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OLKA® – koordinoitua järjestö- ja 

vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

TEEMAPÄIVÄT

ESITTEET JA LEHDET

OHJAUS YHDISTYKSIIN

AULA-AVUSTAJAVERTAISTUKIJAT

TOIVO-SOVELLUS JUTTUKAVERI

LEIKKIKAVERI

SAATTOHOIDON 
TUKIHENKILÖT

TOIVO-
tukipalvelu

ILONA-
palvelu

OIVA-
tietopalvelu

HELMI-
kehittäjäpalvelu

KOKEMUSEDUSTAJA

KOKEMUSNEUVOJA

KOKEMUSPUHUJAVERTAISTALO.FI

OLKA on sairaalan ja kolmannen sektorin välistä kumppanuustoimintaa.



Toivo-vertaistukisovellus 

• Maksuton mobiilisovellus

• Lataus sovelluskaupasta tai käyttö osoitteessa 
www.olkatoiminta.fi/toivosovellus

• Uusi, yhteinen toiminta-alusta eri järjestöille: vertaistukijat 
edustavat omaa taustajärjestöään

• Ei pyri korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa vertaistukea

• Kahdenkeskinen vertaistuki

• Tehtäväänsä koulutetut, sitoutuneet, luotettavat vapaaehtoiset

• Tavoite: avun hakijat ohjautuisivat järjestöjen palvelun piiriin
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Sovelluksen hyödyt

• Ei tarvitse tietää, mistä järjestöstä vertaistukea voi saada
• Haku avainsanoilla tai valmiita listoja selaamalla

• Ei tarvitse olla valtavaa määrää printtimateriaalia jaettavana

• Vertaistukea voi antaa ja saada ajasta tai paikasta riippumatta
• Hoitopolun eri vaiheet, tukea hakevan valmius

• Pitkät välimatkat

• Poikkeusajat

• Anonymiteetti: yhteystietoja ei tarvitse vaihtaa, viestit ja puhelut 
sovelluksen sisällä

• Vertaistukija voi itse määritellä, milloin on käytettävissä



Tämän hetkinen tilanne

• Pilotti alkanut keväällä 2021

• Sovelluksessa tällä hetkellä mukana olevat 
järjestöt:
▪ 22q11 Finland ry
▪ Aivoliiton Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys ry
▪ Aivovammaliitto
▪ Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry
▪ Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
▪ Hengitysliitto
▪ Hyvän mielen talo ry
▪ Invalidiliitto ry
▪ Leijonaemot ry
▪ Lohjan Diabetesyhdistys ry
▪ Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
▪ Neuroliitto
▪ Oulun Reumayhdistys ry
▪ Parkinsonliitto ry
▪ Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry

▪ Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
▪ PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
▪ Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland 

ry
▪ Satakunnan Syöpäyhdistys ry
▪ Suomen Horton-yhdistys ry
▪ Suomen Meniere-liitto ry
▪ Suomen Migreeniyhdistys ry
▪ Suomen Sydänliitto ry
▪ Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry
▪ Sylva ry
▪ Syömishäiriöliitto – Pohjois-Suomen SYLI-

keskus
▪ Syöpäjärjestöt
▪ Young Cancer Finland ry



Järjestöt sovelluksessa

• Järjestö on näkyvillä vertaistukijan profiilissa ja 
organisaatioesittelyissä

• Toimintoja järjestöille:
• Tapahtumat: mahdollisuus markkinoida maksuttomia tilaisuuksia, kuten 

webinaareja ja isompia tilaisuuksia/verkkopalveluita 

• Tulossa: yhdistyksen työntekijällä on mahdollisuus antaa tukea ja tietoa 
sovelluksen kautta chatissä ja puheluilla

• Tukee omia vertaistukijoitaan

• Saa tilastot vertaistukijoiden toiminnasta sovelluksessa
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Miten mukaan?

• Järjestö ilmoittaa kiinnostuksestaan liittyä sovellukseen 
osoitteeseen toivo@olkatoiminta.fi

• Järjestö toimittaa vertaistukijoiden yhteystiedot OLKAlle

• OLKA kutsuu vertaistukijat käyttöopastukseen, jonka 
jälkeen haastattelu, sopimus ja profiilin luominen

• Vertaistukijana toimiminen

• Tuki taustajärjestöstä ja Toivon ylläpidosta
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Vertaistukijat sovelluksessa

•Ylläpidon hyväksymiä henkilöitä
•Vertaistukijakoulutus, opastus, haastattelu, 

sopimus
•Nimi, kuva, taustajärjestö, sairaus/vamma johon 

tarjoaa vertaistukea (voi olla useampi)
•Profiili on näkyvillä kaikille
•Voi piilottaa profiilinsa tarvittaessa (esim. loman 

ajaksi)
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Vertaistukija sitoutuu

•Toimintaperiaatteisiin 
•mm. laitesuojaus, arvostava kohtaaminen, 

vaitiolo
•Vastaamaan sovitun ajan sisällä viesteihin
•profiilin voi piilottaa ruuhkan/tauon/loman 

ajaksi
•puheluita vastaanotetaan vain päivystys-tilassa

•Raportoimaan epäasiallisesta käytöksestä
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Vertaistuen hakija

• Anonyymi profiili, ei vaadi rekisteröitymistä, salasanoja tms.
• Sovelluksen käyttö nimimerkillä

• Vertaistuen hakijan kannattaa käyttää sovellusta aina samalta 
laitteelta 
• Pääsee palaamaan samalla nimimerkillä vanhoihin keskusteluihin

• Aloite keskusteluihin aina vertaistuen hakijalta

• Ei muiden henkilöiden nähtävissä kuin niiden 
vertaistukijoiden, joiden kanssa keskustelee

• Keskustelujen sisältö salainen



Sovelluksen käyttäminen



Sovelluksen etusivu



Vertaistuen hakeminen



Vertaistukijan profiili



Missä Toivo näkyy?

• Valtakunnallisen OLKA-verkoston some, uutiskirjeet

• Olkatoiminta.fi

• Vertaistalo.fi

• Sairaaloiden OLKA-pisteet, infonäytöt

• Osastotunnit, infotilaisuudet henkilökunnalle

• Esittelyt kiinnostuneille järjestöille

• Mukana olevien järjestöjen viestintä ja muu toiminta



Kiitos!

Yhteydenotot sovellukseen liittyvistä asioista:
toivo@olkatoiminta.fi 

OLKA-toiminnan ja Toivon kuulumisia voit seurata 
seuraavien kanavien kautta:
• olkatoiminta.fi
• OLKAnen-uutiskirje
• vertaistalo.fi
• FB ja IG: OLKA + paikkakunta
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OLKA Pääkaupunkiseutu @olkatoiminta


