
Tapahtumia: 

Satujen Saaret Avaruudessa! Erityislapsiperheille suunnattu koko perheen 

seikkailupäivä lauantaina 24.11. klo 10-15.15 OAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksikön 

tiloissa. Päivän aikana tarjotaan lounas ja perheet saavat opiskelijoilta tukea päivän kulkuun. 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. 

Tukea perheille:  

Tarjoamme perhetyötä perheille, joissa on kotona asuva alle 29-vuotias erityistä tukea 

tarvitseva lapsi tai nuori. Hakuvaiheessa ei painoteta lapsen diagnoosia tai tuen tarpeita, 

vaan perheen kokemus ulkopuolisesta tuen ja avun tarpeesta on riittävä. Perhetyö on 

tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka eivät tällä hetkellä saa omaishoidontukea, palveluita 

kehitysvammalain perusteella, eivätkä Oulun kaupungin tuottamaa perhetyötä. Lue lisää 

täältä! 

Muiden toimijoiden toimintaa: 

Leijonaemojen ideapaja: perhe- ja sisarustoiminnasta Oulussa keskiviikkona 31.10.! 

Tervetuloa tutustumaan perhe- ja sisaruusprojekteihin ja projektien uusiin työntekijöihin 

keskiviikkona 31.10. klo 18-20 Paperiliiton Oulun ammattiosasto 43:n tilaan, Torikatu 58-60, 

katutaso. Lue lisää täältä. 

Oulustakin voi päästä Leijonaemojen perheet Rossoon syömään! Rosso täyttää 40 

vuotta tänä vuonna ja juhlii yhteisen syömisen teemalla. Osana juhlintaa Rosso haluaa 

tarjota Leijonaemojen tukea tarvitseville perheille mahdollisuuden yhdessä syömisen 

hetkeen Rosso-ravintolassa. Lue lisää täältä. 

Ensi vuonna lokakuussa on tarjolla parisuhdeteemainen tuettu loma 

erityislapsiperheille Ikaalisissa! Parisuhdekeskus Katajan ja Maaseudun terveys- ja 

lomahuollon lomalle voi hakea jo nyt! Lue lisää täältä. 

Elämää kahdessa kodissa luento Kaakkurissa tiistaina 30.10. Kahdessa kodissa 
elämisestä on tullut osa monen lapsen arkea ja juhlaa. Eron jälkeiseen elämään 
sopeutuminen on iso muutostilanne niin perheen lapsille kuin aikuisillekin. Vanhempien 
välisellä yhteistyöllä ja sen toimivuudella on iso merkitys lapsen hyvinvoinnille eron jälkeen. 
Lue Oulun ensi- ja turvakodin luennosta lisää täältä. 
 

Nuorille suunnatun WeUp!-projektin päätösbileet pidetään Byströmin nuortenkahvila 
Bysiksellä syysloman lauantaina 27.10. klo 17-19. WeUp!-projekti on suunnattu 15–29-
vuotiaille ja sen tavoitteena on koota nuoria yhteen taiteen, luovuuden, tulevaisuuden 
askelten ja unelmoinnin äärelle. Toiminnassa yhdistyvät teemat yhdenvertaisuus, 
osallisuus, hetkessä eläminen ja yhteisöllisyys. Projektin on toteuttanut oululainen 
yhdenvertaista taide- ja kulttuuritoimintaa tarjoava yhdistys Esteetön ry. Katso bileiden 
mainos tästä. 
 
Syysterveisin, 
Salla, Tiia ja Tuukka 
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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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