
 
Haukiputaalla järjestetään Ommaisraati-keskustelutilaisuus erityislapsiperheille 
torstaina 3.10. klo 18-19.30. Aiheina illassa ovat:  

• Miten Oulun seudun omaishoitajat ry edistää omaishoitajien oikeuksia sekä tekee 
vaikuttamistoimintaa omaishoitajien hyväksi. Tule kuulemaan ja keskustelemaan 
aiheesta.  

• Tukea ja turvaa omaishoitajan arkeen. Mukana palveluohjaajat Caritakselta 

• Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. 
Lue lisää täältä. 
 
Ommaiskortteerissa järjestetään Ovet-valmennus® erityislasten vanhemmille 
marraskuussa. Ovet-valmennus® tuo tukea ja eväitä omaishoitajuuteen. Valmennuksen 
punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen 
löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Eniten hyötyä valmennuksesta on 
vanhemmille, joiden erityislapsi on alle 18-vuotias. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä. 
 
Oulun pyrintö järjestää ratakelauksen valmennusryhmän 8-13-vuotiaille lapsille alkaen 
28.10. Lue lisää täältä. 
 
Oulu-Opistolla järjestetään 1-4-vuotiaille erityislapsille värikylpyryhmä alkaen 5.10. 
Värikylpypajojen toiminta on suunnitelmallista ja teemallista, varhaista taidekasvatusta. 
Työpajat perustuvat turvalliseen ympäristöön ja turvallisiin materiaaleihin. Toiminnan 
tavoitteena on tarjota moniaistisia virikkeitä sekä rohkaista leikkiin ja visuaaliseen 
ilmaisuun erilaisin välinein ja materiaalein. Värin voi nähdä, tuntea, haistaa, maistaa ja 
kuulla! Lue lisää täältä. 
 
Tahkokankaan perinteinen disco järjestetään Hiukkavaaratalolla, osoitteessa  
Tahtimarssi 3, keskiviikkona 30.10. klo 17-19. Disco on yhteinen Oulun seudun 
kehitysvammaisille aikuisille ja Hiukkavaaran vähintään 12-vuotiaillle nuorille ja samoin 
vähintään 12-vuotiaille kehitysvammaisille nuorille Oulun seudulta. Lue lisää täältä. 
 
Puokkarin Nuokkarilla, osoitteessa Mielikintie 7, järjestetään nuorille n. 10-20-vuotiaille 
kehitysvammaisille lasten- ja nuorten discot kahtena lauantaina, 5.10. ja 16.11. klo 17-20. 
Lue lisää täältä. 

Leijonaemojen erityislasten vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmä kokoontuu Oulussa 
syksyn aikana sunnuntaisin 13.10., 17.11. sekä 15.12. klo 15-17. Lisätietoja ryhmästä saat 
tästä.  

Oulun kaupunki järjestää syysloman aikaan 15. kerran X-ON -tapahtumat. Lue 
tapahtumista lisää täältä. 
 
Oulun lapsiperheiden tapahtumat ja moni muukin toiminta on koottu sivuille 
lapsuus.ouka.fi! Käykäähän vilkaisemassa, jos ei ole vielä tuttu sivusto. 
 
Syysterveisin, 
Salla, Tiia ja Tuukka 

https://www.osol.fi/tapahtuma/ommaisraati-keskustelutilaisuus-erityislapsiperheille/
https://www.osol.fi/tapahtuma/ovet-valmennus-erityislasten-vanhemmille/
https://www.oulunpyrinto.fi/yleisurheilu/parateam/
https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=271
https://allevents.in/oulu/hiukkavaaratalon-disko-ke-3010-klo-17-19/200018023353319
https://allevents.in/oulu/nuorten-disko/200017939041551
https://leijonaemot.fi/tapahtuma/vertaisryhma-oulu/2019-10-13/
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/syysfiilis
https://lapsuus.ouka.fi/


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/ 
 
Saat tämän sähköpostin, koska olet liittynyt HYPE-postituslistalle. Voit lukea 
tietosuojakäytännöstämme täältä.  
Mikäli haluat pois HYPE-postituslistalta, ilmoitathan osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi 
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