
Talviset terveiset Ommaiskortteerilta! Ohessa poimintoja mielenkiintoisista tapahtumista ja 

koulutuksista maaliskuun osalta. 

 

Oivalluksia Arkeen (Tietoa, tukea ja yhdessäoloa). ADHD-liitto järjestää lauantaina 24.3. 

yhdessä Oulun seudun ADHD-yhdistyksen ja Vuolteen opiston kanssa maksuttoman tapahtuman 

perheille, joissa on alle kouluikäinen tai alakouluikäinen ADHD-piirteinen lapsi. Tule tapaamaan 

samankaltaisessa tilanteessa eläviä perheitä, pitämään hauskaa ja oppimaan uusia vinkkejä 

arkeen! Lapsille omaa ohjattua ohjelmaa. Tapahtumasta saat lisätietoa täältä.  

 

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää sunnuntaina 25.3. 2018 klo 13-16 Talvisen 

Erityisliikunnan päivän Ruskotunturilla Oulussa. Tapahtumassa on sekä ilmaisia, että 

maksullisia toimintoja, mm. lumikenkäilyä, pulkkamäen laskua, liikunnan apu- ja toimintavälineitä 

kokeiltavana. Tapahtumasta lisätietoja täällä. 

 

Raudaskylän Kristillisen Opiston Vankkuri-hanke järjestää toukokuussa 18.-20.5. Perheleirin 

perheille, joissa lapsen tai nuoren tuentarve on päivittäistä. Omaishoidonsopimusta ei edellytetä. 

Etusijalla ovat Oulun Eteläisen hakijat, mutta mikäli paikkoja jää muiltakin alueilta voi päästä 

mukaan. Lue lisää täältä. 

 

ADHD -liitto on käynnistämässä uudenlaista vertaistoiminnan muotoa, ja hakevat 

vertaisosaajia koulutukseen. Vertaisosaaja on koulutuksen saanut vapaaehtoinen, jolla on 

omakohtaista kokemusta ADHD -oireisen lapsen vanhemmuudesta tai isovanhemmuudesta. 

Koulutus on maksuton, ja se toteutetaan osin etäyhteyksin (Skype). Lue lisää täältä. 

 

Muistutuksena vielä, että 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! 

 

Riemukasta kevään odotusta!!! 

Tuukka, Tiia & Salla 

Käytämme tätä postiosoitetta yleiseen viestintäämme. Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, laitathan 

sähköpostia henkilökohtaisiin osoitteisiimme! 

tuukka.reinikainen@osol.fi 

tiia.ikonen@osol.fi 

salla.jamsen@osol.fi 

 

Ommaiskortteeri on auki arkisin 10-14. Tervetuloa osoitteeseen Isokatu 47, katutaso. 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

www.facebook.com/oulunseudunomaishoitajat 

www.twitter.com/ommaiskortteeri 
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www.hyvinvoivaperhe.fi 

www.12tahtoa.fi 

 

Tästä pääset liittymään Oulun seudun omaishoitajat yhdistyksen jäseneksi www.osol.fi/liity-

jaseneksi-2/liity/ 

Mikäli haluat pois HYPE -postituslistalta, ilmoitathan osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi 
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