
Järjestöt sairaalassa -uutiskirje 4/2017 

 

Uutiskirjeen sisältö: 

 

1) Hanke näkyy ja kuuluu raikkaasti! 

2) Kehittämispäivän kuulumisia 

3) Millaista tukea yhdistyksenne toivoisi vertaistukihenkilötoiminnan 

kehittämiseen OYS:ssa? 

4) Ihimiset.fi-verkkopalvelu uudistuu 

5) Hanke mukana Sykäys-terveystapahtumassa 

6) Hanke somessa 

7) Yhteystiedot 

8) Mistä on kyse? 

 

Järjestöpiste Kaiun 1-vuotissynttäreitä vietetään ti 16.5.2017 klo 8.30 – 11.30  

Merkkipäivää juhlitaan työn merkeissä ja jakamalla Kaiku-tikkareita OYS:n auloissa! 

 

1) Hanke näkyy ja kuuluu raikkaasti! 

Järjestöt sairaalassa -hanke näkyy nyt entistä paremmin sekä sairaalassa että erilaisissa 

tapahtumissa. Olemme saaneet upeat roll-upit, jotka on sijoitettu pysyvästi sairaalalle. Päivitetyt 

esitteet ovat myös jaossa. Uusina markkinointimateriaaleina meillä on oranssit kynät sekä 

kaksiosaiset kortit, jossa toisessa kerrotaan Järjestöpiste Kaiusta ja toisessa vapaaehtoistoiminnasta 

sairaalassa. Seuraavaksi tarkoitus on saada hankkeen pysyvä mainos Pohjanpiiri-lehteen ja sairaalan 

eri osissa oleville sähköisille infonäytöille. 

 

2) Kehittämispäivän kuulumisia 

Hankkeen kehittämispäivään osallistui parisenkymmentä yhteistyökumppania 25.4.. Päivä oli 

ajankohtaista asiaa pullollaan: ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio valotti Tulevaisuuden sairaala 

2030 -hanketta ja toiminnanjohtaja Helena Liimatainen piti puheenvuoron sotejärjestöjen 

näkökulmasta tulevassa sote-uudistuksessa. Aiheet pohjustivat hyvin ryhmätyöskentelyä, jossa 

mietittiin hankkeen jatkoja. Hanke kiinnittyy luontevasti Tulevaisuuden sairaala 2030 -hankkeeseen 

sekä tekee pohjustusta sotejärjestöjen näkyvyydelle tulevissa sotekeskuksissa. Saatu palaute 

kehittämispäivästä oli myönteistä ja innostavaa! 

 

3) Millaista tukea yhdistyksenne toivoisi vertaistukihenkilötoiminnan kehittämiseen OYS:ssa? 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on koonnut tietoa OYS:ssa tapahtuvasta 

vertaistukihenkilötoiminnasta. Koonti ei kuitenkaan vielä ole valmis. Olisi tärkeää, että kaikki 

toiminta saataisiin näkyväksi. Järjestöpiste Kaiun neuvontatyöntekijä ja OYS:n henkilöstö voisivat 

käyttää koontia potilasohjauksessaan. Hanke myös mielellään tukee  eri yhdistyksiä 

vertaistukihenkilötoiminnan järjestämisessä sairaalassa. Millaista tukea juuri teidän yhdistys 

hankkeelta toivoo? Asiassa voi olla suoraan yhteydessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja 

Kuuselaan. 

 

4) Ihimiset.fi-verkkopalvelu uudistuu 

Uusi ihimiset.fi (Pohjois-Pohjanmaa) julkaistaan 15.5. Ihimiset.fi verkkopalvelu sisältää ei-

kaupallisten toimijoiden hyvinvointiin liittyvää sisältöä. Palvelun sisällöntuottajiksi voivat 

julkaisupäivästä lähtien maksutta liittyä kyseisen alueen toimijat, kuten yhdistykset, liitot, järjestöt, 

seurakunnat ja kunnat. Lue koko uutinen: 

http://www.ihimiset.fi/?uutinen=puolen-suomen-uutisia-uutiskirje-lopettaa-toimintansa 

 

http://www.ihimiset.fi/?uutinen=puolen-suomen-uutisia-uutiskirje-lopettaa-toimintansa


5) Hanke mukana Sykäys-terveystapahtumassa 

Maksuton terveystapahtuma työikäisille to 11.5. klo 11-16 Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 

56, Oulu. Lisätietoa: http://www.ihimiset.fi/fi/hakukone/hakutulos/?toiminta=sykays-

terveystapahtuma-tyoikaisille 

 

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 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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