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Covid-19
På Suomikoti har vi inte haft nya fall av covid-19 se-
dan årsskiftet. Antalet rapporterade fall av covid-19 
har minskat markant i samhället och därmed har 
man kommit med vissa lättnader i source control: 
det finns inte längre en allmän rekommendation 
om source control som gäller personal och besöka-
re (från och med 8/2) och personalprovtagning har 
avvecklats (fr.o.m. 15/2). Fortfarande vid bekräftad 
och misstänkt smitta ska munskydd användas vid 
patientnära arbete (< 2 meter). I och med lättnader-
na ställs större krav på att verksamheterna genom-
för riskbedömningar och stor vikt läggs på smittfö-
rebyggande arbete och basala hygienrutiner. Säkra 
besöksrutiner gäller fortfarande. 

Personal
Vår arbetsterapeut Kirsi Rajala gick i pension vid 
årsskiftet och kommer inte att fortsätta som timan-
ställd hos oss längre. Nu är rekrytering på finskta-
lande arbetsterapeut på 50% på gång.

Vi har en ny sjuksköterska Antti Vierimaa som 
arbetar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på 
enhet 1. Vi hoppas att han passar in i teamet och vill 
stanna kvar. Antti är erfaren ssk som har arbetat på 
ambulansen de senaste åren.

Verksamheten
Vi har inga lediga rum. Kölistan: 10 på demensen 
och 11 på somatiken.  

Gemensamma aktiviteter har vi fortfarande en-
hetsvis och vid större evenemang har vi planerat så 
att deltagandet sker enhetsvis vid olika tidpunkter 
eller är samlade samtidigt dock med avstånd. Alla 
hjärtansdag firades med personal och boende i sam-
lingssalen med egengjord smörgårdstårta.

Verksamhetsuppföljning 17/2
(Stockholms stad)
Verksamhetsuppföljningen gick bra med den teore-
tiska genomgången dock var det lite rutiner som be-
hövdes uppdateras. Fredag 24/2 blir det observation 
på somatiska enheten och därefter får vi en slutlig 
skriftlig rapport om uppföljningen. 

Efter pandemin har man tappat bort en del ruti-
ner och målet är att före sommaren har alla våningar 
samma fungerande rutiner igen. 

Marjo Kantola
Verksamhetsschef

Raportti Suomikodista 
tammi-/helmikuussa 2023

Covid-19
Suomikodissa ei ole ollut yhtään covid-19 -tartun-
tatapausta  vuodenvaihteen jälkeen. Koska myös 
raportoidut tartunnat yhteiskunnassa ovat huo-
mattavasti vähentyneet, suositus henkilökunnan ja 
vierailijoitten suojavälineiden käytöstä ei ole enää 
voimassa (8/2 lähtien). Sama koskee näytteidenot-
toa henkilökunnalta (15/2 lähtien).  Jos potilaalla 
epäillään olevan tartunta tai on todettu tartunta, 
henkilökunnan on käytettävä suusuojainta potilaan 
läheisyydessä (< 2 metriä). Helpotusten myötä edel-
lytetään, että toimintaa varten tehdään riskien arvi-
ointeja ja ennakkotoimia mahdollisten tartuntojen 
suhteen sekä huolehditaan hygieniasta. Vierailuita 
koskevat varmuustoimenpiteet ovat voimassa.

Henkilökunta
Toimintaterapeuttimme Kirsin Rajala jäi eläkkeelle 
vuodenvaihteessa eikä enää jatka myöskään tunti-
työntekijänä. Nyt haemme suomenkielistä toimin-
taterapeuttia (50%).

Antti Vierimaa on uusi sairaanhoitajamme, 
joka vastaa huolenpidosta yksikössä 1. Toivomme, 
että hän viihtyy työryhmässä ja haluaa jäädä taloon. 
Antti on kokenut sairaanhoitaja, joka on työsken-
nellyt viime vuodet ambulanssihoitajana.

Toiminta
Meillä ei ole tällä hetkellä vapaita asuntoja. Jonossa 
on 10 dementiaosastoille ja 11 somaattisille. 

Yhteiset aktiviteetit järjestetään edelleen omissa 
yksiköissä ja suuremmat tapahtumat yksiköittäin eri 
aikoina tai yhdessä etäisyydet säilyttäen. Ystävän-
päivää asukkaat ja henkilökunta viettivät juhlasalis-
sa. Herkuttelua varten oli meidän itse tekemämme 
voileipäkakku.

Toiminnan seuranta 17/2
(Tukholman kaupunki)
Dokumentoinnin läpikäynti meni hyvin, joitakin 
toimintatapoja piti tosin päivittää. Perjantaina 24/2 
tarkastetaan somaattinen yksikkö, jonka jälkeen 
saamme kirjallisen raportin seurannasta. 

Pandemiasta johtuen kerrosten toimintatavois-
sa on ilmennyt erilaisuuksia, mutta tavoitteena on, 
että ennen kesää kaikilla kerroksilla on taas samat 
toimivat rutiinit.

Marjo Kantola
Toiminnanjohtaja



KOKOUSKUTSU
Suomikoti-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

 
keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023 klo 18.00 

Suomikodissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat.

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

Yhteisöjäsenten on 5. huhtikuuta mennessä ilmoitettava johtokunnalle 
kirjallisesti, ketkä edustavat yhdistystä kokouksessa, osoitteeseen:
Johtokunta, Suomikoti, Ramviksvägen 213, 122 64 Enskede.

Jäsenten ehdotukset vuosikokoukselle on toimitettava johtokunnalle 
29. maaliskuuta mennessä edellä olevaan osoitteeseen.

Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa Jarmo Kovanen 
puheenjohtaja, Tuija Liiti, Kai Kangassalo ja Mika Tuominen. Seuraavilla 
jäsenillä on vuosi jäljellä johtokunnassa: Markku Sirviö ja Jarmo Tamminen.
Varajäsenet, jotka valitaan vuodeksi, ovat olleet Raili Korhonen ja Irma 
Mattsson Luhala. 

Sääntöjen mukaan ei vuosikokouksessa enää voi tehdä vaaleja koskevia 
ehdotuksia, vaan ne tulee jättää vaalivaliokunnalle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta, 12. huhtikuuta mennessä osoitteeseen: 
Vaalivaliokunta, Suomikoti, Ramviksvägen 213, 122 64 Enskede 
tai vaalivaliokunnan kokoonkutsujalle: 
vuokkoaspforstoivonen@hotmail.com 

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Johtokunta



Tue Suomikodin toimintaa ja
liity jäseneksi

Suomikoti-yhdistykseen!
Jäsenmaksu 150 kr, yhteisöltä 600 kr.

Jäsenmaksujen ja lahjoitusten 
Plusgirotili: 411 22 60-7

Swish: 1231183664
(Muista nimi ja osoite!)

Ge ditt stöd åt Suomikoti genom att
bli medlem i föreningen Suomikoti!

Medlemsavgift 150 kr, organisationer 600 kr.
Plusgironr: 411 22 60-7

Swish: 1231183664
(Kom ihåg namn och adress!)

Suomikoti-yhdistys

Suomikodin omistaa aatteellinen Suomiko-
ti-yhdistys, jonka tarkoituksena on järjestää 
suomenkielistä hoitoa ja hoivaa ruotsin-
suomalaisille vanhuksille. Yhdistyksen jä-
senet päättävät vuosikokouksessa tulevasta 
toiminnasta ja taloudesta.

Koko talousen ylijäämä käytetään toimin-
nan kehittämiseen. Yhdistyksen johto-
kunta on vastuussa vuosikokoukselle toi-
minnasta ja taloudesta.

Föreningen Suomikoti

Suomikoti ägs av Föreningen Suomikoti 
som är en ideell förening med syftet att 
erbjuda finskspråkig vård och omsorg 
åt sverigefinsaka åldringar. Föreningens 
medlemmar beslutar på ett årsmöte om 
kommande verksamhet och ekonomi.

All överskott i budjeten går till utveckling 
av verksamheten. Föreningens styrelse 
ansvarar för verksamheten och ekonomin 
inför årsmötet.


