
hellurei huhtikuu  

 

Kevätsade ropsahdellen kutittelee nenää nallen. Vesi puroon huuhtoutuu, on siis metsän 
huhtikuu. Tule jo kevät! 

Erittäin edullinen tuettu loma erityislapsiperheille Kylpylähotelli Rauhalahdessa, 
Kuopiossa 31.7.–5.8.2017. Lomalle voivat hakea perheet, joissa on ala-ikäisiä lapsia ja 
erityisen tuen tarvetta.  Alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta. Hakuaika päättyy 
1.5.2017. Lue lisää täältä. 

Ommaiskortteerissa vietetään Avoimien ovien päivää vappuhulinoiden merkeissä! 
Tervetuloa perjantaina 28.4.17 klo 10-14 munkkikahveille ja samalla tutustumaan 
yhteistyökumppaneidemme tuote- ja palvelutarjontaan. Myyntipöydässämme vappumaisia 
leivonnaisia sekä käsitöitä kotiin ostettavaksi. Kokeile myös onneasi arpajaisissa! Upeita 
palkintoja luvassa! Lastenhuoneessa mukavaa puuhaa pikku väelle sekä ilmapalloja 
mukaan maksutta. Lämpimästi tervetuloa toivottaa koko Ommaiskortteerin väki. Lisätietoja 
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! 

Vammainen lapsi tai nuori, haluatko oman henkilökohtaisen liikuntavaltin? Haku 
ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2017. Oulun seudulla on tällä hetkellä Valtti tukihenkilöiksi 
ilmoittautunut jo mukavasti väkeä, nyt vain puuttuvat lapset ja nuoret, jotka tarvitsisivat 
itsellensä Valtin! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n Valtti-ohjelman avulla pyritään 
löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmassa 
henkilökohtaiset liikuntakonsultit eli Valtit toimivat harrastuksen pariin saattajana. Lisätietoa 
täältä. 
 

http://www.osol.fi/tapahtumat/lapsiperheiden-tuettu-loma-kylpylahotelli-rauhalahdessa-voimaa-vertaisuudesta/
http://www.osol.fi/tapahtumat/ommaiskortteerin-avoimet-ovet-2/
http://www.vammaisurheilu.fi/10-uutinen/3895-vuoden-2017-valtti-haku-on-nyt-auki


Liikunta-avustajakortti liikuntaharrastuksen tueksi Oulussa. Oululainen vammainen tai 
pitkäaikaissairas voi hakea liikunta-avustajakorttia, mikäli hänellä on avustajan tarvetta 
Oulun kaupungin liikuntapalveluiden sisäliikuntapaikoissa. Liikunta-avustajakortilla avustaja 
pääsee maksutta mukaan. 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. 

Auringon paistetta toivottaa, 
Maiju, Salla & Tiia 
 
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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