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V U ONNA 2 0 2 0 O N O L K A ® -T O I M I N N A S S A
MU KANA TO IS TAK Y M M E NTÄ S A I RA A LA A
OLKA-toiminta on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon organisaatioissa. OLKAsitoumuksia on tehty siten, että vuonna 2020 OLKA-toiminta on käynnissä 20 sairaalassa. HUS ja EJY ry ovat yhdessä kehittäneet toimintamallin, joka tuo kolmannen sektorin
palvelut osaksi julkisen sektorin toimintaa. Toimintaan on tullut mukaan kumppaneita
eri puolilta Suomea ja mallia kehitetään edelleen, yhdessä – kuunnellen ympäristöä,
potilaita, potilaiden läheisiä, sairaalan henkilökuntaa, järjestöjä, vapaaehtoisia, toiminnan rahoittajia ja OLKAn työntekijöitä.
Jokaisella paikkakunnalla on sairaalaa kohden oma koordinoiva järjestönsä, jonka tehtävänä on tuoda vapaaehtoisia ja järjestöjä toimimaan sairaalassa. Toiminnan
tavoista neuvotellaan yhteisesti sairaalan ja järjestöjen kanssa. OLKA-toiminta alkoi
pääkaupunkiseudulla keväällä vuonna 2013. Toiminnan selvitys- ja valmistelutyö alkoi
jo vuosia aiemmin. OLKA-toimintamalli laajentui pääkaupunkiseudulta ensin Ouluun,
jonka jälkeen Seinäjoelle, ja vuonna 2019 toiminta käynnistyi eri puolilla Suomea.
OLKAn arvoja ovat toisiaan arvostava, hyvä yhteistyö, kunnioitus ja hyvän tekeminen.
Näin toimii myös OLKA-verkosto. Yhteinen kehittäminen ja kuukausittaiset tapaamiset
virtuaalisesti tai kasvokkain mahdollistavat yhteisen ymmärryksen löytymisen ja yhteisen kehittämisen. Marraskuussa järjestetty Kansalaisinfo OLKA-toiminnasta on siitä
hyvä esimerkki!

Kiitämme koko OLKA-tiimin puolesta hienosta yhteistyöstä ja positiivisesta kehittämisasenteesta. Nyt on aika hetken hengähtää joulun viettoon ja jatketaan hyvän tekemistä
ensi vuonna taas. Hyvää Joulua & God Jul,
Anu Toija & Tarja Nordman
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TE R V EISET OL KA JY V ÄS K Y L ÄN T O I M I N N A S T A
Jyväskylän OLKA-toiminta lähti käyntiin
huhtikuussa 2019, kun OLKA-piste avattiin
Kansalaistoiminnankeskus
Matarassa.
Avajaisissa toimintaansa esittelemässä
olivat monet potilasjärjestöt, joista osa
toimii myös Matarassa. Mataran toimipisteen lisäksi OLKA-toimintaa on KeskiSuomen Keskussairaalassa ja vuonna
2020 valmistuvaan Sairaala Novaan tulee oma OLKA-piste. Kaksi OLKA-pistettä
mahdollistaa toiminnan saatavuuden
laaja-alaisemmin sairauden eri vaiheissa.
Mataran OLKA-pisteellä on myös uuden
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Niina
Kankare-Anttilan toimisto.

Mataran OLKA-pisteen avajaiset huhtikuussa
(kuva: Susanna Matikainen)

OLKA-sairaalavapaaehtoisia
on
kertynyt jo 20. Vapaaehtoiset ovat
toimineet sairaalassa aulaoppaina, juttukavereina, vertaistukihenkilöinä ja tukihenkilöinä. Vapaaehtoistyötä on tehty kevään aikana yli 170
tuntia, joiden aikana on tapahtunut noin
1000 kohtaamista. Niin vapaaehtoiset
itse, potilaat, omaiset kuin sairaalan henkilökuntakin on suhtautunut OLKA-toimintaan positiivisesti ja avoimin mielin.
Toiminta on lähtenyt sujuvasti käyntiin
ja se on otettu hyvin vastaan. Seuraavaksi
tarkoituksena on valmentaa syksyllä uusia vapaaehtoisia ja löytää heille sopiva
vapaaehtoistehtävä sekä kehittää Mataran OLKA-toimintaa. Lisäksi pyritään tekemään tiiviisti työtä paikallisten potilasjärjestöjen kanssa. Tämä onkin jo toteutunut viikoittaisilla OLKA-vastaanotoilla,
joissa potilasjärjestöt voivat esitellä toimintaansa ja kohdata ihmisiä. Toiminta
on vasta alussa ja ideoita on paljon, joten
tästä on hyvä jatkaa. Voit seurata toimintaa Facebookissa @OLKAJyväskylä
ja nettisivuiltamme www.matara.fi ja
www.ksshp.fi/olka.

OLKA- V OLONTÄR E R ÄNTL IG E N T I LL LO J O
S JU K HU S
Lojo sjukhus OLKA-volontärer erbjuder
en varm välkomst till sjukhuset och trygghetskänsla för besökare att hitta rätt.
MOTTAGNING TILL SJUKHUSET
TIDIGARE
Patientbyråerna, där patienterna tidigare

anmälde sig till sina mottagningar, slopades i Lojo sjukhus år 2008. Före 2008 var det
arkivets sekreterare vid diskarna
i huvudingången till sjukhuset
som tog emot patientanmälningarna till läkarmottagningarna. Sekreterarna kollade kallelse-
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breven, gav anvisningar om vart
patienten skulle gå och vilken färgs tejp
de skulle följa på golvet för att hitta
fram till rätt ställe. Patientbyrån
gav personlig hjälp och direkt bemötande.Anmälningdisken var sjukhusets viktiga ”visitkort”.

ningsautomaten fungerade opålitligt. Önskemål om en värdinna i entréhallen var
högt på önskelistan hos sjukhusbesökare.

ITTE-SJÄLVANMÄLNINGSAUTOMATERNA TOGS I BRUK
Så blev det organisationsförändringar i
HUS och arkivsekreterarna flyttades till
andra arbetsuppgifter. Anmälningarna till
mottagningarna skedde nu direkt vid poliklinikerna och på avdelningarna antingen hos avdelningssekreteraren eller hos
sjukskötaren. Organisationsförändringar
förde också med sig verksamhetsförändringar och renoveringar av utrymmena på
sjukhuset. De hjälpsamma tejpremsorna i
färg togs bort. Nu hade patienter och anhöriga endast sina kallelsebrev och telefonväxelns personal att ty sig till för att få
hjälp att hitta rätta. ITTE-självanmälningsautomaterna togs i bruk på Lojo sjukhus
år 2014 för att effektivera anmälningen till
mottagningarna ytterligare. Men vi vet ju
hur det är med datorer, ibland går det bra,
ibland inte så bra.
LOJO SJUKHUS FICK PATIENTRESPONS
Spänningen att besöka sjukhus kan ofta
påverka ens förmåga att orientera sig,
speciellt om det är frågan om ett första
besök på ett främmande ställe. Efter att
anmälningen till mottagningarna automatiserades fick sjukhuset kundrespons, där
besökare klagade över hur de inte hittar
fram till sina mottagningar för att skyltningar var förvirrande och kallelsebreven
inte alltid var förståeliga. ITTE-självanmäl-

HUS Lohjan sha:n valloittavat OLKA-aulaavustajat Tuula (vas.) ja Hannele (oik.)

OLKA-VOLONTÄRER; ÄNTLIGEN!
Dagen kom; På våren 2019 skolades de
första OLKA-volontärerna till Lojo sjukhus
i samarbete med Lojoföreningen Apuomena ry. Nu fungerar fem volontärer som
entréassistenter och samtalspartners på
sjukhuset. Kundresponsen har varit omedelbar: ”Äntligen en riktig människa som
önskar en varmt välkommen och hjälper
till med att hitta rätt på sjukhuset!” Tack
kommer in direkt till volontärerna, via sociala medier och via kundresponsenkäter,
där all respons har varit positiv och uttryckt tacksamhet för att volontärerna finns.
Mera volontärer skolas på våren 2020 och
målet är att minst en volontär välkomnar
besökare hela arbetsdagen och alla vardagar på Lojo sjukhus.
Heidi Wennerstrand-Hand
OLKA-koordinaattori, HUS Lohjan sha
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OLK A-KO O R D I NAAT T ORI T
Niina Kankare-Anttila
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
OLKA Jyväskylä,
Kansalaistoiminnankeskus Matara ja
Keski-Suomen keskussairaala
niina.kankare-anttila@kyt.fi
“On upeaa ja motivoivaa tehdä omaa työtä,
kun näkee ja kuulee miten paljon kohtaamisista kaikki osapuolet saavat iloa.”

Tarja Kulmala
projektipäällikkö
OLKA Seinäjoki, Seinäjoen keskussairaala
tarja.kulmala@jtalo.fi
“Elannon saat siitä mitä ansaitset, mutta
elämän saat siitä mitä annat.”

Ritva Myllykangas
projektityöntekijä
OLKA Seinäjoki, Seinäjoen keskussairaala
ritva.myllykangas@jtalo.fi
“Jos teko ei ole oikea, älä tee sitä.
Jos se on oikea, älä piittaa arvosteluista.”

Terhi Niemelä
järjestökoordinaattori
OLKA Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala
terhi.niemela@ppsotu.fi
“Ei hyvyys saavu huutaen,
se kulkee hiljaa kuiskaten.”
(Eino Leino)

7
Outi Nurminen
Soppi-koordinaattori, Olka-toiminta
OLKA Hyvinkää, Palvelupiste Soppi
HUS Hyvinkään sairaala
soppi@hus.fi
“The biggest communication problem is that we
don’t listen to understand, we listen to reply.”
Katarina Pajamaa
OLKA-koordinaattori
OLKA HUS
olka@hus.fi
“On hienoa olla tukemassa sairaalakulttuuria,
jossa potilaiden ja läheisten yhä kokonaisvaltaisempi tukeminen on keskiössä.“
Sirkku Vainionpää
palveluneuvoja
OLKA Pori, Satasairaala
olka@satasairaala.fi
“Where there is a will, there is a way.”
Juuso Vartiainen
OLKA-koordinaattori
OLKA-Kuopio, Kuopion yliopistollinen sairaala
olka@kuh.fi
”Elä hötkyile, ollaav vuan ku ei oltaskaa.”

Heidi Wennerstrand-Hand
Suunnittelija, OLKA-koordinaattori
OLKA Lohja, Lohjan sairaala
heidi.wennerstrand-hand@hus.fi
“When you have knowledge, you will not have fear.”
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OL K A- T OIMIN TA O TE TTIIN HY VI N VA S T A A N
PORI N S ATAS AI R AAL A S S A
Satasairaalassa elokuussa 2019 käynnistynyt OLKA-toiminta on saanut lämpimän
vastaanoton potilaiden, heidän läheistensä sekä henkilökunnan keskuudessa. Viihtyisä OLKA-piste tarjoaa mukavat
puitteet kiireettömälle kohtaamiselle
vaikkapa kahvikupposen äärellä yhdessä
vapaaehtoisen kanssa.

toiset ovat päässeet haastateltaviksi useisiin lehtiin ja julkaisuihin.
TIETOA, TEMPAUKSIA
JA TEEMAPÄIVIÄ
OLKA-pisteellä on ollut iloista kuhinaa
erilaisten teemapäivien ja tempausten
muodossa. Syksyllä 2019 teemapäiviä
OLKA-pisteellä ovat pitäneet monet yhdistykset, sairaalan yksiköt ja muut toimijat. Lokakuussa asunnottomien yön
tiimoilta järjestetyssä sukkakeräyskampanjassa lahjoitettiin 112 paria sukkia, 38
paria lapasia, 19 pipoa sekä 2 kaulahuivia ja ILONAn päivänä 9.10. kuuntelimme
runonlausuntaa kirjastossa.
KIITOSTA
KIIREETTÖMYYDESTÄ

OLKA Satasairaala toivottaa tervetulleeksi!

MYÖS MEDIA KIINNOSTUI
OLKAa edelsi palvelupiste Luotsi, jonka
myötä uudelle toiminnalle oli olemassa
hyvä, vakaa pohja. Ensimmäiset 21 OLKAn vapaaehtoista aloitti tehtävässään
1.10.2019. He toimivat aula-avustajina,
saattajina ja juttukavereina koko sairaalan alueella. Vapaaehtoiset ovat saaneet
Satasairaalassa lämpimän vastaanoton ja
toiminta on herättänyt runsaasti kiinnostusta sairaalassa ja ympäristössä. Myös
media on ollut kiinnostunut ja vapaaeh-

Vapaaehtoisten ja OLKA-pisteen palveluneuvojan tarjoamat kiireettömät kohtaamiset ovat iso osa Satasairaalan asiakaslähtöisiä arvoja. Vertaistukitoiminnalle on täällä hyvä pohja, koska aiemmin
toiminut Luotsi teki tiivistä yhteistyötä
Satakunnan syöpäyhdistyksen sekä onkologian klinikan kanssa. OLKA on tuonut iloa, innovatiivisuutta ja innostusta
Satasairaalan potilaiden ja heidän läheistensä, järjestötoimijoiden sekä henkilöstön arkeen. Ensi vuonna on kohteena
vertaistukitoiminnan kehittäminen.
Annemari Hirsimäki
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,
Satakunnan yhteisökeskus
Sirkku Vainionpää
palveluneuvoja, Satasairaala
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O L K A-P I S TE V AAS A S S A
OLKA-pisteen avajaisia vietettiin pääaulassamme juhlavissa tunnelmissa
24.10.2019. Vaasan keskussairaala ja
Pohjanmaan yhdistykset ovat yhdistäneet
voimansa, jonka tuloksena koulutetut vapaaehtoiset pääsevät tarjoamaan
apua ja tukea Vaasan keskussairaalassa
sijaitsevalla OLKA-pisteellä. Syksyn ajan
OLKA-piste on ollut remontissa, mutta
nyt se on valmis uusille, koulutetuille vapaaehtoisille. Vaasassa vapaaehtoisten
rekrytoinnista ja valmennuksesta vastaavat hankekoordinaattori Niina Hakala ja
hanketyöntekijä Malin Boholm.
– Vapaaehtoisia kiinnostuneita on saatu
oikein mukava määrä! Kaksikielisestä
valmennuksesta valmistui syksyllä 18
suomenkielistä ja 18 ruotsinkielistä sairaalavapaaehtoista, Hakala kertoo innostuneesti.

Det var festlig stämning när
invigningen av OLKA-punkten
firades 24.10.2019 i Vasa
centralsjukhus
huvudaula.
Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna
för att utbildade volontärer kan erbjuda
hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa centralsjukhus. Sjukhusets OLKA-punkt
har under hösten genomgått en renovering och är nu klar för de nya, redan utbildade volontärern. I Vasa ansvarar projektkoordinator Niina Hakala och projektarbetare Malin Boholm för rekryteringen
och utbildningen av volontärerna.

Lue lisää OLKA-toiminnasta Vaasan keskussairaalassa: www.vaasankeskus sairaala.fi/olka

Stefan Jansson ja Michaela
esiintyivät avajaisissa.

Granholm

– Vi fick ett riktigt bra antal intresserade!
I höst har 18 finskspråkiga och 18 svenskspråkiga sjukhusvolontärer genomgått
den tvåspråkiga utbildningen, säger
Hakala ivrigt.

Niina Hakala vapaaehtoisten kanssa.

Läs mera om OLKA-verksamheten på Vasa
centralsjukhus: www.vaasankeskus sairaala.fi/sv/olka/
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LEIKKIKAV E R I N O NNI S TU M I S E N H E T K I Ä
Olen toiminut leikkikaverina Uuden lastensairaalan leikkiosastolla lokakuusta
2018 lähtien. Seuraavana keväänä pääsin
myös toimimaan kiertävänä leikkikaverina sairaalan eri vuodeosastoille. Lähdin
mukaan vapaaehtoistoimintaan, koska
haluan tehdä lastensairaalasta pikkuisen
vähemmän pelottavan paikan pienille
potilaille. Parasta leikkikaverin tehtävässä
on erilaisiin lapsiin ja heidän leikkeihinsä
keskittyminen. Ajatukseni siirtyvät valonnopeudella arkikiireistä duplopalikoihin,
kun puen mintunvihreän liivin ylleni ja
käyn istumaan lasten seuraksi. Suurimpia onnistumisen hetkiä koen saadessani aran lapsen ottamaan minut mukaan leikkeihinsä. Parhaimmillaan tällöin
myös hänen väsyneelle vanhemmalleen tarjoutuu pieni lepohetki. Hoitoalan opiskelijana vapaaehtoistoiminta
antaa minulle arvokasta kokemusta
siitä, millainen vuorovaikutus missäkin
tilanteessa on lapselle antoisinta. On
ilo pystyä tarjoamaan lapselle hoitojen

tai tutkimusten väliin leppoisa tauko. Lapsilla on spontaani
kyky elää hetkessä ja vain
tässä hetkessä ajattelematta
sen pidemmälle. Meidän aikuisten pitäisi kaikkien ottaa
lapsilta oppia tästä mahtavasta taidosta!
Maria Arola
röntgenhoitajaopiskelija

O L KA PIKKU P AR L AM E NTI N KAN S A LA I S I N F OS S A
OLKA-toiminta esittäytyi Eduskunnan
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 5.11.
2019.
Lue tapahtumasta lisää
www.tukipilari.fi/blogi.

blogista:

Kuopion OLKA-toiminnan maskotti Olgapehmokoira pääsi matkalle Helsinkiin ja poseeraamaan Edukuntatalon portaille.
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S AV E TH E D AT E !
SAIRAA L AV AP AAE H TO IST OI M I N N A N
KE S ÄS E M INAA RI
3. -4 .6 . 2 0 2 0 HY V INK Ä Ä LLÄ
Seminaarin ensimmäinen päivä ja iltatilaisuus vietetään
Suomen parhaaksi valitussa lomakeskus Hotel Sveitsissä.
Toisena päivänä kokoonnumme Hyvinkään sairaalan
uusimmassa H-rakennuksessa.
Ohjelma julkaistaan keväällä 2020.

LÄM P IM ÄS TI TE R V E T U LOA !
V AL TAK U NNAL L I N E N
SAIRAA L AV AP AAE H TO IST OI M I N N A N
V E R K O S TO
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V E R TAIS TAL O . F I
Verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen.
Sivustolta löytää konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten
vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.
Vertaistalon “Etsi vertaistukea” -hakukone kokoaa vertaistukea tarjoavien
kansanterveys- ja potilasyhdistysten yhteystietoja. Tavoitteena on, että potilaat
ja heidän läheisensä löytävät vertaistuen piiriin mahdollisimman vaivattomasti.
Hakukoneessa on jo yli 320 yhdistyksen tiedot ympäri Suomen – tarkista, löydätkö
oman yhdistyksesi!
Vertaistalo on osa Terveyskylä.fi-kokonaisuutta, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyössä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. Vertaistalon ylläpitäjänä
toimii OLKA®, joka on HUSin ja EJY ry:n koordinoimaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

