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Anun ja Tarjan terkut!
Tarja Nordman, OLKA® projektipäällikkö, HUS kehittämisyksikkö
Anu Toija, OLKA® asiantuntija, OLKA / EJY (kuvassa vas.)

Vuosi 2018 on OLKA-toiminnan 5-vuotisjuhlavuosi! Moni meistä muistaa kuin eilisen päivän,
kun HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi leikkasi juhlallisesti Meilahden tornisairaalassa
oranssisen juhlanauhan symboloidakseen OLKA-toiminnan käynnistämistä. Toiminnan ydin on
alusta lähtien ollut ja on edelleen laadukas vapaaehtoistoiminta. Tavoitteena on, että OLKAn
avulla sairaalan potilas saa paremman sairaalakokemuksen, helpon väylän potilasjärjestöihin
sekä tukea ja toivoa omaan sairauskokemukseen vertaisten avulla.

OLKA-toimintaa kuvataan kolmella palvelulinjalla. Näiden TOIVO-, OIVA- ja vapaaehtoinen
ILONA -palveluiden taustalla ovat vapaaehtoistoimijat ja potilasjärjestöt. Ilman kullanarvoisia
vapaaehtoisiamme häviäisi TOIVO- ja ILONA-palvelut. Mistä vapaaehtoiset ammentavat halunsa
tulla auttamaan ja tukemaan sairastuneita ja heidän läheisiään? Palautteiden mukaan monella
oli omakohtainen tarve vertaistuesta sairauden yllättäessä ja tämän jälkeen syntyi halu itse
auttaa vastaavassa tilanteessa olevia. OLKA ei voi tarpeeksi kiittää vapaaehtoisiamme!

OLKA-toiminta laajenee entisestään. Sairaaloiden johtoryhmien kanssa käydyt keskustelut
kannustavat eteenpäin. Laajeneminen on myös entisestään terävöittänyt omaa toimintaamme.
Olemme laatineet OLKA-sitoumuksen käynnistämisen tueksi, jossa paikalliset
yhteistyökumppanit sitoutuvat yhteiseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen.

Kuvien myötä haluamme kiittää kaikkia ja toivottaa hyvää kesää! Trevlig sommar!

OLKA tapasi HUS:n infektiolääkäri
Eeva Ruotsalaisen aiheina uusi
tartuntatautilaki ja influenssarokotteet.
Linjauksista tiedotetaan elokuussa.

OLKA kävi Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa esittelemässä toimintaa.
Esittelyn tulos: OLKA-toiminta käynnistyy!
Kuvassa paikalliset toimijat
(2. vas.) Sanna Vesterinen Tukipilarista
ja (3. vas) Annmari Kainulainen KYS:sta

OLKA-verkosto kasvaa ja kehittyy!
Vuoden 2019 suunnitelmia tehdään
yhdessä ja innolla. Helmikuun
tapaamisessa paikalla oli toimijoita
sairaaloista ja koordinoivista
järjestöistä pääkaupunkiseudulta,
Hyvinkäältä, Lohjalta, Seinäjoelta,
Oulusta, Jyväskylästä, Mikkelistä
sekä Kuopiosta.
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Yhteistyö OLKA-toiminnan ja osaston kanssa
käynnistyi keväällä vuonna 2017. Toiminnan
alkuvaiheessa pidimme henkilökunnalle yhteisiä
tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia. Kartoitimme eri
potilasryhmien tarpeita, sopivaa ajankohtaa ja tilaa
vapaaehtoistoiminnalle. Syksyllä aloittivatkin jo
ensimmäiset vapaaehtoiset.

OLKA-toiminta koettiin tarpeelliseksi erityisesti
aivokasvain-, aivovamma- ja parkinson -potilaille,
koska heillä on usein toimenpiteen jälkeen paljon
kysymyksiä sekä tuen ja avun tarvetta. Tähän
tarpeeseen voivat OLKAn vapaaehtoiset omalla
kokemuksellaan tuoda helpotusta.

OLKA rekrytoi vapaaehtoisia ja toiminta käynnistyi
syksyllä 2017. Sovimme, että vapaaehtoiset tulevat
joka toinen keskiviikko osaston 6 päiväsaliin.
Tiedotimme myös toista osastoa vapaaehtoisista.
Potilaita osallistui vaihtelevasti, yleensä paikalle
saapui yhdestä kolmeen potilasta. Keskusteluajat
vaihtelivat potilaan tarpeista ja voinnista riippuen.

Potilaiden ja henkilökunnan kokemukset ja
palaute OLKAn vapaaehtoistoiminnasta on ollut
positiivista ja antoisaa. Potilaat ovat kokeneet
saavansa keskustella vapaasti mieltä
askarruttavista asioista ja saaneensa
tarvitsemaansa tukea omaan tilanteeseensa.
Henkilökunta on kokenut vapaaehtoiset
arvokkaana lisänä potilaiden kokonaishoidossa.

On ollut mahdollista tarjota kuuntelu- ja
keskusteluapua potilaille, mihin hoitajilla ei ole
aina valitettavasti aikaa.

teksti: Sari Syrjänen
Apulaisosastonhoitaja

Neurokirurginen vuodeosasto
Töölön sairaala

Neurokirurgisen vuodeosaston henkilökunta kokee OLKAn
vapaaehtoiset arvokkaana lisänä potilaiden kokonaishoidossa
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Vapaaehtoistoiminta
osana opintoja

OLKA®:n vapaaehtoistoiminta hyväksyttiin osaksi sosionomin
opintoihin kuuluvaa vapaaehtoistyön kurssia. Minna Ladau
(kuvassa oik.) suoritti kurssin syyskuussa vuonna 2017.

- Minulla oli ilo päästä mukaan pilotoimaan aula-avustajien toimintaa
Jorvin ja Espoon sairaaloissa sekä osallistua Jorvin kampuksen OLKA®-
ryhmän yhteistyökokouksiin, joissa OLKA®-toiminnan käynnistämistä
ideoitiin ja suunniteltiin. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen jo
suunnitteluvaiheesta lähtien on antanut monipuolisen kuvan siitä, mitä
kaikkea OLKA®:n vapaaehtoistoimintaan kuuluu, ja mitä sen
organisoinnissa pitää ottaa huomioon.

Kulkuohjeet tuleville aula-avustajille
Jorvin kampus muodostuu uudesta Espoon sairaalasta ja Jorvin
sairaalasta, jotka on yhdistetty toisiinsa yhdyskäytävällä. Jorvin sairaala
koostuu useasta erillisestä rakennuksesta, joihin pääsee joko ulkokautta
tai sairaalassa olevia yhdyskäytäviä pitkin. -Helpottaakseni aula-
avustajien tehtävää laadin molempiin sairaaloihin kulkuohjeet osana
toiminnan pilotointia. Matkat poliklinikoille tai osastoille erityisesti
Jorvissa saattavat olla pitkiä, ja ohjeista on toivottavasti apua ja hyötyä
kaikille tuleville aula-avustajille.

Aula-avustajana toimiminen on antoisaa
Sairaalaan tulevat potilaat saattavat jännittää tulevaa lääkärikäyntiä tai
toimenpidettä, ja ovat iloisia ja helpottuneita siitä, että heti
sisääntuloaulassa on joku ihan heitä varten, opastamassa, auttamassa ja
tarvittaessa myös saattamassa perille asti. Mukavinta aula-avustajana
toimimisessa on ihmisten kohtaaminen. Jokainen ihminen on erilainen,
ja siksi kohtaamisetkin ovat erilaisia. Joidenkin potilaiden kanssa tulee
vaihdettua ehkä vain muutama sana, ja joidenkin kanssa tulee välillä
keskusteltua pitkäänkin. Sairaalaan tulee toisinaan myös potilaita, joiden
kanssa ei aina löydy yhteistä kieltä, mutta olemme silti kuitenkin
onnistuneet kommunikoimaan tavalla tai toisella, ja he ovat saaneet
tarvitsemansa avun. Ihmisten auttamisessa parasta on se, että siitä tulee
hyvä mieli molemmille osapuolille. Aula-avustajan läsnäolo helpottaa
myös potilastoimiston henkilökunnan työtä, he voivat ilmoittautumisen
yhteydessä ohjata avun tarpeessa olevia potilaita aula-avustajalle, joka
saattaa heidät perille. Jorvin kampus on muutaman kuukauden aikana
alkanut tuntua kotoisalta paikalta, ja vapaaehtoisvuoroon on aina ollut
kiva tulla. Olen tutustunut potilastoimiston henkilökuntaan, ja myös
sairaalan muuhunkin henkilökuntaan. Heiltä voi aina kysyä neuvoa, ja
kaikki auttavat mielellään.

- Koen, että aula-avustajien toiminnan
pilotointi, potilaiden kohtaaminen
vapaaehtoisvuorojen aikana ja
tutustuminen OLKAan, HUSin ja EJY:n
yhteistyöhön, ovat kaikki tukeneet
sosionomin opintojani monella
tavalla.

teksti: Minna Ladau



- 6 -

Siellä missä ihmisetkin ovat:
Teemapäivä OLKAssa

tuo tietoa ja tukea sairaalaan
OLKAssa on mahdollisuus viettää teemapäiviä, jolloin oman yhdistyksen tai yksikön
toimintaa ja tukimuotoja on mahdollisuus esitellä sairaalan kävijöille. Teemapäiviä
järjestetään OLKA, Meilahden tornisairaalassa useita viikoittain. Vuonna 2017 vietettiin
31 teemapäivää ja teemapäivien kävijät kohtasivat noin 1000 asiakasta OLKA-pisteillä.

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) viettää teemapäivää OLKA, Tornisairaalassa kerran
kuukaudessa.

- OLKA on oikein hyvä paikka viettää teemapäivää ja ihmiset täällä sairaalassa ovat ottaneet
meidät lämpimästi vastaan. Täällä tapaa juuri sopivasti ihmisiä ja meille liitossa on tämä
jalkautuminen todella tärkeää, kertoo kuntoutusneuvoja Raili Alen, Mielenterveyden
keskusliitosta.

- Sairaalassa tapaa hyvin erilaisia ihmisiä, niin ammattilaisia kuin sairastuneita ja läheisiäkin.
Mielenterveys on osa sairastumista. Se yhdistää ihmisiä, pohdiskelee puolestaan vertaisneuvoja
Pasi Parpala. Parpalan mielestä vertaistuki on tärkeää. – Sairaalassa tapaa kohtalonsieluja. Tulee
hyvä mieli, kun voi auttaa ja kertoa, että itsekin on päässyt tähän. Parpala hymyilee.

Mielenterveyden keskusliiton teemapäivissä on mukana sekä vertaisneuvoja että ammattilainen.
Satunnaisesti mukana on myös opiskelijoita eri oppilaitoksista.

- Tämä on hyvä työmalli, joka meillä näissä teemapäivissä on. Mukana olen minä ammattilaisena
antamassa tietoa ja sitten vertainen sitä kokemustietoa, Alen pohtii.
- Sairastuminen on aina kriisi. Kuka tahansa voi sairastua, mutta
kuka tahansa voi myös kuntoutua. Me tuomme toivoa siihen
kuntoutumiseen.

VARAA OMA TEEMAPÄIVÄSI:
WWW.HUS.FI/OLKA

teksti: Anni Muhonen
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- Man måste inte ha problem för
att gå i handledning. Det kan löna
sig att gå i handledning innan
problemen hopar sig.

- Jag får ofta frågan, varför gå i handledning eller hur kan du ge
handledning åt någon som arbetar med helt andra uppgifter
som du själv, säger sjukhuspräst Barbro Eriksson (bilden t.h.).

Jag tror att man i handledningen får stöd i sin uppgifter redan genom att
tillsammans med någon annan granska och gå igenom vad man varit med
eller vad man kommer att göra. Jag tror också att det gör gott att få prata
om sina uppgifter med någon som tar emot och lyssnar. Det är viktigt att
man har en avtalad plats och tid för handledningen så att alla parter vet
gränserna. När man i handledningssamtalet formulerar sina tankar och
frågor så kommer de här sakerna i ett annat ljus och man får avstånd till
uppgifterna vilket ofta kan vara befriande.

I handledningen finns inte rätt eller fel. Det finns inte heller alltid ett
entydigt svar men tillsammans med en handledare eller i
handledningsgrupp kommer man närmare svaret. Man hittar nya
infallsvinklar när man funderar tillsammans med andra.

Grupphandledning är effektivt

Växelverkan, mellan handledaren och i gruppen är av största betydelse.
Man lyssnar på varandra, stannar upp inför en uppgift, en händelse,
diskuterar, hjälper varandra. Sällan behöver den handledda råd, dem
kommer hen på själv efter att ha hört de andras tankar. Särskilt i
grupphandledning kommer hela gruppens samlade kunskaper till allas
användning. Alla har nytta av allt och alla blir stärkta i sin identitet kring
sin egen uppgift. Det finns mycket styrka och erfarenhet i en grupp.
Gruppen är resursen. I Sverige talar man om kompishandledning med det
avses en grupp kolleger som samlas regelbundet och stöder varandra
utan en bestämd handledare. En handledningsgrupp kunde också kallas
kompisstödgrupp.

Det lönar sig att vara nyfiken!

Jag tror inte man ska tvinga någon att gå i handledning. Det ska vara
frivilligt. Handledning passar inte alla eller passar inte just nu kanske i ett
senare skede. Man ska inte behöva förklara sig. Men det lönar sig att vara
nyfiken! Och kanske diskutera frågan med någon och lyssna på vad hen
har att säga om handledning. I handledningen kan man någon gång ha
som tema ”den gången lyckades jag”, det kan göra gott att upptäcka hur
bra man är. I en grupp är det en rikedom när alla kommer från olika
Handledning behöver inte vara gravallvarligt man kan. Man brukar säga
att en börda är lättare att bära om man hjälps
åt liksom delad glädje är dubbel glädje.

I handledningen finns inte
rätt eller fel

Obs! OLKAs frivillig får delta
i handledning

om hen så önskar!

tekst: Barbro Eriksson
Sjukhuspräst
Mejlans sjukhus
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Hei, olen Anni Muhonen, alun perin kotoisin Sydän-Hämeestä Hattulasta, ja tätä nykyä asun

Helsingissä. Toimin HUSin työntekijänä OLKA-koordinaattorina. Työpisteeni sijaitsee Meilahden

Kolmiosairaalassa. Työhöni kuuluu järjestö- ja yhdistysyhteistyö, Meilahden alueen OLKA-pisteiden

ylläpito sekä OLKAn asiakaspalvelu, kuten vertaistuen välitys. OLKAssa kohtaa monenlaisia ihmisiä,

jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa; potilaita, läheisiä, sairaalan henkilökuntaa, järjestöalan väkeä

sekä tietysti vapaaehtoisia. Tämä on ehdottomasti OLKAssa työskentelyn rikkaus ja paras puoli. Erilaiset

kohtaamiset muodostavat työn ytimen.

Saavuin OLKAan syksyllä vuonna 2016 korkeakouluharjoitteluni tiimoilta. Vietin kaksi antoisaa

kuukautta tutustuen toimintaan sekä vapaaehtoisiin. Jo tuolloin minuun teki syvän vaikutuksen

vapaaehtoisten ainutlaatuinen kyky kohdata sairaalan kävijät lämpimästi, syvällisesti ja läsnäolevasti.

Vuoden 2017 helmikuussa aloitin työt sijaisena OLKA, Kolmiosairaalassa. Tässä työssä olen ollut nyt

kohta innostavat puolitoista vuotta. Työskentely OLKAssa on antanut mahdollisuuden tutustua sekä

sairaala- että järjestömaailmaan.

Valmistun lähiaikoina teologian maisteriksi.

Pro graduni tein näkövammaisten selviytymisestä

ja hengellisen selviytymisen merkityksellisyydestä.

Sydäntäni lähellä ovat aito kohtaaminen ja läsnäolo,

jonka merkityksellisyys on ajatonta ja kaikki rajat

ylittävää. Vapaa-ajalla vietän mielelläni aikaa luonnossa,

erityisesti pienen kääpiövillakoirani Iriksen kanssa

retkeillen. Myös musiikki, kulttuuri, kulttuurihistoria

sekä hyvä kahvi inspiroivat minua.

Tule juttelemaan kanssani! Nähdään OLKAssa!

teksti ja kuva: Anni Muhonen

Tutustutaan
toisiimme!
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”Kohtaamisen
120 sekuntia”

teksti: Maarit Mygrijev
kuva: SH

OLKAan tehty opinnäytetyö korostaa kohtaamisten ensimmäisiä hetkiä

OLKAn toiminnan ydin on kohtaamisessa. Itse olen kiinnostunut OLKAn kohtaamisista laajentaen sen
koko hoitoyhteisöön, sillä potilaan hyvinvointiin ja toipumiseen vaikuttavat monet tekijät. Opiskelen
yhteisöpedagogiksi, ja olen perehtynyt opinnoissani kehittämään pedagogisin menetelmin muun muassa
osallisuutta, voimaantumista ja hyvinvointia potilasjärjestöissä ja hoitoyhteisöissä. Opinnäytetyöni
tavoitteena oli tutkia kohtaamisen ilmiötä, sen merkitystä ja mitkä seikat vaikuttavat arvostavan
kohtaamisen syntyyn. ”Kohtaamisen 120 sekuntia -arvostavan kohtaamisen merkitys terveydenhuollon
toimintaympäristössä” on ensimmäinen yhteisöpedagogitutkinnossa tehty opinnäytetyö, joka on
toteutettu terveydenhuollon toimintaympäristössä. Tarkastelin työssä yksilöiden välistä
vuorovaikutuksellisuutta, jota varten haastattelin sekä terveydenhuollon ammattilaisia että
potilasjärjestöjen edustajia.

Tutkimusaineiston perusteella ensimmäiset sekunnit ratkaisevat paljon, miten yhteistyö kahden yksilön
välillä lähtee liikkeelle. Se edellyttää molemmilta osapuolilta aktiivista kuuntelemista, läsnäoloa ja
kunnioittavaa ilmapiiriä, joka mahdollistaa vastavuoroisen luottamuksen syntymisen. Sekä
terveydenhuollon ammattilaisten että potilasjärjestöjen edustajien mukaan arvostava kohtaaminen on
merkityksellistä, sillä se parantaa vuorovaikutusta, vaikuttaa hoito- ja työmotivaatioon sekä
hoitoyhteisön hyvinvointiin. Lisäksi organisaation johdolla on tärkeä rooli arvostavan kohtaamisen
mahdollistajana. Tutkimusaineistossa esille tulleet seikat kannattaisi huomioida myös meneillään
olevassa sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksessa.

Opinnäytetyö toimii johdantona tänä vuonna julkaistavaan oppaaseen arvostavasta kohtaamisesta.
Oppaan tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille, sairaalavapaaehtoisille ja muille
aiheesta kiinnostuneille yhteisöpedagogin ohjauksellisia ja vuorovaikutuksellisia työmenetelmiä.
Näillä voidaan edistää muun muassa voimaantumisen ja osallisuuden
kokemuksia ja vahvistaa kohtaamisen kulttuuria kiireisessä
hoitoyhteisössä. Koskaan ei voi tietää, miten merkityksellisiä
rohkaiseva sana ja hymy voivat toiselle olla. Siksi läsnäolon ja
kohtaamisen taitoja kannattaa harjoitella ja pitää huolta myös
omasta jaksamisestaan.

Lue lisää
Maaritin

opinnäytetyöstä
http://www.thes
eus.fi/handle/100

24/142119

http://www.theseus.fi/handle/10024/142119
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tekst:
Kaija Backas, utvecklingschef
Christel Lindholm, sekreterare,
OLKA-kontaktperson
Raseborgs sjukhus
bilder: OLKA, Raseborg

HUCS Raseborgs sjukhus firade
öppnandet av OLKA-punkten
18.1.2018

Före det hade man under hösten tillsammans
med OLKA planerat stödpunktens öppnande och
hur man skulle bygga upp samarbetet mellan
patientföreningarna och sjukhuset. Det första
konkreta steget gjordes i januari då OLKA-
punkten invigdes vid sjukhusets nedre aula.  För
att verksamheten skall fungera smidigt har man
kommit överens om gemensamma
arbetsmetoder och bestämt vilka personer som
skall koordinera verksamheten i sjukhuset och
föreningarna. Tack vare OLKA-representanternas
positiva och uppmuntrande stöd kom vi bra
igång och OLKA-punktens verksamhet har börjat
bra. Olika temadagar har redan bestämts, först
var Raseborgs Hjärtförbundet r.f som höll den
första temadagen i januari och i februari hade vi
både Uudenmaan Keliakiayhdistys och Länsi-
Uudenmaan Hengitysyhdistys. I början av mars
har vi Klubbhus Fontana och sedan har vi några
andra föreningar som ännu funderar.

OLKA i
Raseborgs

sjukhus

- I framtidsplanerna
finns både
volontärer på
avdelningarna som i
aulan, frivilliga som
vill hjälpa men nu
först satsar vi på
temadagar, planerar
utvecklingschef Kaija
Backas (bild t.h.).
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Hyvää kesäaikaa! Trevlig Sommartid!

Olen Valo
Vertainen, johon

törmäät
Vertaistalossa.

Tule
moikkaamaan

minua!


