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1) Järjestöpiste Kaiku kesätauolle 

OYS:n käytävät hiljenevät kesällä supistetun toiminnan myötä, joten Järjestöpiste Kaikukin jää 

kesätauolle. Järjestötietoa on Kaiussa tarjolla materiaalin muodossa toki koko kesän. 

 

Asiakkaita Kaiussa on käynyt kevätkaudella aukioloaikoina yli kolmesataa ja itsenäisiä kävijöitä 

muina aikoina todennäköisesti saman verran. Aukioloaikoina tilastoiduista kävijöistä 35% oli 

sairaalan potilaita, 21% henkilökuntaa, 16% potilaiden läheisiä, 18% järjestötoimijoita ja 10% 

opiskelijoita. Järjestöesittelyjä oli keväällä 35, jonka lisäksi sairaalan sosiaalityöntekijät kävivät 

yhdellä kerralla esittäytymässä pisteellä. Neuvontatyöntekijän päivystyksiä oli 29 kertaa. 

 

Kaiku palvelee syksyllä taas 14.8. lähtien. 

 

2) Järjestöpisteen syksyn varaukset 

Esittelyaikojen varaukset järjestöpiste Kaikuun voi tehdä kirjautuneena ihimiset.fi:hin ja 

valitsemalla "tilavaraukset". Tarvittaessa varaaminen onnistuu myös sähköpostitse osoitteeseen 

terhi.niemela@ppsotu.fi. Kaiun kalenteri näkyy osoitteessa: http://bit.ly/2sw7wsc 

Kaiun oman nettisivun kautta (www.jarjestopistekaiku.fi) löydät kaikki Järjestöt sairaalassa -

hankkeen järjestöille tarjoamat esittelymahdollisuudet OYS:sa, hyvinvointikeskuksissa ja 

oppilaitoksissa. 

 

3) Sairaalaopastoiminnan kuulumiset 

Sairaalaoppailla oli kevään aikana (1.1. – 15.6.2017) yli 3500 asiakaskohtaamista ja palaute on ollut 

asiakkailta erittäin positiivista, myös OYS:n henkilökunta on kiitellyt vapaaehtoisiamme. Se, että voi 

olla avuksi ja, että saa välittömästi positiivista palautetta, kasvattaa sairaalaoppaiden intoa 

vapaaehtoistoimintaan. 

 

Kaleva teki hyvän jutun sairaalaopastoiminnasta ja hankkeesta. Juttu julkaistiin 6.6. lehdessä. Tässä 

siitä vähän esimakua: http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/sairaalaopas-auttaa-potilasta-

ilmoittautumisen-ja-hoitohuoneen-loytamisen-kiemuroissa/761883/ 

 

Sairaalaopastoiminta on tauolla ja jatkuu viikolla 33 eli samalla viikolla kuin järjestöpiste Kaikukin 

avaa syyskautensa. 

 

4) Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -kurssit 

Luonteva väylä tulla tekemään nk. yleistä vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan on 

käydä Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -kurssi. Hanke järjestää ensi syksynä kaksi 
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samansisältöistä kurssia 30.8. ja 30.10. Kurssille ilmoittaudutaan vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattorille. Liitteenä kurssi-ilmoitus (pdf). Huomaattehan, että kurssille tullessa ei vielä 

tarvitse tietää millaista vapaaehtoistoimintaa sairaalassa haluaisi tehdä! Aito kiinnostus sairaalassa 

tehtävään vapaaehtoistoimintaan riittää. 

 

5) Hanketyöntekijät lomailevat 

Heinäkuussa on aika lomailun ja elokuussa sitten palaillaan virkistyneinä työn ääreen. 

Katja palaa töihin 1.8. ja Terhi 7.8. AURINKOISTA KESÄÄ! 

 

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@ppsotu.fi  katja.kuusela@ppsotu.fi 

www.jarjestopistekaiku.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.jarjestopistekaiku.fi 

Tätä uutiskirjettä saa vapaasti levittää! 

Jos et halua tätä uutiskirjettä, ota yhteyttä hanketyöntekijöihin.   
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