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N

u är det väntans tid, för snart är det jul och nyår. År 2020 kommer för alltid att förknippas
med den grymma pandemin. På Suomikoti, precis som i äldreomsorgen i övrigt, hoppades
vi att hösten och vintern skulle bli någorlunda stabil. Istället drabbades samhället åter av ökad
spridning av covid-19 och därmed fick vi nya nödvändiga restriktioner. Vi har, som resten av
äldreomsorgen, ställt om verksamheten för att möta de nya förutsättningarna på bästa möjliga
sätt.
Med vår skickliga verksamhetschef och vår engagerade personal har vi kunnat behålla en god
vård och omsorg trots pandemin. Vi har även lyckats vända Suomikotis ekonomi i en positiv
riktning. Stort tack till hela personalen för dessa fina prestationer.
Vården på Suomikoti bygger på förståelsen för individers olikheter och möten mellan människor.
Vi vill ge dem som bor hos oss energi och livslust och vi fortsätter att kämpa för detta under
kommande utmaningar. Vår ambition är att under 2021 erbjuda personalen en utvecklande och
sporrande utbildning med Silviacertifiering. Jag längtar efter att kunna möta er på Suomikoti så
fort pandemin är över.
Tillsammans med Suomikotis styrelse vill jag önska er alla

God jul och gott nytt år 2021!
Jarmo Kovanen
Ordförande för Föreningen Suomikoti

N

yt on odotuksen aika, sillä pian on joulu ja uusi vuosi. Vuosi 2020 tullaan aina yhdistämään
julmaan pandemiaan. Suomikoti, kuten koko vanhustenhuolto, toivoi syksyn ja talven olevan melko vakaa. Sen sijaan yhteiskuntaa koetteli uudelleen covid-19:n lisääntynyt leviäminen
ja sen myötä saatiin uudet välttämättömät rajoitukset. Me, kuten muukin vanhustenhuolto,
olemme järjestäneet toimintamme uudelleen vastaamaan kaikkia muuttuvia oloja.
Taitavan toiminnanjohtajamme ja koko työhönsä sitoutuneen henkilökuntamme avulla olemme pystyneet ylläpitämään hyvän hoidon pandemian uhasta huolimatta. Olemme jopa onnistuneet kääntämään Suomikodin talouden kehityksen positiiviseksi. Suurkiitokset koko henkilökunnalle näistä hienoista saavutuksista.
Suomikodin hoito perustuu yksilöiden erilaisuuden ymmärtämiseen ja ihmisten välisiin kohtaamisiin. Haluamme luoda asukkaillemme energiaa ja kamppailemme kaikista uusista haasteista selviytymisen puolesta. Tavoitteenamme on tarjota henkilökunnalle innostava ja kehittävä
koulutus Silvia-sertifioinnin saamiseksi vuonna 2021. Odotan innolla, että tapaamme Suomikodissa heti kun pandemia on ohi.
Suomikodin johtokunta ja minä haluamme toivottaa teille kaikille

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!
Jarmo Kovanen
Suomikoti-yhdistyksen puheenjohtaja

Covid-19
I

dagsläget (23/11) har vi inga misstänkta eller bekräftade fall av
covid-19-fall. Vi hade nyligen en smittspårning i huset, eftersom
två timanställda hade konstaterats covid-19-positiva, men varken
boende eller personal hade smittats. När någon i vår verksamhet
konstateras smittad så testar vi alla boende och personal på den
enheten, och även andra som kan ha blivit exponerade. Nu har det
blivit en extrem ökning av covid-19-fall här i Stockholm och även
äldreboenden är drabbade. Därmed återinfördes besökstopp på
Stockholms äldreboenden, så även hos oss. Säkra utomhusbesök
tillåts dock fortfarande.
Vi har en bra situation med skyddsutrustning. Det har kommit information om att man inte
ska ha egna lager av skyddsutrustning på grund av rådande situation. Man ska bara ha den
mängd som går åt. Vi har även fått nya rekommendationer gällande visir och munskydd.
Nytt är förtydligandet att vid en utbrottssituation på en enhet rekommenderas att personalen använder visir och munskydd som personlig skyddsutrustning vid all ansiktsnära vård.
Vi fortsätter med aktiviteter och möten, men vi planerar om lite då rekommendation är max
åtta personer vid sammankomster. Aktiviteterna har vi det mesta enhetsvis. Vid eventuella
utbrott slutar vi med gemensamma aktiviteter helt och hållet.
Marjo Kantola, verksamhetschef
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Alli Urberg 90 vuotta/år

Suomikoti-yhdistyksen jäsen!
Lähetä sähköpostiosoitteesi Suomikodille osoitteeseen:
annika.salonpaa@suomikoti.se . Kirjoita viestiin nimesi ja sana ”jäsen”.
Föreningen Suomikotis medlem!
Skicka din e-postadress till Suomikoti till:
annika.salonpaa@suomikoti.se . Ange ditt namn och ordet ”medlem”.

Voimistelua etäohjauksella.
Gymnastik med ledare på distans.

Kirjallisuus- ja keskusteluryhmä Alin johdolla.
Litteratur- och diskussionsgrupp, Ali leder.

Suomikoti-ydistyksen vuosikokous marraskuussa 2020.
Föreningen Suomikotis årsmöte november 2020.
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Finlands självständighetsdag på avdelningarna.

