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Tervetuloa OLKAnen-uutiskirjeen pariin! Kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje kokoaa yhteen
OLKAn ja Vertaistalon ajankohtaiset aiheet. Kirje on tarkoitettu kaikille koordinoidusta
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaistuesta kiinnostuneille.
 
Aiheita tässä uutiskirjeessä:
(Linkit vievät OLKAn ja Vertaistalon sivuille.)

Vertaistukisovelluksemme nimi on Toivo

OLKAlaiset Kohtaamispaikkapäivillä, osa 1

OLKAlaiset Kohtaamispaikkapäivillä, osa 2

Suolistosairaiden vertaistukea somessa

Uuden Oulun Reumayhdistys ry: hyvän mielen vertaistoimintaa

Kerro ajankohtaisesta vertaistukiaiheesta Vertaistalossa

Vertaistukisovelluksemme nimi on Toivo
Pitkään kypsytellyn sovelluksemme nimi on
Toivo-vertaistukisovellus! Sovellus tulee
ladattavaksi sovelluskauppoihin lähipäivinä.
Seuraathan aktiivisesti OLKAn sosiaalista
mediaa.
 
Toivo viettää nimipäivää perjantaina 4.6.
Haluamme kutsua yhdistyksesi
tutustumaan sovellukseemme klo 14–15.
Tule esittelyyn, jos aihe on sinulle uusi ja
haluaisit kuulla lisää sovelluksestamme.
Olet myös tervetullut, vaikka olisitkin jo
aiemmin ollut sovelluksen esittelyssä.
Kutsu on avoin kaikille. Tervetuloa!
Osallistumislinkki: https://bit.ly/3vjlZWh
 
Sovelluksen pilottivaihe on sujunut hyvin.
Seuraavaksi alamme kartoittaa yhdistyksiä,
jotka haluavat mukaan sovellukseen
syksyllä. Jos yhdistyksesi on kiinnostunut
tulemaan mukaan vertaistukisovellukseen,
olethan yhteydessä: toivo@olkatoiminta.fi
 
Lisätietoja: OLKAn asiantuntija Kaisa
Kauhanen, kaisa.kauhanen@ejy.fi, p. 050
382 7711.
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OLKAlaiset Kohtaamispaikkapäivillä, osa 1
Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät
järjestettiin huhtikuussa verkossa.
Pääkaupunkiseudun OLKA-tiimi hajaantui
virtuaalisiin sessioihin ja kirjasi ylös
ajatuksiaan päivien aikana.
Kuvapainotteinen reportaasi vie takaisin
Kohtaamispaikkapäivien tunnelmiin.

Lue lisää

OLKAlaiset Kohtaamispaikkapäivillä, osa 2
Kohtaamispaikkapäivien toisena päivänä
vierailtiin verkon välityksellä Etelä-
Afrikassa, kierreltiin virtuaalisella
järjestötorilla ja osallistuttiin tarinateatterin
esitykseen.

Lue lisää

Suolistosairaiden vertaistukea somessa
IBD ja muut suolistosairaudet ry:n
vertaistuen ytimessä ovat Facebookin
vertaisryhmät sekä vapaaehtoisista
koostuva sometiimi. Sometiimin julkaisujen
kautta yhdistyksen seuraajat pääsevät
lukemaan vertaistensa kokemuksia ja
ajatuksia elämästä suolistosairauden
kanssa.

Lue lisää

Uuden Oulun Reumayhdistys ry: hyvän mielen
vertaistoimintaa

Vuosi sitten perustettu Uuden Oulun
Reumayhdistys pyrkii toimimaan
yhdistävänä linkkinä alueen reumasairaille
ja heidän läheisilleen. Syksylle on
suunnitteilla vertaistukea monessa
muodossa: muun muassa koulutettujen
vertaisohjaajien ohjaama Reumatroppi-
ryhmä sekä vertaistukiryhmä fibromyalgiaa
sairastaville.

Lue lisää
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Kerro ajankohtaisesta vertaistukiaiheesta
Vertaistalossa

Hei yhdistykset, mitä kuuluu
vertaistukitoiminnallenne? Miltä syksyn
ohjelma näyttää? Kertokaa siitä
Vertaistalon Ajankohtaista-sivulla. Julkaisut
tulevat yhteiseen syötteeseen koko
Terveyskylän etusivulle sekä nostoina
tähän uutiskirjeeseen. Kysy lisätietoja ja
tarjoa tekstiä: vertaistalo@terveyskyla.fi.

OLKA-toiminta

Vertaistalo.fi
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