
 
HauPan jalkapallon perhetapahtuma järjestetään Haukiputaalla 2.11. Tapahtuma on suunnattu 
7–15-vuotiaille erityislapsille, niin tytöille kuin pojille, sekä heidän vanhemmilleen. Tule rohkeasti 
kokeilemaan ja tutustumaan jalkapalloon! Ilmoittautuminen 25.10. mennessä! Lue lisää täältä! 
 
Leijonaemoilla on kiipeilytapahtuma erityislasten vanhemmille Oulussa sunnuntaina 24.11.! 
Tule kokeilemaan kiipeilyä ja viettämään rentouttava päivä yhdessä vertaisten kanssa sunnuntaina 
24.11. Päivä käynnistyy 90 minuutin ohjatulla kiipeilyllä, jonka jälkeen tarjolla pizzalounastus. Lue 
lisää täältä. 
 
Lasten kielelliset vaikeudet ryhmä aloittaa toimintansa Oulussa. Moni vanhempi pohtii yksin 
lapsensa kielellisiä vaikeuksia. Vertaistukea ja vinkkejä on pian tarjolla perhekerhossa, sillä 
Suomen Kielipolku SLI ry laajentaa toimintaansa Ouluun. Lue lisää Kalevasta. Yhdistyksen sivut 
löytyvät täältä. 
 
Kutsu erityislasten isille, isoisille ja muille erityislasten miespuolisille huoltajille tai -
läheisille! Pohjois-Suomen Autisminkirjo ry ja Suomen Vanhempainliitto ry yhteistyössä järjestävät 
erityislasten isien saunaillan torstaina 7.11.2019 klo 17.30 alkaen. HUOM! Mukaan mahtuu vain 15 
nopeinta! Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 4.11. Ennakkoilmoittautuminen on pakollista: 
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi Lue lisää Isän Näköinen -hankkeen sivuilta (scrollaa alas). 
 
Pelastakaa Lapset ry on tuottanut oppaan ja animaatiosarjan, joiden tarkoituksena on 
ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja 
seksuaaliväkivaltaa sekä edistää varhaista puuttumista lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lue 
lisää ja katso animaatiot täältä (YLE). Lataa opas täältä (PeLa). 
 
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. 
 
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 disco lauantaina 16.11. klo 17-20. Lue lisää täältä. 
 
Värikkäin syysterveisin, 
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 
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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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