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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.)
Vertaistukisovelluksen pilottiorganisaatiot valittu
OLKA-terveisiä Tampereelta
VESA kulkee OLKAn jalanjäljissä
Tule mukaan Sairaalavapaaehtoistoiminnan kesäseminaariin
Uusia vertaistukiryhmiä gynekologisiin syöpiin sairastuneille
Suomen Kipu ry järjestää aktiivista vertaistukitoimintaa myös verkossa
Vertaistuki tärkeää glaukoomapotilaille
Vertaistukea tuberkuloosiin sairastuneille

Vertaistukisovelluksen pilottiorganisaatiot
valittu
Vertaistukisovelluksen pilottiorganisaatioiksi on valittu Sydänliitto,
Syöpäjärjestöt, Hengitysliitto,
Parkinsonliitto, Leijonaemot sekä 22q11
Finland. Heidän vertaistukijoistaan on
valittu halukkaat pilotoimaan sovellusta.
Vertaistukijoille järjestetään seuraavaksi
opastusta sovelluksen käyttöön ja heidät
haastatellaan. Sovellus ei ole vielä
ladattavissa sovelluskaupasta.
Jos haluat yhdistyksellesi lisätietoja
sovelluksesta, voit pyytää yksityisesittelyä.
Lisätietoja antaa Kaisa Kauhanen:
kaisa.kauhanen@ejy.fi, p. 050 382 7711.

OLKA-terveisiä Tampereelta
Viime vuoden alussa Tampereella käärittiin
hihat OLKA-toiminnan aloittamiseksi Taysin
sairaaloissa. Uuden toiminnan suunnittelu
ja ideointi onnistuivat ketterästi myös
etäyhteyksillä.

Lue lisää

VESA kulkee OLKAn jalanjäljissä
Tiesitkö, että OLKA®-mallia hyödynnetään
vapaaehtoistoiminnan koordinointiin myös
sairaalamaailman ulkopuolella? VESA on
vapaaehtoistoimintaa espoolaisten
senioreiden avuksi. OLKAsta mukaan on
napattu hyvät käytännöt sujuvan
vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi.

Lue lisää

Tule mukaan Sairaalavapaaehtoistoiminnan
kesäseminaariin
Valtakunnallisen sairaalavapaaehtoistoiminnan verkoston perinteinen
kesäseminaari järjestetään tänä vuonna
verkossa Kohtaamispaikkapäivien
yhteydessä 21.-22.4. Poimimme
ohjelmasta muutaman noston erityisesti
sairaalavapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneille.

Lue lisää

Uusia vertaistukiryhmiä gynekologisiin syöpiin
sairastuneille
Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
tarjoaa vertaistukea gynekologisiin syöpiin
sairastuneille. Yhdistyksellä on neljä
vertaistukiryhmää, jotka toimivat
Facebookissa. Huhtikuussa käynnistyy
vertaistukiryhmä etäyhteyden välityksellä.

Lue lisää

Suomen Kipu ry järjestää aktiivista
vertaistukitoimintaa myös verkossa
Suomen Kipu ry on pitkittynyttä kipua
sairastavien, heidän läheistensä ja kaikkien
kipuasioista kiinnostuneiden yhdistys.
Maaliskuussa käynnistyi paljon toivottu
nuorten oma etäryhmä, joka tapaa
verkossa joka toinen viikko.

Lue lisää

Vertaistuki tärkeää glaukoomapotilaille
Maaliskuussa vietettiin Maailman
Glaukoomaviikkoa. Glaukoomayhdistys ry
järjestää kaikille avointa ja maksutonta
vertaistukitoimintaa ympäri Suomen.
Facebookissa toimii suljettu
Glaukoomavertaisryhmä, jossa on mukana
lähes 500 jäsentä ja keskustelu on vilkasta.

Lue lisää

Vertaistukea tuberkuloosiin sairastuneille
Filha ry on tuberkuloosin ja
keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö.
Yhdistys parantaa kansanterveyttä
edistämällä keuhkosairauksien ja
tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja
kuntoutusta. Maaliskuussa käynnistyi
Filhan, HYKSin ja Taysin yhteistyöhanke,
jossa tarjotaan vertaistukea tuberkuloosiin
sairastuneille lääkehoidon aikana.

Lue lisää
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