Sote-yrittäjä – liity SuPeriin
LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Oma osaaminen peliin
KOTIHOITOA

HIERONTAA

JALKOJENHOITOA

APUVÄLINEITÄ

RAVINTONEUVONTAA

HYVINVOINTIA

PERHEPÄIVÄHOITOA

Ennen yritykseni perustamista työskentelin sekä taiteilijana että lähihoitajana. Molemmat ammatit samalla sekä
vaativat että kehittivät yrittäjähenkisyyttä. Lähihoitajan
monipuolinen koulutus ja opintojen tuoma syventyminen
ihmiseen kokonaisuutena antoivat itselleni luottamusta yritykseni perustamiseen vielä vuosia valmistumiseni jälkeen.
Ajattelen, että lähihoitaja on samalla tasolla toisen kanssa
tukien, turvaten ja kannustaen elämän eri vaiheissa. Lähihoitaja on tunnetyöläinen, joka toimii ruohonjuuritasolla
toisten hyväksi. Koen, ettei lähihoitajan herkkää ammattitaitoa arvosteta aina tarpeeksi. Omassa yrityksessä pystyy
ottamaan käyttöön kaikki voimavarat, osaamisen ja oman
persoonan. Samalla pystyy myös säännöstelemään työmäärää ja työaikoja.
Taiteen läsnäololla on ollut suuri merkitys hoitotyössäni.
Yrityksessäni yhdistyy hoiva ja taide. Jalkahoitolassani on
esillä taidetta, ja jalkojenhoidon voi saada vaikkapa draghahmoltani, joka syntyi työskennellessäni taiteilijana

muistisairaiden parissa. Omannäköinen elämä toteutuu,
jos on riittävästi tarjolla monipuolisia palveluita, joista
asiakas voi valita.
Kannustan yrittäjäksi aikovia oman näköiseen työhön ja
luovuuteen. Ne eivät ole vastakohtia laadukkaalle sosiaalija terveysalan toiminnalle. Päätän tervehdykseni dragrunoilija Maimu Brushwoodin sanoihin: ”Pehmis-fantasiaa
nonparelleilla sun kanssa jaan tietyillä ehdoilla: Elä sun
omaa unelmaa, älä pelkää mokaa ja lamaa!”
Värikkäin terveisin,
SuPerin yrittäjäjäsen
Timo Tähkänen
Kuvataiteen maisteri ja
lähihoitaja (vanhustyön ja
jalkojenhoidon osaamisalat)
Jalkahoitola Hoi-Tai, Helsinki

SOTE- JA KASVATUSALAN YRITTÄJÄ, LIITY SUPERIIN. SE KANNATTAA!
SuPer tarjoaa edunvalvontaa ja turvaa myös yrittäjille. Jäsenmaksu on vain
10 euroa kuukaudessa ja sillä saat monia hyödyllisiä etuja. Liity osoitteessa
www.superliitto.fi/jasenyys tai paperisella liittymislomakkeella.

SUPER-ETUJASI:
• potilasvakuutus

• koulutusta

• ammatillinen vastuuvakuutus

• neuvontaa

• oikeusturvavakuutus

• Suomen Yrityskummien palvelut

• ammatillinen SuPer-lehti

• ammattiosaston toiminta ja tilaisuudet

• kalenteri

• verkostoitumista ja vertaistukea

• jäsenkortti, jolla saat rahanarvoisia etuja
kaikkialla Suomessa

• oma Facebook-ryhmä SuPer-Yrittäjät
• usein kysytyt kysymykset verkossa

TIETOA JA NEUVOJA YRITYKSEN PERUSTAMISEEN JA PYÖRITTÄMISEEN
Aluehallintovirastosta saat tietoa tarvitsemistasi luvista. www.avi.fi
Valvira myöntää oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia ja ylläpitää Terhikki-, Suosikki- ja
Valveri-rekistereitä. www.valvira.fi
Potilasvakuutuskeskuksesta saat tietoa pakollisesta potilasvakuutuksesta. www.pvk.fi
SYT-kassa on Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa. www.syt.fi
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry on toimialan yksityisten palveluntuottajien valtakunnallinen
edunvalvontajärjestö. www.tesory.com
Yrityskummit tarjoavat apua mm. markkinoinnin ja myynnin kysymyksissä. www.yrityskummit.fi
YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä. www.ytj.fi
Tukea ja tietoa saat www.uusyrityskeskus.fi
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TYÖTÄ LÄHELLÄ IHMISTÄ
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.
SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
puh. 09 2727 910
faksi 09 2727 9120
www.superliitto.fi
www.superlehti.fi
superliitto
Kysy lisää: yleishallinto@superliitto.fi
Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja,
kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa:
https://securemail.superliitto.fi

Ovatko jäsen- ja yhteystietosi ajan tasalla? Voit tarkistaa ne helposti
Oma SuPerista. Kirjaudu osoitteessa www.superliitto.fi

