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Suruadresseja
Minulta kysytään silloin tällöin, mistä saisi suomalaisia
suruadresseja.
Voin nyt ilmoittaa seuraavaa.
Useimmat Suomen kukkakaupat välittävät suruadresseja
vainajien omaisille.
Asia hoituu helposti soittamalla johonkin Suomen
kukkakauppaan.

Varajäsenet:
Hilkka-Riitta Kovanen
Tuija Liiti
Työvaliokunta:
Jarmo Kovanen
Paula Ehrnebo
Pirkko Sinkkonen

Pirkko Sinkkonen

AY-edustaja
Maritta Laine ja Petri Kaleva
(He vuorottelevat keskenään.)

Suomikodin
Sanomien
ilmestyminen

Toiminnanjohtaja:
Marko Pihlaja
s-posti: marko.pihlaja@suomikoti.se
puh. 08-457 08 51
Talouspäällikkö:
Raija Strömberg
s-posti: raija.stromberg@suomikoti.se
puh. 08-457 08 58
Johtokunnan jäseniin saat yhteyden soittamalla
Suomikotiin puh. 08-457 08 50
Suomikoti
Ramviksvägen 213
122 64 ENSKEDE
Puh. 08-457 08 50

Vuoden 2017 kolmas numero ilmestyy syyskuussa ja
siihen tarkoitettu materiaali
tulee toimittaa
Paulalle viimeistään
28. elokuuta.
Toivomme myös jäsenten
kirjoittavan lehteen ja
lähettävän lehden sisältöä
koskevia toivomuksia ja
ehdotuksia.

Internet:
www.suomikoti.se

Onko jäsenmaksu unohtunut!
Jäsenmaksujen ja lahjoitusten plussiirtotili:
411 22 60 – 7
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Uudet tuulet
puhaltavat Suomikodissa
Kiitän suuresti siitä luottamuksesta, jonka sain vuosikokouksessa
tullessani valituksi Suomikotiyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitos luottamuksesta. On
ollut ilo seurata Suomikodin kehitystä yli kaksikymmentä vuotta ja
viimeiset kaksi vuotta Suomikodin
johtokunnassa. Suomikoti on saanut aikaan korkeatasoisen suomenkielisen vanhusten hoitopaikan.
Sillä on myös tärkeä tehtävä ylläpitää suomalaista kulttuuria asukkaiden päivittäisessä toiminnassa.

Jarmo Kovanen
Kesä tekee tuloaan vauhdilla ja
kevätkukat kukkivat jo Suomikodin edustalla toivottaen asukkaat, vieraat ja henkilökunnan
tervetulleiksi. Myös istutuslaatikot ovat tulleet esille Suomikodin
puutarhaan asukkaiden ja henkilökunnan iloksi.

laadukkaita hetkiä perheen ja ystävien parissa. Toivon, että tapaamme silloin tällöin Kafé Nostalgiassa. Olet aina tervetullut vieraaksi, olethan tuttu asukkaille ja
henkilökunnalle.

Toivotan omasta ja johtokunnan
puolesta Marko Pihlajan lämpimästi tervetulleeksi Suomikotiin ja
vastaamaan Suomikodin operatiivisesta toiminnasta. Markolla on
vakaa kokemus vanhusten hoidosta ja johtamistyöstä. Oli hienoa
kuulla Markon sanat ensimmäiSain tämän luottamustehtävän, sessä johtokunnan kokouksessa:
kun Liisa Sihvo Murstam päätti ”Ensimmäisen viikon aikana sain
siirtyä viettämään enemmän omaa tuntea, että Suomikodissa on lämaikaa perheensä ja ystäviensä seu- minhenkinen, kodikas ja vastaanrassa. Tämä on ymmärrettävää ja ottavainen tunnelma ja että toiminmeille jokaiselle tulevaisuutta. Me ta on laadukasta.”
kiitämme Liisaa hänen monivuotisesta työstään Suomikodin hyväk- Kun nyt toimintaan tulee uusia
si ja toivotamme hänelle menes- henkilöitä, eri tehtävissä alkavat
tystä harrastusten parissa.
jossakin määrin puhaltaa uudet
tuulet. Sinivalkein purjein ja SuoKun myös toiminnanjohtaja Virpi men täyttäessä 100 vuotta jatJohansson on siirtynyt seuraavaan kamme yhdessä henkilökunnan
elämänvaiheeseen perheensä, ystä- kanssa Suomikodin laadukasta
viensä ja harrastustensa pariin, hoiva- ja hoitotyötä.
olemme saaneet uuden toiminnanjohtajan Marko Pihlajan. Saimme Hyvää kesää ja virkistävää kesäkuulla kiitospuheessa Virpille lomaa jokaiselle.
tämän taidosta johtaa Suomikodin
toimintaa määrätietoisesti, johdonJarmo Kovanen
mukaisesti ja vakaalla kädellä,
Puheenjohtaja
joskus tarvittaessa myös tiukoin
ottein. Toivomme myös Virpille
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Suomikodin uusi toiminnanjohtaja
Suomikodin uusi toiminnanjohtaja on
Marko Pihlaja. Hän oli mukana jo
yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuun lopussa, ja monet jäsenet ovat
ehkä nähneet hänet suomenkielisten
uutisten haastattelussa tai kuulleet
Sisuradion hänestä tekemän haastattelun. Ruotsinsuomalaiset lehdetkin esittelevät hänet varmaan pikapuoliin.
Näin Marko kertoo itsestään ja tavoitteestaan: Olen koulutukseltani psykiatrian sairaanhoitaja ja olen ollut hoitoalalla eri työtehtävissä vuodesta 1991 ja
toiminut Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.
Aloitin Suomikodin toiminnanjohtajana
toukokuussa 2017. Minun päätavoitteeni
on olla toimintaa kehittävä johtaja, joka
on vuorovaikutuksessa henkilökunnan ja
johtokunnan mutta myös asukkaiden ja
heidän läheistensä kanssa. Vuorovaikutuksella taataan laadukas yksilö- ja
terveyslähtöinen palvelu Suomikodin
asukkaille.
Marko Pihlaja

HILJA JENSENIN MUISTORAHASTO
Otamme mielellämme vastaan rahalahjoituksia Hilja Jensenin muistorahastoon.
Lahjoitukset maksetaan plussiirtotilille 411 22 60 – 7
ja lahjoittajan nimi kirjoitetaan maksukorttiin.
Muistorahastosta jaetaan stipendejä esim. henkilökunnan jatkokoulutukseen
Suomikodin johtokunnan päätöksen mukaan.
Jakotilaisuudet ovat vuosikokouksien yhteydessä.

Kiitokset etukäteen!
Raija Strömberg, Taloudesta vastaaava
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Hyvät lukijat!

Kävimme Fazerilla josta Suomikodin
ruoka tulee.
Saimme myös mukaamme vähän
maistiaisia.

Viime kerralla kirjoitin, että kevät
oli tulossa. Mutta toukokuun
alussa jouduimme toteamaan,
että kevät ottikin kunnon tauon.
Tomaatintaimet ja muut viljelykset
odottavat innokkaasti kasvihuoneeseen pääsemistä. Ihanaa kuitenkin, että linnut lauleskelevat,

vaikka lämpötila on aamuisin miinuksen puolella.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin
viime vuoden taseet ja tämän vuoden talousarvio. Ensimmäisellä
neljänneksellä kustannukset ovat
aika tarkkaan talousarvion mukaiset. Tämän vuoden tavoite on pitää
talous tasapainossa.
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Toivon kaikille hauskaa
ja lämmintä kesää!
Raija Strömberg
Taloudenhoitaja
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Pönttöprojekti
Suomikoti osallistui Suomen linnunpönttökampanjaan ”Miljoona linnunpönttöä”…

Pöntöt ovat vahtimestari Askon nikkaroimia ja asukkaiden maalaamia
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Ramviksvägen 213 on jo saanut uusia asukkaita

Vielä pari tyhjää pönttöä jäljellä…
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Uusi ovi avautuu
Näin on viisi vuotta vierähtänyt
täällä Suomikodissa. Muistan selvästi ensimmäisen työpäivän ja
sen sydämellisen ja lämpöisen
vastaanoton, jonka sain silloin.
Voin sanoa samoin kuin monet
meidän asukkaistamme sanovat
muuttaessaan tänne: ”Tuntui
kuin olisi tullut kotiin!”
Kolmekymmentäviisi vuotta Ruotsissa oli jo jättänyt ”suomalaisuutta” taka-alalle. Suomen kielikin
tuntui kankealta. No, tämä asiat
ovat parantuneet huomattavasti.
Nyt juhlitaan kaikki suomalaiset
juhlapäivät jopa kotona, ja perhe
on vuosien aikana oppinut vastaamaan aamuisin ”Hyvää huomenta”.
Minä jätän Suomikodin hyvillä
mielin. Olemme kaikki yhdessä
ylläpitäneet ja kehittäneet Suomikodin toimintaa nämä vuodet.
Olemme saaneet paljon kiitosta ja
positiivista palautetta talon ulkopuolelta. Varmaan olisi vielä useammin pitänyt kiittää toisiamme
myös talon sisällä. Minun tehtävänäni on ollut saada toiminta kulkemaan kaikkien lakien ja asetusten
mukaan - ei tietenkään yksin - ja
varmaan useasti on henkilökunnasta tuntunut: ” Joko taas uusia
työtehtäviä! Aina jotain uutta!”
Mutta niin se on, meidän pitää seurata kehitystä ja mukautua uusiin
määräyksiin.

fantastisesta työpanoksesta! Olkaa
ylpeitä, kun saatte olla töissä
Suomikodissa. Minä olen ylpeä,
että olen saanut olla töissä
Suomikodissa.

Suuri kiitos koko henkilökunnalle Kiitos myös johtokunnalle luottayhteisistä vuosista ja päivittäisestä, muksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
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Onnea Marko sinulle, joka nyt saat
hartioillesi Suomikodin johdon.
Nyt kesää kohti, nauttien jokaisesta päivästä!
Virpi
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Virpille
Vuodet vierivät, vielä viimeinen viikko vastaavana.
Viehättävä ”vysioterapeutti” Virpi voi vihdoinkin vetäytyä vapaalle.
Vajoat varmasti viihtyisään, valoisaan värinään,
visertelet, visailet, viheltelet…..
Viikoittain voimakas vartalo voimistelee,
varpaat vääntää, vatsaa viuhtoo, villisti vipattaen verryttelypuvussa.
Viherpeukalo valitsee vain vahvat varret, valinta varma vakaa.
Vaivaa, vatkaa, virheettömät viinerit, voitaikinat.
Vihot vatvottu, viestit väännetty, vinkit vaihdettu.
Vaihtuu vetäjä, viimeinen veto virassa.
Vapaasti virheitä ventiloitu, virallisia vitsejä vuodatettu.
Voit vain vetelehtiä viinin varjolla Viitasaarella viihtyisällä verannalla,
vihta, vati viileää vettä, vene.
Virpille valaisee vihreä valo, vauhtia,vastaisuudelle väkeviä voimia.
Kaikkea hyvää toivottaa
Tuija
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Tasa-arvoinen vanhustehoiva
tulevaisuudessa?
Hallituksen asettama selvittäjä
esitteli maaliskuun lopussa ehdotuksensa siitä, kuinka Ruotsissa
voitaisiin taata kaikille vanhuksille korkealaatuinen hoito ja
hoiva. Tässä on muutamia hänen
ehdotuksistaan.
Hän toteaa, että ennen kaikkea tarvitaan lisää ammattitaitoista henkilökuntaa, joka tunnistaa vanhusten
tarpeet. Sen lisäksi puuttuu työkaluja – neuvoja ja ohjeita – hyvän
hoivan antamiseen. Tarvitaan
myös uusia keinoja vanhusten terveyden edistämiseksi, lisää turvallisia asuntoja ja lähempää
yhteistyötä eri ammattiryhmien
kesken.
Alihoitajilla (undersköterskor) on
avainasema, kun halutaan kohottaa
hoivan laatua. Siksi ammatti tulisi
laillistaa saman tasoisen koulutuksen kautta. Vaikka alihoitaja on
Ruotsin tavallisin ammatti, koulutuksen sisällöstä ei ole olemassa
yhtenäisiä vaatimuksia ja siksi
työnantaja ei myöskään tiedä, mitä
osaamista alihoitajilta voi odottaa.
Pitäisi olla selvät määräykset siitä,
mikä vastuu tähän ammattiin koulutetulla on.
Hoivahenkilökunta tarvitsee tietenkin myös osaavan työnjohdon.
Myös tämä vaatii hyvää ja monipuolista koulutusta sekä sitä, ettei
heidän vastuullaan ole liian suuria
ryhmiä.

Hyvä elämänlaatu ja terveys vanhoilla päivillä edellyttää monia
asioita. Kuntoutus on tärkeä sairauden jälkeen samoin kuin hyvä
ruoka, mahdollisuus vaikuttaa
elinoloihinsa ja yhteydet toisiin
ihmisiin.
Selvittäjä ehdottaa huomattavasti
parempaa yhteystyötä eri ammattiryhmien kesken, jotta voitaisiin
todella auttaa niitä vanhuksia,
joilla on suuri hoidon tarve. Myös
vanhusten psyykkiseen kuntoon
täytyy kiinnittää entistä enemmän
huomiota. Masennus on vanhuksilla yleistä ja siksi tarvitaan enem-
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män tietoa vanhusten psyykkisistä
sairauksista ja alan osaamista.
Hoitotekniikka kehittyy nopeaa
vauhtia ja se voi tarjota ratkaisuja
moniin ongelmiin. On tärkeätä,
että tekniikka otetaan avuksi hoivan parantamiseksi eikä siksi, että
halutaan säästää henkilöstökustannuksia. Tänään on jo käytössä
esimerkiksi turvakameroita, kävelytukea ja robotteja, jotka henkilön
itsensä käskystä auttavat syömisessä. Selvittäjä ehdottaa tämän
tekniikan kehittämistä valtiontuen
avulla.
Selvittäjä ehdottaa myös, että koti-
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avun hakemista koskevia sääntöjä
yksinkertaistetaan, kun on kyseessä normaalit palvelut kuten siivous, kaupassa käynti tai ruoanlaitto.

Kuulumisia
vuosikokouksesta

Mitä tulee vanhusten asuntojen
rakentamiseen, ei selvittäjän mielestä tarvita lainmuutoksia. Kunnillahan on jo nyt vastuu asuntojen järjestämisestä asukkailleen.

On jo perinne, että Suomikotiyhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun viimeisellä viikolla. Tänä vuonna paikalla oli
lähes 30 jäsentä.

Mutta on tärkeää, että vanhusten
yksinäisyyden ja turvattomuuden
tunne otetaan vakavasti ja että
kunta eri tavoin tukee vanhuksia,
jotka haluavat muuttaa pois kotoa.
Kuntien tulee rakentaa uusia asuntoja ja parantaa entisiä vanhoille
sopiviksi.

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua Liisa Sihvo Murstam
alusti aiheesta Vanhusten asuminen tulevaisuudessa. Hän totesi,
että Ruotsissa tarvitaan 360 000
vanhustenasuntoa
seuraavien
kymmenen vuoden aikana. Toki
monet ikäihmiset pystyvät asumaan entisessä kodissaan, mutta
erilaisten hoito- ja hoivakotien
tarve on silti erittäin suuri. Liisa
otti esimerkkejä eri puolilla
Pohjoismaita toteutetuista ja
suunnitelluista vaihtoehdoista, ja
näistä syntyi kiinnostava keskustelu. Aiheeseen on varmaan
syytä palata vastaisuudessakin,
koska vanhustenhuollon kehittäminen koskee läheisesti myös
Suomikotia.
Vuosikokousta johti tällä kertaa
Tuija Liiti. Viime vuoden toiminta- ja tilikertomukset hyväksyttiin, samoin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Asioista ei syntynyt kovin paljon
keskustelua.
Suomikoti-yhdistyksen johtokunnan monivuotinen jäsen ja kaksi
vuotta puheenjohtajana toiminut
Liisa Sihvo Murstam oli ilmoittanut, ettei hän enää halunnut jatkaa johtokunnan jäsenenä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Jarmo Kovanen. Paula Ehrnebo

Lähes kaksi miljoonaa, eli noin 20
prosenttia, Ruotsin asukkaista on
eläkeläisiä. He ovat naisia ja miehiä, joilla on erilainen sosiaalinen,
taloudellinen ja kulttuurinen tausta. Monilla on erilaisia toimintahäiriöitä. Heidän tarpeensa ovat
siis hyvin erilaiset. Suurin osa
avun saajista, heidän omaisistaan
ja hoitohenkilökunnasta on naisia.
Selvittäjä ehdottaakin, että vanhusten hoitoa ja hoivaa tulee valottaa myös tasa-arvonäkökulmasta niin, että vanhustenhoivasta
tulee todella oikeudenmukaista.
Hallitus lähettää nyt selvityksen
lausuntokierrokselle, minkä jälkeen siitä tehdään lakiehdotus valtiopäivien päätettäväksi.
Liisa Sihvo Murstam
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ja Veikko Hirvo valittiin uudelleen johtokuntaan kahdeksi vuodeksi. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin kahdeksi vuodeksi
Anne-Maj Synneryd.
Irma Lindell Estunilla, Pirkko
Sinkkosella ja Marja-Leena
Sundströmillä on vuosi jäljellä
toimikaudestaan. Myös johtokunnan varajäsen Sirkka-Liisa
Ekman jätti tehtävänsä, ja toinen
varajäsen Maria Leiwert oli
aikaisemmin talvella muuttanut
ulkomaille. Heidän tilalleen
valittiin Tuija Liiti ja HilkkaRiitta Kovanen.
Luottamustilintarkastajana jatkaa
Hannu Tauru, samoin varatilintarkastajana Lauri Pihlajamaa.
Vaalivaliokuntaan valittiin entiset
jäsenet Leena Jungefors kokoonkutsujana, Tuula Källbäck, Marja-Liisa Sairanen, Seija Singh
Ketola ja uutena jäsenenä Pekka
Lindblom.
Vaalivaliokunta muistutti jäseniä
siitä, että heidän on tärkeä käyttää mahdollisuuttaan vaikuttaa
henkilövalintoihin ja tehdä ehdotuksia vaalivaliokunnalle hyvissä
ajoin ennen seuraavaa vuosikokousta.
Itse vuosikokouksen jälkeen jäsenet saivat tutustua Suomikodin
uuteen toiminnanjohtajaan Marko Pihlajaan, joka kertoi taustastaan ja aikaisemmasta hoivaalan kokemuksestaan.
Paula Ehrnebo
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Suomikodin keittiössä on usein vilskettä

Kevään ensimmäisenä grillauspäivänä oli tungosta sateesta huolimatta
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