
Uutiskirje 1 - Helmikuu 2018

Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen ja sen hankkeiden 

toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista. 

Uutiskirje on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan 

järjestöissä ja järjestöyhteistyötä tekevissä 

organisaatioissa toimiville työntekijöille ja 

vapaaehtoisille.

Tässä uutiskirjeessä:
UUTISET

• Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä 

• Järjestöpiste Kaiusta tietoa ja tukea sadoille sairaalan kävijöille

• Järjestöille tarjolla erinomaisia esittäytymismahdollisuuksia OYS:ssa

• Sairaalavapaaehtoisilla lähes 10 000 asiakaskohtaamista

• Toimeksi 2.0 -hanke kehittää verkkopalveluita – näin hyödynnät Pohjois-

Pohjanmaan omaa Ihimiset.fi -palvelua

• Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste

KOULUTUKSET

TAPAHTUMAT

UUTISET

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja 
järjestöjen strategista yhteistyötä

Järjestöjä ei vielä täysin tunnisteta kuntien 

strategisina kumppaneina, vaikka 

mm. Tulevaisuuden kunta 

-visioissa yhteistyö kansalaisyhteiskunnan 

kanssa erottaa hyvin selviytyvät kunnat 
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heikommin pärjäävistä. Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hankkeessa (1.8.2017-

31.12.2020) tuetaan kuntien ja järjestöjen 

välistä strategista yhteistyötä.

Lue lisää

Järjestöpiste Kaiusta tietoa ja 
tukea sadoille sairaalan kävijöille

palveltiin aukioloaikoina Vuonna 2017 Järjestöpisteellä 

pisteellä vieraili satoja 532 asiakasta. Tämän lisäksi 

aukioloaikojen ulkopuolella.itsenäisiä asiakkaita, 

Lue lisää

Järjestöille tarjolla erinomaisia 
esittäytymismahdollisuuksia OYS:ssa

Järjestöt voivat käydä esittelemässä toimintaansa poliklinikoilla, Järjestöpiste Kaiussa 

sekä henkilökunnan kokouksissa ja koulutuksissa.

Lue lisää

Sairaalavapaaehtoisilla lähes 10 000 
asiakaskohtaamista

Järjestöt sairaalasssa -hankkeessa on koulutettu yli kolmekymmentä 

sairaalavapaaehtoista Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Toiminta alkoi syksyllä 2016 

sairaalaopastoiminnalla ja laajeni syksyllä 2017 osastolle 1.

Lue lisää
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Toimeksi 2.0 -hanke kehittää verkkopalveluita – 
näin hyödynnät Pohjois-Pohjanmaan omaa 
Ihimiset.fi -palvelua

Ihimiset.fi on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva verkkopalvelu, joka tarjoaa hyvinvointiin 

liittyvää sisältöä yhdistyksiltä, järjestöiltä ja muilta ei-kaupallisilta toimijoilta. Näin 

hyödynnät Ihimiset.fi -verkkopalvelua:

• Rekisteröidy toimijana (esim. yhdistys, järjestö, seurakunta, kunta/kunnan 

toiminto) maksutta palveluun ja luo monipuolisesti sisältöä kohderyhmiesi 

tavoittamiseen.

• Löydä tietoa Pohjois-Pohjanmaan eri yhdistysten toiminnasta, tapahtumista, työ- ja 

harjoittelupaikoista sekä vapaaehtoistehtävistä ja hakeudu mukaan toimintaan.

• Ohjaa asiantuntijana asiakkaitasi tai opiskelijoitasi oman alueesi yhdistysten 

toiminnan pariin.

Ihimiset.fi -verkkopalvelu kuuluu valtakunnalliseen Toimeksi.fi 

-verkkopalvelukokonaisuuteen, jota kehittää Toimeksi 2.0 -hanke. 

Lue lisää hankkeesta ja rekisteröidy palveluun

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste

Kansankadun katutasossa sijaitsevasta Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen 

infosta saat mm. järjestöjen yhteystietoja sekä toiminnan, tapahtumien ja 

koulutusten aikatauluja. Neuvontapisteestä löydät järjestöjen esitteitä ja lehtiä, tietoa 

Kumppanuuskeskuksen tiloista ja niiden varustelusta sekä tietoa järjestötoimijoille 

suunnatuista palveluista.

Ammattilainen, muistathan asiakasneuvonnassa Kumppanuuskeskuksen 

maksuttomat neuvontapisteen palvelut.

• Sonja-neuvonta

• Info

• Lakineuvonta 

• Taloustukihenkilö 

• Tietotekniikkaneuvonta

Toiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja 

toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

KOULUTUKSET
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14.2. Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa 
-kurssi

Haluatko tehdä vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa? 

Tutustu kurssi-ilmoitukseen ja ota yhteyttä

17.2. Yhdistysagenttien peruskoulutus 

voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen Yhdistysagentiksi 

yhteisenä vaikuttajana, vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten 

-kunnassaan. Koulutuksen tarjoaa Pohjoisedustajana ja tukijana omassa 

hanke. -järjestörakenne Pohjanmaan 

Ohjelma ja lisätietoja

22.2. Tietosuoja-info - mitä yhdistyksen tulee 
ottaa huomioon EU:n tietosuoja-asetuksesta

yhdistyksessäsi huolehdittu henkilötietojen käsittelystä uuden Onhan sinun 

asetuksen mukaisesti?

Lisätietoa

26.3. Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa 
-kurssi

Haluatko tehdä vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa? 

Tutustu kurssi-ilmoitukseen ja ota yhteyttä

TAPAHTUMAT

Tervetuloa mukaan 
keskustelemaan ja 
kehittämään kunnan ja 
yhdistysten yhteistyötä 
yhdistysiltoihin!

Seuraavat yhdistysillat järjestetään:

 - Merijärvi 7.2.
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 - Lumijoki 8.2.

 - Liminka 14.2.

 - Haapajärvi 20.2. klo 13-15 (ohjelma varmistuu myöhemmin)

 - 20.2. (ohjelma varmistuu myöhemmin)Sievi 

 - Ii 21.2. (ohjelma varmistuu myöhemmin)

Lisätietoa yhdistysilloista: 

Anna Katajala (Nivala, Merijärvi ja Haapajärvi): anna.katajala@ppsotu.fi, p. 044 019 

0403

Anni Rekilä (Hailuoto, Tyrnävä, Siikalatva, Lumijoki, Liminka ja Ii): 

anni.rekila@ppsotu.fi, p. 044 019 0479

27.2. Kuntien järjestöyhdyshenkilöiden 
tapaaminen

järjestöyhdyshenkilöiden/järjestöyhteistyöstä Pohjanmaan kuntien -Pohjois

alustuksia henkilöiden yhteisessä tapaamisessa verkostoidutaan, kuullaan vastaavien 

sekä mietitään yhdessä, miten kuntien hyvistä järjestöyhteistyön käytännöistä 

yhteistyötä voisi tiivistää. yhdyshenkilöiden välistä 

Ohjelma ja lisätietoja

www.ppsotu.fi

rekisterinpitäjä: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
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