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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, Vertaistalon ja EJYn sivuille.)

Vertaistukisovelluksen pilotti on alkanut

Tutustu Kohtaamispaikkapäivien materiaaleihin

Lahden OLKA on sinnikäs ja luova toimija

Toivo-valmentajavalmennus yhdistyksille

Verkkovertaisryhmät osana Saimaan Syöpäyhdistyksen arkea

Ovathan tietonne Vertaistalossa ajan tasalla?

Vertaistukisovelluksen pilotti on alkanut
OLKAn vertaistukisovelluksen pilotti on
alkanut vertaistukijoiden haastatteluilla ja
opastuksilla sovelluksen käyttöön. Yli 20
uutta sovellusvertaistukijaa on pian
valmiina kohtaamaan vertaistuen hakijoita
verkossa.

Sovelluksen sisällön viimeisiä muutoksia
tehdään parhaillaan. Toivomme, että
pääsemme julkaisemaan sovelluksen
toukokuun alussa. Tällöin sovellus on
ladattavissa sovelluskaupoista.

Jos yhdistyksesi on halukas liittymään
mukaan sovellukseen ensi syksynä tai
haluat lisätietoja sovelluksesta, ole
yhteydessä! Lisätietoja antaa OLKAn
asiantuntija Kaisa Kauhanen:
kaisa.kauhanen@ejy.fi, p. 050 382 7711.

https://ejy.fi/kohtaamispaikkapaivat-2021/
https://olkatoiminta.fi/lahden-olka-on-sinnikas-ja-luova-toimija/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=huhtikuun+uutiskirje+21
https://olkatoiminta.fi/toivo-valmentajavalmennus-yhdistyksille/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=huhtikuun+uutiskirje+21
https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/ajankohtaista/verkkovertaisryhm%C3%A4t-osana-saimaan-sy%C3%B6p%C3%A4yhdistyksen-arkea
https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/l%C3%B6yd%C3%A4-vertaistukea/etsi-vertaistukea-hakukone


Tutustu Kohtaamispaikkapäivien
materiaaleihin

Kiitos kaikille Kohtaamispaikkapäiville
osallistuneille!

Osa Kohtaamispaikkapäivien sessioista
tallennettiin. Voit katsella ja kuunnella
materiaaleja EJYn sivuilla. Tutustu mm.
järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuteen,
piipahda Valikko-seminaarissa tai katso
päätösluento keskusteluälykkyydestä.

Lue lisää

Lahden OLKA on sinnikäs ja luova toimija
Lahden OLKA-toiminta starttasi vuosi sitten
keväällä samoihin aikoihin, kun Suomi
meni kiinni. Suunnitelmia on jouduttu
muuttamaan moneen kertaan, mutta
eteenpäin on yritetty luovia tavalla tai
toisella.

Lue lisää

Toivo-valmentajavalmennus yhdistyksille
Järjestämme Toivo-valmentaja-
valmennuksen verkossa 25.8.-21.10.
Valmennus sopii yhdistyksille, jotka
suunnittelevat omaa vertaistukija-
valmennusta tai jotka haluavat tutustua
Toivo-valmennuksen kokonaisuuteen. 

Ilmoittaudu valmentajavalmennukseen
toukokuun loppuun mennessä sivuillamme
olevan linkin kautta.

Lue lisää
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Verkkovertaisryhmät osana Saimaan
Syöpäyhdistyksen arkea

Korona vauhditti Saimaan
Syöpäyhdistyksen digiloikkaa.
Vertaistukiryhmiä siirrettiin verkkoon, jotta
sairastuneet ja heidän läheisensä eivät jäisi
kysymystensä kanssa yksin. Moni
ryhmäläinen onkin ilahtunut
verkkovertaisryhmiin osallistumisen
helppoudesta.

Lue lisää

Ovathan tietonne Vertaistalossa ajan tasalla?
Etsi vertaistukea -hakukoneessa on tullut
vastaan muutamia toimimattomia linkkejä
yhdistysten tiedoissa. Käythän siis
tarkistamassa oman yhdistyksesi tiedot ja
erityisesti linkitykset. Jos huomaat
päivitettävää, lähetä pyyntö osoitteeseen
vertaistalo@terveyskyla.fi.

OLKA-toiminta

Vertaistalo.fi

   

OLKA®

info@olkatoiminta.fi

olkatoiminta.fi
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