
Elokuussa Ommaiskortteerissa vietetään Taiteiden yötä torstaina 15.8. teemalla 
huvittelukulttuuri, menossa mukana mm. Peetu-Pelle. Lue lisää täältä. 
 
Parisuhdeasiaa syksyllä. Vanhempien Akatemia järjestää parisuhteen huoltokurssin, 
joka kokoontuu maanantai-iltaisin. Ilmoittautumiset 19.9. mennessä. Lue lisää täältä.
 
Ommaiskortteerissa on syksyn aikana kaksi PariAsiaa® -luentoa 23.9. ja 4.11. klo 
17.30-18.30. Syyskuussa käsitellään teemaa Työkaluja parisuhteen ristiriitoihin ja 
marraskuussa jatketaan samasta teemasta, mutta syventäen aihetta. Luennoilla on 
kahvitarjoilu. 
 
Syksyn muskarit, musakerho ja bändiklubi. Liikkuvan Laulurepun vetämiä 
erityislapsiperheiden muskareita on syksyllä Ommaiskortteerissa sekä 
Haukiputaalla. Ryhmät ovat tarkoitettuja erityislapsille, heidän sisarukselleen ja 
vanhemmilleen. Muskariin osallistutaan yhdessä vanhemman kanssa. Muskari kokoontuu 8 
kertaa noin joka toinen viikko. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä. 
 
Syksyllä 2019 on mahdollisuus tulla mukaan Bysiksellä toimivaan erityisnuorten 
bändiklubiin. Klubin vetäjinä toimivat Timo ”Rautsi” Rautio ja Mari Rautio Liikkuvasta 
Laulurepusta. Klubi kokoontuu syksyn aikana kahdeksan kertaa, joilla päästään 
kokeilemaan eri soittimilla soittamista, yhdessä soittamista sekä rakentamaan omaa 
bändiporukkaa. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä. 
 
Keväällä kokeiltiin Musakerho-toimintaa ja sekin saa jatko tulevana syksynä 
lokakuusta alkaen. Musakerho on tarkoitettu 8-18-vuotiaille, erityistä tukea tarvitseville 
lapsille ja nuorille. Musakerho on musiikkiharrastus, johon voi osallistua itsenäisesti, mutta 
mukana voi olla myös vanhempi tai avustaja. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.  

 

Muuta syksyllä tulevaa 
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. 
 
Leijonaemot kokoontuvat syksyllä Ommaiskortteerissa seuraavina sunnuntaipäivänä: 
15.9., 17.11. ja 15.12 klo 15-17. 

https://www.osol.fi/tapahtuma/taiteiden-yo/
https://www.nuortenystavat.fi/yksikot/vanhempien_akatemia/parisuhdekurssit
https://www.osol.fi/tapahtuma/pariasiaa-luento-tyokaluja-parisuhteen-ristiriitoihin/
https://www.osol.fi/tapahtuma/pariasiaa-luento-syventavia-tyokaluja-parisuhteen-ristiriitoihin/
https://www.osol.fi/tapahtuma/muskari-erityislapsiperheille/
https://www.osol.fi/tapahtuma/bandiklubi-bysiksella/
https://www.osol.fi/tapahtuma/musakerho/
https://www.osol.fi/tapahtuma/vanhemman-neuvo-vertaistukiryhma-auttaa-erityisessa-vanhemmuudessa-eron-jalkeen/
https://www.osol.fi/tapahtuma/vanhemman-neuvo-vertaistukiryhma-auttaa-erityisessa-vanhemmuudessa-eron-jalkeen/
https://www.osol.fi/tapahtuma/vauvaperheet/


 
Omaishoitajaliitto järjestää syyskuussa alkavan eOvet-kurssin erityislasten vanhemmille. 
Lue lisää täältä. 
 
Oulun kehitysvammaisten tuki ry järjestää tiistaina 20.8. klo 17-19 Erityinen sisaruus -
vertaistuki-illan kouluikäisille lapsille. Ohjaajana toimii Päivi Mettovaara. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset toimisto@oketuki.fi. 
 

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 
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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