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Vuoden Omahoitaja 2021 on Tiina Toivonen Aurinkolinnan 

palvelukodista Heinolasta 

 

Seurana Oy vahvistaa missiotaan onnellinen vanhuus julkistamalla vuosittaisen, valtakunnallisen 

Vuoden Omahoitaja -tunnustuksen. 

 

Vuoden Omahoitaja -tunnustus 2021 julkaistaan vuosittain elokuun 16. päivä ja sen tavoitteena on 

tuoda esiin positiivisia vanhusuutisia ja nostaa vanhushoiva-alan palvelutasoa. Tunnustuksella Seurana 

haastaa kaikki Suomen vanhustyössä olevat mukaan onnellisen vanhuuden tekemiseen sydämellään ja 

aidolla halulla olla läsnä. 

 

”Vanhusten hoidon laadusta puhutaan paljon, aiheellisesti. Me Seuranassa keskitymme missioomme 

Onnellinen vanhuus tarjoamalla vanhukselle merkityksellisiä, kiireettömiä hetkiä kotona ja 

hoivakodissa. Vanhusseurapalvelualan edelläkävijänä ja kehittäjänä laitamme keskiöön vanhuksen ja 

omaisensa – sekä tyytyväisen hoivaajan. Onnellisuutta tehdään yhdessä. Vieraillessamme 

vanhusasiakkaidemme luona hoivakodeissaan näemme ja kuulemme paljon. Myös omaiset näkevät ja 

kuulevat paljon. Hienointa on kuulla onnistumisia ja läsnä olevaa hoitoa. Ja hienoa on jakaa 

onnistumisen kuulumisia koko alan työntekijöiden iloksi ja malliksikin kaikille alalla työskenteleville. 

Siitä lähti idea Vuoden Omahoitaja -tunnustuksesta. Se on valtakunnallinen ja kaikki omaiset voivat 

ilmoittaa rakkaansa hoitajan paikasta riippumatta mukaan tunnustukseen. Meidän on helppo järjestää 

tunnustus, koska emme itse hallitse yhtäkään hoivapaikkaa, vaan Seuralaisemme vierailevat näissä 

päivittäin tekemässä onnellista vanhuutta omille asiakkailleen”, toteaa Mirka Saarinen, Seuranan 

perustaja ja toimitusjohtaja. 

 

VUODEN OMAHOITAJA 2021 on Tiina Toivonen, Heinolan Aurinkolinnasta 

 

Monessa hoivakodissa on se ihana hoitaja, joka tekee työtä sydämellään, keksii vanhusten iloksi 

kiireettömiä piristyshetkiä, heittäytyy vanhuksen asemaan. Hän tuo ilon myös omaisille, kun he näkevät, 

että heidän rakasta vanhusläheistään hoidetaan kuin omaa äitiä tai isää. 

 

Seurana Oy sai kymmeniä ehdokkaita Vuoden Omahoitajaksi, niin yksityisen kuin julkisen sektorin 

hoiva- ja palvelukotien hoitajien joukosta. Tyytyväiset omaiset nimesivät valtakunnallisesti omia ihania 

hoitajia ehdokkaiksi. Joukosta valitsimme hakemuksen perusteella yhden voittajan, Tiinan Toivosen. 

Perusteluna, että hän tekee juuri sitä, mitä Seuranakin haluaa kaikille Suomen vanhuksille; sydämellään 

työn tekemistä ja halu antaa aikaansa ja olla läsnä, tuoda turvallinen olo vanhukselle hoivakodissaan. 

 

Tiina Toivosen ehdotti mukaan omainen, joka oli erittäin tyytyväinen Tiinan panokseen äitinsä hoitajana 

hoivakodissaan. Hän kirjoitti Tiinasta mm. nämä voittoon vieneet sanat: 

 

Tiina on vaan niin juuri oikea henkilö työskentelemään kaikkien vanhusten kanssa ♥ Hänellä on aina aikaa 

olla läsnä äidilleni. Tiina myös ottaa huomioon minut soittamalla äitini kanssa, eli asun muutaman sadan  

http://www.seurana.fi/


 

  Tiedote 

 

 

  16.8.2021 

Seurana Oy  www.seurana.fi 

 

 

 

kilometrin päässä äitini hoivakodista. Tiina on aina positiivinen ja iloinen, sitä hän myös jakaa asukkaille ja 

omaisille. Tiinalta löytyy aina aikaa istua äitini viereen. Tiina tekee työtään sydämellään ♥ Sanat ei riitä 

kertomaan miten hyvä hoitaja Tiina on ♥ Jatka Tiina samaan malliin. Olet korvaamaton, empaattinen ja 

todella ihana hoitaja ♥ Hienoa, että tällainen tunnustus järjestetään ja toivottavasti kaikki ottavat tästä ilolla 

esimerkkiä omaan työhönsä. 

 

”Olen niin otettu tästä tunnustuksesta. Nautin työstäni ja liikuttuneena otin tiedon vastaan, että hyvä 

tarkoitukseni ja haluni tehdä hyvää asukkaillemme on huomioitu ja saan kiitos näin myös omaisilta. 

Tämä tunnustus vain lisää motivaatiotani ja toivottavasti antaa tsemppiä meille kaikille vanhushoiva-

ammattilaisille”, toteaa Tiina Toivonen voitostaan. 

 

Vuoden Omahoitaja -taustatietoja: 

 

81 ehdokasta Vuoden Omahoitajaksi! 

 

Kilpailun tavoitteena on vanhusten arvostuksen ja onnellisen vanhuuden lisääminen ja tämä 

ehdokasmäärä osoittaa tarpeen tällaiselle tunnustukselle, toteaa tunnustuksen järjestäjä Mirka 

Saarinen Seuranasta. 

 

Seurana Oy järjestää vuosittain Vuoden Omahoitaja -tunnustuksen, tavoitteenaan nostaa vanhusten 

arvostusta ja positiivista vanhuustietoisuutta yhteiskunnassamme. Valinta tapahtuu vuosittain 16.8. 

 

”Missiomme onnellinen vanhuus haluaa nostaa esiin positiivisia vanhusuutisia ja nostaa vanhuuden 

mainetta ja arvostusta yhteiskunnassamme, jossa senioreiden määrä kasvaa voimakkaasti. Meitä 

kaikkia tarvitaan senioreista huolehtimisessa, ihan perhetasolta kolmanteen, yksityiseen ja julkiseen 

sektoriin asti. Haluamme osoittaa, että kaikki voivat tehdä onnellista vanhuutta, niin pienillä kuin 

isommillakin teoilla.” toteaa Saarinen. 

 

Seurana Oy on Suomen ensimmäinen vanhusseurapalveluyritys, missiona Onnellinen vanhuus. Yritys 

on perustettu, kun Mirka Saarinen etsi vastaavaa palvelua isoisälleen hoivakodin arkea piristyttämään, 

sitä löytämättä. Positiivinen kehämme sisältää tyytyväisen vanhuksen, tyytyväiset omaisensa sekä 

eläkeikäiset Seuralaisemme, jotka saavat tehdä merkityksellistä keikkatyötä ja varautua itse 

toiminnalliseen vanhuuteen. Autamme niin vanhuksia, mutta myös puolisoa ja omaisia, jotka usein 

tekevät kaikkensa vanhempiensa tai puolisonsa eteen, työ- ja ruuhkavuosien kiireissä. Haluamme 

tasapainottaa työssä olevien työ- ja perhe-elämän arkea tekemällä hyvää arkea kiireettä vanhuksilleen. 

Työllistämme hyväkuntoisia eläkeläisiä Seuralaisiksi, työntekijöidemme keski-iän ollen 67 vuotta. 

Voitimme Great Place to Work, Suomen Parhaat Työpaikat -tunnustuksen 2021. Toimimme 

valtakunnallisesti. Meillä on aikaa.  www.seurana.fi 

 

Lisätietoja ja Vuoden Omahoitajan haastattelupyynnöt: 

Mirka Saarinen, perustaja, toimitusjohtaja, Seurana Oy 

p. 040 555 3235 

mirka.saarinen@seurana.fi 
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