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ilastot
OLKAn käyntit innan
kertovat toim esta
tarpeellisuud
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YHTEYSTIEDOT:
Postiosoite: PL 340, 00029 HUS
OLKA on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa.
Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan
ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä
antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA-toimintaan
kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat OLKA-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta.
OLKA toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n ja Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n
yhteistyönä.
Toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys.

Käyntiosoite: OLKA, Meilahden kolmiosairaala,
Haartaminkatu 4, 00290 Helsinki
Sähköposti: olka@hus.fi
Puhelin: 050 375 3914
www.hus.fi/olka
#OLKATOIMINTA

JULKAISIJA: HUS kehittämistoiminta, OLKA-toiminta
PÄÄTOIMITTAJA: Tarja Nordman
TAITTO: Aino Yrjänä
KANSIKUVA: Johannes Romppanen
KIRJOITTAJAT TÄSSÄ LEHDESSÄ: Aino Yrjänä, Anni
Muhonen, Anu Toija, Eveliina Ilola, Tarja Nordman
Seuraava OLKAnen ilmestyy keväällä 2017.
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Pääkirjoitus
Tarja Nordman,
OLKAn projektipäällikkö, HUS
Vuosi 2016 on ollut hyvin aktiivinen vuosi OLKAlle
OLKA-toimintaan on liittynyt yhä enemmän potilasjärjestöjä, vapaaehtoisia ja
osastoja. Tunnettuus on kasvanut, myös kansallisesti ja olemme yhdessä, HUS
ja EJY ry, hakeneet OLKAlle tavaramerkkisuojaa. Viestintää on saatu vauhdittamaan uusi työntekijä, esitteet on päivitetty ja tämä OLKAnen-lehtikin on saanut
kasvojen kohotuksen. OLKAn Facebook-sivua kannattaa seurata; siellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Toiminnan laajenemisen myötä, olemme myös
muokanneet OLKA-termistöä. Puhumme nykyisin sairaalassa olevasta pisteestä
“OLKA, paikan nimi”, esimerkiksi OLKA, Kolmiosairaala.
Vapaaehtoisten ja työntekijöiden asiakaskohtaamisten määrä on toiminnan
käynnistämisen jälkeen vahvassa nousussa. Elokuun loppuun mennessä tänä
vuonna on kohtaamisia ollut yli 10 000! Viime vuonna kohtaamisia oli miltei
yhtä paljon kuin synnytyksiä HUS:ssa. OLKA-toiminnasta halutaan kuulla ja
OLKAn työntekijöitä onkin vieraillut eri puolella Suomea esittelemässä OLKAtoimintaa. HUS:n Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue on myös ottanut askeleen kohti omaa OLKAansa ja suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on,
että OLKA-toiminta käynnistyisi ensi vuonna myös Jorvin sairaala-alueella
yhteistyössä Espoon sairaalan kanssa.
OLKA-toiminta on valittu Hyvän mitta -vaikuttavuustutkimuksen kohteeksi,
jonka toteuttaa Kuntoutussäätiö. Haastattelut ovat meneillään ja analyysiä
saadaan kuulla ensi vuoden maaliskuussa.
Historian ensimmäinen HUS OLKA-verkosto käynnistyi 9.11.2016, jolloin ”pyöreän pöydän” ääreen kutsuttiin OLKA-toiminnassa mukana olevien osastojen
osastonhoitajia, OLKA-yhdyshenkilöitä, OLKAn vapaaehtoisia sekä OLKA-työntekijöitä kehittämään yhdessä OLKA-toimintaa. Tilaisuus oli positiivishenkinen
ja saimme hienoja kehitysideoita jatkojalostettavaksi.
Loppuvuosi kattaa myös osaltaan pisaran verran haikeutta ja jännitystä, koska
Vertaisresepti-hanke päättyy 31.12.2016. Hanke ja HUS ovat yhdessä synnyttäneet OLKAn ja sen kunniaksi järjestämmekin OLKA-seminaarin perjantaina
2.12.2016 Syöpätautien klinikalla. OLKA-toiminnan rahoittajien päätöksistä
kuulemme joulukuussa. Luja usko on, että saamme siirtyä joulutunnelmaan
oranssin OLKA-pallon pomppiessa sydämessämme entistä vahvemmin.
Lämmin kiitos kaikille ja ihanaa joulun aikaa!
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Pienin askelin eteenpäin
Teksti: Anni Muhonen / Kuva: Kati Juvonen

Hyvinvointivalmentaja Kati Juvonen
ohjaa hyvinvointivalmennuksia
syöpään sairastuneille Meilahden
sairaala-alueella.
Ryhmät kokoontuvat yhteensä viisi kertaa ja jokaisella kerralla käsitellään eri teemoja. Juvonen sai
itse rintasyöpädiagnoosin noin vuosi sitten. Sädehoidot ja sytostaattihoidot saatiin päätökseen viime
talvena. Nyt porskutetaan täysillä eteenpäin,
kertoo Juvonen.
- Selvittyäni sairaudestani koin, että voisin itse
toimia tukena niille, jotka ovat kokeneet saman.
Mietin jo ennen sairastumistani vapaaehtoistyöhön
osallistumista, Juvonen sanoo. Ajatus sai kannustusta sairaalan henkilökunnalta, ja ensimmäiset
ryhmät päästiin käynnistämään keväällä 2016.
KESKIÖSSÄ IHMINEN SAIRAUDEN TAKANA
Juvosella on laaja työkokemus hyvinvoinnin saralta. Hän on toiminut liikunnanohjaajana, ohjannut
painonhallintaryhmiä sekä pitänyt työhyvinvointivalmennuksia.
Syöpään sairastuneelle hyvinvointivalmennus tarjoaa välineitä omien tunteiden ymmärtämiseen, ja
auttaa löytämään vertaistukea ympäröivästä ryhmästä. Ryhmissä keskustellaan ja tehdään erilaisia
harjoitteita joiden avulla opitaan jäsentämään
omia tuntemuksia.
VERTAISTUEN VOIMAA
– Hyvinvointivalmennuksessa pyritään keskittymään myönteisiin ajatusmalleihin ja elämään
tässä ja nyt. Sairauskertomuksissa ei vellota vaan
pyritään keskittymään hyvään mitä ympärillämme
on. Tärkeäksi voimavaraksi ryhmässä nousee
vertaistuki. Usko siihen, että tästä selvitään, pienin
askelin mennään eteenpäin, Juvonen summaa.
Juvosen mukaan hyvinvointivalmennus antaa
ihmisille keinoja katsoa asioita uudessa valossa:
- Ryhmäläiset saavat valmennuksessa mitä hienoimpia oivalluksia omasta elämästään. Mitään
ohjeita tai neuvoja ei anneta, vaan jokainen keskittyy omaan hyvinvointiinsa, miltä minusta tuntuu?
Mitä kaipaan? Mikä tekisi minulle hyvää? Pienet
asiat tuovat iloa syöpäpotilaiden arkeen esim.
luonto, ystävät, musiikki, elokuvat, ruoka.
Kiitollisuus on yksi suurimmista hyvinvointiimme
vaikuttavista asioista. Meillä kaikilla on paljon asioita joista voimme joka päivä olla kiitollisia.

Juvonen kokee että hyvinvointivalmennukselle on tarvetta Syöpätautien
klinikalla:
- Palautteiden perusteella ryhmäläiset ovat saaneet hyviä oivalluksia
omaan arkeensa, elämäänsä ja luottamusta tulevaisuuteen. Ensi vuoden alusta koitetaan saada taas ryhmä kasaan, ehkä kaksikin. Hyvinvointivalmennus sopii kaikille. Jokainen ihminen voi työstää juuri sitä
elämän osa-aluetta, mikä tuntuu itselle sillä hetkellä tärkeältä.
- Toivottavasti mahdollisimman moni rohkaistuu tulemaan mukaan
Hyvinvointivalmennus ryhmään.

KATIN VINKIT MIELEN HYVINVOINNIN KARTUTTAMISEEN:

1. Kiitollisuus
Kiitollisuus on tärkeää. Pidä kiitollisuuspäiväkirjaa asioista, joista olet kiitollinen, tai jotka ovat hyvin tällä hetkellä. Kiitollisuus lisää hyvinvointiasi
ja auttaa näkemään hyvät asiat elämässäsi.

2. Ilo
Ilon merkitys on myös erittäin suuri hyvinvoinnin kannalta. Voit esimerkiksi laittaa silmät kiinni, hengittää muutaman kerran rauhallisesti ja
miettiä mitkä asiat ovat viimeksi tuoneet iloa elämääsi, usein ne iloa ja
naurua tuovat asiat ovat hyvinkin pieniä. Kun tiedostat asiat jotka tuovat
sinulle iloa, voit tietoisesti lisätä niitä arkeesi.

3. Armollisuus
On tärkeää oppia olemaan armollinen itseä kohtaan ja opetella kuuntelemaan omaa kehoa. Lempeä ote itseä kohtaan, rauhallinen tahti ja
hyvä tasapaino.
Hyvinvointivalmennus alkaa 18.1.2017 Syöpätautien klinikalla
tiistaisin klo 10-12 viiden viikon ajan. Osallistuminen on maksutonta.
Ryhmään mahtuu 10 hlöä. Ilmoittautumiset kati.juvonen@fresset.com
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Iloa, tukea ja toivoa
Teksti: Eveliina Ilola / Kuvat: Anneli Hyttinen

Vapaaehtoinen Ilona -päivä piristi
sairaalan arkea lokakuussa 2016
Torstai-aamuna Meilahden sairaalaan saapuvia
tervehdittiin laululla. Kannelkuoro oli kokoontunut avaamaan jo perinteeksi muodostuneen
Vapaaehtoinen Ilona -päivän, jonka OLKA-toiminta
järjestää vuosittain tarkoituksenaan ilahduttaa
sairaalan potilaita, henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.
Kuoron kaunis laulu houkutteli sairaalaväen kurkistelemaan ovelta, ja pian kirkkaan aamuauringon
valaisema Meilahden kolmiosairaalan aula kokosikin yhteen erilaisia kuuntelijoita aina potilaista
lääketieteen opiskelijoihin asti.
Potilaiden suita hymyyn nostattamaan saapui
Kannelkuoron lisäksi monia muita esiintyjiä.
Torstain aikana kuultiin niin mandoliinin kuin
Mosabacka Big Bandin säveliä, ja nähtiinpä sairaalassa sirkustirehtöörinkin esitys.
Myös Mielenterveyden keskusliitosta ja Suomen
Nivelyhdistyksestä saapui henkilöitä tarjoamaan
tietoa ja tukea potilaille, heidän läheisille sekä
sairaalan henkilökunnalle.
Tällaisen kattauksen äärellä on vaikeaa keksiä
mitään, mikä paremmin tiivistäisi OLKA-toiminnan
ytimen. OLKA antaa potilaille iloa, tukea ja toivoa,
ja perustuu ennen kaikkia siihen, että potilaita
kohdataan kiireettömästi heidän yksilölliset
tarpeensa ja toiveensa huomioiden.
Tätä kaikkea löytyi Vapaaehtoinen Ilona -päivästä:
jokaiselle löytyi jotain, kaikki kiinnostuneet toivotettiin lämmöllä tervetulleeksi, ja tapahtuma sai
iloisen ilmapiirinsä leviämään ympäri Meilahden
sairaala-aluetta.
Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille!

OLKA-toiminnassa
on mukana lähes

200

VAPAAEHTOISTA &

70

POTILASJÄRJESTÖÄ.
(marraskuu 2016)
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Vapaaehtoiset ehdolla
Teksti: OLKA / Kuvat: OLKA & Orion

Espoon vuoden vapaaehtoisteko 2016
Vapaaehtoiset Raija Ruotsalainen ja Vuokko Heikkilä-Kankkonen ovat ensimmäiset OLKA-toiminnan vertaistukijat vuonna
2013, jolloin toiminta alkoi HUS:n Meilahden sairaala-alueella.
Tänä vuonna he ovat ehdolla Espoon Vuoden Vapaaehtoisteko
-kampanjassa.
Molemmat ovat vuodesta 2013 lähtien olleet aktiivisia vapaaehtoisia niin vertaistukijoina kuin toiminnan kehittämistyössä
edustaen omaa potilasyhdistystään.
– Olemme hieman hämmentyneitä mutta myös liikuttuneen
onnellisia koko laajan vertaistukiyhteisön puolesta, jolle kuuluu
koko kunnia ehdokkuudesta ja mahdollisesta nimityksestä.
Suureksi iloksemme olemme saaneet viime vuosina saaneet havaita, että vertaistuki-ihmisten joukko kasvaa ja täydentyy vuosi
vuodelta. Yhä uudet vertaistukijoiden sukupolvet ovat vakavan
sairauden läpikäytyään päättäneet antaa hyvän kiertää.

OLKA-konkarit Raija Ruotsalainen ja Vuokko Heikkilä-Kankkonen.

Espoon Vuoden Vapaaehtoisteko palkitaan 7. kerran järjestettävässä vapaaehtoisten kiitosjuhlassa, Unelma Juhlassa,
lauantaina 26.11.2016 klo 18.

Kansalaisareenan Vuoden vapaaehtoinen
-kampanja
Jukka Karhula on Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry –
PROPO ry:n vapaaehtoinen vertaistukija. Tuttua hänelle on
sekä henkilökohtainen vertaistuki että ryhmätoiminta
niin tukijana kuin tuettavana.
Jukka on toiminut aktiivisesti eturauhassyöpäpotilaiden
vertaistukiryhmissä yhdistyksessä vuodesta 2011 ja vertaistukijana sairaalassa vuodesta 2013 saakka, jolloin OLKA aloitti
toimintansa HUS:ssa.
Hän on toiminut empaattisesti muiden potilaiden ja heidän
läheistensä tukijana ja sinnikkäästi vertaistuen juurruttamisessa sairaalan toimintaan.
Nykyään Jukka toimii paitsi vertaistukijana, myös uusien
vertaistukijoiden perehdyttäjänä ja sparraajana sekä sairaalavertaistuen kehittämisen työryhmissä.
Jukka toimii vapaaehtoisena vertaistuen edistäjänä, jotta
yhdenkään potilaan tai läheisen ei tarvitse jäädä yksin.
Vertaistukija Jukka Karhula toimii sinnikkäästi vertaistuen juurruttamisessa sairaalan toimintaan.

– Hitto vieköön, kun silloin epäilyksen kesänä olisin tiennyt vertaistuesta, sen saatavuudesta ja potilasjärjestöistä, olisi kesä
ollut aurinkoisempi.
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OLKA-porinoita
OLKAn juhlaseminaari joulukuussa 2016
OLKA järjestää menestyneet toimintansa kunniaksi
juhlaseminaarin perjantaina 2.12.2016. Iltapäivän aikana
kuullaan mm. HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli
Valtosen ajatuksia kohtaamisen merkityksestä.
Juhlaseminaarissa kiitetään OLKA-toiminnan vapaaehtoisia sekä kuullaan tervehdyksiä OLKAlle mm. kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sanna
Lauslahti (kok.).

Tutkimus: Rintasyöpäpotilaille tehdyn vertaistukitutkimuksen mukaan vertaistuella
näyttää olevan parantavia vaikutuksia
terveyteen liittyvän elämänlaatuun.
Lisätietoa tutkimuksesta: Anu Toija, projektipäällikkö
OLKA / EJY ry, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto,
anu.toija@ejy.fi

Opinnäytetyö: Katsaus Potilastukipiste OLKAn
vuoden 2015 asiakastilastoon
HUS:n vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöiden verkostotapaamiset käynnistetty
OLKA käynnisti marraskuussa 2016 HUS:n vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöiden verkostotapaamiset.

Kiitos Johanna Räsänen ja Rebekka Lukkarinen opinnäytetyöstä, jonka avulla saatiin lisää tietoa OLKAn asiakkaista,
asiakkaiden tuen tarpeesta sekä OLKA-toiminnan vaikuttavuudesta! Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-sivustolla:
w w w.t heseu s. f i/ handle/ 10024/ 114876

Ensimmäisessä tapaamisessa paikalla oli niin osastojen
henkilökuntaa, vapaaehtoisia vertaistukijoita kuin OLKAn
työntekijöitä. Verkosto tulee vaikuttamaan yhdessä erikoissairaalan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuteen.

OLKA juhlii myös Vapaaehtoisten päivää 3.12.
Vapaaehtoistoiminnan messuilla
OLKA on tänäkin vuonna mukana Wanhalla Ylioppilastalolla juhlistamassa Vapaaehtoisten päivää lauantaina
3.12., kun tilan täyttää vuotuiset Vapaaehtoistoiminnan
messut. Tilaisuudessa julkistetaan Vuoden Vapaaehtoinen 2017. Tervetuloa mukaan - tilaisuuteen vapaa pääsy!

Vertaistukija Marjaleena on yksi mukana olevista vapaaehtoisista Vertaistalon
sisällöntuotannossa antaen videohaastattelun "Miten minusta tuli vertaistukija?".

Vertaistalo avautuu vuonna 2017
OLKA on mukana Terveyskylä virtuaalisairaalapalveluiden
rakentamisessa. Ensi vuonna avautuvaan Vertaistaloon
tulee kootusti tietoa potilasjärjestöjen vertaistuesta ja sen
eri muodoista.
Terveyskylä tekee yhteistyötä huippuasiantuntijoiden,
kansallisia eTerveyspalveluita kehittävien hankkeiden sekä
potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa.
w w w.ter vey sk y la. f i
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Isosisko Hyvinkäällä
Potilasoppimiskeskus Soppi on
osa HUS:n OLKA-toimintaa
Hyvinkään sairaalanssa sijaitseva
Potilasoppimiskeskus Soppi on osa
HUS:n OLKA-toimintaa. Soppeen voi
kuka tahansa sairaalassa asioiva tulla
keskustelemaan mieltä askaruttavia
asioita. Sopessa saa palvelua maksutta ja ilman ajanvarausta.
Soppi koordinoi Hyvinkään sairaalassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa. Sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä sairaalan yksiköiden kanssa. Sopesta saa myös
tietoa sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävästä vapaaehtoistoiminnasta Hyvinkään sairaanhoitoalueella.

Hyvinkään sairaala, 1 .krs pääaula
Sairaalakatu 1, 05850 Hyvinkää
Avoinna ma, ke, to klo 7.30-15.30,
ti 7.30-18.00, pe 7.30-14.00
p. 019 4587 2205, 050 428 7667
(vapaaehtoistoiminta)
www.hus.fi/soppi
Facebook: Potilasoppimiskeskus Soppi

Sopessa auttavat terveydenhuollon ammattilaiset
Paula Lindström ja Outi Nurminen.

Vaikuttavaa toimintaa
Yhteensä

OLKA-kärry jalkauttaa
toimintaa osastoille

11 360

VAPAAEHTOISTEN
KOHTAAMISTA,
josta

OLKA-kärry on OLKAn pilottikokeilu.
Osastoilla kiertävän kärryn tarkoituksena on tuoda luettavaa potilaiden
iloksi ja tehdä tunnetuksi OLKAn
toimintaa sairaalassa. Lukuvaunusta
voi vapaasti ottaa luettavaa, jota ei
tarvitse palauttaa.

VERTAISTUKEA.

OLKA-kärry ei ole kirjaston toimintaa.
OLKA-kärryn kirjat ja lehdet ovat lahjoituksina saatuja eikä niitä kerätä
potilailta takaisin.

48%

(OLKAn tilastot tammi-lokakuu 2016)

OLKA toimii yhteensä

14 osastolla
(syksy 2016)

OLKAn työntekijä Pauliina Oksanen pilotoimassa OLKA-kärry toimintaa syksyllä 2016.

Toiminta on saanut positiivisen
vastaanoton pilotoiduilla osastoilla,
niin henkilökunnalta, potilailta, kuin
OLKAn vapaaehtoisilta.
Tiedustelut: olka@hus.fi tai
p. 050 375 3914
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OLKA-pisteet

OLKA, Kolmiosairaala

Kolmiosairaalan sisäänkäyntiaula, 3. krs
Haartmaninkatu 4, Helsinki
Tervetuloa Kolmiosairaalan OLKAan juttelemaan työntekijän kanssa arkisin klo 8.30-14
(HUOM! muutokset mahdollisia).
Tältä OLKA-pisteeltä löydät myös potilasjärjestöjen ylläpitämiä kansioita, joista löydät
tietoa potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon eri
tukimuodoista.

OLKA, Meilahden tornisairaala
Meilahden tornisairaalan sisäänkäyntiaula,
3. krs, Haartmaninkatu 4, Helsinki

Tervetuloa juttelemaan vapaaehtoisen tai potilasjärjestöjen edustajan kanssa arkipäivisin!
Tornisairaalan OLKAssa järjestöt pitävät myös
teemapäiviä sekä löydät esitteitä vertaistuesta.

OLKA-pisteet tarjoavat kiireetöntä
kohtaamista sairaalan potilaille,
heidän läheisilleen ja sairaalan
henkilökunnalle
sekä
- tietoa vertaistuesta ja vertaistuen
välitystä,
- tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan
tukimuodoista, ja
- potilasjärjestöjen ja sairaalan
yksiköiden teemapäiviä.

OLKA, Syöpätautien klinikka
sisäänkäyntiaula, 1 .krs,
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Tervetuloa Syöpätautien klinikan OLKAan juttelemaan vapaaehtoisen tai potilasjärjestöjen
edustajan kanssa arkipäivisin. Tällä OLKApisteellä järjestetään myös teemapäiviä sekä
löydät esitteitä syöpäjärjestöjen vertaistuesta.

Vapaaehtoinen vertaistukija Anneli ja OLKAn vastaava sairaanhoitaja
Minna Söderlund Tornisairaalan OLKA-pisteellä.

Ota yhteyttä OLKAan!
Puhelin: 050 375 3914 (arkisin klo 8.30-14)
Sähköposti: olka@hus.fi
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Yhteystiedot
Johanna Pikkarainen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, EJY ry
HUS:ssa tapahtuva vapaaehtoistoiminta

Minna Söderlund (opintovapaalla
31.12.2016 saakka)
OLKAn vastaava sairaanhoitaja, HUS

johanna.pikkarainen@ejy.fi
p. 050 381 7722

olka@hus.fi
p. 050 375 3914

Elisabet Hallikainen
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija, EJY ry

Aino Yrjänä
OLKAn asiakaspalvelu ja viestintä, EJY ry

elisabet.hallikainen@ejy.fi
p. 050 381 2255

olka@hus.fi
p. 050 375 3914

Anu Toija
Projektipäällikkö, Vertaisresepti-hanke, EJY ry

Tarja Nordman
Projektipäällikkö, OLKA-toiminta, HUS

anu.toija@ejy.fi
p. 050 381 5511

tarja.nordman@hus.fi
p. 040 732 3444

toivottaa rauhaisaa
joulun aikaa!
OLKA-toiminta tauolla 24.12.-8.1.

Vertais tukihenkilö
TOIVO

Vapaaehtoinen
ILONA

