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Lauttasaaren senioritalo 40 vuotta

Lauttasaaren senioritalo on saarelaisen kolmannen sektorin yhteistyön suuri voiman-
näyte. 40-vuotias ihminen on elämänkaaressaan hyvässä vauhdissa. Hyvässä tilan-
teessa on myös 40 vuotta 2015 täyttävä senioritalo.

Muutoksia vuosikymmeniin mahtuu. Kun talo – silloin Lauttasaaren vanhustentalo 
– valmistui, asukkaiden keskimääräinen asukkaaksi tuloikä oli aikaisempi, myös elin-
iän ennuste alhaisempi. Silloinen keskimäärin 65 vuoden asukkaaksi tuloikä on nyt 
muuttunut 85 vuodeksi. Myös 100 vuotta saavuttavia on yhä enemmän. Yhteiskunta    
tukee myös kotona asumista mahdollisimman pitkään. Näistä vaiheista saamme 
juhla vuoden julkaisusta lukea.

Myös talon arvot ovat hioutuneet vuosien aikana. Tällä hetkellä keskiössä on asu-
kas, jonka kanssa yhdessä etsitään parasta mahdollista elämäntapaa ja laatua. Kunkin 
asukkaan kunnon mukaan asukkaita kutsutaan osallistumaan erilaisiin aktiviteet-
teihin sekä vaikuttamaan talon kehittämiseen. Asukkaiden omaiset ja läheiset ovat 
tärkeä tukiverkko. Heille lähetetään pari kertaa vuodessa tiedotuskirje ja niin avoin-
ten ovien päivät kuin omaistenillatkin muodostavat tärkeän yhteyden. Asukaslähtöi-
syyden rinnalla tärkeinä arvoina ovat luottamus, kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja 
osallisuus. Jokainen ihminen iästä riippumatta on ainutkertainen ja arvokas, hänellä 
on oikeus itsemääräämiseen ja voimien vähentyessä kunnioittavaan huolenpitoon.  
Ikääntyvien arvokasta muistipääomaa ja osaamista tahdotaan tuoda mahdollisim-
man laajasti esille, jotta se voi antaa hyvää mallia myös nuoremmille.

Kaikessa palvelussa ja kohtaamisessa talon toiminnassa mittarina on ns. kultainen 
sääntö, joka löytyy jokaisen sisimmästä. Se antaa ohjeen: miten toivoisit itseäsi koh-
deltavan, kohtele toista.

Lauttasaarelaisesta yhteisöllisyydestä kertoo niin Lauttasaaren vanhustentalosää-
tiön synty kuin nykyhetkikin. Perustajayhteisöt omalla aktiivisella läsnäolollaan ja 
ominais laadullaan tukevat sekä edustajiensa välityksellä että muilla avustuksillaan 
talon toimintaa. Samoin he osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan sekä asuk-
kaiden kanssa haluavat taata senioritalolle monia tulevia hyviä ja menestyksellisiä 
vuosikymmeniä.

Pirjo Työrinoja
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Palveluiden tarve kasvaa nuoressa kaupunginosassa
Lauttasaareen rakennettiin ensimmäiset kerrostalot jo ennen sotia, mutta vasta sen 
jälkeen kun Lauttasaari liitettiin Helsinkiin vuoden 1946 alussa, entinen huvilasaari 
alkoi kehittyä oikeaksi kaupunginosaksi. Sodan jälkeen tarvittiin paljon uusia asun-
toja ja Lauttasaarta rakennettiin kiivaaseen tahtiin 1950- ja 1960-luvuilla. Asukkaita 
voimakkaasti kasvavalla alueella oli 1960-luvulle tultaessa jo noin 20 000. Asukas-
luvun kasvaessa alkoi myös erilaisten palveluiden tarve lisääntyä. Uusi kansakoulu 
lastenneuvoloineen ja kirjastoineen valmistui vuonna 1953 ja kirkko työkeskuksineen 
viisi vuotta myöhemmin. 

Suomessa alettiin 1960-luvun puolivälissä pohtia, miten vanhustenhoito voitaisiin 
järjestää entistä paremmin. Enää ei nähty järkeväksi sijoittaa kaikkia vanhuksia kun-
nalliskoteihin, vaan huomattiin, että erilaisia palveluita tarvittiin vanhusten kun-
nosta, terveydentilasta ja elämäntilanteesta riippuen. Hyvä esimerkki uudenlaisesta 
suhtautumisesta vanhusten palveluihin oli kotiaputoiminnan organisointi erilaisten 
järjestöjen toimesta.

Lauttasaaressa oli 1960-luvun lopulla varsin vähän vanhuksille tarkoitettuja palvelui-
ta.   Seurakunnan palveluksessa oli kaksi seurakuntasisarta, jotka tarjosivat taloudel-
lista ja henkistä apua usealle sadalle vanhukselle. Seurakunta järjesti myös vanhusten 
virkistystoimintaa, kuten kesäleirejä. 

Seurakunnalla oli vuonna 1967 seitsemän vanhainkotipaikkaa lauttasaarelaisia van-
huksia varten, neljä Puotilan vanhainkotiin ja kolme Käpylän vanhainkotiin. Koska 
paikkoja oli vähän, ne olivat jatkuvasti täynnä ja jonotusajat pitkiä. Vanhukset eivät 
itse olleet kovin halukkaita hakeutumaan vanhainkoteihin, koska tiesivät vaikeasta 
tilanteesta. Kotiaputoimintaa Lauttasaaressa ei juuri ollut, koska sopivia henkilöitä ei 
löytynyt sitä tarjoamaan.

Lauttasaaren säätiö järjesti vuoden 1967 tammikuussa keskustelutilaisuuden, jossa 
pohdittiin yhdessä seurakunnan ja kaupungin edustajien kanssa edellytyksiä perustaa 
Lauttasaareen vanhainkoti. Kaupungin puolesta todettiin sopivan tontin järjestyvän. 

Lauttasaaren vanhustentalon 
syntyvaiheet ja ensimmäiset 
toimintavuodet 
Ville Elomaa
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Rantanäkymää vanhustentalon rakennustyömaalta kesällä 1974.  
(Kuva: Lauttasaaari-Seura)
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Ilmakuva Etu-Lauttasaaresta vuodelta 1939. Etualalla oikealla Koirakivenniemi  
huviloineen. Tontilla sijainneet rakennukset purettiin vasta vanhustentalon 
rakennus töiden aikana. (Kuva: Karhumäki Oy)
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Vanhustentaloasia otettiin esille Kesäkotiyhdistyksen hallituksessa vuoden 1969 aika-
na. Kesäkotiyhdistys päätti ottaa yhteyttä Lauttasaaren säätiöön, Lauttasaari-Seuraan 
ja Lauttasaaren Marttayhdistykseen vanhustentalohankkeen edistämiseksi.

Tammikuun 27. päivänä 1970 arkkitehti Malmio vieraili Kesäkotiyhdistyksen halli-
tuksen kokouksessa ja esitteli kaupungin omistamia tontteja, jotka olisivat mahdol-
lisia vanhustentaloa varten. Kohteita oli kaikkiaan neljä, joista valittiin Pohjoiskaari 
1-3, jossa tuohon aikaan sijaitsi kaksi vanhaa huvilaa. Kesäkotiyhdistyksen hallitus 
päätti lähettää kaupungille kirjelmän, jossa selostetaan vanhustentalohanketta ja pyy-
detään kaupunkia varamaan mainittu tontti hanketta varten. Kirjelmän allekirjoit-
tajiksi päätettiin pyytää myös Lauttasaaren säätiö, Lauttasaari-Seura ja Lauttasaaren 
Marttayhdistys. 

Maaliskuun 5. päivänä 1970 perustettiin lauttasaarelaisten eläkeläisten yhdistys 
Lauttasaaren Oloneuvokset ry. Vanhustentalohanke oli esillä heti perustavassa ko-
kouksessa ja Oloneuvokset alkoivatkin tarmokkaasti edistää sen toteutusta. Erona 
Lauttasaaren Kesäkotiyhdistyksen ja Lauttasaaren säätiön aloittamaan vanhusten-
talohankkeeseen oli tosin se, että Oloneuvokset halusivat Lauttasaareen vanhusten 
asuintalon sijaan hoivakotia.

Vanhustentaloa varten varataan tontti
Helmikuun 20. päivänä 1970 teki Lauttasaaren säätiö Helsingin kaupunginhallituk-
selle esityksen tontin varaamiseksi Lauttasaaresta vanhusten asuntolarakennusta 
varten. Säätiö perusteli esitystä sillä, että koko Helsingin asuntotilanne oli hankala 
ja vanhusten oli vaikea löytää sopivaa asuntoa ja lisäksi Lauttasaaressa asunnot oli-
vat kalliita. Vanhuksille olisi kuitenkin tärkeää voida jäädä asumaan kotikaupungin-
osaansa senkin jälkeen, kun eivät enää pärjää yksin kotona. 

”Kun yksistään Lauttasaaressa asuu n. 1750 65 vuotta täyttänyttä henkilöä eikä pää-
kaupungin läntisiin osiin tietämämme mukaan toistaiseksi ole suunnitteillakaan van-
husten asuntolaa, pitäisimme sosiaalisesti hyvin tärkeänä, että Lauttasaaressa varat-
taisiin tähän tarkoitukseen kerrosalaa n. 5000 m2”, totesi säätiö esityksessään. 

Sopivina tontteina vanhustentalolle Lauttasaaren säätiö piti Pajalahden puiston reu-
nalla olevaa tonttia 31041 ja korttelin 31085 keskellä osoitteessa Puistokaari 4 sijaitse-
vaa tonttia. Kummallakin tontilla sijaitsee nykyisin lasten päiväkoti.

Lauttasaaren säätiön esityksen puoltavina allekirjoittajina olivat lisäksi Lauttasaari- 
Seura ja Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys.

Huhtikuun 21. päivänä 1970 lauttasaarelainen kaupunginvaltuutettu Salme Kataja-
vuori teki kymmenkunnan muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen yhden tai 
useamman tontin varaamiseksi vanhusten hoivakotia varten. ”Lauttasaaressa asuu 
tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneitä jo yli 1700. Nämä vanhukset asuvat enimmäkseen 
omissa huoneistoissaan, mutta jatkuvan huolestumisen aiheena ovat ne ajat, jolloin ei 
enää itse pysty täysin huolehtimaan toiminnoistaan. Siksi on Lauttasaareen saatava 
yksi suuri tai useampia pienempiä hoivakoteja. Koska suuri osa näistä vanhuksista 
nauttii työeläkettä, olisi yhteiskunnankin kannalta edullisinta nyt tukea heidän han-
kettaan hoivakodin saamiseksi Lauttasaareen.”, kirjoittaa Katajavuori aloitteessaan. 

Toukokuun 5. päivänä pidetyssä Lauttasaaren Oloneuvosten kolmannessa yleisessä 
kokouksessa kaikkiaan 145 Oloneuvosten jäsentä allekirjoitti Salme Katajavuoren 

Säätiön aloitteesta perustettiin työryhmä laatimaan vanhustentalon toteutussuunni-
telma. Työryhmän puheenjohtajana toimi Rafael Arala.

Filosofian maisteri Helena Mölder teki Lauttasaaren säätiön toimeksiannosta vuonna 
1967 selvityksen lauttasaarelaisten vanhusten olosuhteista ja tarpeista ajatellen van-
hainkodin perustamista. Mölder haastatteli tutkimustaan varten Lauttasaaren seura-
kuntasisaria. Heidän käsityksensä oli, että jos Lauttasaaressa olisi oma viihtyisä van-
hainkoti, vanhukset olisivat halukkaita muuttamaan sinne, koska heidän ei tarvitsisi 
lähteä pois omasta tutusta ympäristöstään. Mölder toteaa seuraavaa: ”Lauttasaaren 
vanhusten ongelman ratkaisuksi saattaisi soveltua hyvin ensin kotiavun voimakas te-
hostaminen ja organisoiminen, vanhusten mahdollisuuksien helpottaminen asunnon 
hankinnassa sekä lisäksi vanhainkoti, jossa olisi noin 35-45 paikkaa. Vanhainkodin 
yhteydessä voisi olla myös yksityisiä asuntoja vanhuksille, jotka haluavat mieluum-
min asua erillään, mutta silti vanhainkodin yhteydessä”.

Oman vanhainkodin tarpeellisuudesta kertoo myös se, että 1960-luvun lopulla en-
nustettiin vanhusten määrän kasvavan Lauttasaaressa noin 60 prosentilla 1980-luvun 
alkuun mennessä. 1960-luvulla vanhusten määrä oli Lauttasaaressa vielä koko pää-
kaupunkiin suhteutettuna keskimääräistä pienempi.

Tonttikauppoja kaupungin ja Julius Tallbergin perikunnan välillä
Tammikuussa 1969 Helsingin kaupunki osti kauppaneuvos Julius Tallbergin perikun-
nalta yhdeksän yleisen rakennuksen tonttia eri puolilta Lauttasaarta. Nämä tontit oli-
vat Pohjoiskaari 1 ja 3, Pohjoiskaari 9, Pohjoiskaari 11, Meripuistotie 7, Pajalahdentie 
10, Lahnalahdentie 1, Puistokaari 4 ja Särkiniementie 24.  Ostopäätöksen tehdessään 
kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta harkitsemaan, sopisivatko jotkin 
tonteista varattaviksi vanhusten ja opiskelevien nuorten asuntoja varten.

Joidenkin tonteista todettiin jo silloin olevan liian vilkasliikenteisissä paikoissa yleisil-
le rakennuksille ja asemakaavaosasto ilmoitti, ettei niin montaa tonttia muutenkaan 
tarvita yleisiä rakennuksia varten. Sen vuoksi eräiden tonttien muuttaminen asumis-
tarkoituksiin, kuten erilaisia asuntoloita ja vanhainkoteja varten, olisi mahdollista.

Tonttikauppa oli tärkeä alkusysäys vanhustentalon saamiselle Lauttasaareen. Elo-
kuussa 1969 kaupunginvaltuutettu Salme Katajavuori totesi Lauttasaari-lehden 
kolum nissaan ”Valtuuston vaiheilta”, että ”Vanhusten hoitolaitoksen perustamista 
Lauttasaareen on useita kertoja ehdotettu, mutta esteenä on ollut se, ettei kaupun-
ki   ole omistanut täällä tontteja. Kun kaupunki äskettäin osti 9 julkisen rakennuk-
sen tonttia Lauttasaaresta, sovittiin nimenomaan, että näistä tonteista jokin voidaan 
varata    vanhusten hoivakodille”.

Ajatus omasta vanhustentalosta alkaa konkretisoitua
Joskus vuonna 1969 Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viron puoliso rouva Irma Viro 
kutsui kotiinsa vierailulle arkkitehti Veikko Malmion ja tämän puolison laulaja-
tar   Liisa    Linko-Malmion. Tässä tapaamisessa käytiin keskustelu vanhustentalosta. 
Veikko    Malmio kertoi, että hänellä on kokemusta vastaavista hankkeista, eikä Lautta-
saaren vanhustentalo hänen mukaansa olisi lainkaan mahdoton idea. 

Lauttasaaren seurakunta osti vuonna 1963 Espoon Nuuksiosta Rantamala -nimisen 
tilan rippikoululeirejä ja vanhusten virkistystoimintaa varten. Rantamalan hallinnoi-
mista varten perustettiin Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys ry.
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määrä. Toimikunta ei nähnyt perusteita sijoittaa kaupungin toimesta Lauttasaareen 
hoivakotityyppistä laitosta. Toimikunta ei toisaalta nähnyt esteitä sille, että esimer-
kiksi Lauttasaaren säätiö rakennuttaisi Lauttasaareen yksityisen vanhainkotimaisen 
tai asuntolatyyppisen vanhustentalon.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina helmikuun 8. päivä-
nä 1971 varata Lauttasaaren säätiölle korttelin 31002 tontit nro 1 ja 2 (Pohjoiskaari 1 
ja 3) vanhusten asuntolan rakentamista varten 31.12.1971 saakka sillä ehdolla, että 
rakennettavat asunnot tulevat vain helsinkiläisten vanhusten käyttöön.

Neuvottelukokous vanhusten asuintalohankkeen käynnistämiseksi
Lauttasaaren säätiö järjesti maaliskuun 8. päivänä 1971 neuvottelukokouksen, jonka 
aiheena oli vanhusten asuintalohankkeen käynnistäminen. Kokous pidettiin Laut-
tasaaren säätiön talossa Tallbergin puistotiellä ja siihen osallistuivat Lauttasaaren 
säätiön hallituksen lisäksi säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja rakennusneu-
vos Heikki Sysimetsä, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja tohtori Väinö Pensala, 
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Salme Katajavuori (Lauttasaari-Seura), ark-
kitehti Veikko Malmio (Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys), pastori Jussi Sippola (Laut-
tasaari-Seura), pankinjohtaja Jouko Tuominen (Lauttasaari-Seura), arkkitehti Matti 
E. Hirvonen (Lions Club Helsinki-Lauttasaari), rouva Kirsti Havukainen (Lauttasaa-
ren Marttayhdistys), Martti Ekroth (Lauttasaaren Oloneuvokset) ja Väinö Salminen 
(Lauttasaaren Oloneuvokset).

Lauttasaaren säätiö katsoi, ettei se voinut itse ottaa vastuuta rakennushankkeen läpi 
viemisestä, vaikka siihen osallistuukin. Kokouksessa käytiin läpi arkkitehti Malmion 
laatima projektisuunnittelukaavio ja todettiin, että tuleva vanhustentalo voi kyllä tar-
jota erilaisia kollektiivisia palveluita, mutta sairaspaikkoja sinne ei tule. 

Kokous päätyi siihen, että säätiömuoto on paras vanhustentalosta ja sen rakentami-
sesta vastaavalle taholle. Todettiin toisaalta, että myöhemmin voidaan perustaa erilli-
nen kannatusyhdistys, jos sellaiselle on tarvetta. 

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin perustaa valmisteleva toimikunta, jonka pu-
heenjohtajaksi tuli arkkitehti Malmio ja jäseniksi valtuutettu Katajavuori, varatuoma-
ri  Simo Härkönen, dipl.ins. Terttu Raveala ja pankinjohtaja Tuominen. Toimikunta 
sai kolme viikkoa aikaa ja sen tehtävät olivat seuraavat:

•	 Sääntöehdotuksen	laatiminen

•	 Luettelo	niistä	vanhustentalon	palveluista,	jotka	mahtuvat	rahoitukseen

•	 Rahoituksen	suunnittelu

•	 Ehdotus	säätiön	perustajayhteisöistä

Valmisteleva toimikunta sai maaliskuun lopussa valmiiksi yhteenvedon vanhusten 
yhteisasuntolan rakentamista koskevista kysymyksistä. Ehdotus tulevan säätiön ni-
meksi oli ”Lauttasaaren vanhusten yhteisasuntolasäätiö”. Toimikunta selvitti lautta-
saarelaisten yhteisöjen kiinnostusta hankkeeseen ja laati luettelon yhdistyksistä ja 
yhteisöistä, jotka voisivat perustaa tarvittavan säätiön:

Lauttasaaren säätiö, Lauttasaaren Oloneuvokset ry., Lauttasaari-Seura ry., Lauttasaa-
ren   Kesäkotiyhdistys ry., Suomen Punaisen Ristin Lauttasaaren osasto, Lauttasaaren 
Lions-Club, Lauttasaaren Rotary, Lauttasaaren Marttayhdistys ja Lauttasaaren VPK.

aloitetta tukevan listan. Oloneuvokset halusivat näin osoittaa, että myös Lauttasaaren   
eläkeläiset ovat hoivakotihankkeen takana.

Lokakuussa 1970 Lauttasaaren säätiö ilmoitti kaupunginhallitukselle, että se lisäsel-
vitysten myötä asettuu tukemaan Salme Katajavuoren ajamaa hanketta. Säätiö esitti 
tutkittavaksi ”olisiko mahdollista rakentaa Lauttasaareen suunniteltu vanhusten talo 
yhdistettynä hoivakotina ja palvelutalona”.  Joulukuussa säätiö vielä tarkensi kantaan-
sa ja esitti, että Lauttasaaresta varattaisiin tontti nimenomaan vanhusten asuntolaa, ei 
hoivakotia varten. Kannan tarkentamisen syynä on todennäköisesti ollut Hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikunnan lausunto vanhustentaloasiassa.

Kiinteistölautakunta kertoi heinäkuun 7. päivänä kaupunginhallitukselle antamas-
saan lausunnossa, että se on käynyt asiasta neuvotteluja kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kanssa. Näissä neuvotteluissa todettiin korttein 31002 yleisten ra-
kennusten tonttien nro 1 ja 2 (Pohjoiskaari 1 ja Pohjoiskaari 3) soveltuvan vanhainko-
tia varten. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala oli 5000 neliömetriä ja rakennusoikeutta 
oli yhteensä 142 huoneyksikköä. 

Lautakunta totesi, ettei olisi tarkoituksenmukaista rakentaa pelkästään vanhusten 
asuntolaa, vaan asuntolassa tulisi olla myös hoitomahdollisuus. Lautakunta esitti, 
että Lauttasaaren säätiölle varattaisiin mainitut tontit asuntola-hoivakoti -tyyppisen 
vanhainkodin rakentamista varten 31.12.1971 asti sillä ehdolla, että asuntoja saisivat 
vain helsinkiläiset vanhukset. Lautakunta esitti lisäksi, että sen lausunto katsottaisiin 
selvitykseksi valtuutettu Katajavuoren tekemään aloitteeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi heinäkuun lopulla, että tonteille Pohjoiskaari    1 
ja 3 mahtuisi kahdeksankymmenpaikkainen vanhustentalo, kun noudatetaan huolto-
viraston standardeja siitä kuinka paljon tilaa yhtä asukaspaikkaa kohden pitää varata. 
Lautakunta piti tontteja yhdistettyinä sopivina vanhainkotia varten.

Lautakunnan mukaan kyseiset tontit eivät kuitenkaan yksistään täyttäneet normien 
mukaista vanhainkotipaikkojen määrää: ”Lauttasaaren nykyinen asukasluku on noin 
22 000. Nykyisellä asuntoalueella asukasmäärä tulee lähivuosina hitaasti pienene-
mään. Samanaikaisesti tullaan kuitenkin rakentamaan asuntotaloja osalle Lauttasaa-
ren teollisuusaluetta, joten voitaneen katsoa, että asukasluku Lauttasaaressa 1980 on 
suunnilleen sama kuin nyt. Tämä merkitsee, että Lauttasaaren asukkaita varten tarvi-
taan noin 260 vanhainkodin paikkaa”.

Koska edellä mainitut tontit eivät riittäneet täyttämään normien mukaista vanhain-
kotipaikkojen määrää, Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että niiden lisäksi vielä 
ainakin yksi tontti pitäisi varata vanhainkotia varten. Korttelin 31115 tontti nro 1 
(nykyisen kirjaston tontti, Pajalahdentie 10b) voisi olla sopiva vanhainkodille.    Lauta-
kunta ei kuitenkaan vielä esittänyt tämän tontin varaamista, koska ei ollut lopullista    
varmuutta siitä, tarvittaisiinko sitä koulu-uudistuksen (peruskoulu kansakoulun tilal-
le) yhteydessä koulutontiksi.  

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta antoi vanhustentalohankkeesta lausunnon 
kaupunginhallitukselle joulukuun 8. päivänä 1970. Toimikunta kertoi, että parasta ai-
kaa 25 lauttasaarelaista jonotti jonkinlaista laitoshoitopaikkaa tai asuntoa vanhusten 
asuintalossa. Toimikunnan mukaan määrä oli vähäinen, vain noin kolmasosa keski-
määräisestä koko kaupungissa. 

Toimikunta totesi, että pitkän tähtäimen suunnitelmassa oli vanhuksia ja muita pitkä-
aikaissairaita varten sairaansijoja, sairaskotipaikkoja ja vanhainkotipaikkoja riittävä 
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Lauttasaaren vanhustentalosäätiön perustavaan kokoukseen osallistuivat seuraavat 
henkilöt:

fil.maist. Mirjam Pohjanpää	 	 SPR	Lauttasaaren	osasto

rouva Mirjam Jotuni	 	 SPR	Lauttasaaren	osasto

arkkitehti Veikko Malmio	 	 Lauttasaaren	Kesäkotiyhdistys

agronomi Lauri Pitkänen	 	 Lauttasaaren	Oloneuvokset

pankinjohtaja Jouko Tuominen	 	 Lauttasaari-Seura

ylikamreeri Jaakko Ahtola	 	 Lions	Club	Helsinki-Lauttasaari

tuotepäällikkö Teuvo Hassinen	 	 Lauttasaaren	säätiö

kirkkoherra Voitto Viro	 	 Lauttasaaren	Rotaryklubi

dipl.ins. Terttu Raveala	 	 Lauttasaaren	säätiö

kansanedustaja Salme Katajavuori	 	 Lauttasaaren	Oloneuvokset

kemigrafi Sven Löfström	 	 Lauttasaaren	VPK

fil.maist. Martti Janhunen	 	 Lauttasaaren	säätiö

fil.maist. Jussi Korhonen	 	 Lauttasaaren	säätiö

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin fil.maist. Martti Janhunen ja sihteeriksi fil.
maist. Jussi Korhonen. Kokous totesi, että seuraavat yhteisöt lähtevät mukaan van-
husten asuintalohankkeeseen mainituilla rahasummilla:

Lauttasaaren Oloneuvokset r.y.	 	 	 2000	mk

Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet r.y.		 1000	mk

Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys r.y.	 	 	 1000	mk

SPR:n Lauttasaaren osasto	 	 	 1000	mk

Lions Club Helsinki-Lauttasaari r.y.	 	 	 1000	mk

Lauttasaaren Rotaryklubi	 	 	 1000	mk

Samalla todettiin, että Lauttasaaren VPK ja Lauttasaaren Marttayhdistys ry. ovat 
mukana hankkeessa, mutta niiden rahallinen panostus selviää myöhemmin. Lisäk-
si  Lauttasaaren säätiö päätti sijoittaa hankkeeseen 3000 markkaa, josta vähennetään 
VPK:n ja Marttojen osuudet niiden selvittyä. Yhteensä vanhustenasuintalohankkeen 
alkupääoma oli siis 10000 markkaa.

Kokous kävi läpi perustettavan säätiön säädekirjaluonnoksen ja hyväksyi sen eräin 
täsmennyksin. Uuden säätiön nimeksi päätettiin yksimielisesti Lauttasaaren van-
hustentalosäätiö. Kokouksen puheenjohtajalle annettiin valtuudet säädekirjan muo-
toseikkojen tarkistamiseen ja sääntöjen vahvistamiseen sekä säätiön rekisteröintiin 
liittyviin toimenpiteisiin.

Toimikunta esitti mm. seuraavia näkökohtia yhteisasuntolan palveluista:

•	 Asunnontarvitsijalla	on	oltava	asuntolahuone,	johon	kuuluu	välttämättömät	
mukavuudet,	kuten	pesu-	ja	WC-huone	ja	keittomahdollisuus

•	 Olisi	varattava	täydentäviä	tiloja,	kuten	vierashuoneita,	seurustelutiloja	ja	
harrastustiloja

•	 Yhteisasuntolassa	tulee	olla	sellaisia	palveluita,	jotka	helpottavat	asumista	
kunkin	asukkaan	tarpeen	mukaan,	kuten	yhteisruokailu,	ostospalvelu	ja	
puhelinpalvelu

•	 Huoltohenkilökuntaa	on	oltava	asukkaiden	käytettävissä	helpottamaan		
siivousta,	sairaanhoitoa	ja	tavaran	vastaanottoa	jne.

Toimikunnan laatiman alustavan aikataulun mukaan asuntolan huoneohjelma laa-
dittaisiin keväällä 1971 ja rahoitusta alettaisiin selvittää saman tien. Rakennustyöt oli 
tarkoitus päästä aloittamaan joulukuussa 1972. Rahoituksen osalta toimikunta päätyi 
ehdottamaan, että 60% kuluista katettaisiin asuntolainalla, 35% lainoilla pankeilta ja 
vakuutusyhtiöiltä ja 5% omalla rahoituksella (säätiön pääoma, lahjoitukset, jne.).

Lopuksi toimikunta totesi seuraavaa: ”Yhteisasuntolan käytön monipuolistamiseksi 
sekä asukaskannan laajentamiseksi tulevaisuudessa, ja kun kokemukset osoittavat, 
että vanhukset antavat arvoa kontakteille nuorempien ihmisten kanssa, voitaneen 
asuntolan nimeksi ottaa yhteisasuntola vanhusten asuntolan sijasta”.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö perustetaan
Huhtikuun 14. päivänä 1971 lähetti Lauttasaaren säätiö valituille lauttasaarelaisille 
yhteisöille seuraavan kutsun:

Arvoisa järjestö

Kutsumme	edustajanne	Lauttasaaren	vanhusten	yhteisasuntolasäätiö	nimisen	
säätiön	perustavaan	kokoukseen,	joka	pidetään	Lauttasaaren	Säätiön	talolla,	
Tallbergin	puistotie	14:ssä	keskiviikkona	28.	päivänä	huhtikuuta	1971	klo	19.

Pyydämme	arvoisaa	järjestöä	myös	tarkoin	tutkimaan	omat	rahoitusmahdolli-
suudet,	jotta	perustettavan	säätiön	peruspääoma	saataisiin	kootuksi.	Toivomme	
myös,	että	kokousedustajat	voivat	antaa	tietoja	säätiöön	sijoitettavista	raha-
varoista.		

Liitteenä	on	selvitystyöryhmän	muistio	aikatauluineen	ja	ehdotus	säädekirjaksi.	
Asiapaperit	käsitellään	perustavassa	kokouksessa.

Kutsu	on	lähetetty	työryhmän	ehdotuksen	mukaisesti.

Helsingissä	14.4.1971

Lauttasaaren	Säätiö

Jussi	Korhonen	

asiamies
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Varajäsenten valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin pankinjohtaja Jouko Tuominen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Sal-
me Katajavuori. 

Vanhustentalosäätiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti säätiön perustamis-
kokouksen jälkeen. Hallitus päätti, että huonetilaohjelmatoimikuntana jatkaa val-
mistelutoimikunta (Malmio (pj.), Katajavuori ja Tuominen). Toimikunta sai työaikaa 
toukokuun loppuun saakka. Rahoitustoimikuntaan valittiin Pitkänen (pj.), Ahtola ja 
Pohjanpää ja PR-toimikuntaan Viro (pj.), Hassinen ja Löfström.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön säädekirja allekirjoitettiin 4. päivänä toukokuuta 
1971. Allekirjoittajina olivat seuraavat yhteisöt ja niitä edustaneet henkilöt:

Martti Janhunen ja Dick Johansson	 	 Lauttasaaren	säätiö

Lauri Pitkänen ja Reino Hieta	 	 Lauttasaaren	Oloneuvokset	ry.

Osmo Kalpala ja Veijo Vornamo	 	 Lauttasaari-Seura	ry.

Vanhustentalosäätiön hallitus 12.4.1973  
Ylärivi vas: Sven Löfström, Voitto Viro, Veikko Malmio, Jaakko Ahtola, Jouko  
Tuominen. Alarivi vas:, Laura Kotivirta, Anna-Liisa Rikkonen, Mirjam Pohjanpää.
(Kuva: Vanhustentalosäätiö)

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

agronomi Lauri Pitkänen	 	 Lauttasaaren	Oloneuvokset

arkkitehti Veikko Malmio	 	 Lauttasaaren	Kesäkotiyhdistys

pankinjohtaja Jouko Tuominen	 	 Lauttasaari-Seura

maisteri Mirjam Pohjanpää	 	 SPR	Lauttasaaren	osasto

kirkkoherra Voitto Viro	 	 Lauttasaaren	Rotaryklubi

ylikamreeri Jaakko Ahtola	 	 Lions	Club	Helsinki-Lauttasaari

kansanedustaja Salme Katajavuori	 	 Lauttasaaren	Marttayhdistys

kemigrafi Sven Löfström	 	 Lauttasaaren	VPK

tuotepäällikkö Teuvo Hassinen	 	 Lauttasaaren	säätiö

Uutinen vanhustentalosäätiön perustamisesta Lauttasaari-lehdessä 19.4.1971.
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Vanhustentalon kannatusyhdistys
Jo vanhustentalohanketta käynnistämään kutsutussa neuvottelukokouksessa maalis-
kuussa 1971 todettiin, että vanhustentaloa varten voidaan tarvittaessa perustaa kan-
natusyhdistys. Lokakuussa 1971 vanhustentalosäätiön hallitus päätti ryhtyä toimiin 
kannatusyhdistyksen perustamiseksi ja laati luettelon henkilöistä, joita pyydettäisiin 
kannatusyhdistyksen jäseniksi. Luettelo sisälsi paljon tunnettuja lauttasaarelaisia tai-
teilijoista liike-elämän vaikuttajiin. Kokouksessaan 15. marraskuuta säätiön hallitus 
päätti kutsua kokoon kannatusyhdistyksen perustavan kokouksen joulukuun 1. päi-
vänä kello 19.00. Kokoukseen lähetettiin kutsut säätiön hallituksen jäsenille, heidän 
varajäsenilleen ja joukolle muita hallituksen valitsemia henkilöitä.

Lauttasaaren Vanhustentalon Kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 
1.12.1971 Lauttasaaren Yhteiskoulun kahviossa. Läsnä kokouksessa oli kaikkiaan 29 
henkilöä. Kokouksen avasi Vanhustentalosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko 
Tuominen, joka selosti vanhustentalohankkeen ja säätiön perustamisen taustaa ja 
alku vaiheita. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Erkki Hara, ja sihtee-
riksi varatuomari Marjatta Valkama.

Arkkitehti Veikko Malmio esitteli vanhustentalon rakennussuunnitelmaa ja näytti 
diakuvia luonnospiirustuksista. Jouko Tuominen ja Salme Katajavuori kertoivat ra-
kennushankkeen tilanteesta ja Asuntohallituksen, Helsingin kaupungin ja muiden 
lainoittajien kanssa käydyistä neuvotteluista.

Kokous päätti yksimielisesti perustaa yhdistyksen toimimaan Lauttasaaren vanhus-
tentalon hyväksi. Yhdistyksen nimeksi tuli Lauttasaaren Vanhustentalon Kannatus-
yhdistys ry. Yhdistys oli tarkoitettu kaikille vanhustentalohankkeen tukemisesta kiin-
nostuneille. 

Salme Katajavuori ehdotti, että vanhustentalon asukkailla ja johtajalla olisi jatkossa 
yhdistyksen hallituksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Päätettiin, että tällainen li-
säys voidaan tehdä sääntöihin tarvittaessa myöhemmin vanhustentalon valmistuttua.

Perustamisasiakirjan allekirjoittajiksi valittiin varatuomari Erkki Hara, rouva Liisa 
Sysimetsä ja apteekkari Johan Wellman. Allekirjoittajat valtuutettiin tekemään hyväk-
syttyihin sääntöihin viranomaisten mahdollisesti vaatimat muutokset. 

Kokous julistautui sitten perustavaksi vuosikokoukseksi, jonka todettiin olevan pää-
tösvaltaisen. Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin vuosijäseneltä 5 markkaa, ainais-
jäseneltä 100 markkaa ja kannattajajäseneltä vähintään 100 markkaa. Yhdistyksen 
toimintasuunnitelma oli yksinkertainen: kerätä mahdollisimman paljon rahaa.

Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

rouva Liisa Sysimetsä, apteekkari Johan Wellman, varatuomari Erkki Hara, dip.ins. 
Erkki Anttila, päätoimittaja Kauko Mustonen, teknikko Väinö Salminen, rouva Saga 
Etelävuori, rouva Kerttu Larkiala ja rouva Elina Kaila. 

Johtokunta valitsi puheenjohtajakseen Johan Wellmanin, varapuheenjohtajaksi Väinö 
Salmisen, sihteeriksi Kauko Mustosen ja rahastonhoitajaksi Erkki Anttilan.

Syyskuussa 1972 vanhustentalosäätiön hallitus päätti, että kannatusyhdistyksen edus-
tajalla oli oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa. Samalla pää-
tettiin myös, että kannatusyhdistys voi käyttää säätiön asiamiestä hakemusten ja kir-
jelmien laatimiseen.

Oikeusministeriö hyväksyi vanhustentalosäätiön säännöt 25. elokuuta 1971. Ministe-
riö ei kuitenkaan vielä hyväksynyt uutta säätiötä merkittäväksi säätiörekisteriin, kos-
ka sen hallitusta ei ollut valittu sääntöjen 6. pykälän mukaisesti. Jäsenten valintaa eivät 
olleet tehneet perustajayhteisöjen hallitukset, vaan perustava kokous.

Vanhustentalosäätiö totesi kokouksessaan marraskuun 21. päivänä 1971, että Oikeus-
ministeriön vahvistettua säätiön säännöt, sen perustajayhteisöt olivat valinneet säätiön  
hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen:

pankinjohtaja Jouko Tuominen (päätoimittaja Kauko Mustonen)  
Lauttasaari-Seura

kansanedustaja Salme Katajavuori (rouva Anna-Liisa Rikkonen)  
Lauttasaaren	Marttayhdistys

kirkkoherra Voitto Viro (pankinjohtaja Eino Airaksinen)   
Lauttasaaren	Rotaryklubi

arkkitehti Veikko Malmio (lehtori Liisa Linko-Malmio)  
Lauttasaaren	kesäkotiyhdistys

ylikamreeri Jaakko Ahtola (ekonomi Mauri Zilliacus)	 	 	
Lions	Club	Helsinki-Lauttasaari

maisteri Mirjam Pohjanpää (merkonomi Linnea Roschier)	 	
SPR	Lauttasaaren	osasto

faktori Sven Löfström (kuljetuspäällikkö Karl-Erik Fohlin)	 	
Lauttasaaren	VPK

tuotepäällikkö Teuvo Hassinen (dipl.ins. Terttu Raveala)	 	 	
Lauttasaaren	säätiö

agronomi Lauri Pitkänen (herra Väinö Salminen)	 	 	
Lauttasaaren	Oloneuvokset

Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen pankinjohtaja Jouko  Tuominen 
ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Salme Katajavuori.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö merkittiin Oikeusministeriön säätiörekisteriin 
joulukuun 23. päivänä 1971. Oikeusministeriön kannan mukaan säätiön perustaja-
yhteisöjä olivat vain säädekirjan allekirjoittaneet Lauttasaaren säätiö, Lauttasaari-
Seura    ja Lauttasaaren Oloneuvokset. Allekirjoittajiksi valittiin mainitut kolme 
yhtei söä sen vuoksi, että perustajayhteisöjen joukossa oli sellaisia, jotka eivät olleet 
itsenäisiä juridisia henkilöitä ja niiden kohdalla Oikeusministeriön vaatimien rekis-
teriotteiden hankkiminen olisi ollut hankalaa. Säätiön hallitus kuitenkin piti kaikkia 
perustavassa kokouksessa läsnä olleita yhteisöjä samanarvoisina perustajayhteisöinä.

Vanhustentalosäätiön hallitus ryhtyi toimiin sääntöjen 7. pykälän muuttamiseksi 
 siten, että jokaisen perustajayhteisön edustus säätiön hallituksessa turvattaisiin. Sään-
tömuutoksesta päätettiin tammikuussa 1972.

Vanhustentalosäätiö tarvitsi henkilön, joka hoitaisi säätiön toimintaan liittyvät käy-
tännön tehtävät. Säätiön ensimmäiseksi asiamieheksi valittiin varatuomari Marjatta 
Valkama, joka aloitti tehtävässään syyskuun alussa 1971.
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set vastikään valmistuneen Teoston toimitalon ravintola Opuksessa. Esiintyjinä olivat 
mm. laulajatar Maynie Sirén ja säveltäjä Einar Englund.

Maaliskuussa 1974 kannatusyhdistys lähestyi kirjeellä sekä lauttasaarelaisia että mui-
ta  yrityksiä. Tavoitteena oli saada lahjoituksia vanhustentaloa varten ja vastineeksi 
lahjoittajat saisivat nimensä taloon tulevaan tauluun. Hanke onnistui yli odotusten ja 
monien merkittävien yritysten tuki Lauttasaaren vanhustentalon rakentamiseksi on 
tänäkin päivänä luettavissa talon ala-aulassa olevasta taulusta.

Lauttasaari-lehti julisti 20. toukokuuta 1974 alkavaksi haastekisan, jolla oli tarkoitus 
kerätä varoja vanhustentaloa varten. Haastekisaan saattoivat osallistua kaikki yksityi-
set kansalaiset, yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt. Haastesumma määräytyi kunkin 
lahjoittajan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Lauttasaari-lehti ilmoitti jul-
kaisevansa kuukausittain haastajien ja vastahaastajien nimet. Ensimmäisen haasteen 
esitti lehti itse, haastaen mukaan muut lauttasaarelaiset lehti- ja kustannusyritykset, 
kuten Kustannus Oy Williamsin, Valistus Oy:n sekä Kustannus Oy Kotimaan sadan 
markan summalla.

Kannatusyhdistyksen naistoimikunta järjesti 26. lokakuuta 1974 VPK:n talolla van-
han ajan iltamat vanhustentalon hyväksi. Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki laut-
tasaarelaiset vanhuksista perheen nuorimpiin. Aikuisia varten oli puffetti arpajaisi-
neen ja virvokkeineen ja lapsille oma ruletti. Liput maksoivat aikuisilta 10 markkaa 
ja lapsilta 3 markkaa.

Tilaisuuden juonsi toimittaja Markus Similä ja esiintyjinä oli lauttasaarelaisia näyt-
telijöitä ja muusikoita, kuten näyttelijä Martta Kinnunen, pianotaiteilija Marja Mart-
tinen ja lähetystöneuvos Heikki Brotherus. Muutkin kuin lauttasaarelaiset halusivat 
kantaa kortensa kekoon vanhustentalon hyväksi ja esiintyjäkaartiin kuuluivat myös 
oopperalaulajat Maija Lokka ja Seppo Salonen sekä akateemikko Joel Rinne, joka 
esitti mono logina katkelman näytelmästä ”Elämäni kiitoradat”. Viimeisenä nume-
rona Lauttasaaren yhteiskoulun suomenkielen lehtori, apulaisrehtori Juhani Nuotto 
esitti yksin Aleksis Kiven ”Kihlauksen” esiintyen vuoronperään neljänä eri henkilönä. 
Loppuillan ohjelmaan kuului tanssia Kaivokselan kirkon torviseitsikon säestämänä. 

Vanhustentalon kannatusyhdistys järjesti syyskuun lopussa 1974 muotinäytöksen 
Viking 5:llä Katajanokan laiturissa kerätäkseen varoja vanhustentaloa varten. Kym-
menen mannekiinia esitteli yleisölle vuoden 1974 syysmuotia. Pääsylipun ostaneiden 
kesken arvottiin kahden hengen risteily Helsingistä Tukholmaan Viking 5:llä. Muoti-
näytös tuotti kaikkiaan 6000 markkaa.

Arkkitehti Veikko Malmio ja hänen puolisonsa Liisa Linko-Malmio lahjoittivat elo-
kuussa 1975 vanhustentalosäätiölle 4758,75 markkaa, eli saman summan, kuin urak-
katarjouspiirustusten muutostöistä koituneet palkkakustannukset. Rahamääräkin oli 
melko suuri, mutta lahjoitus oli ennen kaikkea hieno ele vanhustentalosäätiötä koh-
taan: arkkitehti luopui osasta palkkiotaan vanhustentalon hyväksi.

Nimikilpailu
Lauttasaari-lehti julisti syyskuun 28. päivänä 1971 lauttasaarelaisille avoimen nimen-
keksimiskilpailun ”Mikä Lauttasaaren vanhustentalolle nimeksi?”. Lehden mukaan 
nimen pitäisi olla lyhyt, naseva ja talon käyttötarkoitusta kuvaava, muuten kaikki ai-
heet ja kaksiosaisetkin nimet olivat mahdollisia.

Huhtikuun 25. päivänä 1974 pitämässään kokouksessa Lauttasaaren Vanhusten talon 
Kannatusyhdistys perusti naistoimikunnan, johon toivottiin toiminnasta kiinnos-
tuneiden naisten ilmoittautuvan jäseniksi. Kannatusyhdistys päätti myös aloittaa 
varain hankintakampanjan vanhustentalon kalusteita ja sisustamista varten. 

Varainkeruuta vanhustentaloa varten
Lauttasaaren vanhustentalosäätiö sai ensimmäisen yksityisen rahalahjoituksen syys-
kuussa 1971, kun neiti Aino Suomela lahjoitti säätiölle tuhat markkaa. Lauttasaaren 
Oloneuvokset ry teki 4000 markan lahjoituksen vanhustentalosäätiölle syyskuussa 
1971. Oloneuvokset keräsivät ahkerasti rahaa vanhustentaloa varten ja seuraava, 5000 
markan lahjoitus oli vuorossa marraskuussa 1972.

Marraskuussa 1972 vanhustentalon kannatusyhdistys julkisti rintamerkkitempauk-
sen, jolla oli tarkoitus kerätä varoja vanhustentaloa varten. Joulukuun alussa oli kou-
lulaisten ja partiolaisten tarkoitus kierrellä ovelta ovelle myymässä lauttasaarelaisille 
arkkitehti Veikko Malmion suunnittelemaa rintamerkkiä, jonka kuvituksena oli kan-
natusyhdistyksen logo, vanhustentalo ylhäältä päin nähtynä. Rintamerkkejä oli kah-
ta laatua, pronssinen maksoi kaksi markkaa ja hopeinen viisi markkaa. Rintamerkin 
myyntikampanja tuotti yli 4000 markkaa.

Lauttasaaren Punaisen Ristin naistoimikunta järjesti ravintola Piratissa juhlan van-
hustentalon hyväksi marraskuussa 1972. Juhlan järjestämiseen saatiin apua monilta 
taiteilijoilta ja lauttasaarelaisilta yrityksiltä. Naistoimikunta lahjoitti juhlan tuottona 
vanhustentalon kannatusyhdistykselle 4105 markkaa.

Lauttasaaren Oloneuvosten jäsenet esittivät huhtikuussa 1973 Lauttasaaren yhteis-
koulun juhlasalissa amerikkalaisen Robert E. McEnroen näytelmän ”Älkää uneksiko 
– eläkää”.  Näytelmän kulissit oli lainattu Kansallisteatterista ja muokattu sopiviksi 
juhlasalin näyttämölle. Ohjaajana ja yhden pääosan esittäjänä toimi näyttelijä Eino 
Haavisto ja mukana oli myös toinen ammattinäyttelijä, Tuire Orri-Björkell. Näytel-
män tulot Oloneuvokset lahjoitti Lauttasaaren vanhustentalon hyväksi. Yleisön pyyn-
nöstä näytelmä esitettiin vielä uudelleen joulukuussa 1973.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö sai suurimman lahjoituksensa, kun Lauttasaaren 
säätiö lahjoitti 20 000 markkaa vuosikokouksensa yhteydessä 12. huhtikuuta 1973. 
Säätiön puolesta lahjoituksen luovuttivat puheenjohtaja fil.maist. Martti Janhunen ja 
varapuheenjohtaja, varatuomari Dick Johansson.

Marraskuun 9. päivänä 1973 vanhustentalon kannatusyhdistys järjesti noin viikkoa 
ennen talon rakennustöiden alkamista ”Vanhustentalon alkusoiton”, illallistanssiai-

Rintamerkkiä oli kahta laatua, 
pronssinen maksoi kaksi mark-
kaa ja hopeinen viisi markkaa. 
Rintamerkin myyntikampanja 
tuotti yli 4000 markkaa.



24 25

kaa. Loput 860 000 markkaa oli suunniteltu yksityisen rahoituksen osuudeksi. Oman 
pääoman kerääminen oli pääosin kannatusyhdistyksen vastuulla.

Lokakuussa 1971 vanhustentalosäätiön hallitus päätti hakea Asuntohallitukselta 1 
650 000 markkaa asuntolainaa. Marraskuussa haettiin kaupunginhallitukselta lainaa 
10 000 markkaa asuntolapaikkaa kohden, eli yhteensä 1 280 000 markkaa. Muuta lai-
naa päätettiin hakea Postipankilta, Kansallis-Osake-Pankilta, Pohjoismaiden Yhdys-
pankilta ja Vakuutus Oy Pohjolalta yhteensä noin kaksi miljoonaa markkaa. Puolet 
pankkilainoista olisi rakennusaikaista ja puolet pitkäaikaista. Vanhustentalohanketta 
käytiin esittelemässä myös Raha-automaattiyhdistykselle, jolle jätettiin joulukuun 
alussa 980 000 markan avustusanomus.

Helsingin kaupunki myönsi vanhustentaloa varten huhtikuussa 1972 kahdeksikym-
meneksi vuodeksi 725 000 markan lainan sillä ehdolla, että kaupunki saa nimittää 
vanhustentalosäätiön hallitukseen edustajansa ja tämän varajäsenen. Toukokuussa 
1972 vanhustentalosäätiö anoi vielä lainaa Helsingin Osakepankilta, Suomen Työ väen 
Säästöpankilta, Helsingin Suomalaiselta Säästöpankilta ja Helsingin Säästöpankilta, 
kultakin 25  000 markkaa. Lisäksi päätettiin anoa Helsingin evankelis-luterilaisilta 
seurakunnilta 500 000 markan suuruista lainaa siitä huolimatta, että seurakuntien ta-
lousjohtaja oli jo aiemmin todennut, ettei seurakunnilla ole mahdollisuutta rahoittaa 
hanketta.

Vanhustentalosäätiön hallituksen edustajat vierailivat Asuntohallituksessa huhtikuun 
puolivälissä 1972 sen jälkeen, kun oli havaittu, ettei säätiö ollut valtion asuntolainan 

Katselmus rakennettavan vanhustentalon paikalla 14.9.1971.

Kilpailuaikaa oli joulukuun 1. päivään 1971 saakka. Palkintoja ei luvattu, mutta kil-
pailun voittaja kutsuttaisiin ensimmäisten joukossa vierailulle uuteen taloon.

Nimikilpailuun tuli kaikkiaan 197 ehdotusta 74 henkilöltä. Eniten kannatusta saivat 
Iltarusko (8 ääntä), Lepola (8 ääntä), Rauhala (6 ääntä) ja Tuulentupa (5 ääntä). Ehdo-
tusten joukossa oli varsin hauskoja ja erikoisiakin ideoita kuten Ampiaispesä, Fossiilo 
ja Mummo-Vaarila.

Nimikilpailun tulokset julkistettiin Lauttasaari-lehdessä helmikuun 11. päivänä 1974, 
mutta yksittäistä voittajaa ei valittu. Jostakin syystä vanhustentaloa ei nimetty min-
kään nimikilpailun ehdotuksen mukaan. Ensimmäisissä järjestyssäännöissä taloa 
kutsutaan Lauttasaaren Palvelukodiksi ja pian vakiintui nimi Lauttasaaren Vanhus-
tentalo.

Vanhustentalon suunnittelu alkaa
Huonetilaohjelmatoimikunta aloitti työnsä rivakasti ja vanhustentalosäätiön hallituk-
sen kokouksessa 24. toukokuuta 1971 arkkitehti Veikko Malmio esitteli toimikunnan 
työn tuloksia ja kävi läpi huonetilaohjelman. Säätiön hallitus hyväksyi huonetilaohjel-
man ja päätti valita arkkitehti Malmion vanhustentalon suunnittelijaksi.

Veikko Malmion laatimat luonnospiirustukset valmistuivat kesän aikana ja van-
hustentalosäätiön hallitus kävi ne läpi kokouksessaan syyskuun 8. päivänä. Hallitus 
hyväksyi ehdotuksen yhden hengen huoneen kooksi, 22 nelilömetriä. Arkkitehti sai 
joitakin lisäpyyntöjä, kuten aurinkoparvekkeen suunnittelemisen talon päätyyn. Van-
hustentalon sähkötöiden suunnittelijaksi valittiin insinööritoimisto Eino Ranta-Aho 
ja LVI-töiden suunnittelijaksi insinööritoimisto Olavi Pohjalainen.

Vanhustentalon tontilla suoritettiin rakennuspaikan merkitsemispaalutus loppuke-
sällä 1971. Vanhustentalosäätiön hallitus kävi syyskuun 14. päivänä tutustumassa 
tonttiin ja siihen miten rakennus sijoittuu tontille paalutuksen mukaisesti.

Lokakuun alussa arkkitehti Veikko Malmio selosti vanhustentalosäätiön hallitukselle 
kaupungin asemakaavaosaston kanssa käymiään neuvotteluja asemakaavan muutok-
sesta. Hallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti anoa sen toimeen-
panoa kaupunginhallitukselta. Myös vanhustentalon luonnospiirustukset sekä muu-
tama huonetilaohjelmaan tehty muutos hyväksyttiin.

Vanhustentalohanketta esiteltiin Lauttasaari-päivillä ja lisäksi puheenjohtaja Tuomi-
nen, arkkitehti Malmio, kansanedustaja Katajavuori ja säätiön asiamies Marjatta Val-
kama kävivät keskustelemassa siitä Asuntohallituksessa. 

Lokakuun 25. päivänä 1971 pidetyssä vanhustentalosäätiön hallituksen kokouksessa 
arkkitehti Malmio selosti Asuntohallituksen kanssa käymiään neuvotteluja ja muu-
toksia, joita Asuntohallitus oli vaatinut vanhustentalon suunnitelmiin. Malmion mu-
kaan muutokset olivat välttämättömiä ja vanhustentalosäätiön hallitus hyväksyi muu-
tetut luonnospiirustukset.

Kustannusarvio ja rahoitus
Vanhustentalon rakennustöiden ensimmäinen kustannusarvio oli 3 950 000 markkaa. 
Vanhustentalosäätiön omaa pääomaa oli tarkoitus käyttää 200 000 markkaa ja loput 
katettaisiin suurimmaksi osaksi julkisella rahoituksella. Valtion asuntolainaa oli tar-
koitus hakea 1 650 000 markkaa ja Helsingin kaupungin rahoitusta 1 280 000 mark-
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mitä se aikoo tehdä tontillaan sijaitsevalle Simolan huvilalle, joka oli äskettäin tyhjen-
netty purkamista varten. Säätiön hallitus totesi, ettei voi ryhtyä toimiin ennen tontin 
vuokrasopimuksen solmimista. Joulukuussa 1972 säätiö pyysi Helsingin Sanomissa 
tarjouksia puurakennuksen viemiseksi pois tontiltaan. Tontilla sijainneet rakennuk-
set purettiin vasta vanhustentalon rakennustöiden aikana.

Syyskuun 27. päivänä 1972 pitämässään kokouksessa vanhustentalosäätiön hallitus 
keskusteli rakennustoimikunnan perustamisesta. Toimikuntaan päätettiin valita kak-
si jäsentä säätiön hallituksesta ja yksi kannatusyhdistyksestä sekä puheenjohtajaksi 
rakennusasiantuntija. Puheenjohtajaksi päätettiin valita pääjohtaja Heikki Sysimetsä 
tai arkkitehti Tomi Hämäläinen riippuen siitä, kumpi heistä olisi halukas ottamaan 
tehtävän vastaan. Kannatusyhdistyksen edustajaksi valittiin Kauko Mustonen niin 
ikään edellyttäen, että hän suostuu tehtävään. Sekä Sysimetsä että Mustonen ottivat 
tehtävät vastaan. Säätiön hallituksen edustajiksi valittiin Salme Katajavuori ja Sven 
Löfström. 

Vanhustentalon urakkasuunnittelu lähti käyntiin täydellä teholla kun LVI-töiden 
suunnittelusopimus insinööritoimisto Olavi Pohjalaisen kanssa allekirjoitettiin 
syyskuun lopulla 1972 ja sähkösuunnittelusopimus sähköinsinööritoimisto Eino 
Ranta-Ahon kanssa lokakuussa. Lokakuun aikana rakennustoimikunta lähetti urak-
katarjouspyynnöt kahdelletoista rakennusurakoitsijalle ja LVI- ja sähkötöiden urak-
katarjouspyynnöt kummatkin kuudelle eri urakoitsijalle. Urakkatarjousten jättä-
misaika päättyi lokakuun 31. päivänä 1972 klo 16.00. 

Lokakuussa kiinteistölautakunta ehdotti vanhustentalon tontin vuokraksi 7000 mark-
kaa vuodessa. Vanhustentalosäätiön hallitus valtuutti puheenjohtajan ja asiamiehen 
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen kunhan kaupunginvaltuusto hyväksyy sen mar-
raskuun alussa. Tontin vuokra-aika on 60 vuotta ja vuokra on indeksiin sidottu.

Vanha huvila saa väistyä rakennettavan vanhustentalon tieltä.

saajien joukossa. Asuntohallitus ohjeisti säätiötä vähentämään vanhustentalon asuk-
kaiden yhteiskäytössä olevia tiloja. Alkuperäisessä suunnitelmassa yhteisiä tiloja oli 
1522 m2, johon kuului mm. kuntouima-allas ja yhteensä kahdeksan keittiötä. Arkki-
tehti Veikko Malmion laatimassa uudessa suunnitelmassa, jonka vanhustentalosää-
tiön hallitus hyväksyi toukokuun 9. päivänä 1972, oli yhteistiloja supistettu niin, että 
niitä oli enää 791,5 m2.

Asuntohallitus myönsi syyskuun 9. päivänä 1972 vanhustentalosäätiölle 1  500  000 
markan asuntolainan sillä ehdolla, että muu rahoitus on kunnossa. Kokouksessaan 
27. syyskuuta vanhustentalosäätiön hallitus totesi, että rakennuksen ensisijaisrahoitus 
oli koossa ja lainoja oli saatu seuraavasti:

Postipankki	1000	000	mk

Osuuspankkien	Keskuspankki	400 000	mk

Kansallis-Osake-Pankki	500 000	mk

Pohjoismaiden	Yhdyspankki	500 000	mk

Liikepankkien rahoitusta oli siis yhteensä 2 400 000 markkaa ja sen lisäksi Asunto-
hallituksen lupaama 1 500 000 markkaa, eli yhteensä 3 900 000 markkaa. Todistukset 
saaduista lainoista päätettiin toimittaa Asuntohallitukselle ehdollisen asuntolainan 
hyväksymistä varten. 

Edellä mainittujen lisäksi Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki myönsi syyskuun lopulla 
400 000 markan lainan ja Helsingin Osakepankki lokakuussa 100 000 markan lainan.

Vanhustentalosäätiön hallitus hyväksyi marraskuun 8. päivänä 1972 pitämässään 
 kokouksessa arkkitehti Malmion ehdottamat muutokset rakennussuunnitelmiin, 
joissa    kustannuksia karsittiin 45  830 markkaa. Rakennuskustannusten loppusum-
maksi tuli 4  830  000 markkaa, eli 35  250 markkaa asuntolapaikkaa kohden. Kus-
tannuksia  saatiin vielä laskettua 4 645 000 markkaan, jota säätiö esitti Asuntohalli-
tukselle. Alku peräiseen 3 950 000 markan kustannusarvioon ei ilmeisesti sisältynyt 
sähkö- ja LVI-urakoiden kustannuksia, jotka nostivat kokonaiskustannukset edellä 
mainittuihin lukuihin. 

Erittäin tärkeä asia vanhustentalohankkeen edistymisen kannalta oli se, että Helsin-
gin kaupunki myönsi vanhustentalosäätiölle 2 075 000 markan lainatakauksen maa-
liskuussa 1973. 

Rakennustoimikunta perustetaan ja urakkatarjoukset pyydetään
Vanhustentalosäätiön ensimmäinen asiamies Marjatta Valkama esitti eronpyynnön 
tehtävästään syyskuun lopusta 1972 lähtien. Säätiön hallitus myönsi Valkamalle eron 
hänen esittämällään tavalla, mutta päätti, että uuden asiamiehen palkkaamista ale-
taan pohtia vasta, kun selviää, saadaanko hankkeen rahoitus kokoon ja voidaanko se 
toteuttaa. Uusi asiamies valittiin kuitenkin jo lokakuun 17. päivänä. Kuuden hakijan 
joukosta valikoitui kaksi, arkkitehti Veikko Malmion poika Jukka Malmio ja Laura 
Kotivirta. Vanhustentalosäätiön asiamieheksi valittiin äänin 4-2 varatuomari Laura 
Kotivirta.

Vanhustentalon tontilla oli alun perin kaksi vanhaa lauttasaarelaistaloa, Simolan ja 
Wetterstrandin huvilat. Jälkimmäinen lienee ollut tyhjillään jo pitempään ja syys-
kuussa 1972 kaupungin kiinteistöjen isännöitsijä tiedusteli vanhustentalosäätiöltä, 
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Urakkasopimukset solmitaan
Maaliskuussa 1973 rakennustoimikunnan puheenjohtaja Heikki Sysimetsä ilmoitti 
vanhustentalosäätiön hallitukselle, että sähkötöistä edullisimman tarjouksen oli teh-
nyt Sähkösiirto Oy (229 985 markkaa) ja LVI-töistä Metalli ja Lämpö Oy (462 000 
markkaa). 

Rakennusurakan tarjouskilpailu käynnistettiin maaliskuussa ja kesäkuun 28. päivä-
nä 1973 pidetyssä vanhustentalosäätiön hallituksen kokouksessa esiteltiin seuraavat 
saadut tarjoukset:

Laatubetoni	Oy,	rakennusaika	15	kk,	keittiökalusteet	7000	mk	 	
4 095 000	mk

Rakennustoimisto	Karme	Oy,	rakennusaika	14	kk,	keittiökalusteet	6000	mk	
3 900 000	mk

Rakennusliike	Mauri	Räty	Oy,	rakennusaika	16	kk,	keittiökalusteet	7600	mk	
4 290 000	mk

Arkkitehti Malmio katsoi, että Karme Oy on suhtautunut asiaan vakavasti ja että sen 
tarjous olisi hyvä neuvoteltaessa Asuntohallituksen kanssa. Karme Oy:n tarjouksen 
pohjalta päätettiin tehdä esitys ja kustannuserittely Asuntohallitukselle. Vanhustenta-
losäätiön tarkoitus oli, että rakennustöihin päästäisiin viimeistään joulukuussa 1973.

Asuntohallitus hyväksyi 31.10.1973 vanhustentalon uudet suunnitelmat ja kustan-
nukset ja myönsi vanhustentalosäätiölle 1 500 000 markan asuntolainan talon raken-
tamista varten. 

Marraskuun 2. päivänä 1973 pidetyssä vanhustentalosäätiön hallituksen kokouksessa 
voitiin todeta hyvät uutiset. Salme Katajavuori kertoi neuvotelleensa Kaupunginkans-
lian kanssa ja sanoi, ettei ollut estettä aloittaa rakennustöitä vaikka heti siitä huolimat-
ta, että tontin vuokrasopimus astuu voimaan vasta joulukuun alussa. Veikko Malmio 
ilmoitti, että Maistraatin tarkastuslautakunta oli hyväksynyt vanhustentalon piirus-
tukset, joten rakennuslupa saataisiin maksamalla rakennusvalvontamaksu. Vanhus-
tentalosäätiön hallitus totesi, ettei siis ollut estettä aloittaa rakennustyöt marraskuun 
aikana.

Vanhustentalon rakennusurakka päätettiin antaa Rakennustoimisto Otto Karme 
Oy:lle, LVI-työt Metalli- ja Lämpö Oy:lle ja sähkötyöt Sähkösiirto Oy:lle. Urakkaso-
pimukset allekirjoitettaisiin niin nopeasti kuin mahdollista.

Vanhustentalosäätiön asiamies Laura Kotivirralle oli hänen pyynnöstään myönnetty 
ero 30.6.1973 alkaen ja uudeksi asiamieheksi valittiin 2.11.1973 lähtien varatuomari 
Seppo Kurki.

Rakennustoimikunta totesi, että 3 900 000 markan urakkasummasta voitaisiin pitää 
kiinni vain, jos rakennussuunnitelmaan tehdään joitakin kevennyksiä. Vanhustenta-
losäätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan joulukuun 4. päivänä arkkitehti Malmion 
laatiman kevennyslistan, jossa jätettiin pois kellarikerros ja tehtiin lisäksi erilaisia ma-
teriaalimuutoksia. Samassa yhteydessä valittiin urakan valvojaksi rakennustoimikun-
nan esityksen mukaisesti rakennusmestari Erik Leinos.

Mutkia matkassa
Tarkoituksena oli päästä aloittamaan rakennustyöt vielä vuoden 1972 puolella, mutta 
marraskuun 24. päivänä Asuntohallitus yllättäen ilmoitti peruuttavansa myönnetyn 
asuntolainan sillä perusteella, että vanhustentalon rakennuskustannukset ovat liian 
korkeat. Arkkitehti Malmion mukaan syyt vanhustentalon suunnitelmien hylkäämi-
seen olivat todennäköisesti työvoimapoliittisia. 

Vanhustentalosäätiön hallitus käsitteli tilannetta kokouksessaan marraskuun 30. päi-
vänä 1972. Arkkitehti Malmio totesi, että hankkeen saamiseksi eteenpäin oli joko 
muutettava huoneohjelmaa tai luovuttava valtion rahoituksesta. Hallitus oli sitä miel-
tä, että ainoa vaihtoehto rakentaa vanhustentalo kohtuullisin kustannuksin oli saada 
valtion asuntolainaa. Hallitus antoi arkkitehti Malmiolle valtuudet muuttaa vanhus-
tentalon suunnitelmia jyrkästi, henkilökunnan siipi päätettiin poistaa kokonaan sekä 
supistaa yhteistiloja entisestään.

Arkkitehti Malmio ja puheenjohtaja Tuominen kävivät neuvottelemassa Asuntohal-
lituksen kanssa ja sieltä ehdotettiin lisäneuvotteluja pienimmän tarjouksen tehneen 
urakoitsijan kanssa. Malmio piti kuitenkin parempana järjestää uusi tarjouskierros, 
jotta saataisiin uudet sitovat hinnat. Malmio esitti tarjouspyyntöjen supistamista kol-
meen urakoitsijaan ja Salme Katajavuori ehdotti viittä urakoitsijaa.

Arkkitehti Malmion mukaan uusi urakkatarjousmateriaali olisi valmiina tammi-hel-
mikuun vaihteessa ja sen jälkeen päästäisiin jälleen neuvottelemaan Asuntohallituk-
sen kanssa. Salme Katajavuori ilmoitti, että kaupunki voisi olla kiinnostunut rakenta-
maan vanhustentaloon kuntosiiven nyt pois jäävän keskisiiven tilalle.

Vanhustentalosäätiön hallitus hyväksyi 28.12.1972 rakennustoimikunnan esittämät 
uusitut piirustukset ja antoi arkkitehti Malmiolle tehtäväksi toimittaa ne Rakennus-
tarkastusvirastoon seuraavan tammikuun aikana. 

Hallitus antoi arkkitehti 
Malmiolle valtuudet 
muuttaa vanhusten-
talon suunnitelmia 
jyrkästi, henkilökunnan 
siipi päätettiin pois-
taa kokonaan sekä 
supistaa yheistiloja 
entisestään.
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siirtymisen aiheuttamat kustannukset). Rakennustoimisto Karmen ja vanhustentalo-
säätiön välisissä neuvotteluissa todettiin molemmin puolin, että rakennuttaja oli ai-
heuttanut viivytykset rakennustyön suorittamisessa. Puheenjohtaja Tuominen totesi 
viivytysten johtuvan palkkioerimielisyyksistä Insinööritoimisto Paloheimo & Ollilan 
kanssa ja että neuvottelut sen osalta jatkuvat.

Vanhustentalosäätiö ja Rakennustoimisto Karme sopivat, että neuvottelut korvauk-
sista lykätään, kunnes rakennus tulee harjakorkeuteen. Loppukesällä 1974 korvaus-
summaksi sovittiin 150 000 markkaa Karmen alun perin vaatiman 210 000 markan 
sijaan.

Kustannukset kohoavat
Vanhustentalosäätiö päätti kesällä 1974 nostaa Maa- ja teollisuuskiinteistöpankilta 
saadun 400 000 markan lainan. Hankkeen aikataulujen venyessä rakennuskustannuk-
set kasvoivat kuitenkin koko ajan.

Kokouksessaan elokuun 19. päivänä 1974 vanhustentalosäätiön hallitus totesi, että 
säätiö oli ollut pakotettu sopimaan Rakennustoimisto Karme Oy:n kanssa urakkahin-
naksi 3 894 000 markkaa eli 70 000 markkaa Asuntohallituksen vahvistamaa 3 824 000 
markan urakkahintaa suuremmaksi ja Metalli ja Lämpö Oy:n kanssa 514 000 mark-
kaa, eli 52 000 markkaa Asuntohallituksen vahvistamaa 462 000 markan urakkahin-
taa suuremmaksi.

Koska oli ilmennyt, ettei Asuntohallitus voi poiketa vahvistamistaan urakkahinnois-
ta, oli Asuntohallituksen virkamiesten kanssa neuvoteltu vaadittavista toimenpiteistä 
asian ratkaisemiseksi. Neuvottelemassa olivat Sysimetsä, Tuominen ja Malmio. He 

Vaikeuksista huolimatta rakennustyöt ovat käynnissä helmikuussa 1974.

Valitus rakennusluvasta
Vanhustentalohanke oli jo edennyt niin pitkälle, että rakennustöitä oltiin pian aloit-
tamassa. Vastapäinen taloyhtiö Asunto Oy Eteläniemi teki yllättäen valituksen van-
hustentalosäätiön saamasta rakennusluvasta. Asemakaava salli korkeintaan kolmi-
kerroksisen rakennuksen ja Asunto Oy Eteläniemen mielestä vanhustentalo tultaisiin 
käytännössä rakentamaan nelikerroksiseksi, koska sen kellarikerros olisi kokonaan 
maanpinnan yläpuolella. Asunto-osakeyhtiön mielestä vanhustentalo varjostaisi yh-
tiön taloa ja suunnitelma oli muutenkin maisemallisesti epäonnistunut.

Vanhustentalosäätiön hallitus keskusteli tilanteesta kokouksessaan joulukuun 4. päi-
vänä 1973 ja päätti, että Salme Katajavuori keskustelee Asunto Oy Eteläniemen pää-
osakkaan Matti Nurmen kanssa valituksen peruuttamisesta. Ellei valitusta peruutet-
taisi, joutuisi vanhustentalosäätiö rakennusluvan saadakseen asettamaan maistraattiin 
vakuuden, joka olisi noin 30 markkaa kerrosneliömetriä kohden.

Joulukuun lopulla puheenjohtaja Jouko Tuominen kertoi säätiön hallitukselle luovut-
taneensa omista varoistaan 80 000 markkaa maistraatille vakuudeksi, jotta rakennus-
lupa saataisiin ilman viivytyksiä. 

Uudenmaan lääninhallitus hylkäsi Asunto Oy Eteläniemen valituksen helmikuussa 
1974. Lääninhallitus totesi, että vanhustentalosäätiö on saanut luvan rakentaa tontil-
leen talon, jonka korkeus on merenpinnasta maksimissaan 17 metriä. Asemakaavassa 
ei sen sijaan määrätty enimmäiskerroslukua. Lääninhallituksen mukaan suunniteltu 
rakennus ei ylittänyt asemakaavan määräämää maksimikorkeutta ja oli muutenkin 
paikalle soveltuva. 

Erimielisyyksiä urakoitsijoiden kanssa
Joulukuun lopulla 1973 rakennustoimikunnan puheenjohtaja Heikki Sysimetsä totesi, 
että rakennussuunnittelusta vaadittu 55 000 markkaa oli liikaa ja että 41 000 markkaa 
olisi sopiva summa. Suunnittelija oli neuvotteluissa alentanut vaatimustaan 52  500 
markkaan, mutta todennut, että oli joutunut laatimaan kaksi erillistä suunnitelmaa 
vanhustentalosäätiön muutettua vanhustentalon suunnitelmia. Vanhustentalosääti-
ön hallitus päätti allekirjoittaa Insinööritoimisto Paloheimo & Ollilan kanssa 52 500 
markan suuruisen sopimuksen rakennussuunnittelusta ja neuvotella alkuperäistä 
suunnitelmaa koskevista kustannuksista.

Tammikuussa 1974 Rakennustoimisto Karme valitti, että työt viivästyvät, koska se ei 
ollut saanut tarpeellisia piirustuksia käyttöönsä. Virallisten rakennuslupapiirustusten 
puuttuminen oli estänyt rakennustarkastajaa tekemästä pohjakatselmusta tammi-
kuun alussa. Myöskään ensimmäisiä rakennuspiirustuksia ei ollut saatu 18.12.1973 
mennessä.

Tammikuun 25. päivänä 1974 päivätyssä kirjeessään Karme vaati neuvotteluja urakan 
jatkamisen edellyttämistä toimista tai se joutuisi keskeyttämään työt sen vuoksi, että 
rakennuttaja on laiminlyönyt yleisten sopimusehtojen mukaisen myötävaikuttamis-
velvollisuuden ja sen lisäksi hyväksytyt rakennuspiirustukset puuttuivat. Helmikuun 
11. päivänä Karme ilmoitti, ettei ollut saanut aikataulun mukaisesti kellarin seiniä 
koskevia piirustuksia ja varasi oikeuden periä rakennuttajalta korvauksia sekä oikeu-
den urakka-ajan pidentämiseen. 

Karmen mukaan se kärsisi urakan peruuntuessa 252 000 markan suuruisen vahingon 
ja korvausvaatimuksena urakkaa jatkettaessa olisi 210  000 markkaa (rakennusajan 
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Viereinen sivu ylhäällä: Vanhustentalo kohoaa kesällä 1974.
 
 
Kuva ylhäällä: Talo nähtynä eteläsuunnalta.
 
 
Kuva alhaalla: Rakennuttaja ja rakentaja olivat lauttasaarelaisille kyltein esillä.

ilmoittivat, että mainittujen urakoitsijoiden kanssa oli tehtävä uudet sopimukset 
Asuntohallituksen vahvistamin urakkahinnoin sellaisten lisäsopimusten kanssa, että 
kyseiset lisäykset katsotaan ns. energialisäyksiksi. Menettely todettiin jossain määrin 
muodollisuudeksi.

Asuntohallitus myönsi Lauttasaaren vanhustentalosäätiölle 2.10.1974 asuntolainaa 
1  810  000 markkaa entisen 1  500  000 markan sijaan. Asuntohallitus myönsi vielä 
115 000 markkaa lisälainaa joulukuussa 1976.

Joulukuussa 1974 todettiin, että Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan myöntämä 150  000 
markan laina putosi pois Asuntohallituksen lainoittaman osuuden suurennuttua ja 
kyseinen laina joka tapauksessa edellyttäisi pankkitakuuta ja kiinnitettyjä velkakirjoja. 

Ideoita varojen hankkimiseksi kaivattiin kipeästi ja esitettiin ajatus jonkinlaisista ar-
pajaisista. Mahdollisten lahjoitusten osalta päätettiin, että lahjoittajille voidaan myön-
tää ns. nimikkohuone, eli oven päälle tai muuhun sopivaan paikkaan kiinnitetään 
laatta, josta ilmenee lahjoittajan nimi. Lahjoittajille annetaan vakuudeksi lahjoituksen 
tuomista oikeuksista nimikkokirja. 

Yrittäjänaisten Vanhuudenkotisäätiö ilmoitti lahjoittavansa Lauttasaaren vanhusten-
talosäätiölle erikseen sovittavan rahasumman sillä ehdolla, että heidän valitsemalleen 
henkilölle varataan yksi huone ja että valintaoikeus on jatkuva.

Vanhustentalosäätiön hallitus päätyi siihen, että henkilön täytyy joka tapauksessa 
täyttää kaupungin asettamat ehdot ja että huoneistoa ei voida pitää tyhjänä, jos lah-
joittajalta ei löydy sopivaa ehdokasta. Jos huoneisto sitten olisi vuokrattu muulle kuin 
lahjoittajayhteisölle, sitoisi vuokrasopimus huoneiston käytön epämääräiseksi ajaksi 
eteenpäin. 

Puheenjohtajalle ja asiamiehelle annettiin tehtäväksi muotoilla sopimus Yrittäjänais-
ten Vanhuudenkotisäätiön kanssa ja nimikkohuoneeseen oikeuttavan lahjoituksen 
määräksi päätettiin 40 000 markkaa. Yrittäjänaisten Vanhuudenkotisäätiön lahjakirja 
hyväksyttiin helmikuussa 1975.
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Hakemukset tuli lähettää vanhustentalosäätiölle marraskuun loppuun mennessä. 
Vanhustentalosäätiö hyväksyisi ensin asukkaat alustavasti ja lopullisen päätöksen 
tekisi kaupungin kiinteistölautakunnan tonttijaosto. Tarkoitus oli, että tammikuun 
1975 loppuun mennessä asukkaat olisi valittu.

Joulukuun 1974 alussa hakemuksia vanhustentaloon oli saatu noin 90 ja hakuaikaa 
päätettiin jatkaa. Informointi päätettiin vielä toistaiseksi rajoittaa ilmoituksiin Lautta-
saari-lehdessä. Helmikuussa 1975 vielä 15 asuntoa oli vapaina.

Vanhustentalosäätiön hallitus perusti lokakuussa 1974 hoitotoimikunnan, jonka teh-
täviin tulisi kuulumaan talon toiminnan suunnitteleminen ja valvonta. Samoin katsot-
tiin, että hoitotoimikunnan tulisi vastata asukkaiden valinnasta. Hoitotoimikuntaan 
valittiin Jouko Tuominen, Salme Katajavuori, Liisa Sysimetsä, Mirjam Pohjan pää, 
Aino Hyvärinen ja Toini Näsänen.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö otti uuden vanhustentalon vastaan vastaanotto- ja 
luovutustarkastuksen yhteydessä 17. maaliskuuta 1975. Rakennuksen ulkopuoliset 
pihatyöt oli tarkoitus ottaa vastaan toukokuun lopussa ja muut ulkopuoliset työt kesä-
kuun loppuun mennessä.

Kevään 1974 viivästysten jälkeen työt jatkuivat ripeästi ja talon harjakaisia päästiin 
viettämään syyskuun 13. päivänä 1974.

Bertha Maria Tallbergin lahjoitusrahasto
Vanhustentalosäätiö ei ollut varautunut Rakennustoimisto Karmelle maksettavien 
korvausten kaltaisiin yllättäviin lisäkuluihin. Kannatusyhdistys alkoi pohtia mahdol-
lisuuksiaan auttaa tarvittavan summan hankkimisessa, mutta oli hyvin epävarmaa, 
saisiko se kokoon 150 000 markkaa.

Helsingin kaupungin hallinnassa oli Bertha Maria Tallbergin lahjoitusrahasto, josta 
myönnettiin avustuksia vähävaraisille perheille. Bertha Maria Tallberg (1856-1911) 
oli Lauttasaaren tunnetuimman omistajan, kauppaneuvos Julius Tallbergin ensim-
mäinen puoliso. Julius Tallberg perusti rahaston edesmenneen puolisonsa muistoksi 
60-vuotispäivänään vuonna 1917. 

Kauppaneuvos Eric Tallberg oli sitä mieltä, että tuleva vanhustentalo toteuttaisi käy-
tännössä sitä vanhusten elinympäristön kohentamista, jota hänen isovanhempan-
sa  Julius ja Bertha Tallberg olivat halunneet. Julius Tallbergin perikunta laittoi Eric 
 Tallbergin aloitteesta vireille Bertha Maria Tallbergin lahjoitusrahaston lakkauttami-
sen.  Rahastoidut varat, korkoineen noin 400 000 markkaa, myönnettäisiin vanhus-
tentalon tukemiseen.

Vanhustentalon kannatusyhdistys muutti sääntöjään Bertha Maria Tallbergin lahjoi-
tusrahaston varojen saamista edesauttaakseen siten, että se ei enää suorittanut erillis-
hankintoja vaan lunasti vanhustentalosta asuntoja vanhusten käyttöön.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti lokakuun 16. päivä 1974 lakkauttaa Bertha Ma-
ria  Tallbergin lahjoitusrahaston ja Uudenmaan lääninhallitus vahvisti päätöksen 17. 
tammikuuta 1975. Kaupunginhallitus ilmoitti asiasta vanhustentalosäätiölle maalis-
kuun alussa 1975 kaupunginjohtaja Teuvo Auran allekirjoittamalla kirjeellä. Kirjeessä 
todetaan, että rahaston varat luovutetaan kokonaisuudessaan vanhustentalosäätiöl-
le  ”käytettäväksi Lauttasaareen rakennettavan vanhusten asuntolan rakentamista 
ja kalustamista varten”. Bertha Maria Tallbergin lahjoitusrahaston varat, kaikkiaan 
444 323, 63 markkaa, luovutettiin Lauttasaaren vanhustentalosäätiölle maaliskuun 5. 
päivänä 1975.

Tallbergin suvun toivomuksesta Bertha Maria Tallbergin muotokuva sijoitettiin myö-
hemmin vanhustentalon tiloihin.

Vanhustentalo valmistuu ja asukkaat valitaan
Lauttasaaren vanhustentalon rakennustyöt aloitettiin ampumalla työmaalla virallinen 
”alkupaukku” torstaina 15.11.1973. Kevään 1974 viivästysten jälkeen työt jatkuivat 
ripeästi ja talon harjakaisia päästiin viettämään syyskuun 13. päivänä 1974. 

Vanhustentaloon asukkaiksi pyrkiville järjestettiin tiedotustilaisuus Lauttasaaren kir-
kon seurakuntasalissa torstaina 17.10.1974. Tilaisuuden puheenjohtajana oli vanhus-
tentalosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Tuominen ja pääpuhujana Kiinteistö-
viraston osastopäällikkö Kari Koskimaa. 

Helsingin kaupunki asetti ehdoksi, että vanhustentalon asukkaiden on oltava 65 vuot-
ta täyttäneitä henkilöitä tai 60 vuotta täyttäneitä yksinäisiä naisia, jotka ovat asuneet 
Helsingissä vähintään viimeiset kymmenen vuotta. Lisäksi oli rajoituksia asukkaiden 
kuukausituloihin ja asukkaat eivät saaneet omistaa omistusasuntoa samanaikaisesti 
kun asuivat vanhustentalossa. 
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mm. 18 pöytää, 124 tuolia, ns. lahjoittajien taulu ala-aulaan, ravintolan astiastot ja 
ruokailuvälineet, sekä paljon muuta.

Lauttasaari-lehti kävi tutustumassa vasta valmistuneeseen vanhustentaloon ja ihasteli 
asukkaiden kodeista aukeavia hienoja merimaisemia otsikolla ”Lauttasaaren näkö-
alatalo”.

Vanhustentalon pihan asfaltointityöt suoritettiin kesällä Rakennustoimisto Karmen 
toimesta. Istutusten suunnittelu ja toteutus eivät kuuluneet pääurakoitsijalle. Heik-
ki  Sysimetsä neuvotteli asiasta lauttasaarelaisen maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosen-
bröjerin kanssa, joka suunnitteli pihaistutukset veloituksetta. Myös kaupunginpuu-
tarhuri  lupautui tarvittaessa auttamaan.

Pysäköinti vastapäisten talojen, Pohjoiskaari 2-4 kohdalla oli aiemmin kielletty ko-
konaan ja sen vuoksi pysäköinti keskittyi nyt vanhustentalon puolelle katua. Kesällä 
1975 todettiin pysäköinnin aiheuttavan jatkuvia ongelmia, kun esimerkiksi sairasau-
tot ja muuttoautot eivät pääse vanhustentaloon. Vanhustentalosäätiö pyysi kaupun-
kisuunnittelulautakunnalta pysäköintikieltoa 15 metrin osuudelle vanhustentalon 
eteen. Pysäköintikielto vahvistettiin syksyllä 1975.

Lauttasaaren vanhustentalon juhlalliset vihkiäiset pidettiin 18. syyskuuta 1975. Tilai-
suuteen kutsuttiin lahjoittajat, urakoitsijat, kaupungin edustaja ja asuntohallituksen 
edustaja. Säveltäjä Einar Englund esitti alkusoiton, vihkiäispuheen piti kirkkoherra 
Voitto Viro, oopperalaulajatar Liisa Linko-Malmio esiintyi ja pastori Simo Salo luki 
kirjoittamansa vihkiäisrunon ”Reviirilaulu”. 

Vihkiäispuheen piti Kirkkoherra Voitto Viro 18.9.1975.

Talon toiminta käynnistyy
Vanhustentalon työntekijöiden valintaa alettiin valmistella vuoden 1974 lopulla ja va-
linnat tehtiin helmikuussa 1975. Vanhustentalon ensimmäiseksi johtajaksi valittiin 
Terttu Pääkkönen, keittäjäksi Helena Villikka ja talonmiehiksi Tapani ja Seija Koivu-
la. Siivoojat tultaisiin hakemaan ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä.

Vanhustentalossa päätettiin ottaa käyttöön 1970-luvun puolivälin muotiratkaisu, pa-
kastekeittiö. Tällöin ruokaa ei tarvitsisi valmistaa vanhustentalossa, vaan se tuotaisiin 
valmiina ja lämmitettäisiin. Näin myös henkilökunnan tarve oli vähäinen. Käytän-
nössä keittiössä kuitenkin tarvittiin lisäapua ja talon asukas Selma Tuhkalainen aut-
toi keittiössä vapaaehtoisesti. Lopulta hänelle alettiin maksaa korvauksena seitsemän 
markkaa tunnilta.

Asukkaat muuttivat uuteen taloon maaliskuun lopussa 1975. Heti toiminnan käyn-
nistyttyä havaittiin useita pieniä puutteita. Keittiön kaappien etäisyys liesistä oli liian 
pieni kaappien hankinnassa sattuneen virheen vuoksi. Kaappeja päätettiin lyhentää 
siten, että etäisyys olisi sopiva. Lisäksi keittolevyt vaihdettiin pienempiin. Hälytyskel-
lojen ääni todettiin liian heikoksi ja samoin havaittiin, että ulko-ovi täytyy voida avata 
toimistosta käsin. Asukkaiden keskuudessa oli aluksi melkoista tyytymättömyyttä sii-
voukseen. Talon siivouksesta huolehti lauttasaarelainen Puhdistuspiste Ky huhtikuun 
alusta 1975 alkaen.

Huhtikuussa 1975 vanhustentalon kannatusyhdistys lahjoitti vanhustentalolle suu-
ren määrän hankkimiaan ja lahjaksi saamiaan kalusteita. Tähän lahjoitukseen sisältyi 

Uutuuttaan kiiltelevä vanhustentalo kesällä 1976.  
(Kuva: Lauttasaari-Seura, kuvaaja Kauko Mustonen)
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Talon aulassa paljastettiin taulu, johon kaikki lahjoittajat ja perustajayhteisöt saivat 
nimensä. TV-huoneessa paljastettiin Bertha Maria Tallbergin muotokuva kiitollisuu-
den osoituksena saadusta suuresta lahjoituksesta. Tallbergin sukua paljastustilaisuu-
dessa edustivat kauppaneuvos Erik Tallberg ja rouva Gunvor Tuomala, os. Tallberg.

Vanhustentalon virkistystoiminta alkoi pikku hiljaa ensimmäisenä toimintavuonna. 
Lauttasaaren Oloneuvokset ry. lahjoitti vanhustentalolle pianon erilaisia tilaisuuksia 
varten. Ensimmäiset vanhustentalon joulumyyjäiset pidettiin 13. joulukuuta 1975 ja 
niistä tuli taloon jokavuotinen traditio. Myyjäisten järjestelyistä vastasi kannatusyh-
distyksen naistoimikunta.

Vuoden 1975 lopussa vanhustentalo ei vielä ollut täynnä, 139 asuntolapaikasta käy-
tössä oli 116.

Suihkukaivosuunnitelma
Lauttasaaren säätiö sai vuonna 1966 lahjoituksen kauppaneuvos Julius Tallbergin 
nuorimmalta pojalta, tohtori Pehr Hjalmar Tallbergilta ja vuonna 1970 käydyissä 
neuvotteluissa sovittiin, että lahjoitusvaroilla säätiö rakennuttaa suihkukaivon las-
ten liikennepuistoon, joka oli suunnitteilla Haahkakujan ja Särkiniementien väliselle 
alueelle. Lauttasaaren säätiön tarkoituksena oli lahjoittaa Suihkukaivo Helsingin kau-
pungille. Heikki Sysimetsän arkkitehtitoimisto sai suunniteltavakseen luonnoksen 
suihkukaivosta, joka tulisi kantamaan Julius Tallbergin nimeä.

TV-huoneessa paljastettiin Bertha Maria Tallbergin muotokuva kiitollisuuden osoi-
tuksena saadusta suuresta lahjoituksesta. Tallbergin sukua paljastustilaisuudessa. 
Vasemmalta kauppaneuvos Eric Tallberg, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja 
Liisa Sysimetsä, rouva Gunvor Tuomala, vanhustentalosäätiön hallituksen puheen-
johtaja Jouko Tuominen.

Nämä	sanat	ovat	merelle	päin		
kuin	Pajalahden	lintu		
etäinen	kuva	siipiensä	peilissä

nämä	sanat	ovat	merelle	päin		
kuin	koko	tämä	saari	merestä	tullut		
silmä	raollaan	maisemaan		
missä	tuuli	avaa	usvan	purjeet

päästää	ne	kesien	taakse		
sykyn	tuolle	puolen		
vuosien	etäisyyteen,	kymmenen	tuhannen

löytämään	ensimmäistä	lauttasaarelaista		
onnekasta	muuttajaa

lintua	pitkällä	vaelluksellaan		
voimille	käyvässä	lennossa

silloin	aivan	alla		
vesien	kimalluksessa		
meren	keinuvassa	sylissä	
ilmoille	tulleena	
kolme	kärkeä		
pystyyn	lyöty	atrain		
tuulastajan	myyttinen	uni		
katseenvangitsija		
valloitusmerkki		
merestä	nousevan	saaren	viesti:	
tulossa	ollaan

se	on	kutsu:	tänne!	
kovalle	maalle		
kallioiselle	luodolle

tässä	on	paikka	olla	ja	omia

reviirin	rajoiksi		
tupaantuliaislaulu

la	la	la	drum	drum	drum

REVIIRILAULU
Lauttasaaren Vanhusten palvelutalon vihkiäisiin 18.9.1975

”Lauttasaaren kolme korkeinta maastokohtaa ovat Myllykallio, Kotkavuori ja Veijarivuori  
 saaren eteläkärjessä. Nämä kolme huippua kohosivat ensimmäisinä meren pinnasta ja 
 kasvoivat sitten vuosituhansien saatossa toisiinsa.”
(Kauko Mustonen kirjassaan ”Muistojen Lauttasaari”) 

joku	lauloi	Lintukodosta	
kun	tiesi		
että	ihmisellä	on	aina		
halu	sinne	missä	ei	nyt	juuri	satu	olemaan

mutta	kalliolla	kukkulalla		
tämä	muuttaja	iloitsee		
täysillä	
kodistaan

paikastaan

ja	niin	muutkin		
kun	aikanaan	tulee		
lisää	saarta	ia	saarelaisia		
kummeja,	nimenantajia	:

luodot	arvioidaan	jo	vuoriksi	ja	kallioiksi

nimikkonsa	saa	kotka,	omansa	tuulissa	viuhuva	myllynsiipi		
kolmannen	kaimaksi	tulee	veijari		
ihmisen–luonnon	laskematon	ulottuvuus

monta	meitä	jo	on	ja	moneksi

yhteistä	ilo:	
tämä	on	koti

Näissä	valoisissa	huoneissa		
Pohjoiskaaren	eteläisellä	siivellä		
Lohiapajanniemen	kainalossa

katse	antaa	merelle		
niinkuin	elämän	koko	liike

purot	lähtevät	liikkeelle		
tullakseen	joeksi		
joki	virraksi		
virta	haluaa	mereen		
meri	toiseen	mereen		
tulla	vahvaksi	toistensa	lahjasta		
kunnes	kaikki	seitsemän	kohtaavat	toisensa		
ja	seitsemänkymmentä	kertaa	seitsemän		
ruokkivat	toisensa	
ja	ovat	yhtä

     Simo Salo
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huolehti työaikansa jälkeen säätiön jäsenyhdistysten kokousten ja tilaisuuksien tar-
joilusta.

Talon ulkopuolisten töiden takuukatselmus pidettiin 29.6.1976. Syyskuun 21. päivänä 
pidetyssä jälkikatselmuksessa todettiin kaikki puutteellisuudet ja virheellisyydet kor-
jatuiksi. LVI- ja sähkötöiden takuukatselmus pidettiin 6.4.1976 ja 14.5.1976 pidetyssä 
jälkikatselmuksessa todettiin kaikki viat ja puutteet korjatuiksi.

Pihatyöt aloitettiin keväällä 1976 puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröjerin suun-
nitelman mukaisesti. Syksyllä järjestettiin pihatalkoot, joihin osallistui hallituksen ja 
jäsenjärjestöjen edustajia ja suuri määrä talon asukkaita. Pensas- ja ruusuistutukset 
tehtiin elokuussa.

Vanhustentalon viihdytystoiminta käynnistyi täydellä teholla vuonna 1976. Kanna-
tusyhdistys ja etenkin sen naistoimikunta järjesti monipuolista viihdytys- ja harras-
tustoimintaa. Lisäksi eräät jäsenjärjestöt osallistuivat tilaisuuksien järjestämiseen. 
Seurakunta järjesti kerran kuussa hartaustilaisuuden ja pyhäkoulun opettajat ja lapset 
olivat viihdyttämässä asukkaita. Työväenopisto järjesti kuntovoimistelua ja myöhem-
min myös askartelukerhoja. Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, taiteilija Ruth 
”Toto” Kaila piti vanhustentalon asukkaille piirustus- ja maalauskerhoa kerran vii-
kossa. Kerhon ensimmäinen taidenäyttely järjestettiin keväällä 1976.

Vanhustentalon kerhohuone kalustettiin Lauttasaaren Lions-klubin lahjoittamilla 
varoilla ja sinne koottiin kirjasto lauttasaarelaisilta lahjoituksena saaduista kirjoista. 
Kirjaston järjesti vanhustentalon asukas Karin von Schalien, joka toimi myös kirjas-
tonhoitajana.

Asuntohallitus vahvisti 13.8.1976 Lauttasaaren vanhustentalon lopullisiksi rakennus-
kustannuksiksi 5 484 350 markkaa.

Vanhustentalosäätiön hallituksen ja hoitotoimikunnan asukkaille järjestämä keskus-
telutilaisuus pidettiin 24.5.1977. Hoitotoimikunta tutki tilaisuudessa tehdyt ehdotuk-
set ja ne toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Hoitotoimikunta kutsui 21.9.1977 
Lauttasaaren terveyskeskuksen lääkäreitä ja terveydenhoitajia neuvottelutilaisuuteen 
ja tutustumaan talon toimintaan, jotta asukkaiden terveydenhoito ja lääkitys voitai-
siin hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Asuntohallitus poikkesi vuoden 1977 aikana aiemmista tiukoista tulkinnoistaan ja 
hyväksyi asukkaiksi myös asunto-osakkeen omistajia ja samoin kahteen kaksioon hy-
väksyttiin asukkaaksi yksi henkilö.

Vuonna 1977 vanhustentalon toiminta vakiintui normaaliin uomiin. Huoltoviras-
ton johtavat henkilöt ja huoltotarkastaja pitivät Lauttasaaren vanhustentalosäätiön 
toimintaa onnistuneena ja esimerkillisenä. Talossa asui 1.1.1977 126 henkilöä ja 
31.12.1977 129 henkilöä. Kaikki asunnot olivat varattuja 1.7.1977 lähtien.

Talon huoltomies Tapani Koivula erosi tehtävistään ja tilalle palkattiin 1.6.1978 al-
kaen Reijo Kovasiipi.

Asukkaiden viihtymiseen kiinnitettiin huomiota ja mm. ruokavaliota pyrittiin jat-
kuvasti parantamaan. Sitä silmällä pitäen ulkopuolisen asiantuntijan, talousopettaja 
Helka Hyypän avustuksella suoritettiin useita kuukausia kestänyt tarkkailu- ja neu-
vontatoiminta talon asukkaille ja henkilökunnalle.

Liikennepuiston rakentaminen viivästyi, eikä kaupunki pitänyt sitä suihkukaivolle 
sopivana paikkana. Kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena suihkukai-
von sijoituspaikaksi sovittiin Pajalahdentien ja Meripuistotien kulmassa oleva leikki-
puisto, jonka läheisyyteen oli juuri valmistunut uusi lastentarha. Taidetakomo Antti 
Hakkarainen Oy valmisti futuristisen suihkukaivon osat vuonna 1974 ja kaivo oli tar-
koitus pystyttää seuraavana keväänä.

Kaupungin kuvataidetoimikunta ei pitänyt suihkukaivon taiteellisesta arvosta, eikä 
kaupunki ei ottanut sitä vastaan. Lauttasaaren säätiö tiedusteli marraskuussa 1975 
vanhustentalosäätiöltä, olisiko suihkukaivo mahdollista sijoittaa vanhustentalon ton-
tille Lauttasaaren säätiön kustannuksella. Samalla Lauttasaaren säätiö pyysi lupaa ot-
taa tarvittava vesi vanhustentalon vesiliittymistä. Lauttasaaren säätiö esitti, että mikäli 
kaupunki ei antaisi lupaa suihkukaivolle, se voitaisiin sijoittaa vanhustentalon tontille 
kuivana taideteoksena.

Vanhustentalosäätiön hallitus vastasi, että suihkukaivo voitaisiin sijoittaa vanhusten-
talon tontille, mikäli siitä ei aiheudu kustannuksia ja sille löytyy sopiva paikka ja edel-
lyttäen, että viranomaiset hyväksyvät sen rakentamisen. 

Lauttasaaren säätiö otti asian esille uudelleen vuoden 1978 alussa. Tällöin tarkoituk-
sena oli sijoittaa suihkukaivo vanhustentalon pihalle väliaikaisesti ilman vettä, kunnes 
sille löydettäisiin lopullinen sijoituspaikka. Vanhustentalosäätiö hyväksyi esityksen ja 
arkkitehti Veikko Malmio lupautui laatimaan sijoituspiirustuksen suihkukaivoa var-
ten. Lauttasaaren säätiö perui suihkukaivon pystyttämisen kustannussyistä vuoden 
1978 lopulla. Suihkukaivon osat ovat Helsingin kaupungin varastossa odottamassa, 
että suihkukaivo pystytettäisiin sopivaan paikkaan.

Toimintavuodet 1976-1979
Talossa asui 1.1.1976 116 henkilöä ja 31.12.1976 126 henkilöä. Yhden huoneen asun-
noista oli jatkuvasti kysyntää ja niihin oli jonottamassa keskimäärin kymmenen hen-
kilöä.

Vanhustentalon palveluissa oli aluksi kaikenlaista kehitettävää ja parannettavaa. Hoi-
totoimikunnan jäsenet kävivät jatkuvasti keskustelemassa asukkaiden kanssa. Kaikki 
suulliset ja kirjalliset ehdotukset käsiteltiin toimikunnan kokouksissa, joihin kutsut-
tiin myös asukkaita. Salme Katajavuori valittiin hoitotoimikunnan puheenjohtajaksi 
huhtikuussa 1976. 

Helsingin kaupunki valitsi 10.5.1976 Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallitukseen 
edustajakseen toimistopäällikkö Anneli Eerikäisen ja hänen varajäsenekseen vs. apu-
laistoimistopäällikkö Senja Hietavirran. Vuodesta 1978 lähtien huoltotarkastaja Toni 
Tolsa osallistui osaan hoitotoimikunnan kokouksista Helsingin kaupungin nimeämä-
nä sosiaalityöntekijänä ja kaupungin myöntämien avustusten käytön valvojana.

Säätiön asiamiehenä toimi varatuomari Seppo Kurki 31.7.1976 saakka. Tämän jäl-
keen uutta asiamiestä ei enää valittu.

Vanhustentalon keittiössä työskenteli emännän lisäksi kolme apukeittäjää sekä sun-
nuntaisin yksi ylimääräinen. Saunoittamisen ja kerrosavustamisen hoiti yksi henkilö. 
Huoneiden ja käytävien siivouksesta huolehti Puhdistuspiste Ky kerran viikossa.

Talon johtaja Terttu Pääkkönen hoiti työstään kiinnostuneena myös kaikenlaisia 
taloon liittyviä tehtäviä, kuten esimerkiksi lomasijaisuuksia keittiössä ja lisäksi hän 
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Toiseksi kerrosavustajaksi palkattiin vuoden 1979 alusta apuhoitajan tehtäviin pe-
rehtynyt henkilö. Talon paloturvallisuuteen paneuduttiin vuonna 1979. Lauttasaaren 
VPK:n toimesta koulutettiin henkilökuntaa sammutusvälineiden käytössä ja VPK:n 
päällikkö Eino Huikko laati vanhustentalon suojelusuunnitelman. Palomestari Bo 
Winqvist Helsingin kaupungin palolaitokselta antoi talon asukkaille vanhustentaloja 
koskevia paloturvallisuusohjeita.

Vuoden 1979 aikana pohjakerroksen pesutupa ja käytävät maalattiin ja talon pää-
oveen asennettiin sähkölukko ja kellokytkin. Keittiöön hankittiin uusi jääkaappi ja 
joitakin muita tarpeellisia koneita. Siivouksen parantamiseksi hankittiin uudet pö-
lynimurit.

Henkilökunnan turvallisuuskoulutus on ollut ohjelmassa vanhustentalon toimin-
nan aloittamisesta alkaen. Kuvassa henkilökunnan alkusammutuskoulutusta 
27.4.1979.
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Asukkaat
Vanhustentalon asukkaiden keski-ikä kasvoi nopeasti toiminnan käynnistymisen jäl-
keen. Alussa talossa ei ollut lainkaan yli 90-vuotiaita asukkaita, vuonna 1989 heitä oli 
jo kuusi. Vuonna 1982 talossa oli 15 jatkuvaa apua tarvitsevaa asukasta ja viisi liikkui 
pyörätuolilla. Suurin osa asukkaista tuli toimeen itsenäisesti.  Apua tarvitsevien mää-
rä kasvoi asukkaiden keski-iän kohotessa: vuonna 1989 apua tarvitsevia oli 27. Enem-
mistö vanhustentalon asukkaista oli naisia. Vuonna 1982 asukkaista 111 oli naisia ja 
miehiä 12, vuonna 1989 tilanne oli jokseenkin sama. Asukaspaikkoihin oli jatkuvasti 
noin viiden henkilön jono. 

1980-luku Lauttasaaren 
vanhustentalossa – palvelut paranevat 
Ville Elomaa

Asukkaiden ikärakenne 
vuonna 1982:

alle 60 2

60–64 2

65–69 13

70–74 31

75–79 30

80–84 28

85–89 17

Molemmat alle 60-vuotiaat oli-
vat monivammaisia.

Asukkaiden ikärakenne 
vuonna 1989:

alle 60 0

60–64 3

65–69 10

70–74 19

75–79 32

80–84 35

85–89 17

90–94 6
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Merkantti Tarja Mäntynen palkattiin 22.8.1983 alkaen osa-aikaiseksi toimistotyön-
tekijäksi. Vanhustentalon johtaja Marjatta Kokkonen irtisanoutui tehtävästään 
15.5.1984 ja hänen tilalleen valittiin 1.7.1984 alkaen sairaanhoitaja Pirkko Ingman.

Työsuhdeasuntojen puutteen vuoksi Helsingin kaupungin asunnonjakotoimikunnal-
le lähetettiin anomus 2-3 vanhuksen asunnon muuttamiseksi työsuhdeasunnoiksi. 
Asiaan saatiin myönteinen päätös vuoden 1985 alussa. 

Merkantti Tarja Mäntynen toimi toimistoapulaisena 28.2.1985 saakka ja 18.3.1985 
lähtien tehtävää hoiti merkantti Merja Wessman.

Vuonna 1987 vanhustentalossa parannettiin työsuojelua. Työsuojelupäällikkönä toi-
mi Sven Löfström, Helena Villikka työsuojeluvaltuutettuna ja Sirpa Seppänen ja Mer-
ja Wessman varavaltuutettuina. Reijo ja Anja Kovasiiven jälkeen huoltomiehenä toimi 
1.12.1987 alkaen Silja Makkonen. Seuraavana vuonna valittiin työsuojeluhenkilöiden 
lisäksi myös väestönsuojeluhenkilöt. Suojeluvalvojana toimi Sven Löfström ja väes-
tönsuojan valvojana Silja Makkonen.

Hallitus
Vanhustentalosäätiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Jouko Tuominen luo-
pui tehtävästä vuonna 1985 ja hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Pykä-
lä. Salme Katajavuori jatkoi edelleen varapuheenjohtajana.

Vuoden 1986 vuosikokouksessa Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin professori Heikki Sysimetsä ja varapuheenjohtajaksi Jaakko 
Hammarén. Pitkään hallituksessa toiminut Salme Katajavuori luopui varapuheenjoh-
tajan tehtävästä.

Vanhustentalosäätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin vuonna 1988 profes-
sori Mauno Juhola, Heikki Sysimetsä jatkoi puheenjohtajana.

Erityinen sääntötoimikunta nimitettiin vuonna 1988 pohtimaan uusia sääntöjä Van-
hustentalosäätiölle. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Jaakko Ahtola ja jäseninä 
Mauno Juhola, Irmeli Lemberg ja Mirjam Pohjanpää. Vanhustentalosäätiön hallitus 
hyväksyi uudet säännöt kokouksissaan 12.12.1988 ja 23.3.1989 sääntötoimikunnan 
esityksen pohjalta.

Peruskorjauksia
Vuoden 1980 aikana paikoitusalue asfaltoitiin ja rakennuksen ulkopuolella suoritet-
tiin maalaustöitä (mm. ikkunan puitteet ja parvekkeen kaiteet). Maalaustyöt suoritti 
A. Niemisen Maalausliike Oy. Sisällä tehtiin pieniä muutos- ja korjaustöitä, kuten laa-
toitettiin pesuhuoneiden seinien yläosat. 

Vuonna 1981 jatkettiin asfaltointitöitä ja rakennettiin pihavaja. Talon ulkopuolella 
tiivistettiin itä- ja eteläjulkisivun tiilisaumat ja tehtiin joukko muita korjauksia. Si-
säpuolella asennettiin ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kerrokseen seinäkaiteet.

Vanhustentalosäätiön hallitus perusti 28. huhtikuuta 1982 työtoimikunnan hoita-
maan talossa suoritettavia korjaustöitä. Toimikuntaan valittiin säätiön hallituksen 
jäsenet Jaakko Ahtola, Veikko Malmio, Heikki Sysimetsä ja Jouko Tuominen. Vuonna 
1982 korjattiin etelänpuoleisen julkisivun halkeamia, rakennettiin ruokasalin etei-
seen palo-ovi ja asennettiin hissien kerrosovien eteen yövalaistus.

Asuntohallitus antoi huhtikuun alussa 1980 uudet ohjeet, joissa Lauttasaaren van-
hustentalo rinnastettiin tavalliseen vuokrataloon. Tämä vaikeutti asukkaiden valintaa 
huomattavasti. Vanhustentalosäätiö jätti asian vuoksi kirjelmän sisäasiainministeri 
Eino Uusitalolle ja sosiaaliministeri Pirkko Työläjärvelle sekä kävi neuvotteluja Asun-
tohallituksen ja Helsingin kaupungin edustajien kanssa.

Vuoden 1982 aikana Asuntohallituksen määrittämät asukkaiden valintakriteerit ki-
ristyivät entisestään, eikä asunto-osakkeiden omistajia voitu enää ottaa asukkaiksi. 
Tämä vaikeutti myös lauttasaarelaisten pääsyä taloon. Tilanteen helpottamiseksi 
jätettiin Valtioneuvostolle anomus vapautumiseksi asukkaiden valintaa koskevista 
rajoituksista. Anomuksen johdosta taloon kävivät tutustumassa Asuntohallituksen, 
Lääninhallituksen ja Sisäasiainministeriön edustajat. Huhtikuussa 1983 anomukseen 
saatiin Sisäasiainministeriöstä kielteinen vastaus.

Palvelut ja virkistystoiminta
Asukkaille tarjotut virkistys- ja harrastusmahdollisuudet paranivat jatkuvasti 1980-lu-
vun kuluessa. Työväenopiston harrastustarjonta laajeni 1980-luvun alussa ja se järjes-
ti asukkaille erilaisia liikunta-, askartelu- ja ompelukerhoja. Talossa kokoontui myös 
raamattupiiri kerran viikossa. Vuonna 1984 rouva Annikki Tukiainen alkoi ohjata 
vanhuksille sopivaa kuntoliikuntaa.

Vuoden 1980 keväällä Lauttasaaren säätiö ja Lions Club Helsinki/Lauttasaari lahjoit-
tivat kirkkoherra Jussi Sippolan aloitteesta vanhustentalolle 16 millimetrin eloku-
vaprojektorin. Asukkaille oli jo aiemmin pidetty elokuvaesityksiä lainaprojektorilla ja 
oman projektorin oli tarkoitus entisestään parantaa vanhustentalon viihdytystoimin-
taa. Lahjoitus oli arvokas, projektorin hinta oli noin 5000 markkaa.

Vanhustentaloon oli perustettu oma kirjasto jo toiminnan alkuvaiheessa ja vuodesta 
1986 lähtien sitä hoiti talon asukas, rouva Sylvia Mutikainen. Vuoden 1987 aikana 
virkistystoimintaan kuului mm. elokuvaesityksiä, kevätretki ja myyjäiset. Asukkaat 
saivat vuonna 1989 uusia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, kun kannatusyhdis-
tyksen naistoimikunta lahjoitti talolle kampaajan tuolin, tukankuivaajan ja kangas-
puut. Vanhustentalon tiloissa työskenteli kerran viikossa jalkahoitaja ja joka toinen 
viikko kampaaja.

Vuonna 1982 yöpäivystystä suoritettiin kello 21.00 – 7.00 välisenä aikana. Kesäkuun 
alussa 1983 siirryttiin yöpäivystyksessä Suomen Turvallisuuskeskus Oy:n kutsujär-
jestelmään.

Tapahtumia ja tilaisuuksia
Vanhustentalo sai 15.3.1985 taiteilija Viena Hinderiltä lahjoituksena teoksen ”Suku-
polvien saatto”. Syyskuun 18. päivänä 1985 vietettiin vanhustentalon kymmenvuotis-
juhlaa. Tässä yhteydessä pankinjohtaja Jouko Tuomiselle esitettiin lämpimät kiitokset 
pitkäaikaisesta työstä Lauttasaaren Vanhustentalosäätiön hyväksi.

Henkilöstö
Vanhustentalon johtaja Terttu Pääkkönen irtisanoutui tehtävästään 30.4.1981 ja uu-
deksi johtajaksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Marjatta Kokkonen.

Vuonna 1983 VM Antti-Veikko Perheentupa Kriittisestä korkeakoulusta antoi talon 
työntekijöille työnohjausta. Henkilökunnan koulutukseen kiinnitettiin muutenkin 
huomiota ja esimerkiksi ensiapuvalmiutta parannettiin.
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Vuonna 1986 hankittiin talon keittiöön uusia kiertoilmauuneja ja muita varusteita. 
Talon turvallisuutta parannettiin varustamalla kerroskäytävien palo-ovet sähköisillä 
palosulkimilla, jotka oli kytketty savuilmaisimiin. Hissin kannatusköydet ja yksi his-
sikorin viilupinnoista uusittiin vuonna 1987 Valmet Otis Oy:n toimesta.

1970-luvun pakastekeittiöjärjestelmän vuoksi vanhustentalon keittiötilat olivat pienet 
ja vaikeuttivat keittiön toimintaa. Lisäksi liian ahdas ravintola aiheutti sen, että asuk-
kaat joutuivat ruokailemaan kahdessa vuorossa. Näiden ongelmien vuoksi vuonna 
1988 alettiin valmistella keittiö- ja ravintolalaajennusta. Laajennustyön suunnittelus-
ta vastasi Arkkitehtitoimisto Malmio Oy ja urakoitsijaksi valittiin Rakennus Aalto-
set Oy. Laajennustyö valmistui sopimuksen mukaisesti ja loppukatselmus pidettiin 
29.6.1989. 
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Lauttasaaren vanhustentalon 
toimintavuodet 1990–1999 
Tarja Piironen

1990-luvun alkaessa Lauttasaaren vanhustentalosäätiö aloitti 20. toiminta-
vuottaan. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi professori Heikki Sysimetsä 
vuosikokoukseen 28.3.1996 saakka, jolloin hän erosi hallituksesta. Vuo-

sikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi professori Mauno Juholan ja vara-
puheenjohtajaksi varatuomari Kalevi Pykälän. Hallituksen varapuheenjohta-
jina 1990-luvulla toimivat myös pastori Reima Niemelä 15.4.1997 - 21.4.1998 
ja arkkitehti Pentti Lehtiluoto 21.4.1998 alkaen. Lauttasaaren vanhustentalon 
johtajana vuodesta 1984 toiminut sairaanhoitaja Pirkko Ingman jäi eläkkeelle 
31.5.1998 ja hallitus valitsi jatkajaksi toiminnanjohtajan tehtävään terveyden-
hoitaja Tarja Piirosen 1.6.1998 alkaen. 

Säätiön ja vanhustentalon toimintaa valvoivat Patentti- ja rekisterihallitus, Etelä-Suo-
men lääninhallitus sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Helsingin kaupungin 
edustajana säätiön hallituksessa toimi koko vuosikymmenen ajan toimistopäällikkö 
Anneli Eerikäinen. Vuoden 1996 alusta voimaan tullut laki yksityisten sosiaalipal-
velujen valvonnasta edellytti luvan hakemista toiminnan jatkamista varten myös 
toiminnassa olevilta yksiköiltä.  Säätiön hallitus haki ja Etelä-Suomen lääninhallitus 
myönsi 13.11.1997 luvan sosiaalipalvelujen tuottamiseen Lauttasaaren vanhustenta-
lossa. 

Turvallisuusasiat kuuluivat hallituksen vastuulle ja niistä pidettiin hyvää huolta. 
1990-luvulla taloon rakennettiin sekä paloilmoitin- että hätäkutsujärjestelmät ja sa-
malla luovuttiin henkilökunnan vastuulla olleesta yöllisestä varallaolosta. Suomen 
turvallisuuskeskuksen turva-auttaja vastasi tämän jälkeen asukkaiden yöllisestä 
avuntarpeesta. Kerroshoitaja oli paikalla päivittäin klo 7.00 – 20.00 välisenä aikana 
apua antamassa ja lähetti asukkaan sairaalaan tarvittaessa. Lisäksi talon asukkaiden 
vointi tarkistettiin joka päivä: kerroshoitaja teki kotikäynnin niiden asukkaiden luo-
na, jotka eivät tulleet lounaalle, eivätkä olleet ilmoittaneet lounaalta poissaolostaan 
henkilökunnalle. Näin toimitaan yhä edelleen. Lisäturvallisuutta asukkaille toi myös 
kiinteistön ulkopuolinen yövartiointi, joka aloitettiin 1.12.1991. 

50
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Palvelupaketti merkitsi asukkaille turvallisuutta, päivittäisiä aterioita ja raskaimpien 
kotitöiden siirtymisen talon hoidettavaksi. Koska talon asukkaiden keski-ikä oli jo 
1990-luvulla korkea, yli 81 vuotta, avuntarvetta ilmeni terveyden ja toimintakyvyn 
muuttuessa. Apua tarvitsevien asukkaiden määrä vaihteli vuosittain 21 - 38 asukkaan 
välillä ja laitospaikkaa odotti keskimäärin neljä asukasta. Lisäpalveluna asukkaille an-
nettiin kylvetysapua, joka oli maksutonta ja sairastumisen yhteydessä tuotiin ateria 
kotiin lisämaksusta.  Pyörätuolilla liikkuvia asukkaita oli yksi, kun 1980-luvulla pyö-
rätuolin käyttäjiä oli ollut korkeimmillaan yhdeksän. Muita liikkumisen apuvälineitä, 
kuten rollaattoreita ei tuohon aikaan ollut käytössä. 

Asukkaiden palveluntarvetta selvitettiin asukastyytyväisyyskyselyllä vuonna 1999. 
Kyselyyn vastasi 74,5 % asukkaista ja sen mukaan talossa asumiseen ja palveluihin 
oltiin tyytyväisiä. Vastauksissa ilmeni myös lisäpalvelujen tarvetta.

Asukkaiden vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi virkistystoimintaa oli tarjolla 
viikoittain. Sitä järjestettiin Lauttasaaren vanhustentalosäätiön kannatusyhdistyksen 
naistoimikunnan, seurakunnan sekä vapaaehtoisten lauttasaarelaisten toimesta. Ta-
lossa toimi vuosikymmenen loppuun asti Ruth ”Toto” Kailan vetämä taidekerho ja 
Annikki Tukiaisen ohjaama liikuntatunti oli viikoittain 31.5.1993 asti. Sen jälkeen lii-
kuntatuokiosta vastasi fysioterapeutti Raija Kaila. Talon asukkaiden Linnea Tainion 
järjestämä hartaushetki ja Aili Varoman kirjallisuuspiiri olivat myös viikko-ohjelmas-
sa.  Lisäksi talossa asuva Sylvia Mutikainen hoiti kirjastoa, joka oli auki kahden vii-
kon välein. Kesälauantai-iltapäivisin grillattiin makkaraa sisäpihalla ja vuodesta 1999 
alkaen henkilökunta järjesti asukkaille sunnuntaikahvilan televisiohuoneessa. Nais-
toimikunta järjesti edelleen ohjelmallisia illanviettoja, joulumyyjäiset ja kevätretken. 
Lauttasaaren seurakunnan järjestämä hartaushetki oli kuukausittain ja ehtoollishar-
taus pääsiäisenä. Myös muita esiintyjiä kävi talossa. Helsingin piispa Eero Huovinen 
vieraili talossa piispantarkastuksen yhteydessä 24.3.1994.

Vanhustentalossa työskenteli 1990-luvulla vakinaisesti 12 työntekijää. Heistä puolet 
oli keittiötyössä, kolme kerroshoitajina lähinnä turvapalveluun ja asukkaiden muu-
hun avun tarpeeseen vastaamassa sekä toiminnanjohtajan lisäksi osa-aikainen toi-
mistotyöntekijä ja talonmies. Monet palvelut olivat ulkoistettuja, joten niihin ei sitou-
tunut omia henkilöstöresursseja. 

Iäkkäiden asukkaiden suuri määrä suhteessa henkilöstömäärään oli haasteellista ja 
hoitotoimikunta kiinnittikin erityistä huomiota henkilöstön koulutukseen ja toi-
minnan kehittämiseen. Emäntä osallistui Vanhustyön keskusliiton neljässä jäsen-
yhteisössään toteuttamaan ruokapalvelujen kehittämiseen liittyvään, kaksivuotiseen 
projektiin vuosina 1999-2001. Projektin tavoitteena oli mm. ruokalistasuunnittelun 
kehittäminen, ruokailutapahtuman viihtyisyyden parantaminen ja hyvän palvelu-
kulttuurin edistäminen. Lisäksi talon henkilökunta sai koulutusta ikäihmisten eri-
tyisruokavalioihin, dementiapotilaan hoidon kehittämiseen ja työsuojeluun liittyen. 
Kaikki työntekijät osallistuivat ensiapukoulutukseen. Yksi kerroshoitajista aloitti lä-
hihoitajan oppisopimuskoulutuksen 31.8.1999. Talossa oli vuodesta 1999 alkaen lähi-
hoitaja- ja keittiöalan sekä TET-jaksolla olevia oppilaita harjoittelujaksoilla. 

Henkilökunnan lakisääteisestä työterveyshuollosta vastasi Diacor Oy Lauttasaaren 
lääkäriasemalla. Vuonna 1999 aloitettiin henkilökunnan työkykyä ylläpitävänä toi-
mintana säännölliset, ikäryhmäkohtaisesti suunnatut säännölliset terveystarkastukset 
työkyvyn ylläpitämiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö oli noudattanut aiemmin työntekijöiden palkkaus- 
ja työsuhdeasioissa asianomaisten toimialojen palkkausta.  Säätiö liittyi 10.12.1999 
Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen jäseneksi ja ryhtyi sen jälkeen noudattamaan 
kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvaa PTY ry:n työehtosopimusta. 

Hallituksen jäsen Sven Löfström toimi edelleen työsuojelupäällikkönä ja emäntä He-
lena Villikka työsuojeluvaltuutettuna vuoteen 1997. Hänen jäätyään eläkkeelle teh-
tävässä jatkoi emäntä Elina Tähtinen. Sven Löfström toimi myös suojelujohtajana ja 
talonmies Silja Makkonen suojan valvojana. Lain vaatima suojelusuunnitelma val-
mistui 12.10.1997.

Säätiön hallitus voi sääntöjensä mukaan asettaa toimikuntia, joiden jäsenet se valit-
see keskuudestaan. Hoitotoimikunnan tehtävänä oli asukashakijoiden hyväksymi-
nen, asukas- ja henkilöstöasioista päättäminen sekä toiminnan kehittäminen. Työ-
toimikunta, joka oli perustettu vuonna 1984, käsitteli kiinteistöön ja sen korjauksiin 
liittyviä asioita.  Vuonna 1995 säätiön hallitus asetti toiminnan kehittämistarpeisiin 
keskittyvän pitkäntähtäimen suunnittelutoimikunnan, johon kuuluivat Mauno Juho-
la puheenjohtajana, Anneli Eerikäinen, Sven Löfström, Mirjam Pohjanpää ja Seija Ri-
tolammi jäseninä ja Pirkko Ingman sihteerinä. PTS- toimikunta kokoontui yhteensä 
viisi kertaa ja antoi loppulausuntonsa hallitukselle vuonna 1996. 

Palvelujen kehittämistä 1990-luvulla
Hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi säätiön perustajajäsen ja Lauttasaaren 
Marttayhdistyksen edustaja, varanotaari Salme Katajavuori 28.3.1996 saakka. Hänen 
jälkeensä toimikunnan puheenjohtajana jatkoi SPR:n Lauttasaaren osaston edustaja, 
filosofian maisteri Mirjam Pohjanpää. Hoitotoimikunnan jäseninä 1990-luvulla toi-
mivat Irmeli Lemberg (Lauttasaari-Seura, 1990), Seija Ritolammi (Lauttasaari-Seura, 
vuodesta 1991 alkaen), Thelma Waris (Lauttasaaren Oloneuvokset, vuodesta 1995) ja 
Satu Haarma (Lauttasaaren Martat, 1996-1997). Hoitotoimikunnan kokouksiin osal-
listui asiantuntijana ja 1996 alkaen sihteerinä vanhustentalon johtaja Pirkko Ingman 
eläkkeelle jäämiseensä 31.5.1998 saakka ja 1.6.1998 alkaen toiminnanjohtaja Tarja 
Piironen. 

Toimikunnan käsiteltäväksi tuli vuosittain noin 25 asukashakemusta. Ennen asuk-
kaan taloon muuttoa hakemukset hyväksytettiin aravasäännösten mukaisesti Helsin-
gin kaupungin kiinteistöviraston asuntoasiainosastolla. Tämä Helsingin kaupungin 
asukkaiden valintaan liittyvä valvonta päättyi vasta syyskuussa 2012. 

1990-luvulle tultaessa Lauttasaaren vanhustentalo oli ollut toiminnassa 15 vuotta ja 
toiminta oli vakiintunutta. Hakijoita riitti vapautuviin asuntoihin ja talon käyttöaste 
oli korkea. Uusia asukkaita muutti taloon vuosittain keskimäärin 18. Asuminen ta-
lossa oli hinnaltaan edullista. Kuukausimaksu, joka sisälsi vuokran ja palvelupaketin, 
oli vuonna 1990 2300 markkaa ja vuonna 1999 3000 markkaa henkilöltä. Palvelu-
pakettiin kuuluivat ateriat, turvapalvelu, viikkosiivous, liinavaatteiden pesu, sauna ja 
virkistystoimintaa. Edullinen kuukausimaksu mahdollisti pienituloisten asukkaiden 
asumisen talossa, jossa Helsingin kaupunki valvoi asukasvalintaa aravarajojen mu-
kaisesti.  Palveluista viikkosiivous, liinavaatteiden pesu ja yöllinen turvapalvelu olivat 
ulkoistettuja. Talossa kävi viikoittain kampaaja ja jalkahoitaja sekä sauna-apuna Van-
hustyön keskusliiton kylvettäjä.
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Kiinteistön perusparannuksia 1990-luvulla
Hallituksen asettamista toimikunnista työtoimikunta vastasi kiinteistön peruskor-
jauksiin liittyvistä asioista. Työtoimikunnan puheenjohtajana toimivat edelleen vuon-
na 1990 Lauttasaaren Rotaryklubin edustaja professori Mauno Juhola sekä jäseninä 
hallinto-opin kandidaatti Jaakko Ahtola (Lauttasaaren Oloneuvokset ry.) ja faktori 
Sven Löfström (Lauttasaaren VPK ry.). 

1990-luvulla työtoimikunnassa toimineet hallituksen jäsenet olivat Mauno Juhola, 
Jaakko Ahtola vuoteen 1995, Heikki Sysimetsä (Lauttasaaren säätiö) vv. 1995-1996, 
pastori Hannu Suihkonen (Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys ry.) vv. 1996-1997, pasto-
ri Reima Niemelä (Lauttasaaren Kesäkotiyhdistys) vv.1997-1999 ja arkkitehti Pentti 
Lehtiluoto (Lauttasaaren säätiö) vuodesta 1999 alkaen. 

Lauttasaaren vanhustentalon asunnot olivat edelleen pääosin yksiöitä. Vuonna 1996 
toteutetun uuden hissin rakentamisen yhteydessä hissin viereisistä asunnoista tehtiin 
kaksioita, joita sen jälkeen oli yhteensä 12 kappaletta. Neljä yksiötä muutettiin hen-
kilökunnan työsuhdeasunnoiksi ja tämä vähensi asukkaille tarkoitettujen paikkojen 
määrää. 

Kiinteistöä peruskorjattiin vuosittain sekä ulko- että sisäpuolelta: solarium-parvek-
keet lasitettiin, käytävät maalattiin ja toimintatilat kuten saunat ja voimistelusali 
peruskorjattiin. Lisäksi julkisivujen etelän puoleisten seinien tiilisaumauksien muu-
raus uusittiin, ikkunapuitteet tiivistettiin ja ikkunapellit korjattiin. Paloilmoitin- ja 
hätäkutsujärjestelmien rakentaminen vaati paljon työtä työtoimikunnalta. Kylmä- ja 
lämminvesinousuja jouduttiin uusimaan johtuen mm. rakentamisvaiheen aikaisen 
materiaalin heikkouksista. 

Keittiötilat olivat osoittautuneet epäkäytännöllisiksi. Keittiön työtä hankaloitti ja 
työtapaturmavaaraa lisäsi se, että keittiön varasto- ja kylmiötilat sijaitsivat pihalla ul-
kovarastossa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi työtoimikunta aloitti vuonna 1999 
keittiön peruskorjauksen ja asianmukaisten varastotilojen suunnittelutyön.
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Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi koko 2000-luvun pro-
fessori Mauno Juhola (Lauttasaaren Rotaryklubi) ja varapuheen-
johtajana arkkitehti Pentti Lehtiluoto (Lauttasaaren säätiö). Hel-

singin kaupungin nimeämänä edustajana toiminut toimistopäällikkö 
Anneli Eerikäinen pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä vuosikokouk-
sessa 27.4.2001. Säätiön perustajayhteisöistä Lauttasaaren Oloneuvok-
set ry:n toiminta päättyi vuonna 2007 ja SPR:n Lauttasaaren osaston 
toiminta siirtyi pois Lauttasaaresta vuonna 2009, joten näiden yhtei-
söjen edustus hallituksessa loppui. SPR:n edustajana toiminut Mirjam 
Pohjanpää jatkoi hallituksessa asiantuntijajäsenenä 17.4.2009 alkaen. 

Asuminen ja palvelut olivat edelleen asukkaalle edullisia: vuonna 2000 
asumisesta ja palveluista veloitettava kuukausimaksu oli 3200 markkaa. 
Vuonna 2009 palvelupaketin hinta oli 580 euroa ja asunnon perusvuokra 
10,25 euroa neliöltä. Talossa oli 111 kooltaan 22 - 47 m2 kokoista asuntoa. 
Vuonna 2005 vuokrat jyvitettiin asunnon sijainnin ja peruskorjausten pe-
rusteella. Talon linjausta muutettiin vuodesta 2009 alkaen niin, että asun-
toja vuokrattiin myös lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi putkiremontin 
ajaksi. Vanhustentalossa, kuten muuallakin, suuri haaste oli siirtyminen 
markka-ajasta euroaikaan vuonna 2002.

Uudenmaan veroviraston 15.9.2006 tekemän päätöksen mukaan säätiötä 
ei pidetty enää tuloverolain 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, 
vaan se tuli verovelvolliseksi tarjoamistaan asuin- ja muista palveluista.  
Raha-automaattiyhdistys oli tukenut lähes vuosittain talon peruskorjaus-
toiminnan kuluja ja Helsingin kaupungilta oli saatu vuosittainen avustus 
lähinnä virkistystoiminnan menoihin. Nämä avustukset päättyivät vuosi-
kymmenen lopulle tultaessa ja se aiheutti korotuspainetta vuokriin ja pal-
velumaksuihin.

Työsuojelupäällikkönä toimi hallituksen jäsen Sven Löfström 12.9.2005 
saakka ja siitä alkaen toiminnanjohtaja Tarja Piironen. Työsuojeluvaltuutet-

Toimintavuodet 2000–2009 
Tarja Piironen
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Muutoksia asukkaaksi hakeutuvien tarpeissa
Hoitotoimikunnan puheenjohtajana toimi edelleen filosofian maisteri Mirjam Poh-
janpää ja jäseninä pankinjohtaja Seija Ritolammi, toiminnanjohtaja Thelma Waris 
(vuoteen 2007) ja pastori Pirjo Työrinoja (Lauttasaaren Perhesäätiö) vuodesta 2007 
alkaen sekä sihteerinä toiminnanjohtaja Tarja Piironen. Hoitotoimikunta hyväksyi 
hakijat, käsitteli asukasasioita, henkilöstöresursseja ja henkilöstön koulutustarpeita 
linjaten samalla talon toimintaa asukkaiden tarpeita vastaavaan suuntaan. Lisäksi 
hoitotoimikunta antoi asiantuntevaa tukea palvelujen ja toiminnan kehittämisessä 
sekä toiminnan johtamisessa. 

Vanhustentalon asunnot olivat täynnä ja kysyntää riitti. Asukkaiksi hyväksytyistä ha-
kijoista noin puolet oli lauttasaarelaisia. Hakijoille tiedotettiin talon toiminnasta ja 
palveluista talon nettisivuilla. 

Asukkaita vaihtui keskimäärin 18 vuosittain. Vuonna 2009 talosta poismuuttaneiden 
asukkaiden keski-ikä oli 86,7 vuotta ja heidän keskimääräinen asumisaikansa talossa 
5,1 vuotta. Taloon muuttavien, uusien asukkaiden keski-ikä oli noussut tasaisesti vuo-
sien kuluessa: toiminnan alkaessa vuonna 1975 heidän keski-ikänsä oli 66,7 vuotta, 
kun se 2000-luvulle tultaessa oli kohonnut jo 80 vuoteen. Toiminnan alkaessa asuk-
kaina oli joitain alle 60-vuotiaita monivammaisia henkilöitä ja se vaikutti osaltaan 
keski-iän alhaisuuteen. Alle 60-vuotiaita asukkaita asui talossa vuoteen 1984 saakka. 
Tämän jälkeen ikärajaa nostettiin niin, että naiset pääsivät asukkaaksi 60- ja miehet 
65-vuotiaina.

Kunniapuheenjohtaja Mauno Juhola.

tuina toimivat emäntä Elina Tähtinen ja kuntohoitaja Tuija Lehto ja varavaltuutettuina 
eri vuosina Sirpa Seppänen, Merja Wessman, Milja Ruotsalainen ja Miia Koskenvie-
rus. Vuonna 2008 Uudenmaan työsuojelupiiri teki vanhustentalossa viranomaisaloit-
teisen työsuojelutarkastuksen, jossa käsiteltiin työsuojelupiirin henkilöstölle tekemän 
Valmeri-kyselyn tuloksia. Lauttasaaren vanhustentalo sijoittui parhaaseen neljännek-
seen kyselyn kokonaisindeksin, fyysisen työympäristön ja psyko-sosiaalisen kuor-
mituksen sekä toiseksi parhaaseen neljännekseen tuki- ja liikuntaelinkuormituksen 
suhteen verrattuna 91 vertailutyöpaikkaan.

Suojelujohtajana toimi vuoteen 2005 Sven Löfström ja hänen jälkeensä Tarja Piironen, 
suojan valvojana vuonna 2000 talonmies Silja Makkonen ja hänen jäätyään eläkkeel-
le, vuodesta 2001 alkaen talonmies Jarmo Veijalainen.  Henkilökunnalle järjestettiin 
paloturvallisuuskoulutusta säännöllisesti hallituksen jäsenen Eino Huikon toimesta.

Toimitilojen peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi
Työtoimikunnan puheenjohtaja toimi professori Mauno Juhola koko 2000-luvun. 
Toimikunnan jäseniä 2000-luvulla olivat faktori Sven Löfström (Lauttasaaren VPK 
ry.) 12.9.2005 saakka, arkkitehti Pentti Lehtiluoto (Lauttasaaren säätiö), ekonomi 
Jaakko Hammarén (Lions Club Helsinki-Lauttasaari 2005-2006) ja paloturvallisuus-
päällikkö Eino Huikko (Lauttasaaren VPK ry.) 13.9.2005 alkaen. 

Vuonna 1999 aloitettiin talon pohjakerroksen peruskorjauksen suunnittelu, jossa oli 
pyrkimyksenä saada keittiön kylmiöt, pakastehuoneet ja varastotilat sisätiloihin. Ti-
loja ei ollut mahdollista saada pohjakerrokseen keittiön lähelle muuten kuin suunnit-
telemalla lisätilat rakentamattomaan kalliotilaan, jonka louhinta aloitettiin vuonna 
2000. Keittiötilojen peruskorjaus ja laitteiden uusinta, kuivavaraston, kahden kylmi-
ön ja pakastehuoneen, siivousvälinevaraston, toimenpidehuoneen sekä liinavaateva-
raston ja kampaamon rakentaminen saatiin päätökseen vuonna 2001. Tällä suurella 
peruskorjauksella saatiin asianmukaiset tilat sekä ateria- että muillekin palvelupa-
kettiin sisältyville palveluille. Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutusvaihe vaati työ-
toimikunnalta paljon työtä sekä säätiöltä taloudellisia resursseja. Raha-automaatti-
yhdistys avusti huomattavasti korjauskustannuksissa, eikä lainaa tarvittu. Keittiön 
toiminnassa oli peruskorjauksen ajan noin kuukauden katkos, jonka aikana ruoka 
tuotiin Palvelukeskus Merikaaresta ja jaettiin asukkaille kotiin. 

Vuoteen 2009 mennessä parannettiin asukasturvallisuutta uusimalla asuntojen tur-
valukitus ja talon pääovi automatisoitiin apuvälineitä käyttävien asukkaiden liikku-
misen helpottamiseksi. Myös talon sisäpihan kiveystä laajennettiin samassa tarkoi-
tuksessa.  Lisäksi ulkorakennukset korjattiin, asuntojen ikkunat remontoitiin ja talon 
ilmastointia parannettiin, talo saatettiin digivalmiuteen ja liityttiin kaapeliverkkoon. 
Keittiön ulkokatos uusittiin ja ruokasalin kattoon asennettiin akustiikkalevyt. Asun-
toja peruskorjattiin vuosittain ja yksiöitä yhdistettiin kaksioiksi. Peruskorjausten ja 
yksiöiden yhdistämisen suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Malmio Oy. 

Talon televisiohuone peruskorjattiin arkkitehti Pentti Lehtiluodon suunnitelman mu-
kaan talon asukkaalta Antti Pyykkölältä saaduin lahjoitusvaroin vuonna 2004. Televi-
siohuoneesta syntyikin kaunis ja valoisa oleskelutila asukkaiden yhteisiä ja yksityisiä 
tilaisuuksia varten. 

Arkkitehtitoimisto Malmiolle annettiin tehtäväksi laatia suunnitelma ruokasalin laa-
jennuksesta ja ruokasalin katon muuttamisesta kattoterassiksi. Näistä suunnitelmista 
luovuttiin myöhemmin.
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jestelmä otettiin käyttöön. Kuntouttava työote oli keskeistä asukkaiden palveluissa. 
Kotiutumista tuettiin perehdyttämällä asukas talon toimintaan sekä henkilökohtai-
sesti että kirjallisesti mm. asukasoppaan avulla.

Koska asukkaita oli paljon, myös erilaisia sairauksia ja lääkityksiä oli runsaasti. Tämä 
aiheutti sekä äkillistä että säännöllistä tarvetta lääkärikäynteihin. Reseptien uusinta 
tuotti myös hankaluuksia asukkaille. Tilanteen helpottamiseksi aloitettiin Doctagon 
Oy:n yksityislääkärin vastaanotto talossa vuonna 2008. Lääkärinä toimi geriatri Otto 
Lindberg, jonka vastaanotolla kaikki talon asukkaat kävivät ensimmäisenä vuonna. 
Vastaanotto, jossa talon sairaanhoitaja on avustamassa, pidettiin kerran viikossa ja 
siten lääkäripalvelu oli asukkaille helposti saatavilla kohtuukustannuksin.

Palvelujen lisäksi talossa panostettiin 2000-luvulta alkaen asukkaan toimintakyvyn 
monipuoliseen tukemiseen. Kuntohoitajan palvelut sisällytettiin palvelupakettiin 
vuonna 2003 alkaen niin, että sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen ja vuosittaiseen 
toimintatestaukseen oli kaikkien talon asukkaiden mahdollista osallistua ilman lisä-
maksua.  Asukkaita rohkaistiin myös omaehtoiseen fyysisen kunnon hoitamiseen 
hyödyntämällä mm. talon voimistelusalin kuntolaitteita sekä talon kauniin ympäris-
tön ulkoilumahdollisuuksia. Samaan tavoitteiseen tähtäsi myös vuonna 2003 alkanut 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n ja Vanhus- ja Lähimmäispalveluliitto ry:n 
kolmevuotinen ”Iätön ikiliikkuja 2003-2005   -projekti, johon talon asukkaat osal-
listuivat. Projektin vetäjänä toimi kuntohoitaja Tuija Lehto. Projektin tavoitteena oli 
aktiiviselle elämäntavalle myönteisen ilmapiirin synnyttäminen ja arkiliikunnan li-
sääminen.  Asukkaiden toimintatestaukset aloitettiin projektin yhteydessä ja niitä on 
jatkettu vuosittain siitä lähtien. Kuntohoitaja on seurannut asukkaiden kaatumisia ja 
putoamisia vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt kotikäynnin asukkaan luona kaatumisen 
jälkeen kaatumisen syyn ja apuvälinetarpeiden selvittämiseksi. Lisäksi kuntohoitaja 
on koordinoinut talon virkistystoimintaa.

Myös asukkaan psyko-sosiaalisen toimintakyvyn tuki nähtiin tärkeänä ja sisällytettiin 
palvelupakettiin. Geronomi Caroline Ngige palkattiin vuonna 2006 aluksi hoitajan 
tehtäviin. Geronomin tehtävän perustamisen 1.2.2008 jälkeen hän käytti työhön yh-
den työpäivän viikossa ja myöhemmin puolet työajastaan. Geronomin työ keskittyy 
yksilö- ja ryhmätoimintaan, pääpainon ollessa kotikäynneillä tapahtuva asukkaan 
tukeminen. Geronomin perustamia ryhmiä olivat mm. miesten senioripiiri, raamat-
tupiiri sekä englannin kerho. Lisäksi hän järjesti asukkaille elokuvailtoja, kulttuuri-
luentoja ja osallistui taideryhmän järjestämiseen talossa.

Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja viihtyvyyden lisääminen olivat olleet ta-
lon tavoitteena toiminnan alusta alkaen ja siihen pyrittiin myös 2000-luvulla panosta-
malla entistä enemmän monipuoliseen ryhmätoimintaan. Virkistystoiminnan kehit-
täminen aloitettiin hoitajien talon televisiohuoneessa pitämällä sunnuntaikahvilalla. 
Ikäihmisten yliopistotoiminta aloitetiin vuonna 2001. Opintopiiri kokoontui kolmen 
viikon välein ja sen vetäjänä toimi kasvatustieteiden opiskelija Jonna Arola. Taide-
ryhmä kokoontui Anna-Riitta Noran johdolla kerran viikossa ja Pajalahden kirjaston 
kanssa aloitettiin yhteistyö, jolla parannettiin oman kirjaston kirjavalikoimaa. Talossa 
kävi esiintymässä musiikkiopiston oppilaita, päiväkodin lapsia ja koululaisryhmiä. 
Vapaaehtoisvoimin järjestettiin keskustelu- ja ulkoilumahdollisuuksia asukkaille. 

Lauttasaaren seurakunta vieraili talossa säännöllisesti kuukausittain. Jumppahetkiä 
järjesti yksityinen fysioterapeutti vuoteen 2003, jolloin talon oma kuntohoitaja aloitti 
viikoittaisen ryhmätoiminnan. Kesälauantaisin grillattiin talon sisäpihalla ja asukkaat 

Vuonna 2000 talossa asuvien keski-ikä oli 82,4 vuotta ja vuosikymmenen lopulla 
vuonna 2009 se oli noussut 85,2 vuoteen. Asukkaita oli keskimäärin 112 ja heistä 
suurin osa oli 75-89 -vuotiaita. Talossa asui vain joitain alle 70-vuotiaita, samoin yli 
95 vuotta täyttäneitä.

Talossa asuvien ja erityisesti sinne hakeutuvien keski-iän nousu johtui mm. sairaan- 
ja terveydenhoidossa tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä ja siitä johtuvasta 
yleisen terveydentilan parantumisesta sekä asumisolojen yleisestä kohentumisesta. 
Kaupungin tavoitteena oli ja on edelleen kotona asuminen mahdollisimman kauan 
ja kotiin tuotavien palvelujen antaminen toimintakyvyn muutoksissa. Tämä kotona 
asumisen tuki ja yleisen hyvinvoinnin kehitys ovat vaikuttaneet siihen, ettei kotoa 
ole ollut tarvetta harkita siirtymistä palveluasumisen piiriin ennen kuin se on koettu 
aivan välttämättömäksi. Usein muuttoa alettiin harkita silloin, kun kotona oleminen 
koettiin yksinäiseksi ja turvattomaksi tai sitä haittasivat liikuntavaikeudet, erityisesti 
hissin puuttuessa kerrostalosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty uusien asukkai-
den keski-ikä viisivuotiskausittain laskettuna vuosilta 1975-2014.

2000-luvulla asukkaiden tarpeisiin vastattiin lisäpalveluilla  
ja toimintakyvyn tukea lisättiin
Asukkaiden palveluntarpeen lisääntymiseen vastattiin palvelupakettiin kuuluvien 
palvelujen lisäksi vuodesta 2001 alkaen lisäpalveluilla, joita olivat mm. lääkkeenjako, 
asiointi-, sauna- ja hygieniapalvelut sekä henkilökohtainen hoiva ja huolenpito. Lisä-
palvelut toivat asukkaalle turvallisuutta, kun avuntarve voitiin tuoda esille ja saada 
apua tarpeen mukaan. 

Henkilökuntaresurssit olivat olleet niukat vanhustentalon toiminnan ensimmäiset 25 
vuotta. Keittiössä oli oma henkilökunta (n=6), asukkaiden turvallisuudesta ja palve-
luista vastasi kolme kerroshoitajaa, toimistotyössä oli yksi osa-aikainen työntekijä ja 
talossa toimi oma talonmies. Vanhustentalon johtaja vastasi talon toiminnasta hal-
lituksen alaisuudessa. 2000-luvun alussa työntekijöitä oli ollut yhteensä kaksitoista. 
Vuoden 2009 lopussa henkilökunnan määrä oli edelleen varsin pieni eli yhteensä 16 
työntekijää. 

2000-luvulle tultaessa henkilöstölisäykset painottuivat hoitotyöhön. Vuosina 2001 ja 
2004 perustettiin hoitajan toimet lisäpalvelujen antamiseksi asukkaille. Vuonna 2004 
kaikki hoitajat olivat koulutettuja lähihoitajia ja heistä osa oli suorittanut tutkinnon 
talossa oppisopimuskoulutuksena. Kerroshoitaja -nimestä oli luovuttu vuonna 2001.  
Kuntohoitajan toimi perustettiin vuonna 2003, sairaanhoitajan toimi vuonna 2005 
ja geronomi palkattiin hoitajan tehtävään vuonna 2006. Geronomi on vanhustyön 
asiantuntija, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia, ter-
veyttä ja toimintakykyä. Sairaanhoitaja ja geronomi osallistuivat asukkaiden hoitoon 
ja huolenpitoon muiden hoitajien lailla ja toimivat asiantuntijatehtävässään osan työ-
ajastaan. Vuodesta 2008 lähtien sairaanhoitaja vastasi kokopäiväisesti asukkaiden lää-
kehuollosta, lääkärin vastaanotosta sekä asukkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä 
asukkaiden jatkohoidon järjestämisestä yhteistyössä kotihoidon ja kaupungin sosiaa-
liviranomaisten kanssa. Sairaanhoitaja toimi myös sairaanhoidollisena asiantuntijana 
asukkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa. 

Asukkaan palvelut perustuivat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laadittiin asuk-
kaan muutettua taloon ja päivitettiin vähintään kerran vuodessa. Palvelua ja hoitotyö-
tä kehitettiin henkilöstöresurssien lisäämisen myötä monipuolisesti ja omahoitajajär-
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Asukkaiden kokemusta palvelujen tarpeesta, sopeutumisesta taloon ja arjen sujumis-
ta selvitettiin myös haastatteluin. Vuonna 2001 Helsingin ammattikorkeakoulun sai-
raanhoitajaopiskelijat tutkivat taloon sopeutumista edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä, 
kuntohoitaja lisäpalvelujen tarvetta vuonna 2003 ja toiminnanjohtaja asukkaan arkea 
palvelutalossa vuonna 2004. Ensimmäinen laajempi asukastyytyväisyyskysely tehtiin 
vuonna 2008. Kyselyn mukaan asukastyytyväisyys palvelujen, asuinympäristön, koe-
tun turvallisuuden ja kohtelun suhteen oli 92 %. Kysely on toistettu kahden vuoden 
välein.

Henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota ja toteutettiin ”Hyvinvointiin 
yhteisvoimin-huippukuntoon tositoimin” –hanke vuosina 2001-2002 TYKES-rahoi-
tuksella. Hankkeen tavoitteena oli henkilökunnan fyysisen ja psyykkisen jaksamisen 
tukeminen, työn ammatillisen hallinnan lisääminen, työn ja työyhteisön kehittämi-
nen sekä yhteistyön kehittäminen eri työntekijäryhmien välillä.  Yhteistyötahoina 
Pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussäätiö Amiedu sekä Lääkärikeskus Diacorin työ-
terveyshuollon asiantuntijat. Aluksi asiantuntija/kouluttaja teki kehittämis- ja koulu-
tustarpeen arvioinnin haastattelemalla kaikki työntekijät. Esille tulleiden työyhteisön, 
työn, työympäristön sekä osaamisen kehittämiskohteiden ja vahvuuksien pohjalta 
laadittiin vanhustyön koulutusohjelma, joka toteutettiin syksyn 2001 ja kevään 2002 
aikana. Henkilökunnan fyysistä jaksamista tuettiin hankkeessa laajalla ohjelmalla, 
joka sisälsi kuntotestauksen, henkilökohtaisen terveyssuunnitelman, koulutusta, ryh-
mäohjausta ja seurantakuntotestauksen. Toiminnanjohtaja esitteli hankkeen tulokset 
työsuojelupäivillä vuonna 2003.

Henkilökunnan ammatillista osaamista kehitettiin säännöllisesti mm. kehityskeskus-
teluissa esille tulleiden tarpeiden pohjalta sekä talossa että talon ulkopuolisissa koulu-
tuksissa. Koulutuksen painopiste oli vanhustyössä, lääkehoidossa, ravitsemuksessa ja 
laatutyössä.  Hoitohenkilökunnalle järjestettiin myös työnohjausta. Talossa oli sään-
nöllisesti myös hoito- ja keittiöalan opiskelijoita harjoittelujaksoilla.

Kuntouttava näkökulma ja työssä jaksamisen tukeminen olivat myös vuonna 2009 al-
kaneen kaksivuotisen ”Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella” –TY-
KES-hankkeen tavoitteena. Hanke sisälsi koulutusta, tutustumiskäyntejä, seminaare-
ja, konsultointia sekä tukea toiminnan kehittämiseen kahdeksan muun hankkeeseen 
osallistuneen pääkaupunkiseudun palveluyrityksen kanssa. Hankkeen aikana kehi-
tettiin mm. kuntouttavaa työotetta, omahoitajuutta, järjestettiin työhyvinvointikysely 
Työterveyslaitoksen toimesta ja laadittiin henkilöstön työhyvinvointisuunnitelma. 
Yhtenä hankkeen tuloksista talon toimintaa kuvattiin geronomi Caroline Ngigen 
aloitteesta puun muodossa. Siinä puun juuriston maaperä kuvasi palveluasumista ja 
sen antamaa tukea ja itse puu asukasta, jonka hyvinvointiin tämä tuki oli vaikutta-
massa. Hankkeen loppuseminaari vuonna 2011 pidettiin Työterveyslaitoksella, jossa 
toiminnanjohtaja esitteli tulokset Lauttasaaren vanhustentalon osalta. Sairaanhoitaja 
Marjo Koskela ja kaksi talon asukasta osallistuivat tilaisuudessa järjestettyyn panee-
likeskusteluun.

järjestivät yhteisiä ohjelmia vointinsa ja kiinnostuksensa mukaan. Virkistystoimin-
nasta ja muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin mm. asukastelevision kautta. Kun-
tohoitaja Tuija Lehdon koordinoiman virkistystoiminnan tapahtumia oli keskimää-
rin 450 kertaa vuodessa. Talon asukkaiden ja henkilökunnan toimittama lehti alkoi 
ilmestyä jouluna 2000 hallituksen puheenjohtajan Mauno Juholan aloitteesta kaksi 
kertaa vuodessa. 

Lauttasaaren vs. kirkkoherra Pirjo Työrinoja vihki talon asukkaan lahjoittamin va-
roin peruskorjatun televisiohuoneen käyttöön kesäkuussa 2004 asukkaille ja henkilö-
kunnalle järjestetyssä yhteisessä juhlassa.

2000-luvulla panostettiin myös henkilökunnan ammattitaitoon, 
osaamiseen ja työhyvinvointiin 
Asukastarpeiden lisääntyminen ja niihin vastaaminen oli toiminnan keskeinen haas-
te 2000-luvulla. Vanhustyössä palvelun laatu korostuu. Tapa, jolla palvelut tuotetaan, 
on henkilökunnan osaamisen ja jaksamisen tulosta. Laatukoulutus käynnistettiin 
vuosina 2000 - 2001 Vanhustyön Keskusliiton ja Helsingin ammattikorkeakoulun 
”Vanhustyön laatu” -projektissa, johon henkilöstö osallistui.  Projektin tavoitteena oli 
edistää vanhusten palveluja tuottavien osallistujayhteisöjen laatutyötä kunkin yhtei-
sön tarpeista lähtöisin. Laatukoulutus jatkui osaprojekteina useita vuosia ja jatkokou-
lutusten yhteydessä talon palveluprosessit kuvattiin. 

Naistoimikunnan järjestämät joulumyyjäiset 29.11.2014.
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2010-luvun alkaessa hallituksen puheenjohtajana jatkoi professori 
Mauno Juhola 26.4.2012 saakka, jonka jälkeen hänet kutsuttiin 
kunniapuheenjohtajaksi. Uutena hallituksen puheenjohtajana 

aloitti pastori, teologian tohtori Pirjo Työrinoja Lauttasaaren Perhe-
säätiöstä. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkoi arkkitehti Pentti 
Lehtiluoto. Säätiön perustajajäsenen filosofian maisteri Mirjam Poh-
janpään 42-vuotinen jäsenyys Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hal-
lituksessa päättyi 30.4.2013. Hallituksen sääntöjen uudistustyö aloitet-
tiin ja uusitut säännöt hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 
2.12.2010. Lauttasaaren vanhustentalosäätiön toiminnan alkamisesta 
tuli vuonna 2011 kuluneeksi 40 vuotta.

Lauttasaaren vanhustentalon 35-vuotisjuhla vietettiin 5.10.2010. Samana 
päivänä järjestettiin talon ensimmäinen avoimet ovet -tapahtuma, josta tuli 
tämän jälkeen vuosittainen perinne. Lauttasaari- sekä Kunta ja Talous -leh-
dissä oli artikkeli talon 35-vuotisesta toiminnasta. 

Muutokset asukastarpeissa ja toimintaympäristössä vaativat talon strategis-
ten linjausten päivittämistä. Hallitus perusti 24.5.2011 strategiatoimikun-
nan, jonka puheenjohtajana toimi Pirjo Työrinoja, jäseninä Mauno Juhola, 
Eino Huikko sekä talon johtoryhmä, johon kuuluivat emäntä Elina Tähti-
nen-Aalto, sairaanhoitaja Marjo Koskela, lähihoitaja Pirjo Hanski sekä sih-
teerinä toiminnanjohtaja Tarja Piironen.  Strategiatoimikunta käsitteli talon 
toiminnan tulevaisuuden haasteita ja teki mm. asukaspalveluja koskevan 
linjauksen, jossa luovuttiin tehostetun palveluasumisen ajatuksesta. Sa-
maan linjaukseen päätyi talon toimintaa valvovana tahona myös Etelä-Suo-
men aluehallintovirasto Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
ostopalvelupäällikkö Eeva-Liisa Tuomisen 25.3.2014 tekemän tarkastus-
käynnin jälkeen. Strategiatoimikunta käsitteli mm. talon imagoon, nimen 
muutokseen, palveluihin ja henkilöstöön liittyviä aloitteita ja linjasi talon 
toimintaa. 

2010-luku Lauttasaaren 
senioritalossa 
Tarja Piironen

Henkilökunta 11.2.2015. Vas. Timo Järvinen, Caroline Ngige, Carla-Rose Häkkinen, Pirjo Hanski, 
Tarja Piironen, Jaana Kock, Elina Tähtinen-Aalto, Essi Salonen, Milja Ruotsalainen, Yu Lin, Marjo 
Koskela, Anneli Veijalainen, Tuija Lehto, Minna Mulard, Somporn Kopisto. Kuvasta puuttuvat 
Riitta Lexmond, Anisa Gadimova, Merja Wessman, Paula Björninen, Sirpa Seppänen.
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asukkaiden keski-ikä oli 88,9 vuotta ja heidän keskimääräinen asumisaikansa talossa 
oli 7,8 vuotta. Uusia asukkaita muutti taloon 17 ja heidän keski-ikänsä oli 85,4 vuotta.

Asukkaat asuivat omassa palvelutalon kodissaan ja maksoivat itse asumisestaan ja 
käyttämistään palveluista.  Kaupungin kotipalvelun puoleen asukas joutui käänty-
mään siinä vaiheessa, kun palvelun tarve lisääntyi eivätkä omat varat riittäneet pal-
velujen hankkimiseen talosta. Laitospaikalle talon asukas siirtyi turvallisuuden vaa-
rantuessa tai fyysisen toimintakyvyn muuttuessa niin, että hän kaupungin arvion 
mukaan ei kyennyt enää asumaan omassa kodissaan. 

Asukkaiden keski-iän kohotessa ja palvelun tarpeen lisääntyessä yhteistyö omaisten 
kanssa korostuu. Vuosittaiset omaistenpäivät aloitettiin vuonna 2011 ja kahden vuo-
den välein toistettava omaiskysely tehtiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2013. 
Asukastyytyväisyyskysely oli tehty kahden vuoden välein vuodesta 2008 alkaen. Sekä 
asukas- että omaiskyselyn tulokset tiedotetiin asukkaille ja omaisille ja niistä saatuja 
palautteita käytettiin palvelujen kehittämisessä. Omaisille lähetettiin vuodesta 2014 
alkaen tiedote talon toiminnasta kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstön määrä 31.12.2010 oli 17 työntekijää. Henkilöstömäärä kasvoi yhdellä 
vuonna 2012 niin, että iltavuorossa oli kaksi lähihoitajaa 1.4.2012 alkaen. Vuoden 
2014 lopussa talossa oli 18 vakinaista työntekijää. Työntekijöiden työsuhteet ovat ol-
leet pitkäaikaisia, keskimäärin 11,8 vuotta. Työtä tehtiin kolmessa tiimissä, joita olivat 
keittiö- ja palvelutiimit sekä asukkaan moniammatilliseen tukeen panostava tukitii-
mi. 2010-luvulla yhteistyötä eri tiimien välillä kehitettiin, omahoitajan roolia kirkas-
tettiin ja otettiin käyttöön sähköinen asiakastietojärjestelmä.  Keittiötiimi panosti 
erityisesti asukkaan yksilöllisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin yhteistyössä palvelutii-
min ja vuonna 2013 perustetun tukitiimin kanssa.  Palvelutiimi keskittyi asukkaiden 
palveluihin sekä hoidollisiin haasteisiin ja panosti yhteistyöhön erityisesti omaisten ja 

Toimikuntatyöskentelyä. Vas. Seija Kallaluoto, Seija Ritolammi ja  
Mirjam Pohjanpää. Kuva 27.11.2009.

Talon nimen muuttaminen tuli esille asukasaloitteen kautta vuonna 2011. Hallitus 
otti asian käsittelyyn strategiatoimikunnan esityksestä. Uudesta nimestä päätettiin 
järjestää kilpailu, johon talon asukkaat osallistuivat aktiivisesti. He osallistuivat myös 
uuden nimen ja logon valintaan. Hallitus päätti talon nimen muutoksesta Lauttasaa-
ren senioritaloksi kesäkuussa 2012. Nimenmuutos vanhustentalosta senioritaloksi 
oli uudistus, joka aiheutti paitsi paljon suunnittelua ja työtä, myös erilaisia ajatuksia 
ja tunteita. Monet asukkaista tunsivat itsensäkin ”kymmenen vuotta nuoremmiksi”, 
mutta myös talon alkuperäisen ajatuksen mukainen nimi koettiin hyväksi ja toimin-
taa kuvaavaksi. Uuteen talon nimeen totuttiin nopeasti ja sitä pidettiin hyvänä uudis-
tuksena. Uusi logo on tämän julkaisun takakannessa.

Työjaosto perustettiin vuonna 2012 hallitukselle tulevien asioiden valmistelua ja 
koordinointia varten. Työjaostoon kuuluivat hallituksen, hoito- ja työtoimikuntien 
puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja talon johtoryhmä. Vuonna 2014 strategiatoimi-
kunnan tehtävät lisättiin työjaoston vastuulle ja strategiatoimikunta lakkautettiin.  

Lauttasaaren senioritalon 40-vuotisjuhlavuotta varten hallitus perusti juhlajulkaisu- 
ja juhlatoimikunnat vuonna 2012. Toimikuntiin kuuluivat hallituksen puheenjohtaja 
Pirjo Työrinoja, hallituksen jäsenet Eino Huikko, Pentti Lehtiluoto ja Styrbjörn Fors-
gård sekä toiminnanjohtaja Tarja Piironen. 

Säätiön talous perustui asukkailta perittävään vuokraan ja täysihoitomaksuun sekä 
lisäpalvelulaskutukseen. Raha-automaattiyhdistys ei tukenut enää talon peruskor-
jaustoimintaa ja Helsingin kaupungin toiminta-avustus oli lakannut jo 2000-luvun 
lopulla.

2010-luvulla asukkaat tulivat palvelujen piiriin iäkkäämpinä kuin 
aiemmin
Hoitotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Mirjam Pohjanpää 30.4.2013 saakka. 
1.5.2013 alkaen puheenjohtajana jatkoi Seija Ritolammi (Lauttasaari-Seura) sekä jä-
seninä Pirjo Työrinoja (Lauttasaaren Perhesäätiö) ja Leena Aro (Lauttasaaren Martta-
yhdistys ry.). Hoitotoimikunnan nimi muutettiin palvelutoimikunnaksi vuonna 2014 
vastaamaan talon toiminnan tarkoitusta. Hoitotoimikunnan vahvuutena on ollut yh-
teisöllisyyteen, työyhteisöön ja työhyvinvointiin liittyvä asiantuntemus. Toimikunnan 
pyrkimys on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa seurata talon toiminnan kehittämistä 
ja henkilöstön koulutusmahdollisuuksia sekä luoda kontakteja alan toimijoihin.  

31.12.2010 talossa asui 112 keski-iältään 85,4-vuotiasta asukasta, joista edelleen suu-
rin osa oli ikäryhmässä 75-94 vuotta.  Talosta poistui 21 asukasta, joista kolme asui 
talossa lyhytaikaisesti asuntonsa putkiremontin ajan. Poismuuttaneiden asukkaiden 
keski-ikä oli 87,6 vuotta ja heidän keskimääräinen asumisaikansa talossa oli 8,9 vuot-
ta. Poistuneista asukkaista kuoli 13 lyhyen sairastamisen jälkeen ja heidän keskimää-
räinen sairaalassaoloaikansa ennen kuolemaa oli 14 vuorokautta.  Uusia asukkaita 
muutti taloon 21 ja heistä 11 oli lauttasaarelaisia.

31.12.2014 talossa asui 111 asukasta, joiden keski-ikä oli jo 87,1 vuotta. Asukkaista 
kaksi oli 99-vuotiasta ja yksi alle 70-vuotias. Ikäryhmässä 70-84-vuotiaat oli 30 ja ikä-
ryhmässä 85-94-vuotiaat oli 63 asukasta. 95 vuotta täyttäneitä oli 13. Poismuuttaneita 
asukkaita oli 18, heistä kolme asui talossa lyhytaikaisesti. Vuonna 2014 poismuut-
taneista kolme muutti kotiin, laitospaikalle siirtyi seitsemän ja kahdeksan asukasta 
kuoli. Sairaalassaoloaika ennen kuolemaa oli 15 vuorokautta. Talosta poistuneiden 
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Asukaslähtöisyys arvopohjana toiminnan kehittämisessä
Talon arvoiksi on kirjattu asukaslähtöisyys, kunnioittaminen, luottamus, yhteisölli-
syys ja osallisuus. Arvojen mukaisia teemoja nostettiin esiin vahvasti 2010-luvun toi-
minnassa ja niiden toteutumista mitattiin asukastyytyväisyyskyselyissä. Asukasläh-
töinen toimintatapa palvelujen perustana vaatii hyvää palveluasennetta ja osaamista, 
jonka toteuttamiseksi henkilökunta sai koulutusta ja työnohjausta. Laatuhoiva Oy 
teki vuoden 2013 aikana palvelujen ja vuonna 2014 keittiötyön auditoinnit ja toi esille 
ehdotukset, joita käytettiin toiminnan kehittämisen pohjana.

Vuonna 2012 aloitettiin yhteistyö Terveyskunto Oy:n Maarit Laineen kanssa asukas-
lähtöisen toiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyöllä haluttiin tehdä näkyväksi asuk-
kaiden ja yhteisön merkittävää roolia. Uutta ajattelu- ja toimintatapaa rakennettiin 
vuosina 2012-13 jatkona vuonna 2009-11 toteutetulle ”Kannattavaa kumppanuutta 
kuntouttavalla työotteella” –hankkeelle. Asukkaiden, henkilökunnan ja hallituksen 
haastattelujen jälkeen valittiin kotiutumisen tukeminen kehittämiskohteeksi. Uusien 
asukkaiden kotiutumista tukeva talon senioriasukkaiden hoitama kummitoiminta 
käynnistyi talossa heinäkuussa 2012. 

Senioritalo on suuri yhteisö, jossa ei välttämättä tunne naapureita, vaikka heitä ta-
pasikin päivittäin ruokailujen yhteydessä. Yhteisöllisyyden kehittäminen aloitetiin 
geronomi Caroline Ngigen järjestämissä Tunne naapurisi –kahviloissa vuoden 2012 
alusta. Torstaisin talon kerroskeittiöt muuttuivat kahviloiksi, joihin osallistuivat lä-
hes kaikki talon asukkaat vuoden aikana. Vuonna 2013 kaikissa naapurikahviloissa 
keskusteltiin aiheesta ”Mistä syntyy talon hyvä ilmapiiri?”. Näihin keskusteluihin 
osallistuttiin vilkkaasti, niiden tulokset vedettiin yhteen ja niistä opittiin. Samalla 
asukkaiden osallisuus vahvistui. Vuonna 2014 kahvilat muuttuivat nimeltään ”Naa-
purikahviloiksi”. Kahvilat ovat vakiintuneet osaksi talon toimintaa lisäten yhteisölli-
syyttä ja asukkaiden välistä toimintaa sekä parantaen ilmapiiriä. 

Tiedottamista asukkaiden suuntaan parannettiin ja osallistumista tehostettiin sään-
nöllisillä, kuukausittain tapahtuvilla asukasinfoilla vuoden 2013 alusta alkaen. Asu-
kasinfoja oli pidetty jo aiemminkin, mutta uusien av-laitteiden myötä tilaisuuksien 
pitäminen helpottui huomattavasti. Asukasinfoissa tuotiin esille hallituksen ja toimi-
kuntien päätöksiä ja ajankohtaisia asioita. Asukkaiden osallisuutta tehosti hallituksen 
jäsenten läsnäolo infotilaisuudessa. 

Asiantuntijaluentoja sisältävät, kuukausittain toistuvat seniorifoorumit aloitettiin 
vuoden 2014 alusta. 

Virkistystoiminta oli monipuolista ja sitä järjestivät asukkaat, henkilökunta, vapaa-
ehtoiset kuten talon perinteikäs ja vahvasti sitoutunut naistoimikunta, Lauttasaaren 
seurakunta ja useat ulkopuoliset tahot. Toiminta toteutettiin asukkaiden toiveita 
kuunnellen. Vuonna 2010 erilaisia virkistystoiminnan tapahtumia oli yhteensä 487 ja 
vuonna 2014 niitä oli järjestetty 674 kertaa. Virkistystoiminnasta tiedotettiin ilmoi-
tustauluilla ja asukastelevisiossa, jonka toiminta loppui vuoden 2014 aikana. Viik-
ko-ohjelmasta tiedotettiin myös talon nettisivuilla osoitteessa www.lauttasaarenseni-
oritalo.fi.

Elokuussa 2014 perustettiin asukkaiden aloitteesta virkistystoimikunta, johon osal-
listui yhdeksän asukasta ja henkilökunnan jäseniä. Toimikunnan tavoitteena oli lisätä 
asukkaiden viihtymistä talossa järjestämällä yhteistä ohjelmaa. Toimikunta laati avus-
tusanomuksen Helsingin kaupungille ja säätiön taustayhteisöille virkistystoiminnan 

Lauttasaaren kotihoidon kanssa. Tukitiimin työn keskeisinä haasteina olivat asukkaan 
toimintakyvyn arviointi, tuki ja seuranta. Toimintaa kehitettiin ja arvioitiin säännöl-
lisesti johtoryhmässä, tiimipalavereissa ja -päivissä sekä kehityspäivissä yhteistyössä 
hallituksen kanssa. Henkilökunnan koulutukseen, kehityskeskusteluihin ja työnoh-
jaukseen kiinnitettiin erityistä huomiota asukaslähtöisen toiminnan ja tiimityön tu-
kena.

Työsuojelupäällikkönä toimi Tarja Piironen ja työsuojeluvaltuutettuina Anne-Marie 
Lalli 2010-2011, Jaana Kock 2011-2013 ja Paula Björninen 2014 alkaen sekä varaval-
tuutettuina Jaana Kock, Timo Järvinen ja Milja Ruotsalainen. Työterveyshuoltopal-
veluista huolehti edelleen Diacor Oy. Työterveyshuoltosopimukseen lisättiin vuonna 
2012 yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehdittiin 
työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Toiminnan lisääntyessä ja laajentuessa tuli esille tarve saada työhön lisäresursseja. 
Talo hyväksyttiin siviilipalvelupaikaksi kesäkuussa 2013 ja ensimmäinen siviilipal-
velusmies Santeri Koivisto aloitti palvelunsa senioritalossa. Kesäkuussa 2014 aloitti 
toinen siviilipalvelumies Jia Jie Chen palvelunsa keittiötyössä ja Santeri Koivisto pääsi 
siviiliin täysin palvelleena 19.8.2014. Hän kuvaa kokemuksiaan talossa seuraavasti: 

”Kun	viime	vuoden	loppukesän	aikoihin	tein	tiedusteluja	tarjolla	olevista	sivii-
lipalveluspaikoista,	tulin	laittaneeksi	viestin	Lauttasaaren	senioritalolle	asiaa	
oikeastaan	edes	ajattelematta.	Toivomuksenani	itse	asiassa	oli	ollut	juuri	työ	
jonkinlaisessa	vanhustentalossa,	ja	koska	haun	loppuvaiheessa	olin	jo	oikeas-
taan	luopunut	siitä,	oli	vastauksena	saamani	soittopyyntö	mukava	yllätys.	Näin	
sain	sovittua	tapaamisen,	jonka	seurauksena	minut	hyväksyttiin	ensimmäisenä	
vertaisteni	joukossa	palvelukseen	tähän	varsin	ihanteellisesti	alkuperäisiä	toivo-
muksiani	vastaavaan	paikkaan.

Työni	Lauttasaaren	senioritalossa	menneen	vuoden	aikana	on	käsittänyt	varsin	
monenlaisia	asioita:	olen	ollut	apuna	ruokasalissa,	huolehtinut	postinjaosta,	
osallistunut	kerhotoimintaan,	käynyt	asukkaiden	kanssa	kävelemässä	ja	myös	
toiminut	saattajana	heidän	asioidessaan	kaupungilla.	Minulla	on	ollut	mahdol-
lisuus	nähdä	talo	ja	sen	toiminta	monesta	eri	näkökulmasta,	johon	olen	erityi-
sen	tyytyväinen,	sillä	koen	sen	edulliseksi	tulevissa	kulttuuri-	ja	sosiaaliantropo-
logian	opinnoissani,	jotka	aloitin	tänä	syksynä	2014	Helsingin	yliopistossa.	Olen	
käynyt	lukuisia	mielenkiintoisia	keskusteluja	ihmisten	kanssa,	joiden	taustat	
ja	tilanne	poikkeavat	toisistaan,	ja	myös	kuullut	erilaisia	näkökulmia	talossa	
asumiseen.	Kokemukset	yksityisestä	ja	yhteisöllisestä	olemassaolosta	palveluta-
lossa	ovat	todennäköisesti	antaneet	myös	itselleni	uudenlaisia	kuvastuskeinoja	
suhteissani	sisäiseen	ja	ulkoiseen	maailmaan,	itseeni	ja	muihin	ihmisiin.

Siviilipalveluksen	suorittaminen	ensimmäisenä	talon	40-vuotisessa	historiassa	
ja	se	sopiva	vapaus,	joka	minulla	talossa	liikkuessani	oli,	on	ollut	kiinnostava,	
erikoislaatuinen	ja	myös	ehdottoman	myönteinen	kokemus.	Talon	hengen	koen	
hyväksi,	ja	tässä	kohden	minulla	on	käynyt	hyvä	tuuri:	se	on	mahdollistanut	
sen,	että	olen	saattanut	tehdä	eräänlaista	”kenttätutkimusta”	ja	ylipäätänsä	
voinut	kääntää	tämän	usein	pakkopaitana	pidetyn	velvollisuuden	eduksi	elä-
mässäni.	Voin	sanoa	empimättä,	että	vuosi	tässä	talossa	on	ollut	minulle	tärkeä	
kokemus,	joka	tulee	säilymään	muistissani.	17.12.2014	Parhain	terveisin		S.	K.”
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talonmies Anneli Veijalaisen kanssa turvallisuustarkastuksen kaikissa talon asunnois-
sa ja tiloissa. Hän laati tarkastuksesta muistion ja korjaussuunnitelman, joka toteutet-
tiin. Tarkastuksen tulokset käsiteltiin asukkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Vuonna 2014 kaikki talon asuinkerrokset maalattiin ja kerroksiin valittiin oma tun-
nusväri arkkitehti Pentti Lehtiluodon suunnitelman mukaan: ensimmäisen kerroksen 
tunnusväri on keltainen, toisen vihreä ja kolmannen sininen. Kaiteiden taustalle lisät-
tiin tummanharmaa väriraita tuomaan käytäville ryhtiä ja selkeyttä. Pentti Lehtiluoto 
on laatinut pääosin myös asuntojen peruskorjauksiin liittyvät piirustukset ja työselos-
teet. Talon piha-aluetta on siistitty ja kaadettu pihaa ja maisemaa varjostavia puita ja 
saatiin talon edessä oleva hieno merimaisema taas näkyville.

Aravan rajoituksista johtuen varustetasoltaan vaatimaton ja iäkäs rakennus korjaus-
tarpeineen on aiheuttanut haasteita säätiön taloudelle, jonka pääasiallinen tulonlähde 
ovat olleet asukkaiden maksamat vuokra- ja palvelumaksut. Aiempina vuosina taloa 
on voitu peruskorjata raha-automaattiyhdistyksen avustusten turvin, mutta korjausa-
vustuksia ei enää 2010-luvulla myönnetty. 

Vuonna 2010 asukkailta perittävä täysihoitomaksu oli 620 euroa henkilöltä kuukau-
dessa ja vuokra 10,75 euroa neliöltä. Vuokra sisälsi sähkö- ja vesimaksut. Asukkaat 
tilasivat henkilökunnalta lisäpalveluja tarpeen mukaan ja niistä laskutettiin erikseen. 
Vuonna 2014 täysihoitomaksu oli 733 euroa henkilöltä kuukaudessa ja vuokra 11,85 
euroa neliöltä sisältäen sähkön. Vesimaksu oli 11 euroa henkilöltä kuukaudessa. Ara-
va- ja korkotukilakien mukainen vuokratalojen asuntojen käyttöä ja asukasvalinta-
perusteiden noudattamista koskeva valvonta päättyi Lauttasaaren senioritalon osalta 
syyskuussa 2012. Valvonnasta vastasi Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-
asiainosasto.

Tulevien vuosien haasteena on edelleen peruskorjata asuntoja, lisätä ja parantaa hen-
kilöstön toimitiloja ja kohentaa ruokasalia, joka on päivittäisessä käytössä ja joka on 
koko talon ”sydän”. Tilojen korjausten suunnittelu ja toteutus ovat pitkällisiä proses-
seja, jotka vaativat kiinteistötoimikunnan jatkuvaa panostusta ja konkreettista työtä.

Virkistystoimikunnan järjestämä matka Tallinnaan 23.9.2014.

rahoittamiseksi. Toimikunta toteutti asukastyytyväisyyskyselyn yhteydessä virkistys-
toimintaa koskevan kyselyn, jonka tulokset toimikunnan puheenjohtaja Juhani Niini-
mäki analysoi ja esitteli ne asukkaille asukasinfossa. Toimikunta toteutti ensimmäise-
nä hankkeenaan Tallinnan matkan syyskuussa 2014 ja aloitti yhteistyön Käpyrinteen 
palvelutalon ”Vantterien vapaaehtoisten” kanssa osallistumalla siellä kuukausittain 
järjestettävään tietovisaan joulukuusta 2014 alkaen.

2010-luvun haasteena kiinteistön korjaustarpeet 
Työtoimikunnan puheenjohtajana toimi professori Mauno Juhola 26.4.2012 saakka. 
Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin paloturvallisuuspäällikkö Eino Huikko 
(Lauttasaaren VPK), joka toimi tehtävässä 30.4.2013 saakka. DI Pekka Pasila (Lions-
Club Helsinki Lauttasaari ry.) aloitti työtoimikunnan puheenjohtajana 30.4.2013. 
Toimikunnan jäseninä 2010-14 toimivat arkkitehti Pentti Lehtiluoto, Eino Huikko ja 
arkkitehti Leo Osara (Lions-Club Helsinki Lauttasaari ry.) 24.4.2014 alkaen. Työtoi-
mikunnan nimi muutettiin kiinteistötoimikunnaksi vuonna 2014. 

Kiinteistön aktiivinen peruskorjaaminen ja kunnostaminen on jatkunut 40-vuotis-
juhlavuoteen asti ja talosta on pidetty hyvää huolta. Työtoimikunnan vahvuutena on 
ollut alusta asti vankka suunnittelun ja rakentamisen ammattitaito sekä kiinnostus 
lisätä asukkaiden viihtyisyyttä kiinteistöä ja sen ympäristöä kunnostamalla. Työtoi-
mikunnan työn painopiste 2010-luvulla on ollut kiinteistön turvallisuuden paranta-
misessa ja kunnossapidossa, asuntojen peruskorjauksissa asukkaiden vaihtuessa sekä 
toimintatilojen parantamisessa ja lisäämisessä henkilökunnan työn vaatimusten kas-
vaessa. 

2010-luvulla laaja asumisturvallisuutta lisäävä rakennushanke oli vuonna 2012 val-
mistunut ja talon kaikki tilat kattavan automaattisen sammutus- eli sprinklerjärjestel-
män rakentaminen. Hankkeen suunnittelutyö alkoi vuonna 2011 ja sen kustannuk-
siin tarvittiin lainarahoitusta. Talon turvallisuuteen kiinnitettiin muutenkin erityistä 
huomiota ja vuonna 2012 kaikkiin asuinkerroksiin asennettiin palokellot ja sisään-
käynneille tallentavat valvontakamerat. Vuonna 2014 Eino Huikko teki yhteistyössä 

Naapurikahvila sai heti alussa suuren suosion. Kuva 11.10.2012.
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Lauttasaaren senioritalon tulevaisuus 
Tarja Piironen

Lauttasaaren senioritalon toiminnan tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja 
edistää asukkaiden voimavaroja ja omatoimisuuden säilymistä tarpeen 
mukaisilla palveluilla sekä tarjota heille mahdollisuus itsenäiseen ja tur-

valliseen asumiseen. Talon toiminta on toteutunut säätiön alkuperäisen aja-
tuksen mukaisesti. Taustalla on vaikuttamassa vahvana talon missio ”Toiminta 
toisen parhaaksi”. Näin on toimittu jo säätiön perustamisvaiheessa ja erityisesti 
talon rakennusvaiheessa sekä toimintaa aloitettaessa. Säätiön perustajajäsenet 
ja kaikki talon alkuvaiheissa vaikuttaneet tahot ovat tehneet hienoa työtä ja ol-
leet myös aikaansa edellä rakentaessaan talon, joka toimii edelleen varsin hyvin. 
Toiminnalle luotiin jo alkuvaiheessa hyvä perusta. 1970-luvulla, kuten edelleen-
kin, tarvitaan paikkaa, jossa palvelut ovat tarjolla, mutta jossa voi elää oman ko-
din rauhassa. Koko yhteiskunta tähtää tänä päivänä samaan päämäärään entistä 
voimakkaammin.

Senioritalon visiona vuoteen 2017 on ajatus ”Teemme jokaisen asukkaan päivästä 
ainutlaatuisen ja arvokkaan ja turvaamme hyvän huomisen”. Tähän visioon pyrim-
me tekemällä arvot näkyviksi käytännön toiminnassa, jossa asukkaan tarpeet ovat 
toiminnan ja sen kehittämisen keskiössä. Sitoutunut ja pitkäaikainen henkilökunta 
on voimavara, joka työllään luo asukkaille lisäarvoa ja josta talo pitää hyvää huolta. 
Senioritalo sijaitsee kauniilla paikalla meren rannalla ja tätä ympäristön antamaa vah-
vuutta hyödynnämme mahdollisimman paljon. Talon tunnettuus ja verkottuminen 
on tärkeä asia muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja turvaamalla talouden teemme 
toiminnan mahdolliseksi myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuus tuo haasteita toiminnalle. Ikääntyvä talo vaatii korjausta ja aiheuttaa 
kustannuspaineita. 40-vuotias talo on rakennettu aikana, jolloin kaupungin asun-
totilanne ja taloon hakeutuvien asukkaiden tarpeet ja toimintakyky olivat erilaisia. 
Asukkaiden keski-ikä kasvaa ja tarpeet moninaistuvat, markkinat kasvavat ikäihmis-
ten määrän lisääntyessä ja samalla kilpailu lisääntyy. Nämä haasteet nykyinen hallitus 
pyrkii ottamaan vastaan ja vastaamaan niihin toiminnan kehittämisen kautta. 

Asukkaan ja omaisen palaute on talolle tärkeä. Palveluja kehitetään palautteeseen 
perustuen ja toimintaympäristön muutoksia seuraten. Talon arvot tulevat näkyviksi 
toiminnassa organisaation linjausten mukaisesti. Suurimman panoksen vision toteu-
tumisessa antavat ne henkilöt, jotka toimivat lähinnä asukasta eli henkilökunta, joka 
on läsnä asukkaan kaikissa asumisen vaiheissa. Muistamalla erään asukkaamme esille 
tuoman ajatuksen, voimme olla koko ajan asian ”ytimessä” eli siinä mikä on keskeistä 
ja asukkaan kannalta työssämme tärkeää: ”että osaa ymmärtää vanhuksia, ettei ne oo 
ihan täydellisiä”.
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Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallitus Vas. Toiminnanjoht. Tarja Piironen, 
Seija Ritolammi, puheenjoht. Pirjo Työrinoja, Pentti Lehtiluoto, Leo Osara, Leena 
Aro, Styrbjörn Forsgård, Pekka Pasila, Eino Huikko.

Hallituksen ja henkilökunnan kehittämispäivä Gardeniassa 21.5.2013.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallitus 2014

Varsinaiset jäsenet:

•	 Puheenjohtaja	Pirjo	Työrinoja,		
Lauttasaaren	perhesäätiö,	(30.4.2013-4/2016)

•	 Varapuheenjohtaja	Eino	Huikko,		
Lauttasaaren	VPK	ry,	(24.4.2014-4/2017)

•	 Leena	Aro,		
Lauttasaaren	Marttayhdistys	r.y.,	(24.4.2014-4/2017)

•	 Styrbjörn	Forsgård,		
Lauttasaaren	Rotary-klubi-Drumsö	Rotary-klubb,(30.4.2013-4/2016)

•	 Pentti	Lehtiluoto,		
Lauttasaaren	säätiö-Drumsöstiftelsen,	(30.4.2013-4/2016)

•	 Leo	Osara,		
Lions-Club	Helsinki	Lauttasaari	ry.	(24.4.2014-4/2017)

•	 Pekka	Pasila,		
asiantuntijajäsen	(24.4.2014-4/2017)

•	 Seija	Ritolammi,		
Lauttasaari-Seura	r.y.-Drumsö	Sällskapet	r.y.	(26.4.2012-4/2015)

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallituksen puheenjohtajat:

•	 Pankinjohtaja	Jouko	Tuominen	1971-	30.4.1985

•	 Varatuomari	Kalevi	Pykälä	30.4.1985-	23.4.1986

•	 Professori	Heikki	Sysimetsä	23.4.1986-28.3.1996

•	 Professori	Mauno	Juhola	28.3.1996-26.4.2012

•	 Teologian	tohtori	Pirjo	Työrinoja	26.4.2012-

Toiminnanjohtajat:

•	 Terttu	Pääkkönen	15.3.1975-30.4.1981

•	 Hum.kand.,	sh.	Marjatta	Kokkonen	1.5.1981-15.5.1984

•	 Sh.	Pirkko	Ingman	1.7.1984	–	31.5.1998

•	 TtM,	th.,	sh.	Tarja	Piironen	1.6.1998	–



nioritalon asukkaille ja muille lauttasaarelaisille 
myyjäiset on joulumieltä virittävä tapahtuma.

Naistoimikunnassa on tällä hetkellä yhdeksän 
aktiivista jäsentä, joista osa on ollut mukana 
jo yli 20 vuotta. Asukkaiden läheiset ja kaikki 
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetul-
leita mukaan toimintaan. Myyjäisiin tarvitaan 

talkoovoimia ja illanviettoihin uusia ohjelma-
ehdotuksia. Toimikunta pyrkii tulevaisuudessa-
kin tuomaan asukkaille hyvää mieltä ja tunteen 
aidosta välittämisestä. Tavoitteena on edistää 
asukkaiden vuorovaikutusta ja lujittaa yhteen-
kuuluvuudentunnetta. Senioritalon Naistoimi-
kunta haluaa korostaa ikäihmisten arvostamista. 
Sitä ei yhteiskunnassamme ole koskaan liikaa.

Juhola kehuu erityisesti talon henkilökuntaa. 
”Talossa on hyvä henkilökunta ja talon johtajat 
ovat hoitaneet työnsä hienosti”, hän toteaa. 

Vanhustentalossa on aikojen kuluessa tehty pal-
jon erilaisia korjauksia ja muutoksia. 1970-luvun 
työn ja materiaalien laatua Juhola harmittelee, 
ne kun ovat paljolti syynä jatkuvaan korjaustar-
peeseen. Eikä kaikki aina muutenkaan sujunut 
mutkattomasti. Talon rakentamista rahoittanut 

Arava ei alun perin sallinut lainkaan hissin ra-
kentamista kolmikerroksiseen taloon: ”Riitelyn 
jälkeen saatiin yksi hissi ja vasta vuonna 1995 
toinen, sekin pitkän kädenväännön tuloksena”.

Juhola, 92, muistelee pitkäaikaista toimintaansa 
vanhustentalosäätiössä lämmöllä: ”Talossa on 
hyvä henki, toiminnassa on miellyttävää olla 
mukana!”. ”Ehkä minä vielä itsekin tulen taloon 
asukkaaksi, saapa nähdä.”
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Vas. takana. Tuija Luoma, Leena Kaiju, Reini Koskinen, Marja-Liisa Mustonen. Vas.  edessä. Anu 
Ahjokivi, Liisa Munukka, Marju Hakala, Raili Lehtinen, Satu Saarinen.

Reini Koskinen ja Marja-Liisa Mustonen

Naistoimikunta - vapaaehtoistyötä ikäihmisten iloksi

Lauttasaaren vanhustentalon Kannatusyhdistyk-
sen Naistoimikunta perustettiin vuonna 1971. 
Alkuvaiheessa hankittiin mm. sisustustarvikkei-
ta talon yhteisiin tiloihin parantamaan viihtyi-
syyttä.  Naistoimikunta on tehnyt yhtäjaksoisesti 
yli 40 vuotta vapaaehtoistyötä järjestäessään vir-
kistystä asukkaille yhteistyössä talon henkilö-
kunnan ja asukkaiden itsensä kanssa. 

Naistoimikunta järjestää kerran kuukaudessa 
ohjelmallisia illanviettoja, joissa tarjotaan kahvia 
ja leivonnaisia. Leppoisan yhdessäolon lisäksi 
nautitaan elävästä musiikista. Esiintyjinä on ol-
lut saaren omia taiteilijoita kuten Lauttasaaren 
Musiikkiopiston ja Lauttasaaren Laulajien vä-
keä sekä Viktor Klimenko, jonka ohjelmisto tuo 
joulumieltä. Hanuristi Raimo Nummela ja oop-
peralaulaja Ritva Auvinen sekä lukuisat muut 
taiteilijat ovat vierailleet illanvietoissa. Usein lau-
letaan yhdessä toivelauluja naistoimikunnan ko-
koamasta vihkosta ja pidetään yllätysarpajaisia. 
Illanviettojen tarjoilu- ja ohjelmakuluista vastaa 
naistoimikunta.

Kesällä 2014 naistoimikunta osallistui lauantain 
ehtookellojen soittoaikaan talon pihalla tapahtu-
vaan grillaushetkeen. Asukkaat viihtyivät kesäil-

lan tunnelmassa ja makkara maistui raikkaassa 
meri-ilmassa. 

Kevätkausi huipentuu omenapuiden kukinta-ai-
kaan retkeen, joka tehdään asukkaiden toivo-
miin kohteisiin Uudellamaalla.  Naistoimikunta 
järjestää kuljetuksen matalalattiabussilla, varaa 
lounastarjoilun ja opastuksen retkikohteissa. 
Talon henkilökunta avustaa liikkumisessa ja 
ruokailussa, jotta kaikki halukkaat pystyvät 
osallistumaan. Retki aterioineen on asukkaille 
maksuton. Viime vuosina on vierailtu Pokrovan 
ortodoksisessa luostarissa Kirkkonummella sekä 
Siuntion kylpylässä ja Igorin museossa tutustu-
massa Porkkalan vuokra-aikaan. Retkikohteena 
on ollut myös Lotta-museo ja Tuusulanjärven 
taiteilijayhteisö. Retkiohjelmassa on aina perin-
teenä suvivirren laulaminen paikallisessa kirkos-
sa.

Naistoimikunta rahoittaa toimintansa pääosin 
joulumyyjäisillä, joihin jäsenet leipovat keittiö-
henkilökunnan avustuksella. Myyjäisiin tuodaan 
mm. käsitöitä ja järjestetään suositut arpajaiset, 
joihin paikalliset yritykset, asukkaat ja heidän lä-
heisensä lahjoittavat voittoja. Jokavuotiset myy-
jäiset ovat osoitus elävästä talkoohengestä. Se-

Ville Elomaa

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön kunniapuheenjohtaja 
Mauno Juhola

Teknillisen korkeakoulun pohjarakennuksen 
professori Mauno Juhola on toiminut pitkään 
Lauttasaaren vanhustentalosäätiössä. Juhola 
valittiin Lauttasaaren Rotary-klubin edustaja-
na säätiön hallitukseen vuonna 1988 ja samana 
vuonna hänet nimitettiin varapuheenjohtajaksi. 

Vanhustentalosäätiön hallituksen pitkäaikainen 
puheenjohtaja professori Heikki Sysimetsä jätti 
tehtävän 28. maaliskuuta 1996 ja puheenjohta-

jaksi valittiin Mauno Juhola. Juhola toimi pu-
heenjohtajana huhtikuuhun 2012 saakka, jonka 
jälkeen hänet kutsuttiin kunniapuheenjohtajak-
si. 

Lähes 25 vuoden aikana Mauno Juhola on sääti-
ön puheenjohtajan tehtävien lisäksi ollut työtoi-
mikunnan puheenjohtajana ja jäsenenä useissa 
muissa toimikunnissa, kuten sääntötoimikun-
nassa ja strategiatoimikunnassa. 
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jolloin tulin tänne iltapäivällä. Olin tosin käy-
nyt täällä terveenä ollessani 1,5 vuotta nuo-
rempaa sisartani, joka oli tullut tänne. 

Olen siis ollut senioritalossa vähän yli neljä 
vuotta ja olen hyvin tyytyväinen, kun pääsin 
juuri Lauttasaareen, jossa olen perheeni kans-
sa asunut vuodesta 1950 lähtien. Talo Tiira-
saarentiellä on edelleen pystyssä ja ateljeessa 
työskentelee kuvanveistäjä Birgitta Ara, joka 
on maineikas lapsimuotokuvien tekijä, mutta 
presidentti Ahtisaaren muotokuvakin on mie-
lestäni erinomainen.

Toivon, että senioritalo toimii edelleen mei-
dän kaikkien parhaaksi, kuten tähänkin asti.
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Kun Lauttasaareen Tiirasaarentielle muutimme 
ennen joulua 1950 (vaikka talokirjaan tuli jokin 
tammikuun alkupäivä 1951), oli Lauttasaari pal-
jon erilaisempi kuin nyt. Metsää oli runsaasti. 
Meidän tontillamme oli sekametsää, enimmäk-
seen kuitenkin kuusia, joita oli kaadettava, että 
rakennettava talo mahtuisi tontille.

Sama oli senioritalon tontin kanssa. Siinä oli pui-
den lisäksi kallioita ja jossain välissä talokin, eikä 
kioskikaan kaukana ollut. Sen rakentajat päätti-
vät purkaa, mutta me lauttasaarelaiset nostimme 
niin kovan metelin, että se säästettiin, mutta siir-
rettiin pois tieltä sillan kupeeseen. Lauttasaares-
sa oli silloin 1950-60 –luvuilla paljon helsinki-
läisten kesähuviloita ja kalastajain mökkejä. 

Senioritalossa asui kolme kuvataitelijan leskeä, 
joita kävin katsomassa. He muistaakseni rupesi-
vat houkuttelemaan minua voimistelun pitoon, 
kun jo pidin Lauttasaaressa sekä Pyrinnön että 
seurakunnan voimistelukerhoja. Olihan Lautta-
saaren Kartanoon otettu vanhuksia, joille myös 
pidin tuolijumppaa. Niin minusta tuli voimiste-
lukerhon vetäjä myös senioritaloon useiksi vuo-
siksi.

Vuonna 2010 syksyllä olin niin huonossa kun-
nossa, etten muista siitä mitään. Jälkeläiset Mirja 
ja Heikki tuumivat, että jotain on tehtävä. Heik-
ki, joka asuu senioritalon nurkan takana, lähti 
kanssani senioritaloon kysymään neuvoa van-
huksen suhteen. Täällä pantiin jonoon odotta-
maan vapautuvaa paikkaa. Se koitti 23.11.2010, 

Juhani Niinimäki

Ensimmäinen vuosi 
senioritalon asukkaana

Siitä on 40 vuotta kun Lauttasaaressa sattumal-
ta kuljin valmistumassa olevan vanhustentalon 
ohi. Silloin muistan ajatelleeni, että tuohon ta-
loon voisin vanhuuden päivinä muuttaa. Näin 
sitten tapahtuikin. Nyt olen asunut täällä seni-
oritalossa lähes vuoden. Kun jäin yksin, kai-
pasin elämääni muutosta. Haku senioritalon 
asukkaaksi mielestäni kannatti. Täällä asuessa 
olen voinut keskittyä omiin lähinnä kirjallisiin 
harrastuksiini, mutta samalla voinut kokea yh-
teisöllisyyttä ja osallistua talon elämään monin 
tavoin. Viihtyisän asunnon lisäksi saan täältä 
ruuan, siivouksen ja tarpeen mukaan moni-
puoliset palvelut sekä yleistilat ja kuntosalin 
käyttöni. Lisäksi henkilöstö on avuliasta ja 
ystävällistä. Erilaisia tapahtumia on lähes päi-
vittäin. Siis mikäpä täällä on viihtyessä. Niin ja 
vielä, kaunis merellinen ympäristö kutsuu joka 
aamu kävelylenkille.

Annikki Tukiainen

Muistikuvia vuosien takaa
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Lauttasaaren senioritalo valmistui keväällä 1975 lauttasaarelaisten 
yhdistysten voimainponnistuksen tuloksena. Ajatuksena oli rakentaa 
talo, josta vanhukset saisivat oman kodin elämänsä viimeisiksi 
vuosiksi, mutta myös kaikki tarvitsemansa palvelut saman katon alta.

 

Alusta saakka Lauttasaaren senioritalo on tarjonnut asukkailleen 
rauhallisen ympäristön ja virikkeellisen asuinpaikan harrastuksi-
neen ja tilaisuuksineen.

 

Tämä juhlakirja kertoo Lauttasaaren senioritalon vaiheista ja toimin  -
nasta neljän vuosikymmenen aikana.
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