
Tervetuloa mukaan OLKA-iltaan!

Illan aiheina:

OLKA ja Yhdistystori tutuksi

Potilasjärjestöt ammattilaisten tukena/johtajaylilääkäri Vesa 
Kataja, KSSHP

”Ohjaisin potilasjärjestöön, mutta..”/sosiaaliohjaaja Marita 
Korhonen, JYTE

Sote-järjestöt ja hyte: Sosiaali-ja terveysjärjestöjen hyvinvointia 
ja terveyttä edistävän toiminnan tiedonkeruu - mitä, miten, 
miksi ja milloin?/ Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
KYT ry & toiminnanjohtaja Kristiina Pigg Keski-Suomen 
sydänpiiri ry

Yhdistystori.fi käyttöön: Näin ammattilaiset löytävät järjestösi

Keskustelua, kysymyksiä, toiveita

Mahdollisuus saada opastusta Yhdistystorin käyttöön
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OLKA, KYT & Yhdistystori

Ja miten nämä liittyvät toisiinsa?

Niina Kankare-Anttila 29.8.19

OLKA-ilta potilasyhdistyksille



MITÄ ON OLKA?
Koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa

sairaalassa ja Matarassa.
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TEEMAPÄIVÄT

ESITTEET JA LEHDET

OHJAUS POTILASYHDISTYKSIIN

AULA-AVUSTAJAVAKIOVUOROT

TILAUSKEIKAT

PUHELINTUKI

JUTTUKAVERI

LEIKKIKAVERI

ESIINTYJÄ

MUUT TEHTÄVÄT

TOIVO-vertaistuki OIVA-tietopalvelut Vapaaehtoinen ILONA

Koordinointi ja kehittäminen

Toiminnan koordinointi

Viestintä

Seuranta, arviointi, tilastointi

Asiakkaan ääni työryhmissä

Asiantuntijapalvelut

Vapaaehtoisen polku

Rekrytointi

Valmennus ja perehdytys

Vapaaehtoistehtävät

Tuki, työnohjaus ja virkistys



Keski-Suomen Yhteisöjen tuki 
ry (KYT) on hyväntahtoinen 
kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, 
ihmislähtöisyydelle ja 
kanssalaisuudelle.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 
on keskisuomalainen 
kansalaistoiminnan ja sitä 
edustavien yhteisöjen 
kehittäjä

Toiminnan ydintarkoituksena 
vahvistaa yleishyödyllisten 
yhteisöjen toimintaedellytyksiä

Perustajina, asiakkaina ja 
jäseninä keskisuomalaiset 
järjestöt

MIKÄ ON KYT? 
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Hankkeiden

toteutus ja hallinnointi

Vaikuttamistyö

Avoimet kohtaamispaikat

Tilitoimistopalvelut järjestöille



MIKÄ ON YHDISTYSTORI?

Yhdistystori.fi -verkkopalvelu on Keski-Suomen kansalais- ja 

järjestötoiminnan sivusto. KYT-järjestöpalveluiden 

ylläpitämä maksuton tiedotus- ja viestintäkanava kaikille 

ei-kaupallisille toimijoille. 

Auttaa kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, 

yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja 

kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, 

vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja 

viestintää.

Yhdistystori.fi on osa Toimeksi.fi –

verkkopalvelukokonaisuutta

Ohjeet, vinkit, toiminta, henkilöstö, tapahtumat, hankkeet, 
vapaaehtoistehtävät, harjoittelupaikat, tilat jne.
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OLKA+ KYT+ Yhdistystori = 

OLKA hyödyntää ja tarvitsee toiminnassaan Yhdistystorin 

palveluja, koska: 

OLKAn tarkoituksena on tuoda potilasjärjestöjen palvelut 
kiinteäksi osaksi potilaan hoitokokonaisuutta. OLKA myös 

tuo järjestöjen palvelut sairaalaan. 

OLKA on sairaalan, ammattilaisten ja järjestöjen 

yhteistoimintaa. 

OLKA-toiminnan juurruttaminen on järjestelmällisen 

viestinnän ja kaikkien yhteistyötahojen tulosta. OLKA tekee 

yhteistyötä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Siksi tärkeää on yhteistyö tiedottamisessa ja yksi yhteinen 
alusta, jossa ajantasaiset tiedot kaikkien löydettävissä.
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Kiitos!   
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