
Hyvä Jana ja hyvät juhlahetkeemme osallistujat 
  
 
Olen itse sairaanhoitaja ja terveydenhuollon opettaja ja aikoinaan opettanut satoja sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoita ja siksi tulin todella onnelliseksi, kun kuulin tästä ansiomerkin hakemisehdotuksesta. Ja kun 
luin Jana Sinusta tehtyjä suosituksia, ajattelin, että nyt ollaan hakemassa ansiomerkkiä juuri oikealle 
ihmiselle.   
  
Et enää työskentele Wilhelmiinassa, ja olet nyt tekemässä arvokasta työtä toisaalla, jossa myös sinun 
ammattitaitoasi, osaamistasi ja eettistä asennettasi tarvitaan. 
  
Tulit Wilhelmiinan Aapo ryhmäkotiin vuonna 2016, joten olit täällä useamman vuoden ajan ja toit monen 
ikäihmisen elämään läsnäolollasi lämpöä ja läheisyyttä. Miellyttävä ja ikääntyneitä arvostava ja kunnioittava 
asenne näkyi toiminnassasi. Olet asiakkaalle aidosti läsnä ja paneudut asioihin niin, että ne etenevät 
asiakkaan edun mukaisesti huomioiden yhteisesti sovitut hoitolinjaukset. Asiat eivät jää kesken, vaan 
hoidat ne johdonmukaisesti ja luotettavasti. Erityisen arvokkaaksi tämän kunniamerkin tekee se, että 
hakemuksen alullepanijana on Aapossa asunut varatuomari, sosiaalineuvos Herman Nurminen. Hän olisi 
varmasti halunnut olla mukana tässä tilaisuudessa.  
 
Edellisten kuvausten lisäksi ansiomerkkihakemuksessa sinua kuvataan seuraavasti: Jana Onno on 
palvelualtis, asiakkaita ja asukkaita kunnioittava, ystävällinen ja lämminhenkinen. Hän tuntee ryhmäkodin 
asukkaat ja heidän tarpeensa erinomaisesti, ja näin pystyy vastaamaan niihin oikein, oikea-aikaisesti sekä 
ripeästi. Jana Onno osaa kohdata luontevasti niin asiakkaat, heidän läheisensä, että työyhteisön. Hänellä on 
kyky etsiä ratkaisut ja toimia ratkaisukeskeisesti vaikeissakin tilanteissa. Hänen erityistaitonsa on luotsata 
esimerkillisesti tiimivastaavana koko ryhmäkotia.  
 
Eikä tässä vielä kaikki: Olet myös idearikas ja kehittämismyönteinen, joka näkyi täällä ollessasi siinä, että 
järjestit ryhmäkodissa asukkaita ilahduttavia ja heidän toimintakykyynsä sopivia tapahtumia. Monet näistä 
tapahtumista päätyivät myös viestintäkanaviimme. Ammattitaitosi on erityisen korkeatasoista ja tämä tuli 
näkyviin raskaana korona-aikana. 
  
Työskentelit siis täällä Wilhelmiinassa pandemian aikana. Pandemia oli erittäin haasteellista aikaa kaikille 
hoito- ja hoivatyöntekijöihin ympäri Suomea. Vaati suurta luovuutta, ammattitaitoa ja eettistä osaamista 
mahdollistaa hyvä hoito ja inhimillinen arki asiakkaille monista rajoituksista huolimatta. Olet yksi niistä 
työntekijöistä, joita ilman maamme ei olisi pärjännyt. Palkitsemisesi on siis kunnianosoitus koko 
ammattikunnalle. Tunnen itsekin ylpeyttä hoitotyöntekijänä tästä saamastasi kunniamerkistä. 
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