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Tukholmassa, 1. lokakuuta 2020

Kokouskutsu

Suomikoti-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstai-
na 19. marraskuuta 2020 kello 18.00 Enskede Terrassen, Sockenvägen 
479, Enskede. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat sekä 
sääntömuutosehdotus. Katso liite. Kokouksessa ei käsitellä työjärjestyksen 
kohtia 14–17.

Sääntöjen mukaan äänioikeus vuosikokouksessa on yhdistyksen paikalla 
olevalla jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksun kuluvan vuoden maa-
liskuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhemmin maksettu jäsenmaksu 
antaa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden.

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Johtokunta

Suomikoti 25-vuotias!
25-vuotisjuhlaa emme voi tänä vuonna 
turvallisuussyistä järjestää, mutta juh-
litaan ensi vuonna, jos epidemiatilanne 
sen sallii. – Suomikodin vaiheista voit 
lukea 20-vuotisjuhlassa julkaistusta 
historiikista, joka on nyt Suomikodin 
kotisivulla.

Suomikoti 25 år!
Säkerheten går först och därför ordnar 
vi ingen födelsedagsfest i år. Om epide-
misituationen tillåter, firar vi ordentligt 
nästa år. – Läs gärna om Suomikotis 
historia i den skrift som vi publicerade i 
samband med 20-årsjubileet. Den finns 
nu på vår webbplats.



Hösthälsningar  
från Suomikoti
På Suomikoti vill vi gå nu framåt men 
inte på kostnad av våra boende. 

Vi har påbörjat med aktiviteter igen enhets-
vis och har även haft utomhusevenemang 
under hela sommaren och hösten. Korv-
grillning på torsdagar och Lasse har varit 
och sjungit karaoke. Det har varit väldigt 
uppskattat. Kräftskivan blev i år utomhus 
med levande musik med Lasse. 

Skål! / Kippis!

Besökstopp upphävs den 30 september 
och rekommendationer och instruktioner 
kommer att skickas till anhöriga. Pandemin 
är inte över. Vi måste alla hjälpas åt nu när 
statistik visar på en ökning av smittsprid-
ning igen efter sommarmånaderna, så att vi 
i ett tidigt skede kan stoppa denna ökning.

På Suomikoti vill fortsätta med utveck-
lingsarbetet också. Därmed kommer alla 
medarbetare på Suomikoti få utbildning i 
demensvård utifrån Silviahemmets vård-
filosofi. Hoppas på att utbildningen går att 
anordnas nu under hösten.

Silviahemmets certifieringsprogram inne-
bär att all personal på enheten, vård- och 
städpersonal, vaktmästare, chefer m.fl. blir 
utbildade i demensvård utifrån Silviahem-
mets vårdfilosofi. Vårdfilosofin har som 
mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet 
för personer med demenssjukdom - oavsett 
sjukdomsgrad - och deras anhöriga samt 
närstående. 

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på det 
palliativa arbetssättet och är uppdelat i fyra 
hörnstenar: 

1) Personcentrerad vård/symtomkontroll 
2) Teamarbete 
3) Anhörigstöd 
4) Kommunikation och relation 

Silviahemmets certifieringsprogram fo-
kuserar på tre områden för att uppnå hög 
kvalitet inom vård och omsorg: gott led-
arskap, utbildad personal och gemensam 
vårdfilosofi.

Marjo Kantola



Karaokea ja herkuttelua
Karaoke och frossande
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