
 
Ensi viikolla on valtakunnallinen omaishoitajien viikko! Meilläkin täällä Oulussa tapahtuu 
monenmoista. 
 
Tulevana lauantaina 25.11. klo 10-15.15 pidetään Satujen Saaret -seikkailutapahtuma 
ja sinne on yksi peruutuspaikka. Mikäli haluat osallistua perheesi kanssa laita viestiä 
osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi! Lue tapahtumasta lisää täältä. 
 
Tiistaina 28.11. klo 10-14 on meillä täällä Ommaiskortteerilla Avoimet Ovet ja 
joulumyyjäiset! Paikan päällä tarjoillaan torttukahvit! Tervetuloa! Lue lisää täältä. 
 
Keskiviikkona 29.11. klo 10-12 pidetään Ommaiskortteerin Ommaiskahvilassa 
Jamppa Tuomisen faniklubin vetämänä yhteislaulutilaisuus. Samalla 
Ommaiskortteerilla on Marja-Liisa Kannisen taidenäyttely Jamppa Tuomisen musiikista. Lue 
lisää täältä. 
 
Omaishoitajien viikko huipentuu Oulussa jo täynnä olevaan Maaret Kallion luentoon 
perjantaina. 
 
Ympäri Suomea tapahtuu omaishoitajien viikolla. Eri paikkakuntien tapahtumista pääset 
lukemaan täältä. 
 
Vielä tänään ehtii vastaamaan kyselyyn HYPE-hankkeen toiminnasta! Tässä vielä 
linkki kyselyyn ja saatekirje: 
https://www.webropolsurveys.com/S/256A1E4A80F2A2B5.par 
 
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. 
 
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. 
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http://www.osol.fi/tapahtumat/ommaiskortteerin-ommaiskahvila-47/
http://www.osol.fi/tapahtumat/ommaiskortteerin-ommaiskahvila-47/
https://omaishoitajat.fi/valtakunnallinen-omaishoitajien-viikko/
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Kyselyyn on mahdollista vastata 23.11.2017 asti. 

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

 
Voimauttavaa omaishoitajien viikkoa toivottaen, 
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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