
Kaipaamme alueellamme olevien omaishoitajien kokemuksia niin 

palvelujärjestelmästä kuin yhdistyksemme toiminnasta. Nyt voit antaa palautetta Oulun 

seudun omaishoitajat ry:lle, kertoa tukipalveluiden toimivuudesta ja esittää toiveitasi 

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Kysely löytyy täältä. Vastaathan kyselyyn15.2. 

mennessä. 

Erityisnuorille suunnattu, viime syksynä aloittanut, Sammyn kulttuurikerho jatkaa 

toimintaansa. Kulttuurikerhossa pääsee tutustumaan erilaisiin taideharrastuksiin 

mukavassa porukassa. Sammyn kulttuurikerho on maksutonta Oulun kaupungin 

järjestämää toimintaa. Ilmoittautuminen 18.2. mennessä. Täältä löydät tarkemmat tiedot 

Sammyn kulttuurikerhosta sekä ilmoittautumisohjeet.  

Kauan odotettu ja toivottu erkkanuorten Disco pidetään 16.2. Puokkarin nuokkarilla! 

Tapahtuma on suunnattu 13-18-vuotiaille nuorille. Discon järjestävät Puokkarin nuokkari ja 

Oulun kehitysvammaisten tuki ry. Katso lisätiedot ja mainos tästä. 

Oulun kaupunki järjestää maaliskuun 15.3. ja 22.3. laskettelukurssin erityistä tukea 

tarvitseville lapsille ja nuorille. Kurssi on täynnä, mutta varasijoille otetaan vielä! 

Tarkoitus on ohjata vanhempi/avustaja toimimaan rinteessä oman lapsensa tukena ja 

laskettelukaverina. Laskettelupari saa ohjausta yht. 2 t. lapsi/nuori. Hän voi olla pysty- tai 

kelkkalaskettelija.  Katso mainos täältä. 

Muistathan vielä nämä:  

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 aiheena on palvelutarpeenarviointi ja 

miten se toteutetaan sekä mikä merkitys sillä on omaishoitoperheelle.  

Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. Keräämme erityisesti 

kokemuksia hyvistä käytännöistä omaishoidossa tutkimustyötä varten. Viemme terveiset 

eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. Lisätietoa saat täältä. 

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. 

Talviterveisin, 

Salla, Tiia ja Tuukka 

https://www.kyselynetti.com/s/73bb152
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2019/02/sammyn_kerho_lehtio.pdf
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2019/02/sammyn_kerho_lehtio.pdf
https://www.osol.fi/wp-content/uploads/2019/02/Puokkari-Nuokkari-disko-mainos.pdf
https://www.ouka.fi/documents/64332/16464309/LASKETTELUKURSSI+2019.pdf/34d8c35b-6f1c-4e24-b92c-54a672bb3e19
https://www.osol.fi/tapahtumat/ommaisraati-keskustelutilaisuus-erityislapsiperheille-2/
https://www.osol.fi/tapahtumat/pariasiaa-luento-oivalluksia-parisuhteen-tunnetaitoihin/
https://www.osol.fi/tapahtumat/pariasiaa-luento-avaimia-parisuhteen-vuorovaikutukseen/


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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