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OLKA on hieno esimerkki siitä, mitä halu 
tehdä hyvää ja auttaa saa aikaan. On syntynyt 
aivan uudenlainen toiminta, jonka mer-
kitys potilaidemme ja heidän läheistensä 
kokemuksessa on aivan keskeinen. Samalla 
tekemällä yhdessä työtä olemme oppineet, 
kuinka tärkeä rooli kolmannella sektorilla 
terveydenhuollossa on. OLKAn vapaaehtoiset 
tuovat neuvojen ja avun lisäksi potilaille sel-
laista tuttuuden tuntua, joka helposti meiltä 

sairaalassa jää uupumaan. Covid-19 epidemia 
valitettavasti aiheuttaa OLKAn sairaalatoi-
minnassa pienen tauon. Epidemia menee 
kuitenkin aikanaan ohi ja toivon, että silloin te 
vapaaehtoiset palaatte taas meitä auttamaan. 
Siihen asti muistakaa pitää hyvää huolta itses-
tänne ja läheisistänne. Kiitos tähänastisesta, 
ja nähdään taas pian.

HUSin kehittämisjohtaja 
Visa Honkasen terveiset

│ Teksti: Visa Honkanen, kehittämisjohtaja, HUS. Kuva: HUS  │
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Uudet OLKA-pisteet vuonna 2020 

│ Teksti: Seija Heikkinen, OLKA Kainuu. Kuva: Jari Vierimaa  ││ Teksti: Minna Kallio-Järvinen ja Hanna Kautiainen, OLKA Kokkola. Kuva: Hanna Kautiainen  │

│ Teksti: Heidi Kirkonpelto ja Kirsi Suutari, OLKA Lahti. Kuva: Heidi Kirkonpelto  │

Avajaispäivänä eri potilasjärjestöt 
esittelivät toimintaansa. Jatkossa 
OLKA-pisteeltä saa tietoa yhdistysten 
ja terveydenhuollon tukimuodoista ja 
vertaistuesta sekä siellä toteutetaan 
yhdistysten ja sairaalan yksiköiden 
teemapäiviä. OLKA-pisteellä on päivisin 
yhdistysten vapaaehtoisia tai OLKAn 
työntekijöitä, mutta iltaisin siihen 
voi tutustua myös omatoimisesti. 
OLKA-piste sijaitsee infon ja kahvion 
läheisyydessä, käynti pääovesta F1. 

Toiminta käynnistyi Oiva-tietopalvelu 
OLKA-pisteen avajaisilla. OLKA-piste 
on kiireetön kohtaamispaikka kaikille 
sairaalassa: potilaille, läheisille, vapaa-
ehtoisille ja sairaalan henkilökunnalle. 
Pisteeltä saa tietoa potilasyhdistysten 
toiminnasta mm. vertaistuesta esitteinä 
ja teemapäivissä. Teemapäiviä järjes-
tävät yhdistykset ja sairaalan yksiköt. 
OLKA-piste on myös vapaaehtoisten 
sairaalaoppaiden ja juttukavereiden 
tukikohta, josta heidät löytää saattajiksi 
sairaalan sokkeloihin ja keskustelemaan 
kiireettömästi.

OLKA-piste avattiin Kainuun uuteen sairaalaan 14.10.2020 

Lahden OLKA-toiminnan avajaisia vietettiin Päijät-Hämeen 
keskussairaalassa 5.10.2020

OLKA-piste on sairaalan pääaulassa, joka nähtiin 
parhaimpana paikkana tavoitettavuudessa. 
OLKA-pisteellä vierailee sairaalan henkilökuntaa, 
yhdistyksiä sekä potilaita ja heidän omaisiansa. OL-
KA-pisteen toiminnasta tiedotetaan sairaalan 
sisällä henkilöstölehdessä, Soite Sanomissa. Talon 
sisäisen viestinnän kanssa tehtävä yhteistyö on kul-
lan arvoista, koska se lisää sairaalassa tietoisuutta 
OLKAn ja paikallisyhdistysten toiminnasta. Rajoi-
tusten puitteissa OLKA-piste toimii tiedon lähteenä 
ja toiminnan esittelynä talon henkilökunnalle ja 
talossa vieraileville henkilöille.
 

OLKA-piste avattiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa elokuussa 2020

Helmikuussa 2020 valmensimme ensimmäiset 
Ilonat, sairaalavapaaehtoiset, jotka odottavat vielä 
vapaaehtoistehtäviä koronavirustilanteen takia. 
Valmennuksessa oli mukana myös sairaalan asian-
tuntijoita: hygieniahoitaja sekä tietosuojavastaava 
kertoivat omaa aihealuettaan valmennettaville.  
Palliatiivisen potilaan kohtaamisesta järjestimme 
lisävalmennuksen vapaaehtoisille etäyhteydellä 
keväällä 2020. Valmennuksen asiantuntijana toimi 
palliatiivinen sairaanhoitaja, joka toi tietoisuut-
teemme arvokasta lisäosaamista haastavamman 
ryhmän kohtaamiseen vapaaehtoisena. Tarve 
lisäkoulutukseen kumpusi vapaaehtoisiltamme. 
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Satasairaala solmi OLKA-sopimuksen vuonna 2019 
Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa. Sopimus 
terävöitti jo aiemmin aloitettua yhteistyötä järjestö-
jen kanssa. Koordinoitu toiminta toi mukanaan nä-
kyvän osa-alueen eli avuliaat, iloiset ja ystävälliset 
OLKAn vapaaehtoiset.

OLKAn tietopalvelu Oiva ja Toivo vertaistuki tarjo-
avat yhdistysten tietoa ja tukea sairaalan potilaille. 
Ilona-palvelun kautta vapaaehtoiset toimivat 
aula-avustajina, juttukaverina ja saattoapuna. 
He auttavat ihmisiä oikeaan suuntaan ja tarpeen 
vaatiessa ottavat pyörätuolin avukseen. Sairaala-
vapaaehtoiset ovat ilmaantuneet sairaalan pitkille 
käytäville vihreine liiveineen kuin lintuparvi jutellen 
ja hymyillen. Ja ottivat paikkansa! koronapande-
miann takia sairaalavapaaehtoistoiminta on nyt 
tauolla; vapaaehtoisten omaksi turvaksi.

Satasairaalan onkologian yksikön osastonhoitaja 
Kati Jakonen kertoi hymyilevänsä usein itsekseen, 
kun tapaa auttavaisia ja positiivisia vapaaehtoisia 
aulatiloissa. Vilpitön into ja ystävällisyys tekevät 
vaikutuksen! ”Sellainen ihminen, joka lähtee sairaa-
laan vapaaehtoiseksi, osaa lähestyä sairaalaan tu-
levia oikeanlaisella herkkyydellä. Aidon auttamisen 
halun vaistoaa. Moni potilas on kovin jännittynyt 

odottaessaan lääkärin vastaanottoa. Vapaaehtoisen 
rupattelu varmasti rentouttaa ja vapauttaa.”toteaa 
Kati, Jakonen. 

Satasairaalan kokenut asiakaspalveluneuvoja Kati 
Pensas kertoo oman arvionsa OLKA-toiminnan alus-
ta: ”Olin oikeastaan yllättynyt, miten vaivattomasti 
toiminta lähti käyntiin. Neuvominen ja auttaminen 
ovat omaa työtäni ja oli positiivista, miten helposti 
vapaaehtoiset solahtivat tehtäviinsä sairaalan 
arjessa.”Katin mielestä vapaaehtoiset ovat hyvin 
motivoituneita tehtäviinsä ja heidän elämänkoke-
muksensa auttaa lähestymään varautuneita sata-
kuntalaisia. ”Nyt tuntuu kovin tyhjältä”, harmittelee 
Kati Pensas ”Odotan kovasti heitä takaisin!” 
Myös Satasairaala kaipaa vapaaehtoisiaan. 
OLKA-pisteeltä on heitä käyty kyselemässä, kun 
sopivia avustustehtäviä olisi ollut tarjolla. Yhteistyö 
sairaalan ja yhteisökeskuksen välillä on ollut 
palkitsevaa molemmin puolin ja hyvin organisoitu. 
OLKA-malli on tarjonnut selkeät linjat yhteistyölle. 
Sairaalavapaaehtoiset ovat kummallekin osapuolel-
le tärkeä toimintamuoto! Varmasti voi sanoa, että 
OLKA-tiimi ja koko sairaala odottavat vapaaehtoi-
siaan takaisin tehtäviin!

Porin Satasairaalassa odotetaan
vapaaehtoisia takaisin tehtäviin

Vapaaehtoiset Sata-
sairaalassa tuovat 

turvallisuuden tunnet-
ta potilaille.

│ Teksti ja kuva: Sirkku Vainionpää, OLKA Satasairaala  │

Kuunteluvinkki! 
OLKA Kokkolan podcast 
”SairaanHyvääSeuraa” 

mm. Spotifyssä

7
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Keski-Suomen keskussairaala iloitsee 
OLKAn vapaaehtoistoiminnasta

Keski-Suomen keskussairaalassa toimii hieno joukko 
OLKAn vapaaehtoisia aulaoppaina. He ovat sairaa-
lan pääaulassa opastamassa ja auttamassa ilmoit-
tautumisautomaatin käytössä.  Myös juttuseurana 
vapaaehtoiset ehtivät olla ja odotella asiakkaiden 
kanssa esimerkiksi taksin saapumista. Joskus aula-
opasta kaipaavia ihmisiä on jopa jonoksi asti.

Sairaalan työntekijöiden mukaan vapaaehtoisista 
on ollut todella paljon apua pääaulassa. Tästä 
onkin tullut runsaasti kiitosta vapaaehtoisille 
niin asiakkailta kuin sairaalan henkilökunnalta-
kin. Infon työntekijälle vapaaehtoisista on suuri 
apu ja erityisesti silloin, jos on yksin työpisteellä. 
Vapaaehtoinen voi lähteä saattamaan potilaan 
haluamansa kohteeseen sairaala-alueella. Yhteinen 
kävelymatka potilaan ja vapaaehtoisen kesken on 
samalla kiireetön juttutuokio.  Henkilökunnan mu-
kaan vapaaehtoisten aulaoppaiden olemassaolo on 
pelkkää plussaa, sillä saadut kokemukset ovat niin 
positiivisia ja antavat hyvän mielen jokaiselle.

Henkilökunta ja potilaat pitävät vapaaehtois-
ten käyntejä tärkeinä 

Kuntoutusosastolla käy sekä vertaistukijoita että 
juttukavereita. Yksi heistä on myös musisoija, joka 
ilahduttaa soitollaan niin potilaita, läheisiä kuin 
henkilökuntaakin. 

Osaston henkilöstö toivottaa vapaaehtoiset läm-
pimästi tervetulleiksi. Vapaaehtoiset ehtivät antaa 
potilaille aikaa ja nämä hetket ovat aina potilasläh-
töisiä. Potilaat saavat sisältöä päiväänsä ja henkilö-
kunta saa arvokasta tietoa vertaistuesta.

Osastolla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa 
kehitetään edelleen. OLKAn ja osaston välistä sekä 
osaston sisäistä viestintää tehostetaan. - Joskus on 
voinut sattua, että esimerkiksi osaston uusi työnte-
kijä ei ole ollut tietoinen vapaaehtoisten vierailusta 
osastolla tai potilas onkin toimenpiteestä väsynyt 
eikä jaksa ottaa juttukaveria tai vertaistukijaa 
vastaan. Normaali käytäntö on, että osasto sopii 
päivästä ja kellon ajasta, jolloin vapaaehtoinen käy 
osastolla. Näin henkilökunta on pystynyt kartoitta-
maan jo edeltävänä päivänä vapaaehtoisen tukea 
haluavat potilaat ja vapaaehtoinen on halutessaan 
voinut soittaa osastolle ja tiedustella tilannetta etu-
käteen. Tällä tavalla on myös pystytty välttämään 
ns. hukkakäynnit. 

Vapaaehtoiset elävöittävät sairaalan arkea ja 
antavat mahdollisuuden kiireettömälle kohtaa-
miselle. Kuitenkaan ilman vapaaehtoistoiminnan 
koordinointia ja organisointia vapaaehtoistoiminta 
ei osastoilla kaiken kiireen ja hoitotoimenpiteiden 
lisäksi onnistuisi ja siksi OLKAn olemassaolo saa 
kiitosta myös sairaalan henkilökunnalta. 

│ Teksti ja kuva: Niina Kankare-Anttila, OLKA Jyväskylä  │

0sastonsihteeri Taru Linnan 
työpiste on keskussairaalan 

pääaulassa. Hän tekee 
yhteistyötä vapaaehtoisten 

aulaoppaiden kanssa ja on heitä 
perehdyttänyt tehtävään.
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Lohjan sairaalan vapaaehtois-
toiminnan ensimmäinen vaiherikas 
vuosi takana 

Aula-avustajan tehtävät Hyvinkääl-
lä tarjosivat Thealle jatkoa tutussa 
ympäristössä

│ Teksti: Outi Nurminen, OLKA Hyvinkää.  Kuva: Palvelupiste Sopen kuva-arkisto  │ │ Teksti: Anja Hovi, OLKA Lohja. Kuvat: vas. Leena Tapanila ja oik. Sirpa Jokinen  │

Hyvinkään sairaalassa toimii aula-avustajatehtä-
vässä lähes 40 vapaaehtoista, joista useampi on 
sairaalan entisiä työntekijöitä kuten Thea Nurmi. 
Thea oli töissä Hyvinkään sairaalassa 41 vuotta, 
joista viimeiset 30 vuotta patologian laboratorion 
osastonhoitajan tehtävässä. Thea kuvaa aikaa 
näin: ”Organisaatio muuttui ympärilläni koko ajan, 
työpaikka pysyi samana”.

Kipinän aula-avustajaksi Thea sai ollessaan vielä 
työelämässä: ”Olin jutellut tehtävässä olevan 
tutun kanssa ja hän sanoi, että tämä on tosi kivaa, 
tule sinäkin mukaan!”. Thea toteaa, että ”ehkä 
siinä oli myöskin joku sellainen eroahdistus, kun 
olin jäämässä eläkkeelle ja tehtävä kuulosti niin 
mukavalta.” 

Vapaaehtoistoiminnan merkitystä Thea kuvaa näin: 
”Mitä varten me ihmiset ollaan täällä maan päällä? 
Olemme toinen toisiamme varten. Vapaaehtois-
toiminta antaa minulle hirveästi iloa. Aina on hyvä 
mieli, kun lähden kotiin aula-avustajatehtävästä. 
Kiitos, jonka siitä saa on niin vilpitön, se tulee 
sydämen pohjasta.” 

Thea on opiskeluajoista asti ollut mukana järjes-
tötoiminnassa ja saanut siihen mallin kotoa: ”Isä 
oli hyvin aktiivinen järjestöissä ja oli myös mukana 
kunnallispolitiikassa. Kotona kasvoin siihen, että 
yhteisiin asioihin voi vaikuttaa.” Thea antaa aikaan-
sa myös Martoille ja sydämen asia on jo yli kym-
menen vuoden ajan ollut Plan-kummitoiminnan 
kautta kummitytöt Kamerunissa ja Ecuadorissa.

Thea jäi eläkkeelle 4,5 vuotta sitten ja on toiminut 
aula-avustajan tehtävässä siitä asti. Hän on 
huomannut muutoksen sairaalassa viime vuosina: 
”Ihmisillä on hirveästi paineita ja muutoksia tapah-
tuu koko ajan. Vaikutelma on, että tekijäporukkaa 
ei kuunnella päätöksenteossa. Myös työyhteisön 
henki ja kulttuuri on muuttunut.” Näin Thea 
haluaisi kehittää vapaaehtoistoimintaa sairaalassa: 
”Sairaalaan tulee aina vaan huonokuntoisem-
pia ihmisiä yksin ja apua tarvitaan. Kun opastan 
ihmisiä, on vähän kahtia jakautunut olo, kun pitäisi 
palata takasin omalle paikalleen ohjaamaan muita 
ja toisaalta haluaisi saada varmuuden siitä, että 
opastettava löytää varmasti perille ja vielä seuraa-
vaankin paikkaan. Samassa vuorossa voisikin olla 
toinen aula-avustaja, jotta voisi viipyä tehtävässään 
pidempään ja kulkea potilaan vierellä, vaikka koko 
sairaalassa käynnin ajan.”

Thean mielestä sairaalavapaaehtoistoiminta sopii 
kenelle vaan. ”Rohkeutta ottaa kontaktia ihmiseen 
pitää olla. Toki siitäkin on hyötyä, kun itselläni 
on terveydenhuoltoalan koulutus ja olen ollut 
talossa töissä.” Thea suositteleekin kokeilemaan 
aula-avustajatehtävää, jos se kiinnostaa: ”Tervetu-
loa mukaan, täällä pärjää kyllä ammattitaustasta 
riippumatta!”

Lohjan sairaalassa ensimmäiset aula-avustajat aloit-
tivat toimintansa syksyllä 2019. OLKAn vapaaeh-
toistoiminta on vakiintunut osaksi Lohjan sairaalan 
päivittäistä toimintaa, vaikka koronapandemian 
vuoksi toiminta on ollut tauolla toistaiseksi. 

OLKA-toiminnan vaikutuksista henkilökunnan 
päivittäiseen työhön kertovat Lohjan sairaalan 
operatiivisten poliklinikoiden osastonhoitaja Leena 
Tapanila ja valvontaosaston apulaisosastonhoitaja 
Piia Rinnet.

”OLKA-toiminta on edistänyt potilaiden ohjautu-
mista oikeaan paikkaan: potilaita ei tarvitse etsiä, 
potilaiden tulo poliklinikalle on helpottunut ja he 
osaavat tulla oikeaan odotustilaan” kertoo Leena 
Tapanila.  ”Nyt koronapandemian aikana on näky-
nyt, että potilaat etsivät taas itse oikeaa paikkaa 
ja kysyvät enemmän henkilökunnalta ja saattavat 
jopa myöhästyä vastaanotolta”, jatkaa Leena Ta-
panila.  Piia Rinnetin mielestä OLKAn vapaaehtois-
toiminta ei hänen osastollansa näy suoranaisesti, 
mutta potilaat eivät enää pysäytä henkilökuntaa 
käytävillä niin usein kysyäkseen neuvoa. Piia Rinnet 
on seurannut OLKAn vapaaehtoisten toimintaa ja 

huomannut, että vapaaehtoisilla on kaikille aikaa. 
Hän on itsekin keskustellut vapaaehtoisten kanssa 
ja antanut heille positiivista palautetta toiminnasta.  

”Tehovalvontaosasto on juuri muuttanut uusiin 
tiloihin ja aula-avustajia kaivataan kovasti ohjaa-
maan potilaita ja omaisia. Sairaalaan tulija saattaa 
olla jännittynyt tai hädissään ja ei tiedä mihin 
suuntaan pitäisi lähteä. Tällöin aula-avustaja voi 
olla suureksi avuksi”, kertoo Piia Rinnet.

”Vapaaehtoiset ovat parantaneet palvelun laatua 
ja miten kohtaamme toisemme arjessa. Potilaan 
huomiointi jo ulko-ovella rauhoittaa häntä. OLKAn 
vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä, ovat olleet 
innostuneita tehtävästään ja ovat saaneet hyvää 
palautetta ystävällisitä kohtaamisista”, toteaa 
Leena Tapanila.

Aula-avustaja Thea ja joulupukki kohtasivat Hyvin-
kään sairaalassa jouluna 2016.

Piia Rinnet on huomannut vapaaehtoisten lisäävän 
turvallisuuden tunnetta sairaalassa.

Leena Tapanila toteaa vapaaehtoisten paranta-
neen sairaalan palvelun laatua.  
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Oulussa kokemustoimijat 
kehittämässä sairaalaa

│ Teksti ja kuva: Terhi Niemelä, OLKA Oulu │

Kokemustoimijoilta asiakasnäkökulmaa 
kehittämiseen

Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa toimii Hel-
mi-kehittäjäpalvelussa oululainen Hanna Kukkonen. 
Hanna toteaa kokemustoimijoiden toimivan tärkei-
nä sillanrakentajina asiakaan ja terveydenhuollon 
välillä. Kokemustietoa hyödynnettäessä asiakkaiden 
tarpeiden tunnistaminen kasvaa entisestään. Ko-
kemustoimija voi antaa myös käytännön vinkkejä, 
kun on itse jo läpikäynyt asiakaan polkua. Hanna 
huomauttaa asioiden saavan usein syvemmän vai-
kutuksen, kun niillä on kasvot ja kasvoilla nimi.

OLKAn Helmi-kehittäjäpalvelu

Kokemustoimintaverkosto määrittelee kokemus-
toimijan henkilöksi, jolla on kokemus haastavasta 
elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai 
vammasta ja joka on koulutettu tehtäväänsä. Hän 
pyrkii lisäämään ymmärrystä ihmisryhmiin, joilla 
ei ole vastaavaa elämänkokemusta. Kyse ei siis ole 
vertaistuesta, vaan toimimisesta esim. työnteki-
jöiden kehittäjäkumppanina. OLKA-toiminnassa 

kokemustoimintaa kutsutaan Helmi-kehittäjäpalve-
luksi. Helmi-kehittäjäpalvelu otettiin osaksi OLKAn 
palvelutarjotinta vuonna 2020. Kuopion, Oulun ja 
Satasairaalan OLKAt lähtivät pilotoimaan tätä uutta 
palvelua. 

Kokemustoiminta Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa 

OYS:ssa kokemustoimintaa on välittänyt viime 
vuosien ajan Vaikuttavaa kokemustoimintaa Poh-
jois-Pohjanmaalla-hanke. Sairaalaan on saatu koke-
mustoimijoita mm. digihoitopolkujen kehittämiseen 
sekä apuvälineiden arviointiin kilpailutusta varten. 
Hankkeen nyt päättyessä kokemustoimijoiden 
välittäminen on siirtynyt OLKAlle. Lokakuun lopulla 
ensimmäiset kokemustoimijat osallistuivat OLKAn 
järjestämään sairaalavapaaehtoisten Ilona-valmen-
nukseen ja ovat haastattelujen jälkeen valmiina 
vastaanottamaan tehtäviä. Toivottavasti esimerkiksi 
käynnissä oleva Tulevaisuuden sairaala 2030-hanke 
hyödyntää ahkerasti heidän tietämystään. Näin 
kokemustoimijat pääsevät tuomaan äänen ja kasvot 
asiakkaalle.

Kokemustoimija 
Hanna Kukkonen tuo 

asiakkaan ääntä 
kehittämiseen

Mitä on Helmi-palvelu?
Helmi-kehittäjäpalvelu tarjoaa tietoa ja tukea sairaalan ammattilaisille. Kehittäjäpalve-
lussa toimivilla henkilöillä on oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautu-
misesta ja heidät on koulutettu tehtäväänsä.

Palvelu on kehitetty yhteistyössä Valtakunnallisen OLKA-verkoston ja järjestöjen Koke-
mustoimintaverkoston kanssa. Palvelua pilotoidaan Satasairaalassa, KYSissä ja OYS:ssa.
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Seinäjoen OLKA on vertaistuen 
asialla 

│ Teksti: Sarita Vihtonen, OLKA Seinäjoki.  Kuva: OLKA Seinäjoki (OLKA-opas Kaija) │

OLKA toimii neljättä vuotta Seinäjoen keskussairaa-
lassa. Vihreäliiviset vapaaehtoiset ovat koulutettuja 
tehtävään ja kaikkia sairaalan asiakkaita varten 
opastamassa, saattamassa ja tarjoamassa vertais-
tukea.

Vertaistukija on ihminen, joka on kokenut esimer-
kiksi saman sairauden. Potilaan on helpompi jutella 
vieraammalle, tilanteen ulkopuoliselle henkilölle, 
koska ei tarvitse pelätä tuomitsemista tai häpeää. 
Vertaistukija osaa tarkastella tilannetta hiukan eri 
näkökulmasta, koska ajan kuluessa sairastumisesta 
asioiden mittasuhteet muuttuvat. Sairauteen so-
peutuu ja sen kanssa voi elää hyvää, omannäköistä 
elämää. Vertaistuen ajatus on antaa toivoa ja tulla 
kuulluksi. OLKAn vertaistukijaksi pääseekin ne, joilla 
on ollut elämänsä aikana remppaa eli sairauksia ja 
kriisejä. Toivo-valmennus valmistaa heidät vertais-
tukijan tehtävään. 

Seinäjoen keskussairaalan Kuntoutusosaston 
kanssa vertaistuen kehittäminen on ollut suju-

vaa. ”Yhteistyö OLKAn kanssa on ollut toimivaa 
ja luotettavaa” toteaa kuntoutusohjaaja Henna 
Kytöharju. ”OLKAn vapaaehtoiset ovat joustaneet 
ja muotoilleet toimintaa myös koronaepidemiaan 
soveltuvaksi: on ollut mahdollisuus puhelinver-
taistukeen. Kuntoutusosastolla potilas voi olla 
pitkänkin jakson, joten omaan työnkuvaan tuntuu 
luontevalta ohjata potilaita vertaistuen pariin. Se 
on tehty OLKAn kautta vaivattomaksi. OLKA-piste 
on matalankynnyksen paikka, johon menemme 
tutustumaan potilaiden kanssa järjestöjen teema-
päivinä. Järjestöjen toiminta saa kasvot ja jatkossa 
potilaan on helpompi itsenäisesti ottaa yhteyttä, jos 
esimerkiksi jää kypsyttelemään vertaistukiryhmään 
lähtemistä” pohtii Henna Kytöharju.

OLKA Seinäjoki haluaa olla silta sairaalan ja järjes-
töjen välillä. Sairaalan henkilökunnan ei tarvitse 
käyttää aikaa vertaistuen etsimiseen, vaan hyö-
dyntää OLKAa. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, 
OLKApäitä on tarjolla moneen tilanteeseen. 

Vihreäliiviset vapaaehtoiset ovat Seinäjoen sairaalassa potilaiden tukena. 

Kuten meistä useimmat jo tietävätkin hyvin, OLKA® 
on järjestöjen ja sairaalan yhteistä kumppanuustoi-
mintaa. OLKA-toimintaa toteutetaan Suomessa jo 
monessa sairaalassa. Tämä vuosi asetti toiminnalle 
aivan uudet ja yllättävät raamit! Jouduimme pohti-
maan uudelleen toimintaa ja kehittämään nopealla 
tahdilla uudenlaisia toimintatapoja vahvistaen ver-
kossa tapahtuvaa toimintaa. Tämän uuden tilanteen 
aiheutti Covid 19. Koronapandemian hiipiessä Suo-
meen saimme avatuksi uudet nettisivut OLKAlle, 
Olkatoiminta.fi-sivustolla kerrotaan OLKA-toimin-
tamallista valtakunnallisesti, ja olemme lisänneet 
paikallisen OLKA-toimijan linkit. Käy tutustumassa 
omaan OLKA-toimijaan! 

Tämä OLKAnen-lehti muuttuu sähköiseksi OLKA-
nen-uutiskirjeeksi vuoden 2021 alusta alkaen ja 
alkaa ilmestyä kuukausittain.  Jos haluat saada 
OLKAnen-uutiskirjeen itsellesi, voit tilata sen näp-
pärästi olkatoiminta.fi-sivuilla

Vertaistalo.fi-palvelun kautta voi löytää helposti 
vertaistukea tarjoavan potilasjärjestön yhteys-
tiedot. Sivustolla on hakukone. Käy testaamassa 
hakukoneen toimivuutta! Tämän lisäksi olemme 
rakentamassa uutta sovellusta, jossa voi ano-

Terveisiä OLKAsta! 

nyymisti ja jopa ilman ajanvarausta keskustella 
koulutetun vertaistukijan kanssa. Tavoitteena on, 
että sovelluksen voi ladata käyttöönsä alkuvuodesta 
2021. Palvelu toimii myös selainpohjaisena. Tästä 
tiedotamme tarkemmin uutiskirjeessä ja olkatoi-
minta.fi-sivun ajankohtaista-palstalla. 

Suomen OLKA-toimijat ovat myös Facebookissa.
Kannattaa ottaa seurantaan OLKAn somekanavia. 
Niistä saat paljon informaatiota muun muassa 
järjestöjen tarjoamasta vertaistuesta, jota tarjotaan 
aktiivisesti koronasta huolimatta.

Vuosi on ollut haastava, mutta samalla luonut 
mahdollisuuden kehittää uutta. Joissain sairaaloissa 
on voinut jatkaa täysin tai supistetusti toimintaa. 
Nämä päätökset ovat kunkin sairaalan johdon 
päätettävissä ja toimimme näiden linjausten 
mukaisesti.

Vuosi 2020 alkaa hiljalleen päättyä. Haluamme toi-
vottaa kaikkien OLKAlaisten puolesta ihanaa joulua 
ja antoisaa uutta vuotta 2021!

Tarja Nordman HUS ja Anu Toija EJY ry
OLKA-johto

│ Kuva: Pixabay │



Älä jää yksin – tukea on tarjolla 

VERTAISTALO.FI Verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. Sivustolla on konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten 
vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita. Vertaistalon Etsi 
vertaistukea -hakukone kokoaa vertaistukea tarjoavien kansanterveys- ja potilasyh-
distysten yhteystietoja. 

Hakukoneessa on jo satojen yhdistysten tiedot ympäri Suomen – tarkista, onko 
oma yhdistyksesi siellä! Vertaistalo on osa Terveyskylä.fi-kokonaisuutta, jota ra-
kennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyössä yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Vertais-
talon ylläpitäjänä toimii OLKA®, joka on HUSin ja EJY ry:n koordinoimaa järjestö- ja 
vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.


