
Oulun seudun omaishoitajat ry 
Isokatu 47, 90100 Oulu 

www.osol.fi 08 882 1690 

HAKULOMAKE ELÄMÄNILOA™-KURSSILLE  

Nimi: 
______________________________________________________________________________ 

Lähiosoite: 
______________________________________________________________________________ 

Postinumero: 
______________________________________________________________________________  

Postitoimipaikka:______________________________________________________________ 

Puhelinnumero: 
____________________________________________________________________________ 

Sähköposti:____________________________________________________________________ 

Ketä hoidit omaishoitajana ollessasi?  

______________________________________________________________________________ 

Leskeksi jäämisvuosi / Hoidettavan kuolinvuosi __________ 

Rengasta seuraavista sopiva vaihtoehto: 

Asun                                 1. Yksin 

2. Taloudessa asuu lisäkseni pysyvästi muita henkilöitä 

Montako henkeä?____________________________ 

Vierailetko naapurisi / ystäviesi luona? 

1. Kerran viikossa tai useammin 

2. Pari kertaa kuukaudessa 

3. Noin kerran kuukaudessa 
4. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

5. En tapaa naapureitani / ystäviä 
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Tapaatko yhteisiä ystäviä ja tuttavia läheisesi kuoleman jälkeen? 

1. Harvemmin 

2. Yhtä usein 

3. Useammin kuin läheisesi eläessä / asuessa kotona 

4. En ollenkaan 

Miten mielestäsi olet selviytynyt läheisesi kuolemasta? 

1. Hyvin 

2. Kohtalaisesti 

3. Tilanne on minulle vaikea 

Mikä mielestäsi oli vaikeinta läheisesi kuoleman jälkeen? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________ 

Oletko saanut riittävästi tukea läheisesi kuoleman jälkeen (esim. ystävät, sukulaiset, 
vertaistukiryhmä, sururyhmä, terveyskeskus, mielenterveystoimisto, seurakunta)? 

1. Kyllä 2. En 

Jos olet saanut, mistä  

_________________________________________________________ 

Oletko aiemmin osallistunut vastaaville kursseille kuin nyt haet? 

1. Kyllä 2. En 

Jos olet, kenen 
järjestämille?________________________________________________________________ 

Oletko kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoistoimintaan Elämäniloa-kurssin™ 
jälkeen? 

1. Kyllä 2. En 
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Jos osallistuisit vapaaehtoistoimintaan, millainen toiminta kiinnostaisi sinua?  

1. Voisin toimia ystävänä 

2. Voisin antaa vapaahetkiä omaishoitajille 
 
3. Voisin toimia vapaaehtoisena apuna yhdistyksen eri 
tapahtumissa 

4. Jotain muuta  

Mitä?_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

5. Haluan miettiä asiaa. 

Miksi haet kurssille? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Toiveita ja odotuksia kurssille: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Mahdolliset allergiat ja erikoisruokavalio: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________ 

Mistä sait tiedon kurssista?  

_________________________________________________________________________________ 

Muuta, mitä haluaisit lisätä tai kertoa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Päivämäärä ____________________ 
 

Allekirjoitus ___________________________________________________ 

 

Oulun seudun omaishoitajat/Minna Hernberg 040 559 7766 

Isokatu 47 

90100 Oulu 

 

 

Hyväksyn, että antamiani tietoja voidaan käyttää viestintään ja yhteydenpitoon puhelimitse (soitot, viestit ja 
muut mobiilipalvelut). 

Henkilötietojasi pääsevät käsittelemään hakemuslomaketta käyttävä toimija. Henkilötietojasi säilytetään 
tietokannassa EU-alueella. Hakemuslomake säilytetään toiminnan rahoituksen ajan. Kukin hakemuslomaketta 
käyttävä toimija vastaa saamistaan henkilötiedoista ja säilyttää tietoja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti. 
Lisätietoja henkilötietojesi käytöstä voit tiedustella hakemuslomaketta käyttävältä toimijalta. 


