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OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. 

Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus poti-

laan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaami- 

seen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. 

OLKA-toimintaan kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat 

OLKA-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta. 

OLKA® toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiirin HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä. 

YHTEYSTIEDOT:
Postiosoite: PL 340, 00029 HUS

Sähköposti: olka@hus.fi             
Puhelin: 050 375 3914

www.hus.fi/olka

#OLKATOIMINTA

JULKAISIJA: OLKA®
PÄÄTOIMITTAJA: Tarja Nordman
TOIMITUSSIHTEERI: Aino Yrjänä
KANSIKUVA: OLKA® 
KIRJOITTAJAT TÄSSÄ LEHDESSÄ: Aino Yrjänä, Anni 
Muhonen, Anu Toija, Katja Kuusela, Maarit Mygrijev, 
Outi Nurminen, Paula Lindström, Paula Kuntsi-Ruus-
ka, Päivi Ritola, Tarja Kulmala, Tarja Nordman, Terhi 
NiemeläEJY



Tarja Nordman,

OLKA®n projekti- 

päällikkö, HUS

Pääkirjoitus

"Se on vaan parasta, kun voi olla jollekin avuksi!"

Edellä oleva lause on spontaani kommentti OLKA-toiminnassa mukana olevalta 
vapaaehtoiselta. Toiselle ihmiselle annettu tuki ja siitä saatu ilo on yksi vapaa- 
ehtoisen motiiveista toimia vapaaehtoisena. OLKAn vapaaehtoisille on tarjolla 
useita eri tehtäviä sairaalassa, uusimpana mentoritehtävä, jossa kokeneimmat 
vapaaehtoiset auttavat ja tukevat uusia sairaalavapaaehtoistoimintaa aloittavia 
ottaen heidät lempeästi mukaan OLKA-toimintaan. 

OLKA-toiminta käynnistyi EJY:n ja HUS:n yhteistyön tunnusteluina seitsemisen 
vuotta sitten. Meidän yhteinen ja ihana OLKA-vauvamme on kasvanut reippaaksi 
lapseksi. Toimintaa on edelleen jalostettu ja konseptoitu sellaiseksi, että sitä on 
mahdollista ja jopa helppoa monistaa käyttöönotettavaksi eri puolilla Suomea 
yhteistyössä terveydenhuollon ja järjestötoimijoiden kanssa.

OLKA-toiminnalle syntyi tänä vuonna kolme erilaista palvelulinjaa. Voit tutustua 
OLKAnen-lehden sivulla 4 tarkemmin TOIVO-, OIVA- ja Vapaaehtoinen ILONA 
-palvelulinjoihin.

OLKA tarjoutui kumppaniksi yritysten osallistumisessa #hiiop100 Sata vuotta 
suomalaista vapaaehtoistyötä kansalliseen kampanjaan. Yritysten työntekijät 
perehdytettiin ja seurasivat OLKAn vapaaehtoisia, jotka kohtasivat sairaalaan 
tulevia potilaita ja vierailijoita. Sivulla 6 voit lukea CGI:n laatujohtajan juttua 
päivästä. 

OLKA-toiminta laajenee edelleen eri puolilla HUS:ia. Raaseporin sairaalassa 
avautuu seuraava OLKA-piste ja Jorvin sairaala-alueella ensi vuonna, joka toteu-
tetaan yhteistyössä Espoon sairaalan kanssa. Mukaan ilmoittautuu yhä enem-
män osastoja ja sairaaloita HUS:ssa. Kansallisella tasolla uusin OLKA-piste on 
avattu Seinäjoelle. OLKA-verkoston kuulumisia voi lukea lehdessä Hyvinkäältä, 
Seinäjoelta ja Oulusta. 

Vuosi on ollut upea, antoisa ja OLKA-perheeseen on liittynyt uusia jäseniä eri 
puolilla Suomea. Haluamme kiittää lämpimästi teitä kaikkia yhteistyöstä ja 
toivottaa rauhaisaa joulun aikaa!
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OLKA®-PALVELUT

Vakiovuorot

Tilauskeikat osastolla

Vertaistukikeskustelut
puhelimessa Ohjaus potilasyhdistyksiin

Teemapäivät OLKA-pisteillä

Esitteet ja lehdet

Muut tehtävät

Aula-avustaja

Juttukaveri

Leikkikaveri

Esiintyjä

Vapaaehtoisen polku
Rekrytointi
Valmennus ja perehdytys
Vapaaehtoistehtävät
Tuki, työnohjaus ja virkistys

Koordinointi ja kehittäminen
Toiminnan koordinointi
Viestintä
Seuranta, arviointi, tilastointi ja
tutkimus
Asiakkaan ääni työryhmissä
Asiantuntijapalvelut

TOIVO-VERTAISTUKIPALVELUT OIVA-TIETOPALVELUT VAPAAEHTOINEN ILONA -PALVELUT
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OLKAn palvelutarjottimelta saat  
yhdellä silmäyksellä tiedon, mitä 
OLKA tarjoaa: vertaistukea ja muuta 
vapaaehtoistoimintaa sekä tietoa  
potilasyhdistyksistä.
TOIVO-vertaistukipalvelu tarjoaa vertaistukea 
sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen. Tehtävään 
valmennetut ja vaitioloon sitoutuneet vertaistukijat 
toimivat sovittuina aikoina yhteistyöosastoilla tai 
tulevat tapaamaan potilaita pyydettäessä. 

OIVA-tietopalvelu tarjoaa tietoa potilasyhdistyksistä. 
Tietoa tarjotaan kirjallisten materiaalien avulla,  
mutta myös potilasyhdistysten teemapäivissä  
OLKA-pisteillä tai vapaaehtoisten vertaistukijoiden 
välittämänä suoraan osastoilla. 

Vertaistukitoiminnan lisäksi tuodaan vapaaehtoisille 
iloa Vapaaehtoinen ILONA -palvelussa, jossa vapaa- 
ehtoiset tarjoavat apua sairaalassa kulkemisessa, 
esiintyjinä tai olemalla potilaiden seurana. OLKAn 
työntekijät koordinoivat toimintaa ja toimivat vapaa- 
ehtoisten tukena sairaalassa.

OLKA seuraa toiminnan onnistumista. Tutkiessamme 
vertaistuen vaikutuksia voimme ilolla todeta, että 
vertaistuki näyttää vaikuttavan positiivisesti sairas-
tuneen elämänlaatuun!

TOIVO-, OIVA- ja Vapaaehtoinen ILONA -palvelut 
kutsuvat sinut mukaan toimintaan, olit sitten sairas-
tunut, hänen läheisensä, potilasyhdistyksestä tai ter-
veydenhuollon ammattilainen! Tarkista, mitä OLKA 
voi tarjota juuri sinulle!

OLKA® -palvelut

Tammikuusta lokakuuhun vapaaehtoiset ovat 
tehneet huikeat 2 516 tuntia vapaaehtoistyötä ja 

kohdanneet 11 500 ihmistä!
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Mentori toimii uuden 
vapaaehtoisen tukena

”Mentori, neuvonantaja: varsinaisesti 
vanhempi kollega tms., joka toimii 
nuoremman ammatillisena tukihen-
kilönä ja ohjaajana.” Näin mentori  
-sanaa selittää Kielitoimiston sana- 
kirja. Mentori siis toimii tukena ja 
ohjaajana, kun kysymyksiä on paljon.

Erikoissairaanhoidossa on omat kiemuransa ja käy- 
täntönsä, joihin vapaaehtoinen perehtyy OLKAn  
vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -valmennuk- 
sessa ja sen jälkeen käytännön toiminnan kautta. 
OLKA on valjastanut toiminnassa mukana kauem-
min olleiden vapaaehtoisen arvokkaat kokemukset 
mukaan uusien vapaaehtoisen perehdytykseen. He 
voivat opastaa ja tukea vasta mukaan toimintaan 
tulevia samassa vapaaehtoistehtävässä polkuaan 
aloittelevia.

Vapaaehtoinen Anneli Hyttinen on toiminut mento-
rina OLKA-toiminnassa useita vuosia. Anneli toimii 
vertaistukijana sydänosastolla Meilahden sairaala- 
alueella sekä Jorvin sairaalassa. Hän toimii myös 

OLKA-pisteellä vapaaehtoisena, sekä mentoroi  
juttukaveri -tehtävässä toimivia vapaaehtoisia. 

Ensimmäisen kerran hän opasti ja tuki vasta aloitte- 
levaa vapaaehtoista Jorvin sairaalassa kolmisen 
vuotta sitten. Annelin mielestä mentoroinnin par-
haimpia puolia on erilaisten ihmisten tapaaminen.

" On ollut hyvin erilaisia ihmisiä! On ollut minun 
ikäisiä, mutta monet ovat nuoria ja innokkaita, jotka 
ovat ihan eri maailmoista kuin minä. Minä olen van-
hempi ihminen ja olen ihan varma siitä, että siinä  
se nuori ja ensi kertalainen oppii kokeneemmalta, 
mutta myös sitten toisinpäin. Siinä molemmat oppi- 
vat toisiltaan, Anneli pohdiskelee.

Millaista mentorointi sitten on Annelin näkökulmasta?

" Se on vaan parasta, kun voi olla jollekin avuksi. 
Siitä tulee mahtava tunne! Saan olla tästä hommasta 
ylpeä, Anneli hymyilee.

Teksti ja kuva: Anni Muhonen 

Puolet OLKA-toiminnan vapaaehtoistehtävistä 
on vertaistukitehtäviä.



Vapaaehtoinen Ilona -päivä tuo  
vuosittain iloa sairaalan arkeen 
vapaaehtoisvoimin. Tässä juttu 
Ilonan päivästä OLKAn vapaa- 
ehtoisen silmin.

Paula Kuntsi-Ruuska, CGI

Kävin elokuussa HUS:n vapaaehtoisena erikoissairaan- 
hoidossa -valmennuksen ja innostuin sairaalavapaa- 
ehtoistoiminnan tehtävistä. Olen aiemminkin tehnyt 
vapaaehtoistyötä, mutta tyttäreni asuttua lähes kaksi 
vuotta sairaalaympäristössä, koin HUS:n vapaaehtois- 
toiminnan olevan lähellä sydäntäni. 

Mikä olisikaan ollut silloin parempaa kuin vapaaeh- 
toinen tai jopa vertaistukija kohtaamassa sairaala- 
maailman koukeroissa? Tällöin tätä vaihtoehtoa ei 
vielä valitettavasti ollut. 

OLKA VALMENTAA UUDET  
SAIRAALAVAPAAEHTOISET
Valmennuksessa istui minun lisäkseni eri ikäisiä naisia 
ja miehiä, eri taustaisia ihmisiä – positiivista kuinka 
ihmisillä on halu auttaa! Valmennuksen jälkeen jäin 
odottamaan yhteydenottoa. Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Petra Saarinen pyysi minua haastatte- 
luun Meilahden kolmiosairaalan OLKA-pisteelle.

Ilonan päivän iloinen porukka, OLKAn työntekijät ja vapaaehtoiset,  
joista osa #hiiop100 kampanjasta OP:lta ja CGI:ltä. 

Kuva: OLKA ® / Ari Pönttinen

MONIPUOLISIA VAPAAEHTOISTEHTÄVIÄ
Haastattelussa katsoimme yhdessä mitkä olisivat 
minulle sopivia sairaalavapaaehtoistoiminnan teh-
täviä. Itselläni ei vielä ollut selkeää kuvaa siitä, mitä 
haluaisin tehdä. Työskentelen CGI:llä laatujohtajana. 
Meillä on mahdollista tehdä hyväntekeväisyyttä yhden 
työpäivän ajan tilikauden aikana. Siitä sitten heräsikin 
mahdollisuus osallistua 9.10.2017 Ilonan päivään 
vapaaehtoisena! 

Tämän lisäksi sovin kokeilevani muitakin sairaala-
vapaaehtoistoiminnan tehtäviä: aula-avustajana, juttu-
kaverina ja sisällöntuottajana OLKAn tiedotuslehteen 
ja lehteenhän paras tapa on aloittaa Ilonan päivän 
iloisista tunnelmista.

Ehdin ennen Ilonan päivää tekemään yhden aula- 
avustaja-aamupäivän vapaaehtoinen mentori Ennin 
opastuksella. Hyvin jäi mieleen sairaalan poliklinikat 
ja muut. Aamu-päivän aikana oppi todella  paljon. 
Kohtaamisia oli yli 20, joten tuo ajankohta oli muka-
van kiireinen. 

Mutta voi minkälainen päivä tuo Ilonan päivä sitten 
olikaan – positiivisessa  mielessä! 

MYÖS ESIINTYJÄT VAPAAEHTOISIA
Aamu aloitettiin pikakierroksella HUS-Servisin hen-
kilökunnan tilaopastuksella Tornisairaalan puolelta.
Opastuksen jälkeen sain itse opastaa muutamia uusia 
vapaaehtoisia, jotka tulivat myöhemmin vuoroon ja 
hyvin se omakin opastus jo menikin. 
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Vapaaehtoinen Ilona -päivän mittaan sekä Tornisai- 
raalan, Kolmiosairaalan että Syöpätautien klinikan 
puolella oli upeita  esityksiä potilaille, henkilökun- 
nalle ja omaisille.

Saimme nauttia Kannelkuoron herkistä lauluista,  
Kruunuhaan yläasteen tanssiluokan Kävely - The 
Walk esityksestä,  joka oli hieno ”tilataideteos”. 
Nuoret olivat taitavia tulevia tanssijoita. Musiikista 
pitivät huolen Kalle Salonen & Jutta Tahvanainen, 
Duo Priima sekä Salonen & Dimitri Baltzar. Mutta 
niin iloista energiapakkausta en ole ennen räppärinä 
nähnyt kuin Räppäri  Vaara, joka oli sanoittanut  
OLKA-toiminnasta oman räpin. Kerrassaan upea 
esitys. Lisäksi pääsin itsekin laulamaan! Yhteislaulua 
vetivät Minna Leppälä ja Mirja Hietala. Kyllä siinä 
kyynel silmäkulmaan tuli Päivänsädettä ja Mennin- 
käistä laulaessa.

KIIREETÖNTÄ KOHTAAMISTA
Opastin kymmeniä potilaita ja omaisia oikeisiin paik-
koihin ja lämmitti mieltä  saada niin ihania kiitoksia, 
mutta tärkein kohtaaminen tapahtui kyllä ihan viime 
minuuteilla. Olin jo lähtemässä kotiin pari tuntia  
vuoroni päättymisen jälkeen (kyllä, oli niin mukavaa 
että jäin jatkamaan), kun vastaani käveli vanhempi 
naishenkilö silmät vetisenä ja päätin kysyä tuon maa-
gisen kysymyksen: ”Voinko jotenkin auttaa?”. Hän tuli 
selkeästi jostakin osastolta suuren surun saattelemana. 

Ohjasin hänet OLKA-pisteelle sohvalle ja toin hänelle 
kahvia, pullaa ja kuuntelin. Kohtaaminen kesti tovin, 
jonka jälkeen saatoin hänet sairaalan ovelle,  jossa 
hän vielä kerran halasi ja sanoi että minusta huokui 
lämpöä, jota hän tarvitsi. Hän kertoi, että hänen on nyt 
huomattavasti parempi olla. Varmistin vielä, että hän 
pääsee turvallisesti kotiin. Tämä on juuri se syy, miksi 
haluan tehdä vapaaehtoistyötä, juuri sitä vapaaehtois- 
työtä, jota varten OLKAn vapaaehtoisten valmennus 
oli tehtykin.

ILONAN PÄIVÄ JÄLLEEN ENSI VUONNA
Mitä muuta jäi mieleen Ilonan päivästä? Ihana tunnel-
ma koko sairaalassa näiden upeiden OLKAn työnteki-
jöiden suunnitteleman Ilonan päivän tapahtumassa! 
Sairaalassa on usein alla päin olevia henkilöitä. Tällä  
tapahtumalla piristimme varmasti useita potilaita ja 
omaisia, surusta ja kivustakin huolimatta. Upea päivä 
ja seuraavaa Ilonan päivää odotellessa!

Kuvissa Ilonan päivän vapaaehtoisia:
Ylärivi: Paula ja Mika CGI:ltä (vas.), Kalle Salonen ja 
Dimitri Baltzar. 
Toinen rivi: Räppäri Vaara kiittää yleisöä (vas.) ja 
tanssija Kruunuhaan yläasteelta performanssissa 
Kävely - The Walk.
Alarivi: esiintymässä Duo Priima Tornisairaalan 
pääsisäänkäyntiaulassa.

Kiinnostuitko HUS:n vapaaehtoistoiminnasta? 
Lue lisää: www.hus.fi/olka > Vapaaehtoistoiminta
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REKISTERÖITY TUOTEMERKKI
OLKA® -tuotemerkki on rekisteröity HUS:n ja EJYn 
yhteistyönä. Yhteinen omistajuus sitoo yhteen ajatuk-
semme siitä, että molemmat toimijat ja heidän asiantun-
temuksensa ovat tärkeitä. Arvostamme toisen työtä ja 
osaamista: sairaala huolehtii potilaiden huippuhoidosta 
ja EJY verkostoineen vahvistaa ja varmistaa vertaistuki- ja 
muun vapaaehtoistoiminnan laadukkaan toteutumisen 
osana sairastuneen hoitokokonaisuutta. 

OLKA-TOIMINTA HUS-ALUEELLA
OLKA-toiminta laajenee Meilahden alueelta muihinkin 
HUS:n sairaaloihin: Jorvin kampusalueen vapaaehtois-
toiminta laajenee ja OLKA-pisteen toiminta käynnistyy 
yhteistyössä HUS:n, EJYn ja Espoon kaupungin omista-
man Espoon sairaalan kanssa. 

Syksyn aikana työryhmä on käynyt yhteistyöneuvotteluja 
ja pian pääsemme vauhtiin käytännössä: vuoden 2017 
loppupuolella käynnistyy aula-avustajatoiminta. 

OLKA laajenee myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, 
kun Raaseporin sairaalan OLKA-toiminta viettää avajai-
siaan tammikuussa.

OLKA MUUALLA SUOMESSA
OLKA muistuttaa vertaistuen tärkeydestä uusissa HUS:n 
sairaaloissa, mutta myös muualla Suomessa. Seinäjoen 
keskussairaalaan on avattu oma OLKA-piste ja Oulun yli- 
opistollisessa sairaalassa toimitaan saman toimintamal- 
lin mukaisesti. Yhteistyötä rakennetaan myös muualla 
Suomessa ja innolla odotamme, että saamme kertoa 
teille uusista toimipisteistä.

VERTAISTALON OVET OVAT AVAUTUNEET
OLKA on sukeltanut konkreettisesti virtuaalimaailmaan, 
kun Vertaistalo.fi:n ovet avattiin toukokuussa. Vertais- 
talo on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairas-
tuneelle ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa konk-
reettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten 
vertaistukipalveluihin Etsi vertaistukea -hakukoneella. 
Vertaistalosta löydät myös vertaiskokemuksia  
videoina ja tarinoina. 

YHDISTYS - ILMOITA VERTAISTOIMINTA 
VERTAISTALOON
Yhdistys, tule mukaan Vertaistaloon ilmoittamalla 
yhdistyksenne vertais toiminta Etsi vertais tukea haku-
koneeseen! Mukana on tällä hetkellä reilu parisataa 
yhdistystä.

Tietojen ilmoittaminen ei sido yhdistystä muuhun, 
kuin ylläpitämään ilmoittamiansa tietoja ajan tasalla. 
Palvelu on maksuton sekä yhdistyksille että käyttäjälle.  

Valloittava yhteistyö

Valo Vertainen kutsuu sinut
tutustumaan Vertaistaloon!
Lämpimästi tervetuloa!
www.vertaistalo.fi 

TOIVO-VALMENNUS VERTAISTUKIJOILLE
TOIVO-vertaistukijavalmennuksessa saa pohtia, onko 
itse jo valmis jakamaan kokemuksiaan ja tukemaan 
muita sairastuneita. Neljän eri tapaamiskerran aikana 
tiedostetaan oma suru terveyden menettämisestä, 
keskustellaan vertaisuudesta ja vertaistukemisesta, 
edistytään kuutelevan kohtamisen mestariksi sekä 
vahvistetaan keinoja omaan jaksamiseen. 

”Kiitos! Sain tunteen ja tietoa siitä, miten toimin tuetta-
van kanssa. Olen valmiimpi kohtaamaan toista."  
-TOIVO -valmennettava marraskuussa 2017



Kansallinen kehittämistyöryhmä  
edistää sairaalavapaaehtoistoimintaa 
ja sen vaikutusten tunnettuutta ja 
määrää sekä edistää valtakunnallista 
yhteistyötä toimijoiden kesken.
Sairaalavapaaehtoistoiminta kehittyy hiljalleen 
hyvissä käsissä. Alueellisia eroja on paljon, mutta 
sairaalavapaaehtoistoiminta kaikkine muotoineen 
(vertaistuki, saattohoito ja potilaiden ilona toimimi- 
nen) ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpi resurssi.

Erityisesti sairaalavapaaehtoisten valmennuksen  
tavoitteita halutaan yhtenäistää ja tuoda sairaala-
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia tiedoksi.

Valtakunnallinen sairaalavapaaehtoistoiminnan 
kehittämistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti muuta-
man kerran vuodessa. Työryhmä järjestää vuosittain 
kesäseminaarin. Lue lisää kesän 2017 tapaamisesta 
seuraavalta aukeamalta!

Koordinoitko sairaalavapaaehtoistoimintaa? Oletko 
kiinnostunut toimimaan työryhmässä? Ota yhteyttä: 
Anu Toija, projektipäällikkö, OLKA / EJY,  
anu.toija@ejy.fi, p. 050 381 5511
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Sairaalavapaaehtoistoiminta 
kehittyy eteenpäin hyvässä 

yhteistyössä yli sektorirajojen

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO:
Eliisa Saarinen, vapaaehtoistyön koordinaattori,  
Helsingin kaupunki

Antti Rajala, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, 
Jyväskylän kaupunki

Hannele Arvekari, järjestökoordinaattori, Suomen 
Syöpäyhdistys ry

Susanna Mutanen, projektityöntekijä, KSSHP 

Lea Lihavainen, asiantuntija, Opintokeskus Sivis 

Anne Laimio, asiantuntija

Anu Toija, projektipäällikkö, OLKA / EJY ry

Annastiina Vesterinen, toiminnajohtaja, ESTERY

Tarja Kulmala, projektipäällikkö, OLKA / Seinäjoki, 
Yhteisöjen Yhdistys ry

Katja Kuusela, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, 
Järjestöt sairaalassa -hanke, PPSotu

Lena Österholm, palveluneuvoja, Vaasan keskus-
sairaala



Valtakunnalliset sairaalavapaaehtois-
toiminnan koulutus- ja kehittämis- 
päivät järjestettiin 7.-8.6.2017  
Joensuussa Pohjois-Karjalassa.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset ja 
vapaaehtoiset kokoontuivat kesällä aurinkoisessa 
Joensuussa ideoimaan työpajoilla, kuuntelemaan 
luennoitsijoita ja verkostoitumaan. 

Projektipäällikkö Anu Toija OLKAsta ja asiantuntija 
Lea Lihavainen Opintokeskus Siviksestä avasivat jär- 
jestyksessään toiset valtakunnalliset sairaalavapaa- 
ehtoistoiminnan koulutus- ja kehittämispäivät täy- 
delle salille, jonne oli saapunut osallistujia ympäri 
Suomen. 

POTILAAN HOITOYKSINÄISYYDESTÄ
Terveystieteiden tohtori Liisa Karhe kertoi potilaan 
hoitoyksinäisyydestä. Hän teki aiheesta väitöskirjan, 
jossa hän tutki rintasyöpä- ja sydänleikkauspotilaiden 
kokemaa yksinäisyyttä. 

Tutkimuksen mukaan hoitoyksinäisyys on sitä, että 
potilas jää ilman yksilöllistä apua, hän ei voi jakaa  
tuntemuksiaan hoitavan ihmisen kanssa eikä hoito-
suhteessa ole dialogista kohtaamista. Hoitoyksinäi- 
syyden seurauksia voivat olla epävarmuus, turvatto-
muus ja pelko huonosta hoitokokemuksesta.

Potilaan hoitoyksinäisyyttä lievittää riittävä tieto 
omasta sairaudesta, hoitosuhteen jatkuvuus ja hoita-
van ihmisen läsnäolo ja kohtaaminen.  Aihe kosketti 
osallistujia, sillä usealla oli joko omakohtaista, lähei- 
sen tai työn kautta koettua hoitoyksinäisyyttä. Kahvi-
tauolla keskustelu jatkui vielä aiheesta pitkään.

GALLERIAKÄVELYÄ TYÖPAJOISSA
Osallistujat saivat valita neljästä työpajasta, missä 
he haluavat työskennellä. Jokaisessa ryhmässä oli 
alustaja. Kokemuskentän monia käsitteitä -ryhmän  
alustajana toimi suunnittelija Lauri Honkala Koke- 
mustoimintaverkostosta. Vapaaehtoiset ja ammatti-
laiset potilaan hyväksi -ryhmän alustajana oli toimin-
nanjohtaja Suvi Jolkkonen Pohjois-Karjalan Syöpä- 
yhdistyksestä. Kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä alusti 
Osallisuuden merkityksestä kuntoutuksessa. Vapaa- 
ehtoistyön koordinaattori Eliisa Saarinen Helsingin 
kaupungilta alusti puolestaan Vapaaehtoisen tuki ja 
ohjaus -ryhmää.

Ryhmien työpajatyöskentelystä tehtiin tiivistelmät 
eri huoneisiin, joissa osallistujat kiersivät kuin galle-
riassa.  Näissä sai kirjoittaa lappuihin omat ajatukset 
ja ideat tiivistelmistä. Eräs osallistuja oli kiteyttänyt 
vapaaehtoistyön ajatuksen sanalla ”Rakkaus.”
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KOHTAAMINEN KOLILLA
Keskiviikkoiltana osallistujat kokoontuivat Ukko- 
Kolille katselemaan jylhiä maisemia, josta muun 
muassa Juhani Aho, Pekka Halonen, Eero Järnefelt ja 
Jean Sibelius ovat aikanaan hakeneet inspiraatiota. 

Ala-Kolin tuvalla vatruskat, sultsinat ja karjalanpiirakat 
maistuivat samalla, kun sai ihailla Pielisjärven tyyntä 
veden pintaa. Osallistujat vaihtoivat kokemuksiaan 
ja yhteystietojaan, joten iloinen puheensorina kaikui 
ympäri järveä. Se kertoi verkostoitumisen olevan käyn-
nissä, mikä oli koulutuspäivien yksi tärkeä tavoite.

KÄSITTEIDEN KIRJOSTA PANEELISSA 
Iltapäivän paneelissa toimi puheenjohtajana pääkir-
joitustoimittaja Helena Tahvanainen Sanomalehti 
Karjalaisesta ja keskustelijoina, projektipäällikkö 
Tarja Nordman OLKA/HUS, toiminnanjohtaja Minna 
Turunen FinFami Pohjois-Karjala, vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori Johanna Pikkarainen OLKA/EJY, 
sairaanhoitaja kehittämissuunnittelija Erja Tauriainen 
Siun Sote, järjestösuunnittelija Ismo Linnus Neuroliit-
to sekä vapaaehtoinen vertaistukija Jukka Karhula 
PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys. Paneelissa 
kävi eloisa keskustelu, kun osallistujat toivat esille 
edustamiensa organisaatioiden käytäntöjä, kehittä- 
mistavoitteita ja toiveita.

Vilkkain keskustelu syntyi, kun paneelissa pohdittiin 
eri toimijoiden käsitteitä ja niiden sisältöjä. Tällä 
hetkellä sosiaali- ja terveysalalla on vapaaehtoisia, 
valmennettuja vertaistukijoita sekä kokemustoimi-
joita ja kokemusasiantuntijoita, joista osa on käynyt 
organisaation lyhyen koulutuksen ja osa pidemmän 
kokemusasiantuntijakoulutuksen. Vapaaehtoiset, val-
mennetut vertaistukijat toimivat palkkiotta, kokemus- 
asiantuntijat palkkioperusteisesti tai työsuhteessa. 
Käytännöt vaihtelevat paljon. Yhteistä heille kaikille on, 
että heillä on läpikäytynä oma kokemus sairaudesta 
ja kuntoutuksesta. Sen kokemuksen avulla he voivat 
auttaa kohtaamalla muita samassa tilanteessa olevia.

Yleisö osallistui innokkaasti keskusteluun, jolloin 
saatiin lisätietoa kuntien käytännöistä. Vapaaehtois- 
työn tarkoitus on olla pyyteetöntä auttamista ja hyvän 
mielen saamista itselleen. Yleisöstä tullut kommentti 
toi tähän uuden näkökulman. Entä, kun vapaaehtoinen 
vertaistukija on niin pienituloinen, ettei hänellä ole 
varaa matkakuluihin mennäkseen sairaalaan anta- 
maan vertaistukea? Pitäisikö hänelle korvata mat-
kakulut? Entä miten palkattu kokemusasiantuntija 

säilyttää herkkyyden kokemukseensa ja vertaisuuteen 
vertaisuuteen, ettei tule liian ammatilliseksi?  

Tärkeitä kysymyksiä, joista keskustelu jatkuu. Se ker-
too siitä, että sairaalavapaaehtoistoiminnan koulutus- 
ja kehittämispäiviä tarvitaan. Mietitään yhdessä miten 
järjestelmää voidaan kehittää potilaiden ja asiakkaiden 
parhaaksi. 

VAPAAEHTOISEN KOSKETTAVAT SANAT
Vertaistukija Jukka Karhula PROPO Eturauhassyöpä- 
yhdistyksestä kertoi esityksessään epäilyksen kesästä 
ja odotuksen syksystä vuonna 2009. Ajasta, jolloin hän 
olisi tarvinnut vertaistukea, mutta hän ei vielä osannut 
hakea eikä sitä tarjottu. Jukka liittyi PROPOon 2010, 
jolloin hän sai tarvitsemaansa vertaistukea. Saadusta 
hyvästä kokemuksesta johtuen hän kouluttautui myös 
itse vertaistukijaksi ja vertaistukiryhmän vetäjäksi. 

Aktiviisuus on vienyt Jukan moniin työryhmiin, joissa 
hän kertoo vertaistuen merkityksestä järjestöjen vapaa- 
ehtoistoiminnassa. Jukka kertoi myös geokätköily-
harrastuksestaan, mikä toimii hyvänä vastapainona 
vapaaehtoistyölle, sillä omista voimavaroista on 
pidettävä huolta. 

LOPPUSANAT
Koulutus- ja kehittämispäivien esitysten ja työpajojen 
punaisena lankana toimi kohtaamisen merkitys. 

Joensuussa asuva pastori kirjailija TM Paula Sainio 
kuvaili miten tunneäly on inhimillisen kanssa käy-
misen hienomotoriikkaa. ”Kuunteleminen on tärkeää 
myös silloin, kun mitään ei kuulu.”, Paula jatkoi. Näiden 
sanojen jälkeen osallistujat lähtivät omiin kuntiinsa 
jatkamaan arvokasta työtään. Pielisjoen virtaava vesi 
oli voimaannuttava kokemus kuten koulutuspäivillä 
vallinnut hyvä henki.

Teksti: Maarit Mygrijev / Kuva: OLKA®

Seuraavan kerran valtakunnalliset sairaalavapaa- 
ehtoistoiminnan koulutus- ja kehittämispäivät  
järjestetään kesäkuussa 2018 Oulussa!



Sopen koordinoimalla vapaaehtois- 
toiminnalla on sairaalassa oma  
paikkansa ja myös uusia vapaa- 
ehtoistehtäviä kehitetään edelleen.

Sairaalassa asioivat ihmiset osaavat jo kaivata aula- 
avustajia, jos he syystä tai toisesta eivät olekaan 
aulassa palvelemassa ja kohtaamassa ihmisiä. 

Kerran kuussa kokoontuva rintasyöpäpotilaiden 
vertaistukiryhmä on toiminut Sopessa jo vuosia, koska 
se on osoittautunut tarpeelliseksi. Toivottavasti tuen 
tarvitsijat löytävät tulevaisuudessa paremmin myös 
kaikille syöpäpotilaille suunnatun vertaistukiryhmän. 

Vuodeosaston sydänpotilailla on ollut jo vuoden 
ajan mahdollisuus keskustella vertaistukijan kanssa 
keskiviikkoisin ja vertaistukijoiden käynnit osastolla 
on otettu ilolla vastaan. Myös tekonivelpotilaat ja 
amputaatiopotilaat ovat esimerkkejä potilasryhmistä, 
jotka tavoittavat nyt aiempaa helpommin vertais-
tukijan jo sairaalassa ollessaan, jos niin haluavat. 

Sairaalassamme käynnistyy pian myös ensituki-
ryhmäistuntotoiminta (ETRI), joka palvelee erityisen 
tuen tarpeessa olevia perheitä (esim. kohtukuolemat 
ja sairaan / vammaisen lapsen odottaminen & syn-
tymät). ETRI-toimintaan kuuluu olennaisena osana 
myös vapaaehtoisen vertaisvanhemman antama tuki.

Soppi on tänä syksynä vahvasti mukana myös Hyvin- 
kään sairaalan palvelujen kehittämistyössä asiakkai- 
den ja potilaiden kokemuksien hyödyntämisen nä- 
kökulmasta (kokemusasiantuntijatoiminta ja asia- 
kasraadit).  Lisäksi suunnittelemme sote-uudistuksen 
hengessä erikoissairaanhoidon ja 3. sektorin kump-
panuuden raameja Hyvinkään sairaanhoitoalueella 
yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston 
Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen 
kanssa. 

Sopen työntekijät  
Paula Lindström ja  
Outi Nurminen, HUS
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OLKA-verkoston
kuulumisia

Hyvinkään sairaala, 1 .krs pääaula
www.hus.fi/soppi
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Oulun yliopistollinen sairaala, B1-aula
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
www.ihimiset.fi/jarjestopiste-kaiku

Järjestöpiste Kaiku avattiin Oulun 
yliopistolliseen sairaalaan (OYS) 
16.5.2016
Tätä ennen olimme käyneet työparini Katjan kanssa 
Meilahdessa tutustumassa OLKA-toimintaan, saaden 
OLKAlaisilta kasapäin viisaita vinkkejä. Nimen pis-
teemme sai syyskuussa 2016, virallisissa avajaisis-
sa. Kaiku-nimi ja pyrstömäinen logo syntyivät kuin 
itsestään, kun piste pystytettiin sairaalan Kieku-kah-
vilan kylkeen. 

Aluksi järjestöpiste Kaiku toimi kahtena aamupäivänä 
viikossa, mutta nyt toiminta on laajentunut jo nelipäi- 
väiseksi. Maanantaisin ja tiistaisin olen antamassa 
yleistä tietoa järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja 
vertaistuesta. Keskiviikkoisin ja torstaisin paikalla 
on sosiaali- ja terveysjärjestöjä kertomassa omasta 
toiminnastaan. 

Järjestöt ovat olleet ihastuttavalla innolla mukana 
pisteen toiminnassa. Viime vuonna pisteellä pidettiin 
48 järjestöesittelyä. Tämän vuoden lokakuun loppuun 
mennessä järjestöesittelyjä on pidetty jo 45. Pisteen 
lisäksi olemme vieneet järjestöesittelyjä myös sairaa-
lan poliklinikoille, osastoille ja koulutuksiin. 

Järjestöpisteellä oli kävijöitä ensimmäisenä vuonna 
aukioloaikoina reilu 300 ja muina aikoina kaiketi  
saman verran, Kaiun ollessa itsepalvelupisteenä.  

Kävijämäärät kasvavat jatkuvasti 
tietoisuuden levitessä ja viime 
vuoden luku ylitettiinkin jo 
keväällä. Tästä kelpaa jatkaa ja 
kasvaa!

Terhi Niemelä, Järjestöpiste 
Kaiku, Järjestöt sairaalassa 
-hanke, PPSotu

JO VUOSI HANKKEEN TOIMINTAA OYS:SSA
Marraskuussa tulee täyteen vuosi siitä, kun hankkeen 
ensimmäiset vapaaehtoiset aloittivat OYS:ssa. Tätä 
ennen kartoitettiin vapaaehtoistoiminnan tarvetta 
sairaalassa ja tärkeimmäksi avun muodoksi nousi 
sairaalaopastoiminta. Yliopistosairaalamme on iso ja 
sokkeloinen, joten potilailla on haasteita löytää tutki- 
muksiin ja hoitoihin. Myös ilmoittautumisautomaatit 
aiheuttavat hämmennystä.

Sosionomiopiskelija Kirsi Koskenkangas (OAMK) pilo-
toi sairaalaopastoiminnan harjoittelunsa kehittämis- 
työnä vilkkaimmissa sisääntuloauloissa (B2 ja Avo-
hoitotalo). Kenttäpalaute oli välittömästi mahdotto-
man positiivista, joten toiminta oli ilo siirtää koulu- 
tettujen vapaaehtoisten tehtäväksi. Ensimmäiseltä 
Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -kurssilta 
toimintaan mukaan tuli kuusi sairaalaopasta. 

Harjoittelunsa yhteydessä toimintaterapeuttiopiske- 
lija Ida Aareva (OAMK) perehdytti nämä ensimmäiset 
sairaalaoppaat. Sekä Kirsin että Idan panos oli todella 
tärkeä uuden toiminnan aloittamisessa.

Vuosi on vierähtänyt ja meillä OYS:ssa on tällä hetkellä 
16 sairaalaopasta ja porukka täydentyy parhaillaan 
perehdytyksessä olevalla kahdellatoista sairaala-
vapaaehtoisella. Olemme käynnistäneet sairaala- 
opastoimintaa Oulun seudun yhteispäivystyksessä, 
joka sijaitsee samassa rakennuskokonaisuudessa.  
Vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty pienimuotois-
esti myös osastolla 1, joka on kuntoutusosasto.

Olemme olleet ilahtuneita siitä, miten paljon sairaa-
lassa tehtävä vapaaehtoistoiminta ihmisiä kiinnostaa. 
Monet vapaaehtoisistamme eivät ole aiemmin tehneet 
mitään koordinoitua vapaaehtoistoimintaa.

OYS:ssa tehdään runsaasti myös muiden tahojen orga- 
nisoimaa vapaaehtoistoimintaa mm. doula-toimintaa 
ja sairaalamummitoimintaa. Useiden potilasjärjestöjen 
vertaistukitoiminnalla sairaalassa on jo pitkät perinteet.  
Vertaistukitoimintaa on monen muotoista, osa vertais- 
tukihenkilöistä vierailee osastojen päiväsaleissa sään- 
nöllisesti ja osa tulee henkilökunnan kutsumana yksi- 
lökäynnille. Vertaistukihenkilöt osallistuvat OYS:n jär- 
jestämille monille ensitietopäiville ja sopeutumisval-

mennuskursseille. Hanke tukee 
tarvittaessa myös em. toimi-
joiden toimintaa.

Katja Kuusela, vapaaehtois- 
toiminnan koordinaattori, 
Järjestöt sairaalassa -hanke, 
PPSotu
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Seinäjoen keskussairaala, pääkäytävä, 2. krs
www.epshp.fi/olka

Seinäjoen OLKA-toiminta  
on lähtenyt itämään
Edellisessä OLKAnen uutiskirjeessä OLKA-toiminnan 
siemen kylvettiin pohjanmaan multiin ja nyt olemme 
saaneet seurata siemenen itämistä ja OLKA-toiminnan 
kasvua ja kehittymistä. Mukaan lähtemisen ja yhteen 
liittämisen syyt ja vaikuttimet voivat olla hyvinkin 
erilaisia OLKA-toiminnasta kiinnostuneilla. Olivatpa 
syyt mitkä hyvänsä ne liittyyvät tavalla jos toisellakin 
ihmisten arkipäivään ja heidän haluunsa jakaa omaa 
aikaansa yhteisen hyvän merkeissä.

SAIRAALAAN TULI OLKA JOHON NOJATA
Seinäjoen keskussairaalan pääsisäänkäynnin viereen 
kahvila Aronian läheisyyteen on avattu OLKA-piste. 
Ensimmäiset potilasyhdistykset ovat siellä jo teema- 
päiviänsä viettäneet ja palautteiden mukaan teema- 
päivien toteutumiseen ollaan oltu tyytyväisiä. Erityi- 
sesti on ilahduttanut se, että potilaiden ja läheisten 
lisäksi myös sairaalan henkilökunta on ahkerasti vie- 
raillut OLKA-pisteessä. Kaiken kaikkiaan teemapäivät 
on otettu avosylin vastaan. 

OLKASSA ON IMUA
Ensimmäinen vapaaehtoisten valmennus pidettiin 
24.10. YK:n liputuspäivänä. Osanottajamäärä yllätti 
täysin ja liputuspäivä ajankohtana sopi hyvin kun 
teimme mielestämme eräänlaista historiaa ajatellen 
Seinäjoen keskussairaalan toimintaa. OLKA-toiminta 
käynnistyy konkreettisesti myös vapaaehtoisten osalta 
ja vihreäliivisiä OLKA-vapaaehtoisia alkaa näkymään 
marraskuussa sairaalan  käytävillä ja myöhemmin 
toiminnan vakiintuessa  myös sairaalan osastoilla.
Valmennus toteutettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kanssa. Ylihoitaja Aila Mäki-Rajala 
oli kertomassa sairaanhoitopiiristä organisaationa 
sekä tietosuoja-asioista. Osastonhoitaja, hygienia- 
hoitaja Anneli Panttila perehdytti vapaaehtoiset 
sairaalahygieniaan ja suunnitelijat Tiina Yli-Karhu 
sekä Katja Iskala kierrättivät lopuksi sairaalan 
käytävillä ja tutustuttivat vapaaehtoiset sairaala- 
alueeseen.  Meille OLKAn työntekijöille valmennus-
päivästä jäi nöyrä ja kiitollinen mieli. Valmennettavia 
oli paikalla 38 ja uuden aloittamisessa oli kuplivaa 
innostusta. 

® Projektin alkutaipaleella meidän tehtävämme projekti- 
työntekijöinä on, kuten valmennuksessa osalistujille 
kerroinkin pitää huoli siitä, että kuuntelemme vapaa- 
ehtoisiamme ja keskustelemme avoimesti asioista. 
Tätä kautta meille syntyy yhteinen ajatus OLKAn toi- 
minnasta ja tavoitteista. Yhteisestä ajatuksesta meille 
syntyy yhteinen ymmärrys asiasta ja tämä puolestaan 
saa vapaaehtoiset sitoutumaan toimintaan. 

Seinäjoen OLKA-toiminta toivottaa kaikille lukijoille 
mukavaa loppuvuotta ja tunnelmallista Joulunaikaa!

Kuvassa Seinäjoen keskussairaalan ensimmäisiä 
sairaalavapaaehtoisia valmennuksessa syksyllä 
2017.

OLKA, Seinäjoen projektipäällikkö Tarja Kulmala 
(vas.) ja projektikoordinaattori Päivi Ritola,  
Seinäjoen Järjestötalo



OLKA-pisteet HUS:ssa

Yhteystiedot
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Petra Saarinen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
OLKA, EJY ry
olka@ejy.fi
p. 050 381 7722 

Jussi Sorsimo
Kehitysasiantuntija 
OLKA, EJY ry
jussi.sorsimo@ejy.fi
p. 040 056 1040

Anu Toija
Projektipäällikkö 
OLKA, EJY ry
anu.toija@ejy.fi
p. 050 381 5511

Anni Muhonen
OLKA-koordinaattori 
OLKA, HUS
olka@hus.fi
p. 050 375 3914
 
Aino Yrjänä
Asiantuntija, Vertaistalo.fi 
OLKA, EJY ry
aino.yrjana@ejy.fi
p. 050 382 7711

Tarja Nordman
Projektipäällikkö 
OLKA, HUS
tarja.nordman@hus.fi
p. 040 732 3444

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

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

OLKA-pisteillä toimii arkisin vapaaehtoisia ja
potilasjärjestöjen edustajia.

OLKA, Kolmiosairaala
Kolmiosairaalan sisäänkäyntiaula, 3. krs

Haartmaninkatu 4, Helsinki
OLKA, Kolmiosairaala on

toiminnan koordinointikeskus.
OLKA, Raaseporin sairaala 

Avautuu tammikuussa 2018.
OLKA, Jorvin Kampus

Avautuu vuonna 2018.

Kuukausiohjelmat ja teemapäivävaraukset
www.hus.fi/olka




