
Uusi vuosi ja uudenlaiset asiat ovat taas edessä. Mikäli sinulla on kysyttävää 

omaishoitajuuteen liittyen, haluaisit hakea omaishoidon tukea tai liittyä yhdistyksemme 

jäseneksi, niin olethan rohkeasti yhteydessä meihin. Olemme sinua varten! Toimitilamme 

sijaitsevat Oulun keskustassa, Isokatu 47, katutasossa. Asiasta kuin asiasta voit kysyä 

kätevästi vaikkapa chatin avulla, joka löytyy kotisivuiltamme 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi. Muut yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. 

Ommaisraati keskustelutilaisuus erityislapsiperheille tiistaina 26.2.2019 klo 17.00–

19.00 Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso! Keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita 

kaikki lastaan hoitavat vanhemmat. Myös ajankohtaisista omaishoidon asioista 

kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä 

luottamushenkilöt ovat tervetulleita. Ommaisraadin aiheet: 

- Mitä tarkoittaa palvelutarpeenarviointi ja miten se toteutetaan, mikä merkitys sillä on 

omaishoitoperheelle. Kertomassa Oulun kaupungin palveluohjausyksikkö. 

- Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. Keräämme erityisesti 

kokemuksia hyvistä käytännöistä omaishoidossa tutkimustyötä varten. Viemme terveiset 

eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. Osallistumalla vaikutat! Lisätietoa saat 

minna.hernberg@osol.fi 

Ommaiskortteerin Ommaiskahviloita pidetään joka toinen keskiviikko klo 10-12 

osoitteessa Isokatu 47, katutaso. Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen 

kohtaamispaikka, johon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, 

kahvittelemaan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 

ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta 

ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä tai 

ovat pestistään jo luopuneet. Ommaiskahviloita järjestetään pitkin kevättä. Lisätietoja täältä. 

Haukiputaan erityismuskariin, joka kokoontuu joka toinen tiistai, mahtuu vielä 1-2 

perhettä. Mikäli haluatte mukaan, ottakaa yhteyttä: tiia.ikonen@osol.fi, 040 771 1832. 

Tunteet ja vuorovaikutus parisuhteessa! Ensimmäinen luento järjestetään 

Ystävänpäivänä 14.2.2019 klo 17:30-18:30 Ommaiskortteerissa. Luennolla pureudutaan 

omien tunteiden kuuntelemiseen ja tunnistamiseen. Saat tietoa tunteista ja tunnetaidoista. 

Lisätietoja tästä. Toinen luento järjestetään 28.2.2019 klo 17:30-18:30. Illan aiheena on 

vuorovaikutus parisuhteessa. Yksi keskeisimmistä tarpeistamme on tulla ymmärretyksi. 

Lisätietoa tästä. Luennot ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu. 

Erityislasten ja -nuorten teatteri- ja elokuvaharrastusryhmiä pilotoidaan Oulussa – 

ilmoittautuminen käynnissä. Oulussa käynnistyy keväällä 2019 kolme uutta elokuva- ja 

teatterikerhoa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Erityislasten ja -nuorten tubeklubi, 

animaatiokerho sekä teatterikerho käynnistyvät tammikuussa ja maaliskuussa 2019. 

Toiminta on maksutonta ja se on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille lapsille ja 

nuorille. Kerhoihin ilmoittautuminen on avoinna. Lisätietoja täältä. 
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Vanhempien akatemialla hyvää toimintaa! Kannattaa käydä tutustumassa myös 

Nuorten ystävien Vanhempien akatemian tapahtumakalenteriin. Kevään aikana on tulossa 

hyviä tapahtumia mm. Jari Sinkkosen maksuton yleisöluento sekä pieniä teemoitettuja 

teehetkiä. Lisätietoa löydät täältä. 

Tuettuja lomia sekä kuntoutuskursseja omaishoitajille ja erityislapsiperheille! 

Omaishoitajien tuetut lomat ja kuntoutuskurssit on tarkoitettu Sinulle, joka autat läheistäsi 

selviytymään arjessa. Omaishoitajalomalla saa pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä 

asiantuntijoiden ajatuksia arjen tueksi. Kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea 

omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Lisätietoa löydät täältä. 

Talviterveisin, 

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 tai 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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