
Monenmoista tapahtumaa ja toimintaa on tarjolla syksylle – noukkikaa teille 

sopivimmat ja ilmoittautukaa mukaan 😊 

Tapahtumia: 

Satujen Saaret tulee taas – tällä kertaa seikkailut vievät avaruuteen! Lauantaina 24.11. 

klo 10-15.15 OAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksikön tiloissa koetaan Suuri 

avaruusseikkailu! Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. 

Ihan oma Ommaisraati on tulossa erityislapsiperheille tiistaina 2.10. klo 17-19 

Ommaiskortteerissa. Lue lisää Ommaisraadista ja illan teemoista täältä. 

Lauantaina 22.9. Pohjois-Suomen Autisminkirjo ry, Oulun kehitysvammaisten tuki ry 

koulutustilaisuus Aikuistuva nuori, mikä muuttuu 16-18-vuotiaan palveluissa? Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 15.9. Lue lisää täältä. 

Harrasteita: 

Oulun kaupungin, ONMKY:n ja VAU ry:n koripallokurssi maanantaisin 10–18-vuotiaille 

erityislapsille ja -nuorille, niin pyörätuolilla liikkuville kuin kävelevillekin pelaajille. Mukaan 

pääsee edelleen! Katso mainos tästä. 

Kulttuuritalo Valveella on alkanut Sammyn kulttuurikerho 13-18-vuotiaille erityisnuorille. 

Sarjakuvia, improa ja biisintekemistä ainakin tuloillaan! Jokaiseen pajaan on oma 

ilmoittautuminen! Katso mainos ja ilmoittautumistiedot täältä. 

Muuta toimintaa: 

Kummiopiskelijatoiminta alkaa taas. Etsimme toimintaan mukaan kaikenlaisia, kanta-
Oululaisia omaishoitoperheitä. Kummiopiskelijatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Oulun 
seudun ammattiopisto OSAO:n kanssa. Kummiopiskelijatoiminnan ideana on se, että 
omaishoitoperhe saa lähiavustajaopiskelijaparin, jotka vierailevat säännöllisesti, viikoittain 
samassa perheessä, antaen omaishoitajalle mahdollisuuden pieneen vapaahetkeen sekä 
omaishoidettavalle virkistyksellistä toimintaa. Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan! 
 
Mikä on EU:n Vammaiskortti? Mitä hyötyä siitä voisi olla? Miten korttia haetaan? EU:n 
vammaiskortista asiaa 5.10. Täältä lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet.  
 
Suomen Mielenterveysseuran ja Kehitysvammaliiton hankkeessa rakennetaan uutta 
helppokäyttöistä mobiilisomepalvelua. Nyt kysytään vanhempien, läheisten ja 
ammattilaisten näkökulmia tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten somen käytöstä. Käy 
vastaamassa kyselyyn täällä. 
 
Vanhempien Akatemialla on useita lapsiperheille sopivia keskustelutilaisuuksia, ryhmiä ja 
luentoja. Kannatta käydä lukemassa täältä, millaista aiheita tilaisuuksissa käsitellään.  
 
 
Syksyn tuiverruksiin valmiina, 
Salla, Tiia ja Tuukka 

 
 

https://www.osol.fi/tapahtumat/satujen-saaret-avaruudessa/
https://www.osol.fi/tapahtumat/ommaisraati-keskustelutilaisuus-erityislapsiperheille/
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2018/09/aikuistuva-nuori_16-18-vuotiaan-palvelut.jpg
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2018/09/Korismainos-syksy-2018.pdf
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2018/09/sammynkerho2.pdf
https://www.osol.fi/kummiopiskelijatoiminta-kaynnistyy-jalleen/
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2018/09/Vammaiskortti-tutuksi_Oulu.pdf
https://kohdataan.fi/kuulumisia/2018/08/22/kysely-lahi-ihmisille/
https://kohdataan.fi/kuulumisia/2018/08/22/kysely-lahi-ihmisille/
https://www.nuortenystavat.fi/index.php?id=311&event_id=96


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 
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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