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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. 

Toivo-sovelluksessa mukana jo lähes 30 eri yhdistystä

Satasairaalan OLKA-pisteen kevään kuulumiset

Toivo-valmentajavalmennus yhdistyksille syksyllä 2022

Lupa lapsuuteen ry on tukena lasten ja nuorten palliatiivisessa hoidossa

Uskontojen uhrien tuki UUT ry tukee hengellistä väkivaltaa kokeneita

Toivo-sovelluksessa mukana jo lähes 30 eri
yhdistystä

Toivo-sovelluksen kautta tavoitat sinulle
sopivan vertaistukijan juuri silloin, kun
sinulle sopii. Sovelluksen käyttö on
maksutonta eikä se vaadi rekisteröitymistä:
vain nimimerkki riittää.

Sovelluksen kautta voi tällä hetkellä
tavoittaa vertaistukijoita jo lähes 30 eri
yhdistyksestä. Uusimpia tulokkaita
Toivossa ovat muun muassa Irti Huumeista
ry ja Suomen Meniere-liitto. Lataa sovellus
tai käytä sitä selaimella ja katso, mitkä
muut yhdistykset tarjoavat tukea
sovelluksen kautta.

Tutustu Toivoon

Satasairaalan OLKA-pisteen kevään
kuulumiset

Satasairaalassa OLKA-pisteellä on riittänyt
monenlaista toimintaa kuluneen talven ja
kevään aikana. Toukokuun aikana on
luvassa myös Toivo-valmennus
vertaistukijoiksi haluaville.
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Toivo-valmentajavalmennus yhdistyksille
syksyllä 2022

Toivo-valmentajavalmennus sopii
yhdistyksille, jotka suunnittelevat omaa
vertaistukijavalmennusta tai jotka haluavat
tutustua Toivo-valmennuksen
kokonaisuuteen. Valmentajavalmennus
järjestetään elo-syyskuussa: hakuaika
päättyy 31.5.2022.

Lue lisää

Lupa lapsuuteen ry on tukena lasten ja
nuorten palliatiivisessa hoidossa

Vuonna 2021 perustettu Lupa lapsuuteen
ry tukee perheitä lapsen tai nuoren
palliatiivisen hoidon elämänvaiheessa.
Yhdistys toimii, jotta kuoleman varjo ei veisi
elämän iloa yhteisistä päivistä.

Lue lisää

Uskontojen uhrien tuki UUT ry tukee
hengellistä väkivaltaa kokeneita

Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen on
suuri identiteetin ja maailmankuvan kriisi.
Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n
vertaistukitoiminta on suunnattu heille, joilla
on vaikeita kokemuksia liittyen
uskonyhteisöön kuulumiseen tai siitä
irtautumiseen.

Lue lisää

OLKA-toiminta toivottaa iloista vappua
ympäri Suomen!

Seuraava OLKAnen-uutiskirje ilmestyy
toukokuun lopulla.

OLKA-toiminta

Vertaistalo.fi
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