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OLKA LAAJENEE JA KEHITTYY

Tämän OLKAsen teemana on kansallinen 
toiminta. Olemme saaneet toivottaa monen 
uuden alueen mukaan OLKA-perheeseem-
me! Viereiseen Suomi-kuvaan on lisätty 
oransseja palloja. Nämä kuvaavat OLKA-toi-
minnan käynnistymistä tai jo olemassa 
olevaa toimintaa Suomessa. Voit lukea 
toimijoista tarkemmin lehdestä.

Pääkaupunkiseudun OLKA-toiminnassa 
mukana olevat 105 vapaaehtoista ovat tam-
mi-marraskuun aikana tehneet lähes 1200 
vapaaehtoiskäyntiä! Yli puolet käynneistä 
on ollut vertaistukivuoroja. OLKA-pisteillä 
on pidetty teemapäiviä kymmenen kuukau-
den aikana noin viisikymmentä. Kohtaami-
sia tänä vuonna on ollut liki 15 000 – viime 
vuonna kansallisella tasolla kohtaamisia oli 
jo yli 30 000. Luvut ovat isoja ja ne kertovat 
toiminnan tärkeydestä. OLKA saa myös 
palautteita asiakkailta. Ne kannustavat 
jatkamaan, laajentamaan ja kehittämään 
toimintaa. Myös järjestöjen rahoittajataho, 
STEA, pitää OLKA-toimintaa tärkeänä kansa-
laisia, sairaalaan potilaita ja heidän lähei-
siään palvelevana toimintana. Lähes kaikki 
kansalliset OLKA-toimijat saivatkin myön-
teisen avustusehdotuksen, joka rohkaisee 
käynnistämään ja laajentamaan toimintaa 
paikallisen sairaalakumppaninsa kanssa. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia OLKA-perheenjäseniä  
kannustavasta ilmapiiristä ja toivotamme teille  
kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja onnekasta  
alkavaa uutta vuotta 2019!

Anu Toija, asiantuntija ja  
Tarja Nordman, projektipäällikkö
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OLKA-toiminta käynnistyy vuoden vaih-
teen jälkeen Kuopion yliopistollisen 
sairaalan (KYS) ja Tukipilarin yhteis    työnä. 
Ensimmäisenä starttaa OLKA-piste, jonka 
avajaisia vietetään keskiviikkona 9.1.2019. 
OLKA-piste tulee sijaitsemaan KYSin Pui-
jon sairaalan pääaulassa. OLKA-toiminnan 
vapaaehtoisten ILONA-palvelu käynniste-
tään loppuvuonna 2019 ja Toivo-tukipal-
velu alkuvuonna 2020.

KYSin ja Tukipilarin yhteistyö on ollut ak-
tiivista, säännöllistä ja suunnitelmallista 
lähes kymmenen vuoden ajan.  
– Tapaamisia on järjestetty pari kertaa 
vuodessa ja olemme yhdessä tuotta- 
neet jo viitenä vuotena Potilaan päivä 
-tapahtuman. Lisäksi järjestöjen edus- 
tajat ovat toimineet käyttäjäasiantun- 
tijoina muun muassa sairaalan raken- 
tamisessa. KYSin ja Tukipilarin yhteistyö 
OLKA-kehittäjäverkoston kanssa alkoi 
lokakuussa 2017. 

KUMPPANIT SELVITTIVÄT ENSIN 
OMILLA TOIMINTA-ALUEILLAAN 
TARVETTA YHTEISTYÖLLE

Tukipilari kartoitti sairaalaympäris- 
tössä toimivien potilasyhdistysten, 
vapaaehtoisten ja vertaistukijoiden 
tilannetta: tarvetta koordinoinnille on. 
KYSissä tehtiin vastaavanlainen kysely 
sairaalan kaikille osastoille. Vastauksia 
tuli 23:sta eri yksiköstä: toivottiin koordi-
noitua potilasjärjestötoimintaa sairaalas-
sa sekä tiivistä yhteistyötä potilashoidon 
tueksi. Lisäksi toivottiin informaatiota 
omaisille tarjolla olevista tukimahdolli-
suuksista, potilasjärjestöjen toiminnan 
näkyväksi tekemistä sekä vapaaehtois- 
ja vertaistukitoimintaa. KYS-läisillä on 
paljon odotuksia ja toiveita tulevasta 
toiminnasta, jota nyt yhteistyössä su-
unnitellaan potilaiden ja heidän läheis-
tensä parhaaksi.

Merja Ålander 
Projektikoordinaattori, asiakkuus 
Kuopion yliopistollinen sairaala  

KYSissä OLKA-toiminnasta vastaavat  
projektikoordinaattori Merja Ålander  

ja ylihoitaja Annmari Kainulainen  
vierailivat Kolmiosairaalan OLKAssa.  

(Kuva: Aino Pohjola, OLKA)

Tukipilarissa OLKA-toiminnasta vastaavat vs. 
toiminnanjohtaja Sanna Vesterinen ja suun- 
nittelija Minna Mielonen. Tukipilari on vam-
mais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyö- 
organisaatio. Yhdistykset toimivat sekä Kuo-
pion että Pohjois-Savon alueella. Yhteistyötä 
koskevan sopimuksen Tukipilarin kanssa  
ovat tehneet 43 eri yhdistystä ja toimijaa.

OLKA-TOIMINTA KÄYNNISTYY KUOPIOSSA
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Esteryn eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveys-
alan järjestöjen tuki ry:n toiminnanjohtaja 
Annastiina Vesterinen toi idean OLKA-toi-
minnasta Mikkeliin ja esitteli sen Essoten 
(Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän) kehittämisyksikön Ant-
ti Mäkelälle ja Tuula Taivalantille, jotka 
innostuivat asiasta. Esteryllä on käynnissä 
sotejärjestöjen sekä eri sektoreiden välisen 
yhteistyön kehittämiseen liittyvä Järjes-
tösparraaja-hanke, jonka projektipäällikkö 
Elisa de Boer on pystynyt hankkeen puit-
teissa osallistumaan aktiivisesti yhteisen 
sairaalavapaaehtoistoiminnan kehittämi-
seen.  
– Kävimme yhdessä tutustumassa  
OLKA-toimintaan Helsingissä ja saimme 
käynniltä paljon ideoita ja motivaatio-
ta sekä hyvän esimerkin vaikuttavasta 
toiminnasta. Osallistuimme OLKAn 
sairaalavapaaehtoisten valmennukseen 
ja opimme, miten sellainen järjestetään. 
Se innosti meitä kovasti aloittamaan 
toiminnan myös Mikkelissä. – On hienoa 
saada olla mukana valtakunnallisessa 

OLKA-verkostossa ja 
osallistuimme myös 

sairaalavapaaeh-
toistoiminnan 

kesäseminaa-
riin Oulussa. 
Kansalliselta 
verkostol-

ta olemme 
saaneet tukea 

ja kannustusta 
toiminnan kehit-

tämiseen.

ESSOTE JA ESTERY KEHITTÄVÄT 
YHDESSÄ PAIKALLISTA OLKA- 
TOIMINTAA

Mikkelissä sairaalavapaaehtoistoimin-
ta on käynnistynyt yhdessä Esteryn ja 
Essoten toimijoiden kanssa. Ensimmäi-
nen sairaalavapaaehtoisten valmennus 
pidettiin syyskuussa 2018 ja aktiivisina 

vapaaehtoisina aula-avustajina Mikkelin 
keskussairaalassa toimii tällä hetkellä 10 
henkilöä. He ovat kokeneet toiminnan 
mielekkääksi, merkitykselliseksi ja antoi-
saksi. Vapaaehtoiset 
iloitsevat mahdol-
lisuudesta olla 
avuksi ja mukana 
tärkeässä tehtä-
vässä.
Olemme hake-
neet Mikkeliin 
OLKA-hanketta 
STEA:lta ja jännityk-
sellä odotamme joulun 
alla saapuvaa päätöstä. Suunnittelemme 
OLKA-toiminnan mukaista järjestöjen ja 
sairaalan välisen yhteistyön kehittämistä 
ja eteenpäinviemistä, koska maaliskuus-
sa 2019 Mikkelin keskussairaalan pääau-
laan avautuu Sote-kioski. Sen tavoitteena 
on mahdollistaa järjestötoimijoiden nä-
kyvyys sairaalassa sekä kehittää järjestö-
jen ja sairaalan välistä yhteistyötä. Myös 
uusia valmennuksia sairaalavapaaehtoi-
sille on suunnitteilla keväälle 2019. 

Meidän yhteisenä tavoitteenamme on, 
että sotepalveluja käyttävä asiakas ja 
hänen läheisensä saavat neuvontaa ja 
ohjausta sekä vertaistukea sairaalava-
paaehtoistoiminnan avulla. Haluamme 
kehittää toimintaamme OLKA-toiminnan 
periaatteiden mukaisesti ja nähdä jär-
jestötoiminnan osana asiakkaan palve-
lupolkua. Lisäksi meille on tärkeää, että 
yhteistyö Essoten ja sotejärjestöjen välillä 
on koordinoitua ja toimivaa. Haluam-
me myös että Essoten henkilökunta saa 
tietoa vertaistuesta ja muista järjestöjen 
toimintamuodoista tueksi asiakkaan 
ohjaukseen.
Tuula Taivalantti, palveluohjauspäällikkö, 
Essote  
Elisa de Boer. projektipäällikkö, Järjestös-
parraaja-hanke, Estery
Kuvat: Anne Telkkä, sihteeri, Essote

MYÖS MIKKELI MUKAAN OLKA-TOIMINTAAN
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Lohjan sairaala oli järjestänyt juhlavan 
tilaisuuden OLKA-pisteen käynnistymisen 
kunniaksi elokuun 28. päivänä.  
– OLKA-pisteen sijainti on hyvä. Se sijait-
see sairaalassa vilkkaan käytävän varrella 
kahvion vieressä, kertoo suunnittelija 
Heidi Wennerstrand-Hand.  Avajaisten 
jälkeen pisteellä on pidetty teemapäiviä 
lähes joka viikko. Teemapäivissä järjestöt 
esittelevät toimintaansa. OLKA-pisteellä 
on myös noudettavissa potilasyhdis-
tysten esitteitä. Sairaala toivoo, että 
OLKA-toimintaan kuuluva vapaaehtoistoi-
minta käynnistyisi vuoden 2019 aikana.  

Satakunnan yhteisökeskus ja Satakunnan 
sairaanhoitopiiri ovat syksyllä 2018 sopi-
neet OLKA-toiminnan käynnistämisestä. 
Mikäli STEA myöntää toiminnalle rahoituk-
sen, voi vapaaehtois- ja vertaistukitoimin-
nan kokonaisuus käynnistyä vuoden 2019 
alusta. Suunniteltu yhteistyö on konkreet-
tinen esimerkki maakuntauudistuksen 
yhteydessä merkittävästi tiivistyneestä eri 
toimijoiden välisestä yhteistyöstä Sata-
kunnassa. OLKA-toiminnan käynnistämi-
nen on myös osa vapaaehtoistoiminnan 
maakunnallista tuki- ja kehittämiskokonai-
suutta.

Vuoden 2017 syksystä alkaen on Sata-
kunnan keskussairaalassa toiminut jo 
Palvelupiste Luotsi, jonka osalta sairaan-
hoitopiirin ja järjestöjen yhteistyö on 
tiivistynyt. Matalan kynnyksen palvelu-
piste Luotsi palvelee kaikkia sairaalas-
sa kävijöitä. Palvelupisteeltä kysytään 
kulkuohjeita, käytännön neuvoja sairau-
den jälkeiseen arkeen ja vaikka tietoa 
edunvalvonnasta. Se on myös tärkeä 
järjestöjen kohtaamispiste ja toimiikin 

jo OLKAn tavoin TOIVO-tukipalveluna. 
Yhdistykset ja sairaalan yksiköt pitävät 
palvelupisteessä erilaisia teemapäi-
viä, joissa jaetaan yhdistysten esitteitä 
ja ohjataan potilasyhdistyksiin. – On 
sydämen asia, että Luotsista saa jakaa 
neuvoja niitä tarvitseville. Yhdistyksissä 
on ihmisiä, jotka vilpittömästi toimivat 
ihmisten auttamiseksi, sanovat yhteen 
ääneen kokemusasiantuntija Juha Paju-
niemi ja palveluneuvoja Sirkku Vainion-
pää. Palvelupiste Luotsi on aito vastaus 
asiakkaiden toiveisiin. Se on matalan 
kynnyksen palvelupiste, johon on helppo 
tulla ja kysyä asioita. Odotamme innolla, 
että pääsemme mukaan jo suureksi kas-
vaneeseen OLKA-perheeseen. Toivotaan, 
että haaveemme toteutuu ja pääsemme 
verkostoitumaan myös muiden OLKAlais-
ten kanssa. 

Mari Viljanen-Peuraniemi, asiakaspalvelu-
päällikkö, Satasairaala 
 
 

OLKAN AVAJAISIA VIETETTI IN ELOKUUSSA  
LOHJAN SAIRAALASSA 

OLKA-TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN  
SATAKUNNASSA
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Olemme suunnitelleet yhteistyön kehit-
tämistä ja laajentamista hoitoyksikköihin 
siten, että hoitoyksikköihin saataisiin 
nimettyä vapaaehtoistoiminnan yh-
dyshenkilöt, joiden kanssa voisimme 
suunnitella kunkin yksikön käytäntöihin 
sopivan vapaaehtoistoiminnan mallin. 

Tärkeä tavoite on saattaa saatavilla oleva 
vertaistuki helposti asiakkaille. Haavee-
na on myös liittyä OLKA-perheeseen, 
jonka kautta saamme valmiita testattuja 
toimintamalleja ja ideoita. Toivottavasti 
saamme STEA:n kautta rahoitusta hank-
keellemme, jotta kehittämissuunnitel-
mamme saisivat lisää tuulta purjeisiin ja 
olisimme osa OLKA-perhettä.

Vaasan keskussairaalassa on tehty yhteis-
työtä Vaasan seudun potilasyhdistysten 
kanssa jo pitkään ja tärkein yhteistyö-
kumppanimme on Vaasan Seudun Yh-
distykset ry (VSY). Vuonna 2014 Vaasan 
keskussairaalan asiakaslähtöisyyteen 
haluttiin panostaa lisää ja tärkeä tavoite 
palvelun laadussa oli, että asiakas on tyy-
tyväinen saamaansa hoitoon ja kohteluun. 
Tärkeä palvelua parantava ja potilasyh-
distysten kanssa yhteistyötä mahdollis-
tanut askel oli Palvelupisteen avaaminen 
lokakuussa 2014. 
Potilasyhdistykset saivat tuoda Palvelu-
pisteeseen omia esitteitään, jotka olivat 
vapaasti saatavissa avoimessa tilassa. 
Potilasyhdistyksiä suositeltiin varaa-
maan Palvelupisteen kalenterista aikoja, 
jolloin yhdistysten edustajat voisivat olla 
Palvelupisteellä tavattavissa. Nykyään 
toiminnassa on mukana 11 yhdistystä. 
Palvelupisteessä työskentelee myös 
palveluneuvojia, jotka ovat terveyden-
huollon ammattilaisia. Heidän tehtä-
viinsä kuuluu asiakkaiden palveleminen 
sairaalassa ohjaten ja opastaen sairaa-
lassa liikkumisessa tai muissa hoitoon 
liittyvissä asioissa. Palvelupisteessä 
toimii suunnittelija, joka mm. koordinoi 
vapaaehtoistoimintaa Palvelupisteessä.

VAASAN KESKUSSAIRAALAN UNELMANA  
LI ITTYÄ OLKA-PERHEESEEN

Palvelu- 
neuvojat  

Tero ja Nina 
Palvelu- 

pisteessä.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OLKAN TOIMINTA 1-11/2018
1200 vapaaehtoisten käyntiä

105 vapaaehtoista, 20 eri yhdistyksestä, osa ilman taustayhdistystä
Vuoroista:

52 % vertaistukijavuoroja
24 % aula-avustajavuoroja

Kohtaamisia
13 500 kohtaamista, joista 57 % vertaistukikohtaamista

Tilastoituja teemapäiviä
50 teemapäivää / 30 yhdistystä / 1200 kohtaamista
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Aloitin helmikuussa 2018 Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) koke-
musasiantuntijakoordinaattorina. Pian 
huomasin, että kokemusasiantuntijatoi-
minnan rinnalle oli tarvetta saada selkei-
tä säveliä myös Eksoten vapaaehtoisen 
vertaistuen ja Etelä-Karjalan keskussai-
raalan vapaaehtoistoiminnan kuvioihin. 
Samoja ajatuksia oli syntynyt OTE-hank-
keessa osallisuutta edistävälle Jenni Aal-
lolle. Yhteisellä tutustumismatkallamme 
Helsingin OLKAan vahvistui ajatus siitä, 
että OLKA olisi meille oivallinen työkalu 
vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja 
jatkoimme kehittämistä työparina. On-
neksemme esimiehet ja Eksoten johto-
ryhmä olivat asiasta samaa mieltä ja niin 
lähdettiin reippaasti rakentamaan OLKAa 
ihan käytännössä. Syksyllä saimme 
OLKAan käytännön avuksi myös työkokei-
lija-Caritan.

Iloinen ryhmäkuva meistä on otettu 
lokakuussa, jolloin OLKA-pisteelle oli jo 
löytynyt oma nurkkaus sairaalan kant-

tiinin kulmalta ja teemapäivät olivat 
lähteneet käyntiin yhdistysten ja Eksoten 
yhteistyönä. Kaakkois-Suomen sydän-
piiri ja Saimaan syöpäyhdistys olivat 
ensimmäisinä mukana ja monien muiden 
kanssa neuvottelut ovat lähteneet sittem-
min liikkeelle. Sydänpiiri oli toteuttanut 
vierailuja sairaalan osastolla jo vuosia, 
joten siitä saimme mallia myös muille 
hyvin toimivasta yhteistyöstä ja vapaaeh-
toistoiminnasta.

Vapaaehtoisten valmentamiseen saimme 
potkua jo toukokuussa, kun sairaalam-
me uusi K-siipi avattiin. Lähes kaikkien 
vuodeosastojen ja sairaalapäivystyksen 
muuttaessa uusiin tiloihin oli vapaaehtoi-
sille oppaille tarvetta. Teimme OTE-hank-
keessa vapaaehtoisten valmennusko-
keilun ja toteutimme aula-avustajan 
tehtäviä iloisten muuttovapaaehtoisten 
kanssa muutaman viikon ajan. Siitä saim-
me arvokasta kokemusta vapaaehtoisten 
valmentamisesta. Asiakkailta ja sairaa-
lan väeltä tullut kiitos vapaaehtoisten 
tuesta kannusti kehittämään toimintaa 
pysyvään suuntaan. Marraskuun lopussa 
valmensimme 34 innokasta vapaaehtois-
ta vertaistukijaa ja aula-avustajaa sairaa-
lavapaaehtoisten peruskurssilla. Nyt on 
ensimmäiset vihreäliiviset vapaaehtoiset 
jo käyneet vierailulla osastolla ja tästä on 
hyvä lähteä laajentamaan toimintaa.  

Reetta Tourunen, kokemusasiantuntija-
koordinaattori, Eksote

OLKA RANTAUTUI LAPPEENRANTAAN

Kuvassa: Carita, 
Reetta ja Jenni  

päivystivät 
OLKA-pisteellä 

syksyllä  
keskiviikkoisin.  

Kuva: Reetta 
Tourunen

Jorvin kampuksella Espoon sairaalan puolella on alkanut koordinoitu vapaaehtois-
toiminta. Espoon sairaalan Villa Glimsissä käy saattohoidon vapaaehtoisia ja muilla 
vuodeosastoilla on kova tarve vapaaehtoisille juttukavereille. Espoon sairaalan OL-
KA-toiminnassa yhteistyötä tehdään tiiviisti Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden 
kanssa. Jorvin sairaalan puolella vapaaehtoiset toimivat aula-avustajina sekä vertais-
tukijoina. Jorvin sairaalan aulassa oleva OLKA-piste tarjoaa järjestöille mahdollisuu-
den jalkautua sairaalaan kertomaan toiminnastaan ja tarjoamaan tukea.

OLKA-TOIMINTAA JORVIN KAMPUKSELLA
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Odotettu Uusi lastensairaala avautui syys-
kuussa ja samalla myös OLKA aloitti toi-
mintansa uudessa kauniissa sairaalassa.

Vapaaehtoiset aula-avustajat kohtaavat 
sairaalaan tulijat lämpimästi ja auttavat 
löytämään oikeaan paikkaan – vaikkapa 
perille saakka saattaen. Vapaaehtoisten 
tilastoimat kohtaamismäärät Uudesta 
lastensairaalasta ovat olleet päätä 
huimaavia: useita kymmeniä 
muutamassa tunnissa. 
Tarvetta vapaaehtoisten 
tarjoamalle kiireettömälle 
kohtaamiselle on siis 
selkeästi ollut. 

Leikki- ja nuorisotoi-
minnan yksikössä OLKAn 
leikkikavereita on lapsipo-
tilaiden ja näiden sisarusten 
leikkien siivittäjinä. Lasten 
uteliaista katseista päätellen 
leikkikaverit ovat olleet odotettua seuraa. 
Kun lapsi on turvallisen leikkikaverin 
seurassa, voivat vanhemmat hengähtää 
hetken hyvillä mielin. Ensi vuonna vapaa-

ehtoisten leikkikavereiden on tarkoitus 
jalkautua myös osastoilla hoidossa ole-
vien lasten seuraksi. Tulevaisuudessa OL-
KAn vapaaehtoisia saattaa tavata myös 
ensimmäisen kerroksen sisarusparkissa. 

Uuden lastensairaalan ensimmäinen ver-
taistukija aloittaa toiminnan vuodenvaih-
teessa ja tarjoaa vertaistukea diabetes-

lasten vanhemmille. Ensi vuodelle on 
myös suunnitteilla lisää vertais-

tuen paikkoja. Tavoitteena 
on, että vuonna 2019 ver-

taistuen piiriin pääsee yhä 
useampi lastensairaalan 
potilas perheineen.
OLKA-piste löytyy myös 
Uudesta lastensairaalas-

ta, jossa se sijaitsee kes-
keisellä paikalla kahvion 

liepeillä. OLKA-pisteellä 
potilasyhdistykset ja sairaalan 

yksiköt voivat pitää teemapäiviä 
eli esitellä toimintaansa ja tavoittaa 

ihmisiä.  

Aino Pohjola, vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

OLKA UUDESSA LASTENSAIRAALASSA 

Kiitos 
kaikille Uuden 

lastensairaalan 
vapaaehtoisille!
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Harvinaissairauden kanssa eläminen 
on monesta syystä hyvin haasteellista. 
Vertaistuen voima on merkittävä kaikissa 
elämän kriisitilanteissa, mutta vielä mer-
kittävämmäksi se nousee harvinaissairauk-
sien kohdalla. Harvinaisilla epätietoisuus 
diagnoosista ja sen mukanaan tuomasta 
elämästä voi olla pitkään sumuverhon 
peitossa. Vertaistukijan löytyminenkin voi 
olla haaste: tieto harvinaissairauksien yh-
distyksistä ei välttämättä tavoita ammat-
tilaisia eikä itse sairastunut heti jaksa itse 
etsiä vertaistukea.

OLKAn koordinoimana järjestöyhteis-
työnä lähdimme etsimään vastausta 
vertaistuen tavoitettavuuteen, laaduk-
kuuteen, arvoihin ja kestävän kehityksen 
kriteereihin. Yhteistyössä mukana olevien 
järjestöjen kesken todettiin, että vertais-
tukijoita voidaan valmentaa kaikille yhte-
neväisen sisällön kautta – vaikka sairaus 
on eri, vertaistuen tavoitteet ovat samat.

MIKSI YHTEISKEHITTÄMINEN 
KANNATTAA?

Yhteisen vertaistukivalmennuksen 
avulla voidaan saavuttaa eri toimijoi-
den valmennuksen sisällön ja tapojen 
yhdenmukaisuutta, laadukkuutta ja 
monipuolisuutta. Valmennuksen käynyt 
saa ymmärryksen vertaistuen toiminta-
kentästä, järjestöt saavat yhteistyökump-
paneita ja valmiin valmennusmallin. 
Yhteisen Toivo-valmennuksen kautta 
järjestöillä on mahdollisuus tarjota oman 
yhdistyksen vertaistukijoille valmennusta 
kuormittamatta omaa organisaatiota 
koko valmennuksen järjestämisen osalta. 
Valmennus kannattaa tehdä jatkossakin 
järjestöjen yhteistyönä.
Toivo-valmennuksen yhteiskehittäminen 
on parantanut vertaistukijavalmennuksen 
sisällön laatua ja lisännyt toimijoiden tai-

toja. Yhteisen projektin kautta tietotaito 
on liikkunut yli yhdistysrajojen. – Yhdessä 
tekeminen on antanut innostusta laajen-
taa omaa vertaistukitoimintaamme. Se 
on motivoinut ja voimauttanut kehit-
tämään pienen yhdistyksen toimintaa 
suurin harppauksin. Paras onnistumisen 
kokemus on ollut, kun oman yhdistyksen 
toimintaan on ilmoittautunut mukaan 
lisää vapaaehtoisia! Näin saamme tarjot-
tua vertaistukea yhä paremmin diagnoo-
sin saaneiden perheiden tukemiseen. 

Mitä enemmän meitä on, sitä harvempi 
jää yksin sairauden kanssa, ja niin pienet 
kuin suuretkin yhdistykset voivat tarjo-
ta laadukasta vertaistukea. Järjestöjen 
yhteistyö mahdollistaa valmennuksen 
toteutumisen, vertaistukijoiden tavoitet-
tavuuden järjestörajojen yli ja samalla 
huolehtii vertaistukijoiden riittävistä 
valmiuksista.

Satu Salmi, 22q11 Finland ry (entinen  
Catch-yhdistys/ vrt. nimenmuutos v. 2016

Kuva: Merja Läykki

TOIVO-VALMENNUKSEN YHTEISKEHITTÄMINEN  
– 22Q11 FINLAND RY:N KOKEMUKSIA

22q11 Finland ry:n (ent. Catch- 
yhdistys) alueellinen vertaistuki 
ponnahti liikkeelle 
Tampereella. 
Motivaatio ja 
vire kantautui 
OLKAn koor-
dinoimasta, 
järjestöyh-
teistyönä 
toteutetusta 
vertaistukival-
mennuksen ke-
hittämisestä. Pienesti 
lähdettiin liikkeelle,  
mutta tästä ponnistetaan!  
Kiitos yhteistyökumppanit!



TOIVO-VALMENNUS VERTAISTUKIJOILLE

• OLKA kutsui koolle potilasjärjestöjä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan yhteistä vertaistukijavalmennusta. 

• Toivo-valmennus vertaistukijoille sai kiitosta osallistu-
jilta: ”Kiitos paljon, kokemus valmennuksesta oli todella 
mieleenpainuva. Uskoisin sen voimin uskaltavani lähteä 
vertaistukijaksi.”

• Valmennuksen toteuttivat yhteistyössä: OLKA, Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaat – SYKE ry, 22q11 Finland ry, Helsingin 
Invalidien yhdistyksen Vertainen vierellä -hanke, Glau-
koomayhdistys, Syöpäjärjestöt, Etelä-Suomen Sydänpiiri, 
Munuais- ja maksaliitto, Aivovammaliitto, Sylva ja Monik-
koperheet ry. 

• Seuraavien valmennusten suunnittelu on käynnistynyt ja 
porukka laajentunut: yhteistyössä on kohta 30 yhdistystä! 

• Tavoitteena on laajentaa yhteistä ymmärrystä valmen-
nuksen sisällöstä ja valmennustavasta, toteuttaa kaksi 
Toivo-valmennusta keväällä 2019 ja koota kevään valmen-
nusten parhaat käytännöt Vertaistalo.fi-palveluun kaik-
kien käyttöön.
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 OLKA TOIVOTTAA KAIKILLE  
RAUHALLISTA JOULUA!

OLKA ÖNSKAR ER ALLA  
EN FRIDFULL JUL!


