
Järjestöt sairaalassa -uutiskirje 3/2017 

 

Uutiskirjeen sisältö: 

 

1) Supistuksia ja lomia 

2) Kutsu hankkeen kehittämispäivään 25.4. 

3) Vertaiselta vertaiselle -ryhmä 

4) Uudet sairaalat mullistavat kuntoutuksen 

5) Hanke somessa 

6) Yhteystiedot 

7) Mistä on kyse? 

 

 

1) Supistuksia ja lomia 

Sairaalaopastoiminta on tauolla viikolla 15, jolloin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

kevätlomailee. Järjestöpiste Kaiku puolestaan on suljettuna viikolla 16 sairaalan supistusten vuoksi. 

Pisteellä kannattaakin piipahtaa ennen pääsiäistä, koska maanantaina ja tiistaina siellä on jaossa 

maistuvia suklaamunia. Värikästä pääsiäistä kaikille! 

 

2) Kutsu hankkeen kehittämispäivään 25.4. 

Järjestöt sairaalassa -hankkeen kehittämispäivä järjestetään OYS:sa tiistaina 25.4.2017 

aamupäivästä. Kehittämispäivässä suunnataan katseet jo tulevaan. Ilmoittautumislinkki löytyy 

liitteenä olevasta kutsusta, ilmoittautuminen on välttämätöntä. 

 

3) Vertaiselta vertaiselle -ryhmä 

Toimitko vertaistukihenkilönä OYS:ssa?  

Haluaisitko saada tukea ja ideoita vapaaehtoistyöhösi? 

Tule mukaan toimintaterapeuttiopiskelijoiden ohjaamaan ryhmään! 

Ilmoittaudu pian! Kutsu liitteenä. Ryhmä toteutetaan yhdessä Järjestöt sairaalassa -hankkeen 

kanssa. 

 

4) Uudet sairaalat mullistavat kuntoutuksen 

– sängystä suoraan kuntoutuskadulle. 

Uudet sairaalat mahdollistavat jatkossa tehokkaamman kuntoutuksen. Kainuun uuteen 

keskussairaalaan tulee kuntoutuskatuja, jotka ovat vielä käytössä harvinaisia. 

Lue uutinen: http://yle.fi/uutiset/3-9521806 

 

5) Hanke somessa 

Seuraa meitä somessa, niin pysyt ajan hermolla! 

FB: www.facebook.com/jarjestotsairaalassa/ 

Twitter: www.twitter.com/js_hanke 

6) Yhteystiedot 

Terhi Niemelä   Katja Kuusela 

Neuvontatyöntekijä    vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

p. 044 759 9744   p. 044 742 0601 

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

7) Mistä on kyse? 
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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.   

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

