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1880-luku
—Suomalaisia
uudisraivaajia
alkaa saapua
Kanadaan
“Isoja kaloja kannattaa pyytää vaikkei saisikaan”
– suomalainen sananlasku
On mahdotonta määrittää tarkalleen, jolloin ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat asettuivat asumaan Kanadassa. On kuitenkin
mahdollista arvioida, että suomalaisia alkoi asettua asumaan täällä suuressa mittakaavassa 1880-luvulla. He olivat aikansa riskinottajia ja seikkailijoita, jotka jättivät kotimaansa ilman, että heillä
oli tarkkaa käsitystä siitä, millaiset olosuhteen uudessa kotimaassa
heitä odottivat. Tänä ajanjaksona useat suomalaiset, jotka olivat
asettuneet asumaan Yhdysvalloissa 1860-luvulla, ylittivät rajan
Kanadaan. 1890-luvulle tultaessa useita kanadansuomalaisia yhteisöjä oli muodostunut. Suurin suomalaisten yhteisö länsirannikolla asettui aluksi Nanaimoon. Toinen merkittävä ryhmä saapui
Etelä-Richmondiin ja osti siellä alueen, josta kehittyi Finn Slough’n
kalastajayhteisö. Monet varhaisista uudisasukkaista olivat uskonnollisia. Niinpä eri uskontokuntien seurakunnat toimivat tärkeinä
toimieliminä sosiaalisille ja kulttuurisille tapahtumille.
Ensimmäinen suuri suomalaisen siirtolaisuuden aalto
Kanadaan kesti 1900-luvun alusta ensimmäisen maailmansodan
puhkeamiseen asti. Arviolta kolmannes kaikista Kanadan suomalaissiirtolaisista saapui vuosien 1900 ja 1914 välillä. Tämän siirtolaisuuden seurauksena 1902 perustettiin ensimmäinen suomalainen
maallinen Finnish Society of Toronto -niminen kulttuuriyhteisö.
Länsirannikolle saapui myös toinen suuri suomalaissiirtolaisten
virtaus. Huomattava suomalaisryhmä asettui Vancouverinsaaren
pohjoisosaan Malcolm Islandille. Ryhmän johtaja Matti Kurikka,
suomalainen utopisti, perusti idealistisen maatalousyhteisön ja
nimesi asutuksen Sointulaksi. Maalaiselämän haasteet, yhteisön
veloista johtuvat talousvaikeudet ja merkittävä tulipalo toivat
kuitenkin Kurikan toiminnalle lopun Sointula-yhteisössä, ja iso

osa suomalaisasutuksesta poistui saarelta. Vuosina 1904 ja 1905
moni Sointulan alkuperäisistä siirtolaisperheistä päätyi asumaan
Webster’s Cornersin alueelle Maple Ridgessä.
Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen suomalaissiirtolaisille asetettujen kiintiöiden seurauksena moni suomalainen päättikin asettua asumaan Kanadaan. Tämä toinen suuren
mittakaavan maahanmuutto lisäsi myös suomenruotsalaisten
osuutta pääasiallisesti länsirannikolla. 1930-luvun suuri lama
aiheutti paljon paluusiirtolaisuutta Kanadasta. Moni äskettäin
Kanadaan muuttaneista siirtolaisista päätti mieluummin lähteä
Yhdysvaltoihin tai muuttaa takaisin Suomeen kuin jäädä elämään köyhyydessä Kanadassa. Lisäksi yli 2 000 kanadansuomalaista muutti 1930 ja 1935 välillä Neuvosto-Karjalaan. Viimeinen
suuri suomalaissiirtolaisuuden aalto Kanadaan tapahtui toisen
maailmansodan jälkeisenä aikana vuodesta 1948 vuoteen 1961.

Suomalais-kanadalaisen lepokotiyhdistyksen alkutarina – alkuaskelten inspiraatio

”Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo.”
– suomalainen sananlasku
1950-luvun loppuun mennessä Kanadan länsirannikolla asui melko suuri suomalaisyhteisö. Tämän myötä kasvoi tunne siitä, että
suomalaisille vanhuksille tarvitaan lepokoti. Lisäksi tarvitiin kunnollisia ja edullisia vuokra-asuntoja niille suomalaisille, jotka olivat
pääosin leskiä ja yksineläviä miehiä, jotka olivat osan vuodesta töissä ja asuivat lopun vuodesta Vancouverin itäosissa. Useimmat olivat
kuitenkin sitä mieltä, että asumishuollon tarjoaminen suomalaisvanhuksille oli mahdoton unelma. Silti eräänä kevätiltana vuonna
1958 suomalaiskanadalaisessa historiankirjoituksessa suur-Vancouverin alueella tapahtui vihdoin historiallinen käänne. Tuona il-
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tana Suomen konsuli Helge Ekengren isännöi tilaisuutta, jossa hän
valitti: “Toisinaan on noloa olla suomalainen. Viranomaiset ottavat
aika ajoin minuun yhteyttä iäkkäiden suomalaisten puolesta, jotka
ovat elämässään saavuttaneet pisteen, jossa he eivät enää voi pitää
itsestään huolta ja minulta kysytään, eikö suomalaisessa leopokodissa olisi tilaa tälle henkilölle. Kun minun on vastattava, että tällaista palvelua ei ole olemassa, minua nolottaa.”
Yhteisönjohtaja Niilo Itkonen oli tässä tilaisuudessa läsnä ja
otti haasteen vastaan yrittää korjata tilanteen. Asia otettiin esille
8. kesäkuuta 1958 Vancouverin veljeysseuran kokouksessa, jolloin päätettiin pitää julkinen kokous, johon kutsuttaisiin kaikkia asiasta kiinnostuneet keskustelemaan syvemmin aiheesta.
26. lokakuuta yli sata henkeä osallistui kokoukseen arvioimaan
kiinnostusta rakentaa lepokoti. Asiaa päätettiin puida pidemmälle, perustettiin komitea ja Niilo Itkonen toimi puheenjohtajana. Saman kokouksen yhteydessä tehtiin ensimmäinen 40.81
dollarin lahjoitus tätä tärkeää tarkoitusta varten. Yhdistyksen
perustuskokous pidettiin 23. marraskuuta Vancouverin Clinton
Hallissa, jonne oli kokoontunut 230 henkeä. Perustamiskirja ja
järjestyssäännöt hyväksyttiin Suomalais-kanadalaisen lepokotiyhdistys (Finnish Canadian Rest Home Association (FCHRA))
-nimikkeen alla. Unelma lepokodista oli viimeinkin toteutumaisillaan, ja Kanadan länsirannikkolla asuvalla suomalaisyhteisöllä oli uusi aikakausi koittamassa.

Kuusikymmentäluku – nopea alun avulla
unelmista totta

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed
citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that
ever has.” - Margaret Mead
“Älä koskaan epäile ajattelevista ja vannoutuneista kansalaisista koostuvan pienen ryhmän kykyä muuttaa maailmaa.
Tämä on itse asissa aina ollut ainoa keino.” - Margaret Mead

Manor Opening Invitation.
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Vuosikymmenen vaihteessa yhdistys ja suomalaisyhteisö ryhtyi sanoista tekoihin tekemään unelmista totta. Suomalaiskanadalaisen lepokotiyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoteen 1960
mennessä kasvanut 300:aan, ja ensiaskelia varten varoja kerättiin.
Vuonna 1961 yhdistys osti 95 000 dollarilla ensimmäisen kiinteistönsä, joka koostui 14 tontista Harrison Drivella Vancouverissa.
Rakennustyöt alkoivat seuraavana vuonna mutta vasta sen jälkeen, kun yhteisön kymmenen omistautunutta jäsentä oli henkilökohtaisesti taannut 100 000 dollarin lainan. Yli 700 henkeä osallistui 12. lokakuuta 1963 93 huoneistosta koostuvasta
Harrison Drive Seniors Apartmentsin ja 56 huoneesta koostuvan,
silloin vielä hostelliksi kutsutun Lepokoti (Finnish Home) -hoitotilan virallisiin avajaisiin. Miriam Koskinen nimettiin Lepokodin
ensimmäiseksi hallinnoijaksi. Vain viisi vuotta oli kulunut siitä,
kun Ekegren lausahduksesta “suomalaisena olemisen noloudesta”, kun yhteisö oli keskittänyt voimansa ja rakentanut suuremman lepokotirakennuskompleksin kuin he olivat ikinä kuvitelleetkaan. Länsirannikon suomalaiset olivat saaneet aikaiseksi
jotakin, josta he voivat olla todella ylpeitä, sillä se oli myös yksi
ensimmäisistä tämänkaltaisista suomalaisyhteisön rakentamista
tiloista Pohjois-Amerikassa.
Vuonna 1967 Kanada vietti satavuotisjuhliaan. Lepokotiyhdistyksen kannalta vuosi oli myös merkittävä. Erään Lepokodin
asukkaan huoneessa syttyi traaginen tulipalo, mikä aiheutti sen,
että kaikki asukkaat oli evakuoitava. Asukkaista 16 oli vietävä
sairaalaan, ja palossa menehtyi kaksi, huoltomies mukaanlukien.
Onneksi vuosi ei tuonut tullessaan vain ikäviä uutisia. Vuoteen
mahtui myös valtaisaa anteliaisuutta ja edistystä yhdistyksen
kannalta. Suomalaisyhteisö kohtasi suuri onni, kun rouva Leonda
Koski lahjoitti hyväsydämisesti yhdistykselle Coquitlamin kotinsa ja siihen liittyvät viisi eekkeriä (2 ha) maata. Johtokunta tunnusti myös yhteisön lisääntyvän ammattitaitoisen hoitotarpeet ja
päätti harkita toisen hoitokodin luomista.

Manor Opening Program 1975.
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Hoitokodin rakentaminen mielessä vuonna 1968 yhdistys hankki 60 000 dollarilla kaksi eekkeriä (0,8 ha) maata
Kalyk Avenuella Burnabyssä. Seuraavana vuonna perustettiin
Suomalais-kanadalainen halpavuokra -yhdistys hoitamaan
Harrison Driven vuokra-asuntoja, jotka aikanaan siirrettiin tämän uuden yksikön yhteyteen, jotta yhdistyksen hyväntekeväisyysasema pystyttiin säilyttämään verotuksen kannalta .

Seitsemänkymmentäluku – Finnish Manor avataan
ja muuttuvat hoitomuodot

1970-luvun alkuun mennessä yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut
liki 900:aan. Oli käymässä ilmi, että vanhenevien keskuudessa oli
lisääntynyttä tarvetta asunnoille ja hoitomuodoille. Jäsenkunta
äänesti vuonna 1972 virallisesti toimenpiteiden puolesta, että
Burnabystä vastikään hankitusta kiinteistöstä tehdään hoitokoti
ja asuntoja. Rakennustyöt aloitettiin pian tämän jälkeen. Finnish
Manor avattiin huhtikuussa 1975, ja avajaistilaisuuksiin osallistui
700 jäsentä ja vierasta. Tiloihin sisältyi hoitokoti 60 vuoteelle ja 48
itsenäistä elintilaa. Harrison Driven kiinteistössä tehtiin myös lisäparannuksia, kun erilliset miesten ja naisten saunatilat, pyörreallas ja huoltajan huoneisto lisättiin. Vuosi 1978 oli yhdistykselle tärkeä huoltomuotojen kehittymisen kannalta. Yhdistys tiedosti, että
laitoshoidon mutkikkuus oli lisääntymässä ja tarvitsi lisäresursseja. Niinpä Suomalais-kanadalainen lepokotiyhdistys solmi British
Columbia terveysministeriön (BC Ministry of Health) kanssa sopimuksen, jonka myötä provinssitasoinen julkinen rahoitus laajennettua sairaanhoitoa varten kasvoi merkittävästi mutta samalla
lepokotiyhdistyksen itsemääräämisoikeudet supistuivat.

Current Finnish Home front

Kahdeksankymmentäluku — Viimeinen leposija
suomalaisille Forest Lawnissa

1980-luku oli aikaa, jolloin yhdistys hyötyi täysimittäisista toiminnoista kahdessa kohteessaan Burnabyssä ja Vancouverissa.
Edeltävien kahden vuosikymmenen nopean kehityksen jälkeen
oli aika nauttia kovan työn hedelmistä, ja yhdistyksen mandaatti
oli varmistaa toimintojen sujuvuus. Tärkein uusi vaihe oli löytää
viimeinen leposija suomalaisyhteisön jäsenille. Lepokotiyhdistys
varasi alueen hautapaikoille Forest Lawnin hautausmaalla
Burnabyssä, josta ansio kuuluu jäsenelle Matti Mäelle ja hänen
alustavalle lahjoitukselle.

Yhdeksänkymmentäluku – Lepokoti uudisrakennetaan ja lisääntynyttä monimutkaisuutta

Finnish Manorilla oli kunnia isännöidä Suomen presidenttiä
Mauno Koivisto ja hänen vaimoaan Tellervoa vuonna 1990. Tämä
merkitsi perustajajäsenten rohkean vision ja jäsenkunnan kovan
työn luoman perinnön merkittävää tunnustamista, mistä suomalaiset voisivat olla ylpeitä.
Oli kasvamassa määrin selvää, että vanhusten tarpeet olivat
muuttumassa ja käymässä yhä monimutkaisemmiksi pääosin sen
takia, että potilaiden ja asukkaiden keskiarvoinen ikä oli kasvamassa. Finnish Manorin ruokailualueen huomattava laajennus
saatiin loppuun, jotta yhä kasvava määrä rollaatoreita ja pyörätuoleja käyttäviä asukkaita voitaisiin ottaa huomioon. Portaista
oli myös tulossa yhä suurempi haaste ikääntyville asukkaille.
Martin Hillin alustavan rahallisen panoksen ansiosta kaikki kolme Harrison Driven rakennusta sai hissit.
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Lepokodin alkuperäinen rakennus oli 1990-luvun loppuun
mennessä tullut hyödyllisen käyttöikänsä päähän. Asukkaat
siirrettiin väliaikaiseen hoitolaitokseen vuonna 1992, jotta uusi
hoitokoti voitaisiin uudisrakentaa. Rakennustyöt aloitettiin
vuonna 1994. Uuden Lepokodin avajaiset, johon osallistui 400
henkeä, pidettiin Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 1994.
Yhdistyksellä oli hoitokoti, jossa oli tilaa 64 vuoteelle ja johon sisältyi erikoisyksikkö dementiasta kärsiville asukkaille.
Jäsenkunnalta kysyttiin vuonna 1996, mitä tehdä Coquitlamissa
sijaitsevalle viiden eekkerin kiinteistölle, jonka rouva Koski oli
lahjoittanut. Jäsenkunta kannatti tuolloin jatkaa toimintoja nykyisissä tiloissa Vancouverissa ja Burnabyssä, vaikka se merkitsisikin Johnson Streetillä sijaitsevan Koski-kiinteistön myymistä.
Yhdistys vietti 40-vuotisjuhliaan vuonna 1998 John Oliver -lukion
tiloissa, minne yli 300 saapui juhlimaan. Yhdistyksen perustajapuheenjohtaja Niilo Itkonen menehtyi valitettavasti hieman ennen
tätä merkkitilaisuutta. Vuosikymmenen lopussa onnistuneiden
rahankeräysten johdosta hankittiin uusi bussi, johon mahtuu 16
pyörätuolilla liikkuvaa.

Uusi vuosituhat – lisääntyvät monimutkaisuudet ja
pitkän aikavälin kannattavuusongelmat

Kun lepokotiyhdistys siirtyi uudelle vuosituhannelle, sen katseet kääntyivät kohti seuraavia aihealueita. Harrison Driven
halpavuokraiset asunnot olivat viimenkin velattomia viimeisen
asuntolainamaksun jälkeen vuonna 2004. Asunnot olivat tosin
tähän mennessä alkaneet jo osoittaa ikääntymisen merkkejä.
Jäsenkunnan keskuudessa pidetyn kyselyn perusteella uudelleenrakennukselle oli ylivoimaista kannatusta. Lisäparannuksia
tehtiin molemmissa hoitokotitiloissa, mihin sisältyi kattohissien asentaminen Lepokoti-asukkaiden huoneisiin, jotta minimoitaisiin sekä asukkaiden että henkilökunnan loukkaantumisriskit. Lepokotiin asennettiin myös huippuvarustettu
paloturvajärjestelmä.

Manor Sign Winter.
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Ensimmäisen vuosikymmenen lopulla ja Lepokodin menestyksekkään uudisrakennuksen jälkeen edeltävällä vuosikymmenellä katseet kääntyivät kohti Finnish Manoria. Fraser Health
-virasto tarkasti Finnish Manorin fyysiset tilat ja tuli siihen johtopäätökseen, että sen mahdollisuudet tarjota monimuotoista
hoitoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä olivat rajalliset. Jotta
mahdollisesti uudet tilat hoitokodille voitaisiin arvioida, ryhdyttiin myös alustaviin toimenpiteisiin kehittää Coquitlamin viisi
eekkeriä mittauttamalla maaston ympäristö ja topografia.
Vuonna 2008 saavutettiin huomattava merkkipaalu, kun
yhdistys vietti 50-vuotisjuhliaan. Michael J Fox -teatterissa
Burnabyssä pidettiin juhlakonsertti ja -illallinen, johon osallistui 450 jäsentä ja vierasta. Alkuperäiset yhdistyksen jäsenet
Osmo Kvist ja Sylvia Moon leikkasivat kakun. Vuosikymmenen
loppuun mennessä kiireellisyys uudelleenrakentaa Harrison
Driven asunnot lisääntyi sen myötä, kun rakennukset vanhenivat vanhenemistaan. Yhdistys lähestyi myös alustavasti
Coquitlamin kaupungin kaavailuosastoa siitä, miten kehittää
viittä eekkeriään.
Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lähestyessään
loppuaan yhdistys tiedosti, että sen resurssit, joihin kohdistui lisääntyvissä määrin monimutkaisia sääntelyvaatimuksia, eivät olleet elinkelpoisia. Kun tilat alunperin avattiin vuonna 1963, asukkaat tulivat tyypillisesti Lepokotiin omin jaloin ja elivät vuosia
suhteellisen itsenäisesti. Sitävastoin tämän vuosituhannen aikana asukkaat ovat tavallisimmin saapuneet Lepokotiin ja Finnish
Manorille pyörällisin paarein tai pyörätuolissa. Vuosien varrella
yhdistyksen toimintojen hoitopalvelupuoli on itse asiassa alkanut
muistuttaa sairaalojen toimintoja keskittyessään saattohoitoon,
mikä on kaukana alkuperäisestä lepokodista, jossa suomalaiset
voisivat asua tiivinä eläkeläisyhteisönä suhteellisen terveinä lukuisia vuosia. Tiivistäen nykyajan vanhustenhoidosta oli tullut
monimutkaisempaa kuin alunperin oli kaavailtu. Yhdistyksen oli
katsottava tätä realiteettia silmiin tulevana vuosikymmenenä.

Harrison Opening Program 1963
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2010-luku – Takaisin tulevaisuuteen yhdistyksen
palatessa perusasioihin

“Loppu hyvin, kaikki hyvin”
Tämän vuosikymmenen alussa yhdistys alkoi pohtia seuraavaa
liikettä. Se palkkasi tutkimusyritys Luminan tekemään väestötieteellisen markkinatutkimuksen ja otti kohderyhmiä mukaan arviointiin. Vancouverin kaupungin kanssa alettiin järjestää tapaamisia mahdollisesta vanhusten asuntojen uudisrakentamisesta, mitä
jäsenistö kannatti. Omikron, yksi Länsi-Kanadan suurimmista integroidusta kehittelypalvelu-, suunnittelu- ja rakennusalayhtiöistä, teki toteutettavuustutkielman, jonka mukaan uudisrakentaminen olisi edullisempaa kuin nykyisten rakennuksen remontointi.
Ensimmäinen Harrison Drivea koskeva uudelleenkaavoitushakemus jätettiin vuonna 2000, mikä edellytti 2230 Harrison Drivessa
asuvien asukkaiden siirtämistä. Juridiset ja topografiset tutkimukset saatiin loppuun, ja uuden rakennuksen rakennustöiden
ennakoitiin alkavan vuonna 2012 ja loppuvan vuonna 2013.
Sitä mukaa, kun suur-Vancouverin alueen väestö kasvoi ja vanheni, olemassa olevien vanhustenhuoltotilojen kapasitetti oli tulossa äärirajoilleen. Kahden paikallisen terveysviranomaisen oli
kummankin tutkittava palveluiden laajentamista alueella. Kun tutkimusten tarkastelukohde laajeni johtokunnan resurssien ulkopuolelle, yhdistys tukeutui arvostetun Field & Marten -konsulttiyhtiön
palveluihin kahlatessaan lisääntyneen monimutkaisuuden parissa.
Vuonna Vancouver Coastal Health Authority -virasto (VCHA)
lähestyi yhdistystä ja pyysi tätä jättämään esityksen lisätä vuodelukumäärää Lepokodissa. Lisäneuvottelujen myötä yhdistys
huolestui toimintojen pitkäaikaisesta elinkelpoisuudesta. VCHA
varsinkin vihjaili, että vaikka tuonhetkinen Lepokoti oli toistaiseksi tarkoituksenmukainen, se voisi olla vaarassa menettää

Harrison Drive Old Postcard.

hoitovuoteiden rahoituksen tulevaisuudessa, koska sitä pidettiin
liian pienenä ollakseen taloudellisesti elinkelpoinen. VCHA halusi tukea pitkällä aikavälillä laitoksia, joissa oli kaksinkertainen
määrä vuoteita kuin Lepokodissa. Johtokunnalla oli uusi pulma
edessään. Tulisiko sen jatkaa aikaisempia suunnitelmia kehittää
vanhusten asuntoja 2230 Harrison Drivella vai tulisiko nykyisen
Lepokodin vieressä sijaitsevaa maa-aluetta käyttää laajentamaan
huoltokotitoimia kuten VCHA oli ehdottanut, jotta yhdistyksen
taloudellinen elinkelpoisuus voitaisiin säilyttää? Toisaalta yhdistys jatkoi 2180 ja 2130 Harrison Drivella sijaitsevien alkuperäisten
vuokrarakennusten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamista, johon sisältyi molempien rakennusten putkiremontit.
Samoihin aikoihin Fraser Health Authority -virasto
(FHA) kehotti, että Manor uudisrakennettaisiin. FHA julkaisi
Coquitlamissa sijaitsevasta suuresta hoitokotilaitosta koskevan
tarjouspyynnön ja antoi ymmärtää, että yhdistyksen Johnston
Streetillä sijaitsevaa käyttämätöntä viiden eekkerin aluetta harkittiin vakavasti. Näiden pyrkimysten yhteydessä Coquitlamin tilaa
koskeva soveltuvuustutkimus valmistui. Ensimmäisiin piirroksiin
sisältyi hoitokotilaitos, johon mahtui 125 vuodetta, ja neljä kerrostaloa, joihin sisältyi kolme vuokrarakennusta ja yksi, joka tarjoaa
vuokra-asuntoihin liittyviä hoitolaitospalveluita. Kulutettuaan
huomattavan määrän aikaa ja rahaa valmistautuessaan tähän
käänteeseen ja saatuaan kaiken tämän ajan kannustusta FHA:lta
yhdistys koki suuren yllätyksen, kun FHA ilmoitti vuoden 2013
lopulla, että se oli myöntänyt uudet rahoitetut vuoteet toiselle organisaatiolle. Tämä oli ratkaiseva käännekohta yhdistykselle.
Monet niistä saavutuksista, jotka yhdistys oli saanut aikaan
viidenkymmenen vuoden toimintansa aikana, oli seurausta työstä, jolla se mahdollistanut hoitokotivuoteita suomalais-
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vanhuksille, ja Lepokodin uudisrakentaminen vuonna 1995
oli tästä viimeisin esimerkki. Nämä hoitokotitilat edustivat aikansa huippusuunnittelua. Ajat olivat kuitenkin muuttuneet.
Hyväntekeväisyysorganisaatiota, joka tukeutui ruohontasosta
aina johtokuntatasolle asti vapaaehtoistyöntekijöihin, oli yhä
haasteellisempaa johtaa organisaationa, joka muistutti pikemminkin valvonnalla säänneltyä sairaalaa kuin edesmenneiden aikojen alkuperäistä lepokotia. Oli myös käymässä selväksi, että oli
liikaa sidosryhmiä, joiden mielipiteet ja päätökset voisivat muuttaa yhdistyksen päämäärän. Tarvittaisiin vain yksi paikallisten
terveysviranomaisten poikkipuolinen näkemys, jotta vuosien
kova työ ja saavutukset mitätöityisivät.
Tämän odottamattoman takaiskun seurauksena johtokunta omaksui käytännönläheisen lähestymistavan siirtää
huomio pois mahdollisista hankkeista, jotka edellyttäisivät
muiden ulkopuolisten sidosryhmien myönteisen hyväksynnän. Strategisten istuntojen sarjan jälkeen lepokotiyhdistyksen
hallitus päätti muuttaa suuntaa ja vähentää hoitokotiensa kapasiteettia ja keskittyä asioihin, joille se uskoi olevan yhteisölle
kiireellisempi tarve: luoda vanhuksille edullisia vuokra-asuntoja ja kotihoitopalveluja, joilla kaventaa kuilu kotona asuvien
ja hoitokodin tarpeessa olevien välillä. Yhdistys tiedosti myös
kiireellisen tarpeen edullisille asunnoille, joista oli tullut vakava puute rajusti kohonneiden asuntohintojen takia koko
suur-Vancouverin alueella. Alueella ei käytännöllisesti katsoen
ollut minkäänlaista kehitystä rakentaa vanhuksille edullisia
asuntoja, ja yhdistys halusi määrätietoisesti auttaa käytettävissä
olevilla resursseillaan. Varsinkin Lepokodissa tapahtuvan laitoshoidon tukemista päätettiin jatkaa niin kauan, kun se vain
olisi taloudellisesti kannattavaa, mutta painopiste olisi vastedes

FH Grand Opening Attendees

|

15

edullisten asuntojen vanhuksille luominen ja muiden kotipalveluiden tarjoaminen.
Tämän uuden päämäärän seurauksena Finnish Manorin
uudisrakentaminen ei enää ollut ensisijainen päämäärä päinvastoin kuin silloin, kun FHA oli edellyttänyt nykyaikaisten
hoitokotimääräysten täyttämistä, koska yhdistyksen varat ja henkilöstö olivat vähissä. Yhdistys alkoi tutkia vaihtoehtoja Finnish
Manorin kiinteistön myymiselle rahoittaakseen edullisia asuntoja. Yhdistys ilmoitti 21. elokuuta 2015, että Finnish Manor oli
myyty Jubilee Multi Generational Housing Society -järjestölle
(JMGHS). Finnish Manorin myynti oli pitkän aikavälin suunnitelmien ensimmäinen vaihe keskittää lepokotiyhdistyksen rajoitetut henkilöstö- ja talousvarat:
• yhdistäen kotihoidon nykyisen Lepokodin yhteyteen;
•	tarjoten edullisia asuntoja vanhuksille yhdessä tai useamassa
siihen soveltuvassa kohteessa;
•	tarkastellen vastedes mahdollisuutta myydä Coquitlamin
kiinteistö kokonaan tai osin, jotta edullisten asuntojen tarjontaa vanhuksille voidaan lisätä siihen sopivassa kohteessa;
•	tutkien mahdollisuuksia tarjota kotihoitopalveluja vanhuksillemme.
Yhdistys otti huomioon mahdolliset häiriöt asukkaiden ja vuokralaisten elämässä ja varmisti, että uudet omistajat (JMGHS)
sitoutuivat kolmivuotiseen siirtymäkauteen minimoidakseen
häiriöt osana myyntisopimusta. Yhdistys jatkoi suunnitelmia
kehittää Coquitlamin projektia ja tiedotti vuonna 2016, että se
oli tehnyt avaimet käteen -tyyppisen sopimuksen Intracorpin
kanssa luoda edullisista asunnoista koostuva vuokrarakennus,
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jossa olisi 67 yksikköä mukavin palveluin, keittiötiloin, joissa pitää isojakin tapahtumia, ja yhteissaunoin. Lisäksi yhdistys alkoi
käydä läpi perustamiskirjaansa ja järjestyssääntöjään, jotta ne
olisivat British Columbian tulevan uuden yhdistyslain mukaisia. Jäsenistö hyväksyi nämä lepokotiyhdistyksen perustuskirjaa ja järjestyssääntöjä koskevat muutokset erityiskokouksessa
vuonna 2017.
Vancouverin kaupunki tiedosti edullisten asuntojen jatkuvan
tarpeen ja antoi 2230 Harrison Driven rakennustyölle viimein luvan alkaa, ja projektin julkinen konsultointi alkoi vuonna 2018.
Tarina, joka alkoi vuonna 1958, ei ole ollut ilman yllättäviä
käänteitä, mutta kuudenkymmenen vuoden aikana yhdistyksen perustamisen jälkeen on saatu paljon aikaan. Näinä päivinä,
jolloin yksi projekti Coquitlamissa on jo alkanut, Vancouverin
kaupunki vihjailee Harrison Driven kehittämisen nopeuttamista ja kotipalveluita ollaan käynnistämässä, edesmenneiden suomalaissukupolvien visiot ja uhraukset ja kunniakas Suomalaiskanadalaista lepokotiyhdistystä luodessa syntynyt perinne
kestänevät haasteet pitkälle tulevaisuuteenkin.

Tulevaisuus —
yhdistyksen kunniakkaan perinnön jatkaminen

Kuva sivuilla 22-23, joka on peräisin johtokunnan viimeisimmästä strategiaistunnosta, kertoo lepokotiyhdistyksen viimeaikaisesta
taipaleesta. Vaikka yhdistyksellä on ollut talousnäkökulmasta arvokasta pääomaa, se on tietoinen siitä, että omaisuus on yhteisöllemme aidosti tuottavaa vain, jos sen tilat ovat hyvinhuollettuja ja
ajanmukaisia. Näin ollen yhdistyksen tuotannollinen kapasiteetti
yhteisön näkökulmasta voidaan tiivistää kolmeen pääkategoriaan.

Finnish Home Groundbreaking.

Palveleeko omaisuutemme yhteisömme hyvin?
Laiska omaisuus – ei toimi tarpeeksi hyvin
Ei palvele yhteisöämme ollenkaan
OK omaisuus – lähellä käyttöiän loppua
Palvelee yhteisöämme riittävän hyvin
Erinomainen omaisuus yhteisöämme ajatellen
Palvelee yhteisöämme poikkeuksellisen hyvin

Tätä helppotajuista liikennevaloihin perustuvaa kuvaa käyttäen
allaoleva taulukko havainnollistaa yhdistyksen vuonna 2012 alkanutta taivalta ja seuraa yhdistyksen käännekohtaa sen jälkeen,
kun Fraser Health Authority -virasto oli hylännyt kehityssuunnitelmamme lisätä hoitovuoteiden määrää Coquitlamissa loppuvuonna 2013.
Kuten taulukosta ilmenee (Sivuilla 22-23), yhdistyksen pääomaisuus on ollut kiinnitetty tyhjiin tontteihin, joita pidettiin
strategisina omaisuuksina mutta epäproduktiivisina yhteisön
näkökulmasta, ja vanhempiin tiloihin, jotka olivat liki käyttöikänsä lopussa ja vaativat huomattavat määrät investointeja
tai remontteja. Lepokoti oli ainoa omaisuus, jota yhdistys piti
aidosti edustavana esimerkkinä ja yhteisöä hyvin palvelevana.
Onneksi muu omaisuus oli taloudellisesti arvokasta, jotta se
voitaisiin myydä tai kehitellä palvelemaan jatkossa yhteisöä
paremmin.
Johtokunnan strateginen päätöksellä keskittyä Harrison
Drivella asuvien vanhustenhuoltoon samalla, kun se pyrkii tar-
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joamaan mahdolisuuksien mukaan lisää edullisia asuntoja, ja
tarjota uutena päämääränä kotihoitoa, tulee olemaan vaikutusta yhteisöön vuosikymmenten ajaksi. Tämän suuren strategisen
päätöksen vaikutuksia on joskus vaikea havaita lyhyellä aikavälillä, koska isojen projektien kehittelyyn menee jonkin verran
aikaa. Kehitystä on helpompi arvioida, kun sitä tarkkailee suuremmlla aikavälillä. Kuten talukosta ilmenee, yhdistys on tällä hetkellä ohittanut reilusti yhden historiansa kunnianhimoisimpien vuosikymmenten puolivälin. Yhdistyksen tulevaisuus
näyttää “vihreältä” sen jatkaessa nykyistä taivaltaan. Seuraavan
parin vuoden aikana yhdistyksen kehitys käy ilmeisemmäksi
sen myötä, kun kaksi uutta nykyaikaista vanhusten asuintilaa
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avataan virallisesti (olettaen, että sekä Vancouverin kaupunki
että johtokunta hyväksyvät Harrison Driven projektin) ja äskettäin käynnistetty kotitoimintojen jaosto, jonka toiminta on
jo otettu poikkeuksellisen avosydämin vastaan 2130 ja 2180
Harrison Driven asukkaiden keskuudessa, otetaan laajemmin
käyttöön yhteisön parissa.
Lepokotiyhdistys ennakoi, että sen kaksi uutta nykyaikaista tilaa ja uudet kotitoiminnot mahdollistavat pian sen, että yhä
useampi vanhus ja samalla yhä useampi suomalainen kuin koskaan aikaisemmin yhdistyksen historiassa hyötyy palveluista.
Tässä on perintö, josta Niilo Itkonen ja muut lepokotiyhdistyksen
perustajajäsenet voisivat olla aidosti ylpeitä.

Loppu hyvin,
kaikki hyvin
~
All’s well that
ends well

FCRHA Forest Lawn Plaque Close Up
FCRHA List of Original Members.

Finnish Home Personal Care 70s on.
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2288 Original Hostel.

18

|

REST HOME BULLETIN ~ Syksy / Fall 2018

1880s –
Finnish Pioneers
First Come
to Canada
”Isoja kaloja kannattaa pyytää vaikkei saisikaan”
– Finnish Proverb
English meaning: It is worth going after the big fish even if you
don’t catch any
It is impossible to establish an exact date of arrival of
the first Finnish settler to Canada. However, one can approximate that Finns began settling here in larger numbers
in the 1880s. These were the big risk takers and adventurers of their time, leaving the motherland with little knowledge about the conditions they were about to face in a foreign land. During this period, many Finns who had arrived
in the United States in the 1860s crossed the border into
Canada. By 1890, many communities of Finnish Canadians
had formed. The largest west coast community of Finns
initially settled in Nanaimo. Another notable group arrived in south Richmond and bought land there, forming
the fishing community of Finn Slough. Many of the early
settlers were religious people. So churches of varying denominations served as important institutions of social and
cultural gathering.
The first large wave of Finnish immigration to Canada
occurred in the early twentieth century up until the outbreak of the First World War. Approximately one-third of
all Finnish immigrants to Canada arrived between 1900
and 1914. As a result of this immigration, the first secular Finnish cultural society was created in 1902 under

the name of Finnish Society of Toronto. The west coast
also received another large inf lux of Finnish settlers. One
notable Finnish group settled in northern Vancouver
Island on Malcolm Island in 1901. The leader of the group,
Matti Kurikka, a Finnish radical, founded the idealistic agrarian society and named the settlement Sointula,
meaning Haven of Harmony. However, the challenges of
rural life, the heavy indebtedness of the community’s incorporated company and a major fire resulted in the end
of Kurikka’s involvement in the Sointula commune, and
a large portion of the Finnish population there departed.
In 1904 and 1905, many of the original Sointula immigrant families ended up resettling in Webster’s Corners
in Maple Ridge.
As a result of quotas placed on Finnish immigration to the
United States following World War I, many more Finns opted
to settle in Canada instead. This second period of large scale
immigration also increased the number of Swedish-speaking
Finns who settled predominantly on the West Coast. The
Great Depression of the 1930s caused a lot of Finnish emigration from Canada. Many recent immigrants chose to leave
for the United States or move back to Finland rather than living in poverty in Canada. Furthermore, over 2,000 Finnish
Canadians moved to the Soviet Karelia between 1930 and
1935. The last large wave of Finnish immigration to Canada
occurred during the period after the Second World War from
1948 to 1961.
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The Origin Story of FCRHA –
The Inspiration for the Initial Dream
”Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo.”
- Finnish Proverb
English translation: The beginning is always difficult, in the
end stands the thanks.
By the late 1950s, there was a fairly large Finnish community living on the Canadian west coast. There was a growing awareness
that a Finnish rest home for seniors was needed. In addition, there was a need for decent affordable rental housing for Finns who
were primarily widowers and single men, many of whom were
working part of the year and living in the downtown eastside
the rest. However, most people believed providing housing a care
for Finnish seniors was an impossible dream. Yet, one evening
in the spring of 1958 would finally change the course of Finnish
Canadian history in the Lower Mainland. That night, an evening
social with Finland’s consul Helge Ekengren was held, during
which he lamented, “Sometimes it is embarrassing to be a Finn.
Periodically officials contact me on behalf of elder Finns who have
reached a point in their lives where they are unable to care for
themselves, and I am asked if the Finnish rest home wouldn’t have
room for this individual. When I have to reply that no such facility
exists, then I am embarrassed.”
Community leader Niilo Itkonen was present at that meeting
and took up the challenge to try to remedy this. This issue was
raised at a June 8, 1958 meeting of the United Finnish Kaleva
Brothers and Sisters and a decision was made to call a public meeting, inviting all interested parties to discuss this matter further.
On October 26, 1958, over 100 people attended a meeting to gauge interest in building a rest home. It was decided to pursue this
matter further and a committee was formed and chaired by Niilo
Itkonen. At that meeting, the first donation towards this worthy

2230 Open House Signage-on Site at Harrison Drive
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cause was received in the sum of $40.81. On November 23, the
founding meeting of the Association was held at Clinton Hall in
Vancouver which was attended by 250 people. A constitution and
bylaws was approved under the name of “Finnish Canadian Rest
Home Association (FCRHA)”. Alas, the rest home dream was
about to become reality and a new era for Finnish community living on the west coast of Canada was about to begin.

The Sixties – A Fast Start Turning a Dream
into a Reality

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever
has.” - Margaret Mead
At the turn of the decade, the Association and the Finnish community started on the hard work to turn the dream into reality. By
1960, membership of the FCRHA reached 300 and funds were raised to take the initial steps. In 1961, the Association purchased its
first properties consisting of 14 lots on Harrison Drive, Vancouver
for $95,000. Construction started the next year, but only after a
$100,000 loan was personally guaranteed by 10 dedicated community members. On October 12, 1963, the official opening of the
Harrison Drive Seniors Apartments with 93 suites and Finnish
Home care facility, called a hostel at the time, with 56 rooms was
attended by about 700 people. Miriam Koskinen was appointed as
the first administrator of the Finnish Home. It took only five years
following Ekengren’s initial comments of being “embarrassed
about being a Finn” for the community to rally to the cause and
build a much larger rest home complex than ever imagined. The
west coast Finns had made something they could truly be proud
about, as it was also the one of the first such facilities built by a
Finnish immigrant community in North America.
1967 marked Canada’s centennial birthday. However, it was
also a noteworthy year for FCRHA. Tragically, a fire erupted in
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a resident’s room at the Finnish Home which required the evacuation of all residents, sending 16 residents to the hospital and
claiming two lives, including the caretaker. Fortunately, the year
did not bring only sad news. It was also a year of tremendous
generosity and forward progress for the Association. The Finnish
community was blessed when Mrs. Leonda Koski big-heartedly
gifted the Association her Coquitlam home and the adjoining five
acres of land. Also, in recognition of the community’s growing
need for more skilled care, the Board made the decision to consider developing a second nursing home.
In 1968, the Association purchased two acres of land on Kalyk
Ave in Burnaby for $60,000 in anticipation of building a nursing home. The following year the Finnish Canadian Low Rental
Association was founded to manage the Harrison Drive rental
units which were eventually transferred to this new entity to help
preserve charitable tax status for the Association.

The Seventies – Opening of the Finnish Manor and
the Evolution of Care

By the early 1970s the Association’s membership had surged to
nearly 900. It became clear more housing and care were required
for the elderly community. The membership officially voted in favour of proceeding with the development of the recently purchased Burnaby property into a nursing home and apartments in 1972.
Construction began soon thereafter. The Finnish Manor was opened in April 1975 and its inaugural ceremonies were attended by
700 members and guests. The facility consisted of a 60-bed nursing
home and 48 independent living apartments. There was also further
progress for the Harrison Drive properties, as separate men’s and
women’s saunas, a whirlpool spa and a caretaker’s suite were added.
1978 marked an important year in the Association’s evolvement
of care. The Association recognized that the level of complexity in
residential care was increasing, and required additional resources.
Therefore, the FCRHA entered into a contract with BC Ministry of
Health which significantly increased the level of provincial government funding for expanded clinical care at the nursing home, but
which also reduced the level of autonomy of FCRHA.

The Eighties – A Final Resting Place for Finnish in
Forest Lawn

The eighties were a time when the Association benefited from
full operations of its two facilities in Burnaby and Vancouver.
Following the prior two decades of rapid development, it was time
to reap the rewards of the hard work and the Association was tasked to ensure the operations were running smoothly. The principal new development was to find a final resting place for members
of the Finnish community. In 1980, the FCRHA reserved a burial
plots section at Forest Lawn Cemetery in Burnaby for Finns, thanks to the initial donation of member Matti Maki.

The Nineties – As Complexity Increased, a New
Finnish Home is Redeveloped

The Finnish Manor was honoured to host Finland’s President,
Mauno Koivisto, and his wife, Tellervo, in 1990. This was a great
recognition of the founding members’ initial bold vision and all
the hard work by the membership to build a legacy that Finns
could be proud of.
It was increasingly clear that the needs of the elderly were shifting and becoming more complex, in large part because the average

age of patients and residents was increasing. Significant expansion
of the dining area at the Manor was completed to accommodate the
growing number of residents using walkers and wheelchairs. Stairs
were also becoming an increasing problem for elderly residents.
Thanks to the initial financial contribution by Martin Hill, all
three apartment buildings on Harrison Drive received elevators.
By the early 1990s, the original building of the Finnish Home had
reached the end of its useful life. Residents were relocated to a temporary care facility in 1992 to allow for the redevelopment of the new
nursing home. Construction began in 1994. The new Finnish Home
was opened on Finland’s Independence Day, December 6, 1995 with
400 people in attendance. It was a 64-bed residential care facility
which included a special care unit for residents with dementia.
In 1996, the membership was surveyed about the five-acre
property in Coquitlam which had been gifted by Mrs. Koski.
At the time, the membership supported ongoing operations
of its current facilities in Vancouver and Burnaby, even if it required the sale of the Koski property on Johnson Street. In 1998,
the Association celebrated its 40th anniversary at John Oliver
high school auditorium with over 300 in attendance. Sadly, the
Association’s founding chairperson, Niilo Itkonen, passed away
shortly before this event. At the close of the decade, a new 16 passenger wheelchair accessible bus was purchased after successful
fundraising efforts.

Entering the New Millennia – Increasing Complexity
Raises Long-term Sustainability Issues

As the Association entered the new Millennia, the Association
turned its attention to the next matter at hand. The Harrison
Drive low rental apartments were finally debt free after the last
mortgage payment was made in 2004. However, by this time
the apartments were starting to show their age. An opinion poll
amongst the membership showed overwhelming support for reconstruction. Additional enhancements were made to both residential care facilities, including the installation of ceiling lifts in
residents’ rooms at the Finnish Home to minimize the risk of injury to both residents and staff. The Finnish Manor also installed
a state of the art fire detection and suppression system.
By the late 2000s, and following the successful redevelopment of the Finnish Home a decade earlier, attention turned to
the Finnish Manor. The Fraser Health region assessed the Finnish
Manor’s physical plant and concluded that its viability to provide
complex care over the medium-to-long term was limited. In order to assess a potential new residential care facility, the first steps
were also taken to develop the five acres in Coquitlam with an
environmental and topographical survey of the land.
As the first decade of the millennium came to a close, the
Association recognized that the demands on its resources in an
increasingly complex regulatory environment was not sustainable. When originally opened in 1963, residents would typically
walk into the Finnish Home on their own and often spend years
living reasonably independently. In contrast, by the late 2000s,
residents tended to arrive at the Finnish Home and Finnish Manor
either in wheeled gurneys or in wheelchairs. Indeed, as the years
passed by, the residential care side of the Association’s operations
had started to resemble that of a hospital, focused on end of life
care which was in stark contrast to the original rest home where
Finns would live together in a close-knit retirement community in

REST HOME BULLETIN ~ Syksy / Fall 2018
relative good health for numerous years. Simply put, the demands
of modern day seniors’ care had become far more complex than
those initially envisioned. The Association would need to confront this reality in the coming decade.

The 2010s – Back to the Future as the Association
Pivots Back to Basics
“Loppu hyvin, kaikki hyvin”
English equivalent: “All’s well that ends well.”

In the early part of this decade, the Association began to study its
next steps. It hired the research firm Lumina for a market study
on demographics and engaged with focus groups. Meetings were
started with City of Vancouver about potential redevelopment of
the seniors’ apartments, which was supported by the membership.
A feasibility study from Omicron, one of the largest integrated
development services, design and construction firms in Western
Canada, found that rebuilding would be more feasible than renovating the existing building. The first rezoning application for
Harrison Drive was submitted in 2000 which required the tenants in 2230 to be relocated. Legal and topographical surveys were
completed and it was estimated that construction of a new building would begin in 2012 with completion in 2013.
As the population in the Lower Mainland continued to grow
and age, the capacity of the existing residential care facilities was
becoming stretched. The two respective Health Authorities were
forced to look into expanding the facilities in the region. As the
scope of these multiple projects increased beyond the resources of
the Board, the Association retained the well-regarded firm Field &
Marten as its consultants to help navigate the increased complexity.
In 2011, the Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) approached the Association and asked it to submit a proposal to add
more residential care beds to the Finnish Home. After engaging
in further discussions, the Association became concerned about
the long-term viability of its operations. Of note, the VCHA suggested that while the existing Finnish Home was adequate for the
time, it might be in danger of losing funding for its care beds in
the future because it was considered too small to be economically
viable. Over the long term, the VCHA wanted to support facilities
that had twice the bed capacity of the Finnish Home. The Board
faced a new dilemma. Should it continue on its earlier path to
develop seniors housing on 2230 Harrison Drive, or should the
land, which was adjacent to the existing Finnish Home, be used
to expand its residential care operations as requested by VCHA in
order to preserve its long-term financial viability? Meanwhile, the
Association moved ahead with health and safety upgrades to the
remaining two original rental buildings located at 2180 and 2130
Harrison Drive, which included the re-piping of both buildings.
Around the same period, the Fraser Health Authority (FHA)
requested that the Finnish Manor be redeveloped. The FHA
issued a request-for-proposal for a large residential care facility in
Coquitlam and indicated that the Association’s empty five acres
on Johnston Street was viewed favourably. In conjunction to these
efforts, feasibility studies were completed for the Coquitlam site.
The first drawings included a 125-bed residential care facility and
4 multi-story buildings, including 3 rental buildings and one life
lease with assisted, and supported living facilities. After spending significant time and expense to prepare for this development,
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and receiving encouragement from the FHA along the way, the
Association was very surprised when the FHA announced in late
2013 that it had awarded the new funded beds to another organization. This would mark a pivotal turning point for the Association.
Over its fifty years of existence, many of the Association’s accomplishments had come from its work in providing residential
care beds for elderly Finns, most recently with the redevelopment of the Finnish Home in 1995. These residential care facilities were state of the art at the time of development. However,
times had changed. As a charity organization that depended on
volunteers, starting from the grass roots level to the directors
of its Board, it had become increasingly challenging to run an
organization which looked more like a hospital with significant
regulatory oversight than the original rest home idea of a bygone
time. It also become clear that there were far more stakeholders
whose opinions and decisions could alter the direction of the
Association. It took only one dissenting view from the Health
Authority to thwart years of hard work and forward progress.
As a result of this unexpected setback, the Board took the
pragmatic decision to defocus on potential projects that required favourable approvals from other external stakeholders. Over a series of strategy sessions, the FCRHA’s Board of
Directors decided to change course and reduce its residential
care capacity and refocus on what it believes were the more
pressing needs of the community – development of affordable
housing for seniors and the home services to help seniors bridge
the gap of aging at home and the need to be moved to a residential care home. The Association also recognized the urgent
need for more affordable housing which had become more acute
after years of soaring housing costs across the Lower Mainland.
There was virtually no development of purpose built seniors
affordable housing in the region and the Association was determined to help out with the resources it had at its disposal. Of
note, the decision was made to continue to support residential
care at the Finnish Home as long as it was financially viable,
but the focus would now move to developing affordable seniors
housing and providing other home services.
With this new change in focus, redeveloping the Finnish Manor
as requested by the FHA to meet the modern standard for residential care was no longer a priority due to the Association’s limited
financial and human resources. The Association began seeking
alternatives to sell the Finnish Manor property to help fund affordable housing. On August 21, 2015, the Association announced
the sale of the Finnish Manor to the Jubilee Multi Generational
Housing Society (JMGHS). The sale of Finnish Manor was the first
step in a long-term plan to devote the FCRHA’s limited human
and financial resources to:
•	consolidating residential care at the existing Finnish Home
facility;
•	renewing our affordable housing for seniors at one or more
appropriate locations;
•	continuing to review the possible sale of all or a portion of
our Coquitlam property in order to provide additional affordable housing for seniors at an appropriate location;
•	exploring the provision of in-home support services to our
senior citizens.
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In recognition of the potential disruption to the lives of its tenants and residents, the Association ensured that the new owners
(JMGHS) committed to a three-year transition plan to minimize
disruption as part of the sales agreement. The Association also
moved ahead on the development of the Coquitlam project, and
in 2016 announced a turn-key development deal with Intracorp
to develop an affordable rental building with 67 units with nice
amenities, including an assembly hall, kitchen facilities to host
larger events and a communal sauna. In addition, the Association
began to review its Constitution and Bylaws in order to be compliant with the upcoming changes which were required of all societies as mandated in B.C.’s new Societies Act. These changes to the
FCRHA’s constitution and bylaws were passed by the membership
in a Special Meeting in 2017.
Recognizing the chronic need for affordable housing, the
City of Vancouver finally gave the 2230 Harrison Drive development the green light and it started public consultations for the
project in 2018.
The journey that began in 1958 has had many bumps along
the way, but much has been accomplished in the sixty years
since the inception of the Association. Today, with one project in
Coquitlam already under construction, the City of Vancouver signaling their interest to fast track the Harrison Drive development,
and initial rollout of Home Services, the vision and sacrifice of
previous Finnish generations and their proud legacy building the
FCRHA should endure well into the future.

It has Been a
Long Journey—
But we can see
a green light
at the end of
the tunnel…

The Future – Building on the Association’s Proud Legacy

An illustration of the Association’s recent journey that was sourced
from the Board’s most recent strategy session can be found below.
Although the Association has had many assets which are valuable
from a financial perspective, the Board recognizes that assets are
truly only productive to our community as well-maintained, modern
facilities. As such, the Association’s productive capacity from a community perspective can be summarized into three main categories.

Using this easy to understand red/yellow/green legend, the chart
below illustrates the Association’s journey, starting in 2012, and
follows the pivot the Board made following the Fraser Health
Authority’s rejection of our development plans to add residential
care beds in Coquitlam in late 2013.
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As shown, most of the Association’s major assets have been tied
up in empty lots, which were held as strategic assets, but not productive from a community viewpoint and in older facilities that
were near the end of their useful lives and required significant investment, or replacement. The Finnish Home was the only asset that
the Association felt was truly exemplary and served the community
well. Fortunately, the other assets were financially valuable which
could be sold or further developed to better serve the community.
The Board’s strategic decision to focus on care for the
elderly at Harrison Drive while providing more affordable
housing where possible and provide a new focus on home
services will have a multi-decade impact on the community.
The impact of this big strategic decision is sometimes hard to
see over a short periods because it takes some time to develop
large projects. However, the progress becomes clearer when
viewed over a longer timeframe. As the chart illustrates, the
Association is currently well past the halfway point of one of
the most ambitious decades in its history. We can see “green”
as the Association moves forward with its current journey.
Over the next few years, the Association’s progress will become more evident as two new modern affordable seniors’
housing facilities officially open (assuming the Harrison
Drive project is approved by both Vancouver and the Board)
and the newly launched Home Services segment, which has
already proved to be exceptionally well received by the te-
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nants of 2130/2180 Harrison Drive, is rolled out to the broader community.
Soon the Association anticipates that its two new modern
facilities and additional Home Services will enable it to benefit more seniors, including more Finns, than ever in the history
of the Association. That is a legacy that Niilo Itkonen and other
founding members of the FCRHA would be truly proud of.

FH Opening 1995

