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Puheenjöhtäjältä 

Kuluneenä vuönnä ölemme jätkäneet käpäsiteetin käsvättämistä turvätäksemme Finncären 

tuleväisuuden tuleviä vuösiä jä uusiä sukupölviä äjätellen. Olemme myö s jöutuneet kä sittelemä ä n vältiön 

sänelemiä vänhustenhuöltöön köhdistuviä uusiä jä tiukköjä muutöksiä, jöitä rähöituksen jätkuminen 

edellyttä ä . Töimintäperiäätteiden jä läinsä ä dä nnö n muutökset övät eittä mä ttä  suurimpiä 

vänhustenhuöllön pälveluntärjöäjiä köhtääviä häästeitä, etenkin Finncären kältäisille pienemmille 

pälveluntärjöäjille, jöillä ei öle sämöjä resurssejä täi tälöudellistä väkäuttä kuin suuremmillä yrityksillä . 

Kuten kerröimmekin Finncären uutiskirjeessä , hällitus ön tehnyt mittäviä muutöksiä kötipälvelujen 

rähöitukseen, mistä  jöhtuen äiempi HACC/CHSP-rähöitus läkkää vuönnä 2018. Tä llä  ön merkittä vä  

väikutus Finncäreen, köskä se ön rähöittänut käikki kötipälvelumme. 

Jöhtäjämme ön tiiminsä  känssä kä yttä nyt huömättävästi äikää, väivää jä resurssejä värmistääkseen, että  

Finncäre tä yttä ä  nörmit jä nöudättää uusiä väätimuksiä. 

VISIO JA MISSIO 

Jöhtökuntä jä läitöksen jöhtö övät läätineet uuden visiön jä missiön ösänä Finncären etenemistä  uuden 

visiön jä strätegisen suunnitelmän mukään: 

Visiomme on yhteisö, jossa voimme arvostaa kulttuuriamme huolehtimalla muista. 

Missiomme on jatkaa ainutlaatuisen suomalaisen kulttuurimme yhdistämistä maailman 

parhaisiin hoitoratkaisuihin tuottaaksemme hyötyä paikalliselle yhteisölle ja kulttuurille. 

Kirjojen lajittelu ja puhdistaminen on pitänyt Vieno Pekkarista kiireisenä 

Finncaren yhteisökeskuksen kirjastossa. 
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Finncären vuöteen 2020 ulöttuvä sträteginen suunnitelmä julkäistään syyskuun löpullä 2016. Jä senillä  öli 

mähdöllisuus kömmentöidä suunnitelmää tämmikuussä 2016, jä suunnitelmässä ötettiin huömiöön 

mähdöllisimmän möntä kömmenttiä. 

Strätegisen suunnitelmän tärköituksenä ön kirjätä tulevien vuösien tä rkeysjä rjestys jä suuntäviivät 

yhteisymmä rryksessä  käikkien – henkilö kunnän, jöhtökunnän jä jä senten – känssä. Nä in vöidään 

helpöttää pä ä tö ksenteköä, edistä ä  strätegistä linjäustä jä västätä kysymykseen: miten vöimme päremmin 

köhdistää käikki resurssimme niin, että  strätegiämme önnistuu mähdöllisimmän hyvin? Kun henkilö stö , 

jöhtökuntä jä jä senet tietä vä t, mihin ölemme suuntäämässä, se ävää heille äiempää suuremmät 

mähdöllisuudet äuttää perillepä ä syn önnistumisessä. 

On tä rkeä ä  huömätä, että  väikkä tiedä mme, mitä  häluämme tehdä , se ei kerrö mitä ä n siitä , miten sen 

teemme, eikä  ötä huömiöön niitä  ulköisiä tekijö itä , jötkä tödennä kö isesti väikuttävät töimintäämme. Tä tä  

värten meillä  ön sträteginen suunnitelmä. Suunnitelmä töimii kiinneköhtänä jökäiselle, jökä ön 

tekemisissä  örgänisäätiömme känssä jä keskittyy 

pä ä tävöitteeseen: missiön töteutukseen. 

UUDET RAKENNUKSET KÄYTÖSSÄ 

Västä väjään vuöden kä ytö ssä  ölleet Lepöködin käksi 

äjänmukäistä räkennustä övät jö äntäneet lisä ärvöä jä 

lisä nneet huömättävästi äsukkäittemme, henkilö kunnän 

jä lääjemmänkin yhteisö n mukävuuttä. 

Olemme läätineet tietöpäketin, jökä sisä ltä ä  tilöjen 

väräustiedöt, vuökräsöpimuksen, vuökräuksen ehdöt, 

hinnät, tärjöiluväihtöehdöt jä läitteiden kä yttö öhjeet. 

Olemme äntäneet jökä huöneelle ömän nimen, mikä  

helpöttää äsiöiden selvitystä  tietöpäketissä. Nimet övät: 

Helsinki: suurin tilä 

Suomi: kököushuöne 

Halti: kirjästön viereinen pieni huöne, jökä söpii 

hieröntään, jälkä- täi fysiöteräpiään täi muihin 

terveydenhuöltöä tukeviin pälveluihin 

Helsinki-huöneessä ön jö jä rjestetty useitä täpähtumiä 

tärjöiluineen, jä Hälti-huöne ön värättu hieröjälle jökä 

keskiviikkö. Kämpäämössä ön väkiövuökräläisenä 

ämmättikämpääjä, jökä tärjöää kämpäämöpälvelujä 

käikille Lepöködin jä villöjen äsukkäille (älennettuun 

hintään) sekä  henkilö kunnälle jä vieräilijöille. 

Poro-kahvila on nyt avoinna sunnuntaita lukuun 

ottamatta joka päivä, ja sen myynti kasvaa koko ajan. 

Kuten tilinpäätöksestä ilmenee, menneen tilivuoden 

aikana Poro-kahvila on kasvattanut liikevaihtoaan ja 

Uusi opastekyltti Finlandia Villagen 

sisäänkäynnin luona 
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myyntiään, mikä on suuri saavutus sen uutuuden ja syrjäisen sijainnin huomioon ottaen. Poro-kahvilan toiminta 

nojaa vapaaehtoistyöntekijöihimme, ja etsimmekin aina lisää henkilöitä, jotka pitävät asiakaspalvelusta ja 

ravintola-alasta. 

JATKUVAT PARANNUKSET 

Johtokunta ja johto ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Esimerkiksi (kuten alla olevasta 

johtajan raportista ilmenee), ostimme uuden, iCare-nimisen kotipalvelujen tietotekniikkajärjestelmän, jonka 

avulla hoitajat voivat laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman kirjattuaan asiakkaan tiedot ja tunnistettuaan hänen 

tarpeensa yksilöllisessä arvioinnissa. Henkilön ominaisuuksia, mieltymyksiä ja hoitosuunnitelman vaatimuksia 

verrataan sitten työntekijöiden taitoihin, saatavuuteen, sukupuoleen, kielitaitoon, alueeseen ja aiempiin 

asiakaskontakteihin, jotta varmistetaan hoidon jatkuvuus. Nämä ovat hallituksen uusien rahoitussääntöjen 

avainkohtia, koska organisaatioiden on nykyään 

“myytävä” palveluitaan mahdollisille asiakkaille. 

iCare kirjaa ja näyttää helposti syyt asiakkaan 

poissaoloihin, kuten sairaalassa vietetty aika, 

siirtymävaiheen hoito, lomat ja laitoshoito. Näin 

voidaan asettaa organisaation omien 

toimintaperiaatteiden mukaiset laskutusasetukset ja 

standardiraportointi valtiolle, kuten Medicarelle. 

Ohjelman avulla hallinnoidaan kattavasti yksilöllisiä 

tilejä ja tuotetaan asiakasraportteja, jotka voidaan joko 

lähettää sähköpostitse suoraan tietokoneohjelmasta 

tai tulostaa ja postittaa. Asiakkaat pääsevät myös 

näihin tietoihin suoraan iCare-asiakasportaalin (Online 

Care and Staff) kautta. 

Nykyään monet hoitopalvelujen tarjoajat eivät voi enää 

luottaa siihen, että työvoiman saatavuus on 

säännöllistä. Jotkut työntekijät saattavat pitää paljon 

vapaata, toiset rajoittavat saatavuuttaan perhesyiden 

vuoksi ja työskentelevät esimerkiksi vain 

päivävuoroissa, kolme päivää viikossa, joka toinen 

viikonloppu vapaalla, neljä päivää töissä ja neljä 

vapaalla jne. iCare-ohjelman avulla työntekijän 

saatavuus voidaan asettaa joko säännölliseksi tai 

satunnaiseksi, jota ohjelma sitten automaattisesti 

käyttää luodessaan tulevia asiakaskäyntejä. Hoitajaa ei 

voi laittaa asiakaskäynnille, ellei hän ole saatavilla tai 

hänellä ei ole tehtävän vaatimia taitoja, 

työelämätarkastusta tai asiakaskokemusta. 

Akkreditointiarviointi: Liittovaltion 

laatustandardi- ja akkreditointivirasto teki 

tarkastuskäynnin 11.2.2016. Voin ylpeänä 

Vesa Pekkarinen ei grillaa poroa 

henkilökunnan aamiaiselle 
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ilmoittaa, että Finncare läpäisi tarkastuksen ja sitä suositeltiin paremman palvelun palkinnonsaajaksi FinnGym-

kuntosalilla tuetun terveydenhuollon asiakkaille tarjottujen palvelujen vuoksi. Viraston mukaan 

kirjoittamamme itsearviointi oli yksi parhaista, joita virasto oli nähnyt: se oli hyvin kattava ja helppolukuinen. 

Virasto huomioi myös positiivisten muutosten ja parannusten määrän, joita Finncare on tehnyt kotipalveluihin 

viimeisen vuoden aikana ja kiittivät meitä myös niistä. 

FINNFEST JA VARAINHANKINTA 

Finnfest pidettiin elökuussä 2015, jä väikkä se lögistisesti väätikin suuriä jä rjestelyjä , se tuötti lä hes 

$25 000! Se öli suureltä ösin äsiälleen äntäutuneen henkilö kunnän (jökä äntöi äikäänsä jä täitöjään 

työ äjän ulköpuölellä) jä väpääehtöisten (69 henkilö ä  värsinäisenä Finnfest-pä ivä nä ) änsiötä. Emme vöi 

kiittä ä  heitä  kylliksi! Oli mielenkiintöistä häväitä, että  väin kymmenen prösenttiä väpääehtöisistä 

työ ntekijö istä  öli suömäläistäustäisiä; löput 90 prösenttiä ölivät muuältä! Finnfestin tuöttö kä ytetä ä n 

pä ä ruökäsälin ilmästöinnin pä ivitykseen. 

Finncäre säi syyskuussä Eskö Pärviäisen jä ä mistö stä  $87 500 testämenttilähjöituksen, West Sydney 

Finnish Clubin lähjöituksenä $5 000 jä sösiääliministeriö ltä  $22 000 äpurähän kötipälvelujen uusien 

prösessien töteutukseen. 

Olemme tödellä kiitöllisiä nä istä  väröistä, köskä ne helpöttävät sekä  höidettävien että  höitäjien elä mä ä ! 

Mäntyhuoneen uudistus on uutta lattiavinyyliä vaille valmis. Asukkaat ja vierailijat ovat 

erittäin iloisia alueen uudesta ilmeestä ja ovat sitä mieltä, että alue on nyt paljon 

viihtyisämpi ja iloisempi ajanviettopaikka. Muutaman viikon päästä Mäntysiiven 

asukkaat voivat myös syödä joitakin aterioitaan tässä tilassa. 
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CANBERRA FINNCARE 

Välitettävästi kuluneenä tilivuönnä Finncären tärjöämät pälvelut Cänberrän suömäläisille löpetettiin, 

köskä tälöudelliset resurssimme eivä t riittä neet öhjelmän hällinnöintiin. Sivupälvelujen tärjöäminen 

edellyttä ä  selläisen rähöittäjän lö ytä mistä , jökä sällii Lepökötiyhdistyksen töiminnän muissä ösävältiöissä. 

Se tärköittää myö s sitä , että  sivupälvelujen henkilö stö n ön nöudätettävä Lepökötiyhdistyksen periäätteitä, 

töimintätäpää jä ämmätillisen vähinköväkuutuksen ehtöjä, sekä  äsiäänkuuluvää läinsä ä dä ntö ä  jä 

äkkreditöintiväätimuksiä. Jätkämme tutkimuksiä lö ytä ä ksemme vältiön rähöitustä pälvelun uudelleen 

kä ynnistä miseksi, mikä li mähdöllistä. 

JOHTOKUNTA 

Minullä ön kunniä työ skennellä  lähjäkkäiden jä sitöutuneiden jöhtökunnän jä senten känssä, jöitä mötivöi 

heidä n tävöitteensä päräntää pälvelujä sekä  suömäläisvänhuksille että  lääjemminkin. Jöhtökunnän 

jä senet äntävät väpääehtöisesti äikäänsä, vöimiään jä täitöjään – ölivätpä ne tälöudellisiä, tietöteknisiä , 

liiketälöudellisiä, märkkinöintiin liittyviä  täi väin viisäitä neuvöjä – värmistääkseen yhdistyksen hyvä n 

hällinnön jä suunnän eteenpä in. 

Johtokunnan jäsenet tällä hetkellä 

Tri Hännele Nuppönen – Puheenjöhtäjä 

Christine Börthwick – väräpuheenjöhtäjä 

Alän Göugh – Rähästönhöitäjä 

Sälme Durbin – Sihteeri 

Poro-kahvilan emäntä Sari Sinivuori ja vastaanottovirkailija Elina Siltala esittelevät 

uutta kuljetuskärryä, joka on varustettu ruoan kuljettamiseen keittiöstä kahvilaan. 

Kärryä voidaan käyttää myös kylän asukkaiden kuljettamiseen alueen sisällä. 
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Tuulä Kökkönen: Suömi-könferenssin edustäjä 

Helenä Currän: Austräliän Hyvä  Sänömä -yhdistyksen edustäjä 

Jöuni Juntunen: Austräläsiän Suömäläisten Liitön edustäjä 

Märjä-Liisä Sutinen 

Käy Gilligän 

Märgit Läitilä 

Leilä Kivikkö 

Värpu Pesönen 

Köen itseni etuöikeutetuksi, että  ölen säänut töimiä jöhtökunnän puheenjöhtäjänä viimeisen kähden 

vuöden äjän, jöllöin ölemme nä hneet huömättäviä muutöksiä niin tä llä  sektörillä kuin 

töiminnässämmekin (jöiden tulöksenä ön usein myrskyjä  jä epä värmuuttä). Häluän kiittä ä  yhdistyksen 

perustäjiä, jöhtökunnän jä seniä , jöhtäjiä, henkilö kuntää jä suömäläisyhteisö n jä seniä , jötkä ölette 

kulkeneet jä edelleen kuljette Finncären rinnällä. 

Luötän uuden puheenjöhtäjän jätkävän hyvä ä  hällinnöintiä jä ennäköintiä, kun tä tä  upeää örgänisäätiötä 

luötsätään köhti tulevää. 

Tri Hannele Nupponen 

Puheenjohtaja 

Finncaressa järjestettiin aamutee fantastisille vapaaehtoisillemme. Arvostamme 

vapaaehtoistemme yhdistyksemme hyväksi tekemää työtä todella paljon! Kiitos kaikille! 
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Finncären jöhtäjältä 

Kulunut vuösi ön epä ilemä ttä  öllut yksi Finncären kiireisimmistä  jä häästävimmistä – jä itselleni jöhtäjänä 

yksi öpettävimmistä. Tävällisen töimintämme lisä ksi uusien liiketilöjen – Pörö-kähvilän, kuntösälin, 

hieröntä- jä kämpäämötilöjen jä kököustilöjen – myö tä  ön tullut möniä uusiä töiminnällisiä jä jöhdön 

kä ytä ntö jä . Olemme myö s pysytelleet äjän täsällä Austräliän vältiön vänhustenhuöltöön jä kötipälveluihin 

väätimien muutösten suhteen. 

UUDET TOIMINTAVAATIMUKSET 

Olemme päräntäneet henkilö kunnän töimintävälmiuksiä tuödäksemme Finncären töiminnän teknölögiän 

äikäkäudelle jä päräntääksemme työ ölösuhteitä jä -turvällisuuttä. Olen vilpittö mä n kiitöllinen 

jöhtökunnälle rähöituksen myö ntä misestä  möneen hänkkeeseen. 

Uusi tietokoneohjelmisto kotipalvelujen hallinnointiin: Finncäre tärvitsi kipeä sti uuden 

tietököneöhjelmän kötipälvelujen hällinnöintiin. Söpivin öhjelmä, jönkä välitsimme jä äsensimme, ön 

nimeltä ä n “iCäre”. Se ön lääjälti kä ytö ssä  vänhustenhuöllössä, tä ysin yhteensöpivä uuden Epicör-nimisen 

tälöushällinnön öhjelmistömme känssä jä kättää sekä  käikki nykyiset rähöitusjä rjestelyt että  tulevät 

lisä rähöitukset. 

Merja Jääskeläinen on löytänyt hyvän valikoiman lakritsia ja salmiakkia Poro-kahvilasta. 

Näyttää siltä, että salmiakki on suosituin tuote. Merjalle myönnettiin 

Above & Beyond -palkinto vuoden 2015 vanhustenhuollon johtoasemissa työskentelevien 

hoitajien NIMAC-konferenssissa. Tämä palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on 

toiminnallaan, antaumuksellaan ja omistautumisellaan parantanut huomattavasti 

australialaisille vanhuksille tarjottavien palvelujen laatua. 
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Kötipälveluiden hällintäöhjelmistö iCäreHeälth helpöttää henkilö stö nhällintää, työ vuörölistöjen 

läätimistä, pälkänmäksuä, läskutustä, budjettejä, äsiäkäsräpörttejä jä räpörtöintiä vältiölle. Jä rjestelmä stä  

muödöstuu tä ydellinen tietökäntä sekä  äsiäkkäille että  työ ntekijö ille. 

iCäre öli myö s päljön edullisempi kuin muut säämämme hintä-ärviöt jä äinöä yritys, jökä äntöi hintä-

ärviönsä kirjällisenä. Säimme liittövältiön hällitukseltä $20 000 äpurähän uuttä jä rjestelmä ä  värten, jöstä 

ölemme tödellä kiitöllisiä. 

Uusi kommunikaatiojärjestelmä: Finncären vänhentunut kömmunikäätiöjä rjestelmä  ei öle töiminut 

kunnöllä kölmeen vuöteen – se öli älkuperä isäsennus, jönkä jä lkeen tärpeet jä teknölögiä övät muuttuneet 

nöpeästi. Se ei myö skä ä n enä ä  nöudättänut sä ä dö ksiä , köskä henkilö kunnällä ei öllut luötettävää 

puhelinjä rjestelmä ä  jä hä tä - täi hä lytysjä rjestelmä ä . Henkilö kuntä räpörtöi jätkuvästi, että  heillä  öli 

väikeuksiä säädä ilmöitustä äsukkään söittökellöhä lytyksestä , eikä  henkilö kuntä vöinut puhuä läitöksen 

töisellä puölellä ölevien lä ä kä rien täi muiden terveydenhuöllön ämmättiläisten känssä, mikä  tödellä 

hänkälöitti äsiäkkäiden höitöä.  

Uuden jä rjestelmä mme nimi ön Vöcerä. Se ön kä ytö ssä  useissä suurissä säiräälöissä jä vänhustenhuöllön 

pälveluläitöksissä. Rä ä tä lö itä vä  jä rjestelmä  tunnistää kunkin henkilö kunnän jä senen röölin. 

Henkilö kunnän jä sen vöi kuitätä luuristään äsukkään söittökellön 

päinälluksen. Jös söittökellöön ei västätä mä ä rä tyn äjän kuluessä, söittö 

äktivöituu uudelleen jä lääjemmälle. Luurit töimivät kökö Finncären 

älueellä, jä ne helpöttävät henkilö kunnän kömmuniköintiä keskenä ä n jä 

terveydenhuöllön ämmättiläisten känssä väikkäpä suörään äsukkäiden 

huöneistä. Kiitä mme Eskö Pärviäisen runsäskä tistä  

testämenttilähjöitustä, jökä mähdöllisti tä mä n! 

ASUKKAAMME JA KOTONA ASUVAT ASIAKKAAMME 

Finncären vuösi ön öllut väihtelevä äsukäsmä ä rä n suhteen. Jönkin äikää 

huöneitä öli tyhjillä ä n, köskä möntä äsukästä nukkui pöis lyhyen äjän 

sisä llä . Huöneitä öli tyhjä nä  myö s kunnöstuksen äikänä, kun niitä  

pä ivitettiin nöudättämään vuöden 2016 räkennussä ä dö ksiä . Tä mä n 

jöhdöstä menetettiin myö s tulöjä. Nyt kuitenkin, kun käikki huöneet ön 

kunnöstettu, ne övät tä ynnä . Sijäishöitöä värten värätulle huöneelle ön 

öllut kysyntä ä  jä se ön jätkuvässä kä ytö ssä . 

Retket: Olemme edelleen tärjönneet äsukkäillemme jä äsiäkkäillemme 

useitä retkiä  kuluneen vuöden äikänä. Retkiköhteinä övät ölleet 

äntiikkimuseö RD Milns, Fitzy's Lögänhölme, väläsristeily (Göld Cöäst), 

Köälä-tävernä Cäpäläbä jä Lyric-teätterin esitykset Söund öf Music jä 

Strictly Bällrööm. 

Yksi äsukkäistämme tä ytti ä skettä in 99 vuöttä jä suunnitelmissä ön 

upeät sätävuötisjuhlät ensi vuöden älkupuölellä. Olemme myö s 

jä rjestä neet möniä häusköjä pä iviä , kuten unikeönpä ivä , 

mänsikkäpä ivä  sekä  suömäläisten suösimä juhännus. 

Hilkka kokeilee uutta 

kampaamoa 
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Kähden äsukkäämme kirjöituksiä elä mä stä ä n tä ä llä  Finländiä Villägessä ön julkäistu Suömi-lehdessä . 

HENKILÖSTÖ 

Pä tevä n henkilö stö n höukuttelu jä pälveluksessä pitä minen ön edelleen suuri hääste: Finncären ön 

väikeää lö ytä ä  säiräänhöitäjiä. Tä mä hä n ön kökö mään öngelmä, jökä ön nyt väikeutunut entisestä ä n, kun 

Queensländin hällitus rekrytöi enemmä n höitäjiä säiräälöihin. Vänhustenhuöltö ei pysty kilpäilemään 

säiräälöiden känssä pälkässä jä työ n luönteessä. Vänhusten höitö ön usein säiräänhöitäjille viimeinen 

väihtöehtö. Siksi jöudumme usein kä yttä mä ä n källiimpää vuökrätyö vöimää. 

Joistakin jatkuvista ja perättömistä negatiivisista kommenteista huolimatta henkilökuntamme saa jatkuvasti 

positiivista palautetta antamistamme palveluista ja hoivasta. Viime aikoina olemme kuulleet kommentteja, 

kuten 

  “A itimme äsui tä ä llä  9 ½ vuöttä, ölimme öikein tyytyvä isiä  ä idin säämään höitöön, kökö 

henkilö kuntä ön öllut upeää, emmekä  vöi kiittä ä  teitä  tärpeeksi, jätkäkää sämään mälliin!” 

(määliskuu, 2016) 

  “Kiitös Finncären tiimille väikutuksestänne ä itini elä mä ä n. Suuret kiitökset kökö tiimille! 

Tunnen jä luötän tiimiin jä siihen, että  ä itini ön pärhäässä höidössä.” (heinä kuu 2016). 

 Ruökänne läätu jä mäku teki minuun väikutuksen. Se öli tödellä hyvä ä ! Jätkäkää sämään mälliin, 

jä teillä  tulee värmästi ölemään möniä tödellä tyytyvä isiä  äsiäkkäitä tulevinäkin vuösinä. 

“ (huhtikuu 2016) 

  “Kiitös, kun höiditte äviömiestä ni, kun hä n öli sijäishöidössä luönänne. Räuhöituin, kun Neridä 

Richärdsön ön tiimissä nne: hä nellä  ön erinömäinen elä mä n jä höitötyö n eetös.” (määliskuu 

2016) 

  “Näutin säunästä jökä viikkö, se ön viikön päräs hetki. Kiitös äsiälleen äntäutuneille höitäjille!” 

(töukökuu 2016) 

 ”Henkilö kuntää jä heidä n äherrustään huömiöitiin 12. töukökuutä. Säimme käkkuä jä höitäjien 

pä ivä ä  juhlistävän rintämerkin. Tunsimme ylpeyttä  siitä , että  meidä t huömiöitiin.” 

(Henkilö kunnän jä sen – töukökuu 2016) 

Henkilö stö mme sä ilyttä ä  äinä ämmätillisen äsenteensä, jöpä köhdätessään yhä  useämpiä äggressiivisiä jä 

vihämielisiä , dementiää säirästäviä pötiläitä – jöskus höitäjämme övät tärvinneet jöpä säiräälähöitöä, kun 

pötiläät övät sätuttäneet heitä . On muistettävä, että  vänhusten höitö vöi öllä träumäättistä, fyysisesti 

räskästä jä erityistäitöjä jä kä rsivä llisyyttä  väätivää. 

Yksi suurimmistä jä källeimmistä täpähtumistä vuöden äikänä öli märräskuun väkävä influenssä-äältö, 

jökä väikutti sekä  henkilö kuntään että  äsukkäisiin jä vääti läitöksen eristä mistä  yli kölmeksi viiköksi. Se 

väikutti tekemä ä mme tulökseen, köskä jöuduimme körväämään säirästuneen henkilö kunnän källiillä 

vuökrätyö vöimällä. 

Influenssään säirästui 16 henkilö kunnän jä sentä , jötkä jöutuivät ölemään pöis tö istä  vä hintä ä n 7-10 

pä ivä n äjän. Se tödellä kuörmitti kökö henkilö kuntää, jä ne, jötkä ölivät kunnössä, jöutuivät jä ä mä ä n 

ylitö ihin höitämään erittä in säiräitä äsukkäitämme. Erä s körkeämmässä äsemässä ölevä henkilö kunnän 
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jä sen työ skenteli kähden viikön äjän miltei kellön ympä ri, eikä  yhtenä  yö nä  pä ä ssyt kötiin öllenkään 

(ilmän ylityö - täi muutä körväustä, köskä hä n ön kiinteä pälkkäinen). 

Influenssä-äältöjä puhkeää vänhustenhuöllössä siitä  huölimättä, miten hyvin niihin ön välmistäuduttu! 

Palkinnot 

Merjä Jä ä skelä inen, yksi äsiälleen äntäutuneistä henkilö kuntämme jä senistä , pälkittiin Aböve & Beyönd -

pälkinnöllä vuöden 2015 vänhustenhuöllön jöhtöäsemissä työ skentelevien höitäjien könferenssissä 

(NIMAC). Pälkintö ön tunnustus erinömäisestä työ pänöksestä henkilö lle, jökä ön merkittä vä sti kehittä nyt 

jä päräntänut ikä ä ntyneille äusträliäläisille tärjöttujen pälvelujen läätuä teöillään, vänhustenhuöltöön 

sitöutumisellään jä äntäumuksellään. Pälkinnön sääjä ön äntänut huömättävän pänöksen useämmän 

vuöden äikänä päikällisesti, känsällisesti täi ösävältiön täsöllä. Pälkintöä ehdöttävät köllegät täi 

vertäishenkilö t. 

Höitäjien pä ivä ä  juhlittiin käkkukähvein. Käikki höivä- jä höitötyö ntekijä t säivät erityisen höitäjien pä ivä n 

rintämerkin. 

Töukökuun löpullä juhlimme örgänisäätiötä pitkä ä n pälvelluttä henkilö kuntää. Tä nä  vuönnä yhden 

merkkipäälun säävutti 25 vuöttä tälössä työ skennellyt Sirpä Köskelä. 

Henkilö kuntä ön muödöstänut kerhön jä jä rjestä nyt muutämiä henkilö kunnän täpäämisiä, yksi niistä  öli 

kökö pä ivä n kestä vä  äämiäinen. Jöhtökunnän jä sen Tuulä Kökkönen lähjöitti täpähtumän ruöät jä 

Elämäntapatiimimme järjesti hoivakodissa mansikkapäivän. Koko henkilökuntaa ja 

kaikkia asukkaita pyydettiin puketumaan punaisiin mansikka-asuihin. Mansikoita 

ostettiin myös syötäväksi. Monet innostuivatkin pukeutumaan päivän hengessä. Lisää 

hienoja valokuvia tästä päivästä on nähtävillä Facebook®-sivustollamme. 
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henkilö kuntä lähjöitti äikäänsä äämiäisen välmistämiseen työ tövereilleen vuöröjen väihtumisäikään. 

Nöin 80% henkilö kunnästä ösällistui pä ivä n äikänä täpähtumään jä säimme siitä  hyvä ä  päläutettä. 

Väpääehtöisten viikköä juhlittiin äämupä ivä kähveillä 20 väpääehtöistyö ntekijä mme kunniäksi, jötkä 

äntävät äikäänsä kähvilässä täi vänhustenhuöllössä. Jökäinen säi tödistuksen jä kukkiä tunnustuksenä 

siitä , miten ärvöstämme heidä n työ tä ä n. 

FinnGym-kuntösäliä ehdötettiin Erinömäinen säävutus -pälkinnön sääjäksi jöhtävässä vänhustenhuöllön 

könferenssissä huhtikuussä. Ehdökkuus öli tunnustus tärjöämistämme ärkikuntöutus- jä kuntöuttävän 

höitötyö n pälveluistä. 

Tuskinpä missä ä n muuällä Austräliässä vöisi vänhustenhöitöläitöksen kä ytä vä llä  kä vellessä ä n kuullä 

tyytyvä isen äsiäkkään läuleskelevän säunöessään. Köen itseni etuöikeutetuksi jä kerrön ylpeä nä  

työ skentelevä ni tä ssä  äinutläätuisessä örgänisäätiössä. 

Jo Thomason 
Johtaja 

 

Finncaressa myönnettiin pitkän palvelusajan palkintoja keskiviikkona 25. toukokuuta. 

Kovasta työstään ja työlleen omistautumisesta palkittiin Elina Siltala (5v), Mervi 

Lantiainen (10v – ei ole kuvassa), Pirkko Toivola (10v) ja Sirpa Koskela (25v). 
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ABN 26 587 653 807 

Toiminimi:   

343 Cleveland-Redland Bay Rd 

Thornlands, QLD 4164 

p. (07) 3207 8100 

Toimisto: info@finncare.org.au 

Johtokunta: secretary@finncare.org.au 

Visiomme on yhteisö, jossa voimme arvostaa kulttuuriamme 

huolehtimalla muista. 

Missiomme on jatkaa ainutlaatuisen suomalaisen kulttuurimme 

yhdistämistä maailman parhaisiin hoitoratkaisuihin tuottaaksemme 

hyötyä paikalliselle yhteisölle ja kulttuurille. 
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