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KUMPPANUUSKESKUS

Kumppanuuskeskus on syrjinnästä vapaa järjestötalo ja
avoin kohtaamispaikka. Meiltä löydät yli 40 sote-alan

järjestöä. 
 

Kumppiksella järjestetään viikoittain kymmeniä järjestöjen
kokouksia, ryhmiä, koulutuksia, tapahtumia ja paljon

muuta. 

Kansankatu 53, 90100 Oulu
www.kumppanuuskeskus.fi



Kansankadun katutasossa sijaitseva Kumppanuuskeskuksen
neuvontapiste on avoin kohtaamispaikka, joka 

palvelee jokaista. Olemme syrjinnästä vapaa alue. 
 

Meidän palvelumme on tarkoitettu kaikille kansalaisille,
järjestötoimijoille sekä muille järjestötietoa kaipaaville, 

kuten sote-ammattilaisille.
Kysy mieltä askarruttavista asioista ja autamme sinua

eteenpäin.
 

 Neuvontapisteen palvelut ovat käytössä maksutta,
nimettömänä ja ilman ajanvarausta.

NEUVONTAPISTE

Avoinna ma-to klo 9-14
Poikkeusaukioloajat ja paljon muuta löydät

osoitteesta: www.kumppanuuskeskus.fi

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste
Kansankatu 53, 90100 OULU

050 348 4676 
info@kumppanuuskeskus.fi

www.lähellä.fi



JÄRJESTÖNEUVONTA

Yhteystiedot: 
paula.vidnas@ppsotu.fi 

050 313 9308 
 

Ota rohkeasti yhteyttä!

Järjestöneuvonta tarjoaa tietoa ja ohjausta sosiaali- 
ja terveysalan järjestöihin sekä tietoa

vapaaehtoistoiminnasta ja kokemustoiminnasta.
 

Järjestöneuvonta on tarkoitettu järjestö- ja
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille,  järjestöjen tukea,

toimintaa ja palveluita etsiville sekä sote-alan
ammattilaisille palveluohjauksessa. Toiminta on

maksutonta.
 

Järjestöneuvojan tavoittaa sähköpostitse, puhelimitse tai
erikseen sovittuna aikana Kumppanuuskeskukselta.



Neuvontapisteen aukioloaikoina voit käydä lukemassa
päivän lehden, tutustua eri järjestöjen esitteisiin ja nauttia

kupillisen kahvia kahvilatila Laiturissa.

Kahvilatilassa voit pelata lautapelejä ja vaihtaa sekä lainata
kirjoja kirjanvaihtopisteellä.

Laiturilla järjestetään kaikille avoimia tapahtumia
yhdistyksien toimesta: aamupaloja, kahvitus- ja
esittelytilaisuuksia ja kaikenlaisia tapahtumia!

KAHVILATILA LAITURI

Etsi sinulle sopivia kahvilatila Laiturin
tapahtumia osoitteesta

 
www.kumppanuuskeskus.fi/tilavaraus/

laituri-kahvila
 

tai viereisestä QR-koodista!



KUMPPISKISKA

KumppisKiskalla yhdistykset, liitot, hankkeet ja säätiöt
voivat esitellä toimintaansa kansalaisille tai muille

toimijoille. 
 

Varattava esittelytila löytyy Kumppanuuskeskuksen 
1. kerroksesta.

 
Lisätietoa: 

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste
info@kumppanuuskeskus.fi 

050 348 4676

Järjestötoimija, varaa vuorosi
KumppisKiskalle osoitteesta

 
www.kumppanuuskeskus.fi/tilavaraus/

kumppiskiska/
 

tai viereisestä QR-koodista!



 KUMPPISGALLERIA

KumppisGalleria on näyttelytila
Kumppanuuskeskuksen 1. kerroksessa.

Siellä pääset esittelemään taidettasi kansalaisille
veloituksetta!

 
Lisätietoa:

Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste
info@kumppanuuskeskus.fi

050 348 4676

Varaa vuorosi KumppisGalleriaan
osoitteesta

 
https://www.kumppanuuskeskus.fi/

tilavaraus/kumppisgalleria/
 

tai viereisestä QR-koodista!



Maksuton
sisäänpääsy!

Kumppanuuskeskus
Kansankatu 53, Oulu

050 348 4676
info@kumppanuuskeskus.fi

 

 
Tule hakemaan Sykäys 
omaan hyvinvointiisi!

 
Ohjelmassa mm. Inbody-mittaus,
tärinälaitteen testaus, järjestöjen

esittelyjä, pistekirjoitusta,
onnenpyörä, kahvila sekä paljon

muuta.

HYVINVOINTITAPAHTUMA
SYKÄYS

19.4.2023 KLO 12-15

Sykäyspassilla kahvi/tee
ilmaiseksi! Kahvilassa
muuten käteismaksu.

Seuraa meitä somessa:
www.facebook.com/kumppanuuskeskus

Teemakahvila: Edunvalvonta

Tervetuloa Kumppanuuskeskukseen (Kansankatu 53, 90100 Oulu)
kaikille avoimeen kahvihetkeen, jonka aiheena on edunvalvonta.

Aamupäivän aikana Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija
kertoo edunvalvontavaltuutuksesta sekä edunvalvojan

määräämisestä. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää omia
kysymyksiä erityisasiantuntijan puheenvuorojen jälkeen.

 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

TIISTAINA 28. MAALISKUUTA 2023
KLO 10.00 – 11.30



MAKSUTON
LAKINEUVONTA

Lisätietoa:
info@kumppanuuskeskus.fi

Puh. 050 348 4676

Maksuttomassa lakineuvonnassa ei laadita
asiakirjoja. Saat neuvontaa seuraavissa

oikeudellisissa asioissa:
 

Avioehtosopimus, testamentti ja
edunvalvontavaltuus

Ositus- ja perinnönjakoasiat, perunkirjoitus
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja elatus

Riita-asiat
 

Tiistai 21.3.2023 klo 9-11
Tiistai 25.4 2023 klo 9-11

 
Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Vastaanotto saapumisjärjestyksessä. 
Kahvitarjoilu.

Kumppanuuskeskus
Kansankatu 53, Oulu



Tervetuloa Nuorten Ystävät ry:n järjestämään
Digikahvilaan Kumppanuuskeskuksen Kahvilatila

Laiturissa (Kansankatu 53, 90100 Oulu)!
 

Onko sinulla ongelmia puhelimen, tabletin tai
kannettavan kanssa? 

Voit tulla kysymään neuvoa ja ottaa vaikka laitteesi
mukaan!

 
Tapahtumassa on kahvitarjoilu. 

 
Digikahvila torstaisin klo 12-14, 

ellei toisin mainita!

DIGIKAHVILA

Tarkista digikahvilan ajankohdat
QR-koodin takaa tai osoitteesta:

kumppanuuskeskus.fi/tilavaraus/
laituri-kahvila/

Lisätietoa:
info@kumppanuuskeskus.fi

Puh. 050 348 4676



KUMPPANUUSKESKUKSEN
TOIMIJAT

Elämä omaksi- hanke

ADHD-liitto ry

A-kiltojen liitto ry

A-klinikkasäätiö: Katuklinikka

Auta Lasta ry: Lapsirikas -hanke

Auta Lasta ry: Veturointi -hanke

Autismiliitto ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskustoiminta

Epilepsialiitto ry

HSP Suomi ry

Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry

Invalidiliitto ry

Kansalaisfoorumi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Keliakialiitto ry

Lihastautiliitto ry

Liikehäiriösairauksien liitto ry

Miessakit ry

Muistiliitto ry 

Munuais- ja maksaliitto ry

Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Omaishoitajaliitto ry

Opintokeskus Sivis

Verkko haltuun- hanke

OLKA-toiminta Oulu

Yhdessä osallisuutta -hanke

Vertaistervarit-hanke

Oulun kaupunki: sosiaali- ja potilasasiamies

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry

Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja

Astmayhdistys ry

Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Oulun Seudun Selkäyhdistys ry

Parasta Lapsille ry

Pohjoisen Luut Lujiksi ry

Pohjois-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja

terveysturvayhdistys ry

Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry

Psoriasisliitto ry

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-

Pohjanmaan piiri ry

Suomen Vanhempainliitto ry

Suomi-Venäjä ry

Takuusäätiö

Ajantasainen 
listaus

toimijoista:

www.kumppanuuskeskus.fi/
kumppanuuskeskus/

talon-toimijat/



Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva

helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää

merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja

osallistumismahdollisuuksia. 

 

Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja

tapahtumat yhteen osoitteeseen sekä edistää

kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

LÄHELLÄ.FI

VAPAAEHTOISTOIMINTAHARRASTUKSET JA
VAPAA-AIKA

TUKEA JA APUA

https://xn--lhell-grae.fi/


 

 

Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa voit tarvita apua tai

omat voimavarat eivät riitä. Järjestöistä löydät vertaistukea,

keskusteluapua ja  neuvontaa tarpeesi mukaan. 

 

Yksin ei tarvitse jäädä. Lähellä.fi löydät tukea ja tietoa

yhdistystoiminnasta, järjestötoiminnasta ja erilaisista

yhteisöistä.

TUKEA JA APUA

Tarvitsetko tukea? Etsitkö apua tai ohjausta? Olemme
lähelläsi.



Etsitkö harrastuksia tai tekemistä vapaa-ajallesi?
 

Kiinnostaisiko liikkuminen? Sytytkö musiikista, tanssista tai
taiteesta? Tykkäätkö lukemisesta tai lintujen bongailusta?

Vai oletko aina unelmoinut osaavasi leipoa kakun tai
karjalanpiirakan? 

 
On monia keinoja käyttää vapaa-aikansa, järjestöjen parissa

se sujuu vaivatta ja matalalla kynnyksellä. 
 

HARRASTUKSET JA 
VAPAA-AIKA



Haluatko auttaa, osallistua tai vaikuttaa juuri sinulle
sopivalla tavalla?

 
Kiinnostaisiko olla osa merkityksellistä ja vaikuttavaa
toimintaa? Haluatko olla osana pitkää ja perinteikästä

vapaaehtoistoiminnan historiaa? 
 

Vapaaehtoisena voit toimia itsellesi tärkeiden asioiden
puolesta ja osallistua sinulle sopivalla tavalla omien

taitojesi ja aikasi puitteissa. 
Vapaaehtoistoiminnasta löydät tekemistä, opit uutta,

tutustut ihmisiin ja paljon muuta.

VAPAAEHTOISTOIMINTA



Kumppanuuskeskuksen
neuvontapisteen

toiminnasta vastaa:

Lisää yhdistyksestä 
löydät osoitteesta:

www.ppsotu.fi


