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Rapport från Suomikoti maj 2021
Covid-19
Vi har inga bekräftade fall av Corona. Det har 
varit även lugnt med smittspårningen också. 
Vaccineringen av personal är på gång igen 
efter pausande. Det är en period av allmän 
trötthet av pandemin, vilket är helt förstå-
eligt. Man får ha tänkande på det positiva; 
kommande sommar och semester med åter-
hämtning och framför allt vila. Det behöver 
vi nog alla!

Personal
Inga stora förändringar med personalen. Ef-
ter sommaren är det tre medarbetare som går 
i pension under hösten.

Sommarplanering är på gång och ser gan-
ska så bra ut. En del går redan på intro. 

Verksamheten
Vi har nu inga lediga rum. Aktuella kölis-
tan: 4 på demensen och en 1 på somatiken. 
Vi hade ett trevligt evenemang på valborg.; 
karaoke med dans, grillad korv, munkar och 
mjöd. Det var uppskattad av våra boende. Vi 
hoppas på att kunna bjuda med även anhö-

Tervehdys Suomikodin ystäville!
Elämme nyt aikaa, jollaista meistä kukaan ei 
ole aikaisemmin kokenut. Pandemian takia 
Suomikodinkin työskentelyrutiineja on jou-
duttu monilta osin muuttamaan viranomais-
ten ohjeistuksen mukaan. 

Haluan sekä omasta että johtokunnan 
puolesta kiittää henkilökuntaa jaksamisesta 
raskaan pandemiavuoden aikana. Pandemiaa 
ei ole vielä voitettu, mutta Suomikodissa ol-
laan jo voiton puolella. 

Kiitos myös asukkaille, heidän omaisil-
leen ja ystävilleen kärsivällisyydestä vierailu-
kieltojen aikana.

Oikein hyvää kesää!

Jarmo Kovanen, puheenjohtaja

En hälsning till Suomikotis vänner!
Vi lever i en tid vars like ingen av oss tidi-
gare har upplevt. Vi har under pandemin 
behövt lägga om Suomikotis arbetsrutiner så 
att de följer myndigheternas råd. 

Jag vill från min egen och från hela 
styrelsens sida skicka ett stort tack till perso-
nalen, för att ni har orkat och stått ut under 
detta tunga år. Vi har ännu inte övervunnit 
pandemin, men för Suomikotis del ser det 
betydligt ljusare ut nu. 

Tack också till våra boende, alla anhöri-
ga och vänner för ert tålamod under besöks-
förbuden. 

Nu önskar vi er en riktigt fin sommar!

Jarmo Kovanen, ordförande 

riga på nästa evenemang som är planerad att 
äga rum innan midsommar. Vi tar hänsyn 
till allmänna rekommendationer och restrik-
tioner med våra aktiviteter. Inga risker tas. 
Därmed är grupperna fortfarande små; max 
åtta personer inomhus.

FlexHRM-systemet har vi använt nu i två 
månaders tid. Lathundar finns till handa och 
utöver det så har vi även haft utbildningar till 
personalen. Bemanningsmodulen är på gång 
det också. 

Vi kan hålla på nu och streama musik, 
filmer, gymnastikprogram osv. då vi har även 
skaffat chromecast till enheterna. Sedan får vi 
inte glömma Appva; e-signering av läkeme-
del. Det har vi börjat på enhet 1 fr.o.m. den 
första mars. Målet är att alla enheter hinner 
börja med det innan ssk går på semester på 
enheterna. Det är mycket med digitalisering 
som pågår nu. 

Med vänlig hälsning

Marjo Kantola, verksamhetschef



Miesten lisääntynyt kiinnostus sosiaali- ja 
terveysalan tehtäviä kohtaan on havaittavissa 
myös Suomikotiin valittujen kesätyönteki-
jöiden keskuudessa. Jani, Kevin ja Mikael 
luovat läsnäolollaan muutosta naisvaltaiseen 
hoitoyhteisöön. Uudet työntekijämme halua-
vat tuoda esiin myös miesnäkökulmaa asioi-
den hoitamisessa. Asiakkaiden voimavarat ja 
heidän elämäntilanteensa vaihtelevat, hyvän 
hoidon järjestämisessä tarvitaan monenlaista 
osaamista. 

Kesän miestyöntekijöillämme on ennes-
tään taustalla jokin pohjatutkinto. Jani on 
koulutukseltaan sosionomi ja on aiemmin 
työskennellyt hallinnon- ja asiakasohjauksen 
parissa. ”Muuttoidea Ruotsiin kypsyi vuosien 

Kesän mieslomittajat tuovat moniammatillisuutta
varrella ja sai kannustusta paikallisilta tutta-
vilta”, Jani kertoo. 

Myös Kevin oli kuullut paljon hyvää Suo-
mikodista etukäteen: ”Hain kesätöihin Ruot-
siin, koska datanomin koulutustani vastaavaa 
työtä tuntui olevan vaikea saada nopeasti 
Suomessa. Äitini on sairaanhoitaja ja hänen 
kauttaan hoitotyö on tullut minulle tutuksi. 
Lisäksi olen saanut äidiltä kannustusta hoito-
alalle siirtymiseen.” 

Mikaelilla on taskussa jo kaksi tutkintoa. 
Hän on kokki sekä lähihoitaja. Viime vuodet 
ovat kuluneet vanhustenhoidossa ruotsa-
laisissa paikoissa. ”Toivon, että työskentely 
Suomikodissa antaa mahdollisuuden tutustua 
syvemmin suomalaiseen kulttuuriin ja suo-
malaisiin sukujuuriini.  Aiempien työvuosien 
aikana moniammatillisesta osaamisestani on 
ollut iloa esim. pubi- ja pizzailtojen järjestä-
misessä ikääntyneille. Harrastan kitaransoit-
toa ja vaikuttaa siltä, että voin Suomikodissa 
käyttää koko persoonaani työvälineenä!” 

Kesän miestiimiläisten mielestä myön-
teistä on myös se, että kesätyöntekijöiden 
vastaanotto Suomikodissa on ollut mukavan 
rento ja ennakkoluuloton. Kesää odotetaan 
innolla ja sen toivotaan lisäävän hoitoalan 
osaamista sekä rohkeutta olla yksi persoonal-
linen hoitaja muiden joukossa.

Taina Andreev, yksikköpäällikkö

In Memoriam – Alli Urberg
Alli kuului Suomikodin perustajajäseniin. Hänet valittiin huhti-
kuussa 1989 yhdistyksen johtokunnan ensimmäiseksi puheen-
johtajaksi. Hän nukkui ikiuneen 3.4.2021 90 vuoden iässä.   Alli 
Urbergin muistoa voi kunnioittaa lahjoittamalla Hilja Jensenin 
muistorahastoon, koska Suomikoti oli tärkeä asia Allille.

Lahjoitukset Hilja Jensenin muistorahastoon  PG 411 22 60-7.

Voit lukea Allista ja Suomikodin vaiheista kotisivulta! (Etusivu 
=> Historiaa)

http://www.suomikoti.se


Suomikodissa tapahtuu pandemiankin aikana!


