
 
Syksyn tuloa ei voine estääkään, joten pidetään hauskaa lehtikasoissa ja kuralammikoissa! 
Monenmoista tulossa syksyn mittaan . 
 
Yhden vanhemman perheiden Olohuone kokoontuu jälleen ensi keskiviikkona 11.10! 
Teemana tällä kertaa oma talous ja pennin venytys, alustamassa Taina Rajanen 
Takuusäätiöstä ja Janina Juutinen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistyksestä. Lisätietoja löydät täältä. 
 
Parisuhteen äärelle päästään tiistaina 7.11. Parisuhteen palikat -teematuokiossa. 
Teematuokio muistuttaa parisuhteen perusteista ja auttaa löytämään arkeen uutta iloa. Illan 
aikana rakentuu yhdenlainen tapa tarkastella ja huomioida omaa parisuhdetta eri 
osatekijöiden kautta. Lisätietoja löydät täältä. 
 
Läheisriippuvuus omaishoitosuhteissa puhututtaa. Aiheesta luennoi kuntoutuksen 
ohjaaja ja erityistason seksuaaliterapeutti Tanja Roth keskiviikkona 18.10. Lue lisää täältä. 
 
Oulussa järjestetään sisarusten ilta 21.11. klo 17-19. Sisarusten illat on suunnattu 9-15 
–vuotiaille erityislasten  ja -nuorten sisaruksille. Iltaa vietetään hauskanpidon, herkuttelun ja 
tutustumisen merkeissä. Toiminnan järjestävät Erityinen sisaruus -hanke ja Oulun 
kehitysvammaisten Tuki ry. Lisätietoja löydät täältä.  
 
Kirja Kun pupusisko sairastui on tehty Erityinen sisaruus -hankkeessa ja sen voi tilata 
maksutta täältä! 
 
Oletko Oulun seudun omaishoitajat yhdistyksen jäsen? Osallistu syyskokoukseen 
maanantaina 30.10.!  Lue lisää täältä. Jos et ole vielä jäsen niin nyt kannattaa liittyä – 
jäsenmaksu kattaa jo vuoden 2018! Jäseneksi voit liittyä täällä. 
 
Muistathan vielä nämä: 
 
Satujen Saaret seikkailupäivä 25.11.! Tervetuloa koko perheen voimalla viettämään aikaa 
tarinoiden ja satujen maailmaan! Päivän aikana on ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin, 
yhdessä ja erikseen! Satujen Saarilla käydään Sherborne-liikunnan, Satuhieronnan ja 
LogoArt -taiteilun maailmoissa. Ohjelmassa huomioidaan lasten tuen tarpeet esteettömässä 
ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy perhekohtainen opiskelija-avustaja, satumainen lounas, 
seikkailutapahtuma lapsille, päiväunimahdollisuus sekä Taikuri Peetu-Pellen esiintyminen. 
Tapahtuma on maksuton ja suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva 
lapsi. 
 
Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta perhettä. Ilmoittautumiset 12.11. 
mennessä osoitteeseen https://www.kyselynetti.com/s/satujensaaret2017 
 
Lisätietoa täältä. 
 
Maaret Kallion Inhimillisesti itselle, lempeästi lähelle –luento 1.12.! Elämän syvin 
olemus on kyvyssämme tulla toimeen itsemme kanssa ja taidossamme luoda hyviä 
ihmissuhteita. Usein kuitenkin katoamme kiireisiin ja epäolennaisuuksiin, eksymme 
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suorittamiseen ja tekemisen vimmaan. Luennoitsijana psykoterapeutti, tietokirjailija sekä 
Lujasti lempeä blogisti Maaret Kallio. 
 
Maksuton ja kaikille avoin luento Saalastinsalissa, Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa, Oulun 
yliopisto. Ilmoittautuminen luennolle (500 osallistujaa) 24.11.2017 mennessä oheisen linkin 
kautta: https://www.kyselynetti.com/s/MaaretKallio2017  
 
Mikäli et pääse paikalle, luentoa on mahdollista seurata myös suoratoistona verkossa (100 
osallistujaa). Ilmoittautuminen verkkoluennolle 24.11.2017 mennessä oheisen linkin kautta: 
https://www.kyselynetti.com/s/MaaretKallioVerkkoluento  
 
Lisätietoa täältä. 
 
 
Syysterveisin, 
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 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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