


Omaishoitajien palveleva puhelin 040 526 8105
Omaishoitajien palveleva puhelin auttaa ja neuvoo kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa.  

Omaishoitajan arki on monesti yksinäistä puurtamista, ja omasta jaksamisesta huolehtiminen voi jäädä vähälle. 

Mikäli kaipaat neuvoa tai tukea tilanteeseesi, voit ottaa arkisin yhteyttä omaishoidon ohjaajaamme numeroon 

040 526 8105. Voit myös soittamalla sopia oman henkilökohtaisen tapaamisaikasi omaishoidon ohjaajan kanssa. 

OmmaiskOrtteerissa On  
tietOa, tukea ja toimintaa!
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on kaikkien 

omaishoitajien asialla. Autamme omaisistaan huoleh-

tivia henkilöitä ja heidän läheisiään pitämään huolta 

hyvinvoinnistaan ja jaksamaan arjessa.

On myös hoidettavan edun mukaista, että omaishoi-

taja voi hyvin. Toimintaamme osallistuminen ei edel-

lytä yhdistyksemme jäsenyyttä tai omaishoidon tuen 

piiriin kuulumista. Tapahtumissamme käy esimer-

kiksi puolisostaan, vanhemmastaan tai erityislapses-

taan huolehtivia omaishoitajia sekä etäomaishoitajia. 

Mukaan toimintaan voi tulla myös liittymällä jäse-

neksi tai vapaaehtoiseksi.

Toimitilamme Ommaiskortteeri sijaitsee aivan Oulun 

keskustassa. Ommaiskortteerissa järjestämme

• koulutus- ja luentotilaisuuksia

• toiminnallisia ryhmiä

• vertaistukiryhmiä

• vapaaehtoistoimintaa

• virkistystoimintaa omaishoitajille ja hoidettaville 

sekä heidän läheisilleen 

Meille voi tulla myös ihan vain istumaan kahvikupin 

ääreen ja juttelemaan.

Tervetuloa!

Tutustu Ommaiskortteerin ajankohtaisiin tapahtu-

miin verkkosivuillamme ja Facebookissa!

www.oulunseudunomaishoitajat.fi

www.facebook.com/ 
oulunseudunomaishoitajat 

Sujuvampaa arkea.
Fysioksen fysioterapiapalvelut senioreille auttavat ikääntyneitä elämään 
sujuvampaa ja omatoimisempaa elämää. Meille pääset ilman lähetettä. 
Soita meille, kerromme lisää  08 554 6252.

LUE LISÄÄ 
TAI VARAA AIKA

fysios.fi

FYSIOS KONTINKANGAS Kiviharjunlenkki 7, puh. 08 554 6252  I  FYSIOS KANSANKATU Kansankatu 46, 
puh. 010 237 7036  I  FYSIOS KASTELLI Ranta-Kastellin tie 4 B 1, puh. 010 237 7035

Lepolan palvelutalossa turvallista, kuntouttavaa ja aktiivista ympärivuorokautista palvelu-
asumista. Myös vuoro-, tilapäis- ja kuntoutumisjaksot sekä yö- ja päivähoito mahdollisia. 

Kysy lisää Lepolan vastaavalta hoitajalta, puh. 044 5767 001.

Vuokra-asuntoja ikäihmisille Temmeksellä ja Tyrnävällä. 
Kysy lisää toiminnanjohtajalta, puh. 044 5767 000.

Mankilantie 6, 91800 Tyrnävä • P. 044 5767 000 • www.lakeus.fi

Viihtyisää ja virikkeellistä vanhusten asumista

Myös palvelusetelillä 
Oulusta, Muhokselta 

ja Limingasta. 

www.oulunkotihoiva.fi

PALVELUA KOTIINNE
myös omaishoidonvapaan 

palvelusetelillä.

puh. 040 823 7390



Palveluitamme ovat:
• Omaishoitajien vapaiden lomapalvelut: 
      - ympärivuorokautiset leirihoitojaksot  
      - päivä- ja ilta-ajan hoidot
• Päivätoimintapalvelut
• Tukiohjaus omaan asuntoon
• Henkilökohtainen apu
• Ryhmäkoti- ja tukiasumispalvelu 

Tarjoamme luonnonkauniilla paikalla Oulun Hietasaaressa  yksilöllisiä 
ja asiantuntevia palveluja eri ikäisten kehitysvammaisten ja heidän 
läheistensä tarpeisiin. Palvelujen järjestämisestä meillä on yli 30 vuo-
den kokemus ja toimintaamme ohjaavat omistajatahomme Oulun 
kehitysvammaisten tuki ry:n arvot hyvän elämän tukemiseen. 

Lisää tietoa meistä löydät sivuiltamme: 
www.oulunkoivula.fi tai soita 044 5541 940.

Palveluja kehitysvammaisille 
Oulun Koivulassa

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Toiminnanjohtaja, puh. 040 566 5865

Omaishoidon ohjaaja, puh. 040 526 8105

yhdistys@osol.fi
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

www.facebook.com/oulunseudunomaishoitajat 

Ommaiskortteeri
Ommaiskortteerin ovet ovat avoinna ma–pe klo 10–14.

Ommaiskortteeri, puh.  08 882 1690
Isokatu 47, katutaso, 90100 Oulu

ODL:n Kortteli


