
 

 

Avoimet ovet ja vappumyyjäiset Ommaiskortteerissa 30.4. 2019 klo 10-14, ovat varma 

kevään merkki! Paikalla myös yhteistyökumppaneitamme esittelemässä palveluitaan ja 

tuotteitaan! Lisätietoa tästä!  

Kesäfiilis 2019 kokoaa Oulun kaupungin, järjestöjen ja muiden toimijoiden järjestämät 

koululaisten loma-aikojen aktiviteetit samaan paikkaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten 

kohdalla, ryhmäohjaajaan kannattaa olla etukäteen yhteydessä. Tutustu Lomafiilikseen 

tästä!  

Uusi Musakerho aloittaa Ommaiskortteerin tiloissa 14.5. alkaen, kokoontuen yhteensä 

viisi kertaa. Musakerho on tarkoitettu yli 8-vuotiaille, erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 

nuorille. Ryhmään mahtuu mukaan 8 lasta tai nuorta. Ryhmään on erillinen 

ilmoittautuminen. Musakerhosta saatte lisätietoa tästä.  

ADHD -liitto järjestää adhd -aiheisia kokemusperäisiä tarinatuokioita arjesta, johon 

adhd tuo lisäsäväyksiä. Oulussa Kumppanuuskeskuksessa 25.4. klo 17:30-19 aiheena on 

”ADHD oireinen lapsi ja isovanhemmuus”. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.  

Erityisen ihana vauvaryhmä aloittaa Ommaiskortteerissa 11.9. Ryhmä on tarkoitettu 

perheille, joissa on erityisvauva, tai vauva on erityislapsen sisarus. Ryhmän tarkoituksena 

on tarjota vertaistukea sekä antaa keinoja varhaiseen vuorovaikutukseen vauvan 

kanssa. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry ja 

sosionomiopiskelijoiden kanssa. Ryhmään on erillinen ilmoittautuminen. Lisätietoja tästä.  

TARVITSEMME EDELLEEN 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   

 

Kevättä odottavin terveisin, 

Salla, Tiia ja Tuukka 

https://www.osol.fi/tapahtumat/avoimet-ovet-ja-vappumyyjaiset-3/
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/fiilis
https://www.osol.fi/tapahtumat/musakerho/
https://www.lyyti.fi/reg/adhd_tarinatuokio
https://www.osol.fi/tapahtumat/ihanat-erityiset-vauvaperheet-ryhma/
https://www.kyselynetti.com/s/HYPE-toiminta


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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