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PUHEENJOHTAJALTA 
 
Jo muutaman vuoden ajan olemme vahvistaneet ja vakauttaneet toimintaamme kaikilla alueilla. 
Hoivakoti on käytännössä ollut täynnä. Sen melkein kaikki asukkaat ovat suomalaisia, Villas-
eläkeläiskylässä asuu merkittävä määrä suomalaisia, ja olemme antaneet kotiapua kaakkois-
Queenslandin alueella sadoille suomalaisille (sekä muille). 
 
Olemme parantaneet jatkuvasti tilojamme, ja erittäin ammatilliselta ja eettiseltä pohjalta 
antamamme hoiva jatkuu. Kuntosalin ja kahvilan suosio kasvaa. Koulutus ja kaikkien sitoutuminen 
asiaan on parantanut hallinnon ja johdon käytäntöjä, ja tällä hetkellä taloudellinen tilanteemme on 
hyvä. 
 
Yllä olevasta huolimatta ei ole viisasta olettaa, että jatkamalla samaan malliin kaikki jatkuisi hyvin. 
Horisontissa siintää jo merkkejä siitä, että viime aikojen hyvät – erityisesti taloutta koskevat – 
suuntaukset eivät voi jatkua kuten tähän asti. Meidän on tehtävä enemmän, jotta voimme varmistaa 
strategisen suunnitelmamme perustavoitteiden ja pyrkimysten toteutumisen, kuten olemme 
visiossamme määritelleet: “… olla yhteisö, jossa voimme kunnioittaa kulttuuriamme hoitamalla 
muita”. 
 
Johtokunnan jatkuvana tehtävänä on arvioida niitä käytännön askelia, joilla varmistetaan visiomme 
toteutuminen. Talouden parantuminen, jotta palveluja voidaan tarjota parhaimmalla tavalla, ja itse 
asiassa koko organisaatiomme taloudellinen kannattavuus vaativat väistämättä muutoksia 
liiketoimintatapaamme, kuten johtokunnan uutiskirjeissä on kuluneen vuoden aikana korostettu.  
 
Johtokunnan ehdotus paremman taloudellisen kannattavuuden saavuttamiseksi kiteytyy 
Thornlandsin tilojen laajentamiseen. Ehdotuksen yksityiskohtia kehitetään parhaillaan ja niistä 
annetaan tarkempaa tietoa tulevina kuukausina. 
 
On tärkeää, että pidämme myös mielessämme Yhdistyksen vision ja strategisen yleissuunnitelman: 
miltä haluamme näyttää muutaman vuoden kuluttua, mitä palveluja haluamme tarjota, missä ja 
ketkä ovat asiakkaitamme ja niin edelleen? 
 
Kuluneen vuoden aikana olemme edistyneet useilla tärkeillä alueilla, mukaan lukien seuraavilla: 

o Johtotiimin ja johtamiskäytäntöjen vahvistuminen Peter Worboyesin oltua johdossa 
kokonaisen vuoden. 

o Taloudellisen toiminnan vahvistuminen, mukaan lukien IT-järjestelmien parempi 
hyödyntäminen, millä on saatu tarkempia ja ajantasaisia tuloksia. 

o Pitkän tähtäimen taloudellisen kannattavuuden arviointi kontekstina Strateginen 
suunnitelma vuodelle 2020 ja sen jälkeen. 

o Hakemus hoivakotipaikkojen lisäämisestä. Tulokset ovat odotettavissa vasta vuoden 2019 
alkupuolella. 

o Hoivakodin tilojen laajennussuunnitelmien valmistelu. 
o Laaja riskinhallinta-arviointi.  
o Eri toimintaperiaatteiden päivitys, etenkin johtokunnan vastuisiin liittyen. 
o Hallinnon arviointi. 
o Eläkeläiskylän uima-altaan vesiterapiaohjelman laajentaminen. 
o Sprinkleri-paloturvallisuusjärjestelmän asennus turvallisuuden parantamiseksi. 
o Aurinkosähköpaneelien asennus, jolla säästetään tulevissa sähkökustannuksissa. 

 
Tulevalle toimintavuodelle kaavaillaan seuraavia tehtäviä Strategisen suunnitelman 2020 lisäksi: 
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o Lisätilojen kannattavuuslaskelmien valmistuminen ja kehittämishakemuksen laatiminen, jos 
projekti vaikuttaa kannattavalta. 

o Nykyisen Strategisen suunnitelman 2020 arviointi. 
o Sääntömuutossuositusten laatiminen jäsenistölle sääntöjen uudelleen arvioinnin 

seurauksena ja yhteydenpito kaikkiin sidosryhmiin. 
o Johdon seuraajaa koskevan suunnitelman laatiminen, jotta varmistetaan päivittäisten 

toimintojen saumaton jatkuvuus henkilöstömuutoksista riippumatta. 
 
Äsken tehty hallinnon tarkastus suositteli harkittavaksi tapoja, joilla Yhdistyksen toimintaa voi 
parantaa. Jotkut suosituksista, jos ne hyväksytään, vaativat sekä johtokunnan että kaikkien jäsenten 
huolellisen harkinnan jälkeen suuria muutoksia Yhdistyksen sääntöihin ja ajattelutapaamme. 
Suositusten tavoitteena on vahvistaa Yhdistystä ja auttaa sitä paremmin käsittelemään 
liiketoimintamme monimutkaisuuksia, ja näiden tuloksena toteuttaa visiotamme paremmin. 
Johtokunnan aikomuksena on suositella jäsenistölle muutoksia sääntöihin, alkaen vuosikokouksesta 
2018. 
 
Martti Honkanen 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

Residents and visitors love using the Finn Gym at Finncare 
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RAHASTONHOITAJAN RAPORTTI 
 

Tulos kohentunut tilivuonna 2017-2018 

Päättyneen tilivuoden tulos osoittaa $332.000 (238%) parannusta edellisen vuoden tulokseen 
verrattuna. Tämä on hyvä tulos vuodelle, jota on edelleen varjostanut kotihoidon rahoitukseen 
tulleet muutokset. Vaikka muutosten vaikutus tilivuoden kokonaistulokseen jäi vähäiseksi, siirtymä 
uuteen rahoitusmalliin etenee, ja tästä syystä Finncaren henkilöstö työskentelee määrätietoisesti, 
jotta siirtyminen kotihoidon paketit -ohjelmaan sujuisi mutkattomasti. 
 
Operatiivinen tulos jatkui edellisen tilivuoden voitollisesta $391.000 tuloksesta uuteen parempaan 
$756.000 tulokseen. Tulosparannus, $365.000 on lopputulos uusien valtion tukimaksujen 
hakemisesta ja saamisesta, harkinnallisesta varojen käytöstä ja säännöllisestä kulujen seurannasta.  
 

Kokonaistulojen kasvuun, $523.000 (8%), on suurelta osin vaikuttanut lisäys saatuihin valtion tukiin, 

joita ovat esimerkiksi Income Tested Fee Subsidy Adjustment, Respite Care Subsidy and Incentive ja 

Personal Care Subsidy. Näiden neljän mainitun valtiontuen määrä ylittää reilusti budjetoidut 

summat. Henkilökunnan koulutukseenkin saatiin $6.000 avustus valtiolta. Kuntosali on saanut lisää 

asiakkaita Finncaren ulkopuolelta, minkä seurauksena tulot kasvoivat $9.000 (80%). 

5 vuoden tuloskatsaus - ennen 2018 tilintarkastusta      

     

      

12 kuukautta heinä- kesäkuu  2018 2017 2016 2015 2014 

 $.000 $.000 $.000 $.000 $.000 

Valtion Tukimaksut  4.765 4.391 4.044 3.764 3.410 

Tulot Yhteensä 6.875 6.352 6.021 5.589 5.450 

Henkilöstökulut  4.739 4.584 4.334 3.807 3.754 

Operatiivinen Tulos 756 391 -133 490 35 

Käyttöomaisuuden Poistot  491 498 509 420 430 

Menot Yhteensä 6.118 6.235 6.401 5.520 5.845 

Ylijäämä (Alijäämä)  215 -117 -379 70 -395 

Varat Yhteensä 22.153 19.994 20.900 20.041 19.495 

Velat Yhteensä  9.738 9.369 10.146 8.908 8.430 

Käteisvarat ja Lyhyen Ajan Talletukset 5.020 3.756 4.899 4.606 5.535 

      

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

 

Huolimatta siitä, että kokonaismenot jäivät 2% edellisvuoden kuluja pienemmiksi, henkilöstökulut 

kasvoivat 3% prosenttiyksikön verran edellisvuoteen verrattuna. Henkilökuntaa lisättiin uudella 

laadunvalvojan viralla ja henkilökunta sai uudet työasut. Menoissa suurimmat säästöt tulivat 

henkilökunnan lisäkoulutuskuluissa ja ulkopuolisen työvoima tarpeen vähentymisessä 

yhteensä $100.000. 
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Positiivisen operatiivisen tuloksen seurauksena käteisvarannot ovat pysyneet vakaina koko vuoden. 
 
Pääomainvestoinnit kuluneen vuoden aikana, yhteensä $77.000, ovat reilusti alle budjetin 

($357.000). Vain välttämättömimmät hankinnat ja kaikkein kiireellisimmät käyttöomaisuuden 

vaihtohankinnat on tehty. Tämä suuri ero selittyy sillä, että johtokunta hyväksyi muutamia isoja 

hankintoja, kuten esimerkiksi aurinkosähköntuotantojärjestelmän, mutta näitä projekteja ei oltu 

viety päätökseen vuoden loppuun mennessä. 

 

Tulot ovat ylittäneet budjetin 6%:lla 

Menot ovat ylittäneet budjetin 1%:lla 

Voitto on ylittänyt budjetin 69%:lla 
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Vaikka kulunut vuosi on ollut jatkoa edellisen vuoden taloudelliselle kasvulle, on otettava huomioon 

mahdolliset muutokset valtion avustuksissa ja vanhustenhoidon vaatimuksissa, joiden seurauksina 

nykyinen taloudellinen kasvu ei välttämättä jatku. Tämä huomioon ottaen johtokunta on tarkoin 

harkinnut, miten toimintaa voidaan kehittää, jotta Finncare voi toimia ja tarjota ajanmukaisen 

hoidon ja palvelut asiakkailleen kiristyneen kilpailun tuomassa ympäristössä. 

Tätä kirjoittaessani villoja on vapaana kolme kappaletta. Parhaillaan kahdesta villasta on neuvottelut 

käynnissä mahdollisen ostajan kanssa. Myös hoivapaikkojen jonotuslista on kutistunut lähes 

olemattomiin. 

Kulunut tilivuosi on ollut taloudellisen kasvun vuosi, ja tästä tuloksesta on hyvä jatkaa toiminnan 

kehittämistä alkaneena tilivuonna. 

Arja Moilanen 

Rahoitusjohtaja 

 

 

 

 

 



8 Australian Finnish Rest Home Association Annual Report 2018 
 

JOHTAJAN RAPORTTI 
 
KIPPARILTA! 

Toiminnan saavutuksia 
Finncaren vuosi on jälleen ollut kiireinen. Muutimme arkistot takaosan suurempiin tiloihin. 
Kotipalvelujen laskutusta on muutettu, jotta kaikki asiakkaat saavat paremman laskutuksen ja 
tositteet. Koko hoivakodin alueelle asennettiin sprinkleri-paloturvallisuusjärjestelmä, ja viimeksi 
asennettiin 100 kW aurinkosähköpaneelit vähentämään sähkön kulutustamme. Eläkeläiskylä kärsi 
pahoja myrskyvaurioita, joita selviteltiin monta kuukautta vakuutusyhtiön kanssa. Isännöimme 
japanilaisen Gifun yliopiston delegaatiota, joka tutustui meidän tapaamme hoivata vanhuksia, ja 
allekirjoitimme aiesopimuksen helsinkiläisen Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Taaimmaista 
pysäköintialuetta laajennettiin niin, että sinne mahtuu paljon enemmän autoja. Rakennuksen edessä 
oleva pysäköintialue pidetään kuntosalia ja Poro-kahvilaa varten. Olemme maalanneet hoivakodin 
osastoja, asentaneet uuden seinämuraalin ruokasaliin ja ostaneet joitakin uusia huonekaluja. 

Mutta emme ole koko ajan vain tehneet töitä Finncaressa. Osaamme pitää hauskaa asukkaiden 
kanssa ja silti hoitaa upeaa kotia. 

Unikeonpäivä 

Eräs Finncaren noudattama suomalainen perinne on Unikeonpäivä. Kuvassa on henkilökuntaa ja 
asukkaita (kaikki valmiina nukkumaan). 
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Finnfest 2017 
Tänä vuonna toimme Finnfestin takaisin alueen keskelle. Päivä olikin upea: meillä vieraili monia sekä 
suomalaisia että lähialueen asukkaita, jotka nauttivat suomalaisesta kulttuurista ja tietysti myös 
suomalaisista herkuista. 

Kansainvälinen rauhanpäivä 
Asukkaamme olivat valmistautuneet kansainväliseen rauhanpäivään hyvin askartelemalla esimerkiksi 
otsanauhoja ja maalattuja kiviä. 

 

Melbourne Cup 
Finncare juhli Melbourne Cup -laukkakilpailua tiistaina 7.11.2017 Poro-kahvilan Helsinki-huoneessa. 
Hauskaan tilaisuuteen osallistui yli 60 asukasta, eläkeläiskylän asukasta, henkilökunnan jäsentä ja 
vapaaehtoistyöntekijää. Juhlinta alkoi jo viikkoja aiemmin hattujen koristelulla, johon osallistui 
asukkaistamme niin naisia kuin miehiäkin. Yhdessä leikittiin aasinhännän kiinnitystä, hevoskilpailu-
peliä, vikuroivaa hevosta ja väritettiin kuvia. Parhaat hatut ja pelien voittajat palkittiin, samoin 
laukkakilpailun veikkauksessa voittaneet. Kaikki saivat nauttia herkullisen kana- ja salaattilounaan ja 
jälkiruoaksi kahvia ja juustokakkua. 
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Suomi 100 

Joulukuussa juhlimme yhdessä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa. Ensin kaikkien yhteisessä 
tilaisuudessa Citipointessa Carindalessa, johon osallistui yli 400 juhlijaa. 

 

Suomen itsenäisyyspäivänä, keskiviikkona 6.12.2017, Finncare juhli satavuotiasta Suomea 
asukkaiden ja monien heidän läheistensä kanssa. Lipunnostot, kansallislaulut, sotaveteraanien 
huomiointi, herkulliset perinneruoat (riistaa ja perunamuusia), musiikkiesitykset ja laulut olivat 
kaikkien mieleen.  
 

 

 

Joulu 2017 

Joulunodotus on aina jännittävää aikaa. Veimme asukkaat bussiretkelle katsomaan jouluvaloin 
koristeltuja taloja ja kirkkoja. 
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Joulua 2017 juhlisti myös joulupukin (tunnetaan myös nimellä Peter Worboyes) vierailu kaikkien 
asukkaiden luona. Jokainen asukas pääsi kuvaan joulupukin kanssa ja sai kehystetyn kuvan lahjaksi. 

 

Uusi suomalainen keinu 

Olemme solmineet suhteita ympäröivään yhteisöön, etenkin Clevelandissa toimivaan Miesten 
verstaaseen. Miesasukkaamme vierailivat verstaalla säännöllisesti, kun siellä rakennettiin meille 
uutta suomalaistyyppistä puutarhakeinua. Alla näkyy vasta keinun runko, mutta kahden viikon välein 
tehdyillä vierailuilla nähtiin projektin nopea edistyminen. 
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Lemmikkiterapiaa - Larry 

Labradorinnoutaja Larry hoitajansa Christinen kanssa käyvät edelleen (nykyisin kerran kahdessa 
viikossa) ilahduttamassa asukkaitamme. Larrya tervehditään taputuksin ja halauksin, jotka 
vähentävät asukkaiden ahdistuneisuutta ja kipua ja parantavat heidän mielialaansa.  

Ystävänpäivä 

Ystävänpäivätanssit pidettiin 14. helmikuuta, ja ihanat asukkaamme nauttivat tarjoiluista, 
virvokkeista, musiikista, ja jotkut jopa tanssivat. 

Elvis 

ELVIS-konsertti helmikuussa sai meidät kaikki laulamaan, taputtamaan ja pyytämään lisää lauluja. 
Tästä yhteislaulutilaisuudesta nauttivat muutkin kuin Elvis-fanit.  

Perjantain hauskat herkut 

Aloitimme perjantain hauskat herkut, jotta asukkaat voisivat nauttia joistakin niistä ruoista, joilla 
ovat matkoillaan tai kotona herkutelleet. KFC oli suosiossa. Muutaman kuukauden aikana 
perjantaisin on herkuteltu pizzalla, Hungry Jacksin hampurilaisilla, kiinalaisella ruoalla ja uudestaan 
KFC:llä, jotka ovat olleet todella pidettyjä.  
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Pyhän Patrickin päivä 

Pyhän Patrickin päivänä nautittiin vihreitä ruokia ja juomia. Juhlaa odotellessa askarreltiin ja 
väritettiin kuvia näyttelytaulua varten. 

Kukka-asetelmakurssi 

Kukka-asetelmakurssi jatkuu ja asukkaamme ovat tehneet upeita asetelmia. 

Kalastusreissu 

Olemme vieneet asukkaita kalastamaan laiturilta ja rannalta retkieväiden kanssa.  

 

Ja paljon, paljon enemmän. 

Voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään kaikista upeista asioista, joita Finncaressa teemme. Jos saat 
mahdollisuuden, tervetuloa mukaan kokemaan niitä itsekin. Meillä on aina tarvetta vapaaehtoisille, 
jotka haluavat auttaa eri ohjelmissa ja viettää laatuaikaa asukkaidemme kanssa. Meille olet aina 
tervetullut. 

Peter Worboyes 

Johtaja  



14 Australian Finnish Rest Home Association Annual Report 2018 
 

FROM THE PRESIDENT 

 
For some years, we have been steadily consolidating our position in all areas of activity. In residential 
care, we have had a practically full occupancy rate comprising almost all with Finnish clients. The 
Villas have been substantially occupied by Finns and we have provided home assistance to hundreds 
of Finns (as well as others) in the South East Queensland region. 
 
Our facilities have undergone continuous improvement. Care maintained on a highly professional 
and ethical basis. Our Finn Gym and Poro Café are gaining popularity. Our governance and 
management practices have been actively improved through education and dedication to the task by 
all staff. Currently, we are in a good financial position. 
 
Despite the above, it would be foolish of us to assume that all will be fine by continuing the way we 
are. Indications are on the horizon that the recent good trends particularly regarding finances cannot 
continue as they have until now. We must do more if we are to ensure the realisation of our basic 
aims and aspirations as expressed in our Vision “…of a community where we can celebrate our 
culture through care-giving to others,” as stated in our strategic plan. 
 
The reviewing of the practical steps towards the realization of our Vision is a constant task for the 
Board. The improvement to finances to best carry out our services and the very financial viability of 
our organisation will inevitably require changes to the way we carry out business as highlighted in 
the Board’s newsletters during the past year.  
 
The Board’s proposal to achieve better financial viability is essentially to extend the Thornlands 
facility. Details of those proposals are being developed and will be explained progressively in coming 
months.  
 
It is important that we also keep under consideration our vision for the Association and the overall 
strategic plan – what do we really want AFRHA to look like in a few years’ time, what services do we 
wish to provide, where and who will be our clients, and so on? 
 
During the past year we have made progress in several key areas, including the following: 

o Consolidation of the management team and practices following a full year of leadership by 
Peter Worboyes; 

o Consolidation of financial operations, including better utilisation of our IT systems to achieve 
more accurate and timely results; 

o Review of long term financial viability in the context of the Strategic Plan 2020 and Beyond; 
o Application for additional residential care places. The results are not expected until early 

2019; 
o Preparation of plans to expand on site residential facilities; 
o Major review of risk management practices; 
o Update of various policies particularly relating to Board responsibilities; 
o Implementation of a governance review; 
o Expansion of a hydrotherapy program using the Villa pool; 
o Installation of a sprinkler fire protection system to improve safety; and, 
o Installation of solar electric generation panels to save future electricity costs. 

 



15 Australian Finnish Rest Home Association Annual Report 2018 
 

As for the coming year, the following operational tasks are envisaged in addition to those already 
listed in our Strategic Plan 2020: 
 

o Completion of a viability assessment regarding the construction of additional facilities and 
lodgment of a development application if project appears feasible; 

o Review of the current Strategic Plan; 
o Preparation of recommendations to members for adoption of any changes to the 

Constitution arising from Constitutional review and liaison with all stakeholders; and, 
o Preparation of a management succession plan to ensure seamless continuity in day to day 

operations regardless of personnel changes. 
 
The recent governance audit has recommended that we must consider improving the way the 
Association operates. Some of those recommendations, if accepted, will require major changes to 
our Constitution. This will require careful consideration not only by the Board, but all of us as AFRHA 
members. The recommendations made will make the Association stronger, better able to handle the 
complexities of our business and will put us in a better position to carry out our Vision. It is the 
Board’s intention to make recommendations to the members for various changes to the 
Constitution, starting at the 2018 Annual General Meeting. 
 
 
Martti Honkanen 

President, AFRHA 

 
 
  

 

 

 

 

Birch Sensory Garden – Koivikon aistipuutarha 
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FROM THE TREASURER  
 

Financial Year 2017-2018 - Improved ‘bottom line’ 

The annual result improved by $332,000 (238%) in comparison to the last year’s result. That is a 
good outcome for the year, which has been shaded by changes to the Home Care financing. Even 
though the impact to the revenue ends up being minor 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 continued last year’s positive profit of $391,000 to a profit of $756,000 in this 
year. An upturn of $365,000 reflects mindful spending and following up expenditure frequently.  
 
An increase of $523,000 (8%) in total income comes from the growth in government subsidies such 
as Income Tested Fee Subsidy Adjustment, Respite Care Subsidy and Incentive and Personal Care 
Subsidy. These four subsidies ended up well above the budgeted amounts. Finncare also received 
$6,000 as personnel training incentives from the government. More community clients have been 
attending our gym, which has increased the income by $9,000 (80%). 

5 Year Snapshot – with Unaudited 2018 Results    

      

12 Months to June 30  2018 2017 2016 2015 2014 

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

Government Subsidies 4,765 4,391 4,044 3,764 3,410 

Total Income 6,875 6,352 6,021 5,589 5,450 

Employee Costs 4,739 4,584 4,334 3,807 3,754 

Operating Profit 756 391 -133 490 35 

Depreciation & Amortisation 491 498 509 420 430 

Total Expenses 6,118 6,235 6,401 5,520 5,845 

Surplus (Deficit) 215 -117 -379 70 -395 

Total Assets 22,153 19,994 20,900 20,041 19,495 

Total Liabilities 9,738 9,369 10,146 8,908 8,430 

Cash & Short-Term Deposits 5,020 3,756 4,899 4,606 5,535 

      

Note: ILU figures are excluded from Snapshot figures    

 

Despite the total expenses being 2% less than in the previous financial year, the employee costs 

have increased by 3%. A new Quality Coordinator position was established, and new uniforms were 

purchased for employees. The biggest decrease in expenses was in staff training and agency staff 

expenses, total of $100,000. 
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The cash position has been strong, due to positive operating results during the financial year.  
 
Capital expenditure, $77,000, was under the budget of $357,000, as only the essential 
equipment and the most urgent replacement of assets were acquired. This fairly large difference 
was caused by the fact that a few large capital items, such as the solar electricity generation 
system, were approved by the Board during the financial year, but those projects were not yet 
finalised before the year end. 
 

 
 
Income is over the budget by 6%. 
Expenses are over the budget by 1%. 
Operating profit is over the budget by 69%. 
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Although financial year 2017-2018 continued the previous year’s financial growth, it is wise to 

consider the possibility of changes to the government financing and the new demands for the age 

care. Due to these expected changes, continued financial growth cannot be guaranteed. The Board 

has carefully considered how to proceed and improve the services for Finncare residents to ensure 

new requirements and needs are addressed in very competitive environment. 

Currently there are three vacant Villas, with two under negotiation to be sold. Our residential care 

waiting list has also reduced to almost nothing. 

The past financial year was successful and leaves a solid base for continuous improvement in the 
new financial year. 
 
Arja Moilanen 

Treasurer 

 

 

  

Kalassa Wellington Point laiturilla – Fishing at Wellington Point 



19 Australian Finnish Rest Home Association Annual Report 2018 
 

FROM THE GENERAL MANAGER 
 

FROM THE HELM! 

Operational achievements 
Well, it certainly has been another busy year at Finncare. We moved archives back to the Thornlands 
site and have a larger storage for those. Our home services billing has been transformed to provide 
better invoicing and statements for all clients. We had fire sprinklers installed across the whole of 
residential aged care, and a 100-kilowatt solar system to reduce our overall energy consumption. We 
experienced severe storm damage in the retirement village and this took many months to resolve 
with the insurance company.  
 
We hosted a delegation from Gifu University in Japan to experience how we care for our elderly. We 
also signed a memorandum of agreement with Metropolia University in Helsinki. The rear carpark 
was expanded to accommodate many more cars and keep parking at the front of the building for the 
Finn Gym and Poro Café. We’ve painted sections of the home, installed a new wall mural in the 
dining room and bought some new furniture along the way.  

But, it hasn’t all been work, work, work at Finncare. We know how to have a fabulous time with our 
residents and still run a great home. 
 

Sleepy Head Day 
Another Finnish tradition observed here at Finncare is National Sleepy Head Day, (Unikeonpäivä). 
Here is our General Manager Peter with some staff and residents (all ready for a sleep).  
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Finnfest 2017 
In 2017, we brought Finnfest back into the centre of the home and it was a fantastic day. Many 
people came, not only from the Finnish but also local community to enjoy our Finnish culture and, of 
course, the food. 

 

International Peace Day 
International Peace Day had our residents busy with pre-prepared crafts, making head bands and 
painting rocks.  

 

Melbourne Cup 
Finncare’s Melbourne Cup Day celebrations were held on Tuesday 7 November 2017, in the Helsinki 
Room at Poro Café. It was a fun gathering, with over 60 residents, Villa residents, staff and 
volunteers. Celebrations began in the weeks before with hat decorating, which attracted both our 
female and male residents. Games included pin the tail on the donkey, and a horse racing game, 
Bucking Horse. Prizes were awarded to the best hats and winners of the games. We also had sweeps 
for the race. We all enjoyed a delicious lunch of chicken and salads, with cheesecake and coffee for 
dessert.  
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Suomi 100 
December had us all celebrating the momentous occasion of Finland’s 100 years of independence. 
Residents attended a combined event with over 400 people at Citipointe in Carindale.  

 

Wednesday 6 December 2017 signified 100 years of Finland’s independence, and we celebrated here 
at Finncare. Many resident’s families came to share the celebrations with their loved ones. Flags 
were raised, national anthems sung, war veterans recognised, and delicious traditional meals were 
served (venison and mashed potato). Live music and singing were enjoyed by all.  
 

Christmas 2017 

Leading up to Christmas is always exciting. We took our residents on our buses to view the Christmas 
lights at homes and churches.  

Christmas 2017 was a festive time with Santa (aka Peter Worboyes) visiting each of our residents. 

Each resident had an individual photo taken with Santa. These were framed and gifted to each of the 

residents.  
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New Finnish Swing 

We built relationships within our community, particularly with Men’s Shed in Cleveland. Our men 
visited regularly as Men’s Shed were building us a new Finnish style swing for our garden.  

 

 

 

 

 

 

Pet Therapy Dog - Larry 

Larry the Labrador and his carer Christine continue to visit (now fortnightly) and bring joy to our 
residents. Larry is greeted with pats and hugs, which decreases our resident’s anxiety and pain and 
improves their mood.  

Valentine’s Day 

A Valentine’s Day dance was held on 14 February 2018 and our lovely residents enjoyed party food, 

soft drink, music and some even danced.  

Elvis 

The Elvis concert in February has us all singing and clapping and requesting more songs. You didn’t 

have to be an Elvis fan to enjoy this sing along.  

Fun Food Fridays 

Fun Food Fridays were introduced to allow the residents to enjoy some of the foods they may have 

enjoyed whilst on a road trip or when living at home. KFC was popular. Over the months, Fun Food 

Fridays have consisted of – pizza, hamburgers from Hungry Jacks, chinese food and KFC again. Yes, 

they love it. 
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St Patrick’s Day 

St Patrick’s Day saw us eating green foods and drinks. In lead up to this, we did some craft and 

coloured pictures for our display board.  

Flower Arranging Classes 

Fun with Flowers continues, and our residents have made some stunning arrangements.  

Fishing trip 

We took our residents to the pier, where they did some beach fishing and had a picnic lunch. 

And there is much, much more. 

I could go on and on about all the wonderful things we do here at Finncare. If you get a chance, 

come down and experience it for yourself. We are always looking for volunteers to get involved with 

our programs and spending quality time with our residents. You are always welcome here. 

 

Peter Worboyes 

General Manager 
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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 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
mailto:secretary@finncare.org.au

