Kesälehti

2019

Toiminnanjohtajan tervehdys
Tuntuu, kuin vain pieni hetki olisi kulunut siitä, kun
esittelin teille itseni joululehdessä - ja nyt olemmekin jo
juhannuksen kynnyksellä.
Paljon on talossa tapahtunut puolen vuoden aikana.
Talon toimintaa on päivitetty vastaamaan paremmin
nykyistä tarvetta saada palveluita, jotta Senioritalossa
asuminen pitkään olisi mahdollista.
Lauttasaaren senioritalossa on asuntoja 108 kpl, joista
kaksi on varattu lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi
putkiremontin ajaksi.
Keski-iältään lähes 87-vuotiaita asukkaita on 110.
Miehiä heistä on 22. Asukkaista noin 20 % puhuu
äidinkielenään ruotsia. Helsingin kaupungin kotihoidon
palveluseteliasukkaita on 51. Suurimmalla osalla asukkaista on liikkumista helpottava apuväline käytössä.
Monella asukkaalla on diagnosoitu muistisairaus. Talon
asukasprofiili on siis vuosien aikana muuttunut. Siksi
talonkin toiminnan täytyy vastata paremmin haasteisiin.

2

Ruoka vaikuttaa vahvasti ihmisen hyvinvointiin ja
terveyteen. Keittiötiimi on ansiokkaasti kysellyt teiltä
toiveita ja palautteita. Suurimpina toiveina oli salaattien
ja kasvisten lisääminen jokaiselle aterialle sekä kotikaljan saaminen ruokajuomaksi. Nämä toiveet on jo
toteutettu ja saamme nauttia niistä joka päivä.
Päivittäistä iltapäiväkahvia olette toivoneet paljon.
Tällä hetkellä on jo sikäli parempi tilanne, että maanantaita lukuun ottamatta saamme nauttia tuoreesta
iltapäiväkahvista. Teemme töitä sen eteen, että ensi
vuonna jokaiseen päivään kuuluisi kahvihetki.
Hienosti olette myös lähteneet mukaan ”muovittomaan” ruokailuun ja vähentämään senioritalon
muovijätteen määrää. Ennen ”food duck”-margariini
annostelijaa talossa kulutimme vuodessa pieniä muovi
sia margariinirasioita niinkin hurjan määrän kuin
120 600 kpl. Toivottavasti pian saamme ”food duckiin”
voi-kasviöljysekoituksen, jotta se leivän päälle levi
tettävänä rasvana palvelisi paremmin asukkaiden
makutottumuksia.

Paljon on saanut kiitosta myös ruoka-aikojen yhtenäistäminen ja aamiaisaikojen pidentäminen.
Syksyllä meitä odottavat mielenkiintoiset hetket, kun
kauan odotettu ja kaivattu ruokasalin sekä aulan remontti
pääsee alkamaan. Ruokasalin remontti pyritään suunnittelemaan niin hyvin, että selviäisimme mahdollisimman pienillä
poikkeusruokailuilla. Pyydän jo etukäteen teiltä asukkailta
retkimieltä, kun yksinkertaistettu ruokailu tapahtuu remontin
aikana eri puolilla taloa ja pihallakin.
Meille on kunnia-asia, että talomme asukkaat saavat asua
omassa kodissaan niin pitkään kuin se on turvallista. Koska
kotihoidon palveluntarve kasvaa joka kuukausi, vahvistamme
sairaanhoidollista osaamista myös iltaan ja viikonloppuun.
Syksyn aikana saamme toisen sairaanhoitajan palvelu
tiimiimme.
Talomme houkuttelevuus on kasvanut. Tänne halutaan
tulla asukkaaksi. Jokainen hakija näyttää esittelykierroksen
jälkeen toteavan, että tässä talossa on hyvä henki. Jatketaan
näin: yhdessä yhteisöllisesti - ja turvataan hyvä huominen.
Lauttasaaren senioritalon asukaslehti on jo pitkäaikainen
perinne. Idean isänä yli 20 vuotta sitten toimi kunniapuheenjohtaja Mauno Juhola. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Tarja
Piiroinen siirsi tämän kunniakkaan lehden toimituksen
uudelle toiminnanjohtajalle. Ilokseni olen saanut taas kivoja
kirjoituksia lehteen. Lehdessä kerrotaan mm. miten ruokasalin remonttia tullaan tekemään ja mitä otetaan huomioon
sekä miten sisustussuunnittelija sai idean ruokasalin väritykseen ja tyyliin.
Tämän ihanan valssin tahdissa haluan toivottaa iloisia
lukuhetkiä ja hyvää kesää kaikille.
” Kun taas on aika auringon, niin uskon, siinä taikaa on.
Mä sulle taitan kukkasen, kun vastaan riennät nauraen.
Ja tanssipaikan suuntaan päin näin lähdetään me käsikkäin.
Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon jälleen haaveisiin.
Jag tror, jag tror på sommaren
Jag tror, jag tror på sol igen
Jag pyntar mig i blå kravatt
och hälsar dig med blommig hatt
Jag tror på dröm om sommarhus
med täppa och med lindars sus
En speleman med sin fiol
och luften fylld med kaprifol”
Kesäterveisin Saija Toropainen

Kesä jälleen

Lempeää vihreää, kukkia ja linnunlaulua.
Kaikkea tätä Senioritalon ympärillä. Lähes kaikille tämä on paras vuodenaika. Toki Suomessa
saamme iloita kaikista neljästä.
Luonnosta huolehtiminen annettiin jo Raamatun alkulehdillä ihmisen tehtäväksi. Luonto,
eläimet tulevat monissa Jeesuksen sanoissakin
esiin. Vuorisaarnassa hän sanoo: ”Katsokaa
taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon
enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi
murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? (Matt 6)
Jeesuksen sanoissa tulee esiin suuri luottamus taivaallisen Isän johdatukseen ja sen
varassa on hyvä ajatella tämän kesän ja tulevien
päivien vaiheita. Puhutaan pyhästä huolettomuudesta, joka luottaa siihen, että meitä johda
tetaan. Se ei kuitenkaan poista järjenkäyttöä
sekä itsestä ja toisesta huolehtimista.
Jeesus jatkaa Vuorisaarnassaan: ”Älkää siis
murehtiko: Mitä me nyt syömme? Tai mitä me
juomme? Tai Mistä saamme vaatteet? Tätä
kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette
kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan,
niin teille annetaan kaikki tämäkin.”
”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen!”
Hyvää kesäaikaa kaikille!
Pirjo Työrinoja
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Kesätervehdys Kaikille

Sommarhälsningar åt er Alla

Kesä, mikä ihana asia, jopa sade on mielyttävä kesällä.

Sommaren är så underbar att även en regnskur känns
sagolik.

Se on parasta aikaa nyt. Kesä on jo niin lähellä, että se
on melkein täällä. Nyt iloitaan hetkestä, joka on ihan
melkein tässä, mutta ei vielä.
Kesä on kuin perhon lento
kaunis, lyhyt ja hennon hento.
Aika kuluu mutta muistot jää,
ne rikastuttavat elämää.

Nu är den bästa tiden. Sommaren är redan så nära att
den är nästan här. Låt oss glädjas över ögonblicket som
snart är här.

Sommaren är som fjärilens dans
Vacker, kort och utsökt skir
Tiden går men minnena kvarstår,
de berikar livet.
Maria
Lauttasaaren Senioritalon Sairaanhoitaja

KESÄRETKI 2019

Terveiset Naistoimikunnalta!
Käki kukkuu, kielot kukkivat isoina mattoina, ilma on
niin kylmä, mikä se on? No Suomen kesä! Huhtikuussa
oli helteistä, nyt Toukokuussa pipo päässä ja hanskat
kädessä. Mutta luonto on niin kaunis. Vihreän eri sävyt
täyttävät luonnon.

Kesäretki on 4.6.2019. Suuntaamme kohti Hämeen
linnaa, jossa lounastamme perinteisellä hotelli
Aulangolla. Käymme ikivanhan Vanajan kirkon pihalla
laulamassa Suvivirren. Kotimatkalla poikkeamme
Iittalan lasitehtaalla, jossa voi tehdä ostoksia ja
kahvitella.Retki on on asukkaille ilmainen, eli Nais
toimikunta maksaa tilausbussin ja lounaan hotelli
Aulangolla. Toivokaammeaurinkoista päivää.

Naistoimikunnan kevätillat on vietetty. Oli monta
hauskaa iltaa, vanhoja tuttuja esiintyjiä. Toivottavasti te
Asukkaat olette viihtyneet.

Syksyn illanvietot ja ohjemat ovat vielä auki, mutta
jatkamme entiseen malliin!

Talossa oli avoimet ovet ja astiakirppis Huhtikuussa,
Naistoimikunta avusti siinä.

Asukkaille lämpimät kesän toivotukset!

Perinteinen Tallinnan lounasristeily oli oli Toukokuun alussa ja kesälauntaiset makkarangrillaukset alkavat Kesäkuun alussa. Olemme mukana grillaamassa.

Kiitos talon henkilökunnalle kivasta yhteistyöstä!

Naistoimikunta
Reini Koskinen PJ

ÅLDERSDOMEHEMMET LUGNET
I ESBO ÄR SLUT

Norra svenska församlimngen hade i många år ett
Ålderdomshem, för ett trettiotal pensionärer.
Den drivande kraften, var i starten Anna Palmgren, född von Kræmer. Hon hade en släkting
CARL
GUSTAF ROBERT VON KRÆMEr, som testamenterade hela sin och hustruns förmögenhet till
förmån för pensionärer. Det Ryska åldrinshemmet fick hälften och Norra församlingen den andra hälften.
Kapitalet har under årens lopp vuxit ansenligt och förvaltningen har anförtrotts den nya Johannes församlingens
Församlingsråd.
Vårt Seniorhem på Drumsö, har under flere år haft förmånen (och framöver), att få emottaga ett årligt anslag om
10.000 euro.
På detta sätt kommer ett mycket gammalt testamenterat kapital, att vara en källa till trevnad för oss i Drumsö
Seniorhem.
Anslaget går till Seniorhemmet och inte till någon skild person, enligt de nya regler som gäller i samhället.
Kirjoitti CAP
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Kesäterveiset keittiötiimiltä
Vuosi 2019 alkoi muutosten tuulten puhaltaessa.

Pitkäaikainen emäntämme Elina jäi opintovapaalle.
Toivotamme hänelle opiskeluonnea, tervetuloa takaisin
kun aika on.
Elinan sijaisena aloitti Maritta, hän on alun hämmennyksen jälkeen päässyt menoon melkein mukaan.
Kaikki uudet muutokset, kuten salaatit ja ”levite
ankka” ovat olleet haasteellisia asukkaille ja keittiö
henkilökunnalle.
Te asukkaat olette olleet aivan ihania ottaessanne
kaikki muutokset vastaan positiivisella asenteella.

Ruokasalin remontin aikana meillä on ruokailussa
omat haasteemme, toivomme ”evakkoruokailun” olevan
teille mieleenpainuva kokemus.
Toivottavasti muutokset ja uudistukset tuovat tedän
päiviinne positiivisia tuntemuksia ja iloista mieltä.
Joukkoomme liittyy kesän ajaksi Aija Ollikainen,
hän työskentelee keittiössä ja salissa tarpeen mukaan.
TOIVOTAMME TEILLE AURINKOISTA KESÄÄ!
Maritta, Milja, Yu, Jaana
Somppu, Timo, Ganesh,
Maria, Katrin

Seuraava suuri muutos on ruokasalin pieni ”pintaremontti” syksyllä, odotamme remontin alkamista ja
valmistumista avoimin mielin.

Hei kaikki senioritalon asukkaat!

Terveisiä opintovapaalta! Onkin ensimmäinen kerta,
kun kirjoitan talomme lehteen opiskelijan ominaisuudessa. Jäin opintovapaalle tämän vuoden alussa, ja lähes
puoli vuotta vapaata onkin jo kulunut. Opiskelen AMK
Metropoliassa vanhustyön ammattilaiseksi, eli geronomiksi. Opinnot kestävät kaiken kaikkiaan kolme ja
puoli vuotta, ja opintoja on nyt takana kaksi ja puoli vuotta. Jos kaikki
menee kuten on tarkoitus, valmistun
uuteen ammattiin ensi keväänä. Se
on minulle erittäin arvokas asia,
sillä pitkä aikainen haaveeni on
toteutumassa. Vaikka olen jo aika
iäkäs opiskelijaksi, on minulla silti
tunne, että opiskeluni ajoittui aivan
oikeaan ajankohtaan. On ollut ihana
huomata, ettei milloinkaan ole
liian myöhäistä oppia uutta ja aika
monesta haasteellisemmastakin
asiasta voi myös selvitä. Tunnen
olevani myös etuoikeutettu, kun
saan opiskella, ja olen lisäksi myös
valtavan ylpeä tulevasta ammatistani. Geronomi ei edusta ammattiaan kapea-alaisesti,
vaan hän voi työllistyä hyvinkin erilaisiin tehtäviin
vanhustyön alalla.Lisäksi opinto-ohjelma on minusta
erittäin upeasti koottu, sillä jokaisessa opintoalueessa
ammatillinen näkökulma on vanhenemista ja ihmisyyttä arvostavaa ja kunnioittavaa.
Myös kesäisin on opintoja. Tähän kesään liittyen
olemme tehneet yhden pihasuunnitelman ja pitäneet
pihatalkoot erään palvelukeskuksen piha-alueella
yhdessä sen asukkaiden kanssa. Se on ollut oikein
mukavaa ja kyllä tulin ajatelleeksi myös sitä, kuinka
onnellisia me täällä senioritalossa voimme olla, kun

ympäristömme on näin upea. Eipä monessa paikassa ole
merinäköalaa tai merellistä tunnelmaa.
Meille suomalaisille yhteys luontoon on ollut aina
itsestään selvä asia ja luonnossa liikkuminen on aina
kuulunut monen iäkkään arkeen. Luonnon ja kasvien
vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille ovat
merkittävät. Jo muutamien vuosikymmenien aikana asiaa on tutkittu ja tieteellisestikin todettu asian olevan näin. Nykyisin maailmalla tutkitaan ympäristön ja
varsinkin viherympäristöjen vaikutuksia
erilaisissa asumisympäristöissäasuvien
iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin ja tunnetiloihin. Ulkoympäristöllä on iäkkäiden
hyvinvoinnille ja toimintakyvylle monia
merkityksiä. Se voi joko aktivoida iäkästä liikkumaan ulkona, tai se voi estää
liikkumisen. Suotuisa ulkoympäristö luo
mahdollisuuksia aktiiviselle liikunnalle
sekä sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kaikenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen on
todettu onnistuvan paremmin ulkona kuin
sisätiloissa. Mieliala kohenee ja kaunis
pihaympäristö tuo meille monille muistoja mieleen.
Pelkästään jo ulkona istuminen ja ympäristön tarkkailu
lisäävät hyvinvointia. Ulkona puutarhassa on ärsykkeitä
kaikilleaisteille. On tuoksuja, värejä, lintujen laulua ja
niin edelleen. Toivottavasti tämäkin kesä olisi lämmin
niin, että saisimme kokea jälleen monta mukavaa yhdessäolon hetkeä omalla kauniilla sisäpihallamme.
Kaikille oikein ihanaa, lämmintä ja aurinkoista kesää!
Toivottaa
Elina Tähtinen-Aalto

5

Tarvitsetko sinäkin

edunvalvontavaltakirjan?
Toukokuun 13. päivä 2019 lakimies
Katariina Kuusiluoma kävi Lautta
saaren senioritalossa puhumassa
edunvalvontavaltakirjasta. Katariinan
mielestä jokaisella aikuisella pitäisi
olla voimassa edunvalvontavaltakirja,
mutta miksi?

Kuka hoitaa asioitasi, jos et itse enää pysty? Jos haluat
itse päättää, kuka voi toimia puolestasi, kannattaa tehdä
edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jossa nimeät itse valitsemasi henkilön tai henkilöt
hoitamaan asioitasi ja päättämään puolestasi, jos lääkäri
joskus tulevaisuudessa toteaa sinut kyvyttömäksi huolehtimaan omista asioistasi.
Katariina muistutti kuulijoille, ettei edunvalvonta
valtakirja ole vain ikäihmisten asia. Tulevaisuudesta
kun ei koskaan tiedä, ja kuka tahansa meistä saattaa
tarvita toisten apua. Jos ikää jo on, sitä tärkeämpää
on järjestellä asioiden hoitamista. Edunvalvontavalta
kirjassa annat juridiset oikeudet itse valitsemillesi
luottohenkilöille hoitaa asioitasi tulevaisuudessa.
Vaikka teet edunvalvontavaltakirjan nyt, se astuu
voimaan vasta (ja jos) et itse kykene huolehtimaan
omista asioistasi.
Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole ja tarvitset toisten
apua asioiden hoitamiseen, ainoa vaihtoehto on toimia
maistraatin kautta. Maistraatti voi toki nimetä jonkun
läheisesi edunvalvojaksi, mutta edunvalvojana toimi
minen on paljon hitaampaa, työläämpää ja selvästi
kalliimpaa kuin edunvalvontavaltuutettuna toimiminen.  
Edunvalvontavaltuutus on siis kuin voimassa
o leva vakuutus sen varalta, ettet itse pysty hoitamaan
asioitasi.
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Katariinan teesit:

Miksi jokainen tarvitsee edunvalvontavaltakirjan?

1.

Haluat päättää itse, kuka hoitaa asiasi ja miten
ne hoidetaan siinä tilanteessa, jossa et itse
pysty päättämään omista asioistasi. Päätöksenteko
on sellaisen ihmisen käsissä, johon juuri sinä luotat.

2.
3.

Et halua joutua viralliseen ja jäykkään edun
valvontaan eli holhoukseen.

Haluat helpottaa etkä hankaloittaa läheistesi
arkea, jos toimintakykysi heikkenee. Teet
edunvalvontavaltakirjan myös läheistesi vuoksi.

4.

Olet oman elämäsi paras asiantuntija ja haluat
ennakoida ja varautua, jos sinulle sattuu
jotakin.

Edunvalvontavaltakirja onkin turvallinen ja
luotettavatapa järjestää omat asiat oman toimintakyvyn ja erityisesti ymmärryskyvyn heikkenemisen varalta. Myös sopimuskumppanit voivat luottaa siihen,
että valtuutetulla, jolla on esittää vahvistettu edunvalvontavaltakirja, on oikeus edustaa valtuuttajaa.
Lisää tietoa edunvalvontavaltuutuksesta:
www.fridadamily.fi

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt
Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
Lauttasaaren vanhustentalosäätiö s.r:lle
Lisätietoja
• Saija Toropainen
toiminnanjohtaja,
Lauttasaaren senioritalo,
saija.toropainen@lauttasaarensenioritalo.fi
040 545 2629

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö s.r:lle on myönnetty
Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoi
keus osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle
palvelulleen sekä liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallis
ten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.
Lauttasaaren vanhustentalosäätiö s.r ylläpitää Lauttasaaren senioritaloa,
joka tarjoaa turvallista ja kohtuuhintaista asumista meren rannalla. Palveluasuminen Lauttasaaren senioritalossa sisältää asumisen vuokrayksiössä tai
-kaksiossa sekä monipuolisen palvelupaketin. Kuukausimaksuun sisältyvät
ateriat, siivous, liinavaatteiden pesu, virkistystoiminta ja turvapalvelut.
Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu on suomalaisten hyvin
tuntema alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta alkuperästä ja työllistämisestä kotimaassa. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka
on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on
myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.
– Lauttasaaren vanhustentalosäätiö s.r haki Suomalaisen Työn Liiton
merkkejä, koska talomme on toiminut alusta asti, eli vuodesta 1975 samalla
toimintamallilla, kotimaisella omistuksella ja vahvalla arvopohjalla. Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiö s.r:n
ylläpitämä ja voittoa tavoittelematon, hyvää asumista ikäihmisille tarjoava
palvelutalo, jonka toimintaa ylläpidetään asukasmaksujen turvin. Asukastyytyväisyys on korkealla ja haluamme merkeilläkin viestittää ja kuvata
toimintaamme ja omistajuutta, kertoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.
– Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset tuottavat liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää, kuten myös juuri merkin saanut
Lauttasaaren vanhustentalosäätiö. Se tuottaa palveluja alueensa senioriväestölle ja huolehtii heidän hyvästä ja viihtyisästä asumisesta, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

• Niina Ollikka
markkinointipäällikkö,
Yhteiskunnallinen yritys -merkki,
Suomalaisen Työn Liitto,
niina.ollikka@suomalainentyo.fi
040 674 8773
Yhteiskunnallinen yritys
-merkin saaneet yritykset
r atkovat liiketoiminnallaan
yhteiskunnallisia tai ympäristö
ongelmia. Ne käyttävät
suurimmanosan voitostaan
yhteiskunnallisen tavoitteensa
edistämiseen.
www.yhteiskunnallinenyritys.fi
Suomalaisen Työn Liitto toimii
sen puolesta, että suomalaisen
työn arvostuskasvaa ja suoma
lainen työ menestyy. Liitto
hallinnoi s uomalaisesta työstä
kertovia merkkejä, vaikuttaa
ostopäätöksiin ja haastaa työ
elämää uudistumaan.
www.suomalainentyo.fi
Lauttasaaren vanhustentalo
säätiö s.r on vuonna 1971
perustettu säätiö, jonka toimin
nan tarkoituksena on tarjota
ikääntyville helsinkiläisille
palveluasumista ylläpitämällä
Lauttasaaren senioritaloa, jonka
toiminta alkoi vuonna 1975.
www.lauttasaarensenioritalo.fi
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Uudistuksen tavoitteena on
turvallisempi ja toimivampi
arki
Asukkaiden haastatteluissa nousi esiin
tärkeitä asioita, jotka tulevat jatkossa
ohjaamaan kehittämistä:

1.

Rollaattorit ovat asukkaille
välttämätön turva, mutta 
samalla ne ovat kaikkien tiellä

Asukaslähtöistä
kehittämistä
Lauttasaaressa

Miten eletään yhteisissä tiloissa
rollaattorien kanssa? Miten helpotetaan turvallisen ja välttämättömän
apuvälineen kanssa liikkumista.

2.

Muistisairaat tarvitsevat
ratkaisuja, jotka lisäävät
varmuuden tunnetta arjessa
Miten voidaan tukea siinä, että
jokainen asukas tuntee olonsa
arvokkaaksi? Miten voidaan auttaa
löytämään oma paikka, oma koti,
oma rooli yhteisössä? Muistisairas voi
lähteä esim ruokailusta pois ruokailematta, jos ruuhka turhauttaa häntä.

3.

Astioiden palautus ruuhkauttaa

Miten turhaa ruuhkaa voisi välttää
ruokailun loppuvaiheessa?

Ruokailu on Lauttasaaressa päivän
kohokohta, jopa kolme kerta päiväs
sä. Saimme tehtäväksi suunnitella
ruokailutilan uudistuksen. Koska oli
tärkeää että tilat saadaan nykyistä
toimivammaksi ja miellyttävämmäksi,
lähdimme liikkeelle asukkaiden tar
peista ja toiveista.

4.

Moni kokee yksinäisyyttä
joukossa

5.

Yhteisiin tiloihin kaivataan lisää
kodikkuutta

A

6.

sukaslähtöisessä kehittämisessä tarpeet selvitetään
palvelumuotoilun menetelmillä: havainnoidaan ja
haastatellaan sekä pidetään yhteisiä ideointipalavereita.

Miten lisätä yhteisöllisyyttä ja auttaa
löytämään ystävä, joka on samalla
aaltopituudella?

Miten yhteiset tilat voitaisiin saada
kodikkaammiksi ja virikkeellisemmiksi? Miten kontrasti oman kodin
ja yhteisten tilojen välillä saataisiin
pienemmäksi?
Miten tukea Asukkaita olemaan
omatoimisia mahdollisimman
pitkään?
Miten voisi kannustaa vielä nykyistä
enemmän?
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Asukaspersoonat kuvastavat kaikkia
asukkaita
Palvelumuotoilussa on tärkeää määritellä asiakaspersoonat, jotta kehittäminen voidaan kohdistaa suoraan heidän tarpeisiinsa. Me löysimme Lauttasaaresta nämä neljä asukaspersoonaa
(kuvat viitteellisiä, vain sisäiseen käyttöön). He
edustavat uudistuksen suunnittelussa kaikkien
asukkaiden tarpeita.

T e r tt u
To i v e i k a s

Arne
av u l i a s

Rollaattoriasukas

kaksikielinen / Avoin

Ensin uudistetaan ruokailutilat
Uudistaminen etenee vaiheittain tulevan syksyn ja talven
aikana. Ruuhkan helpottamiseksi ruokatilan aulan kulku
reittejä väljennetään ja rollaattorien säilytystiloja lisätään
aulassa. Pöytäkokoa pienennetään; se helpottaa oman paikan
löytymistä, madaltaa kynnystä tutustua pöytäkaveriin ja sujuvoittaa keittiöhenkilökunnan työtä.
Idea värimaailmaan syttyi asukaslahjoituksena saaduista
vuosilautasista! Sisustukseen tuodaan merellistä tarinaa,
seinät maalataan, huonekaluihin saadaan lisää värejä ja seiniin
pintojen erilaisuutta, jotta tilan hahmottaminen ja oman paikan löytäminen helpottuu. Samalla tilaan saadaan lisää kodikkuutta. Valaisimista osa uudistetaan tuomaan kodikkaampaa
valoa ruokatilaan.
Ruokatilan eteiseen tuodaan tukevat istuimet ja seinälle
a iotaan hankkia digitaalinen näyttö, jota voidaan käyttää
monipuolisesti. Samalla eteistila siistiytyy. Myös alakerran
wc-tilat kunnostetaan.
Ruokasalin aulaan tulee Lauttasaari-aiheisia kehystettyjä
valokuvia. Asukkaat pääsevät mukaan valitsemaan niitä!
Kiitos kaikille lauttasaarelaisille
avoimuudestaja kiinnostuksesta uutta
kohtaan! Työ on vasta alussa!
Terveisin, Suunnittelutiimi
Marja Isokangas (vasemmalla),
palvelumuotoilija ja gerontologian opiskelija

Ta i m i
Ta r k k a i l i ja

Anni
au t e ttava

Muistisairas

Palveluseteliasukas

Solja Suutarinen (oikealla),
sisustussuunnittelija
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Kippoja,
kuppeja, arabiaa
ja aarteita
Geronomiopintojeni viimeisessä harjoittelussa sain
ilokseni vaativan mutta mielenkiintoisen tehtävän
järjestää Lauttasaaren senioritalon ensimmäisen Arvokirppiksen Avoimien Ovien päivänä 27. huhtikuuta.
Arvokirppiksenpääajatus oli, että sen tuotto käytetään
täysin asukkaiden hyväksi. Monet syksyllä asukas
tyytyväisyyskyselyyn vastanneet asukkaat toivoivat
senioritaloon lisää viherkasveja. Toivottavasti nämä
toivomukset voidaan kirpputorin ansiosta toteuttaa!
Kirppikselle saatiin runsaasti lahjoituksia niin
senioritalon anteliailta asukkailta, Naistoimikunnalta
kuin Lauttasaaren asukkailtakin. Myös useat helsinkiläiset antiikkikaupat halusivat antaa arvoesineitä tähän
hyvään tarkoitukseen. Kiitos kaikille kortensa kekoon
kantaneille!
Arvokirppiksellä oli runsaasti kävijöitä. Monet
vierailijat, jotka olivat tulleet Avoimien Ovien Päivään
tutustumaan senioritaloon tai tapaamaan Ukkiksia,
piipahtivat myös kirppiksellä. Ennakkomainonta
Lauttasaarilehdessä ja facebookissa oli houkutellut
paikalle lukuisia saarelaisia ja kävijöitä kauempaakin.
Tunnelma kirppiksellä oli leppoisa, vaikka kauppaa käytiin välillä hyvinkin vilkkaasti. Toikan lintu,
Sarpanevan kynttilänjalat ja Arabian aarteet ja muutkin arvotavarat sekä kauniit koriste-esineet, korut ja
tuiki tarpeelliset käyttöesineet herättivät kiinnostusta
ja o nneksi myös ostohaluja. Yksi kirpparin erikoisuuksista, hieno silinterihattu, taisi lopulta kuitenkin jäädä

10

myymättä. Kirpparin yhteyteen rakennetussa ”Simabaarissa” kävijät pääsivät hetkeksi istahtamaan ja nauttimaan senioritalon keittiön loihtimista vappuherkuista.
Munkit ja sima tekivät hyvin kauppansa ja saivat paljon
kehuja osakseen.
Erityiskiitos Naistoimikunnalle, joka auttoi ansiokkaasti niin myymisessä kuin iloisen tunnelman yllä
pitämisessä!
Täytyy vielä mainita, että saavutimme hienosti tälle
ensimmäiselle Arvokirppikselle asetetut taloudelliset
tavoitteet. Myös Lauttasaaren senioritalon tunnettuus
lisääntyi kohisten kävijäsuosion ja Lauttasaari-lehden
jutun ansiosta. Tuleekohan tästä uusi vuosittainen
traditio senioritaloon?
Käytän samalla vielä tilaisuuden kiittää kaikkia teitä
Lauttasaaren senioritalon mahtavia ja niin mukavia
asukkaita sekä osaavaa ja lämminhenkistä henkilö
kuntaa. Olipa taas niin hauska viettää aikaa teidän
kanssa tämän toimeksiannon merkeissä! Teillä on
mahtava meininki, jatkakaa samaan malliin!
Hyvää kesää!
Sari, Geronomi (valmistuin toukokuussa)

Sompun Kesä 2019

Hei, ihanaa kun meillä on taas
kesä Suomessa ja omalla saarellamme!! Auringon valo antaa
meille kaikille paljon uutta
voimaa ja elämän iloa. Lempeän lämmin kesäinen tuuli saa
meren aallot laulamaan ja kimaltelemaan auringon säteistä.
Ihmisten kasvoilla näkyy iloa ja
lämpöä. Lauttasaaren luonto on jo puhjennut kukkaan
ja kaikki saaremme eläin asukit varmasti myös nauttivat kiireistä pesien rakentamisesta. Kohta jo näemme
varmasti kauniita joutsenia poikasineen rannoillamme.
Lokit ovat myös ahkerasti kalastelemassa lähivesillä
ja niin on paljon kukkia joka puolella. On niin mielen
kiintoista seurata tätä kaikkea kesäistä tohinaa joka
puolella. Lauttasaaren ja koko Suomen luonto on niin
kaunista kesälläkin.
Minusta on ollut aina näiden 10 vuoden aikana kun
olen asunut Lauttasaaressa seurata myös sillallamme
onkivia ihmisiä. Heillä tuntuu olevan niin hauskaa
ja välillä tuntuu etteivät he niin paljon välitä tuleeko
silakkaa vai ei, kiva vain olla yhdessä ja touhuta.

Meidän perhe matkustaa paljon. Tänäkin vuonna
olemme olleet jo Islannin ihmeellisessä maassa ja
Taiwanissa vierailimme viime marraskuussa. Olemme
olleet myös seikkailleet Amerikassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Saksassa, Eestissä ja vaikka missä.
Mutta yksi asia on meille kuitenkin tärkeää, että kesällä
haluamme vain nauttia Suomen kesästä. Suomi on paras
paikka maailmassa ja etenkin kesällä ei voi muuta kun
iloita täällä lämmöstä ja iloisten ihmisten seurasta.
Mikään ei voita aikaista aamukahvia ja aamun lehden
lukemista kotirannassa perheen ja ystävien kanssa.
Kesäiset sadepäivätkin ovat virkistäviä ja mukavia.
Lämmin kesäsade saa luonnon tuoksumaan niin
hyvälle.Sade myös rauhoittaa mieleni ja sen ropina
ikkunoissa, laitureilla ja kallioilla kuulostaa musiikilta.
Sitä on kiva kuunnella.
Minä toivon teille kaikille rakkaille ystävilleni
Senioritalossa oikein rentoa ja iloisen aurinkoista kesää.
Rentoudutaan kaikki ja annetaan kesän helliä itseämme.
Olette kaikki minulle niin tärkeitä. Kiitos.
Terveisin
Teidän Somppu

KESÄINEN TERVEHDYS PALVELUTIIMILTÄ!
Vuosi on ehtinyt jo puoleen väliin, luonto on kauniin
vihreä ja kukatkin kukkii!
On ihanaa, kun talomme sijaitsee näin kauniilla paikalla! Saamme nauttia täällä joka päivä luonnon koko
ihanuudesta ja kauneudesta!
Alkuvuosi on tuonut muutoksia myös palvelutiimiin.
Olemme tehostaneet ja kehittäneet toimintaamme
niin, että pystyisimme palvelemaan mahdollisimman
hyvin meidän ihania asukkaita. Hyödynnämme
henkilökunnan moniammatillista osaamista asukkaiden
hyväksi.
Tämä näyttäytyy asukkaille esimerkiksi sillä, että
nykyään näette myös Carolinen, Tuijan, Marian ja
Pirjon tekemässä kotipalvelua sekä auttamassa ruokasalissa omien erityisvastuidensa lisäksi. Myös kylvetyspalvelu tapahtuu nyt oman henkilökunnan toimesta ja
ryhmätoimintaa on lisätty.
Meille on tärkeää, että asukkaamme ovat tyytyväisiä
ja saavat tarvitsemaansa palvelua arvokkaasti, kunnioittavasti, luotettavasti sekä suurella sydämellä!
Palaute on meille erittäin arvokasta!
Palvelutiimiin on tullut myös uusia hoitajia, Susanna
on aloittanut vakituisena alkuvuodesta ja Anna-Kaisa
työskentelee sekä toimistossa ja palvelutiimissä.

Sijaisina ovat toimineet Irene, Annikka ja meidän
entiset opiskelijat Hanna ja Heidi. Uusina keikkatyöntekijöinä on juuri aloittanut Katrin, Assi ja Henna.
Kesätyöntekijöiksi tulevat jo tutut Hanna, Heidi,
Irene ja Anne-Marie kun vakituinen henkilökunta
(Caroline, Tuija, Sirpa, Paula, Anisa, Sara, Susanna
ja Katja) viettävät ansaittua kesälomaa. Essi sijaistaa
vuoron perään sekä Pirjoa että Mariaa.
Suvivirren sanoin toivotamme kaikille
asukkaillemmeerittäin ihanaa ja kaunista kesää!
”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen kauniisti joka
paikkaa koristaa kukkanen
Nyt siunausta suopi taas lämpö auringon. Se luonnon
uudeks luopi, se kutsuu elohon
Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa. Puut metsän
huminoivat taas lehtiverhossa
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumala. Ihmeitäs
julistaapi se vuosi vuodelta
Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö
Herran kansa luojaansa kiittäisi?
Mun sieluni sä liitä myös äänes kuorohon. Ja armon
Herraa kiitä kun Laupias hän on”
Pirjo ja koko palvelutiimin henkilökunta
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JOKAISELLA
MEISTÄ ON
TARINA
Oli olympiavuosi 1952, kun lopetin koulunkäyntini
keskikouluun Mariankadun tyttökoulussa. Pääsin heti
töihin Huhtamäki-yhtymään Lauttasaareen. Päällikköni
oli tuomari Ikävalko. Minä aikuistuin ja itsenäistyin
täällä upeassa Lauttasaaressa, missä olen nyt viettämässä elämäni iltaa. En olisi silloin uskonut, että nyt olisin
täällä. Aivan sen rannalla, minulle niin tärkeän meren
äärellä.
Kun poikani sai järjestettyä minut tänne Senioritaloon, ihastuin heti talon sijaintiin, sitä ympäröivään
upeaan luontoon. Miksi en siis nauttisi elämästäni
täällä?
Samalla hyväksyin Senioritalon yhteisön, kaikki sen
asukkaat, sekä henkilökunnan. Ryhdyin pikkuhiljaa
tutustumaan talon persoonalliseen porukkaan. Tarkkaillessani heitä huomasin, että heillä on valtavasti elämänkokemusta takanaan, mielenkiintoisia tarinoita kiehtovista ihmisistä. Kaikilla meillä on omat elämämme,
omat värikkäät kokemuksemme. Ne ovat rikkautemme.
Kun tulin ensikertaa TV huoneen kahvitilaisuuteen
joku hoitajista osoitti minulle ainoan vapaana olevan

paikan pöydän päästä. Ujona laskeskelin leikkiä pöydässä olijoiden akateemisuudesta, koska minulle heidän
akateemisuutensa oli heti selvää. He olivat oppineita
ja minä en. Mutta viihdyin heidän seurassaan, nautin
nokkelista vitseistä ja kokemuksen kartuttamasta elämänhuumorista.
Tässä talossa on paljon ihmisiä, ja jokaisen elämä on
oma tarinansa. Ei toinen toista parempi tai huonompi.
Tarinat tekevät meistä rikkaita, ne ovat henkistä pääomaamme.
Mikä valtava määrä elämän oppia meneekään
kanssamme unohduksiin, ellemme tee jotain. Se kaikki
tulisi saada talteen, se tulisi kertoa nuoremmillemme.
Kehotankin teitä hyvät ystävät; pankaa tarinanne paperille, kirjoittakaa elämänne vaikka siniseen vihkoon,
muistelkaa elämäänne ja se tempaa teidät mukaan, se
kuljettaa teitä edelleen läpi ilojen ja surujen. Nauttikaa
tarinoistanne vielä kerran! Minä olen sen jo tehnyt.
Olen kirjoittanut tarinani nuorilleni.
Te kaikki ihanat senioritalon ihmiset, on kunnia olla
yksi teistä.
Ihanaista Suomen suvea meille kaikille.
Sirkka Gamrasni
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Kuvat: Eino Huikko

TÄNÄÄN ON HUOMISEN EILINEN - OPPITUNTI LUONNOSTA
Pidän Suomen eri vuodenajoista (talvi, kevät, kesä ja
syksy), koska nämä vuodenajat kertovat mielestäni
myös meidän elämästämme. Talvi on kylmä, ja se vaatii
pukeutumaan lämpimiin vaatteisiin. Talvella tarvitsemme paksut takit, sukat ja kengät ja talvi tuntuu kestävän
myös kauan.

hän siinä kävele. Kevyesti sanottuna, meillä kaikilla
on talvi, kevät, kesä, syksy ja niin sanottuja ”kuivia
päiviä”. Elämässämme on raskaita, kevyitä, surullisia
ja onnellisia päiviä, jotka liittyvät erilaisiin elämämme
vaiheisiin tai terveyteemme liittyviin asioihin. Joskus
meidän on hyvin vaikea kohdata todellisuutta.

Kun kevät saapuu, on pakko vaihtaa paksut vaatteet
kevyisiin, emmekä tarvitse silloin enää paksua takkia, sukkia tai kenkiä. Valo lisääntyy ja aurinko alkaa
paistaa, vaikka ei ole vielä edes lämmintä. Luonto myös
alkaa herätä. Minun mielestäni elämä tuntuu myös
kevyemmältä. Mekin heräämme johonkin ja odotamme kaunista kesää. Talossamme ainakin kimppakävely
käynnistyy, sisäpihamme laitetaan kuntoon ja meidän
talomiehemme Janne alkaa leikata nurmikkoa.

Voimme aina lainata vihjeitä luonnosta ikääntyneestä
elämästämme huolimatta. Elämme täällä yhteisössämme ja tämä on meidän maailmamme.

Kesää kohti luonto muuttuu kokonaan ja tarvitsemme
kevyet vaatteet ja kengät. Ihmiset pukeutuvat kauniisiin
ja värikkäisiin vaatteisiin. On lämmintä ja luonto on heräillä ja kaunis. Näen pihalla hereillä olevat kanit ja olen
kuullut, että myös karhut ovat heränneet talviunesta.
Syksy koputtelee sitten kesän jälkeen. Luonto on
edelleen yhtä kaunis, ennen kuin se alkaa mennä
”nukkumaan”. Ihmiset alkavat valmistautua tulevaan ja
etsivät sopivia vaatteita syksyyn. Kesävaatteet laitetaan
kaappiin, ja otetaan käyttöön taas syksyyn sopivat takit
ja kengät. Pimeys alkaa lisääntyä kun mennään kohti
talvea. Näin luonto ja sen mukana myös meidän elämämme pyörii tässä maailman osassa.
Vuodenajat ovat erilaisia eri puolilla maailmalla.
Olen kotoisin Keniasta ja siellä on kolme vuodenaikaa.
On sadekausi, kuivakausi, ja talvelta tuntuva kausi,
jossa luonto vain ”seisoo”. Silloin on kylmä, lämpötila
on välillä +10 ja +0 välissä. Mikään ei kasva, ihmiset
pysyvät kotona ja mieluummin takan ympärillä. Taivas
on pilvinen, sataa tihuuttaa koko ajan ja aurinko ei paista. Silloin on tylsä ilma.
Voimme lainata paljon luonnosta ja liittää sen omaan
elämäämme sekä henkilökohtaisella tasolla kuin myös
yhteisömme tasolla. Jokaisella on oma ainutlaatuinen
polkunsa, jonka kanssa hän elää päivästä päivään.
Kukaan ei voi ymmärtää toisen henkilön polkua, ellei

Olemme kaikki myös hyvin erilaisia tässä meidän suuressa talossamme ja muistutamme toisiamme
huumorin avulla, että vanhuus ei tule yksin. Meillä on
myös sellaisia päiviä, kuten täällä myös huumorilla
tulee sanottua, ”ettei jaksa, tiedä eikä osaa mitään”. Se
on selvä asia, että me kaikki ikäännymme, ja se mitä
tulee näiden vuosien mukana, ei kukaan tiedä. Omasta
työkokemuksestani voin sanoa, että elämämme muuttuu iän myötä. Esimerkiksi, joku voi ajatella jälkikäteen, miksi toinen ei vastannut, kun tervehdit tai sanoit
hänelle jotain. Voi olla, ettei hän ole kuullut mitä sanoit.
Toisaalta, jos joku ei jaksa odottaa hissin tulemista,
voi olla, että hänellä on hätä, ja hän haluaa tästä syystä
kotiin niin pian kuin mahdollista.
Yhteisönä meidän on elettävä yhdessä, koska olemme
toistemme naapureita. Tarjoamme toisillemme seuraa,
apua, turvallisuutta, tukea ja monia muita hyviä asioita.
Voi olla myös joitakin asioita, joista emme ehkä pidä.
Voisimme silti yrittää löytää hyviä asioita, joita voimme
jakaa keskenämme tässä meidän yhteisössämme. Olen
varma, että hyvät asiat painavat vaa`assa enemmän.
Lopuksi, nyt on kesä, ja joka kesä kesäkahvilat ovat
olleet sisäpihallamme sään salliessa. Haluan kiittää
meidän toiminnanjohtajaamme Saija Toropaista uudesta ulkoasusta sisäpihallamme ja toivon, että voimme
nauttia siellä lämpimästä kesästä ja kesäkahviloista.
Ottakaamme yksi päivä kerrallaan, koska tänään on
huomisen eilinen.
Kiitos teille kaikille ja muistakaa aina tarkistaa, mitä
talossa tapahtuu seuraamalla aulan valotaulua sekä
ilmoitustauluja! Hyvää ja aurinkoista kesää!
Caroline Ngige Geronomi
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TALONMIEHEN TERVEISET

saimme myös uusia kalusteita). Talonmiehenkin on
mukava välillä jäädä toviksi seurustelemaan asukkaidemme kanssa ja ihastella upeaa puutarhaa, unohtamatta merinäkymää.

Saimme täällä pääkaupunkiseudulla lunta enemmän, kuin esimerkiksi kotipitäjässäni Kauhajoella, joka
kuitenkin sijaitsee 350 km pohjoisempana. Selvisimme
jälleen kerran talvesta mielestäni aika hyvin...kiitos
uskollisen Jonsered ruohonleikkurin, johon talveksi
kiinnitetään lumilevy ja vaihdetaan talviöljyt. Joinakin
aamuina joutui tosin ensin kaivamaan lapiolla itsensä autotallille, että sai haettua leikkurin ja aloitettua
lumensiirron. Tämä pienensikin parkkialuetta melkoisesti lopputalvesta, mutta sopu sijaa antaa lumellekkin,
niinkuin sanotaan.

Kuten monet ovat jo huomanneet ja moni tutustunutkin, saimme keväällä uuden koiranpennun, joka tuntee
nimen Sunny. On ollut niin kiva jutella asukkaiden
kanssa, koska niin monet kyselevät Sunnyn kuulumiset:)

Mikäpä sopisikaan paremmin kesälehteen, kuin muistella hetkisen viime talvea.

Toukokuu on juuri jäänyt taakse ja kesäkuu alkanut
kesäisissä tunnelmissa. Talomme ahkerat puutarhaihmiset ovat aloittaneet kesäkukkien istuttamisen ja sisäpiha
eritoten näyttää niin houkuttelevalta paikalta istuskella(

Vuodenvaihteessa aloitti uusi Toiminnanjohtaja Saija
Toropainen, jolle omasta puolestani toivon mukavia
työvuosia talossa, ja että kivasti alkanut yhteistyömme
jatkuu.
Lopuksi vielä haluan toivottaa talon mahtaville asukkaille ja upealle henkilökunnalle aurinkoista kesää.
TALONMIES TASKINEN

KESÄTERVEHDYS JUMPPASALISTA!
Kesäaika alkoi leppoisten tuulten, valon ja kesän värien
merkeissä! Liikunnallinen vuosi on jo puolessa välissä,
ja monia jumppahetkiä on yhdessä vietetty.
On jumpattu tuolilla istuen; palloilla, sauvoilla,
h uiveilla ja käsipainoilla jumppaliikkeitä tehostaen.
Mukavan musiikin tahdissa. On tehty tasapaino
harjoituksia, venytelty ja tanssittu senioritansseja. On
harjoiteltu käsi- ja jalkalihasvoimaa tutulla NuStepillä,
jalat ovat saaneet töitä kuntopyörääkin polkemalla. On
järjestetty tarkkuusheitto- ja mölkkykisoja. Ryhmä
jumpat soveltuvatkaikille eikä apuväline ole este.
Tervetuloa mukaan!
Jumppasalin kuntolaitteet ja liikuntavälineet ovat
kaikkien vapaassa käytössä. Sali antaa hyvät puitteet
vaikkapa omatoimiseen harjoitteluun itselle sopivana
aikana!

Ei liene toista liikunnan lajia, joka olisi yhtä antoisa
ihmiselle kuin kävely! Se pitää elimistön kunnossa
ja painon kurissa. Kävelyyn ei tarvitse oikeastaan
muutakuin sopivat kengät ja tarvittaessa turvallisuutta
tuovan kävelyn apuvälineen. Kävely on ilmaista eikä
käveleminen katso ikää eikä kuntotasoa. Kävellä voi
mainiostimyös sisätiloissa esimerkiksi senioritalon
pitkillä käytävillä tai harrastaa porraskävelyä. Aimo
annoksen askelia saa myös osallistumalla talon yhteisiin
kimppakävelyihin! Ryhmässä kävely pitää yllä sosiaalisia suhteita ja mielialan virkeyttä. Kimppakävelylle
lähdetään pääovien edestä viikko-ohjelmassa ilmoitetun aikataulun mukaan. Lähimaaston rantatiet, polut ja
puistomaisetkadut kutsuvat yhteiseen reippailuun!
Nautitaan kesästä katsellen, kuunnellen ja liikkuen.
Virkistävää kesää kaikille!
T. Tuija
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Tällainen vanha kansakoululaulu muistui mieleeni
kun olin kuukauden sairaalakierroksella. Kun palasin jälleen senioritalolle tunsin tulevani kotiin. Henkilökunta ja asukkaat toivottivat minut ystävällisesti
tervetulleeksi. Tämä vastaanotto oli minusta todella
sydämellistä. Siksi halusin kesälehteen tämän laulun

ja myös tämän kirjoituksen. Samalla haluan esittää kiitokseni keittiöväelle jotka ahkeroivat meille
jokapäiväisen ravintomme unohtamatta kuitenkaan
hoitohenkilökuntaamme.
Tauno

Hej alla glada goda vänner på seniorhuset!

Jag heter Anna-Kaisa, ni kanske känner igen mig från huset då jag vanligen jobbar
som skötare och en dag i veckan jobbar på kontoret där jag delar ut posten och
hjälper till med allt från himmel till jord. Jag är 27 år gammal, ursprungligen från
Helsingfors och ska vidareutbilda mig till läkare under hösten 2019. Ser fram emot en
trevlig sommar tillsammans med er!
Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kesää ja toivon että samme jakaa mukavia hetkiä yhdessä!
Kind regards,
Anna-Kaisa Tuunainen
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KUTSU

Tervetuloa 19.6.19 klo 13.30 Talon kesäjuhliin
uusitulle sisäpihalle!
Ohjelmassa:
• täytekakkua ja kuohuvaa
• asukkaiden syntymäpäiväjuhlat
• haitarimusiikkia.
Yhteislauluina:
• Heilu, keinu korkealle • Kesäpäivä Kangasalla
T. Saija, Maritta, Tuija ja Caroline

HEILU, KEINU, KORKEALLE!

KESÄPÄIVÄ KANGASALLA

Heilu, keinuni, korkealle!

Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen;

Nythän on juhannusilta.

niin kauas kuin silmään siintää, näen järviä lahtineen.

Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu

Kas, Längelmävesi tuolla vöin hopeisin hohtelee,

ja kuulas on taivahan silta.

ja Roineen armaiset aallot sen rantoa hyväelee,

Heilu, keinuni, korkealle!

Mä vain olen lintu pieni, ja siipeni heikot on;

Linnut ne laulavat häitä.

vaan oisinko uljas kotka, niin nousisin lentohon,

Minä olen nuori kuin päivänkukka,

ja nousisin taivoon asti Luo Jumalan istuimen.

en muistele suruja näitä.

Ja nöyrin, hartahin mielin näin laulaisin rukoellen:

Heilu, keinuni, korkealle!

Oi, taivahan pyhä Herra, sä Isämme armias!

Rintani riemuja laulan.

Ah, kuink on sun maasi kaunis, kuink ihana

Kedon helyt kullalle kuiskien poimin

taivahas!

ja solmin sen vihreän paulan.

Sä järveimme säihkyellä suo lempemme tulta vaan!
Oi, Herra, intoa anna ain maatamme rakastamaan!

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
• Vastaava sairaanhoitaja Maria Aro: 040 357 6622
• 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
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etunimi.sukunimi(at)lauttasaarensenioritalo.fi

