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Kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje kokoaa yhteen valtakunnallisen OLKA-toiminnan ja
Vertaistalon ajankohtaiset aiheet. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille sairaalavapaaehtois-
toiminnasta ja vertaistuesta kiinnostuneille.

Aiheita tässä uutiskirjeessä:
Linkit vievät OLKAn ja Vertaistalon sivuille. 

OLKA Oulu mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokemustoimintamallin
kehittämisessä

Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti sairaiden kuntoutumiseen

Adoptioperheet ry tarjoaa tukea adoptiopolulla

Suomen Syöpäpotilaat ry tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa

Korento ry tarjoaa vertaistukea endometrioosin kanssa eläville

Älä jää yksin! Vertaistukea Autismiliiton vertaistoiminnasta

OLKA Oulu mukana Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen kokemustoimintamallin
kehittämisessä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
valmistellaan mallia siitä, miten
kokemustoimijoita voidaan hyödyntää
sosiaali- ja terveyspalveluissa. OLKA Oulu
on kehittämistyössä mukana Oulun
yliopistollisessa sairaalassa tehdyn
yhteistyön pohjalta.

Lue lisää

Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti
sairaiden kuntoutumiseen

OLKA Mikkelissä tehty opinnäytetyö
kartoittaa somaattisesti sairaiden
kokemuksia vertaistuesta. Opinnäytetyö
osoittaa, että vertaistukitoiminnan
asiakaslähtöinen kehittäminen vaatii eri
toimijoiden yhteistyötä.

Lue lisää

https://olkatoiminta.fi/olka-oulu-mukana-pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-kokemustoimintamallin-kehittamisessa/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=maaliskuun+uutiskirje+2022
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Adoptioperheet ry tarjoaa tukea adoptiopolulla
Adoptioperheet ry:n tavoitteena on tarjota
yhä kattavammin ja monipuolisemmin
matalan kynnyksen vertaistoimintaa niin
adoptoiduille kuin adoptioperheille ja -
odottajille . Lähde siis mukaan tai vinkkaa
toiminnasta eteenpäin.

Lue lisää

Suomen Syöpäpotilaat ry tarjoaa tietoa, tukea
ja toivoa

Suomen Syöpäpotilaat ry eli SSP on
valtakunnallinen syöpäpotilasjärjestö, joka
tuke  e syöpäpotilaiden ja heidän
läheistensä selviämistä vaikean sairauden
kanssa. SSP luo mahdollisuuksia
vertaistukeen ja tuottaa syöpä- ja
teemakohtaisia potilasoppaita.

Lue lisää

Korento ry tarjoaa vertaistukea
endometrioosin kanssa eläville

Korento ry:n järjestämää valtakunnallista
Endometrioosiviikkoa vietettiin
21.-27.3.2022. Teemaviikon tavoitteena oli
nostaa esiin erityisesti, mitä vaikutuksia
endometrioosilla on elämän eri vaiheissa.
Yhdistys tarjoaa monenlaista
vertaistukitoimintaa myös teemaviikon
ulkopuolella.

Lue lisää

Älä jää yksin! Vertaistukea Autismiliiton
vertaistoiminnasta

Autismiliitto on valtakunnallinen
autismikirjoa edustava asiantuntija- ja
kansalaisjärjestö, joka on autismikirjon
ihmisten ja heidän läheistensä asialla. Liitto
kouluttaa vertaisosaajia ja järjestää
vertaisiltoja verkossa.

Lue lisää
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Seuraava OLKAnen-uutiskirje ilmestyy
huhtikuun lopulla.
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