
Seniorikamarin
kesäkauden toiminta 

Lisätietoa digipalveluista ja Seniorikamarin toiminnasta saat 
palveluohjaajiltamme.

Palveluohjaajat
Pudasjärvi: 040 7012 230 (ma-pe klo 9-11)
Ii: 050 3950 494 (ma-pe klo 8-10)
Simo: 040 5727 329 (ma-pe klo 9-14)
Utajärvi: 050 9177 346 (ma-pe klo 12-15)
Vaala: 050 4485 541 (ma-pe klo 12-15)

Digikummi
Oulunkaaren oma Digikummi opastaa ja tukee kuntalaisia 
kaikissa digikysymyksissä. Eevan tavoittaa monesta eri kana-
vasta niin sähköpostitse, puhelimella tai vaikkapa WhatsApp- 
tai Facebook-viestillä:
eeva.patokoski@oulunkaari.com
p. 050 436 6593
Facebook: Oulunkaaren digikummi

Digituki
Digituutoriverkosto koostuu Oulunkaaren vapaaehtoisista 
työntekijöistä. Tuutorit opastavat kuntalaisia sähköisten palve-
luiden käytössä. Ota yhteyttä esim. sähköpostitse: digituki@
oulunkaari.com

Ota yhteyttä!



Arjen asialla
ma ja ke 12:00-13:00
Arjen hyvinvointia ja juttuseuraa. Ryhmää ohjaavat toimintatera-
peuttiopiskelijat.

Jumpat
ma-pe klo 10:30-11:00
Liikuntaa ja toimintaa erilaisten aktiviteettien muodossa, kaikkien toi-
mintakyvylle muokattavissa.

Musiikkituokio
ti klo 14:00-14:45
Kuunnellaan yhdessä musiikkia. Toiveita otetaan vastaan!

Luontohetki
to klo 13:30-14:00
Seurataan kesän etenemistä ja nautitaan yhdessä luonnosta mm. 
kuvien, runojen ja muistelun avulla. Ryhmää ohjaavat sosiono-
miopiskelijat.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Tarkistathan ajantasai-
sen aikataulun HoivaTouch -laitteestasi!

Seniorikamarilla tapahtuu!
Seniorikamari on virtuaalinen olohuone, jossa ikäihmiset voivat hyö-
dyntää sinne tuotettua monipuolista sisältöä. Palvelun tavoitteena 
on tukea kotona asumista ja lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Se-
niorikamarin kautta voit osallistua lähes päivittäin erilaisiin ryhmä-
töimintoihin. Osallistuminen tapahtuu helposti HoivaTouch -laitteella 
suoraan kotoasi. Voit osallistua toimintaan oman mielenkiinnon ja 
jaksamisen mukaan - halutessasi voit vain katsoa ja kuunnella. Se-
niorikamarissa tapaat ihmisiä, voit vaihtaa kuulumisia ja sinulle on 
tarjolla monipuolista toimintaa ryhmissä. 

Digi-työkaluja arjen tueksi ja helpotukseksi
Oulunkaari tarjoaa asiakkailleen monenlaisia tuki- ja turvalaitteita 
sekä digitaalisia palveluja. Niiden avulla helpotetaan arjen sujumista 
sekä tuetaan kotona asumista. 

HoivaTouch-laite on helppokäyttöinen kuvapuhelin, jolla voi pitää 
yhteyttä kunnan kotihoitoon sekä omaisiin ja osallistua erilaisiin ryh-
mätuokioihin.

Evondos- lääkerobotti ohjaa ottamaan lääkkeet oikeana ajankohta-
na ja ilmoittaa hoitohenkilökunnalle ottamatta jääneestä lääkkeestä. 

Seniortekin ”Kukkatolppa” etäseurantajärjestelmä seuraa hyvin-
vointia ilman käteen laitettavaa ranneketta. Se ennakoi hyvinvointia 
ja muun muassa hälyttää apua automaattisesti, kun kotona asuva 
hän on esimerkiksi kaatunut tai pudonnut sängystä.

Elisa INR -sovellus on Marevan-lääkkeen käyttäjille tarkoitettu puhe-
linsovellus, joka muistuttaa, ohjeistaa ja antaa palautetta mittauksista. 

Oulunkaaren Omahoidossa voi muun muassa sähköisesti varata, 
tarkastella ja perua terveydenhuollon aikoja sekä tarkastella omia la-
boratoriotuloksia. Omahoidossa voi myös lähettää omaishoidontuen 
tai kuljetuspalveluiden hakemuksia: www.oulunkaarenomahoito.com

Oulunkaaren digipalveluista saat lisätietoja palveluohjauksen nume-
roista (ks. numerot takasivulla).

Tiesitkö, että voit olla myös videopuhelinyhteydessä lääkäriin 
tai hoitajaan? Videopuhelu on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, 
kun asia ei vaadi fyysistä läsnäoloa, välimatkat ovat pitkiä tai kotoa 
ei syystä tai toisesta pysty poistumaan. Voit kysyä videomahdolli-
suudesta, kun otat yhteyttä terveysasemasi ajanvaraukseen. 


