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Our residents made and 

decorated their own hats 

during craft sessions, to 

wear to their Mad Hatter’s 

Tea Party 

Asukkaamme tekivät ja 

koristelivat omat hattunsa 

askastelutunnilla ja 

juhlistivat niillä hassujen 

hattujen teekutsuja. 
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PRESIDENTILTÄ 

Tehtävämme on johtaa yhdistystä sen sääntöjen 

mukaisesti 
 

Aiemmin tänä vuonna johtokunta sai Corporate Synergies Australia-yritystä edustavan Linda 

Hayesiltä koulutusta aiheesta Voittoa tavoittelemattomat johtokunnat ja sääntöjen mukainen 

johtaminen.  Joten, mitä opimme? Keskeisintä antia edustaa se tärkeä seikka, että johtokunnan rooli 

on johtaa ja valvoa toimintaa  sääntöjen mukaisesti, eikä hoitaa toimintaa. Päivittäisen toiminnan 

hoito kuuluu toiminnanjohtajan rooliin.  

 

Kaikki johtokunnan jäsenet ovat vapaaehtoisia ja vaikkakin innokkaita, he eivät välttämättä ole 

asiantuntijoita vanhustenhuoltotyön alalla. Kaikkien jäsenten päämääränä on varmistaa se, että 

ikääntyneitä suomalaisiamme hoidetaan todella tasokkaasti.   

Mitä siis on sääntöjen mukainen johtaminen? Hyvä ja tehokas johtokunta pyrkii seuraaviin 

tavoitteisiin:   

 Asettamaan järjestölle sen vision (näkemyksen tulevaisuuden suunnasta), mission 

(tarkoituksen) ja tavoitteet  

 Valvomaan delegoituja vastuualueita  

 Suunnittelemaan riskienhallintaa 

 Valvomaan, että järjestön säännöt ovat asianmukaiset 

 Kirjanpidon ja varainhoidon valvonta 

 Laatia toimintasuunnitelman  

 Nimittämään toiminnanjohtajan ja valvomaan hänen toimintaansa  

 Toimimaan järkevästi, rehellisesti ja vilpittömin mielin 

Mitä olemme saaneet aikaan   

Johtokunta antoi toimintasuunnitelmansa pääpiirteet Vuoden 2016 Toimintasuunnitelma – 2020 ja 

siitä tulevaisuuteen. Kuten alla olevasta näkyy, johtokunta on edennyt reippain askelin kohti 

tulevaisuutta.  

 Tavoite Tulos 

Services 
(Palvelut) 

Ylläpitää ja tehostaa 
hoivapalvelujamme  

Finncaren asiakaspalvelu on jatkuvasti ollut hyvin 
tasokasta sekä eläkeläiskylässä asuville että kotihoidon 
piirissä oleville, tarjoten parannuksia, kuten 
turvakamerat ja hätäpuhelinjärjestelmä.   

Innovation 
(Uudistusta) 

Ottaa vastaan  hoiva-
sektorin uusia ideoita  

Finncare on sijoittanut kuntosalin lisävälineistöön 
johtuen korkeasta kysynnästä. Jatkuvaa digitaalisen 
vastuullisuuden tehostusta .  

Spirit 
(Ilmapiiri) 

Arvostaa henkilöstöämme 
ja jäsenistöämme  

Joka vuosi Finncare osoittaa arvostustaan 
henkilöstölleen ja vapaaehtoisilleen jakamalla 
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Olimme iloisia saadessamme Korona-

peli lahjoituksen suomalaiselta 

henkilöltä Sunshine Coastilta.  Kuvassa 

päiväkeskuksen asiakkaita 

muistelemassa entisiä peliaikoja.  

 

 

palvelutodistuksia ja kiitollisuuden osoituksia. 
Johtokunta on toimittanut kolme uutiskirjettä, joissa 
tiedotetaan asioista jäsenille.  

Unity 
(Ykseys) 

Luoda huipputason 
hoiva- ja kulttuurikeskus  

Olemme luoneet webbisivut ja Facebook-sivun. 
Poro-kahvilassa on myytävänä suomalaisia 
tuotteita. Opiskelijoita Suomesta. Juhlimme 
suomalaisia tapahtumia kuten juhannus, vuotuinen 
Finnfest varainhankintatapahtuma.  

 

Tietysti viimeisen sanan saavutuksista antavat asiakkaat ja heidän perheensä. Tässä 

muutamia heidän kommenttejaan:  

 Eräs aviomies ilmaisi kiitollisuutensa henkilökunnalle “ystävällisyydestä, 

myötätunnosta ja hyväksynnästä”, jota oli osoitettu hänen vaimovainajalleen  

 Eräs perheenjäsen antoi kiitosta henkilöstölle ”mainiosta huolenpidosta”  

 Erään tilapäishoidossa olleen asukkaan puoliso antoi kiitokset ”huipputason työstä” 

ja ”vilpittömästä huolenpidosta”, jota henkilöstö osoittaa kaikille asukkaille 

 Eräs asiakas kiitti henkilöstön jäsentä kohteliaisuudesta ja perusteellisesta työstä. 

Muutosta ei voi välttää   
Vanhustenhuoltoalan maisema muuttuu koko ajan. On onni, että Finncarellä on sellaisia 

hienoja kokeneempia johtajia, joilla on kykyä pysytellä ja jotka ovat pysyneet mukana 

jatkuvissa muutoksissa. Kiitän heitä täten siitä, että 

he ovat pitäneet Finncaren oikealla, lakien 

määräämällä kurssilla. Toinen suuri muutos 

Finncaressa on ollut uuden toimitusjohtajan 

nimittäminen maaliskuussa. Jo Thomason, joka 

toimi virassa noin kolme vuotta, siirtyi suurempiin 

haasteisiin, ja hänen tilalleen tuli Peter Worboyes. 

Simone Roche Career Advocate-firmasta, teki 

oivan työn löytäessään meille Peterin. Hänellä on 

ollut kiirettä opetellessaan, kuinka me Finncaressa 

toimimme. Peter on myös voinut panostaa 

tuomalla uusia tapoja, ja siten olla mieliksi kaikille 

Finncaressa. Meillä on todellakin ollut hyvä onni, 

kun löysimme hänet ja suuntaamme innolla 

tulevaisuuteen.  

 

Johtokunta  

Uutena lisänä johtokuntaan tuli tammikuussa 

Tuula Kuusela, jonka nimitti Australian luterilaisen 
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Melbourne Cup - Asukkaat kokoontuivat Helsinki 

huoneeseen katsomaan kilpailua. 

 

 

 

kirkon Suomi Konferenssi. Toinen muutos tulee olemaan Australian Hyvä Sanoman (the 

Australian Finnish Pentecostal Churches) nimikkoedustajan vaihtuminen Helena Curranista 

Leena Siiteriin. Tämä muutos tulee tapahtumaan syyskussa pidettävässä vuosikokouksessa.  

Jouni Juntunen, jonka on nimennyt Australasian Suomalaisten Liitto, tulee jatkamaan.  

On suurenmoista nähdä, että kaikki suomalaisyhteisöt ovat edustettuina 

Lepokotiyhdistyksen johtokunnassa. Aloitimme tämän hankkeen yhdessä ja tulemme 

jatkamaan yhdessä. Jokaisella on taitoja ja ideoita, joita he voivat jakaa ikääntyvien 

Australian suomalaisten edesauttamiseksi. Tietysti aina löytyy muutamia negatiivisesti 

ajattelevia, mutta he ovat vähemmistössä.  

Suurin osa Lepokotiyhdistyksen jäsenistä 

ymmärtää, että johtokunta on nimitetty 

valvomaan toiminnanjohtajaa, jonka 

vastuulle vuorostaan on luovutettu 

Finncaren päivittäinen toiminta. 

Toiminnanjohtaja on vanhustenhuoltoalan 

asiantuntija.   

Toiminnanjohtajan valvonnan lisäksi 

johtokunnnan toinen päätehtävä on 

suunnata katse tulevaisuuteen ja päättää, 

kuinka selviytyä sinne parhaiten. 

Johtokunta on jokaisessa kokouksessaan 

käynyt keskusteluja aiheesta: Minne 

seuraavaksi? Mikä olisi nerokkain keino 

kasvattaa toimintaa? Kuinka paljon se 

maksaa? Kuinka kauan aikaa se vie? 

Kysymyksiä on loputtomasti, mutta 

etsimme aina aktiivisesti vastauksia. 

Kyseessä ei ole nopea prosessi, mutta 

voitte olla varmoja, että johtokunta tekee 

jatkuvasti sen eteen kovasti töitä. 

Tiedämme, että jäsenet haluavat 

Lepokotiyhdistyksen kasvavan, ja eräs 

päätehtävistämme on löytää tie 

tulevaisuuteen,  yhdessä.  

Tuula Kokkonen 

Lepokotiyhdistyksen johtokunnan  

puheenjohtaja 
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RAHASTONHOITAJAN RAPORTTI 

Tilivuodelle 2016-17 –  Tulos kohentunut  
Päättyneen tilivuoden tulos osoittaa $262,000 (69%) parannusta edellisen vuoden tulokseen 

verrattuna. Tämä on hyvä tulos vuodelle, jota on varjostanut Kotihoidon rahoitukseen tulleet 

muutokset. Vaikka muutosten vaikutus tilivuoden kokonaistuloon jäi vähäiseksi, siirtymä uuteen 

rahoitusmalliin etenee, ja tästä syystä Finncare:in henkilöstö työskentelee määrätietoisesti, jotta 

siirtyminen Kotihoidon Paketit –ohjelmaan sujuisi mutkattomasti. 

Operatiivinen tulos kääntyi edellisen tilivuoden tappiosta  ($133,000) voitolliseksi ,$391,000. 

Tulosparannus, $524,000, on lopputulos harkinnallisesta varojen käytöstä ja  säännöllisestä kulujen 

seurannasta.   

Kokonaistulojen kasvuun, $331,000 (5%), on suurelta osin vaikuttanut lisäys saatuihin valtion tukiin 

esim. Income 

Tested Fee Subsidy 

Adjustment ja 

Personal Care 

Subsidy. 

Molempien 

saatujen valtion 

tukien määrä 

ylittää reilusti 

budjetoidut 

summat. 

 

 

 

Huolimatta siitä, että kokonaismenot jäivät 3% 

edellisvuoden kuluja pienemmiksi, 

henkilöstökulut kasvoivat 6 prosenttiyksikön 

verran edellisvuoteen verrattuna. Jotta 

paloturvallisuusmääräykset täytetiin 

asianmukaisesti, henkilökuntaan oli lisättävä 

yövuoroon. Kotipalvelujen kysynnän kasvuun  

vastattiin myös lisä hoitohenkilökunnlla. Tästä 

aiheutuneet kulut ovat katettu kohonneilla 

valtion tueilla. 

 

5 vuoden tuloskatsaus - ennen 2017 tilintarkastusta 

 12 kuukautta  heinä- kesäkuu 2017 2016 2015 2014 2013 

  $,000  $,000  $,000  $,000  $,000  

Valtion Tukimaksut  4,391 4,044 3,764 3,410 3,407 

Tulot Yhteensä 6,352 6,021 5,589 5,450 5,433 

Henkilöstökulut 4,584 4,334 3,807 3,754 3,582 

Operatiivinen Tulos 391 (133) 490 35 601 

Käyttöomaisuuden Poistot  498 509 420 430 437 

Menot Yhteensä  6,235 6,401 5,520 5,845 5,269 

Ylijäämä (Alijäämä)  (117) (379) 70 (395) 164 

Varat Yhteensä 19,994 20,900 20,041 19,495 18,735 

Velat Yhteensä 9,369 10,146 8,908 8,430 7,276 

Käteisvarat ja Lyhyen Ajan 
Talletukset  

3,756 4,899 4,606 5,535 4,687 

Huomautus:Luvut eivät sisällä ILU (Independent Living Units) tuloja ja menoja. 
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Positiivisen 

operatiivisen tuloksen 

seurauksena 

käteisvarannot ovat 

pysyneet vakaina lähes 

koko vuoden. 

Tilivuoden viimeisellä 

neljänneksellä ulospäin 

suuntautuva kassavirta 

voimistui 

majoitusetumaksujen 

palautusten kasvun 

vuoksi. Nykyinen 

suuntaus on, että 

asukkaat etumaksujen 

sijaan valitsevatkin 

maksuvaihtoehdoksi 

päivittäisen 

maksumenetelmän. 

Tämä muutos pitää 

huomioida 

kassavirtojen 

ennustuksia laadittaessa. 

Investoinnit kuluneen vuoden aikana, yhteensä $236,000, pidettiin budjetin ($250,000) rajoissa. Vain 

välttämättömimmät hankinnat ja kaikkein kiireellisimmät käyttöomaisuuden vaihtohankinnat on 

tehty. Kaikenkaikkiaan kulunut tilivuosi on ollut tuottoisa ja siitä on hyvä jatkaa toiminnan 

kehittämistä  alkaneena tilivuonna. 

Veimme päiväkeskuksen asiakkaat myös jokiristeilylle  
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JOHTAJAN RAPORTTI 

Toimintamme saavutuksia 
On ollut vähintään opettavaista katsoa taaksepäin ja tutkia toimintamme saavutuksia viime vuoden 

ajalta.  Olemme parantaneet henkilökunnan pääsyä Finncare dokumentteihin ja siirtäneet lisää 

tietoja SharePoint-intranettiin jossa ne ovat helposti saatavilla . Uusi strateginen suunnitelma 

esitettiin hyväksyttäväksi osoittamaan organisaation suuntaa seuraavan viiden vuoden ajalle.  Uutta 

henkilökuntaa palkattiin avainasemiin vuoden aikana, yksi näistä olin minä. Kaikki paitsi yksi näistä 

uusista työntekijöiden palkkauksista ovat sujuneet hyvin ja tällä hetkellä 1/3 työvoimastamme on 

suomalaisia.   

Henkilökunnan koulutus 
Muutimme tulipalo- ja hätätilakäytäntöjen koulutusta henkilökohtaisemmaksi luomalla PowerPoint 

moduulin joka antaa koko henkilökunnalle paremmat ja tarkemmat ohjeet mitä tehdä 

hätätilanteessa.  

Monet henkilökunnasta ovat vuoden aikana osallistuneet foorumeihin, työryhmiin, työpajoihin ja 

konferensseihin parantaakseen yritystietoisuuttaan organisaation suhteen.  Vanhustenhoidon alan 

säännökset ovat jatkuvassa muutoksessa.   

Finnfest 2016 
Finnfest 2016 juhlat suunniteltiin ja toteutettiin Finncaren etupihan alueella ja näin toimme esille 

uudet rakennuksemme. Päivä oli onnistunut ja varoja kerättiin noin $15,000. Finnfest juhlan tuotto 

oli tarkoitus laittaa ruokasalin ja keittiön ilmastoinnin korjaukseen. Lähemmässä tarkastuksessa 

huomattiin, että keittiön katon kannattava palkki oli korjattava ja se vaati kunnan rakennusviraston 

ja insinöörin tarkastukset.  Korjaustyöt on nyt saatu onnistuneesti lopppun ja uusittu 

ilmastointisuunnitelma on parhaillaan työn alla. 
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Finlandia Village 
Uusi tulipalokeskuspaneeli asennettiin parantamaan paloturvallisuutta ja tuomaan 

turvallisuussysteemit paloturvallisuusmääräysten tasolle. Johtuen muutoksista laitoshoidon 

rakennusten paloturvallisuusmääräyksissä meidän oli lisättävä laitoksen  henkilökunnan 

minimilukumäärää yöaikana jotta meillä olisi tarpeellinen määrä henkilöitä hätätilanteen sattuessa.    

Akkreditaatio 
Tilivuoden alussa tehtiin paljon töitä jotta laitos saatiin valmiiksi akkreditointitarkastusta varten ja 

lukuunottamatta paria pientä parannuksen tarvetta toiminnassamme, tiimimme osoitti jälleen 

kuinka heidän sitoutumisensa asukkaidemme hoitoon nousi ensisijalle ja laitoksemme sai 3 vuoden 

akkreditaation.  

Asukashuoneiden kunnostus sai hyvän vastaanoton, kunnostustyöt jatkuvat kuitenkin vielä 

sisäkattojen maalauksen kanssa.   

Koivikko-siiven aistipuutarha 
Saimme valtiolta apurahan Koivikko-siiven puutarhan parantamiseksi.  Finncare auttoi 

kustannuksissa tarkalleen samansuuruisella summalla ja tuloksena oli upea puutarha-alue tämän 

siiven asukkaille.  Puutarhan aukaisi virallisesti Bowmanin alueen kansanedustaja Andrew Laming 2. 

toukokuuta 2017.  Alue on näyttämisen arvoinen kaikille jotka vierailevat luonamme. Kuvassa on 

bussipysäkki vielä rakenteilla.  

 

 
Vieraat ovat saapuneet juhlatilaisuuteen 
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Poro kahvila 
Poro-kahvila on ollut 

menestys Finncaren 

toiminnassa kuten 

toivoimme sen olevan. 

Hankimme uuden 

kassakonejärjestelmän, 

joka auttaa varaston 

valvonnassa ja antaa 

meille mahdollisuuden 

liiketoiminnan 

raportteihin. Olemme 

kasvattaneet 

asiakaskuntaamme ja 

asiakassuhteet ovat 

jatkuvia.  Tämä 

menestys on 

henkilökunnan ja vapaaehtoisten ansiota, he ovat todella sitoutuneet asiakaspalveluun ja laatuun.  

Nämä molemmat asiat ovat hyvin tärkeitä suomalaisessa kulttuurissa.  

FinnGym 
FinnGym kuntosali on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan ja paikallisen yhteisön edustajia näkyy yhä 

enemmän käyttämässä hyväkseen tätä hyvää kuntoilun muotoa. Olemme työskennelleet läheisessä 
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yhteistyössä omien terveyttä tukevien palvelutuottajiemme kanssa ja heidän avullaan monet 

laitoksemme ja Villa-alueen asukkaat käyttävät kuntosalia  keskittyen hyvinvointiin ja 

kuntoutukseen. Olemme parantaneet vaihtoehtoja  salimaksujen maksamiseksi ja otimme käyttöön 

kerta- ja  kuukausimaksukortit 10-vierailun kortin lisäksi.   

Kuntosali aloitti Pyörällä Australian ympäri- ohjelman, joka on innostanut asiakkaita käyttämään 

uutta Nu Step kuntopyörää entisen lisäksi  ja samalla parantamaan kuntoaan. Ohessa kuva parista 

Nu Step polkijasta jotka ovat ottaneet haasteen vastaan.  Saavutettuaan Canberran pysäkin kaikki 

jotka olivat olleet mukana ohjelmassa saivat kahvit AFRHAn puheenjohtajan kustantamana.  

Finlandia Villas 
Villa-asuntojen hälytinjärjestelmä korvattiin Tunstall-järjestelmällä.  Tämä tarjoaa 24/7 

hätäpuhelinpalvelun asukkaiden yhteydenottoihin hätänappia painamalla ja ohjaa palvelut kuten 

ambulanssin, poliisin tai palokunnan suoraan asukkaan luo.  Palvelu on toiminut loistavasti ja 

johtohenkilöt saavat ilmoituksen palvelulta aina kun hälytys on 

aktivoitu ja näin Finncaren henkilökunta voi hoitaa seurannan 

asukkaiden ja omaisten kanssa. 

Kaksi uutta saunojen kontrollipaneelia asennettiin Villa-alueen 

saunoihin ja CCTV-valvontakamerajärjestelmä hankittiin 

tuomaan lisäturvallisuutta ja mielenrauhaa asukkaille alueen 

sisäänpääsyn suhteen.   

Asukkaiden joulujuhla 
Asukkaamme nauttivat joulujuhlasta ja yhdessäolosta.  Meillä 

oli musiikkia, hyvää suomalaista ruokaa ja seuraa. Hymyileviä 

kasvoja oli kaikkialla.  

Suomen suurlähettilään vierailu 
Suomen Australian suurlähettiläs  Lars 

Erik Backström vieraili Finncaressa 6. 

kesäkuuta 2017.  Myös hänen puolisonsa 

ja Queenslandin kunniakonsuli olivat 

mukana. Suurlähettiläs kuten myös rva 

Backström antoivat positiivista palautetta 

Finncaren työstä ja nauttivat pystyessään 

keskustelemaan asukkaiden kanssa ja 

ostosten tekemisestä Poro-kahvilassa 

ennen lähtöään.   

Henkilökunta ja vapaaehtoiset 
Juhlimme vapaaehtoisia työntekijöitämme järjestämällä kahvitilaisuuden ja antamalla heille 

kunniakirjat työstään.  Saimme tilaisuuteen paljon osanottajia ja kaikki nauttivat mukanaolosta.   
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Asukkaamme 

kokoontuvat 

mielellään yhteen 

käyttämään 

luovuttaan.  Tässä 

he askartelevat 

kortteja. 

Our residents enjoy 

coming together 

often and being 

creative. On this 

occasion they are 

making cards. 

 

 

 

 

Juhlimme henkilökunnan 

kanssa yhteisessä joulujuhlassa 

heidän  suuriarvoista 

työpanostaan tämän hienon 

organisaation hyväksi.    

Odotamme innolla uutta 

loistavaa vuotta joka on 

edessämme! 

 

 

 

 

Askartelu / Craft 
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FROM THE PRESIDENT 

Governance is what we do 
 

Earlier in the year, the Australian Finnish Rest Home Association Board received training about 

Governance for Not-For-Profit (NFP) Boards from Linda Hayes of Corporate Synergies Australia. So, 

what did we learn? The main message was the important fact that the Board’s role is to govern and 

not to manage. Management of day to day activities is the role of the General Manager.  

 

All of the Board members are volunteers, and while passionate, they are not necessarily experts in 

the field of aged care. The goal of everyone is to ensure that our elderly Finns are looked after to a 

high standard.   

So, what is governance? A good and effective Board must do the following: 

 Set the vision, mission and goals of the organisation 

 Monitoring of delegated responsibilities 

 Risk management planning 

 Monitoring of the relevance of the organisation’s Constitution 

 Financial management 

 Strategic planning 

 Appoint and oversee the General Manager 

 Act reasonably, honestly and in good faith 

What we have achieved 

 

The Board outlined its strategic direction in the ‘2016 Strategic Plan – 2020 and beyond’. As 

demonstrated below, the Board has achieved great steps towards the future. 

 Goal Achievement 

Services Maintain and enhance 
our care services 

Finncare has continued to maintain its service excellence 
to its clients living in both the villas and in residential care 
with improvements such as new security cameras and a 
new emergency call system.  
 

Innovation Embrace new ideas in 
care services 

Finncare has invested in more gym equipment, due to 
high demand. Constant improvements in digital 
accountability are being made.  
 

Spirit Recognise the value of 
our staff and members 

Every year, Finncare recognises its staff and volunteers 
with certificates of service and appreciation. The Board 
has produced three newsletters to provide ongoing 
information to its members. 
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Unity Create a hub of care and 
cultural excellence 

Finncare now has a strong online presence with a brand 
new website and updated Facebook page. Finnish 
products are on sale at the Poro Café. Students from 
Finland live in residence amongst our clients on the 
Thornlands site. We celebrate Finnish events like Mid-
Summer and our annual Finnfest fundraiser to share 
Finnish culture amongst ourselves and with the larger 
community. 

 

Of course the last word on achievements should go to the clients and their families. These are just 

some of their comments: 

 A husband expressed gratitude to staff for the “kindness, compassion and acceptance” 

shown to his late wife; 

 A family member complimented staff for “their wonderful care”; 

 Spouse of respite resident expressed thanks for the “excellent job” and “genuine care” 

staff show to all residents; 

 Client complimented a staff member on being polite and thorough. 

Change is inevitable 
The aged care landscape is ever changing. It is fortuitous that Finncare has such fine senior managers 

have kept up with the constant changes. I pass on my thanks to them for keeping Finncare on the 

right legislative course. 

The other major change at Finncare has been the appointment of a new General Manager in March. 

Jo Thomason, who had managed Finncare for around three years, went onto bigger challenges and 

was replaced by Peter Worboyes.  

Simone Roche of Career 

Advocate did an 

exceptional job in assisting 

us to find Peter. He has 

been kept busy with 

learning how we do things 

at Finncare. Peter has also 

been able to inject some 

new ways of doing things 

and has endeared himself 

to all at Finncare. We are 

very fortunate to have 

found him and are looking 

forward to the future.  

 

 Residents in our Birch Wing show our catering staff how it’s done with some weekend cooking  

On hienoa nähdä näitä viriketoimintoja viikonloppuisin Koivikko-siivessä 
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The Board 
A new addition to the Board in January was Tuula Kuusela, who is the appointee of the Suomi 

Conference of the Lutheran Church of Australia. Another change will happen with the appointee of 

the Australian Hyvä Sanoma (the Australian Finnish Pentecostal Churches) changing from Helena 

Curran to Leena Siiteri. This change will take place at the Annual General Meeting in September. The 

appointee from the Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs, Jouni Juntunen, will 

continue. 

It is great to see that all the Finnish communities are represented on the AFRHA Board. We started 

this project together and will continue together. 

Everyone has skills and ideas that they can share for the betterment of the ageing Finns in Australia. 

Of course there will always be some negative thinkers, but they are in the minority.  

The vast majority of AFRHA members understand that the Board is appointed to oversee the General 

Manager, who in turn is entrusted with the day-to-day running of Finncare. The General Manager is 

the expert in the aged care field. 

Apart from overseeing the General Manager, the Board’s other major task is to look to the future 

and decide how to best get there. This Board has, at every one of its meetings, discussed the issues 

of: Where to next? What is the smartest way to grow? How much will it cost? How long will it take?  

The questions are endless, but we are always actively looking for the answers. It is not a quick 

process, but you can be assured that the Board is working hard on it. We know that our members 

want AFRHA to grow and it is one of our major tasks, to find our way into the future, together. 

  

Tuula Kokkonen 

AFRHA Board President 

  
Celebrating Finnish Independence Day, with Mrs 

Nupponen reading some facts about the war 

Kaikki olivat juhlimassa Suomen itsenäisyyspäivää ja 

Kaarina Nupponen luki tietoja sodasta 
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FROM THE TREASURER  

Improved ‘bottom line’ 
The annual result improved by $262,000 (69%) in comparison to the last year’s result. That is a good 

outcome for the year, which has been shaded by the changes to the Home Care financing. Even 

though an impact to the revenue ends up being minor in this year, the changes are progressing and 

Finncare’s staff are working persistently to adapt to the new Home Care Packages model. 

The operating result turned around from the last year’s loss of $133,000 to a profit of $391,000 in 

this year. An upturn of $524,000 reflects a mindful spending and frequent follow up of the 

expenditure.   

An increase of $331,000 

(5%) in the total income 

comes from the growth in 

the government subsidies 

such as the Income Tested 

Fee Subsidy Adjustment 

and Personal Care Subsidy. 

Both subsidies end up well 

above the budgeted 

amounts. 

 

 

 

Despite the total expenses being 3% 

less than in the previous financial year, 

the employee costs have increased by 

6%. More night shift staff had to be 

employed in order to comply with the 

fire regulations. Also a higher demand 

of the Home Care Services meant that 

more staff had to be employed to meet 

the demand. The related costs have 

been offset by the increase in the 

government subsidies. 

5 Year Snapshot – with Unaudited 2017 Results 

 12 Months to June 30  2017 2016 2015 2014 2013 

  $,000  $,000  $,000  $,000  $,000  

Government Subsidies  4,391 4,044 3,764 3,410 3,407 

Total Income  6,352 6,021 5,589 5,450 5,433 

Employee Costs  4,584 4,334 3,807 3,754 3,582 

Operating Profit 391 (133) 490 35 601 

Depreciation & 
Amortisation  

498 509 420 430 437 

Total Expenses  6,235 6,401 5,520 5,845 5,269 

Surplus (Deficit)  (117) (379) 70 (395) 164 

Total Assets 19,994 20,900 20,041 19,495 18,735 

Total Liabilities 9,369 10,146 8,908 8,430 7,276 

Cash & Short Term 
Deposits  

3,756 4,899 4,606 5,535 4,687 

Note:  ILU figures are excluded from Snapshot figures 
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The cash position has been strong, 

due to positive operating result, until 

the last quarter of the year, when 

there has been an outflow in 

accommodation bonds. There is a 

growing tendency for residents to 

move from the refundable 

accommodation deposits to the 

rental style daily accommodation 

payments. This is something to be 

considered, when forecasting cash 

flow. Capital investments, $236,000, 

were kept well within the budget of 

$250,000, as only the essential 

equipment and the most urgent 

replacement of assets were acquired.  

All in all, the past financial year was productive and it leaves a solid base for continuous 

improvements in the new financial year. 

Australia Day, done the Finnish way 

 

 Everyone participated in our thong 

throwing competition 

Hyvää Australiapäivää! 

 

Pavlova, Aussie flags 

and doing whatever 

we could to beat the 

heat!  
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FROM THE GENERAL MANAGER 

Operational achievements 
Going back and looking over the operational achievements of the organisation in the past year has 

been educational, to say the least. We have improved staff access to Finncare documents and 

moved more information into the SharePoint for ease of access. A new Strategic Plan was put 

forward for endorsement to lead the organisation’s direction for the next five years. A range of new 

staff in key positions were employed during the year including myself. All but one of those has 

worked out well, and we currently have approximately one third of our workforce made up of 

Finnish workers.  

Staff education and training 
We personalised the fire and emergency training for Finncare by creating an educational PowerPoint 

for all staff to give a better and more accurate directions, and explain what action to take in an 

emergency situation.  

A range of staff attended forums, working groups, workshops and conferences to improve the 

corporate knowledge of the organisation throughout the year. The compliance landscape of the 

aged care industry continues to evolve at a great pace.  

Finnfest 2016 
Finnfest 2016 was planned and executed in the front section of the Finncare precinct to showcase 

our new buildings. A successful day was had, raising approximately $15,000. Money raised at 

Finnfest had been allocated to rectify air conditioning issues in the main dining hall and the kitchen. 

Upon investigation, it was found that the structural 

supporting beam across the ceiling of the kitchen had failed 

and needed to be repaired, including council and 

engineering inspections. This work has now been 

successfully carried out and a revised air conditioning 

solution is currently being worked on.  
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Finlandia Village 
A new fire panel was installed to improve the fire safety at Finncare and bring the system up to code. 

Owing to the changes in building fire codes for residential care, we increased the minimum level of 

staffing across the facility at night to ensure sufficient coverage for emergency response.  

Accreditation 
A lot of great work was done at the start of the FY to get the home ready for accreditation. 

Notwithstanding a couple of small areas to improve upon, the team showed once again a high level 

of commitment to the love and caring of our residents and the home was awarded 3 further years of 

accreditation.  

Room refurbishments for resident’s rooms were well received albeit with some issues with ceiling 

paint. That work continues around the needs of our residents.     

Birch Memory Support Garden 
We received a grant from the government to refurbish the Birch Memory Support Garden. Finncare 

matched the grant dollar for dollar and realised a fantastic addition to the residents of this unit. It 

was officially opened by the Member for Bowman, Mr Andrew Laming on 2 May 2017. It is a feature 

to showcase for all who visit Finncare.  

 

 

Above: Peter Worboyes and MP Mr Andrew Laming at 

the Official Opening of the Birch Memory Support 

Garden 

Below: Our residents celebrate 
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Poro Café 
The Poro Café is 

continuing to be the 

success for Finncare 

it was always hoped 

to be. A new Point of 

Sale system was 

purchased that 

assists with 

stocktake and gives 

us the ability to 

report on business 

performance. We 

have continued to 

grow the clientele 

and the patronage is 

consistent.  

 

This success is a credit to the staff and volunteers who have made an excellent commitment to 

customer service and quality. These two things are very important in representing the Finnish 

culture.  

FinnGym 
The FinnGym has steadily grown in popularity and we see more clients from our local community 

taking up this fantastic form of exercise. Working closely with our allied health providers, we have 

many aged care and villa/community residents attending with a wellness and re-ablement focus. We 

have improved the options for attending the gym and introduced single use and month long passes 

to run alongside the ten visit card.  

The Gym has embarked on a ‘Bike 

around Australia’ challenge, which has 

encouraged people to ride our new 

additional Nu Step bikes and improve 

their fitness. On the right are a couple 

of the Nu Step bikies that have 

accepted the challenge. On a 

‘stopover’ in Canberra, those who have 

participated were shouted a coffee by 

the AFRHA Board President. 
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Finlandia Villas 
The emergency call system for the Retirement Village was replaced with a Tunstall system. This 

system provides a 24/7 emergency triage service to answer calls from residents at the press of a 

single button. It also directs emergency services such as ambulance, police and fire straight to the 

resident’s home, if they are needed. It has proven to be a great success.  Management receives a 

notification from the service whenever it is activated so Finncare staff can follow up with families 

and residents.  

Two brand new sauna controllers and relays were installed in the villa saunas, and a CCTV system 

was purchased to provide added security and peace of mind to the residents regarding access to the 

village.  

Resident’s Christmas Party 
It was lovely for our residents to come together and celebrate Christmas. We had music, great 

Finnish food and company. It was smiles all around. 

  

Finnish Ambassador’s visit 
The Finnish Ambassador, His Excellency Mr Lars Erik Backström, visited Finncare on 6 June 2017. His 

wife and the Honorary Consul also attended. His Excellency and Mrs Backström commented 

positively on the work done at Finncare and enjoyed talking to residents and shopping in the Poro 

Café. 
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Staff and Volunteers 
We celebrated our volunteers with a 

certificate presentation and a morning 

tea for all. It was well attended and all 

had a fun time.  

A celebration was held with the staff 

at Christmas to recognise the great 

work and contribution by all who work 

for and give their time to our 

wonderful organisation. 

Here’s looking forward to a wonderful 

year ahead! 

 

Hand warmers / Kädenlämmittäjät 

 

 

 

 

 

Anninpirtti from Finland donated hand muffs for our residents to wear 

Anninpirtti Suomesta lahjoitti käsimuhveja asukkaidemme käyttöön 
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CONTACT / YHTEYSTIEDOT 
 

 

ABN: 26 587 653 807  

Toiminimi / Trading Name:   

 

Osoite / Address: 343 Cleveland-Redland Bay Road, Thornlands, QLD 4164  

Toimisto / Office:  info@finncare.org.au  

Johtokunta / Board: secretary@finncare.org.au  

 

Visiomme on yhteisö, jossa voimme arvostaa kulttuuriamme huolehtimalla muista. 

Missiomme on jatkaa ainutlaatuisen suomalaisen kulttuurimme yhdistämistä maailman parhaisiin 

hoitoratkaisuihin tuottaaksemme hyötyä paikalliselle yhteisölle ja kultturille. 

Our vision is of a community where we can celebrate our culture through care giving to others. 

Our mission is to continue to unite our unique culture with world leading care solutions for the 

benefit of all generations in our local and cultural communities. 

mailto:info@finncare.org.au
mailto:secretary@finncare.org.au

