
Leirejä ja viikonloppukursseja: 

Hyvinvointia ja jaksamista erityiseen arkeen! Liikuntaa, rentoutusta ja vertaistukea! 

Kurssi erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille järjestetään Oulun Edenissä ensi 

syksynä. Aloituspäivä lauantaina 8.9. klo 11-14. Lue lisää täältä! Kurssin järjestää Oulun 

Kehitysvammaisten Tuki ry. 

Leijonaemot järjestävät erityislasten vanhemmille voimaannuttavan valokuvauksen 

viikonlopun Rokualla 21.9.2018. Lisätietoa viikonlopusta ja hinnoista oheisesta linkistä. 

Lastenkesä järjestää kaksiosaisen perheleirin Haukiputaalla Koivuhaan 

leirikeskuksessa. Leirillä on vielä muutama vapaa paikka. Leirit ovat pikkulapsiperheille, 

jotka kokevat, että leiritoiminnasta voisi perheelle olla iloa ja tukea. Leirin ohjelmassa on 

yhteistä leikkiä ja hassuttelua koko porukalle sekä ohjelmaa erikseen lapsille ja aikuisille. 

Aikuisten kanssa keskitytään tutustumiseen ja puhumiseen, tarjoten hengähdystaukoa. 

Ohjaajat hoitavat lapsia, kun vanhemmilla on ohjelmaa, mutta keskittyvät enemmin 

ohjelmaan ja lasten kohtaamiseen. Lue lisää täältä ja täältä. 

Harrasteita: 

Syksyn muskarit erityislapsiperheille käynnistyvät taas torstai-iltaisin alkaen 23.8. Lue 

lisää ja ilmoittaudu täältä. Viimeinen hetki ilmoittautua on tiistaina 7.8.! 

Syksyllä pyörähtää myös käyntiin nuorten bändiklubi. Bändiklubi kokoontuu joka 

toinen torstai 30.8. alkaen. Lue lisää ja laita ilmoittautuminen menemään täältä. Viimeinen 

ilmoittautuminen maanantaihin 20.8. mennessä! 

Tapahtumia: 

Oulun seudun omaishoitajat ry järjestää torstaina 16.8. Ommaiskortteerissa Taiteiden 

yönä Kulttuurikirppis -tapahtuman, jossa on tarjolla pientä purtavaa, sekä elävää 

musiikkia Reenikaane Familyn esittämänä. Lisätietoja täältä! 

Hyvinvointi-ilta Ommaiskortteerissa maanantaina 20.8. Tuntuuko, että hautaudut 
kiireen ja velvollisuuksien alle? Haluaisitko antaa itsellesi hetkeksi luvan pysähtyä? 
Kaipaatko yksinkertaisia työkaluja arjen stressaaviin tilanteisiin? Tule mukaan 
hiljentymään ja kuuntelemaan itseäsi. Ilta pohjautuu Suomen Joogaliiton harjoitteisiin, 
jotka ovat kaikille soveltuvia lempeitä liikkeitä ja asentoja alku- ja loppurentoutumisineen. 
Lue lisää täältä. 

Kesäterveisin, 
Salla, Tiia ja Tuukka 

 
Käytämme tätä postiosoitetta yleiseen viestintäämme. Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää, 
laitathan sähköpostia henkilökohtaisiin osoitteisiimme! 
salla.jamsen@osol.fi 
tiia.ikonen@osol.fi 
tuukka.reinikainen@osol.fi 
 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
www.facebook.com/oulunseudunomaishoitajat 
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www.twitter.com/ommaiskortteeri 
www.hyvinvoivaperhe.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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