
 
Lunta ja valoisampaa aikaa odotellessa voi hetkeksi pysähtyä vaikka piirtämisen maailmaan 
lasten kanssa. Vielä ehtii myös monenmoiseen osallistua ennen joululomien alkua.  
 
Yhden vanhemman perheiden Olohuone kokoontuu jälleen ensi keskiviikkona 13.12!  
Essi Niemi tulee puhumaan vanhemmuudesta haastavissakin tilanteissa. Lapsille on 
luvassa jouluaskartelua. Lopuksi vietetään yhteisesti pikkujoulutunnelmissa vuoden 
viimeistä kertaa. Olohuoneesta voit lukea lisää täältä. 
 
Liikkuvan Laulurepun konsertti perheille lauantaina 9.12. klo 16-17! Maksuton ja kaikille 
avoin konsertti järjestetään Tiernan koululla, Leinonpuiston yksikkössä K4 osoitteessa 
Kasarmintie 4. Konsertti kuuluu Kirjavaa Kulttuuria kokonaisuuteen. Lue lisää Kirjavaa 
Kulttuuria – tapahtumakokonaisuudesta täältä. 
 
Tyttöjen talolla on käynnistynyt syksyllä Me tytöt –ryhmä, joka kokoontuu tiistai-
iltapäivisin. Ryhmä 12-15-vuotiaille tytöille, joilla on kehityksellisiä haasteita tai tarvitsevat 
toimiessaan erityistä tukea. Ryhmän toiminta pitää sisällään erilaisia luovia menetelmiä, 
joilla vahvistetaan sosiaalista vuorovaikutusta ja ryhmässä toimimista. Ryhmä kokoontuu 
Tyttöjen Talolla osoitteessa Kirkkokatu 19 A 9, joka tiistai klo 15.–16.30. Ennen joulua 
kokoontumisia on vielä 21.11., 28.11. ja 12.12. Ryhmää ohjaa Tyttöjen Talon opiskelijat ja 
lisäksi vastuuohjaajana on Marita Jääskö, p. 0447861693. Lisää tyttöjen talosta voit lukea 
täältä. 
 
Oulu seudun kehitysvammaisten tuki ry järjestää mm. sisarusten illan 21.11. ja 
nuokkaritoimintaa kehitysvammaisille nuorille. Lue lisää näistä toiminnoista täältä. 
http://oketuki.fi/data/documents/kuukausikirje_13.11.2017.pdf 
 
Hyvinvoivaperhe.fi sivustolle on tullut uusia kokonaisuuksia – käykäähän kurkkaamassa! 
 
Jos et ole vielä vastannut kyselyyn Hypetoiminnasta niin käytäthän hetken ja vastaisit 
siihen, kiitos <3. Tässä vielä saatekirje ja linkki (kirjeen alaosassa) kyselyyn: 
 
Hyvä vastaanottaja! 
 
Teen tutkimusta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle Hyvinvoiva perhe HYPE -hankkeelle 
siitä, miten hanke on tukenut erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden arjen hyvinvointia. 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia merkityksiä osallistujat antavat 
hankkeessa käytetyille toiminnoille ja millaisia kokemuksia osallistujilla on hankkeesta. 
 
Aineisto tutkimukseen kerätään Webropol-kyselyllä, jossa on käytetty sekä 
arviointiasteikkokysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaajien henkilöllisyys ei tule 
vastauksista ilmi ja vastaukset ovat vain opinnäytetyön tekijän eli minun hallussa, kunnes aineisto 
on analysoitu. Tämän jälkeen aineisto hävitetään. Käsittelen vastaukset luottamuksellisesti ja 
anonyymisti. Kyselylomakkeen arviointiasteikkokysymysten vastaukset esitetään opinnäytetyön 
raportissa taulukoina ja kuvioina. Avoimia vastuksia käytän mahdollisesti suoraan lainaten, 
kuitenkin siten, että vastaajaa ei voi tunnistaa. 
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Kyselylomake lähetetään kaikille Hyvinvoiva perhe HYPE -hankkeen sähköpostituslistalla oleville 
hankkeen työntekijöiden toimesta. Kyselyssä on kysymyksiä myös heille, jotka eivät ole 
osallistuneet hankkeen toimintoihin. Lisäksi työntekijät jakavat kyselyn linkkiä 
yhteistyökumppaneille, jotka voivat jakaa kyselyä omille asiakkailleen. Vastaaminen on 
vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastauksenne on tärkeä, koska niiden 
perusteella kehitetään yhdistyksen toimintaa tulevaisuudessa. 
 
Tutkimukseni on Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinto-ohjelman Sosionomi (AMK)-
tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyö. 
 
Kyselyyn on mahdollista vastata 23.11.2017 asti. 

https://www.webropolsurveys.com/S/256A1E4A80F2A2B5.par 
 
Kiitos vastauksestanne! 
Mirja Kuotesaho  
o4kumi01@students.oamk.fi  

 
 
Talven taikaa odotellen, 
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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