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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 Etelä-Karjalan syyskuulumisia

• OLKA tarjoaa järjestöille mahdollisuuden pitää teemapäiviä sairaaloissa

• Irti Huumeista ry tukee huumeita käyttävien läheisiä valtakunnallisesti

• PCOS-viikko tarjoaa tietoa munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

• Älä jää yksin migreenin kanssa

• Nuoret lesket ry - vertaistuesta voimaa surun keskellä

OLKA Etelä-Karjalan syyskuulumisia

Etelä-Karjalassa OLKA-toimintaa

toteutetaan Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n

ja Etelä-Karjalan sosiaali -ja terveyspiiri

Eksoten kanssa yhteistyönä. Syksy on

alkanut mukavan vauhdikkaasti Etelä-

Karjalan Omaishoitajat ry:n järjestämällä

kesätorikiertueella ja myöhemmin syksyllä

on tarkoitus olla mukana

vapaaehtoistoiminnan tapahtumassa.

Lue lisää

OLKA tarjoaa järjestöille mahdollisuuden pitää

teemapäiviä sairaaloissa

Oletko kuullut järjestöjen mahdollisuudesta

tulla esittelemään toimintaansa sairaalaan

OLKA-pisteelle? OLKA-pisteet ovat

järjestöjen infopisteitä, joissa tarjotaan

potilaille, läheisille sekä sairaalan

henkilökunnalle tietoutta tukea tarjoavien

järjestöjen toiminnasta.

Lue lisää
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Irti Huumeista ry tukee huumeita käyttävien

läheisiä valtakunnallisesti

Irti Huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia

tukipalveluita huumeita käyttäville ja heidän

läheisilleen. Läheisten vertaistuki on iso

osa toimintaa.

Lue lisää

PCOS-viikko tarjoaa tietoa munasarjojen

monirakkulaoireyhtymästä

Korento ry järjesti 5.–11.9.2022 kansallisen

PCOS-viikon, jonka tavoitteena on lisätä

tietoisuutta PCOS:stä ja rohkaista

puhumaan aiheesta avoimesti ja ilman

häpeää.

Lue lisää

Älä jää yksin migreenin kanssa

Suomen Migreeniyhdistys ry on

valtakunnallinen potilasjärjestö, joka

edustaa migreeniä ja vaikeita

päänsärkysairauksia sairastavia. Toiminta-

ajatuksena on olla mahdollistamassa hyvää

elämää migreenin kanssa eläville.

Lue lisää

Nuoret lesket ry - vertaistuesta voimaa surun

keskellä

Nuoret Lesket ry järjestää

vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa

leskeyteen liittyvissä asioissa niin leskille

kuin vanhempansa menettäneille lapsille ja

nuorille.Yhdistys on työikäisten leskien ja

leskiperheiden vertaistukiyhdistys.

Lue lisää

Seuraava OLKAnen-uutiskirje lähetetään lokakuussa.
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