
 
Iloinen iltapäivä koittaa taas tiistaina 11.6. klo 15-18! Iloinen Iltapäivä -perhetapahtuma 
on tarkoitettu kaikenlaisille perheille. Mummit, kummit ja naapuritkin ovat tervetulleita 
mukaan polkaisemaan kesä käyntiin. Ohjelmassa pihapelejä, kasvomaalausta, 
makkaranpaistoa, hattarakioski ja musiikkia! Esiintymässä Liikkuva Laulureppu ja Aapo 
Raution ilmakitarashow. Lue lisää täältä. 
 
Syksyllä alkaa vertaisryhmä eronneille erityislasten vanhemmille. Vanhemman neuvo 
-vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä, joka kokoontuu syksyn aikana kahdeksan 
kertaa alkaen 2.9. Ryhmään otetaan 6-8 vanhempaa ja ryhmäläiset haastatellaan ennen 
ryhmän alkua. Ilmoittaudu viimeistään 14.6. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
täältä. 
 
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 4.9. mennessä. 
Lisätietoja tästä. 
 
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry toivottaa tervetulleeksi kaikille erityisille koululaisille 
tarkoitettuun lasten ja nuorten ulkoilu- ja kuvataideleireille Hietasaareen 
heinäkuussa! Leirejä on kolme ryhmää: Kolme ryhmää: 
Ryhmä 1 ISOT Ma-Ke 15.-17.7.2019 klo 9-12 (n. 11-16 v.) 
Ryhmä 2 PIENET To-Pe 18.-19.7.2019 klo 9-12 (n. 7-10 v.) pienten ilmoittautuminen. 
Ryhmä 3 ISOT Ma-Ke 22.-24.7.2019 klo 9-12 (n. 11-16 v.) isojen ilmoittautuminen. 
Kysy lisätietoja Taina Hickeyltä: toimisto@oketuki.fi tai 0401632282. 
 
Leijonaemot järjestävät kesällä luontoviikonloppuja mm. Saariselälle. Lue lisää täältä.  
Oulussa Leijonaemot käyvät teatterissa sunnuntaina 30.6. Katso lisätiedot täältä. 
 
Osallistu Loiste-chattiin maanantaina 3.6. klo 18-19.30. Onko lapsellasi nepsykirjoa? 
Kaipaatko vinkkejä sujuvampaan arkeen? Haastaako nepsykirjo perheesi arkea? Chatissa 
voi kysyä päivän aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai kertoa omista kokemuksista. Chat on 
tarkoitettu tukea tarvitseville henkilöille, läheisille, ammattilaisille sekä kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Loiste-hanke on kehitysvammaisten Palvelusäätiön hanke, jossa tuetaan 
lapsiperheitä, jossa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö tai sellaisen piirteitä. 
Osallistu chattiin täällä. 
 
Kesäterveisin, 
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 
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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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