsingistä, Katajanokan terminaalista (Katajanokanlaituri 8, 00160 
Helsinki) klo 11.30 ja paluu Helsinkiin on samana iltana klo 20.30. Matkakustannukset 
satamaan ja muut mahdolliset kulut osallistuja maksaa itse. Lähtijät valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Ilmoittaudu mukaan: Marjo Pekkalalle sähköpostitse: marjoriitta.pekkala@osol.fi tai 
puhelimitse 08 882 1690.  
 
Supersuosittu työnohjausryhmä alkaa syksyllä, ilmoittaudu nyt! Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry kutsuu Sinua äiti tai isä, joka teet työtä alle 18-vuotiaan lapsesi 
omaishoitajana. Omaishoidonsopimusta sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla. Tule mukaan 
työnohjausryhmään, jossa voit pohtia ja tarkastella omaa työtäsi omaishoitajana. 
Tapaamisissamme käsittelemme esimerkiksi omaa jaksamista keskustellen ja erilaisten 
harjoitusten ja välitehtävien avulla. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä. 

Iloinen iltapäivä! Ponkaistaan kesä käyntiin yhdessä! Kaikenlaisten perheiden Iloinen 
iltapäivä järjestetään jälleen kerran kesäisessä Hietasaaressa, Vaaskelassa, tiistaina 
20.6.2017 klo 15-18, osoitteessa Vaaskiventie 25.Tapahtuma on tarkoitettu kaikenlaisille 
perheille, mummit, kummit, kaimat ja naapurit mukaan lukien, ja se järjestetään jo neljättä 
kertaa. Ohjelmassa ainakin hattarakioski, lasten disko, makkaranpaistoa, pihapelejä, 
ilmapalloja, auringon paistetta, iloisia kasvoja, kasvomaalauspiste sekä pannarikahvit ja 
muuta mukavaa. Varaathan mukaasi pikkurahaa. Pienet sadepisaratkaan eivät menoa 
haittaa, sillä tapahtuma voidaan järjestää esteettömässä tanssipaviljongissa. Myös wc 
tiloihin on esteetön kulku. Lämpimästi tervetuloa! 

Rikasta minua -parisuhdekurssi lokakuussa, ilmoittautuminen menossa! Arjessa on 
keveyttä ja iloa, kun parisuhde kukoistaa. Kun vanhemmat voivat hyvin myös lapset voivat 
paremmin. Parisuhdekurssi antaa työkaluja ja mahdollisuuden keskusteluyhteyden 
kehittämiseen sekä läheisyyden lisäämiseen omassa parisuhteessa. Kurssi järjestetään 
viikonlopun mittaisena Pikku-Syötteellä. Lue lisää täältä. 

Auringon paistetta toivottaa, 
Maiju, Salla & Tiia 
 
www.hyvinvoivaperhe.fi  
www.facebook.com/hyvinvoivaperhe 
www.twitter.com/Hypehanke 
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www.oulunseudunomaishoitajat.fi/perheille/ 
 
Käytämme tätä postiosoitetta yleiseen viestintäämme. Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, 
laitathan sähköpostia henkilökohtaisiin osoitteisiimme! 
marja-liisa.kuukasjarvi@osol.fi 
salla.jamsen@osol.fi 
tiia.ikonen@osol.fi 
 
Ommaiskortteeri auki joka arkipäivä klo 10-14. Tervetuloa osoitteeseen Isokatu 47, 
katutaso. 
 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
www.facebook.com/oulunseudunomaishoitajat 
www.twitter.com/ommaiskortteeri 
 
Tästä pääset liittymään Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen jäseneksi 
www.osol.fi/liity-jaseneksi-2/liity/ 
 
Mikäli haluat pois Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen postituslistalta ilmoitathan 
osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi 
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