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1) Kaiku vastaa kysyvän huutoihin 

Hanke vuosi alkoi komeasti, kun Oulu-lehdessä Maija Räsänen kirjoittaa sairaalaopastoiminnasta ja 

koko hankkeesta raikkaasti ja positiivisesti. 

Lue juttu täältä: 

http://www.oululehti.fi/uutiset/kaiku-vastaa-kysyvan-huutoihin-6.255.196990.97f528131c 

 

2) Uusi opiskelija hankkeessa 

Sosionomiopiskelija Aino Tarvainen on aloittanut hankkeessa yhdeksän viikon ammattiharjoittelun. 

Aino työskentelee sairaalaoppaana ja järjestöpiste Kaiussa sekä osallistuu hanketyöhön Katjan ja 

Terhin kanssa. Ainoon saa yhteyden sähköpostilla: jshanke.opiskelija(at)gmail.com 

 

3) KaatumisSeula -hankkeen päätösseminaari 

Tilaisuus järjestetään 15.2 OYS:n luentosalissa 1 ja se on maksuton. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 

mainoksessa olevan linkin kautta. (liite) 

 

4) Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -iltakurssi 

Hanke järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -

iltakurssin. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistoimintaa OYS:sa tai 

jotka jo toimivat vapaaehtoisina OYS:sa. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja 

Kuuselalta. 

 

5) Palautemuistutus! 

Järjestöt hoi, jotka käytte Järjestöpisteellä pitämässä esittelypäiviä. Muistakaahan täytellä 

asiakasmäärät pisteen pöydällä olevaan lappuun! Lisäksi muistutamme jättämään palautetta 

varaussivustolta löytyvällä lomakkeella. Palaute ja asiakasmäärät ovat meille tärkeää tietoa, jotta 

voimme kehittää toimintaa sekä saamme määrälliset tulokset näkyviin rahoittajallekin. Myös 

muista järjestöt terveydenhuollossa esittelyistä pyydämme palautetta. Palautelomake löytyy 

varaussivujen yhteydestä. 

  

http://www.oululehti.fi/uutiset/kaiku-vastaa-kysyvan-huutoihin-6.255.196990.97f528131c


 

6) Hanke somessa 

Seuraa meitä somessa, niin pysyt ajan hermolla! 

FB: www.facebook.com/jarjestotsairaalassa/ 

Twitter: www.twitter.com/js_hanke 

7) Yhteystiedot 

Terhi Niemelä   Katja Kuusela 

Neuvontatyöntekijä    vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

p. 044 759 9744   p. 044 742 0601 

terhi.niemela@kumppanuuskeskus.fi katja.kuusela@kumppanuuskeskus.fi 

8) Mistä on kyse? 

Järjestöt sairaalassa on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kolmivuotinen 

hanke. 

Hankkeen tavoitteet: 

• Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat ja heidän omaisensa saavat halutessaan 

järjestöammattilaisen, vapaaehtoisen ja/tai vertaisen tarjoamaa tietoa ja tukea hoidon aikana. 

• OYS:n henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata potilaan ja hänen omaisensa järjestöjen tarjoaman 

tiedon ja tuen piiriin. 

• OYS:n alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat tarjota tietoa ja vertaistukea sairaalan 

potilaille ja heidän omaisilleen sairaalaympäristössä. 

• OAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat perehtyä sosiaali- ja terveysalan 

järjestötoimintaan osana opintojaan. 

Hankkeen toimintaan osallistuvat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy 

sekä yli 30 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Hanketta rahoittaa RAY. 

Lisätietoa: www.toimeksi.fi/fi/kehittamistoiminta/tyokaluja/th/jarjestotsairaalassa-hanke 

 

Tätä uutiskirjettä saa vapaasti levittää! 

Jos et halua tätä uutiskirjettä, ota yhteyttä hanketyöntekijöihin.   
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