
Kesä ja kärpäset! 
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! Lisätietoa täältä. 

Satuhierontaa lapsille ja aikuisille! Satuhieronta on menetelmä, jonka avulla voidaan 
vahvistaa kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia. Satuhieronta on tarinoiden, satujen ja 
mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Satuhieronta mahdollistaa 
lapsen ja vanhemman välisiä jakamattoman huomion hetkiä. Yksi tärkeä satuhieronnan 
kautta tapahtuvan myönteisen kosketuksen sanattomista viesteistä on: Näen sinut, olet 
tärkeä ja arvokas. Satuhierontakokonaisuus alkaa kahden tunnin mittaisesta 
satuhierontakoulutuksesta pelkästään vanhemmille. Vanhempien koulutuksen jälkeen 
jatkuu neljänä peräkkäisenä tiistaina kokoontuva lasten ja aikuisten yhteinen 
Satuhierontaryhmä. Lisätietoja täältä. 

Sherborne-liikuntaa lapsille ja vanhemmille! Sherborne -liikunta on Brittiläisen Veronica 
Sherbornen kehittelemä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa liikuntaa. 
Liikuntaharjoitteilla tuetaan lapsen kehityksellisiä oppimisvalmiuksia, sosioemotionaalisten 
sekä motoristen taitojen kehittymistä. Rauhoittuminen ja rentoutuminen kuuluvat myös 
tärkeänä osana harjoitteluun. Liikkuen yhdessä lapsen kanssa autetaan lasta kehittymään 
niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia ja löytää oman tavan oppia 
asioita. Tuntemalla oman kehonsa niin kuin kodikseen saa lapsi rohkeutta käyttää luovuutta 
ja olla tärkeä rakastettu oma persoonansa. Lisätietoa täältä.  

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. 

Oulun kaupungin soveltavan liikunnan harrastevälinelainaamosta saattaa löytyä 
kesäksi jotain kivaa! Käy katsomassa täältä. 
 
Auringon paistetta toivottaa, 
Maiju, Salla & Tiia 
Olemme kesälomilla 30.6.-1.8.2017 

http://www.osol.fi/tapahtumat/tyonohjausryhma-omaishoitajavanhemmille-ilmoittautuminen/
http://www.osol.fi/tapahtumat/iloinen-iltapaiva-kaikenlaisille-perheille/
http://www.osol.fi/tapahtumat/lasten-ja-aikuisten-yhteinen-satuhieronta/
http://www.osol.fi/tapahtumat/sherborne-liikuntaa-lapsille-ja-vanhemmille-2/
http://www.osol.fi/tapahtumat/rikasta-minua-parisuhdekurssi-erityislasten-vanhemmille-2/
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/valinelainaus


 
www.hyvinvoivaperhe.fi  
www.facebook.com/hyvinvoivaperhe 
www.twitter.com/Hypehanke 
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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