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Ku m p p a n u u s k e s k u s
Kumppanuuskeskus on sosiaali- ja terveysalan järjestötalo, jossa on noin
40 toimijaa.

Kansankatu 53, 901 00 OULU

Kevätkausi 2019: 7.1.-19.6.
Avoinna: ma-to 9-15, pe 9-13

Kumppanuuskeskuksen info

Poikkeusaukioloajat:
Arkipyhien aattoina klo 9-13
suljettu: 31.1. (henkilöstöpäivä),
28.2. (henkilöstöpäivä),
4.3.-8.3. (talviloma),
19.4.-22.4. (Pääsiäinen),
1.5. (Vappu),
30.5.-31.5. (Helatorstai),
11.6. auki klo 9-12 (henkilöstöpäivä),
Kesätauko 19.6.-4.8.

050 348 4676, info@kumppanuuskeskus.fi
Infosta saat tietoa Kumppanuuskeskuksesta, tiloista, vapaaehtoistoiminnasta ja sosiaalija terveysjärjestöistä sekä opastusta ihimiset.fi-sivuston käyttöön.
Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen toiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaalija terveysturvayhdistys ry.

Kaikille avoin olohuone

Kahvila Kamu

Kumppanuuskeskuksessa voit infon aukioloaikoina lukea päivän Kalevan, tutustua
esitteisiin ja käyttää asiakastietokoneita.

040 319 3178, kamu@luovi.fi

Kirjanvaihtopisteessä voit vaihtaa kirjan tai
elokuvan toiseen.
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Katutasossa toimii infon aukioloaikoina
Kahvila Kamu, joka on Ammattiopisto
Luovin oppimisympäristö.
Tervetuloa kahville!

N e u vo n t a p a l ve l u t
Neuvontapalvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Tarvittaessa voit asioida nimettömänä.

Järjestöneuvonta

Terveyspiste

Kansankatu 53,
ILMOITTAUTUMINEN INFOPISTEELLE

Kansankatu 53, neuvontapiste

ma klo 10-14 saapumisjärjestyksessä,
muulloin ajanvarauksella.
050 313 9308
Järjestöneuvonnasta saat ohjausta sosiaalija terveysalan järjestöihin sekä tietoa
vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi tarjolla on
keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteissa sekä apua oikean auttajatahon
löytämiseen.
Järj. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry

pe 18.1.
pe 1.2. teemana ravitsemus
pe 15.2. teemana kriisistä selviytyminen
pe 1.3.
pe 15.3.
pe 29.3.
pe 12.4. teemana kodin turvallisuus
pe 26.4.
pe 10.5.
Yksilöllistä ammattilaisen antamaa
terveysneuvontaa joka toinen perjantai klo
10-12. Asiakkaat otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä.
Järj. Suomen Punainen Risti, Oulun osaston
Terveyspiste

MA 8.4.
klo 1 1 -1 5

Terveysmittauksia
ja tietoa
työikäisten
elämäntapojen
muutoksen tueksi

KUMPPANUUSKESKUS

S YK Ä YS
hyvinvointitapahtuma

Kansankatu 53, 901 00 OULU
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Autismiliiton palveluneuvonta
Puhelimitse ma-to klo 12-15
tai sähköpostilla
Muutoksista tiedotetaan liiton nettisivuilla ja Facebookissa
050 467 3130,
palveluneuvonta@autismiliitto.fi
Palveluneuvonta on asiakaslähtöistä, valtakunnallista ja maksutonta, tiedottavaa
neuvontaa. Palveluneuvonta on tarkoitettu
autismikirjon ihmisille, heidän omaisilleen
ja läheisilleen sekä heidän kanssaan
työskentelevälle ammattihenkilöstölle,
viranomaisille ja muille tahoille.
Tavoitteena on ohjata oman lähialueen
palvelujen piiriin sekä löytää ja esitellä
vaihtoehtoja mm. autismikirjon henkilöiden
toimintakyvyn ylläpitämiseen,
itsenäisyyden ja arjessa selviytymisen
tukemiseen. Tarkoitus on ohjata eteenpäin
oikeaan paikkaan hakemaan jatkoapua
tilanteeseen.

Taloustukihenkilö
Kansankatu 53, Kumppanuuskeskuksen Info
tiistaisin 5.2.-4.6. klo 13-15
ei päivystystä 5.3.
050 313 9308
Onko sinulla tai läheiselläsi rahahuolia?
Onko päässyt kertymään rästejä ja velkoja,
onko laskut avaamatta?
Takuusäätiön kouluttamat taloustukihenkilöt auttavat selvittämään taloudellista
tilannetta ja hakemaan apua. Saat tietoa
velkojen selvittämisestä ja sosiaalietuuksien
hakemisesta Kelalta ja kaupungilta.
Järj. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry

Järj. Autismi- ja Aspergerliitto ry

Neuvontaa henkirikosuhrien läheisille

Maksuton lakineuvonta

Huoman toimisto, Kansankatu 53, 2. krs

Kansankatu 53, Kumppanuuskeskuksen Info

ma-pe klo 9-16
050 401 3320,
toimisto@huoma.fi
Huoma ry:n kriisityön koordinaattorin
antamaa ohjausta, neuvontaa ja tukea
henkirikoksessa läheisensä menettäneille
henkilöille. Keskusteluapua surussa.
Ohjausta vertaistukiryhmiin ja muihin
palveluihin. Neuvonta on valtakunnallinen
palvelu, joka toteutetaan pääosin
puhelimitse, mutta myös kasvokkaiset
tapaamiset Oulussa ovat mahdollisia.
Järj. Huoma - Henkirikosten uhrien läheiset
ry

ti 22.1. klo 10-12
ti 26.2. klo 10-12
ti 26.3. klo 10-12
ti 7.5. klo 10-12
Neuvonta saapumisjärjestyksessä,
vuoronumeroita aletaan jakamaan klo 9
050 348 4676,
info@kumppanuuskeskus.fi
Yksilöllistä neuvontaa muun muassa talousja velka-asioissa sekä perhe- ja perintöasioissa. Neuvontaa antaa varatuomari Anne
Kinnunen.
Huomaathan, että maksuttomassa
neuvonnassa ei laadita asiapapereita, mutta
niihin voit saada ohjeita.
Järj. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry
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Va p a a e h t o i s i l l e j a j ä rj e s t ö i s s ä t o i m i v i l l e
P o h j o i s -P o h j a n m a a lla
Koulutukset
ke 13.2. Hallitustyöskentely pähkinänkuoressa
Järjestöt sairaalassa -hanke
ke 13.3. Keliakia vaiko muu syy gluteenittomaan elämään?
(ei järjestetä Kuusamossa)
Keliakialiitto ry
ke 10.4. Potkua kokemustoimintaan Pohjois-Pohjanmaalla
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
to 9.5.

Yhdistysten toimintaedellytykset kuntoon - uudenlainen yhteistyö kunnan kanssa
tuo tuloksia
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Paikat ja ilmoittautuminen
Aika on kaikissa koulutuksissa ja kaikilla paikkakunnilla klo 17-19

Oulu

Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53
ilm. https://www.ihimiset.fi/toimija/pohjois-pohjanmaan-sosiaaliterveysturvayhdistys-ry/, koulutukset löydät sivun alaosasta
Tapahtumat-osiosta.
Ongelmatilanteissa lähetä sähköpostia osoitteella
toimisto@ppsotu.fi.
Järj. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Kuusamo

Kuusamon kaupungintalo, valtuustosalin takaosa, Keskuskuja 6
ilm. lumi.torma@koillisenkumppanit.fi
Järj. Koillisen Kumppanit -hanke ja Kuusamon kaupunki

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7
ilm. irina.hallikainen@pudasjarvi.fi
Järj. Pudasjärven kaupunki

Raahe

Hyvinvointipiste NeuvoRassi, Kirkkokatu 28
ilm. kirjaamo@ras.fi
Järj. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Siikajoki

Paikkatiedustelut ja ilm. kirsi.autio@siikajoki.fi
Järj. Palvelupaja-hanke

Ylivieska

Jokirannan koulu, Visalantie 5
ilm. Ylivieskan seudun kansalaisopiston sähköisen ilmoittautumisen
kautta
Järj. ALVA-hanke ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
ry:n kanssa.
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Koulutukset
Mietitään ja kehitetään yhdessä - palvelumuotoilun hyödyntäminen
yhdistystoiminnassa
ti 12.3. klo 16.30-20.30 tai ti 26.3. klo 16.30-20.30
Kumppanuuskeskus, Asema
Mitä on palvelumuotoilu? Miten palvelumuotoilun periaatteita voi hyödyntää yhdistyksen
toiminnan kehittämisessä? Tule kuulemaan palvelumuotoilun peruskäsitteistä ja
menetelmistä sekä laatimaan oman yhdistyksesi toiminnan kehittämiselle suunnitelmaa
palvelumuotoilun hyödyntämisestä yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.3. tilaisuuteen:
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-palvelumuotoilunhyodyntaminen-yhdistystoiminnassa/
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 26.3. tilaisuuteen:
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-palvelumuotoilunhyodyntaminen-yhdistystoiminnassa-2/

Yhdistysagenttien peruskoulutus
la 6.4. klo 10-15
Kumppanuuskeskus, Asema
Yhdistysagentiksi voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana
ja tukijana omassa kunnassaan. Yhdistysagentti on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen vapaaehtoinen,
jolle hanke tarjoaa koulutusta, tukea ja virkistystä. Yhdistysagenttikoulutukseen
hakeudutaan ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään. Kaikki yhdistysagentiksi haluavat
haastatellaan ennen koulutusta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/yhdistysagenttien-peruskoulutus-2/

Mietitään ja kehitetään yhdessä - mikä on yhdistysten toiminnan
vaikuttavuus?
ti 2.4. klo 16.30-20.30 tai ti 23.4. klo 16.30-20.30
Kumppanuuskeskus, Asema
Millainen vaikutus yhdistysten tekemällä toiminnalla on? Miten yhdistys pystyy
osoittamaan esim. kuntapäättäjille tai rahoittajille, kuinka vaikuttavaa työtä se tekee? Tule
kuulemaan vaikuttavuusketju -ajattelun perusperiaatteet ja laatimaan oman yhdistyksesi
toiminnalle vaikuttavuusketju yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.4. tilaisuuteen:
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-mika-yhdistystentoiminnan-vaikuttavuus/
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 23.4. tilaisuuteen:
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-mika-on-yhdistystentoiminnan-vaikuttavuus/
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Tilaisuudet
Järjestöväen teemakahvila
Kumppanuuskeskus, Resiina
Teemakahvilassa järjestöjen ammattilaiset sekä vapaaehtoiset pääsevät keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden kanssa.
ti 19.2.

klo 13.30-15

Teemana: Esteettömyys
Vierailijana esteettömyyskoordinaattori Jaana Solasvuo, Oulun
kaupunki

ti 16.4.

klo 13.30-15

Teemana: Maakunta, kunnat ja järjestöt – yhteistyö ja järjestöjen
tukeminen
Vierailijana projektipäällikkö Helena Liimatainen, PohjoisPohjanmaan järjestörakenne -hanke, Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveysturvayhdistus ry

Lisätietoja 050 313 9308 tai Info 050 348 4676
Järj. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
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Vaikuttavaa kokemustoimintaa koulutukset ja tilaisuudet
Oletko kiinnostunut kokemustoimijuudesta tai
kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämisestä omassa
työyhteisössäsi?
Kokemustoimijat ovat koulutettuja pitkäaikaissairaita,
vammaisia tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia
tai heidän läheisiään.

Koulutukset

Kokemustoimija peruskoulutus Kuusamo
Arvioitu ajankohta: huhti-toukokuu 2019
Koulutus antaa valmiudet oman kokemustarinan kertomiseen erilaisissa
toimintaympäristöissä. Koulutuksessa myös käsitellään kokemustoiminnan yleisiä
periaatteita ja kerrotaan erilaisista kokemustoimija tehtävistä. Koulutukseen osallistuvalla
oltava taustaorganisaatio.
Tiedot koulutuksen toteutumisesta tarkentuvat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua hankkeen
nettisivuilla: https://www.ihimiset.fi/hanke/vaikuttavaa-kokemustoimintaa-pohjoispohjanmaalla-hanke/ ja facebook-sivut.
Järj. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke yhteistyössä alueella
toimivien järjestöjen kanssa

Ammattilaisten ja järjestöjen perehdytys kokemustoimintaan sekä
kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseen Oulu
Arvioitu ajankohta: kesäkuu 2019
Perehdytykseen ovat tervetulleita kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämisestä
kiinnostuneet ammattilaiset sekä eritoten niiden järjestöjen ja yhdistysten työntekijät,
joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kokemustoiminnasta. Kokemustoiminta- ja hankeinfon
lisäksi tilaisuudessa kuullaan 1-2 kokemustoimija puheenvuoroa ja esimerkkejä erilaisista
kokemustoimijatehtävistä.
Seuraa ilmoittelua hankkeen nettisivuilta: https://www.ihimiset.fi/hanke/vaikuttavaakokemustoimintaa-pohjois-pohjanmaalla-hanke/ ja fb-sivut.
Järj. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa
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Täyttä elämää sairaudesta tai vammasta huolimatta Oulu
Arvioitu ajankohta: huhtikuu 2019
Tiedot tilaisuuden sisällöstä, kohderyhmistä ja tilaisuuden järjestäjistä tarkentuvat
myöhemmin. Seuraa ilmoittelua hankkeen nettisivuilta: https://www.ihimiset.fi/hanke/
vaikuttavaa-kokemustoimintaa-pohjoispohjanmaalla-hanke/ ja fácebook-sivut.
Järj. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke yhteistyössä hankkeen
yhteistyökumppanien kanssa

Tarinakahvila kokemustoimijoille
Arvioitu ajankohta: huhtikuu 2019
Tarinakahvilaan ovat tervetulleita sekä ”tuoreet” että ”konkari” kokemustoimijat!
”Parannetaan maailmaa”, jaetaan kokemuksia erilaisista kokemustoimijatehtävistä,
kuullaan erilaisia teemapuheenvuoroja ja ennen kaikkea nautitaan toistemme seurasta
kahvi/teekupposen äärellä.
Seuraa ilmoittelua hankkeen nettisivuilta: https://www.ihimiset.fi/hanke/ vaikuttavaakokemustoimintaa-pohjois-pohjanmaalla-hanke/ ja facebook-sivut.
Järj. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Kokemustoimintafoorumi Raahe
Arvioitu ajankohta: toukokuu 2019
Kokemustoimintafoorumin tarkoituksena on jakaa kokemustoimintaan liittyvää tietoutta
ammattilaisille, järjestöväelle, oppilaitosten edustajille ja kaikille muille asiasta
kiinnostuneille. Foorumissa alueelliset toimijat kertovat kokemuksiaan
kokemustoiminnastaan. Tilaisuus järjestetään hyvinvointipiste NeuvoRassissa.
Seuraa ilmoittelua hankkeen nettisivuilta: https://www.ihimiset.fi/hanke/vaikuttavaakokemustoimintaa-pohjoispohjanmaalla-hanke/ ja facebook-sivut.
Järj. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hankkeet yhteistyökumppaneineen

Millainen on järjestöystävällinen
Pohjois-Pohjanmaa?

Lue lisää järjestöystävällinen.fi
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O m a i s h o i t a j i l l e I s o ka d u l l a
Isokatu 47 on Kumppanuuskeskuksen sivutoimipiste, jossa toimii vajaat
10 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Katutason kohtaamispaikasta
vastaa Oulun seudun omaishoitajat ry.

Ommaiskortteeri

Omaishoitajien palveleva puhelin

Isokatu 47, katutaso

Isokatu 47, katutaso

ma-pe klo 10-14

ma-pe klo 10-14

08 882 1690
Ommaiskortteeriin ovat tervetulleita kaikki
läheisistään huolehtivat niin omaishoidontuenpiirissä kuin sen ulkopuolella olevat.

040 526 8105,
heini.kemola@osol.fi

Ommaiskortteerissa on tarjolla tietoa, tukea
ja toimintaa

Omaishoidon henkilökohtaista ohjausta,
neuvontaa ja tukea niin puhelimitse kuin
paikanpäällä käymällä. Soita ja sovi oma
henkilökohtainen tapaamisaikasi!

Järj. Oulun seudun omaishoitajat ry

Järj. Oulun seudun omaishoitajat ry

Va p a a e h t o i s t o i m i n t a
Järjestöt sairaalassa
Vapaaehtoiseksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan tullaan OLKA-malllin mukaisen Vapaaehtoisena sairaalassa -valmennuksen kautta. Vapaaehtoistehtäviä OYS:ssa ovat mm.
sairaalaopas, juttu- ja pelikaveri sekä esiintyjä.
Toimintaa koordinoi Järjestöt sairaalassa -hanke

Va p a a e h t o i s e ks i
O u l u n yl i o p i s t o l l i s e e n s a i r a l a a n ?
Ota yhteyttä: katja.kuusela@ppsotu.fi
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I h i m i se t. fi
Kansalaisille
Löydä kunnassasi toimivat yhdistykset ja niiden toiminta ja tapahtumat helposti
kuntakohtaisilta sivuilta.
Voit myös tarkastella yhdistyksiä ja toimijoita teemojen mukaan.

Valitse kuntasi ja katso mitä toimintaa,
tapahtumia ja vapaaehtoistehtäviä yhdistyksillä
on sinulle tarjolla!

Järjestöille ja muille toimijoille
Ota maksuton Ihimiset.fi -verkkopalvelu käyttöösi ja ilmoita tiedot ja tapahtumat Ihimisissä!
Pääset alkuun rekisteröitymällä palveluun ja julkaisemalla toimijan perustiedot. Tämän
jälkeen voit lisätä palveluun myös tapahtumia, toimintaa, avoimia vapaaehtoistehtäviä ja
paljon muuta! Myös kunnat ympäri Pohjois-Pohjanmaata hyödyntävät Ihimisiä
viestinnässään, oman kuntasi sivuilta voit tarkistaa, näkyvätkö tiedot myös kunnan sivuilla
Ihimiset.fi -verkkopalvelun kautta.

Yhdistys, rekisteröidy ja
ilmoita toimintaasi maksutta
ihimiset.fi
palvelussa

ihimiset.fi -sivuston ylläpidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
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ADHD-liitto ry
A-Kiltojen Liitto ry
Ammattiopisto Luovi: Kahvila Kamu
Auta Lasta ry: Veturointi -hanke
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
· Kannabis interventio –hanke
· Vahvistamo
Epilepsialiitto ry
Hivpoint
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry
Invalidiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Keliakialiitto ry
Kiipula
Kynnys ry SAMAT -toiminta
Lihastautiliitto ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Opintokeskus Sivis
Oulun Seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Oulun Seudun Selkäyhdistys ry
Parasta Lapsille ry: Poppoo -hanke

Pohjoisen Luut Lujiksi ry
Pohjois-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry
· Neuvontapiste
· Järjestöt sairaalassa -hanke
· Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne
-hanke
· Vaikuttavaa kokemustoimintaa PohjoisPohjanmaalla -hanke
Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry
Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Psoriasisliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Takuusäätiö
Vamjaka -Oulun seudun vammais- ja
kansanterveystyön järjestöt ry

Toimittaja:

