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Sommaren
Vilken underbar sommar vi har haft! 
Hoppas att vi alla har haft möjlighet att 
återhämta oss inför hösten. Det har varit 
lugnt på alla fronter. En del bortfall av 
timanställda med det har löst sig utan 
större problem. Vi har haft aktiviteter 
under hela sommaren, vilket har varit 
väldigt uppskattad av våra boende.

Covid-19
Vi har inga bekräftade fall av Corona. 
Det har varit även lugnt med smittspår-
ningen också. Nu är det dock deltava-
rianten som tar över i värden och även 
här i Sverige/Stockholm. Allt pekar på 
en ökad smittspridning under hösten. 
Därmed är det inte aktuellt att ha års-
möte på Suomikoti. Blir det smittfall på 
huset så kommer det även bli besöks-
stopp. Vi fortsätter med att följa FHM 
rekommendationer. Det kanske blir dags 
med en tredje vaccination för boende på 
särskilda boende.

Personal
Inga stora förändringar med personalen 
heller. Sjuksköterskan som skulle ha va-
rit tjänstledigt under sex månader kom 
tillbaka efter en månad, vilket underlät-
tade situationen med bemanningen av 
sjuksköterskor markant. Vi har fyra va-
kanta tjänster (3x50% och 80%) nu efter 
sommaren. Rekrytering är på gång.

Verksamheten
Vi har nu två lediga rum på demensen. 

En är på gång också (inflyttsdatum är 
inte bestämt). Aktuella kölistan: två på 
demensen och tre på somatiken. 

Vi firade midsommar med levande 
musik och tårta tillsammans med boen-
de och personal i samlingssalen. Perso-
nalen fick också en ”sommarfest” med 
grillkorv och dryck i samlingssalen.  Vi 
tar hänsyn till allmänna rekommenda-
tioner och restriktioner med våra akti-
viteter. Inga risker tas. Därmed är grup-
perna fortfarande små; dock höjd från 
åtta till max tio personer inomhus.

Vi har ju fått besked om bidrag från 
digitaliseringen. Det blev 90 000kr. Vi 
ska köpa ytterligare Ipads och smar-
ta mobiler. Det kommer att finnas 2 
mobiler + 1 Ipads/sida, (4 mobiler och 
två Ipads/enhet) vilket kommer att 
underlätta signering av läkemedel. Så 
småningom kommer smarta mobilerna 
ersätta även larmtelefonerna, dörrtelefo-
nen osv. Vi kan hålla på nu och streama 
musik, filmer, gymnastikprogram osv. 
då vi har även skaffat chromecast till en-
heterna. Alla enheter använder nu App-
va läkemedelssignering. På enhet två har 
man inte kunnat signera på ena sidan 
som planerad eftersom det var tekniskt 
problem med Ipad/app. 

– Silviahemscertifieringsutbildning 
blir aktuellt först år 2022 p.g.a. pande-
min.

Vi hörs!
Med vänlig hälsning

Marjo Kantola 
Verksamhetschef

••••••••••



••••••••••

Eläkepäivät edessä

Sirpa, Lilja ja Maija ehtivät olla Suo-
mikodissa hoitajina pitkän työelämän 
jakson ennen siirtymistään eläkkeelle 
kevään ja kesän -21 aikana. Kaikkiaan 
monikymmenvuotinen työura on nyt 
heillä kaikilla takana. Eläkkeelle siirty-
minen on suuri elämänmuutos, vaikka 
siitä olisikin talvella pimeisiin aamui-
hin työtä varten herätessä unelmoitu jo 
pidemmän aikaa. Mitään osa-aikatyön 
tuomaa pehmeää laskeutumista kohti 
eläkepäiviä ei tämä kolmikko päättänyt 
ottaa. Sen sijaan jokainen heistä vähen-
si viimeisen työssäolovuoden aikana 
asteittain työssä hoidettavia omia vas-
tuualueita muulle hoitotiimille.

Eläkkeelle jäämisen myötä arjen 
ajankäyttö muuttuu. Lilja kertookin 
saaneensa tästä tuntumaa puolisonsa 
jäädessä jo häntä itseään aiemmin naut-
timaan vapaista päivistä ilman työlämän 
paineita. Myöskään Maija ei kaipaa työn 
tuomaa aikataulutusta elämään, vaan 

mukavia työkavereitaan, joita hän aiem-
min työnsä myötä tapasi säännöllisesti. 
Maijalle eläkkeelle jääminen nostaa pin-
taan paitsi helpotuksen, myös haikeuden 
tunteita. Lisääntyneen vapaa-ajan myö-
tä ensimmäisenä ajatuksena on vaalia 
omaa terveyttä. Myös Sirpalla arjen uu-
teen tilanteeseen tottuminen on ottanut 
aikaa. Vaikka vapaa-ajan lisääntyminen 
on ollut tervetullutta, myös Suomiko-
dissa tutussa kerroksessa tuntisijaisena 
toimiminen tuntuu edelleen hyvältä.

Tämän voimakolmikon myötä Suomi-
koti menettää pitkää elämänkokemusta 
ja taitoja. Työnantajana onkin todettava 
että meillä Suomikodilla on paljon kehi-
tettävää eläkkeelle jäävien työkavereiden 
innostamisessa toimimaan eläkeläisinä-
kin vielä resurssina vaikkapa yhteisillä 
retkillä tai olemaan  valmistautumisessa 
tukena heille, jotka suunnittelevat siirty-
mistä eläkkeelle. 

Taina Andreev
Yksikköpäällikkö

Maija Sirpa Lilja



Tukholma 26. elokuuta 2021

Kokouskutsu
Suomikoti-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pi-
detään torstaina 7. lokakuuta 2021 kello 18.00 Enskede 
Terrassen, Sockenvägen 479, Enskede.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat 
sekä selvitys ”Suomikodin Sanomat”. 

Sääntöjen mukaan äänioikeus vuosikokouksessa on yhdis-
tyksen paikalla olevalla jäsenellä, joka on suorittanut jäsen-
maksun kuluvan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään 
mennessä. Myöhemmin maksettu jäsenmaksu antaa läsnä-
olo-, puhe- ja esitysoikeuden.

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Johtokunta


