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Tervetuloa OLKAnen-uutiskirjeen pariin! Kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje kokoaa yhteen
OLKAn ja Vertaistalon ajankohtaiset aiheet. Kirje on tarkoitettu kaikille koordinoidusta
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaistuesta kiinnostuneille.
Aiheita tässä uutiskirjeessä:
(Linkit vievät OLKAn ja Vertaistalon sivuille.)
Sairaalavapaaehtoistoiminnan kesäseminaari
Vertaistukisovelluksen pilottivaihe alkaa
OLKAn sydän on vahva verkosto
Toivo-etävalmennusta tarjolla
OLKAa somessa!
Tutustu OLKAn materiaalipankkiin
Kun syöpä koskettaa, saat vertaistukea Sylvasta
Vertaistuki tuo valoa ja toivoa haastaviin tilanteisiin

Sairaalavapaaehtoistoiminnan kesäseminaari
Valtakunnallisen sairaalavapaaehtoistoiminnan verkoston
järjestämä kesäseminaari pidetään tänä vuonna verkossa
Kohtaamispaikkapäivien yhteydessä. Ohjelmassa kuullaan
mm. terveiset vapaaehtoistoiminnasta Etelä-Afrikassa ja
tempaudutaan mukaan Tarinateatteri Hyvä Kätilön
vuorovaikutukselliseen esitykseen. Lopuksi kuullaan
työpsykologian tohtori Helena Åhmanin puheenvuoro
keskusteluälykkyyydestä. Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu
mukaan Lue lisää -painikkeen takaa. Tervetuloa mukaan
kaikki sairaalavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet!

Lue lisää

Vertaistukisovelluksen pilottivaihe alkaa
OLKAn kehittämä vertaistukisovellus on edennyt siihen
vaiheeseen, että sovelluksen käyttöönotto odottaa viimeisiä
teknisiä toteutuksia ja sovelluskaupassa julkaisua.
Toivomme saavamme nämä valmiiksi maaliskuun aikana.
Ensimmäiset pilottiyhdistykset sovelluksen käyttöönoton
aloitukseen on nyt valittu. Lisätietoja sovelluksesta antaa
Kaisa Kauhanen: kaisa.kauhanen@ejy.fi, p. 050 382 7711.

OLKAn sydän on vahva verkosto
Vuonna 2020 koronaviruspandemia vaikutti
voimakkaasti sairaalavapaaehtoistoimintaan ja vaikutukset jatkuvat edelleen.
Haastavista ajoista huolimatta OLKA on
onnistunut luomaan uutta – vahvan
verkoston voimin!

Lue lisää

Toivo-etävalmennusta tarjolla
Etänä järjestettävä Toivovertaistukijavalmennus mahdollistaa
opiskelun mukavassa ja rikkaassa
ryhmässä paikasta riippumatta. Seuraava
etävalmennus alkaa maaliskuussa
Kokkolan OLKAn järjestämänä.

Lue lisää

OLKAa somessa!
Oletko huomannut, kuinka monella
paikkakunnalla jo on OLKA-toimintaa?
Yhteensä 18:lla! Monella OLKA-toimijalla
on myös aktiivisesti päivittyvä sosiaalisen
median tili, jotka kannattaa ottaa
seurantaan.

Lue lisää

Tutustu OLKAn materiaalipankkiin
Tiesitkö, että OLKAnen-uutiskirjeet kootaan
myös OLKAn verkkosivuille luettavaksi?
Materiaalipankista löytyy myös videoita ja
kuvia sekä aiempien vuosien painetut
OLKAnen-lehdet.

Materiaalipankkiin

Kun syöpä koskettaa, saat vertaistukea
Sylvasta
Sylva ry on syöpään sairastuneiden lasten,
nuorten ja nuorten aikuisten
valtakunnallinen yhdistys. Sylva auttaa ja
tukee sairastuneita ja näiden läheisiä muun
muassa tarjoamalla vertaistukea.

Lue lisää

Vertaistuki tuo valoa ja toivoa haastaviin
tilanteisiin
Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yleinen
sairaus, joka koskettaa noin 82 000
sairastuneen lisäksi heidän läheisiään.
Mikkelin seudun AVH-yhdistys tarjoaa
vertaistukea aivoverenkiertohäiriöön
sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää

OLKA-toiminta
Vertaistalo.fi

OLKA®
info@olkatoiminta.fi
olkatoiminta.fi

Peruuta uutiskirjeen tilaus | Hallitse asetuksiasi

