
 
Viimein se on täällä: Kinestetiikkakurssi erityislapsiperheille järjestetään pe-la 11.–12.5. 
Ommaiskortteerissa. Kurssi on kahden päivän mittainen, jossa perjantain infoilta on vanhemmille 
ja lauantaina mukana on lapsi ja vanhempi. Myös avustajat voivat osallistua. Koko kurssille mahtuu 
8-10 perhettä. Perjantain luento-osuuteen mahtuu parikymmentä ihmistä, joten sinne voi 
ilmoittautua, vaikkei lauantain harjoituksiin pääsisikään. Kinestetiikka on lähestymistapa, joka 
keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen Kinestetiikka auttaa selkeästi ja 
vaikuttavasti ymmärtämään ja oppimaan ihmisen liikkumiseen kuuluvia taitoja. Lue lisää ja 
ilmoittaudu täältä! 
 
Muistatahan, että Ystävänpäivää 14.2. Ommaiskortteerissa vietetään Kärppien kanssa! 
Tapahtumassa erilaisia Kärppä-teemaisia toimintapisteitä mm. pöytälätkää, onnenpyörä, 
hemmottelua, askartelua ja mahdollisuus yhteiskuvaan Kärppäpelaajien kanssa! Lue lisää täältä! 
 
Meille on annettu mahdollisuus jakaa Linnanmäen rannekkeita sunnuntaiksi 29.4., eli jos 
ajattelitte perheen kanssa lähteä Helsinkiin viettämään huvipuistoaikaa tuolloin, niin ilmiantakaa 
itsenne! Rannekkeita on jaossa maksimissaan 40 ja rannekkeita voidaan jakaa kaikille perheen 
jäsenille. Rannekkeita ei voi myydä eteenpäin. Ota yhteyttä: sähköpostilla tai soita: 
tiia.ikonen@osol.fi, 040 771 1832. Matkat ja majoitukset yms. ovat itse kustannettavia. 
 
Ommaisraati keskustelutilaisuus torstaina 22.2. on suunnattu erityislapsiperheiden 
vanhemmille! Ommaisraadin aiheena on omaishoidon tuki, sen hakeminen, uusimmat kriteerit ja 
vapaiden pitäminen. Asiantuntijoina paikalla ovat Oulun kaupungin palveluohjausyksikön 
palveluohjaajat. Lue lisää täältä! 
 
Kaupungin tarjoamissa liikuntaryhmissä saattaa vielä olla tilaa. Esimerkiksi Vikkelät vekarat 
ryhmissä on vielä tilaa. Ryhmät on tarkoitettu 5–13-vuotiaille lapsille, jotka eivät harrasta liikuntaa, 
jotka tarvitsevat lisätukea liikunnan harrastamisen aloittamiseen, joilla on lievää liikkumisen 
hankaluutta esim. kömpelyyttä. Lähtökohtaisesti ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka voivat osallistua 
ryhmään itsenäisesti tai vanhemman saattelemana (avustaja kuitenkin mahdollinen). Lue lisää 
täältä. Monenlaista liikuntaa on erityisliikunnan puolellakin tarjolla: kaupungin lasten ja nuorten 
erityisliikunnan esitteen löydät täältä. 
 
 
Hauskoja hankikelejä! 
Tiia&Salla 
 
Käytämme tätä postiosoitetta yleiseen viestintäämme. Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, laitathan 
sähköpostia henkilökohtaisiin osoitteisiimme! 
salla.jamsen@osol.fi 
tiia.ikonen@osol.fi 
 
Ommaiskortteeri on auki arkisin 10-14. Tervetuloa osoitteeseen Isokatu 47, katutaso. 
 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
www.facebook.com/oulunseudunomaishoitajat 
www.twitter.com/ommaiskortteeri 
www.hyvinvoivaperhe.fi 
www.12tahtoa.fi 
 
Tästä pääset liittymään Oulun seudun omaishoitajat yhdistyksen jäseneksi www.osol.fi/liity-
jaseneksi-2/liity/ 
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Mikäli haluat pois HYPE -postituslistalta ilmoitathan osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi 
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