
 
HAE NYT, HAKUAIKA KÄYNNISSÄ! Lähdetään yhdessä erityislapsiperhetyön avulla hakemaan 
voimavaroja arkeen! Tarjoamme maksutonta perhetyötä perheille, joissa on kotona asuva 0-29-
vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hakuvaiheessa ei painoteta lapsen diagnoosia tai tuen 
tarpeita, vaan perheen kokemus ulkopuolisesta tuen ja avun tarpeesta on riittävä. Perhetyö on 
tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka eivät tällä hetkellä saa omaishoidontukea, palveluita 
kehitysvammalain perusteella, eivätkä Oulun kaupungin tuottamaa perhetyötä. Perhetyön jakso alkaa 
tammikuussa ja valinnat siihen tehdään joulukuun aikana. Hakuaika: 4.11-11.12.! Lue lisää ja 
ilmoittaudu mukaan täältä. 
 
Tule vauvakerhoon! Erityisvauvaperheiden vertaistukiryhmä alkaa torstaina 14.11. Vapaa ja 
avoin ryhmä on tarkoitettu perheille, joissa on erityisvauva, tai vauva on erityislapsen sisarus. 
Ryhmän tarkoitus on tarjota vertaistukea. Jutustelua ja rupattelua muiden vauvaperheiden kanssa. 
Ryhmä toimii avoimena ryhmänä ja kokoontuu joka kuukauden toinen torstai klo 14.00-15.30 
Ommaiskortteerissa. Lue lisää täältä. 
 
Oulun kehitysvammaisten tuki ry järjestää Varhaiskasvatuskeskusteluillan maanantaina 

6.11. klo 17-20, jossa alustajana on Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen. Lue 

lisää ja ilmoittaudu täällä.  

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta ja tätä tärkeää virstanpylvästä juhlistetaan 

ILON PÄIVÄ- tapahtumassa lauantaina 16.11. Kuinka hyvin tunnet Lapsen oikeuksia? Onnenpyörä, 

arvontaa, pieniä yllätyksiä ja palkintoja, Nallepalloa ja muita leikkejä. Maskottina Kamu-leijona kiertelee 

alueella. Taikuri Kalle jakaa lapsille ilmapalloeläimiä. Soitin- ja askartelupaja. Tietoa ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. Kasviskeittoa (400:lle), glögi ja mehutarjoilua. Eikä maksa mitään! Katso mainos 

täältä. 

Miessakit ry:n MASI-hanke aloittaa chatin pienten lasten isille, joiden perheessä on 

masennustyyppistä oireilua. Vastaajina toimivat vapaaehtoiset miehet, jotka ovat isiä itsekin ja saaneet 

tehtävään suunnatun koulutuksen. Heidän kanssaan on mahdollista käydä läpi esimerkiksi omaa ja 

perheensä tilannetta. MASIn tehtävä on rohkaista ja lisätä itseluottamusta isyyden alkumetreillä, 

herättää toivoa asiakkaissa tulevaisuuden suhteen. Lue lisää 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.  
 
 
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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