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2019

Hyvä huominen
L

uottamuksesta on puhuttu viime aikoina paljon. Kevät
talvella k ohistiin, kuinka vanhustenhoito ei toteudu
laadukkaasti ja arvokkaasti hyvinvointiyhteiskunnassamme.
Vanhustenhoito Suomessa sai kolauksen luottamuksen ja
turvallisuuden osalta.
Kohun vaikutukset näkyivät myös meillä: ikäihmiset
halusivat etsiä itselleen palvelutalon, joka toimii arvo
pohjaisesti, eikä tavoittele taloudellista voittoa. Enää ei
meidän 70-luvun seinillä ollutkaan kovin suurta väliä,
kun pääasia oli löytää paikka, joka todellakin toimii
antamansa lupauksen mukaisesti vastaten ikääntyvän
palvelun tarpeeseen.
Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallitus
vastasi muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin.
Strategiassaan hallitus ja johtoryhmä avasivat ovet
ikääntyville helsinkiläisille, jotka t arvitsevat moni
ammatillisen palvelutiimimme kotihoidon käyntejä
jo taloon muuttaessaan.
Muutos oli tarpeen. Helsingin kaupungin omassa
linjauksessa palvelutalot asemoidaan niin, että
kallis ympärivuorokautinen tehostettu palvelu
asuminen tulee kyseeseen vasta sitten, kun kaikki
kotiin vietävät palvelut eivät ole riittäviä tai
tarkoituksenmukaisia.
Lauttasaaren senioritalon missio on ”turvata
hyvä huominen.” Tämä onnistuu, kun pys
tymme vastaamaan lisääntyneeseen palvelun
tarpeeseen – ja talous on myös kunnossa.
Talous onkin nyt tasapainotettu, k oska
asunnot ovat täynnä, ja taloomme h alutaan
muuttaa jatkossakin. Yksiöihin on 3 - 6
kuukauden jonot, kaksioihin jopa 2 - 3
vuotta. Kotihoidon lisäpalvelut ovat
kasvaneet räjähdysmäisesti. Lisäpalvelut
kattavat palvelutiimin palkat.
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Tämän vuoksi saimme kertoa hallituksen kanssa
ilouutisen, että pitkästä aikaa ei tarvinnut vuokria
ja asukasmaksuja korottaa. Voimme siis edelleen
tarjota pääkaupunkiseudun edullisinta a sumista ja
palvelua. Asukkaiden vuokrat käytämme vastuulli
sesti kiinteistön ja talon hoitoon.
Olemme voineet aloittaa talon ehostamisen,
korjaamisen ja investoinnit asukkaiden t oiveiden
mukaisesti muuttaen taloa aisti- ja muistiystävälli
seksi sekä mahdollisemman esteettömäksi.
Ruokasali ja sen aula oli ensimmäinen vaihe.
Ensi vuonna uuden ilmeen saavat kerroskeittiöt,
olohuoneet, pääoven aula ja toimisto sekä pääty
parvekkeet.
Suurin urakka on toukokuussa alkava keittiö
remontti.Siitäkin selviämme. Takaamme teille
laadukkaan ja monipuolisen ruuan remontin ajaksi.
Syksyllä teimme asukastyytyväisyyskyselyn.
Saimme todella paljon vastauksia. Vastausten
perusteella ovat turvallisuus, ympäristö ja tyyty
väisyys Lauttasaaren senioritalossa todella
korkealla tasolla.
Lämmin ja nöyrin kiitos, että olemme olleet
luottamuksenne arvoisia!
Rauhallista joulun aikaa teille upeat asukkaat ja
maailman paras henkilökunta. Ensi vuonna sitten
uudet ajatukset ja kujeet.
T. Saija toiminnanjohtaja

Ps. Vuosi on mennyt vauhdikkaasti. Voi
vaan e
 delleen todeta, että mikä seinissä
menetetään, sen sydän ja sielu korjaavat.

JOULUN ILOA

Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen, kuuluvat
suositun joululaulun sanat. Enkeli taivaan lausui
näin -jouluvirsi kaikuu kirkoissa ja joulujuhlissa.
Kristillisissä kirkoissa joulun tapahtumat
esitetään joka joulu kuvaelmissa ja seimiä raken
netaan koteihin. Monella tapaa valmistaudumme
juhlan viettoon. Joulukalentereita avataan, joulu
kortteja kirjoitetaan. Joulun Jeesus-lapsi ja ylös
noussut Kristus tulevat yhä uudelleen keskellemme
ja näitä juhlia vietämme. Se on meille kuin arjen
pyhiinvaellusta.
Tämä on myös salatulla tavalla Jumalan
k ohtaamista, tuntemattoman eteen astumista.
Jumalan todellisuus on ihmiselle salaisuuksien
salaisuus, mutta nämä jumalallisen todellisuuden
kiinnekohdat raottavat meille ikuisuuden verhoa.
Joulukertomuksen enkeli muistuttaa Älkää pelätkö,
minä ilmoitan teille suuren ilon, teille on syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus Herra.
Joulun iloa kaikille Senioritalon asukkaille
läheisineen, kaikille henkilökunnan jäsenille
sekä meille jokaiselle taivaallista rauhaa, iloa ja
kiireettömyyttä!
Senioritalon hallituksen puolesta

❤

Pirjo Työrinoja
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I väntan på Julen 2019

Joulun odotus 2019

Till mina julförberedelser brukar höra att besöka en
Marknad.Tog bussen över Drumsö bro och promenerade
till Kabelfabriken. Metron har kommit till Drumsö men
tycker själv det är så bekvämt med bussen, att få se sig
omkring beundra havet. Vid mitten av bron brukar mitt
huvud svänga sig till höger sedan vänster och tillbaka
till höger. Beundrar havet, precis samma gör en stor
del av de andra resenärerna. Havet är viktigt för oss
Drumsöbor.

Joulua odotellessani minulla on tapana käydä myyjäi
sissä. Otin bussin joka ajaa Lauttasaaren sillan yli ja
kävlin Kaapelithtaalle. Metro liikenne kulkee nykyään
Lauttasaaressa mutta minusta on mukavaa istua bussis
sa, katsella ikkunasta ulos, ihailla merta. Sillan puoli
välissä pääni kääntyy ensin oikealla sitten vasemmalle
ja taas oikealle. Ihailen maisemia, samaa tekee moni
muu matkustaja. Meri on meille Lauttasaarelaisille
tärkeä.

Inga större uppköp gjorde jag förutom en massa
yllegarn, garnet kommer att bli värmande sockor till
julklappar.

Ostettavaa en paljon löytänyt , paitsi tietenkin iso
kassillinen täynnä villalankaa. Villalangasta valmistuu
lämpimiä sukkia jouulahjaksi ystäville.

På hemvägen beslöt jag mig att promenera hem över
bron, det kändes nog som bron aldrig skulle ta slut. Men
skönt och uppfriskande var det.

Kotimatkalla päätin kävellä pitkin siltaa, tuntui ettei
silta lopu koskaan. Oli todella virkistävä päätös kävellä
siltaa pitkin.

Tittade ut över till andra sidan och kom att tänka på
Er Alla som bor på Norrsvängens äldre boende. För 22
år sedan flyttade vår familj till Drumsö, följande dag
promenerade vår son och jag runt Drumsö. Vi satte oss
ner på klipporna i solskenet exakt utanför Norrsvängens
äldre boende. Var trött av promenaden och sade åt
sonen att nu stänger vi ögonen och lyssnar på havet.
Sonens svar var, jag tror ingen är så lycklig som vi är
nu. Det var vårt första minne av Drumsö. Vi fortsatte
att vara ute på klipporna och fiska flera somrar.

Katselin taas maisemia sillalta, ajattelin Teitä
kaikkia jotka asutte Pohjoiskaaren Senioritalossa.
22 vuotta sitten perheemme muutti Lauttasaareen,
seuraavana päivänä kävelin poikamme kanssa y mpäri
Lauttasaarta.Kävelymme jälkeen jäimme istumaan
aurinkoisille rantakallioille, aivan Seniorikodin
vieressä.Olin väsynyt ja pyysin poikaamme sulke
maan silmänsä ja kuuntelemaan luonnon ääniä. Poikani
vastaus oli: voiko joku olla onnellisempi kuin me. Tämä
hetki on minulle Lauttasaaresta ensimmäinen muisto.
Palasimme usein kallioille missä kesäisin kalastelimme.

Idag när jag skriver detta är det faktiskt endast en
månad kvar till Julen 2019.

Besluter varje år denna tid att inte stressa över
julen. Traditionerna fortsätter dock för mig. Det blir
Hosianna,Adventljusstaken tas fram, Julstjärnan i köks
fönstret, Självständighetsljusen i fönstret, Lucia jul
dekorationerna tas fram. Alla de gamla dekorationerna
som är nedpackade i lådor i skåpet. Traditioner är till
för att följas, de ger också en trygghet att allt är som i
barndomen allt är sig likt.
Allting är ändå inte som förr, familjerna våra blir
mindre.

Joka vuosi tähän aikaan päätän odottaa Joulua
rauhallisesti, ei stressiä. T
 radiittiot jatkuvataina miltei
samanlaisina. Hoosianna, Adventtikynttiläjalka noste
taan esille, Joulutähti keittiön ikkunaan, Itsenäisyys
kynttilät ikkunalaudoille, Lucia päivä sekä kaikki
vanhat joulukoristeet otetaan esille. Haluan itse jatkaa
tradiittioita koska olo tuntuu turvalliselta kaikki on
kuin ennen.
Mutta elämä muuttuu, perheet ovat pienempiä.

Julklapps säcken får gärna vara mindre det viktigaste
i min värld är gemenskapen. Vår värld har förändras
vill inte att empatin och medkänslan skall försvinna. 
Ett vänligt ord kostar inget, lite hjäpsamhet mot en
närmänniska kostar inget.

Joululahjasäkki saisi myös mielestäni olla pienempi,
suurin onni jouluna on yhdessä olo perheen kanssa.
Maailma on muuttunut, toivon ettei empatia ja yhteis
henkemme katoaa. Ystävällinen sana ei maksa mitään,
lähimmäisen auttaminen on myös ilmaista.

Hos oss börjar firandet av Julen efter att Julfreden är
utlyst i Åbo.

Joulumme alkaa samana hetkenä Turun Joulurauhan
julistamisesta.

Vill med denna hälsning önska Er Alla, medlemmar
och föredetta medlemmar i Drumsö Pensionärer rf på
Norrsvängens Äldre boende EN FRIDFULL JUL och
GOTT NYTT ÅR 2020.

Haluan toivottaa Teille Kaikille Rauhallista
Joulua sekä Onnea vuodelle 2020.

Birgitta Guvenius Drumsö Pensionärer rf
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Tänään kirjoittaessani huomasin että on vain kuukausi
aikaa Jouluun.

Birgitta Guvenius Drumsö Pensionärer rf

SOMPUN JOULU JUTTU 2019

Jouluaamu
Tunnetko sä kuinka tuoksuu,
aamu tänään raikkahana!
Näetkö sä kuinka kiiluu,
aamun taivas hehkuvana!
Lumihiutaleet maassa, puissa,
hohtaa kumman tenhoisasti.
Sanat kaikuu ihmissuissa,
tyynesti ja leppoisasti.
Nyt on joulu, juhla suuri,
Kirkkotiellä tiu ut helää.
Siitä tämä kumma juuri;
hyvä tahto, rauha elää.
– Eero Salola –
Hyvää ja rauhaisaa joulua talon asukkaille,
sekä henkilökunnalle toivottaa:
Talonmies Taskinen

No onpas taas tämäkin vuosi 2019
mennyt nopeasti ja taas on tullut
ilon, valon juhlan aika. Joulun
aika tuo aina mieleen lämmön
sydämeen ja iloisen mielen. Suu
vetäytyy hymyyn kun saa touhuta
kaikenlaista Joulu puuhastelua.
On askartelua ja leipomista ja
siivoamista. Näinä Joulun päivinä
on helppo hymyillä iloisena.

Viikonloppuna kävimme per
heen kanssa katsomassa kaupun
gin kauniita Jouluvaloja. Oli hienoja kuusia kynttilöi
neen ja kauniita näyteikkunoita kaikkine koristeineen
jaa kimalluksineen. Aivan hienoa katsella ja ihmetellä
kaikkea tätä suomalaista Joulun mahtavaa tunnelmaa.
En thaimaalaisena ikinä kyllästy ihastelemaan tätä.
Joulukadun avajaisissa näkyi jo itse Joulupukkikin
tonttuineen. Ja paljon iloisia lapsia sekä myös meitä
vanhempia ihmisiä. Joulu yhdistää meitä kaikkia
ilollaan.
Meillä Senioritalollakin ollaan jo hyvässä v auhdissa
Joulun valmisteluissa. Pihallekin on jo rakenteilla
kaunis Joulukuusi. Joulun askartelutkin olemme
aloittaneet ja kaikki valmistivat niin hienoja ja kauniita
joulukortteja, että olisivat varmasti menneet kaupaksi
kuin kuumille kiville millä tahansa Joulumarkkinoilla.
Niin taitavia te kaikki olette. Hienoja ideoita t odellakin
pursusi kaiken hauskan askartelun melskeissä. Iso
kiitos kun olette aina innolla mukana näissä askartelu
hetkissämmekin. Olen aina niin iloinen saadessani
puuhastella kanssanne.
Tänä syksynä meillä on tehty isoja remontteja
talossamme ja onneksi kaikki valmistui Jouluksi.
Olemme saaneet hienoja kukkia TV huoneen seinälle
ja ruokasalista tuli remontissa aivan upea. Niin kaunis
ja ty ylikäs, aivan kuin hienon hotellin viiden tähden
ravintola. Se tuntuu vähän niin kuin Joululahjalta.
Täällä meidän Senioritalolla minulla on kuin
t oinen koti. Joka päivä teidän seurassanne tuntuu niin
lämpöiseltä ja turvalliselta. Olette kaikki minulle oikein
tärkeitä ja teidän vuoksenne on niin kiva tehdä töitä.
Tuotte kaikki suurta iloa elämääni ihan jokainen päivä.
Iso Kiitos Kaikille kuluneesta vuodesta 2019. Oikein
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020 ihan
kaikille. Tänäkin Jouluna sytytän ison kynttilän Teille
ja Teidän Onneksenne.
Koko Sydämestä Rakkautta Jouluun Teille Kaikille
toivottaa Teidän
Somppu

5

Joulurauhaa!
Joulukertomus

M

etsän keskellä, hankien keskellä punaisessa tuvassaan
karhu, susi ja kettu valmistautuivat joulun viettoon.
Voi, oli niin paljon muistettavaa ja huolehdittavaa! Mutta
yhdessä ne muodostaisivat todellisen joulurauhan.
Karhu oli katsonut ja kaatanut joulukuusen hyvissä
ajoin. Se nojasi ulkona ovenpieleen, lumi suli hiljalleen
sen oksilta. Karhu oli myös tehnyt takkapuut ja p ilkkeitä
lieden pesään. Hän oli hakannut räsymaton matto
piiskalla h
 ankea vasten. Se oli jättänyt hankeen harmaan
matonkuvan, itse asiassa kaksi, pitihän matto hakata
myös t oiselta puoleltaan, mutta ihan pian tulisi pimeä ja
varmasti lähipäivinä sataisi lisää lunta peittämään ruman
jäljen. Nyt matto oli poissa lattialta ja karhu lakaista
pöllytteli. Mutta siisti pirtti on tärkeä osa joulurauhaa.
Susi vähän ärisi, kun se valmisteli laatikoita uuniin
pantaviksi ja karhu pöllytteli. Lanttulaatikkoa, porkkana
laatikkoa ja perunalaatikkoa. Jokainen saisi mieleistään.
Kinkku oli paistettu hyvissä ajoin ja odotti kylmässä
komerossa porstuan perällä. Kylläinen vatsa antaa hyvän
joulurauhan.
Kettu leipoi joulutorttuja käpälät ja kuononpää
valkoisina. Susi pani laatikoita uuniin. – Pane ritilälle,
pane ritilälle, että minunkin torttuni mahtuvat! Tortut
kuuluvat välttämättä joulurauhaan. Sitten kun kaikki on
uunissa, huoahdetaan, otetaan vähän joulukaljaa porstuan
saavista ja lauletaan joululauluja. – Ei mahdu sinun
torttusi, ärisi siusi. Paistetaan laatikot ensin, ne vaativat
aikaa, ja tortut ovat jälkiruokaa.
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Karhu levitti maton lattialle, vaikka se oli vähän
 ärkä, ja nosti kuusen sisään. – Pois tieltä! Joulurauhaa!
m
– Ei mahdu, ei mahdu, äläkä kaada kynttilöitä äläkä
pudota himmeliä! Himmeli on tärkeä joulurauhan tekijä.
Kasokaa, kuinka se pyörii hitaasti ja olki välkkyy.
Karhu veti kuusen takaisin pihalle, latva edellä, oksat
rapsivat ovenpieliin. – Nyt sinä tiputat neulasia ja lunta
lattialle, jonka sinä juuri siivosit, kettu sanoi. – Pidetään
vähän taukoa, otetaan joulukaljaa ja lauletaan joulu
lauluja.
Karhu sahasi metrin pois kuusen rungosta. Saatiinhan
tukevat porrashavut.
Karhu ärähti. – Ei nyt ehdi. Missä on kuusenjalka ja
 issä ovat joulukoristeet? Etkös sinä susi juuri käynyt
m
vintissä himmeliä hakemassa? – Minä menen uudestaan,
susi sanoi sävyisästi. Pitihän muistaa joulurauha.
Oveen koputettiin. Mäyrä toi perheeltään joulukortin.
– Joulurauhaa! Pikkumäyrä oli itse piirtänyt kuvan. Mäyräjouluenkeli, jolla oli niin isot siivet etteivät ne mahtuneet
korttiin ja varmasti kantoivat pienen mäyrän. Mutta mistä
vastalahja? Olihan heillä kortti! Lucia-neito oli sen jättänyt
ohi kulkiessaan kuin käyntikortin, hänhän ehti kaikkialle
niinkuin joulupukkikin. Kortti annettiin nyt vastalahjaksi.
Joulurauhaa!
Mekastus oli tuvassa melkoinen, mutta kun ovi s uljettiin,
se ei kantautunut ulos. Metsä, joka syksyllä oli ollut a utio,
avara ja kaikuisa, oli nyt täynnä villavaa lunta, jonka
keskellä puhe kuului kaiuttomana kuin olisi huoneessa
puhuttu.

Tervehdys jumppasalista! H heilautuksia käsillä ja jaloilla

UKK-instituutin uusin suositus liikunta
muodoista ja määristä nostaa esille kevyen
liikuskelun, käyskentelyn, paikallaanolon
tauottamisen ja riittävän unen merkityksen
hyvinvointiin. Pienetkin liikkeet ja tuolilta
ylösnousemiset voidaan laskea liikunta
suorituksiksi. Jo kymmenen minuutin reip
paat liikuntatuokiot edistävät terveyttä, kun
han niitä kertyy riittävästi viikon mittaan.
Siispä kaikille asukkaille tervetuloa
j umppasaliin! Ryhmäjumppaan,
yksilöjumppaan sekä omatoimisesti
harjoittelemaan. Jumppaliikkeet tehdään
aina oman voinnin m
 ukaan. Eikä apuväline
ole este!
Vuosittaiset toimintatestit jatkuvat.
Jalkojen lihasvoimaa, käsien puristus
voimaa, kävelyn sujuvuutta, painoa ja
pituutta on mielenkiintoista seurata tälläkin
tavalla!

Y ylösnousuja tuolilta
V venyttelyjä koko keholle
Ä
Ä
J joustoja polviin ja varpaille nousuja
O olkapäiden pyörityksiä
U ulkoilua
L liikettä porraskävelyllä, NuStepillä ja kuntopyörällä
U unta
Aarkiliikkumista ja asioiden hoitamista
Hyvän Joulun tervehdys näillä eväillä joulun aikaan ja muulloinkin.
Kiitos asukkaille kuluneesta vuodesta! Hyvää uutta liikunnallista vuotta!
toivottelee Tuija

Saunan luona olivat jo orava ja jänis. Saunan padassa,
siihen lasketussa mustassa malmipadassa porisi hiljalleen
metsänväen joulupuuro. Pieni metsähiiri jätti hangen
pinnalle pienet askelet ja hännän viivan. Tiainen kallisteli
oksalla päätään. Ei vielä ollut titityyn aika, ja varpunen
kin vaikeni.
Orava sanoi kunnioittavasti: – Isot ne tietävät,
 iten oikea joulurauha tehdään. Isoilla on niin paljon
m
huolehtimista.
Saunalle olivat saapuneet pihakoira ja kotikissa.
– Oikeassa olet, koira vahvisti tietävästi. Minäkin katson
parhaaksi olla poissa jaloista. - Oikeassa olet, vahvisti
kotikissa. Se oli käynyt kiepuksi lauteen reunalle, missä
padan lämpö lämmitti mukavasti, ja oli nukkuvinaan.
Kissa ja koira eivät kiusanneet toisiaan eivätkä metsä
hiirtä, kun o li joulu.
Saunatonttu kurkisti uunin takaa. – Etkö käy puurolle,
koira kysyi, vaikka ei oikeastaan ollut tilaisuuden isäntä
– Vasta kun on yö ja te kaikki nukutte. Se on meidän
tonttujen tapa. Kiitos kuitenkin.
Varhainen yö laskeutui. Kirkkaat tähdet syttyivät
t aivaalle. Sininen hanki oli nyt vain aavistus tähtien
kajossa. Niitä oli niin paljon, että vaikka jokainen olisi
tahtonut oman joulutähden, olisi saanut.
Yrjö Larmola

Nu har det gått ett år
sen jag fick mina fina
hundar Mio (10 år)
och Hugo (5 år)
Basenji hundrasen är lite annor
lunda än andra hundar..de är
mera som katter. Egna regler och
mycket humor är bra att ha. Mio
har ett lynne som en björn och
Hugo är mera som en spansk
matador. Måste säga att vi är alla
många erfarenheter rikare.

Många varma
julönskningar och lyckliga
nyårsdrömmar till er Alla.
Jaana, Mio och Hugo
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Pitkäaikainen ja pidetty toiminnanjohtaja
Tarja Piironen sai eläkelahjaksi mm. talon
viirin joulujuhlassa.

Vanha ja uusi toiminnanjohtaja
Joulupukin polvella Naistoimikunnan järjestämässä perinteisessä joulujuhlassa 2018.

Uutta ja viihtyisää ruokasalin
avajaisia juhlistettiin huikean
Angelika Klas ja Ilkka Kotajan
tangotrion tahdissa.

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön
hallituksen puheenjohtaja Pirjo Työrinoja
- Perhesäätiöstä jatkaa h
 yvää työtään
seuraavan kolmivuotiskauden.
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Lämmin kiitos ansiokkaasta työstä
Lauttasaaren vanhustentalosäätiön
hyväksi Eino Huikko - VPK, Pentti
L ehtiluoto - Lauttasaari säätiö ja N
 alle
Forsgård - Rotary. Kevätk okouksessa
luopuvat hallituksen jäsenet huomioitiin.

Asukkaiden juhannus- ja
syntymäpäiväjuhlat. Ja hellettä
piisasi.

Kansallinen
veteraanipäivä
ja kuva sen
kunniaksi
julkaistiin talon
F B-sivuilla.
Siihen tuli
tykkäämisiä
yli 3700 ja
k ommentteja 63
kpl eli s omehitti.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja
asukkaiden syntymäpäivää!

Kukkien istutusta. Talon
kukkavastaavana toimii
viher peukalo Somppu.

Keväällä 2019
järjestettiin talon
avoimet ovet ja
astiakirppis.
Naistoimikunta
upeana apuna
kirppiksellä.
Päivän tuotto oli
1000 € ja sillä
saatiin lisättyä
asukkaiden viherviihtyvyyttä.

Taloustirehtööri Tauno
H ammar keräsi hienon
summan rahaa ja lahjoitti
tarpeellisen istumavaakan
talon saunan pukuhuoneeseen. Vaakaa ilahtuneena
vastaanotti hoitaja Katja
Holmalahti ja palveluesimies Pirjo Hanski.
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Jouluterveiset
keittiötiimiltä

Lauttasaaren Senioritalo pitää sisällään
Ystävyyttä, lämpöä ja paljon muistoja 
monelta vuosikymmeneltä.
Keittiössä puhalsivat muutosten tuulet
vuoden alussa. Esimies vaihtui, ruokailuajat
yhtenäistyivät. Salaattitarjonta lisääntyi.
Keittiön kunnia-asia on tarjota suurim
maksi osaksi kotimaisia tuotteita, jotka ovat
turvallisia ja puhtaassa luonnossa kasvaneita.
Kaunis ruokasali ja uusi linjasto tuovat
ruokailuhetkiin oman tyylikkyytensä.
Keittiön tavoitteena on tehdä teille
jokaisesta päivästä mieleenpainuva kokemus.
Hyvää joulua ja onnentäyteistä vuotta 2020
Maritta, Milja, Yu, Jaana, Timo,
Somppu, Ganesh ja Katrin

Joulu 2019
Tähdet pienet tuikahtaa,
meiltä huolet

poistaa.

Revontulet hulmuaa,
Valo meille loistaa.
Tähdet maata katselee,
Loimu yötä valaisee,
meille uuden riemu suo,
joulun ihmisille tuo.
– Z. Topelius –
- Pieni tonttu hiipiköön asuntosi
viereen, jättääkseen lahjoista
parhaan ovesi pieleen.
Joulurauhan ja iloisen mielen.

Hyvät Lauttasaaren senioritalon
asukkaat, omaiset ja henkilökunta

Aivan oikein olette kuulleet. Selvää(?) Turun murretta kaikuu
käytäviltä.
Niin se olen minä, Kirsi Wiklund, joka aloitti uutena hoitajana
työtehtävät täällä lokakuun alkupuolella.
Viehettävä ja kauniilla paikalla sijaitseva talonne on tullut
minulle tutuksi jo muutaman vuoden ajan – tosinvain ulkopäin
lukuisilla kävelyretkillä kulkiessani taloa kiertävää rantatietä
vieraillessani tyttären perheen luona.
Olen syntyperäinen Turkulainen. Rakkaita ja merkittäviä asioita
Turussa itselleni ovat m
 erenläheisyys ja kaunis Aurajoen maisema.
Lauttasaaressa saan kokea samaa. Huikean hienotmerimaisemat ja
kallioiset rannat ovat lumonneet minut täysin. Ei aamuakaanetten
teidän asukkaiden kanssa ihastelisi meren ja pilvien luomaa, alati
vaihtuvaa maisemaa. J a tuo aaltojen pauhu.
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja. Työkokemukseniovat
lähes kaikki hoitoalalta, seniori ikäistenparista kertynyttä.
Toimin aikanaan yli 20 vuotta Turkulaisessa hoitokodissa ja nyt
viimeiset 10 vuotta olen ollut Turun kaupungin sairaalapalveluissa,
Geriatrisessa arviointiyksikössä ja Geriatrisessa kuntoutuksessa.
Vuosia sitten toivoin, että tekisin joskus töitä pääkaupunki
seudulla ja myös pohjoisessa Suomessa.
Vuonna 2012 toiveeni toteutui. Sain mahdollisuuden tehdä
kesän töitä Utsjoen terveyskeskuksessa Seitatiellä. Kesästä jäi
monta mieliinpainuvaa muistoa. Huikean kauniit vaaramaisemat,
Tenojoen rannat, yöttömät yöt, hyttyset... vain jotain mainitakseni.
Alkuvuodesta 2019 alkoi ajatus muuttostapääkaupunkiseudulle
kiehtoa todenteolla. Halu olla lähempänä katsomassa pienen
tyttärenpoikani k asvamista sinetöi päätöksen. Hyvällä haltijatta
rella oli kai myös osuutta asiaan, sillä juuri tähän, itseäni kiinnos
tavaan taloon ”joka jo oli ulkopuolelta minulle ennestään tuttu” oli
tullut hakuun sairaanhoitajan työtehtävä. Ja lopun te jo tiedättekin.
Tämä kulunut 2 kuukautta on mennyt nopeasti o petellessani
tuntemaan teitä ja talon tapoja. Olette o ttaneet minut h yvin
ystävälliseti vastaan. Siitä lämmin kiitos. Paljon on vielä
sisäistettävää ja monet asiat v aativat vielä itseltäni sisäänajoa
sujuakseen, mutta tiedättehän sanonnan ”hiljaa hyvää tulee”?
Lämpimin yhteistyöterveisin ja hyvää loppuvuotta toivottaen
Sairaanhoitaja Kirsi
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Terveiset naistoimikunnalta!
Hei kaikki seniorit ja talon henkilökunta,
Taas on joulunaika käsillä, ensimmäinen adventtivietetty. Hoosianna
veisattu, huomenna on toinen adventti.
Naistoimikunnan syksy on lähtenyt käyntiin vanhalla rutiinilla,
joka huipentui adventtimyyjäisiin! Myyjäiset menivät hienosti. Kiitos
kaikille myyjäisiin o sallistuneille. Keittiölle suurkiitos valtavasta työ
panoksesta, olitte mahtavia ammattilaisia!
Tätä joululehteä lukevat varmasti kaikki ja talossa on paljon uusia
asukkaita, joten kerron lyhyesti meistä. Naistoimikunta on perustettu
vuonna 1971, jo ennen talon valmistumista. Perustajajäseniä olivat
muun muassa Liisa Sysimetsä, Aino Hyvärinen, Aino Broberg ja
monta muuta aktiivista lauttasaarelaista rouvaa. Toimimme täysin
vapaaehtoisvoimin, joskin olemme hyvin sitoutuneita tähän toimin
taan. Periaatteenamme ja tehtävänämme on ilahduttaa v irkistävällä
ohjelmalla kuukausittaisissa illanvietoissa. Adventtimyyjäisistä
saatavilla tuloilla viemme teidät kesän alussa retkelle. Viime kesänä
kävimme Hämeenlinnassa!
Olemme olleet mukana myös kesän grillausvuoroissa, siellä on aina
niin mukavaa! Viime kesänä hankittiin uudet mukavat tuolit ja todella
kauniita istutuksia. Naistoimikunnalla oli niin sanotusti ”sormensa
pelissä”!
Kohta on jo aika joulujuhlille. Esiintymään saamme c harmikkaat
kuuluisuudet, Fat Boys’it (Viipurin Lauluveikkojen kvartetti). Myös
jonkinlainen joulutonttu käy asukkaiden ovien takana t uomassa
meidän pienet joulutervehdyksemme. Olemme myös pyytäneet
joulupukin v ierailulle taloon. Hän lupasi tulla aattona kello 15.00
r uokasaliin!
Naistoimikunta toivottaa koko talolle oikein ihanaa joulunaikaa.
Teidän kanssanne on iso ilo ”työskennellä”!
Jouluisin terveisin,
Naistoimikunnan puheenjohtaja, Reini Koskinen ja
kaikki 11 tehokasta naista: Anu, Maiju, Leena, Kaija, Liisa K.,
Lea, Tuija, Liisa M., Satu, Kirsti, Pirjo

Juldikt
”Julen är här
Och lyser frid på jorden
Glädjen är stor
I ett barns klara ögon bor den
Julen är här
I våra mörka länder
Kom låt oss ta varandras händer
När julen är här”
- Önskar er alla en riktigt god jul! /
Hyvää joulua kaikille!
Anna-Kaisa
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Asukkaat osallistuivat aktiivisestiasukasinfoihin
vuoden aikana 12 kertaa. Asukastyytyväisyys
kyselyn mukaan asukasinfo on tärkeimpiä
tiedon saanti paikkoja.

Asukastyytyväisyyskyselyn tuloksena

saadaan mm leivontaklubi ja linnunlaulua sisääntuloaulaan
Asukaslähtöinen kehittäminen Senioritalossa jatkuu! Järjestimme lokakuussa asukastyytyväisyyskyselyn. Vastaaja
määrä oli korkea, sillä 65% asukkaista vastasi kyselyyn. Kiitos kaikille vastauksista ja kehittämisideoista!
Tulokset olivat kauttaaltaan erinomaiset, mutta kehittämistäkin löytyi. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan o soitteessa
lauttasaarensenioritalo.fi .
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Tässä asukastyytyväisyyskyselyn perusteella 
jo päätetyt toimenpiteet:

1.

Joka neljäs kokee yksinäisyyttä

Yksinäisyys on suomalainen kansantauti. Se näkyy myös seniori
talossakin vastausten perusteella. Lähdemme aktiivisesti etsimään
asukkaiden kanssa yhdessä keinoja löytää itselle tärkeää tekemistä ja
samanhenkistä seuraa muista asukkaista. Ensi vuonna aloitamme ystäväpiiri
toiminnan ja kutsumme uudet asukkaat naapurikahvilaan. Myös ylisuku
polvista toimintaa tullaan lisäämään lasten ja nuorten kanssa.

2.

Siivoojan vaihtuminen herätti
keskustelua

Pitkäaikainen siivousyrittäjä lopetti työnsä senioritalossa ja uusi siivous
yritys on aiheuttanut jonkin verran tyytymättömyyttä. Uuden siivousyrittäjän
kanssaon keskusteltu palautteet läpi asukasinfossa ja kerätty asukkailta
palautteet ja toiveet. Yrittäjä ottaa mielellään asukkailta vastaan jatkosakin
henkilökohtaisia siivoustoiveita.

3.

Leipominen kiinnostaa

Kysyimme asukkailta mm mitä asioita he ikävöivät omasta kodista?
Leipominen oli yksi toivotuimpia asioita. Siksi päätettiin perustaa Leivonta
klubi. Piparipaja käynnisti klubin toiminnan ja avasi senioritalon joulukauden
marraskuun lopussa! Tammikuusta alkaen Leivontaklubi kokoontuu kerran
kuukaudessa ensimmäisen kerroksen kerroskeittiössä. Leivontaklubia vetävät
keittiöesimies Maritta Kivistö ja kuntohoitaja Tuija Lehto. Leivontaklubi
suunnittelee itse ohjelmansa. Tervetuloa kaikki leivonnasta innostuneet!

4.

Toivotaan lisää musiikkia

Musiikkihetkiä lisätään ohjelmaan ja yhteislauluhetkiä! Myös Smart
tv:n avulla pystytään jatkossa huomioimaan asukkaiden musiikkitoiveita
aikaisempaa paremmin. Tutun musiikin, esim. Romanssin ja Kulkurin valssin
herättämät tunteet innostavat keskustelemaan.

5.

Lisää kodikkuutta yhteisiin tiloihin

6.

Lisää ruotsinkielistä virkistystoimintaa

Asukaskyselyn palautteen t uloksena
myös sisäpihan kivetykset kunnostetaan
ja postin hakemista pyritään helpottamaan. Yöturvallisuus herätti jonkin
verran huolta. Sitä tullaan tarkastele
maan yhteisprojektissa ammattikorkea
koulun kanssa.
Sisääntuloaulan toimisto kunnoste
taan vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Samalla sisääntuloaulan valaistusta
kohennetaan ja aulaan tuodaan viihty
vyyttä lisäämään äänimaisema. Miltä
kuulostaisi, jos linnunlaulu tervehtisi
tulijaa Senioritalon aulassa?
Lauttasaaren senioritalon asukas
lähtöisen kehittämisen tavoitteena on
entistä kodikkaampi ja aisti-, liikunta
este- ja muistiystävällisempi hyvän
mielen senioritalo. Siellä jokainen
asukas tuntee itsensä tärkeäksi.

Tiesitkö tämän Lauttasaaren
Senioritalon asukkaista:

• 110 asukasta
• 25 ruotsinkielistä asukasta
• 22 miestä

Ennen joulua järjestämme yhdessä asukkaiden kanssa jokaisessa
k erroksessa omat ideointipullakahvit. Työstämme palvelumuotoilun menetel
millä sitä mitä ajatuksia, tunteita, toiveita ja muistoja kohdistuu oman kodin
ajoilta olohuoneeseen, keittiöön ja muihin perheen yhteisiin tiloihin. Näiden
pohjalta suunnitellaan kerrosten yhteisten tilojen uudistaminen 2020 aikana.

Senioritalossa asuu 25 ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvaa asukasta.
Olemme hakeneet rahoitusta, jotta ruotsinkielistä sisältöä ja a ktiviteetteja
voidaan lisätä ja ruotsinkieliset asukkaat kokisivat olonsa vieläkin
kotoisammaksi.

Marja Isokangas, palvelumuotoilija,
asukaskokemusasiantuntija
Saija Toropainen, toiminnanjohtaja
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Elokuussa 2020 bussilinja
Kamppiin
Monien lauttasaarelaisten toive on vihdoin
toteutumassa, sillä HSL valmistelee bussi
linjojen muutosta. Uusi linjasto tulee voimaan
elokuussa 2020. Suora linja 21 V
 attuniemestä
on palaamassa. Linjasto ei tuo oleellisia
parannuksia senioritalolaisten busseilla liikku
miseen. Myllerryksiä aiheutuu lähivuosina siitä,
että Lauttasaarentien itäpään liikennejärjestelyt
Puistokaaren kohdalla muuttuvat.
Bussilla Kamppiin
Uuden 21 linjan päätepysäkki tulisi Kamppiin.
Aiemmin se oli Rautatieasemalla. Senioritalon
asukkaille linjan lähimmät pysäkit olisivat Meri
puistontiellä ja kuten nykyisin Lauttasaarentien
alkupäässä Mutterin tuntumassa. Kamppi mah
dollistaa helpon pääsyn keskustan laboratorioon
näytteenottoihin ja jatkoyhteyden HYKSiin
meneviin busseihin. Senioritalolaisille metroon
vaihtaminen olisi ilmeisesti h elpointa siten, että
menee bussilla 21 Ruoholahteen ja vaihtaa siellä.
Helpotusta saaren sisäiseen liikenteeseen toisi
uusi linja 22. Linja palvelee erityisestä lapsi
perheitä. Sillä pääsee Vattuniemestä päiväkotiin
Isokaarelle ja läntisestä Lauttasaaresta kouluun
Vattuniemeen, kun Myllykallion kouluun tulee
peruskorjaus. Linja kulkisi Katajaharjusta
Isokaarta ja Tallbergin Puistotietä pitkin Vattu
niemeen, tosin vain ruuhka-aikoina.
Uusi linjasto ei kuitenkaan toisi parannusta,
jos haluaa mennä Senioritalosta Lauttasaaren
terveysasemalle tai Lauttikseen. Julkisilla
kulkuvälineillä matka onnistuisi, jos kävelee
Lauttasaarentielle ja m
 atkustaa sitten bussilla 20
länteen. Samaa reittiä jatkamalla pääsee myös
kirkolle. Terveyskeskuksen paikalle tarvitaan
tosin uusi pysäkki.
Lauttasaarentien itäpää remonttiin
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi
katusuunnitelman Lauttasaarentielle välillä
Meripuistotie–Lauttasaaren silta 3.12. Lautta
saarentielle r akennetaan ajoradan kumpaankin
reunaan jalkakäytävä ja pyörätie. Myös kaista
järjestelyt muuttuvat ja alueelle tulee uusia
parkkipaikkoja.
Päätös on lainvoimainen ilman valitusaikaa.
Katujen rakentamiseen on varattu rahaa vuosista
2020−2021 alkaen.
Katri Penttinen
Senioritalon hallituksen varapuheenjohtaja
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Palvelutiimin jouluterveiset

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja saamme rauhoittua Joulun viettoon!
Talossa on tapahtunut vuoden aikana paljon, olemme saaneet
uuden toiminnanjohtajan, jonka johdolla olemme kehittäneet
toimintaamme ja kehitämme edelleen, että voisimme vastata
asukkaidemme tarpeisiin mahdollisimman hyvin.
Vuoden aikana olemme saaneet uusia vakituisia hoitajia
Palvelutiimiin Saran, Heidin, Susannan, Paulan, Essin ja
Marian jatkaessaan elämää muualla; Uusia hoitajia; Sairaan
hoitaja Kirsi Wiklund, lähihoitajat Tiina Seppä-Lassila ja
Pirita Suomi. Pitkäaikaisina sijaisina ovat toimineet AnnaKaisa Tuunainen ja Emilia Korpua. Tammikuun aikana
moniammatillinen tiimimme vahvistuu vielä kolmella uudella
hoitajalla.
Uskomme ja luotamme tulevaisuuteen ja siihen, että p ystymme
rakentamaan yhdessä teidän asukkaiden kanssa talostamme
entistä paremman paikan elää ja asua!

Tulkoon joulu
Niityillä lunta, hiljaiset kadut
Taakse jo jäänyt, on syksyn lohduttomuus
Muistojen virtaa, lapsuuden sadut
Sanoma joulun on uusi mahdollisuus. 
Joulu on taas, riemuitkaa nyt
Lapsi on meille tänä yönä s yntynyt
Tulkoon toivo kansoille maan, 
Pääsköön vangit vankiloistaan
Uskon siemen nouskoon pintaan,
Olkoon rauha loppumaton
Joulu on taas, kulkuset soi
Jossakin äiti, lastaan seimeen kapaloi
Tulkoon juhla todellinen, tulkoon jeesus Herraksi sen
Tulkoon rakkaus, ihmisrintaan
Silloin joulu luonamme on
Tahtoisin päästä, paimenten mukaan
Unohtaa kiireen ja melun rasittavan
Aamu kun koitti, tiesikö kukaan,
Tuo ensi joulu
Sai muuttaa historian
Joulu on taas, riemuitkaa nyt (kerto)
Ikuisen joulun, jos tahdot löytää,
Sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan
Et löydä kultaa, et juhlapöytää,
Löydät vain seimen ja tallin koruttoman
Joulu on taas, riemuitkaa nyt
Kiitämme asukkaita ja omaisia hyvästä yhteistyöstä ja
haluamme toivottaa asukkaille ja heidän omaisilleen
Rauhallista ja Rakkaudentäyteistä Jolulunaikaa ja
toiveiden täyttävää vuotta 2020.

Mitä sinulle tulee mieleen ensimmäisenä sanasta joulu?
Klassinen
musiikki

Joululahjat
Joulukuusi
Glögi

Virsi 21

Kaksi
kynttilää

Rauha
maassa

JOULU
Joulupukki

Joulumieli

Lapset

Lasten ilo

Ihmisillä hyvä
tahto

Menneisyys

Valo ja
lämpö
Lipeäkala
..EI

Haudalla
käynti

Ilo ja
kirkko

Lahjoja

Jouluradio

Joulukirkko

Perinne

Herkkuja

Kiitollisuus

Jeesuksen
syntymäpv.

Joululauluja

Hyvä
ruoka

Näin ajattelimme yhdessä asukkaiden kanssa.
Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!
Caroline, Timo, Mirja, Vuokko, Sari, Raija, Reijo,
Lea, Kaarina, Henrik, Kirsi ja Riitta
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Yhteystiedot ja toimitus
Pohjoiskaari 1–3, 00200 Helsinki

Toimisto (ma–pe klo 9.00–15.00): (09) 682 9070

Fax 09 621 5892 • info(at)lauttasaarensenioritalo.fi
Maanantai -perjantai:

• Toiminnanjohtaja Saija Toropainen: 040 545 2629

• Palveluesimies, lisäpalvelulaskutus, Pirjo Hanski : 040 940 1550
• Keittiöesimies Maritta Kivistö: 044 077 3103
• Keittiö: 044 077 3102

• Kuntohoitaja Tuija Lehto: 050 512 2152

• Talonmies Janne Taskinen: 050 408 0993 (arkisin)
Viikonloppuisin:

• hoitajat: 050 408 0992

• Kiinteistö- ja talonhoito: 020 755 8630 (viikonloppuisin ja pyhinä)
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi(at)lauttasaarensenioritalo.fi
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