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Our staff are our greatest asset. We have wonderful people working at Finncare.  

Meidän henkilökuntamme on paras vahvuutemme. Meillä Finncaressa on ihania ihmisiä töissä. 
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PUHEENJOHTAJALTA 
 
Unohtamisen arvoinen vuosi 

Viime kuukausien tuhoisien tulipalojen lisäksi olemme joutuneet kamppailemeen kerran 

vuosisadassa odotettavaan pandemiaan, josta kärsivät eniten kaikkein heikoimmat, eli vanhukset. 

Finncare yhtenä muiden samanlaisten hoivakotien kanssa on toiminut erikoisen vaikeissa 

olosuhteissa. Vuosi 2020 on ollut todellinen annus horibilis. Kaikki, mitä olemme tehneet viime 

kuukausina, on tehty ajatellen ensisijaisesti asukkaidemme turvallisuutta Covid-19:ää vastaan. 

On selvää, että jotkut hoivakodit ovat onnistuneet suojelemaan asukkaitaan paremmin kuin toiset. 

Toistaiseksi olemme voittaneet taistelun virusta vastaan torjuntatoimien tarkan kurinpidon ansiosta, 

mutta sota ei ole vielä ohi. Olkaamme jatkossakin valppaita ja sitkeitä, kunnes voimme julistaa 

voiton tätä vihollista vastaan ja palata Covid-19:ää edeltävään elämään. Odotamme tilanteen pian 

kääntyväksi annus mirabilikseen, jolloin voimme jälleen avata Poro-kahvilan, kuntosalin ja 

rajoittamattoman sosiaalisen toiminnan ja vierailut. 

Johtokunta 

Mennyt vuosi on ollut ensimmäinen johtokunnan koostuessa yhdeksästä jäsenestä entisen 

kahdentoista asemesta. Johtokunnan mielestä sen pienempi koko ei ole vaikuttanut haitallisesti 

toimintaan. Johtokunnan kokoonpano on ollut seuraava:  

Martti Honkanen (puheenjohtaja) 

Jouni Juntunen (ASL:n nimeämä) 

Tuula Kuusela (Suomi Konferenssin nimeämä) 

Mikko Makelainen 

Arja Moilanen (rahastonhoitaja) 

Katja Nexo (sihteeri) 

Amy Piekkala-Fletcher (varapuheenjohtaja) 

Susanna Pitkanen (AHS:n nimeämä) 

Mika Siltala 

Minulle on ollut etuoikeus olla mukana johtokunnassa, josta olen nyt siirtymässä pois. Johtokunnan 

hyvä yhteishenki ja lisääntynyt taito palvella ikääntyviä suomalaisia on tehnyt tehtävästä mieluisan. 

Kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat antaneet niin johtokunnalle kuin itselleni rohkaisua 

tavoitteidemme saavuttamiseen. 

Saavutuksia 

Odotamme Kuusikkosiiven laajennuksen valmistumista ensi vuoden alussa. Tämä tarjoaa 16 

hoitopaikkaa nykyisten lisäksi. Vaikka viime vuoden aikana olemmekin taloudellisesti pärjänneet 

odotettua paremmin ja verrattuna moniin vastaaviin hoivakoteihin, rakennuksen valmistumisen 

odotetaan muutenkin parantavan merkittävästi Finncaren tilannetta. Sen avulla voimme tarjota 

paikan kaikille haluaville suomalaisille entistä lyhyemmällä odotusajalla, ja sen odotetaan 

parantavan taloudellista kykyämme parantaa palveluita. 
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Vaikka useita eläkeläiskylän asuntoja, Villoja, on vapautunut vuoden aikana, on ilahduttavaa, että ne 

ovat saaneet uudet suomalaisasukkaat kiinnostuneina viettämään eläkepäivänsä suomalaisessa 

naapurustossa. 

Kotihoidon palvelut ovat jatkuneet, vaikka koronaviruksesta onkin aiheutunut joitain häiriöitä. 

Palvelua haittaa edelleen hallituksen hidas rahoituspakettien myöntäminen. Noin 500:n suuruinen 

asiakaskunta on pysynyt vakaana muutaman viime vuoden ajan. Palvelua suunnitellaan entistä 

kannattavammaksi tehostamalla elektronista raportointia ja hallintaa virheiden vähentämiseksi ja 

ajan säästämiseksi. 

Tulevan vuoden suunnitelma 

Päätös rakentaa toistaiseksi vain 16 käytettävissä olevista 45 uudesta hoitopaikasta paikasta tullaan 

arvioimaan uudelleen, kun rakenteilla olevien 16 paikan vaikutus selkeytyy. Tässä vaiheessa voidaan 

vain sanoa, että meillä ei näytä olevan pakottavaa syytä kiirehtiä jäljellä olevien 29 käytettävissä 

olevan paikan rakentamista. 

Lisääntyneen hoivakapasiteetin lisäksi suunnitellaan, että toiminta tapahtuu olennaisesti samalla 

tavalla kuin tähän saakka hoivapaikkojen, eläkeläiskylän ja kodinhoitopalvelujen tarjoamiseksi. 

Odotamme suurella mielenkiinnolla valtion tutkimuskomission (Royal Commission) suosituksia 

vanhusten hoidosta ja mitä uusintoja valtio toteuttaa komission suositusten suhteen. Valtion uudet 

määräykset tulee tietysti määräämään tarvittavat muutokset meidän omiin suunnitelmiin. 

Finncare Villas -eläkeläiskylän toimintaa on suunniteltu jatkettavan samanlaisena kuin nytkin ainakin 

niin kauan, kuin niihin on suomalaisia asukkaita. Asunnot kunnostetaan ennen jokaista uutta 

asukasta. Uudet keittiökoneet, keittiötasot, maalaus, uudet valaisimet ym. tekevät asunnosta kuin  

uuden asukkaan astuessa sisään. 

Kotihoidon rahoituspaketeissa ei ole tapahtunut merkittävää lisäystä, mutta pyrimme parantamaan 

palvelun tehokkuutta asiakkaille sekä taloudellista kannattavuutta elektronisen raportoinnin, 

työvuorojen parantamisen ja hallinnon myötä. Tähän soveltuvien ohjelmistojen ja laitteistojen 

arviointi on meneillään ja käyttöönoton odotetaan toteutuvan lähikuukausina. 

Kuten viimeisessä uutiskirjeessämme mainittiin, keskustelut parhaasta käytöstä asuntosiipien 

välisestä alueesta on aloitettu. Koska alueen aiemmin suunniteltua suurta rakennusta ei 

todennäköisesti rakenneta, jäseniltä ja muilta asiasta kiinnostuneilta pyydetään mielipiteitä siitä, 

kuinka alueen käyttöä tulisi hyödyntää parhaiten. Tuo mielipiteesi tiettäväksi joko johdolle tai 

suoraan johtokunnalle. 

Tarvitsemme edistystä paikallisen yhteisön parempaan integroitumiseen Finncare-yhteisön kanssa. 
Tämän odotetaan tapahtuvan jossain määrin luonnollisestikin, koska emme odota täyttävämme 
kaikkia hoivapaikkoja suomalaisilla. Toisaalta olemme jo muuttaneet sääntöjämme ei-suomalaisten 
mukaanottamiseen. Prosessin odotetaan kehittyvän, ja johtokunta tulee laatimaan jäsenille 
ehdotuksia sääntöjen muutoksista vastaamaan paremmin muuttuvaa jäsenyyden rakennetta ja 
tehostamaan organisaation hallintoa. 
 
Martti Honkanen 
Puheenjohtaja 
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RAHASTONHOITAJAN RAPORTTI 
 

Vahva taloudellinen tilanne on tukenut tilivuotta 2019–20 

Päättyneen tilivuoden tulos $48.000 on edelliseen vuoteen verrattuna 87% vähemmän. Tämä on 
kuitenkin hyvä tulos vuodelle, jota COVID-19 on varjostanut toisen vuosipuoliskon ajan Porokahvilan, 
Finn Gym -kuntosalin ja intervallihoidon toimiessa vajaateholla. Vaikka muutosten vaikutus 
tilivuoden kokonaistuloon on huomattava ja tulevien kuukausien olosuhteet ovat epävarmoja, 
henkilökunta työskentelee määrätietoisesti mukauttaakseen toiminnan joustavasti COVID-19:n 
aiheuttamiin vaativiin haasteisiin. 
 
Operatiivinen tulos $837.000 on $30.000 eli 3% vähemmän viime vuoteen verrattuna. Ottaen 
huomioon tämän hetken toimintaolosuhteet tilivuoden 2019–20 lopputulos on näyttö harkitusta 
varojen käytöstä ja säännöllisestä kulujen seurannasta. 
 
Kokonaistulojen kasvuun, $115.000 (2%) on vaikuttanut lisäys saatuihin valtiontukiin, joita ovat 

esimerkiksi henkilökohtaisen hoidon tuki (Personal Care Subsidy). Finncare sai $50.000 valtion 

lisäavustuksen kattamaan COVID-19 aiheuttamia lisäkuluja. 

5 vuoden tuloskatsaus - ennen 2020 tilintarkastusta  
    

      

12 kuukautta heinä-kesäkuu  2020 2019 2018 2017 2016  
$.000 $.000 $.000 $.000 $.000 

Valtion tukimaksut  5.103 4.924 4.765 4.391 4.044 

Tulot yhteensä 7.332 7.217 6.875 6.352 6.021 

Henkilöstökulut  4.950 4.786 4.739 4.584 4.334 

Operatiivinen tulos 837 867 756 391 -133 

Käyttöomaisuuden poistot  429 248 491 498 509 

Menot yhteensä 6.494 6.349 6.118 6.235 6.401 

Ylijäämä (-Alijäämä)  48 365 215 -117 -379 

Varat yhteensä 23.118 21.672 22.153 19.994 20.900 

Velat yhteensä  12.544 10.858 9.738 9.369 10.146 

Käteisvarat ja lyhyen ajan talletukset 8.574 6.753 5.020 3.756 4.899       

Huomautus: Luvut eivät sisällä itsenäisesti elävien yksikön (Independent Living Units) tuloja ja 
menoja. 

 

Kokonaismenot nousivat 2% edellisvuoden kuluista. Osittain nousu johtuu epätavallisista menoista, 

joita COVID-19 on aiheuttanut. Esimerkiksi henkilökohtaisten suojavarustusten kulut ovat melkein 

kaksinkertaistuneet ollen $23.000. Uusien hoitopaikkojen saamisen johdosta tulevan 16 paikan 

Kuusikko-osaston laajentamisen suunnittelu on myös tuonut merkittäviä lisäkuluja. 
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Positiivisen operatiivisen tuloksen seurauksena käteisvarat ovat pysyneet vakaina koko tilivuoden. 
 
Pääomainvestoinnit kuluneen vuoden aikana – yhteensä $34.000 – ovat reilusti alle budjetin 

($265.000). Vain välttämättömimmät hankinnat ja kaikkein kiireellisimmät käyttöomaisuuden 

vaihtohankinnat on tehty. 

 

o Tulot ovat ylittäneet budjetin 4%:lla 

o Menot ovat alittaneen budjetin 4%:lla 

o Voitto on ylittänyt budjetin 209%:lla 

 

Vaikka pandeeminen tilanne on vaikuttanut taloudelliseen lopputulokseen vahvasti, on aikaisempien 

vuosien erinomainen tulos taannut vakavaraisen talouden, joka vastaa uusiin epidemian tuomiin 

vaatimuksiin. Näiden seurauksena nykyinen taloudellinen kasvu ei välttämättä jatku samanlaisena. 

Tämän huomioon ottaen johtokunta on tarkoin harkinnut, miten toimintaa voidaan kehittää, jotta 

Todelliset menot 
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Finncare voi toimia ja tarjota ajanmukaisen hoidon ja palvelut asiakkailleen tässä erittäin vakavassa 

tilanteessa. 

Ottaen huomioon COVID-19:n tuomat haasteet kulunut tilivuosi on ollut taloudellisesti onnistunut. 

Tästä tuloksesta on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä ja laajentamista alkaneena tilivuonna. 

Kuusikko-osaston laajennuksen rakentaminen voidaan toteuttaa ilman lainavaroja. 

Arja Moilanen 

Rahastonhoitaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Finncare, we love to celebrate birthdays with our residents and their families. 

Me Finncaressa rakastamme juhlistaa syntymäpäiviä asukkaiden sekä heidän perheittensä kanssa. 
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JOHTAJAN RAPORTTI 
 
Saimme hyvän alun viime vuoden vuosikokouksen jälkeen saadessamme hoivakodin akkreditoinnin 
seuraavalle kolmelle vuodelle. Finncaren asiat kulkivat mainiosti vuoteen 2020. Toistan johtokunnan 
presidentin näkemystä siitä, että vuosi 2020 on tuonut mukanaan haasteita. COVID-19:n tuntematon 
luonne on laittanut hoitosektorin sekaisin, ja olemme joutuneet opettelemaan lennossa pitämään 
asukkaamme turvassa. Se on vaikuttanut liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin, mukaan lukien 
eläkeläiskylään, hoivakotiasumiseen ja kotihoitopalveluihin.  
 
Olen erittäin ylpeä Finncare-henkilöstöstä organisaatiomme kaikilla alueilla siitä upeasta 
yhteistyöhengestä, jolla he ovat kohdanneet nämä haasteet. He ovat olleet joustavia ja sitkeitä, 
vaikka tuntuu, että tavoitteet muuttuvat päivittäin. Asukkaamme ja asiakkaamme ovat hyväksyneet 
ainutlaatuisen hyvin laajan valikoiman rajoituksia. He ovat olleet erityisen joustavia ja kärsivällisiä 
totutellessaan uusiin tapoihin, joita olemme voineet tarjota jatkamaan yhteydenpitoa läheisten 
kanssa. 
 
Kuusikkosiiven laajennustyöt ovat alkaneet. Tämä herättää paljon kiinnostusta asukkaiden ja etenkin 
kodissamme asuvien rakentajien keskuudessa. Toivon, että rakennustyöt valmistuvat maaliskuussa 
2021 ja että kykymme ottaa lisää uusia asukkaita on asia, josta suomalainen yhteisö voi olla ylpeä. 
Kaikista näistä haasteista huolimatta olemme pystyneet pitämään asukkaiden elämän 
mahdollisimman normaalina, ja luettelen tässä joitain vuoden kohokohdista. 
 
Kansainvälistä rauhanpäivää vietettiin laittamalla kukkia hiuksiin, kuuntelemalla ja laulamalla vanhaa 
suomalaista musiikkia, ja tietysti mikään juhla ei ole täydellinen ilman kakkua ja kahvia. 

Tietysti ei ole kevät ilman piknikiä ja retkiä merenrannalle. Asukkaamme rakastavat käydä retkillä, 
joten ajoimme Finncaren bussilla Victoria Pointin puistoon. Yleensä mukana on kahvia ja kakkua, 
mutta tällä kertaa oli mukana myös perunalastuja ja virvoitusjuomia. Heitimme frisbeitä ja 
tarkkailimme lintuja samalla kun nautimme merinäköalasta ja meren tuoksusta. 

Piknikkejä järjestetään myös Finncaressa, joten suurin osa asukkaista pääsee osallistumaan ja 
sosiaalisoitumaan ja nauttimaan perunalastuista, dipeistä, karkeista, hedelmistä ja virvoitusjuomista. 
Ja tietenkin kahvia ja kakkua on aina tarjolla. 

Monet nauttivat sisäurheilusta. Ilmapallo-sulkapallo tukee asukkaiden käsi- ja silmäkoordinaatiota 
sekä venyttämistä pallon osumiseen. Kaikilla on hauskaa, eikä kenellekään tule vammoja, vaikka 
saisikin ilmapallosta osuman. 

Leipominen antaa asukkaillemme mahdollisuuden jakaa taiteellisia kykyjään ja lahjakkuuttaan. 
Asukkaat ymmärtävät hygienian merkityksen itsensä ja muiden suojelemiseksi, joten huolehdimme 
siitä, että se on turvallinen ja nautinnollinen hetki kaikille. Ja tietenkin, jos leivoit, nautit omat 
leipomukset kera kylmän maitolasillisen. 

Lokakuun bussiretki vei meidät käymään Sisu-kahvilan hyvien ystäviemme luona, missä pääsimme 
nauttimaan aamuteestä. Vierailun jälkeen ajoimme meren rannelle nauttimaan upeasta meri-
ilmasta. 

Keilailu on aina suosittua asukkaidemme keskuudessa, mutta koska oli liian viileää keilata ulkona, 
keilasimme ruokasalissa. 
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Pidimme piknikin Koivikkosiivessä laulun kera ja kannustimme kaikkia asukkaita viettämään 
iltapäivän ulkona nauttien piknikkiruoasta, virvoitusjuomista ja musiikista. 

Miesten iltapäivää vietetään kerran kuussa viriketoimintakalenterin mukaisesti. Tämä voi olla pitsan 
valmistusta tai makkaranpaistoa Bunningsin tyyliin. Tarjoamme valikoiman juomia: 
suosikkivaihtoehtoina Bundaberg-inkivääriolut tai suomalainen Lapin Kulta -olut. 

Laulutuokiot terassilla ovat asukkaiden mieleen. Faith Lutheran Collegen opiskelijat kävivät 
Finncaressa soittamassa ja esittivät monia kappaleita asukkaillemme, minkä jälkeen pelasimme 
vanhan ajan pelejä, kuten legoja, ajoimme kilpa-autoilla ja väritimme värityskirjaa. Tämä ei ollut 
ensimmäinen Finncaren vierailukerta koulun oppilaille. Tavoitteena on viedä asukkaat 
vastavierailulle Faith Lutheran -kouluun, kunhan COVID-19 on ohi. 

Melbourne Cup on iso tapahtuma Finncaressa. Työntekijät osallistuivat myös lounaalle Helsinki 
huoneessa, ja tarjolla oli uunikanaa sekä salaatteja. Asukkaat kokosivat pöytien kukkakoristeet 
Finncaren puutarhan kukista. Jännitystä pitivät yllä pelit, kilpailut ja palkinnot. Vetoa lyötiin 
hevosista, ja voittajat olivat iloisia. Päivän kruunasi Melbourne Cup -laukkakilpailu. 

Juhlimme 6. joulukuuta Suomen itsenäisyyspäivää asukkaiden, heidän perheenjäsentensä ja 
vieraiden kanssa. Musiikillista viihdettä tarjosi FinnTunes-mieskuoro. Oli aika antaa tunnustus 
sotaveteraaneillemme. Nostimme Australian ja Suomen liput ja lauloimme molempien maiden 
kansallislaulut ja tietenkin nautimme perinteisestä suomalaisesta kermakakusta, jonka leikkasi silloin 
nuori 98-vuotias Kaarina. 

Joulu on tärkeä aika vuodesta – aika perheelle, ystäville, ruuille ja juhlallisuuksille. 
Jouluillallinen oli perinteinen suomalainen juhla-ateria kaikille osallistujille. Musiikista huolehti 
Järvelän perheyhtye. Eihän mikään joulujuhla ole täydellinen ilman vierailulla käyvää joulupukkia, 
joka jakoi jokaiselle asukkaalle henkilökohtaisen lahjan. 

Hyvää uutta vuotta 2020! Asukkaamme toivottivat uuden vuoden tervetulleeksi iltapäiväkahvin kera 
ja hauskoilla rekvisiittakuvilla. 

Australia-päivänä on aika juhlia Australian kulttuuria taiteen, musiikin, pelien ja ruokien kera. Tässä 
asukkaat esittelevät hienoja taideteoksiaan, jotka on tehty Finncaren puutarhasta kerätyistä lehdistä 
ja puunkuorista. 

Iltapäivä pitsavalmistuksen parissa houkutteli monia asukkaitamme, jotka sitten söivät luomuksensa. 
Vaateostoksien jälkeen oli hyvä mahdollisuus nauttia kahvit. Ystävänpäivää vietettiin Helsinki-
huoneessa pelien ja palkintojen merkeissä. Aiemmalla viikolla asukkaat tekivät ystävänpäiväkortteja, 
jotka postitettiin rakkaille. 

ASLY perustettiin 29. maaliskuuta 1975. Vau! Vuodet ovat lentäneet ja juhlimme tätä 45-
vuotispäivää kakkukahvien kera. Kansainvälisenä naistenpäivänä juhlimme meille tärkeitä naisia. 
Pidimme puheita, lauloimme ja tietenkin nautimme upeasta iltapäiväteestä. 

Covid-19:n kanssa emme voi olla liian varovaisia, ja asukkaiden suojeleminen on meille keskeinen 
tekijä. Siksi vilkutusikkuna otettiin käyttöön, jotta rakkaat voivat nähdä ja kuulla toisiaan – ilman 
koskettamista. 

ANZAC-päivä saapui jälleen nopeasti ja oli aika juhlallisille puheille. 

Asukkaiden hengellisten tarpeiden tukeminen kirkon palveluilla jatkuu covidin aikana. Luterilaisen 
kirkon pastori, Tommi Vuorinen ja helluntaiseurakunnan pastori, Heikki Kivimäki toimittivat 
jumalanpalveluksen turvallisesti Helsinki-huoneen ulkopuolelta mikrofonia käyttäen. 
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Yksi viriketoimintakalenterin tapahtumista on pannukakkutiistai. Pannukakku tarjoillaan jäätelön ja 
marjojen kera asukkaiden nauttiessa siitä. 

Juhannusjuhla kesäkuussa saattaa tuntua hiukan epätavalliselta ollessamme talven puolivälissä, 
mutta juhlat olivat täynnä hauskaa toimintaa ja ruokaa. Pidimme arpajaiset. Arpajaispalkintopöytä 
oli palkintoja pullollaan joten meillä oli monta onnelllista voittajaa. Meillä oli saappaanheittoa ja 
pelasimme suomalaista peliä mölkkyä, ennen kuin menimme ruokasaliin nauttimaan maukkaasta 
lohikeitosta karjalanpiirakoiden kera. Jälkiruoaksi tarjoiltiin kermakakkua. 

Maailman suklaapäivänä nautimme dippaamalla mansikoita, banaania ja keksejä lämpöiseen 
juoksevaan suklaalähteeseen, mistä kaikki nauttivat. 

Kukat ovat kauniita, värikkäitä ja usein tuoksuvia. Asukkaat nauttivat kukkataiteen luomisesta. 

Muutama muu urheilullinen ja hauska peli, joita pelaamme on frisbeenheitto ja saappaanheitto 
talvisessa aamuauringossa. Muita pelejä, joita pelaamme, ovat jenga, koripalloilua istualtaan ja 
kerplunk. 

Surullisempi asia; Larry labradorinnoutaja sairastui ja joutui lopettamaan vierailut asukkaiden luona. 
Kuvassa Larryn viimeisin vierailu. P.S. Toivomme saavamme lisää koiravierailuja COVID-19:n jälkeen. 

COVID-19:n vaikutus on heikentänyt merkittävästi vapaaehtoistyöntekijöidemme määrää. Meillä on 
edelleen pieni joukko omistautuneita ihmisiä, jotka tukevat meitä, mukaan lukien ihanat 
karjalanpiirakoiden tekijät. Etsimme aina lisää vapaaehtoisia, ja etenkin niitä, jotka osaavat suomea. 
Jos sinulla on mielenkiintoa ja halua antaa asukkaillemme edes yksi päivä kuukaudessa, haluamme 
mielellämme kuulla sinusta. Lähde rohkeasti mukaan! 
 
Kuten tiedät, suomalaiset ovat joustavia ihmisiä. Jatkamme parhaan hoidon, rakkauden ja tuen 
tarjoamista tuellasi asukkaillemme ja asiakkaillemme näinä vaikeina aikoina. 
 

Peter Worboyes 

Johtaja 

 

 

 

Finnish Independence Day is always observed at Finncare, with our war veterans recognized 

for their service. 

Suomen itsenäisyyspäivä muistetaan aina Finncaressa, ja meidän sotaveteraanimme saavat 

tunnustuksen palveluistaan. 

 



11 Finncare Annual Report 2020 
 

FROM THE PRESIDENT 

 
A Year to Forget 

On top of the devastating fires of a few months ago, we now have had to deal with the effects of a 

once in a century pandemic hitting the most vulnerable among us, the elderly. Nowhere has the past 

few months been more stressful than in places like Finncare. 2020 has been a true annus horribilis. 

Everything we have done in the past few months has been done with first thought given to how to 

protect our people against COVID-19. 

It is clear that some facilities have been more successful than others in protecting their residents. So 

far, we have been winning the battle against the virus, thanks to scrupulous discipline of infection 

control measures by the staff. However, the war is far from over. Let us continue to be vigilant and 

persistent in our efforts until we can declare victory against this enemy and return to the activities 

we enjoyed prior to the pandemic. We are looking forward to turning the current situation to an 

annus mirabilis, including re-opening the Poro Café and the FinnGym for the whole community to 

enjoy, along with unrestricted social activities and visitations. 

The Board 

This has been the first year of the board operating with nine members instead of twelve. The board 

is of the view that the reduced number of members has not diminished in any way the ability to deal 

with its responsibilities. The board has consisted of:  

Martti Honkanen (President) 

Jouni Juntunen (AFFS nominee) 

Tuula Kuusela (Suomi Conference nominee) 

Mikko Makelainen 

Arja Moilanen (Treasurer) 

Katja Nexo (Secretary) 

Amy Piekkala-Fletcher (Vice President) 

Susanna Pitkanen (AHS nominee) 

Mika Siltala 

It has been a privilege to be associated with a board from which I am now stepping aside. Unity 

within the board and improving board skills to serve aging Finns has made the task easy. Thank you 

also to our members who have given the board and myself the encouragement to pursue our goals. 

Progress 

We are looking forward to completing the construction of the extension to the Spruce Wing early 

next year. This will provide a place for 16 additional residential care places. Even though we have 

done financially better during the past year than forecast, and in comparison with many similar 

facilities, the completion of this building work is expected to significantly enhance Finncare. It will 
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allow us to offer a place for all Finns with a shorter waiting time than previously and is expected to 

improve our financial capacity for improved services.  

Although several Villas became vacant during the year, it is pleasing that they have been taken up by 

new residents. They are all of Finnish background, interested in spending their retirement in a 

Finnish neighbourhood. 

Home care services have continued even though there have been some disruptions due to the 

Coronavirus. The service continues to be hampered by the slow release of funding packages by the 

Government. Our client base of around 500 has remained steady for the past few years. What is 

being planned for this service is to make it more viable, by using more efficient electronic reporting. 

This will reduce administration errors and save time. 

Plan for the year ahead 

The current commitment to build only 16 of the available 45 new residential places will need to be 

reviewed once the effect of the 16 places under construction becomes clearer. At this stage it can 

only be said that there does not appear to be a compelling reason to hurry to build the 29 remaining 

available places. 

Apart from the increased residential bed capacity, it is planned that operations will continue 

substantially in the same manner to provide residential care, retirement village and home care 

services. 

We await with great interest the recommendations of the Royal Commission into Aged Care Quality 

and Safety, and what action the governments will take regarding the recommendations of the 

Commission. Substantial requirements for change following the findings of the Commission will be 

enacted in Finncare’s future planning.  

Operation of the retirement village, Finncare Villas, is proposed to continue as it is presently. The 

Villas are being refurbished before each new resident takes over. New kitchen fittings, bench tops, 

repainting, and new lights ensure that the Villa is like new when a new resident moves in. 

We are not seeing any significant increase in the home care funding packages. However, we are 

aiming to improve the efficiency of the service for the benefit of the clients as well as increasing 

financial viability, using improved electronic reporting, rostering and administration. Evaluation of 

the most suitable software and hardware is being done and expected to be put into practice during 

the coming few months. 

As reported recently in our Newsletter, discussions have commenced regarding best use of the 

central area between the residential wings. As the previously planned large building in that area is 

unlikely to be built, views are being sought from members and those interested as to how to best 

use this area. Why not have your say through Finncare management or directly to the Board? 

An area where further progress needs to be made is better integration of our non-Finnish 

community into the Finncare community. This is expected to occur to some extent naturally, as we 

do not expect to fill all available residential care places with Finns. We have also already taken steps 

in our constitution to embrace the non-Finnish community in our organisation. That process is 
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expected to continue, and the Board will be developing proposals to members to revise our 

constitution to better reflect the changing membership demographic, as well as making the 

governance of the organisation more efficient. 

 
Martti Honkanen 

President, Finncare 

 

 

 

We love to see our residents smiling, engaged and having an excellent time! 

Me rakastamme nähdä hymyileviä asukkaitamme osallistumassa ja nauttimassa toiminnasta! 
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FROM THE TREASURER  
 

Strong bottom line supports Finncare in FY 2019/20 

The annual surplus of $48,000 is 87% less compared to the previous financial year. This is a good 
outcome for the year, considering that due to COVID-19, respite care, the Poro Café and FinnGym 
have been operating under limited capacity. Even though the impact on the surplus is significant and 
despite the uncertainty in the coming months, the staff at Finncare continue to adapt to this new, 
demanding environment. 
 
The operating result is $837,000, which is $30,000 and 3% less compared to the previous year. 
Considering the current operating environment, this is an excellent result. The Financial Year 
2019/20 result demonstrates mindful spending and frequent monitoring of expenditure. 
 
An increase of $115,000 (2%) in total income comes from the growth in government subsidies such 

as the Personal Care Subsidy. Finncare received a $50,000 cash flow boost payment from the 

government due to the expenses caused by the pandemic. 

5 Year Snapshot – with Unaudited 2020 Results 
   

      

12 Months to June 30  2020 2019 2018 2017 2016  
$,000 $,000 $,000 $,000 $,000 

Government Subsidies 5,103 4,924 4,765 4,391 4,044 

Total Income 7,332 7,217 6,875 6,352 6,021 

Employee Costs 4,950 4,786 4,739 4,584 4,334 

Operating Profit 837 867 756 391 -133 

Depreciation & Amortisation 429 248 491 498 509 

Total Expenses 6,494 6349 6,118 6,235 6,401 

Surplus (Deficit) 48 365 215 -117 -379 

Total Assets 23,118 21,672 22,153 19,994 20,900 

Total Liabilities 12,544 10,858 9,738 9,369 10,146 

Cash & Short-Term Deposits 8,574 6,753 5,020 3,756 4,899       

Note: ILU figures are excluded from Snapshot figures 

 

The total expenses are 2% more than in the previous financial year, partly due the current pandemic. 

For example, Personal Protective Equipment expenses almost doubled to $23,000. Other expenses 

have been a result of the Spruce Wing expansion project. 
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The cash position has been strong due to the positive operating result during the financial year. 
Capital expenditure of $34,000 was under the budget of $265,000, as only essential equipment 
and the most urgent replacement of assets were acquired.  
 

 
 

o Income is over the budget by 4%. 
o Expenses are over the budget by 4% 
o Operating profit is over the budget by 209% 

 

Although financial year 2019-2020 saw the financial burden of COVID-19, the previous years’ growth 

proved a comfortable reserve. We were able to accommodate the financial demands that COVID-19 

made on Finncare’s operations. It is wise to consider the possibility of changes to the government’s 

pandemic financing and the new demands for aged care. Due to these expected changes and the 

continuing pandemic, financial growth cannot be guaranteed. The Board has carefully considered 
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how to proceed, and to improve the services for Finncare residents to ensure new requirements and 

needs are addressed in this extremely demanding environment. 

Considering the current pandemic circumstances, the past financial year was successful. It 
leaves a solid base for continuous improvement, with the expansion of the Spruce Wing. The 
Spruce Wing expansion has been constructed without any money being borrowed. 
 

Arja Moilanen 

Treasurer 

 

 

 

  

Above: The Waving Window at Finncare has meant that people can still visit their loved ones 

during COVID-19 residential care lockdowns.  

Yläpuolella: Finncaren vilkutusikkuna on mahdollistanut läheisten vierailut asukkaiden luona 

Covid-19:n aiheuttaman sulkeutumisen aikana. 

Below: COVID-19 didn’t stop Midsummer celebrations at Finncare! 

Alapuolella: Covid-19 ei estänyt Finncaren juhannuksen juhlintaa! 
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FROM THE GENERAL MANAGER 
 
We got off to great start following last year’s AGM. We had a fantastic result in that Residential Aged 
Care accreditation was awarded for three years. Things were travelling along just nicely for Finncare 
until 2020. I echo the sentiments of the President in that 2020 has certainly thrown up some 
challenges. The unknown nature of COVID-19 has left the aged care sector scrambling and learning 
on the hop in a bid to keep our residents safe. It has affected all areas of our business including 
retirement living, residential and home care services. I am immensely proud of all Finncare staff 
across all areas of our organisation for the great spirit in which they have faced these challenges. 
They have been resilient and tenacious when it felt like the goal posts were changing daily. Our 
residents and clients have been remarkable in accepting a wide range of restrictions being put in 
place. They have been especially flexible and patient with the novel ways we have been able to 
continue to connect them with loved ones. 
 
The Spruce Wing extension is coming along well and generating much interest with the residents 
especially the builders in the home. I am hopeful it will be finished in March 2021 and that our ability 
to care for more new residents will be something that makes the Finnish community proud.  
Through all of these challenges, we have been able to keep life for our residents as normal as 
possible and here are some of the highlights for the year. 
 
International Peace Day was celebrated with flowers in our hair, old time Finnish music and a sing-
along and, of course, no celebration is complete without cake and coffee.  

Of course, it not Spring without a picnic and an outing to the seaside. Our residents love to go on an 
outing, so we got on board the Finncare bus and headed to a park in Victoria Point. Usually coffee 
and cake, but this time potato chips and soft drinks too. We threw frisbees around and had a bird 
watching walk whilst taking in the sights and scents of the sea. Picnics are also held at Finncare, so 
the maximum number of our residents can attend. They enjoy being social and sharing chips, dips, 
lollies, fruits and soft drinks. Of course, cake and coffee are always on offer.  

Indoor sports are enjoyed by many at Finncare. Balloon Badminton supports resident’s hand and eye 
coordination and allows for stretching to hit the ball. Lots of fun, and no injuries if the balloon hits 
you.  

Baking allows our residents to share their artistic abilities and talents. Residents understand the 
importance of hygiene and protecting themselves and others, so all care is taken to make this safe 
and enjoyable for all. Of course, if you make it you must eat it and they did so with a glass of cold 
milk. 

October’s bus outing had us visit our good friends at the Sisu Café for morning tea, followed by a 
drive by the seaside to breathe in that gorgeous sea air. Bowling is always popular with our residents 
but as it was too cool to be outside, we played in the main dining room. A picnic was held in Birch 
Wing with a sing-along encouraging all residents to spend the afternoon in the outdoors enjoying 
picnic foods and soft drinks and music.  

Men’s afternoons feature once per month on our Lifestyle Calendar. This could be pizza making, or a 

sausage sizzle (Bunnings style). Our men are offered a choice of drinks, with their favourite choices 

being Bundaberg Ginger Beer or a Finnish Beer called Lapin Kulta.  
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Singalongs on the patio are a favourite for our residents too. Students from Faith Lutheran College 
attended Finncare with their musical instruments and performed many songs for our residents 
followed by some good old-fashioned games such as Lego, racing cars and colouring in. This is not 
the first time that Faith Lutheran school students have been to Finncare; we aim to take our 
residents there for a visit post COVID-19. 

Melbourne Cup is a big event at Finncare. Staff also attend and share lunch (roast chicken and 
salads) in our Helsinki Room. The flower decorations for the tables were put together by the 
residents with home grown flowers. There were games and prizes on offer to keep with the 
excitement of the day. Sweeps were sold and the winners were happy.  

On 6 December we celebrated Finnish Independence Day with residents, their family members, and 
guests. Musical entertainment was provided by the gentlemen from FinnTunes. 

It is a time to recognise our war veterans. We raised our Australian and Finnish flags and sung both 
national anthems, and of course we enjoyed a traditional Finnish style sponge cake which was cut by 
our then, 98 years young Kaarina.  

Christmas is a special time of year, a time for family, friends, food and festivities. Christmas dinner 
was a traditional Finnish feast for all who attended. Music performed by the Jarvella family band. No 
Christmas party is complete without a visit from Santa, who gave each resident a personal gift.  

To welcome the New Year, our residents celebrated with an afternoon tea and some funny props for 
photos.  

Australia Day is a time to celebrate Australian culture through art, music, games and food. Some of 
our residents produced great art pieces from leaves and bark sourced from the Finncare gardens. 
Pizza making afternoons attracted many of our residents, who then get to eat their creation. We also 
took the opportunity to take some of our ladies shopping for new clothes, which allowed us to enjoy 
a coffee whilst out and about. Valentine’s Day was celebrated in our Helsinki Room with games and 
prizes. We also made and posted cards to loved ones. On 29 March 1975 AFRHA was born – the 
years have flown, and we celebrated 45 years since this date with cake and coffee. International 
Women’s Day recognised the women who were important to us. We had speeches, songs and of 
course great afternoon tea.  

As COVID-19 started to affect Queensland, restrictions to visiting started and we could not be too 
careful in protecting our residents. Therefore, the Waving Window was introduced to allow loved 
ones to see and hear each other, without any of the risks associated with physical contact. 

Anzac Day rolled around quickly with a formal celebration including speeches at the undercover 
patio.  

Supporting our resident’s spiritual needs by continuing to offer church services during COVID-19 is a 
priority. Services are being delivered via the Waving Window by both Lutheran Church Minister 
Tommi Vuorinen and Pentecostal Church Minister Heikki Kivimaki. They stand outside and speak 
through a microphone to allow residents to hear the service.  

A monthly event on our calendar is Pancake Tuesday. Pancakes are served with ice cream and 
berries and much enjoyed by our residents.  

Midsummer (Juhannus) celebrations may seem a little unusual as we are in mid-winter, however the 
celebration is full of fun activities and food. We sold raffle tickets and prizes were drawn on this day 
with many lucky winners. We did some boot throwing and played a traditional Finnish game called 
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Molkky before going to the main dining room for a hearty bowl of salmon and potato soup served 
with Karelian pies and Finnish cream sponge cake for dessert.  

World Chocolate Day was notable, with a chocolate fountain with strawberries, banana and wafer 
biscuits dunked into warm flowing chocolate, which everyone enjoyed. Our residents love creating 
flower art with the beautiful, colourful and often scented flowers found on our grounds. For some 
more sporting fun, we play Frisbee and boot throwing in the winter morning sun. Other games our 
residents enjoy, include Jenga, sit down basketball and Kerplunk. 

On a sad note, Larry the Labrador is no longer able to visit our residents. We are very much hoping 
to resume visits from our doggy friends to the residents post COVID-19.  

COVID-19 has significantly eroded our volunteer base.  We still have a small number of dedicated 
people supporting us including our wonderful Karelian pie ladies, and we are always looking for 
more volunteers, especially those that can speak Finnish. If you have a skill or interest that you can 
share with our residents, even just one day per month, we would love to hear from you. Don’t be 
shy, it won’t hurt a bit. 
 
As you know, the Finns are resilient people and we will continue to deliver the best love, care and 
support to our residents and clients in these trying times with your support. 
 

Peter Worboyes 

General Manager 

  

Christmas saw a visit from Santa with gifts for each of our residents. We enjoyed a Finnish feast, 

music and the company of our families and friends. 

Joulunaikaan joulupukki jakoi lahjoja asukkaille. Me nautimme suomalaisesta ruoasta, musiikista 

sekä läheisten ja ystävien seurasta. 
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CONTACT / YHTEYSTIEDOT 

 

Finncare Inc  ABN: 26 587 653 807  

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 kulttuurille. 

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
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