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1) Järjestöpiste Kaiku tiedottaa 

Järjestöpiste Kaiun aukiolo laajenee talviloman (vko 10) jälkeen. Piste palvelee jatkossa myös 

torstaiaamupäivisin. Viikolla 10 sairaalalla on hiljaisempaa, joten pisteellä ei ole järjestöesittelyjä ja 

neuvontatyöntekijä Terhi Niemelä lomailee. 

www.ppshp.fi/potilaille_ja_laheisille/prime102.aspx 

 

2) 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 esim. vapaaehtoisina vertaistukihenkilöinä OYS:sa. Lisätietoa:  

www.ihimiset.fi/fi/toimijoille/?toiminta=vapaaehtoisena-erikoissairaanhoidossa-iltakurssi 

 

3) Potilaan oikeuksien päivä 24.4. 

Hanke järjestää yhteistyössä OYS:n potilasasiamiehen Hilkka Mannerin kanssa luentokimaran 

Potilaan oikeuksien päivän merkeissä 24.4.2017 kello 9.30 – 13.30, OYS:n luentosali 2 (sisäänkäynti 

B1). Päivän ohjelma liitteenä. Luennot ovat kaikille avoimia. 

 

4) Hankkeen kehittämispäivä 

Järjestöt sairaalassa -hankkeen kehittämispäivä järjestetään OYS:sa tiistaina 25.4.2017 

aamupäivästä. Kehittämispäivässä suunnataan katseet jo tulevaan. Kutsut sidosryhmille lähetetään 

lähempänä, mutta kalenteriin päivä jo kannattaa merkata! 

 

5) Haussa Järjestö 2.0 -hanke Pohjois-Pohjanmaalle 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys hakee STEAn hanketta maaliskuun 

ylimääräisessä haussa Järjestö 2.0 -ohjelmasta. Hankkeen tehtävänä on "vahvistaa järjestöjen 

roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja 

kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena" sekä "koordinoida maakunnassa 

toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiutta ja 

verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa" 

 

Hankehakemuksen tekemiseksi PPsotu järjestää järjestöille ja yhdistyksille kyselyn sekä kaksi 

ideointiaamupäivää. 

Lisätietoa ja kyselylinkki löytyvät linkistä: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ45Gg9oJJWRQv1PG9z2dkZ_IvOZIO9FUjsIeKZEDW

Wko38g/viewform?c=0&w=1 
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6) Tulevaisuuden sairaala 2030 

Tulevaisuuden sairaala 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt 

vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. 

Lisätietoa hankkeesta: 

www.oys2030.fi/ 

 

7) Hanke somessa 

Seuraa meitä somessa, niin pysyt ajan hermolla! 

FB: www.facebook.com/jarjestotsairaalassa/ 

Twitter: www.twitter.com/js_hanke 

8) Yhteystiedot 

Terhi Niemelä   Katja Kuusela 

Neuvontatyöntekijä    vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

p. 044 759 9744   p. 044 742 0601 

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

9) 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 STEA. 

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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