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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.

• Yhdistysten viestintäkanavat OLKAssa

• Vertaistalon uusi tunnus

• Terveisiä Savonlinnan OLKAsta

• Palvelumuotoilulla parempaa vertaistukea

• Toivo-vertaistukijavalmennukset syksyllä 2022

• Epilepsialiitosta tukea epilepsiaa sairastaville ja läheisille

• Hengitysliitto tuo vertaistuen kotiin

Yhdistysten viestintäkanavat OLKAssa

Onko yhdistyksessänne tulossa teemapäivä tai haluatteko esitellä muuta ajankohtaista

toimintaanne? Ottakaa yhteys OLKAan! OLKAn kautta yhdistyksenne voi saada näkyvyyttä

seuraavilla tavoilla:

1. Sairaaloiden OLKA-pisteillä pidettävät teemapäivät

2. Jaettavien materiaalien tuonti OLKA-pisteille, sähköisten materiaalien jakaminen

sairaaloiden infonäytöillä

3. Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukone ja Ajankohtaista-sivulla julkaistavat

yhdistysten esittelytekstit: mahdollisuus kertoa yhdistyksen vertaistukitoiminnasta

4. Some-postauksien jakaminen, yhdistysesittelyt: tägätkää OLKA postauksiin, niin

tiedämme jakaa niitä omissa kanavissamme.

Toiminta voi vaihdella alueittain, kysy lisää oman alueesi OLKAsta. Yhteystiedot löydät

kootusti tältä sivulta: https://olkatoiminta.fi/toimipaikat/

Oman alueesi OLKAn löydät somesta yhdistelmällä OLKA + paikkakunta. Poikkeuksena

pääkaupunkiseudun OLKA, joka löytyy Facebookista nimellä OLKA pääkaupunkiseutu ja

instagramista @olkatoiminta.

Vertaistaloon liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen

vertaistalo@terveyskyla.fi.
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Vertaistalon uusi tunnus

Vertaistalon vanha logo korvautuu uudella, Terveyskylän tuoretta visuaalista ilmettä

noudattavalla tunnuksella.

Jos käytössänne on ollut vanha Vertaistalo.fi-logo, voitte päivittää uuden tunnuksen

materiaaleihinne Vertaistalosta löytyvällä kuvalla. Ohjeet kuvan käyttöön sekä suomen- ja

ruotsinkieliset versiot tunnuksesta löytyvät täältä (Vertaistalo.fi, suomeksi) ja täältä

(Kamrathuset.fi, ruotsiksi).

Vertaistaloon liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen

vertaistalo@terveyskyla.fi.

Terveisiä Savonlinnan OLKAsta

Savonlinnassa tammikuun 2022 alussa

startannut OLKA-toiminta on lähtenyt

vireästi käyntiin Sosterilla Savonlinnan

Seudun Kolomonen ry:n saaman STEA-

avustuksen myötä.

Lue lisää

Palvelumuotoilulla parempaa vertaistukea

Opiskelijaryhmä tutki kehittämistyössään

Toivo-sovellusta kehittämistehtävän

toimeksiantonaan. Lue lisää mitä opiskelijat

saivat irti haastatteluissa ja kyselystä

sovelluksen vertaistukijoille.

Lue lisää

Toivo-vertaistukijavalmennukset syksyllä 2022

Oletko kokenut oman tai läheisesi vakavan

sairastumisen tai vammautumisen?

Haluatko auttaa muita saman kokeneita?

Hae mukaan vertaistukijavalmennukseen

syksyllä 2022!

Lue lisää

Epilepsialiitosta tukea epilepsiaa sairastaville
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ja läheisille

Epilepsialiitto on valtakunnallinen järjestö,

joka tukee epilepsiaa sairastavien ja heidän

läheistensä hyvinvointia. Epilepsia ei ole

vain yksi sairaus. Kyseessä on

monimuotoinen sairauksien joukko, ja

jokaisen epilepsiaa sairastavan ihmisen

polku on omannäköinen.

Lue lisää

Hengitysliitto tuo vertaistuen kotiin

Hengitysliitto ja paikalliset

hengitysyhdistykset edistävät

hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää

elämää. Vertaistoiminta on osa sekä liiton

että yhdistysten toimintaa. Lue lisää

Hengitysliiton valtakunnallisen

vertaistoiminnan verkkopalveluista!

Lue lisää

Seuraava OLKAnen-uutiskirje lähetetään syyskuussa.

OLKA-toiminta

Vertaistalo.fi

OLKA®

info@olkatoiminta.fi

olkatoiminta.fi

Peruuta uutiskirjeen tilaus | Hallitse asetuksiasi
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