
TARVITSEMME VASTAUKSIANNE! Me Oulun seudun omaishoitajilta toivomme teiltä 

erityislapsiperheiltä ja perheiden kanssa toimivilta ammattilaisilta apua ja ajatuksia tulevaa 

hankerahoitusta silmällä pitäen. Hyvinvoiva Perhe HYPE-vuosien 2014-2017 aikana 

jaoimme yhdessä paljon mukavia hetkiä, kokoonnuimme erilaisissa ryhmissä ja tapasimme 

perhetapahtumissa. Haemme nyt HYPE-toiminnalle pysyvää rahoitusta. Toiveesi ja 

ajatuksesi ovat meille tärkeitä, sillä niiden avulla pystymme perustelemaan toimintamme 

tarpeellisuuden juuri teidän tarpeita ajatellen rahoittajallemme STEAlle. Klikkaa linkkiä ja 

vastaa kyselyyn. Vastaamiseen menee vain muutama minuutti. Lämmin kiitos! 

https://www.kyselynetti.com/s/HYPE-toiminta  

Vertaistukitapahtuma erityislasten vanhemmille ja alan asiantuntijoille 13.4. 

Tyrnävällä. Ohjelma: 10:00 Tervetulokahvit, 10:30 – 13:00 Stressiherkkyys ja aistimaailma 

Marjo Häyry, Autismi- ja Aspergerliitto , 13:15 – 14:15 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro 

, 14:15 – 15:00 Ruokailu, Lohikeitto, vihersalaatti, suolakurkku, juustoa ja kahvit. Tapahtuma 

on maksuton. Ilmoittautuminen sähköpostitse 1.4.2019 mennessä osoitteeseen 

viikarit@lakeus.fi Paikassa Hannuksen Piilopirtti, Keskikyläntie 54 B, 91800 Tyrnävä. 

Tilaisuuden järjestää Lakeuden palveluyhdistys ry ka Autismi- ja aspergerliitto. 

IKIOMA -ensikirja® on pienen näkö- ja monivammaisen lapsen apuväline, joka vie hänet 

esteettömän lukemisen, oppimisen ja kirjallisuuden alkulähteille. Helsingissä toimii valtion 

ylläpitämä Celia, asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta kirjallisuudessa, 

lukemisessa ja oppimisessa. Sieltä lainataan koskettelukirjoja näkö- ja monivammaisille 

lapsille ympäri Suomen, mutta vasta sitten, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. IKIOMA-

ensikirja on tarkoitettu jo aivan pienille lapsille. Lisätietoja Vuokko Keränen, puh. 040 

0726178, vuokko@touchtale.com http://koskettelukirjat.blogspot.com/. Kempele-opiston 

kesäkurssitarjonnasta kurssinumeroilla 110463 ja 110464 löydät aiheeseen liittyvät kurssit.  

Etsimme omaishoitotarinoita! Tarinan kertojanäkökulma voi olla lapsen, nuoren, 

vanhemman tai ammattilaisen. Vertaistarina on fiktiivisin keinoin kerrottu tarina 

haastavastakin oululaisesta perhearjesta. Fiktiivisyyttä siinä on se, että haastattelujen 

kautta tositarina etäännytetään sellaiseksi, ettei kertojaa tunnisteta. Jotta välittyisi kuva siitä 

millaista se omaisarki voi olla täynnä ihania ja raskaita hetkiä. Maksamme tarinasta pienen 

palkkion. Haastattelu voidaan tehdä esimerkiksi Ommaiskortteerissa. Se vie aikaa 

keskimäärin tunnin. Tarinakerronnan taustoja löytyy lisää 

täältä http://www.puokkari.fi/vertaistarinat/ Lisätietoja Vesa Ilola vesa.ilola@gmail.com  

Speciaalia Speciaaleille. Lomille Lomps -Disco 18.5. Toivottu erkkanuorten disco on 

täällä taas. Discossa on DJ soittamassa musiikkia, sekä mukana myös muuta ohjelmaa. 

Sisäänpääsy 2euroa, avustaja maksutta. Tapahtumapaikka on Puokkarin Nuokkari, 

Mielikintie 7. Discossa on kahvio. Limua, poppareita ja karkkia hintaan 1-2euroa. Disco on 

suunnattu erityistä tukea tarvitseville 13-18-vuotiaille nuorille. Tapahtuma on päihteetön. 
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Discon järjestää Puokkarin Nuokkari sekä Oulun kehitysvammaisten Tuki ry. Lisätietoja 

vesa.ilola@gmail.com tai heli.haataja@suomi24.fi 

Kesäleirit lapsille, nuorille ja perheille! Parasta Lapsille on valtakunnallinen järjestö, 

joka koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä paikallisyhdistyksestä ja 

toimintaryhmästä. Parhaiten järjestö tunnetaan ja tiedetään sen järjestämistä lasten ja 

perheiden leireistä. Kesäleireille haku on nyt käynnissä. Pidä kiirettä sillä ensimmäiset 

hakuajat päättyvät jo 31.3. Lisätietoa täältä. 

Syksyllä alkaa vertaisryhmä eronneille erityislasten vanhemmille. Vanhemman neuvo 

-vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä, joka kokoontuu syksyn aikana kahdeksan 

kertaa. Ryhmään otetaan 6-8 vanhempaa ja ryhmäläiset haastatellaan ennen ryhmän alkua. 

Ilmoittaudu viimeistään 14.6. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä. 

Aurinkoisin kevätterkuin, 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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