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TERVETULOA Lauttasaaren senioritalon asukkaaksi!

Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä asioita talon 
toiminnasta. Toivomme, että opas auttaa Sinua kotiutumisessa 
ja että voit käyttää sitä myöhemminkin etsiessäsi tarvitsemiasi 
tietoja. Toivomme myös, että viihdyt senioritalossa!

Lauttasaaren senioritalon henkilökunta

HUOM! 
MUISTATHAN ILMOITTAUTUA TOIMISTOON  
TAI HENKILÖKUNNALLE, KUN JÄÄT TALOON  
ENSIMMÄISEKSI YÖKSI. Tämä on tärkeää turvalli-
suutesi varmistamiseksi hätätapauksienkin varalta. 
SAMASTA SYYSTÄ ILMOITTAUTUMINEN  
HENKILÖKUNNALLE PALATESSASI LOMALTA  
TAI SAIRAALASTA ON TÄRKEÄÄ. 
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1. TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA
•  Toiminnanjohtaja Saija	Toropainen  040 545 2629
•  Toimisto      09 682 9070
•  Palvelutiimin esimies, lääkärin vastaanotto, kotihoidon palvelusetelit,  
 lisäpalvelulaskutus Pirjo	Hanski   040 940 1550
•  Keittiöesimies ja keittiön hankinnat Maritta	Kivistö  044 077 3103
•  Kuntohoitaja ja talon virkistystapahtuma vastaava Tuija	Lehto 050 512 2152
•  Geronomi/ Hallintosihteeri Caroline	Ngige  050 940 1549
•  Hoitajat A-puhelin  
 klo 07.00–21.00 akuutit hoidolliset asiat ja kotiutumisilmoitukset 
        050 408 0992
•  Hoitajat B-puhelin  050 408 0994
•  sairaanhoitaja    040 357 6622
•  lounaalta poissaolo Keittiö/ Ruokasali  044 077 3102
•  Talonmies arkipäivisin Janne Taskinen  050 408 0993 
 (viikonloppuisin ja pyhinä) Kiinteistö-	ja	Talonhoito	Oy  020 755 8670 
•  Kampaaja Pamela	Pihlström  09 672 672 
•  jalkahoitaja Sari	Sundström  050 566 2019 
•  lauttasaaren terveysasema (ajanvaraus)  09 3104 5260 
•  Konsultaatio, lääkärin kotikäynnin tilaus –  
 Stellan	päivystävä	lääkäri,	arkisin  029 123 6020 
•  24 h, turva-auttaja/hälytyspäivystys Stellan turvapalvelu  010 4088 117 
•  lauttiksen apteekki  09 671 415 
•  lauttasaaren srk:n päivystävä pappi  
 (ma–pe klo 09.00–21.00)  09 2340 4302 
•  seurakuntien palveleva puhelin  
 (su–to, klo 18.00–01.00, pe–la, klo 18.00–03.00)  040 0221 180
•  Taksi      0100 0700 
•  Taksin ennakkovaraus  0100 0600 
•  securitas oy 24/7  020 491 2000

    • Yleinen hätänumero………………................. 112
     • Sairaanhoitopalvelujen neuvonta.................. 09 310 10023
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2. LAUTTASAAREN VANHUSTENTALO- 
 SÄÄTIÖN HALLITUS 

lauttasaaren vanhustentalosäätiön toiminnan tarkoituksena on 
tarjota Helsingin kaupungissa asuville ikäihmisille palveluasuntoja 
sekä asumiseen liittyviä palveluja. 

säätiön hallituksen muodostavat perustajayhteisöjen jäsenet, 
joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen kokoonpano 4/2020 
vuosikokoukseen saakka on seuraava:
	 •		Puheenjohtaja	Pirjo Työrinoja	(Lauttasaaren	perhesäätiö),		
  puh 050 302 8415
	 •		Varapuheenjohtaja	Katri Penttinen (Lauttasaari-Seura)
	 •		Juha Petäjä	(Lauttasaaren	säätiö)
	 •		Olli Eräkivi	(Lauttasaaren	Rotaryklubi)	
	 •		Leena Aro	(Lauttasaaren	Marttayhdistys	ry.)
	 •		Leo Osara	(Lions	Club	Helsinki/Lauttasaari)
	 •	 Ari Tilli	(Lauttasaaren	VPK	ry)

3. HENKILÖKUNTA
senioritalon koulutettu henkilökunta panostaa moniammatilliseen  
yhteistyöhön. Palvelutiimi ja hoitajat laativat sinulle hoito- ja 
palvelu suunnitelman muutettuasi ja hoitajat päivittävät sitä 
 vuosittain. Hoitohenkilö kunnalta voit tilata lisäpalveluja.

senioritalon toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen.  
 Periaatteenamme on tukea asukkaita säilyttämään toiminta-
kykynsä  ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä tehtävistä 
 mahdollisimman pitkään. Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.

3.1.  TOIMISTO
senioritalon toimisto 1. kerroksessa pääsisäänkäynnin  vieressä 
palvelee asukkaita maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja 
 perjantaisin klo 11.00–13.00, muut ajat ajanvarauksella. Toimisto-
puhelin  ma–pe klo 09.00–15.00: puh. 09 682 9070, fax 09 621 
5892.  Toimisto hoitaa tarvittaessa taksin tilauksen,  valokopioiden 
 ottamisen tai faksin lähettämisen asukkaan puolesta. nämä 
palvelut ovat maksullisia. Toimistosta voi tilata myös lisäavaimen 
tai pyytää pysäköintiluvan vieraiden yöpysäköintiä varten talon 
parkkipaikalla.  Toimis tosta voi tiedustella henkilökohtaista sauna-
vuoroa ja vapaata  autopaikkaa (maksullisia).
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Posti jaetaan arkipäivisin toimistossa oleviin postilokeroihin ja 
 sieltä asukkaille ma, ke, to ja pe klo 11.00–13.00. 
lähtevää postia voi jättää toimiston postilaatikkoon. 
lähikaupan puuttuessa voit ostaa arkeasi helpottavia tuotteita 
kanttiinista esim. pattereita, nenäliinoja, postimerkkejä, pastillit, 
mehut ja pieni valikoima elintarvikkeita kuten keksit ym. 

3.2.  HOITAjAT 
Hoitajat ovat talossa joka päivä klo 07.00–21.00. Hoitajien kanslia  
on ensimmäisessä kerroksessa kerroskeittiötä vastapäätä. 
Hoitajien raporttiajat ovat seuraavat: arkisin klo 07.00–07.15 ja   
klo 13.30–13.45. Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 07.00–07.15 ja  
klo 12.00–12.15. Hoitajien viikkopalaveri on maanantaisin klo 
13.30–15.00. mikäli asiasi ei ole kiireinen, pyydämme ottamaan 
yhteyttä edellämainittujen aikojen jälkeen. 
Koska hoitajat ovat suurimman osan aikaa työtehtävissä 
asukkaiden luona, heidät saavuttaa parhaiten puhelimitse 
numeroista 050 408 0992 tai 050 408 0994.

3.3.  KEITTIÖ
Talossa on oma keittiöhenkilökunta. lounaalta poissaoloilmoituksen 
voi tehdä suoraan keittiöhenkilökunnalle esimerkiksi aamiaisen 
yhteydessä tai puhelimella numeroon 0440 773 102. samoin, jos 
omainen / läheinen haluaa ruokailla talossa, on siitä hyvä ilmoittaa 
keittiölle ennakkoon. näin henkilökunta voi varata paikan sinulle 
ja vieraallesi ruokasalista. omaiset ja läheiset voivat ruokailla 11 € 
hintaan ilmoittamalla saliin puh. 0440 773 102.
ilmoita mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisdieetit lääkärin 
tai sairaanhoitajan todistuksella. Poissaolo ruokailusta koskien 
 erityisdieettejä on hyvä ilmoittaa ajoissa. myös tutkimuksia varten 
olevat erityisruokailut on hyvä ilmoittaa ennakkoon. mikäli haluat 
 järjestää  syntymäpäivä-  tai muita tarjoiluja, sovi asiasta keittiö-
esimiehen Maritta	Kivistön kanssa puh. 0440 773 103. 

3.4.  TALONMIES
Talonmies on työssä arkisin klo 07.00–16.00 ja varalla arki-illat 
sekä -yöt. Hänet tavoittaa numerosta 050 408 0993. arkipyhinä  
ja viikonloppuisin perjantaista alkaen klo 16.00 maanantai - 
aamuun klo 07.00 päivystää Kiinteistö- ja Talonhoito oy 
puh. 020 755 8670. ilmoita talonmiehelle vesi-, viemäri- ja 
lämmitysongelmista. Talonmiehelle kuuluvat asiat voi myös 
ilmoittaa toimistoon postia haettaessa tai soittamalla  
puh. 09 682 9070. Talonmies asuu kiinteistössä.
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4. TALON TILAT 
 
4.1.  YLEISET TILAT

lauttasaaren senioritalossa on kolme asuinkerrosta sekä pohja-
kerros. asuinkerroksissa on omat tunnusvärinsä: ensimmäisessä 
kerroksessa keltainen, toisessa vihreä ja kolmannessa sininen.  
Kaikissa  asuinkerroksissa on kerroskeittiö ja oleskelu tila. Kerros-
keittiöissä  on mahdollisuus valmistaa ruokaa (liesissä on virta  päällä 
klo 07.30–19.30) ja keittiön jääkaapissa voi tarvittaessa omalla 
 vastuulla säilyttää ruokatavaroitaan ja kylmässä säilytettäviä  lääk-
keitään. oleskelutiloissa on kirjastoja asukkaiden vapaassa käytössä. 

Pohjakerroksessa sijaitsevat ruokasali, keittiöesimiehen työhuone, 
lääkärin vastaanottohuone, sauna, liinavaate varasto, pyykki tupa, 
varastoja, jumppasali sekä kampaamo. Pohjakerroksen käytävän 
varrella sijaitsevassa väestösuojassa on mahdollisuus säilyttää 
apuvälineitä kuten rollaattoria tai pyörätuolia. 

ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat senioritalon toimisto, hoitajien 
kanslia ja televisiohuone, johon tulevat mm. Helsingin sanomat ja 
Hufvudstadsbladet.  lauttasaari- ja metrolehden voi ottaa kotiin 
luettavaksi. 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee kerhohuone.
 

4.2.  VARASTOT
asukkaille tarkoitettuja säilytyskomeroita on pohjakerroksen väestö- 
suojissa. Komerot eivät ole henkilökohtaisia eivätkä lukollisia, vaan 
ne on tarkoitettu yhteiskäyttöön ja tavaroita säilytetään niissä 
omalla vastuulla. Komeroihin vietävät tavarat on merkittävä selvästi 
omalla nimellä ja huoneen numerolla. ensimmäisen kerroksen 
varastokomerot ovat jumppasali väestösuojassa. Toisen ja kol-
mannen kerroksen komerot ovat pohjakerroksessa pesutupaa 
vastapäätä olevassa väestösuojassa.  Varastot on tarkoitettu vain 
vaatteille eikä esimerkiksi huonekaluille tai vaippalaatikoille.

Pyörävarasto sijaitsee roskakatoksen vieressä olevassa varasto-
rakennuksessa, varaston oikealla puolella. asukkaan oma kotiavain 
sopii pyörävaraston oveen. 
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4.3.  KERHOHUONE 
Kerhohuone sijaitsee 3. kerroksessa pikkuhissiä vastapäätä.  
Kerhohuoneen voit varata omaa käyttöäsi tai ryhmäkokoontumista 
varten talon toimistosta. syntymäpäivä- ym. kahvituksia varten 
kannattaa aika varata hyvissä ajoin, koska huoneessa järjestetään 
myös erilaisia virkistystoimintaan liittyviä ryhmiä. jos haluat kahvi-
tarjoilun talosta, sovi siitä keittiöesimiehen kanssa. 

Huoneen voi myös varata yöpymiseen omalle vieraalleen maksua 
vastaan.

Kerhohuoneessa on verenpaineen mittauksen itsehoitopiste sekä 
puhuva vaaka. 

4.4.  TELEVISIOHUONE
Pääaulan vieressä on talon televisiohuone, jossa voi myös 
lukea  päivän lehtiä. siellä pidetään kahvilaa kolmesti viikossa ja 
 järjestetään virkistystoimintaa. Tv-huoneen voi halutessaan varata 
 yksityistilaisuutta varten. lisätietoja saa toimistosta. 
 

5. ASUMINEN SENIORITALOSSA
5.1.  MUUTTO SENIORITALOON

Tiedot asukkaasta kirjataan talon sähköiseen asiakastietojärjes-
telmään, johon on pääsy vain niillä henkilökuntaan kuuluvilla työn-
tekijöillä, jotka ovat asukkaiden kanssa tekemisissä palvelujen ja 
hoidon osalta. asukkaiden tietojen rekisteröintiä koskeva rekisteri-
seloste on nähtävillä toimistossa. Henkilökuntaa koskee vaitiolovel-
vollisuus, johon työntekijä sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen.

Talossa on lakisääteinen omavalvontasuunnitelma. sillä tarkoitetaan 
kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottaja itse valvoo 
toimintaansa, sen laatua ja henkilökunnan toimintaa sekä tuottami-
aan palveluja. senioritalon omavalvontasuunnitelma on nähtävillä 
talon toimistossa.



!
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5.1.1  Muutossa huomioitavaa
Talossa on kaksi hissiä. muuttamiseen käytetään kerroskeittiöiden  
kohdalla olevaa isoa hissiä, joka sopii tavarankuljetukseen. 
Pienempi  hissi on tarkoitettu vain henkilökuljetukseen. Pääoven 
edessä on pysäköinti kielletty, sillä se on hätäpoistumistie ja varattu 
hälytysajoneuvoille. näistä syistä johtuen muuttokuormat on puret-
tava mieluiten parkkipaikalla, joka sijaitsee talon pohjoispäädyssä. 
Talon sisäpihalle ei  myöskään saa ajaa autolla, koska pihan laatat  
vahingoittuvat ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita pihalla liikkuville. 
Paras aika muutolle on aamupäivällä klo 09.00–11.00, iltapäivällä 
klo 13.00–15.30 ja klo 17.00 jälkeen.
Käytävien palo-ovet sekä automatiikalla toimiva pääovi on 
muistettava sulkea, jos niitä on jouduttu avaamaan muuton 
yhteydessä.
Talon henkilökunta ei voi tarjota muuttoapua.

Talosta pois muutettaessa ei roskakatokseen saa 
jättää	poisheitettäviä	tavaroita	kuten	huonekaluja	ym.,	
vaan ne on toimitettava pois itse. Roskakatokseen 
jätetyistä	huonekaluista	veloitetaan.

5.1.2  Perehdyttäminen talon toimintaan 
Kuntohoitaja Tuija	Lehto esittelee sinulle talon toimintaa ja tiloja 
mahdollisimman pian muuttosi jälkeen. esittelyssä käydään läpi 
myös tätä opasta. järjestyssäännöt ovat liitteenä. Talonmies    
Janne Taskinen näyttää roskakatoksen sekä neuvoo lajitteluun  
liittyvät asiat.
olet tervetullut kaikkiin talon tapahtumiin ja asukasinfoon, jossa 
tutustut talon toimintaan paremmin. Toiminnanjohtaja järjestää 
palautekahvit kerroksittain kaksi kertaa vuodessa.

5.1.3  Palvelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja ja se on tarkoitettu  
hyvinvointisi tukemisen välineeksi. Hoitaja käy luonasi kuukauden 
sisällä muutostasi taloon palvelusuunnitelman laatimisen vuoksi. 
suunnitelmaa varten  terveyteesi ja toimintakykyysi liittyviä asioita 
kartoitetaan ja mietitään yhdessä, miten hyvinvointiasi voidaan 
tukea ja edistää. 
Palvelusuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. 
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mikäli haluat tehdä hoitotahdon, saat valmiin lomakepohjan 
hoitajilta.  Henkilökunta voi toimia todistajana hoitotahdon alle-
kirjoittamisen yhteydessä. muita asukkaan asioihin liittyviä asiakir-
joja (esimerkiksi testamentti) ei henkilökunnalla ole lupa todistaa.  

5.2.  ASUMISEEN LIITTYVÄ PALVELUPAKETTI jA LISÄPALVELUT
5.2.1  Kuntouttava työote toiminnan perustana

senioritalon toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen.  
 Periaatteenamme on tukea asukkaita säilyttämään toiminta-
kykynsä  ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä tehtävistä 
 mahdollisimman pitkään. asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen 
arjen askareissa kuten ruoan hakemiseen ruokasalin linjastosta. 
Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.

5.2.2  Palvelupakettiin kuuluvat palvelut
Palvelupaketti jaetaan kahteen osaan laskulla. Palvelupaketti-
osuus 673 €/kk sisältää ateriat, turvapuhelinpäivystys- ja  hoitajan 
akuutti käynnit, liinavaatteiden pesun, toimistopalvelut, virkitys-
toiminta-ja tapahtumat sekä sauna - ja yhteistilojen käyttö. Palvelu-
pakettiosuus 120 €/kk oikeuttaa kotitalousvähennykseen. siihen 
kuuluu viikkosiivous, liinavaatteiden keruu ja kerran vuodessa 
suursiivous sekä ikkunanpesu. 

• Ruokailu
Palvelupakettiin sisältyy arkipäivisin kolme ateriaa (aamupala,  lounas 
ja päivällinen) ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä kaksi ateriaa 
 (aamupala ja lounas, sekä maksullinen (7 €) iltapala). ruoka-
listat näkyvät talon ilmoitustauluilla ja talon kotisivuilla päivän 
 tapahtumien yhteydessä. Talo tarjoaa kahvit maanantaina, keski-
viikkona, torstaina ja lauantaina oman kerroksen keittiössä. muina 
päivinä voit lunastaa kahvin ja pullan kahvikortilla 2 € hintaan.

Toisen ihmisen kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen 
ovat ykkösasioita myös ruokasalissamme. ruokailun tunnelma ja 
ruoka rauha syntyvät näiden arvojen pohjalta.
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RUOKAILUAjAT OVAT SEURAAVAT:

Arkisin    
 Aamiainen  08.00–09.30
 Lounas   11.30–13.00
 Päivällinen   16.00–17.15

Viikonloppuisin ja pyhinä
 Aamiainen  08.00–09.30
    Lounas   11.30–13.00

             
VIIKONLOPPUISIN jA ARKIPYHINÄ MAKSULLINEN 
ILTAPALA RUOKASALISSA KLO 16.00–17.00 (7 €)

uusi asukas saa oman ruokailupaikan sen mukaan, mitä paikkoja 
on vapaana. Tarvittaessa voit keskustella Jaana Kockin tai 
Caroline	Ngigen kanssa istumapaikoista.

Lounaalta poissaolo
Jos	et	pääse	lounaalle	asioilla	käynnin	tai	muun	syyn	vuoksi,	
ole	hyvä	ja	ilmoita	poissaolostasi	ruokasaliin	 
puh. 044 077 3102. 

Jos	olet	sairaana	ja	haluat	aterian	kotiin,	ilmoita	asiasta	 
hoitajille	(puh.	050 408 0994). Tämä on tärkeää lounasaikaan 
liittyvän	turvatarkastuksen	takia	(ks.	alla	kohta:	Turvaa	päivällä		
ja	yöllä).	Pitempiaikaiset	poissaolot	talosta	kuten	matkat	ym.	
pyydämme	ilmoittamaan	hoitajille	ja	toimistoon.	Samalla	
voimme sopia esimerkiksi siitä, mihin posti laitetaan loman 
aikana.	Ilmoitathan	myös	lomalta	palaamisen	tai	sairaalasta	
kotiutumisen	henkilökunnalle	turvallisuussyistä.

Ruokasalissa	tarjottava	ruoka	on	tarkoitettu	syötäväksi	aterian	
aikana	–	ei	ole	suotavaa,	että	ruokaa	tai	astioita	kuljetetaan	
sieltä kotiin.  
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• Turvaa päivällä ja yöllä
Turvapalvelu sisältyy peruspalvelupakettiin. siihen kuuluu talon
hoitajien apu hätätapauksissa klo 07.00 ja 21.00 välisenä aikana 
ja stellan turva-auttajan apu yöllä (puh. 010 4088 117). stellan 
turva-auttajalla on avain taloon ja asuntoihin. avun saaminen  yöllä 
kestää  enintään 45 minuuttia.
lisäksi turvapalveluun kuuluu hoitajan tekemä tarkistuskäynti  
kotonasi, ellet ole käynyt lounaalla etkä ole ilmoittanut poissa- 
olostasi. 
Talon turvahälytysjärjestelmä sisältää turvarannekkeen ja pöytä-
laitteen asukkaan kotona sekä yhteisissä tiloissa kuten pääoven 
aulassa, ruokasalissa, saunassa, pesutuvassa, jumppasalissa 
ja kerhohuoneessa. Turvaranneke on hyvä pitää ranteessa koko 
ajan, myös suihkussa (vedenkestävä) ja yöllä. Turvaranneke on 
syytä jättää kotiin esim. sairaalaan tai lomalle lähtiessä.
• Paloturvallisuus  
lauttasaaren senioritalo on savuton kiinteistö eli tupakointi (myös 
sähkötupakointi) sisätiloissa on kielletty paloturvallisuussyistä.  
Tupakointipaikka on talon sisäpihalla. 
Talossa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, josta paloilmoitus 
yhdistyy hätäkeskukseen. Pelastuslaitos tulee paikalle noin  
kahdeksassa minuutissa. 
Talossa oleva automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä lisää 
paloturvallisuutta. Tulipalon sattuessa asunnoissa olevat suuttimet 
suihkuttavat vettä palon sammuttamiseksi. 
jos tulipalo syttyy huoneessasi, poistu huoneesta ja sulje ovi. jos 
palo on syttynyt asuntosi ulkopuolella, pysy kotona ja odota palo-
viranomaisen ohjeita. Hissin käyttö on kielletty tulipalon aikana.
Paloilmoitinlaitteisto testataan säännöllisesti kuukauden ensimmäi-
senä arkipäivänä. Palosammutin ja sammutuspeite ovat jokaisen 
kerroksen kerroskeittiössä.
Turvallisuuden vuoksi lauttasaaren senioritalossa ei asunnoissa 
saa käyttää keittolevyjä, leivänpaahtimia eikä omia erillisiä lämmitys-
laitteita. Kynttilöiden polttaminen ja vaatteiden silittäminen asun-
nossa on myös kielletty. 
Tutustu talon kaikkiin poistumisteihin asunnosta katutasolle. 
Poistu misteillä on kaikenlaisen tavaran säilyttäminen kielletty. 
 rollaattorit tulee säilyttää asunnoissa – ei käytävillä. 
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• Viikkosiivous  
Viikkosiivouksesta vastaa Eliot Siivouspalvelu Oy. asunnot 
 siivotaan kerran  viikossa arkisin klo 08.00 ja 15.00 välisenä aikana. 
siivous sisältää lattioiden imuroinnin ja kosteapyyhinnän sekä  
pölyjen pyyhkimisen tasojen vapailta osilta, WC-tilan siivouksen 
sekä tarvittaessa roskapussin toimittamisen ulos roskalaatikkoon. 
muina kuin siivouspäivinä asukas toimittaa itse roskapussit ja  
lehdet niille varattuihin roskalaatikoihin. 
Täysiä roskapusseja ei saa jättää yleisiin tiloihin eikä niiden roska-
laatikkoihin! Tarvittaessa voit pyytää hoitajia viemään roskapussisi 
ulos maksua vastaan.
Pahville on oma paikkansa roskakatoksen vieressä olevassa tilassa, 
jonne pääsee kotiavaimella. Taittele pahvilaatikot litteäksi.  
lasin, metallin ja paperin keräysastiat sijaitsevat roskakatoksen 
vieressä. 
• Liinavaatteiden pesu  
asukkaan omien liinavaatteiden – lakanoiden, tyynyliinojen ja 
pyyheliinojen – pesusta huolehtii kahden viikon välein Eko Wash 
pesula. 
Talon hoitajat merkkaavat asukkaan liinavaatteisiin  asunnon 
 numeron. liinavaatteet olisi hyvä toimittaa hoitajille ennen 
 ensimmäistä petausta esimerkiksi heti muuton alussa. merkkaus 
kuuluu palvelupakettiin. 
liinavaatteet toimitetaan pesulaan joka toinen torstai. Pesulaan 
menevä liinavaatepyykki haetaan kotoa joka toinen torstai  
klo 09.30–11.30. Huolehdithan, että liinavaatteissasi näkyy 
 selkeästi asuntosi numero ja että kaikki pyykkiin menevät liina-
vaatteesi ovat kirjattuna pyykkilistalle. jos et ole kotona pyykin 
 keräysaikaan, voit jättää pyykkipussisi asuntosi sisä- tai ulko-
puolelle. Pyykin keräyspäivä ilmoitetaan ilmoitustauluilla. 
Hoitaja jakaa puhtaan pyykin pohjakerroksessa olevasta liina- 
vaatevarastosta joka toinen torstai klo 12.30–13.00. Pyykkivaraston 
ovi on auki klo 15.00 saakka pyykin omatoimista noutoa varten. 
• Pesutuvan käyttö  
asukas voi pestä itse omaa pyykkiään pesutuvassa. Pesukoneiden 
käyttö on maksutonta, mutta pesuaine on hankittava itse. Pesu-
aineet säilytetään omassa asunnossa. 
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Pesutuvassa on ajanvarauslista. jos varattua aikaa ei voi käyttää, 
on se peruttava.
Kuivaushuoneessa on koneellinen kuivatus ja silityshuoneessa 
on käytössä silityslauta ja -rauta. Huomaathan, että asunnoissa ei 
saa pestä pyykkiä tai silittää.

PESUTUVAN AUKIOLOAjAT OVAT:  
   maanantai    klo 07.30–18.00  
   tiistai     suljettu  
   keskiviikko–torstai  klo 07.30–18.00  
   perjantai     klo 07.30–20.00  
   lauantai     klo 07.30–18.00  
   sunnuntai    suljettu

Voit tarvittaessa myös ostaa henkilökohtaisen pyykin pesun ja 
 silityksen, (ks. maksulliset lisäpalvelut, s. 19 ja hinnasto liitteenä.)
• Tuuletusparvekkeet
Pienten mattojen puhdistus on sallittu tuuletusparvekkeilla (ei siis 
terasseilla) klo 13.00 jälkeen. isojen mattojen puhdistus tapahtuu 
sisäpihalla. Pito- ja vuodevaatteiden tuuletus ja pyykin kuivatus 
 tuuletusparvekkeilla on sallittu arkipäivisin klo 08.00–13.00.
omien tavaroiden säilyttäminen kaikilla parvekkeilla on kielletty.
• Sauna
Talon sauna sijaitsee pohjakerroksessa. Palvelupakettiin kuuluvat 
naisten ja miesten sauna-ajat ovat seuraavat: 

Naiset     
  maanantai    klo 14.00–16.00    
  torstai    klo 08.00–12.30    

Miehet    
  tiistai     klo 07.00–13.00   
  torstai           klo 13.00–16.00   

saunassa on käytettävä omaa istuinalustaa. omat pesuvälineet, 
saippuat, shampoot ja pyyhkeet sekä kylpytakki tarvitaan myös 
mukaan.
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asukkailla on mahdollista varata myös henkilökohtainen, maksullinen 
saunavuoro. lisätietoja saa toimistosta.
Talosta voi myös ostaa kylvetyspalvelua. Voit sopia kylvetys-
palvelusta palveluesimiehen kanssa. 
• Kuntohoitajan palvelut
Kuntohoitajan palvelujen tarkoituksena on tukea asukkaan fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitoa ryhmä- ja yksilöliikunnan keinoilla. sen  
tavoitteena on aktivoida ja harjoittaa asukkaan omaa toimintakykyä 
yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaan.
Kuntohoitaja esittelee sinulle talon tiloja ja toimintaa. jumppa-
salissa tutustutaan kuntolaitteisiin ja liikuntavälineisiin. Kunto-
hoitajaan saa yhteyden puhelinnumerosta 050 512 2152.
• Geronomin palvelut  
Geronomin toiminaan tarkoituksena on asukkaiden psyko- 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yksilö- ja tai ryhmätoiminnan 
keinoin. Teemme myös palveluohjausta ja neuvontaa. olethan 
meihin yhteydessä niin voimme keskustella lisää.
• Sairaanhoitajan palvelut  
sairaanhoitaja antaa neuvontaa terveyteen ja lääkehoitoon 
 liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä  puh. 040 357 6622 
sopiaksesi tapaamisesta.  sairaanhoitajalta klo 10.00 jälkeen 
 arkisin voi varata ajan talon lääkärille. sairaanhoitaja on läsnä 
lääkärin vastaanotolla, kirjaa vastaanoton tiedot asukastieto-
järjestelmään ja huolehtii reseptien uusimiseen liittyvät asiat. 
sairaanhoitaja vastaa talon lääkehuollosta. Talossa on kerran 
kuukaudessa maksuton verenpaineen mittaus, josta ilmoitetaan 
erikseen infotaululla.



Asukasopas 19

5.2.3  Maksulliset lisäpalvelut
• Hoito- ja kodinhoidolliset palvelut   
Palvelupakettiin kuuluvien palveluiden lisäksi voit tarvittaessa ostaa 
maksullisia lisäpalveluita. näihin kuuluu joukko hoitopalveluja  
(esimerkiksi lääkehuolto, apu henkilökohtaisen hygienian hoi-
dossa, tukisukkien/siteiden laitossa ja poistossa, verenpaineen 
mittaus jne.), kodinhoidollisia palveluja (esimerkiksi roskien vienti, 
henkilökohtaisen pyykin pesu ja silitys), saunapalvelu avustettuna 
sekä aterian tuonti kotiin sairaustapauksissa.   
lauttasaaren senioritalo on Helsingin kaupungin palvelusetelituottaja. 
asukas voi halutessaan anoa palveluseteliä kattamaan lisäpalvelujen 
kustannuksia. ota yhteys Pirjo	Hanskiin puh. 040 940 1550 halutessasi 
keskustella palvelusetelin käyttöön tai lisäpalveluihin liittyvistä asioista.
• Lääkäripalvelut  
senioritalossa käy Stella Oy:n sisätautien erikoislääkäri Peter 
Klemets keskiviikkoisin.  lääkärille vastaanottoajan voit varata 
 sairaanhoitajan numerosta 040 357 6622. 
Vastaanoton hinta: lyhyt käynti alle 20 min kela-korvauksen 
 jälkeen 33 €. Pitkä käynti alle 30 min 53 €. lisäksi vastaanotolla 
on talon sairaanhoitaja avustamassa 12 €/käynti. Hänen kauttaan 
voi uusittaa myös reseptit.
• Jalkahoitaja, kampaaja ja hieroja  
Kampaaja ottaa vastaan asiakkaita pohjakerroksessa.
jalkahoitaja Sari	Sundström käy talossa asukkaiden luona 
 sovittuina päivinä. ajanvarauksen voi tehdä häneltä suoraan. 
 ajanvaraukset ja peruutukset puh. 050 566 2019.
Parturi-kampaaja Pamela	Pihlström käy talossa torstaisin.  
Kampaajan voi tilata puhelinnumerosta 09 672 672. 
jalkahoitaja ja kampaaja ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja  
laskuttavat itse palveluistaan.
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6. MUITA KÄYTÄNNÖN ASIOITA 
• Helsingin Sanomat ja HBL
Helsingin sanomat ja HBl jaetaan aamuisin tilaajan oven taakse. 
jos jakelussa ilmenee puutteita, asukkaan tulee itse ottaa yhteyttä 
lehden jakopalveluun.           

• Ulko-ovet
Talon pääovi on kiinni klo 19.30–07.30. ilta- ja yöaikana pää-
ovi avautuu omalla avaimella pääoven oikealla puolella olevasta 
 lukosta. lukon päällä on valaisin. oman asunnon avaimella pääsee 
kulkemaan myös muista talon ulko-ovista.

• Televisio
Talossa näkyvät Welhon kaapelikanavat. uudenmalliset taulu-
televisiot toimivat yleensä ilman digisovitinta. 

Talon omat televisiot 1. kerroksen tv-huoneessa ja kerroskeittiössä 
ovat asukkaiden vapaassa käytössä. Kerroskeittiön televisiossa 
 näkyy myös maksullisia kanavia ja niistä voi seurata formuloita, 
 tennistä ja jääkiekon sm-liigaa sekä elokuvia.

• Tietokone
ensimmäisen kerroksen oleskelutilassa on tietokone, jossa oleva 
internet-yhteys on asukkaiden vapaasti käytettävissä. jos haluat 
internet-yhteyden omaan asuntoosi, sinun on järjestettävä se itse.

• Kirjastot
oleskelutilojen ja televisiohuoneen kirjahyllyissä olevat kirjat ovat 
asukkaiden vapaassa käytössä. 

jos haluaisit käyttää kaupunginkirjaston palveluja, mutta sinun on 
hankala mennä käymään kirjastossa, voit käyttää Helsingin  
kaupunginkirjaston kotikirjastoa. ota yhteyttä kirjaston kotipalveluun 
ja kerro, mikä kirjaston tarjonnassa kiinnostaa. Kotikirjasto tuo  
asiakkaan toivomat kirjat suoraan kotiin. Palvelu on asiakkaalle 
maksutonta. Palveluun voi soittaa klo 13.00–15.00,  
puh. 09 3108 5214, (sähköposti: kotikirjasto@hel.fi).

näkövammaisten keskus Celia-kirjasto tarjoaa kirjallisuutta ääni-
kirjoina  kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. 
jos olet kiinnostunut tästä palvelusta, ota yhteys Celiaan,  
puh. 09 2295 2200. 
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• Apteekkipalvelu
asukkaan on mahdollista käyttää Lauttiksen apteekin 
maksutonta  palvelua, joka toimii seuraavasti: asukas laittaa 
lääketilauksensa  maanantaina tai torstaina klo 14.00 mennessä 
pääoven aulan ilmoitus taulun vieressä olevaan apteekin  vihreään 
posti laatikkoon. apteekki toimittaa lääkkeet kotiin tiistaina ja 
 perjantaina  klo 14.00 jälkeen veloituksetta.

apteekin kanssa on mahdollista tehdä tiliasiakassopimus lääkkeiden 
maksamiseksi. lauttiksen apteekin puhelin   09 671 415.

• Vieraat
asukkaan vieraat ovat tervetulleita taloon. Yövieraista on 
 ilmoitettava toimistoon paloturvallisuussyistä. Vieraiden on 
 mahdollista yöpyä talon kerhohuoneessa. Yöpymisen hinta on 
47 euroa yhdeltä  ja 57 euroa kahdelta henkilöltä/yö. Yöpymiseen 
sisältyvät liinavaatteet ja pyyhkeet. Yöpyminen tulee ilmoittaa 
 toimistoon hyvissä ajoin kerhohuoneen muun käytön ja tarvittavien 
valmistelujen vuoksi.

asukkaiden vieraat voivat jättää autonsa talon pysäköintialueelle 
talossa käydessään. Pääsisäänkäynnin eteen ei saa pysäköidä 
ennen kaikkea siksi, että se on varattu hälytysajoneuvoille. jos 
omainen tai läheinen haluaa jättää autonsa yöksi parkkipaikalle, 
pyydetään häntä hakemaan toimistosta tai toimiston ollessa kiinni 
hoitajilta (050 4080994) parkkeerauslupa sakkojen välttämiseksi. 
lupa palautetaan toimistoon.

• Yörauha
järjestyssääntöjen mukaan muita asukkaita ei saa häiritä 
 tarpeettomasti klo 22.00–07.00. esimerkiksi suihkussa käynti on 
kielletty edellä mainittuna aikana.



Asukasopas22

7. VIRKISTYSTOIMINTA
senioritalo tarjoaa runsaasti virkistystoimintaa, johon kaikki 
 asukkaat voivat osallistua omien toiveidensa ja aikataulujensa 
mukaisesti. samalla kannustamme asukkaita jatkamaan myös 
vanhoja harrastuksiaan talon ulkopuolella. Viikoittaisesta virkistys-
toiminnasta ilmoitamme tv-huoneen ja ruokasalin edessä olevilla 
ilmoitustauluilla. lisäksi viikoittainen virkistystoiminnan ohjelma on 
esillä kerrosten ilmoitustauluilla sekä talon kotisivuilla  
www.lauttasaarensenioritalo.fi 
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VIRKISTYSTOIMINNAN OHjELMAA 
 Viikoittain

•  Tiistai-, perjantai- sekä sunnuntaikahvilat 
•  Ma-pe Muistiryhmä
•  Naapurikahvila
•  Keskustelu- ja lukupiiri
•  Tuoli- ym. jumpat
•  Englannin kerho
•  Makkaran grillaus (kesäaikaan)

 Kuukausittain
•  Naistoimikunnan järjestämä illanvietto
•  Lauttasaaren suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan  
 järjestämä iltahartaus
•  Lauttasaaren seurakunnan diakoniatyöntekijän vetämä  
 ryhmätilaisuus
•  Leivontaklubi
•  Asukasinfotilaisuus
•  Lauletaan yhdessä (Talossa yhteislaulutapahtuma)

 Vuosittain
•  Kevätretki (naistoimikunta)
•  Avoimet ovet -tapahtuma
•  Omaistenilta
•  Myyjäiset (naistoimikunta)
•  Asukkaiden syntymäpäivämuistaminen juhannusjuhlissa  
 ja itsenäisyyspäiväjuhlassa 
•  Joulukauden avajaiset
•  Jouluaaton hartaus
•  Joulun ajan runsas ohjelma
•  Esiintyjiä monta kertaa vuodessa
•  Ooppera- ja taidehistorialuennot, teemapäivät

 Asukkaiden järjestämää ohjelmaa
•  Bingo
•  Tietovisa
•  Iltateetilaisuudet eri kerroksissa 

 Muita ulkopuolisten järjestämää ohjelmaa
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8. MUUTTO TALON SISÄLLÄ 
muutto talossa toiseen asuntoon voi tulla eteen, jos toimintakyvyn 
heikentyessä tarvitsee asunnon lähempää hissiä tai ruokasalia. 
ota yhteyttä toiminnanjohtajaan, jos tarvitset asunnon vaihtoa.

9. ANNA PALAUTETTA
senioritalon henkilökunta tekee parhaansa tarjotakseen 
 asukkailleen mahdollisimman hyvää palvelua ja siksi kaikki 
 palaute on meille tärkeää. jos et ole tyytyväinen talon  palveluihin 
tai henkilö kunnan toimintaan, ota mahdollisimman pian  yhteys 
 toiminnanjohtaja Saija Toropaiseen, palvelutiimin esi mieheen 
 Pirjo Hanskiin  tai keittiön esimieheen Maritta Kivistöön. 
 Pyrimme selvittämään  ongelmatilanteet tai väärinkäsitykset 
 välittömästi ja korjaamaan ne. Tarvittaessa järjestämme  
palaverin asukkaan, omaisen ja henkilökunnan kanssa. jos 
 olemme onnistuneet mielestäsi hyvin ja olet tyytyväinen   
saamaasi palveluun, on myös se palaute meille tärkeää.

Palautetta voit antaa joko suullisesti tai kirjallisesti henkilö -
kunnalle, senioritalon nettisivujen kautta tai sähköpostiosoitteella:  
info@lauttasaarensenioritalo.fi 

10. TOIMINNAN VALVONTA
lauttasaaren senioritalon toimintaa valvoo etelä-suomen  
aluehallintovirasto ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.
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LAUTTASAAREN SENIORITALON jÄRjESTYSSÄÄNNÖT 
Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on lisätä yleistä viihtyisyyttä ja tehostaa 
asukkaiden turvallisuutta sekä ehkäistä tarpeettomia riskejä kuten turhia palo-
hälytyksiä ja järjestyshäiriöitä.
•  Elävien kynttilöiden polttaminen  
 elävien kynttilöiden polttaminen on asunnoissa kielletty. Kiellettyä on myös keittolevyjen,  
 leivänpaahtimien ja muiden vastaavanlaisten sähkölaitteiden käyttö.
•  Tupakointi  
 Kiinteistö on täysin savuton. Tupakointi / sähkötupakointi on sallittu vain ulkona,  
 erikseen mainituissa paikoissa. Tupakoitsijan on huomioitava paloturvallisuus, asukas- 
 viihtyvyys, ihmisten sairaudet, haju- ja savuhaitat siten, että tupakointi ei aiheuta muille  
 asukkaille ja henkilökunnalle edellä mainittuja haittoja tai muita vaaratilanteita.
•  Kotieläimet  
 Koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten pito ei ole talossa sallittua siisteys- ja  
 allergiasyistä vakituisessa asumisessa tai yhteisissä tiloissa ilman sopimusta.
•  Lintujen ym. ruokkiminen  
 lintujen ym. ruokkiminen talon alueella on kielletty terveydellisistä syistä sekä  
 Helsingin järjestyssäännön mukaan.
•  Tavaroiden säilytys  
 asukkaan tavarat säilytetään omassa asunnossa ja verkkokomerossa.  Henkilökohtaisten  
 tavaroiden säilyttäminen yleisissä tiloissa on kielletty. Henkilö- ja paloturvallisuussyistä  
 poistumisteiden tulee olla esteettömiä.  
•  Vaatehuolto ja tuuletus  
 Pyykinpesu ja silittäminen on sallittu ainoastaan talon pesulatiloissa. Vaatteet ja    
 pikkumatot tuuletetaan tuuletusparvekkeilla ja isot matot ulkona tamppaustelineillä.  
•  Sähkölaitteet ja kiinteät kalusteet  
 Viallisia sähkölaitteita ei saa käyttää. maadoittamattomia sähkölaitteita ei saa käyttää  
 WC- eikä suihkutiloissa. 
•  Ilmoitukset henkilökunnalle  
 asukkaan tulee ilmoittaa henkilökunnalle ennakolta, mikäli ei osallistu lounaalle tai  
 hänelle on tulossa yövieraita. asukkaan tulee ilmoittaa henkilökunnalle välittömästi  
 myös, jos havaitsee vikoja tai vaurioita talon vesi- tai sähkölaitteissa. samoin tulee  
 ilmoittaa, jos asukas havaitsee muita sellaisia vikoja tms., jotka voivat aiheuttaa vaaraa  
 tai vahinkoa asukkaille tai omaisuudelle.
•  Jätteet  
 jätteet täytyy lajitella talon ohjeiden mukaisesti.
•  Yörauha  
 muita asukkaita ei saa tarpeettomasti häiritä klo 22.00–07.00.
•  Avun antaminen muille asukkaille  
 avun tarpeessa olevaa asukasta tulee auttaa, erityisesti hätätapauksessa.
•  Korvausvelvollisuus  
 asukas on korvausvelvollinen, mikäli aiheuttaa vahinkoa talolle tai sen irtaimistolle.

 07.03.2019  
	 Lauttasaaren	vanhustentalosäätiön	työjaosto
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Lauttasaaren	senioritalossa	hoitaja	on	joka	päivä		paikalla	
klo	07.00–21.00	ja	Stella	Oy	vastaa	hälytyksiin	yöllä	 
klo 21.00–07.00.

 SAIRASKOHTAUKSEN SATTUESSA TAI  
 MUUSSA HÄTÄTILANTEESSA
 •  Hälytä apua painamalla rannekkeesi hälytysnappia. 
  Voit myös painaa pöytälaitteen punaista nappia.    
  Puheyhteys turvapalvelu stellan  hälytyskeskukseen  
  aukeaa ja voit kertoa avuntarpeestasi. stella hälyttää  
  talon hoitajan apuun klo 07.00–21.00. Yöllä apuun  
  tulee stellan turva-auttaja 45 minuutin sisällä. saat  
  lisä ohjeita hoitajalta tai stellalta. 

 •  Jos puheyhteys hälyttimen kautta on epäselvä,  
  hoitaja tai Stellan turva-auttaja tulee tarkistamaan  
  tilanteesi.  
 •  jos kuulet avunhuutoa tai havaitset muuta  
  poikkeavaa tai häiritsevää ääntä, paina rannekkeen  
  (tai pöytälaitteen) punaista nappia. Kun puheyhteys  
  aukeaa, kerro tilanteesta. Yöllä voit myös soittaa ensi- 
  sijaisesti stellaan puh. 010 4088 117, tai arkisin  
  talonmiehelle puh. 050 408 0993.

Kiireellisessä hätätilanteessa (esim. sydänoireet) voit 
luonnollisesti myös soittaa suoraan hätäkeskukseen  
puh. 112. Yöllä soitettaessa hätäkeskus kysyy, kuinka  talon 
 ulko-oven saa auki. Voit kertoa, että talonmiehen,  
kiinteistö- ja talonhoidon sekä Stellan puhelinnumerot 
löytyvät pääovesta.
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Lauttasaaren senioritalo  
Pohjoiskaari 1-3, 00200 Helsinki

Toimisto, arkisin	klo	09.00–15.00: (09) 682 9070 

Hoidolliset asiat ja kotiutumisilmoitukset  
Hoitajat A puhelin,	klo	07.00–21.00: 050 408 0992

Toiminnanjohtaja Saija Toropainen: 040 545 2629

www.lauttasaarensenioritalo.fi  
info@lauttasaarensenioritalo.fi


