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J eesus nosti opetuksessaan esille luonnon, 
kasvit ja eläimet. Hän opetti usein luonnon 
keskellä vuorella, vaelluksella ja järven rannal-
la. Jeesus kehottaa katsomaan taivaan lintuja 

ja kedon kukkia ja luottamaan siihen, että Luojamme 
huolehtii myös luomansa ihmisen tarpeista. Tuo kehotus 
on meillekin tarpeen.

Tämä kevät jää kaikkien mieleen. Se muuttaa paljon 
ajatuksissamme, käyttäytymisessä ja koko yhteiskun-
nan rakenteissa. Korona-kevät on saanut jokaisen miet-
timään, mikä on tärkeää ja minkä voi jättää syrjään. 
Terveys on jokaiselle tärkeä ja vakavan sairastumisen 
uhka pelottaa. Yhteydet läheisiin ovat entistä tärkeäm-
piä, vaikka emme fyysisesti pystykään samalla tavalla 
kohtaamaan.

Kevään puhkeaminen kesäksi on ilahduttanut mieliä. 
Valo ja auringon lämpö tuo toivoa. Monet asiat, joista 
voimme olla kiitollisia kirkastuvat. Luonnon ihmettele-
minen ja katseleminen voivat rauhoittaa mieltä. Jeesuk-
sen ohje on ajankohtainen tänäkin keväänä ja kesänä. 
Jumalan tahto on luomakunnan suojeleminen. Tiedäm-
me, että ihminen on omalla toiminnallaan aiheuttanut 
myös paljon tuhoavaa. Hän on myös antanut ihmiselle 
sekä vastuun kaiken tämän varjelemisesta että hoitami-
sesta. Suuri kiitoksen aihe tänä hetkenä on koko tervey-
denhuollon henkilökunta, joka tekee kaikkensa sairas-
tuneiden auttamiseksi. Myös Senioritalon henkilökunta 
koko sydämestään tekee työtänsä, että näissäkin oloissa 
jokaisella olisi mahdollisimman hyvä olla. 

Tässä unohtumattomassa keväässä ja kesässä tarvit-
semme voimavaroja. Jeesus antaa siihenkin esimerkin. 
Vaikean tilanteen tullessa hän rukoili Isää ja Luojaa. 
Rukous antaa voimia. Rohkea rukous kaiken edessä 
on Isä meidän -rukouksen kohta ”Tapahtukoon sinun 
 tahtosi niin taivaassa kuin maan päällä”.

Katekismus muistuttaa: Jumala tahtoo kaikille 
hyvää. Ihmisinä emme kuitenkaan aina käsitä, miten 
hän toteuttaa tahtoaan maailmassa. Jumalan tiet ovat 
toisenlaiset kuin meidän tiemme. Tähän luottamukseen 
mekin saamme turvata.

Pirjo Työrinoja  
hallituksen pj

Luonnon ihmettely  
      ja kevät 2020



Kun vuosi vaihtui 2020 -luvuksi, valmistauduimme 
 talossa suureen remonttikevääseen.  Suunnitelmissamme 
oli remontoida kerroskeittiöt- ja olohuoneet, pääty-
parvekkeet sekä talon laitoskeittiö. Laitoskeittiön 
remonttisuunnitelma oli jo niin pitkällä, että urakoitsi-
jat ja keittiövälineet oli jo valittu. Tammikuun aikana 
asukkaat, palvelumuotoilija Marja Isokangas, sisustus-
suunnittelija Solja Suutari ja allekirjoittanut toteutimme 
kerroksittain ideointikahvit, miten  saisimme yhteiset 
 tilat paremmin käyttöön. Kaikki näytti vielä helmi-
kuussa siltä, että remontit saadaan toteutettua, ja 
 ruokailut asukkaille  järjestettyä laitoskeittiöremon-
tista huolimatta ruokarekan avulla hyvin. Eipä  silloin 
 tiedetty, vaikka maailmalta jo vähän kuultiinkin 
 uutisista, että tuntemattomaan virukseen Kiinassa oli 
sairastunut jo paljon ihmisiä. 

Maaliskuu aloitettiin vielä melko normaaleissa 
 tunnelmissa. Sitten tuli maanantai 16.3.20, joka jää 
 mieleeni ikuisesti dramaattisena hetkenä.  Asukkaita 
 istui televisiohuoneessa ja katsoimme yhdessä 
 hallituksen tiedotustilaisuutta. Oli todella pysäyttävä 
kokemus, kun yhtäkkiä Suomi julisti poikkeuslain 
ja myös meitä koskevat rajoitukset astuivat voimaan 
välittömästi tai nopealla siirtymäajalla. Olimme asuk-
kaiden kanssa tyrmistyneitä ja ihmeissäämme, mitä 
nämä kaikki rajoittamismääräykset tarkoittavat meidän 
talomme arjessa? Tuosta maanantaista alkoi ajan jakso, 
jonka myönnän tulleen jo uniinkin suuren huolen 
 vuoksi. Miten saamme teitä upeita asukkaita suojeltua 
jopa hengenvaaralliselta koronavirukselta?

Suurta huolta aiheutti pakollisten suojavälineiden 
saamisen vaikeus. Onneksi saimme henkilökunnan 
käyttöön suu-nenäsuojuksia jo ennen kuin ne tuli-
vat  pakollisiksi kaikissa hoitotilanteissa. Aloitimme 
 nopeasti myös kokoontumisrajoitukset ja kahdessa 
paikassa ruokailut desinfiointeineen.

Ensimmäinen aalto
Olen erittäin kiitollinen siitä, miten hienosti te kaikki 

asukkaat ja omaiset ymmärsitte tilanteen vakavuuden 
sekä hyvin rajut rajoittamistoimenpiteet. En uskalla 
vieläkään ääneen sanoa, mutta totean ja samalla puuta 
koputan, että talossa on kaikki hyvin. Elämme tällä 
hetkellä tilanteessa, jossa on ollut jo päiviä, että Suo-
messa ei ole todettu yhtään uutta koronavirus tartuntaa.  
Rajoituksia on purettu, mutta asumispalveluyksiköt 
ovat edelleen rajoitusten piirissä. Omaiset ja läheiset 
eivät saa tulla vielä vierailemaan taloon sisälle, mutta 
kasvomaskeja käyttämällä he saavat tulla tapaamaan 
teitä asukkaita ulos, vaikka joka päivä. Varmasti meitä 
kaikki vaivaa jo iso halipula, mutta yritetään jaksaa 
jatkaa fyysisen koskettamisen välttämistä ja muistetaan 
huolellinen käsihygienia. Me henkilökunta jatkamme 
maskien käyttöä talossa siihen asti, kun  viranomaiset 
antavat luvan poistaa ne käytöstä. Vaikka meidän 
hymymme ja ilmeemme eivät näy maskien takaa, niin 
toivottavasti silmistä ja eleistä edelleen välittyy, miten 
ihanaa on tehdä työtä teidän parhaaksenne. 

Onneksi pääsemme nauttimaan  ryhmäkävelyillä 
 kauniista ympäristöstä ja sisäpihalla vehreästä 
 luonnosta. Esiintyjiä tulee taas viihdyttämään meitä 
 sisäpihalle ja yhteislaulut soikoon heleästi juhannus-
juhlissa ja asukkaiden syntymäpäivillä. Grilli kuume-
nee taas, ja talon hovimuusikko tulee laulattamaan teitä 
entiseen malliin. Syksyllä katsotaan mikä on sitten uusi 
normaali arki, ja tuleeko paljon pelätty toinen aalto? 
Sitä ennen vedämme happea ja toivotaan hyvää kesää, 
että saadaan D-vitamiini varastot täyteen sekä voimia 
jaksaa ottaa vastaan mitä tulevaisuus tuo.

Hyvää kesää teille asukkaat. Lomailen neljä viikkoa, 
mutta minulla on huippusijaiset, joten toiminta pyörii 
niin kun tähänkin asti.

Ystävällisin terveisin

Saija Toropainen  
toiminnanjohtaja
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Koronasta on tullut arkinen sana…..
”Korona” sana syntyi tämän vuoden alussa. Tuli esille, 
että  korona on herkästi tarttuva virus. Varotoimet koronan 
 leviämisen estämiseksi ovat olleet erittäin vaativia, ja ne ovat 
vaikuttaneet ja häirinneet normaalia päivittäistä elämäämme. 
Nämä varotoimet ovat vieneet meiltä osin myös henkilökohtai-
sen vapautemme ja vaikuttaneet päivittäisiin rutiineihimme. 
Varotoimet ovat olleet kuitenkin tosi tärkeitä ja niiden avulla 
olemme olleet turvassa. Tämä on ollut ensisijainen tavoitteem-
me ja toivotaan parasta, että tilanne myös jatkuisi turvallisena.

Koronasta on tullut arkinen sana. Kysyin muutamilta asuk-
kailta ja kahdelta omaiselta mitä tulee heti ensimmäisenä mie-
leen, kun korona-sana yhtäkkiä mainitaan. Nämä alla mainittu 
olivat spontaaneja vastauksia koronasta:
”Olen lukenut siitä…en osa sanoa…se ei ole häirinnyt minua.”
”Kohta sen on ohi, se ei ole koskettanut meitä. Meitä on hoidettu hyvin.
”Kurjaa, olen vankilassa. Hermot menevät kohta, jos ei lopu.”
”Hyväksyminen, ei häiriötä, tyytyväinen.”
”Lohduttaa, kun en ole yksin.”
”Aresti, vankila, ei pääse omaiset käymään.”
”Talo pysynyt terveenä.”
”Vieras sana. Tottuu siihen.”
”Kukkanimi pohjanmaalta. ei tauti ”
”Kirottu tauti, tärkeysjärjestys, priorisoida.”
”Tauti, huolestuttava. ”
”Lautapeli, korona-peli.”
”Korona-peli. Opi pelaamaan.”
”Voi ei!”
”Sairaus. Koronavirus”
”Karanteeni.”
”Yhteinen huolenpito, hyvä hallitus.”
”Milloin loppuu, pelottava, paha.”
”KEHÄ, sulkenut sisäänsä, oppia elämään eri tavalla, elämäntapa.”
”Kuinka kauan se kestää?”
”Masennus, pelko. Pääsevätkö he koskaan normaaliin elämään  
(ei koske minua). Pelkään perheen ja kaiken puolesta.”
”Tylsä, ei ikinä lopu.”
”Yöjuoksu – että pääsen karkuun.” 
”Päivätanssi, jos pääsisin tanssimaan.”
”Joku tartunta, tauti, joka leviää maailmalle.”
”Desinfioimaan!”
”Naamari.”
”Vankila. Vanhusten vankila”
”Epämiellyttävä, emme pidä koronasta.”
”Sotkee elämään, järjestyksen.”
”Kruunu on latinaksi korona – Raamatussa.”
”Coronaria. Silmäsairaala.”
”Hieno” nimi COVID-19.”
”Maailman tilanne.”
”Tuleeko uusia pandemia?”
”Uutisia.”
”Stop”

Tämä ei ollut mikään koronatutkimus, se oli vain pieni hetki 
ajatella yhdessä tästä asiasta. Kaiken keskellä elämä kuitenkin 
jatkuu. Joustavasti, yhdessä ja toivoen voimme nauttia kiitolli-
sena jokaisesta päivästä. Me selviämme tästä yhdessä.

Hyvää kesän jatkoa kaikille!

Toivottaa Caroline ja asukkaat (Aune, Anneli P, Heidi Å, 
Heidi L, Anja T, Anja M, Kati, Leo, Mirja, Liisa,  Marianne, 

Maire, Maila, Terttu N, Tauno K, Eero N, Sari, Sirkka, 
 Maija-Liisa, Tuula, Toini, Timo, Yrjö, Maija, Anja M, 

 Vuokko ja omaiset Elina ja Petri)

Kesäterveiset  
keittiötiimiltä
Vuosi 2020 alkoi tutussa ympäristössä 
 turvallisuudentunteen vallitessa.

Maaliskuussa tuli maailmalta ilmoitus epi-
demiasta, joka muutti myös  Senioritalon käy-
tännöt kokonaan ruokailujen ja desinfiointien  
suhteen, tuli paljon uusia sääntöjä ja muutoksia.

Myös sosiaalisiin  kanssakäymisiin tuli omat 
rajoituksensa, aiheuttaen monelle kaipausta 
normaalioloihin.

Jaoimme asukkaat kahteen paikkaan ruokai-
lemaan, ruokia kuljetettiin jumppasaliin ja osa 
ruokaili edelleen ruokasalissa.

Selvisimme ruokailumuutoksista teidän 
loistavan asenteenne ansiosta ilman suurempia 
kommelluksia.

Lisäkäsiä löytyi ravintolamaailmasta teitä 
palvelemaan. Eija, Tanja ja Essi olivat apuna 
muutosten aikana.

Kesäkuun alussa kaikki pääsivät jälleen 
ruokasaliin ruokailemaan, Kuitenkin edelleen 
rajoituksia  noudattaen. 

Toivomme kaikille voimia edelleen jatkuvien 
rajoitusten suhteen.

Palaamme normaaliin toimintaan kun rajoi-
tukset poistuvat. Myös keittiöesimies Maritta 
jatkaa työskentelyään Senioritalossa, toiveita 
kuunnellen ja niiden toteuttamista mahdolli-
suuksien mukaan.

Keittiön hekilökunta toivottaa teille 
 aurikoisia päiviä ja lintujen  laulua. 

Lämpimin ajatuksin:  
Maritta , Milja, Yu , Jaana, Aija, Timo  

ja Ganesh

Tässä on kesä.
Vieressä yllä ja eessä.
Neilikan terässä telmien. 
Mansikan punassa posket.
Ilojaan ilmoille huutaen
lauluna laulurastaan.
Kurotat kätesi vain
ja kas – se on kesää täynnä!
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Keskikesän juhlan aikaan
Keskikesän juhlan aikaa
lintukuoro julistaa
Juhannuksen ajan taikaa
niityt, ahot pursuaa.

Suomen suvi kauneimmillaan
vehreys on vallaton,
kukkaloisto parhaimmillaan
suven alun aikaan on.

Istuskellaan puistikossa,
ihastellaan poutaa,
katsellaan kun sinisorsat
kaislikossa soutaa.

Ihmismieli nauttii, kiittää
lämmöstä ja valosta,
muisteltavaa talveks riittää
kauneudesta kaikesta.
- Birgit Ahokas-

Oikein leppoisaa ja kaunista kesää asukkaille ja 
 henkilökunnalle.

toivottaa: talonmies Taskinen

Johannes Kastaja
Juhannus tuo keskikesän juhla, mistä se on saanut 
 alkunsa? Kristillisestä näkökulmasta kyseessä on 
Johannes Kastajan juhla, jossa muistetaan Jeesuksen 
serkkua. Kuitenkin herää kysymys kuka oli tämä mies, 
jonka juhlapyhän kristillisistä juurista ei taida moni-
kaan tietää?

Joskus nuorena olin rinkkamatkaajana Syyriassa ja 
päädyin Damaskukseen, maan pääkaupunkiin. Siellä 
menin vanhaankaupunkiin, jolla on ikää tuhansia vuo-
sia. Kävelin basaarin sokkeloisten, meluisten ja erilais-
ten tuoksujen omaavien kujien läpi ja saavuin aukiolle, 
jota reunustivat roomalaisten rakennelmien pylväät. 
Aukion reunalla näin suuren ison muurin, jonka porteis-
ta näin ison kauniin sisäpihan. Olin saapunut Omayadin 
moskeijaan. Alueella kulki pyhiinvaeltajia eri suunnista 
islamilaista ja kristillistä maailmaa. Oli shiamuslimeja 
Iranista, jotka olivat tulleet katsomaan omien pyhien 
henkilöiden hautaa, oli kaikenlaista väkeä kuluttamassa 
aikaansa tuon vanhan historiallisen moskeijan alueella. 
Itse moskeijan suuressa salissa oli hauta, jota pyhiin-
vaeltajat kävivät kunnioittamassa ja rukoilemassa sen 
äärellä, nimittäin Johannes Kastajan hauta. Niin kuinka 
tuonne Damaskokseen haudattu henkilö on vaikuttanut 
kristilliseen uskoon niin paljon, että hänen muistolleen 
on nimetty juhlapäivä? Espanjassa hänen päiväänsä 
nimitetään San Juaniksi ja ympäri kristittyä maailmaa 
häntä muistetaan enemmän tai vähemmän.

Alkuseurakunta piti Johannes Kastajaa Malakina 
kirjan ilmoittamana uutena Eliaana, messiasta edeltävä-
nä tienraivaajana. Jeesus puheissaan sanoi Johanneksen 
olevan suurimman syntyneen ihmisen. Eli nän oli  ja on 
hyvin arvostettu henkilö kristillisessä seurakunnassa.

Johannes Kastaja oli julistaja ja nimensä mukaises-
ti hän kastoi ihmisiä. Ideana tuossa kasteessa ei ollut 
 Jeesuksen ajan juutalaisuudessa mitään eriskummal-
lista. Ihmiset ennen Jerusalemin temppeliin menoa kä-
vivät kasteella, ollakseen pyhiä Jumalan edessä, jonka 
taloon eli temppeliin he olivat menossa. Eli kasteessa 
elämän epäonnistumiset ja painolastit jätettiin taakse 
ja jatkettiin elämän matkaa uutena ihmisenä Jumalan 
yhteydessä.  ja ei hankkinut ainoastaan ystäviä itselleen

Tunnetuin Johanneksen suorittama kaste tapahtui 
Jeesuksen ja hänen kohdatessa Jordan joen rannalla. 
Tästä alkoi myöskin Jeesuksen virallinen  toiminta. 
Itse kastepaikasta muodostui alkuseurakunnalle 
 tärkeä  pyhiinvaelluspaikka. Muinaiset pyhiinvaeltajat 
 kuvasivat tuota paikkaa päiväkirjoissaan ja kirjoituk-
sissaan, antaen tarkkoja kuvauksia itse paikasta ja sen 
sijainnista mittoineen. Arkeologien ja tutkijoiden olikin 
helppo lähteä etsimään kyseistä paikkaa alueen poliitti-
sen tilanteen rauhoituttua Israelin ja Jordanian rauhan-
sopimuksen myötä 90-luvulla. Tällä hetkellä siis pyhiin-
vaeltajilla on mahdollisuus pysähtyä tuolla Jeesuksen ja 
Johanneksen kohtaamispaikalla ja tutustua siihen.

Johannes Kastaja oli värikäs saarnaaja ja poliittisesti 
ei niin korrekti. Tästä hän sai vihollisia itselleen ja jou-
tui pidätetyksi Herodes Antippaan vankilaan. Johannes 
Kastaja oli arvostellut Herodeksen naimakauppojen 
moraalia ja tästä arvostelusta johtuen joutui mestatuksi.

Juutalainen historioitsija Josefus Flavius  kirjoitti 
myös Johannes Kastajasta, Herodeksesta ja 
 Johanneksen teloituksesta. Voimme siis päätellä, että 
kyseessä on ollut tuon ajan hyvin näkyvä hahmo, jonka 
vaikutus on heijastunut yhteiskuntaan vahvasti. 

Arvoisa lukija haluan toivottaa sinulle hyvää ja 
 siunattua Johannes Kastajan päivää eli juhannusta.

Marko Heusala, Lauttasaaren seurakunta

5



TREVLIG SOMMAR OCH MIDSOMMAR
Sommar äntligen och snart nalkas Midsommaraftonen,  
sommarens höjdpunkt. Den ljusaste natten förrän det 
igen börjar mörkna.

Mörk har hela våren varit, pandemin covid-19 har 
spritt sig över hela jordklotet. För oss äldre har karantä-
nen inverkat starkt, vi har fått stanna hemma, det sociala 
umgänget har avtagit.Nu hoppas vi få röra oss friare och 
njuta av den vackra naturen på Drumsö. 

Vi får njuta av naturen som prunkar av grönska, 
blommande syrener samt naturligtvis passligt med 
solsken. Äppelträden är i full blomning på Storsvängen 
just nu.

En stor del av oss Drumsöbor har säkert firat midsom-
mar ute på Ryssuddens klippor, njutit av kokkobrasans 
värme. Grillat korv tillsammans med vänner och bekan-
ta. Grilla korv ute vid elden ger en god rökaktig smak . 
Drumsö valdes ju till Året 2020 stadsdel, kanske det blir 
något extra program.Men visst får vi fortsätta hålla av-
stånd vara försiktiga, pandemin lurar bakom hörnet, vi 
fortsätter hålla avstånd och följer de restriktioner vi får.

Promenaderna har vi fått njuta av och att vara 
 utomhus,har följt med fåglarna runt omkring på vår Ö. 
De ståtliga svanarna kan man beundra vid havet. För 
mig personligen är Strandskatan min favorit,tycker den 
är så vacker med sin orangefärgade näbb och ben. Ett 
 speciellt läte har den ,mig stör ljudet inte ett dugg, vak-
nar lika tidigt i alla fall.

Här ute på Drumsö finns ju ett mångfald av djur, 
hjortar,harar,rävar och igelkottar. Sommaren är också 
blommornas tid, jag arbetar flitigt i vår blomsterrabatt, 
vattnar och rensar ogräs. Speciellt då vi vattnar brukar 
en trast hålla mig sällskap, trasten känner troligen till 
klockan, den brukar sitta uppe på lamptaket då vi kom-
mer.Lugnt och stilla väntar den där tills vi är färdiga. Då 
njuter den i för fullt pickar i jorden, troligen hittar den 
en och annan mask. Vi har satt ut vattenskålar åt fåg-
larna , brukar följa med deras bad på morgonen genom 
köks-fönstret. I lugn och ro badar de där i sämja med 
varandra.

En annorlunda sommar kommer det naturligtvis att 
bli, vi försöker ta vara på allt det trevliga vi kan upp leva. 
Det blir inga stora familjfester, resor utomlands inga be-
sök av släktingar från utlandet. Nu skall vi försöka vara 
positiva i alla fall. Sommaren är äntligen här, vi försöker 
njuta av allt det goda det ger oss, av varandras sällskap 
och den vackra naturen. 

Önskar Er Alla på Seniorhemmet en trevlig sommar, 
midsommar och hälsa.

HYVÄÄ KESÄÄ JA JUHANNUSTA
Vihdoin on kesä ja kohta Juhannus, kesän kohokohta. 
Vuoden valoisin yö, kunnes taas pimenee.

Kevät on ollut vaikeata aikaa, pandemia covid-19 on 
levinnyt ympäri maailmaa. Karanteeni on meille van-
hemmille ollut vaikeata aikaa, olemme pysytelleet kotona, 
sociaalinen kanssakäyminen vähentynyt. Toivomme että 
nyt saamme liikkua vapaammin ja nauttia Lauttasaaren 
kauniista luonnosta jälleen.

Nautimme luontomme kauneudesta, kukkivat syrenit ja 
tietenkin auringon lämmöstä. Juuri tällä hetkellä omena-
puut ovat täydessä kukassa Isokaarella.

Suurin osa meistä Lauttasaarelaisista olemme viettäneet 
Juhannus iltaa Ryssänkärjen kallioilla, nauttineet kokon 
lämmöstä. Olemme grillanneet makkaraa ystävien ja 
tuttujen seurassa.Nuotiolla grillaaminen antaa sitä ihanaa 
savun makua. Lauttasaari valittiin vuoden 2020 kaupun-
kiosaksi, ehkä meille tarjotaan myös sen kunniaksi jotain 
ylimääräistä ohjelmaa. Mutta tottakai joudumme vielä 
olla varovaisia, pandemia on edellen olemassa. Pidämme 
edelleen etäisyyttä ja seuraamme ohjeita.

Olemme saaneet ulkoilla luonnossa, itse olen seurannut 
Lauttasaaren lintumaailmaa saarellamme. Kauniita jout-
senia näkyy runsaasti merellä. Henkilökohtaisesti meri-
harakka on lempilintuni, kaunis oranssinvärinen nokka 
ja jalat. Erikoinen ääni myös kuuluu aamuisin, minua ei 
häiritse koska herään samaan aikaan kun meriharakka.

Saarellamme elää paljon eläimiä, esimerkiksi  peurat, 
 jänikset, ketut ja siillit. Kesä on myös kukkien aika, 
 hoidan ahkerasti talomme kukka penkkiä, kastelen ja 
poistan rikkaruohoja.Iltakastelunaikana saan seuraa 
 rastaasta, rastas luultavasti on kellonajasta tietoinen. Siinä 
se istuu lampunpylväässä kun tulemme vesikannujen 
kanssa, rauhallisesti odottelee kunnes olemme valmiit. 
Rastas nauttii kun pääsee nokkimaan multaa,  luultavasti 
löytää muutaman madon iltapalaksi. Vesi kippoja löytyy 
myös puutarhastamme, linnut juovat ja kylpevät siinä 
yhdessä hyvässä sovussa.

Kesämme tulee varmaan olemaan toisenlainen, nautim-
me parhaamme mukaan kaikesta ilosta ja yhdessä olosta. 
Isoja perhejuhlia, ulkomaanmatkoja tai ulkomaalaisia 
 sukulaisia ei tänä vuonna ilahduta meitä. Olkaamme 
kuitenkin positiivisellä mielellä. Vihdoin on kesä. Nautti-
kaamme kaikesta hyvästä kesä meille antaa, toistemme 
seurasta ja luonnon kauneudesta.

Toivotan Teille Kaikille Senioritalossa hyvää kesää,  
juhannusta sekä terveyttä.

Birgitta Guvenius  
Drumsö Pensionärer rf
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Rosenrabatten
Seniorhemmets rosenrabatt har uppkommit genom att Pir-
jo Eklund under några år tagit vara på morsdagsrosorna. 
Hon planterade ut de trötta plantorna i sol och värme och 
gav dem god skötsel. Tack vare det trivdes blommorna och 
fick ett nytt liv. Senaste sommar 2019 blommade rosorna 
otroligt rikt och vackert. 

Få se hur det blir denna sommar. Vi hade en vinter utan 
snö som skulle skydda rosorna. ”Rusaka ”-haren har flitigt 
gnagat på rosorna under vårvintern.  För ett par år sedan 
började jag hjälpa till med skötseln av rosenrabatten. Tog 
emot nya krukor och försökte hitta en lämplig plats för 
dem bland de gamla rosorna.

Det berättas, att jag redan som 3 åring var intresserad 
av trädgårdsarbete. På den tiden hade familjen en stuga i 
Domsby. Min far planterade och sådde bl.a ärter. Följan-
de dag sprang jag där i trädgården för att kontrollera hur 
fröna grodde. 

Under åren som gått har det råkat så att någon blomster-
rabatt alltid kommit i min väg. En rabatt som ropat på 
hjälp och skötsel. Det har varit i skärgården någon liten 
bergsskäva som fyllts med tång, för att få mylla. Det har 
varit Hangös sandiga trädgård, med gamla blommande 
kulturväxter. Det har varit stenökenkvarteret i Bortre Tölö 
som lockat till skötsel och nya planteringar. Inte är jag och 
inte har jag varit någon skicklig trädgårdsmästare, men att 
få peta i jorden är avslappnande.

Nu är det seniorhusets blomsterrabatter och rosor som 
fångat mitt intresse.  Den här våren har narcisserna och 
scillan blommat så fint. Vi har njutit och grönskan ger oss 
lugn i själen. Tyvärr börjar mina krafter svika och ryggen 
orkar inte mera som tidigare. Men jag vill så gärna fort-
sätta och hopas att de flesta uppskattar en trädgård med 
blommor som man ser växa upp från frö till blomning. 
Vad blommorna heter på latin, finska eller svenska har 
ingen betydelse utan att vi får se Guds hand i naturen och 
växligheten det är det som gäller.  Hoppas du vågar dig ut, 
kopplar av och njuter av grönskan och havet. 

Marianne Palmgren -  maj 2020

Puutarhan ruusut
Senioritalon ruusupenkki sai alkunsa siitä, että Pirjo 
 Eklund useamman vuoden ajan otti äitienpäiväruusut 
talteen. Väsähtäneet taimet hän istutti puutarhaan ja 
 auringonvalo ja hellä hoiva teki loput. Kukat  viihtyivät 
ja saivat uuden elämän. Vuoden 2019 kesällä ruusut 
 kukkivatkin uskomattoman hienosti.

Tämän kesän kukintoja vasta odotellaan. Talvella ei 
ollut lunta, joka olisi suojannut kukkia ja rusakko kävi 
kevättalven aikana ahkerasti ruusuja maistelemassa. Parin 
vuoden ajan minä olen auttanut ruusupenkin hoidossa. 
Olen ottanut vastaan uusia ruusuruukkuja ja yrittänyt löy-
tää niille sopivat paikat vanhempien kukkien lomassa.

Kerrotaan, että minua kiinnosti  puutarhanhoito 
jo  kolmivuotiaana. Silloin perheelläni oli mökki 
 Tuomarilassa. Isäni kasvatti siellä mm. herneitä ja kun 
hän oli pannut herneet maahan, juoksin heti seuraavana 
 päivänä kasvimaalle katsomaan, olivatko ne jo itäneet.

Vuosien saatossa eteeni on aina tullut jokin kukka-
penkki, joka kaipaa apua ja hoivaa. Joskus se on ollut 
 halkeama saariston kalliossa, johon olen kerännyt levää, 
että saisin multaa. Hangon hiekkaisessa maaperässä 
 hoidin pitkään puutarhaa, jossa oli vanhoja kulttuuri-
kasveja. Jopa Taka-Töölön asfalttikorttelissa olen 
 innostunut tekemään istutuksia. En ole nyt enkä ole 
koskaan ollut mikään taitava puutarhuri, mutta mullan 
tonkiminen on minusta rentouttavaa.

Nyt minua kiinnostavat senioritalon ruusut ja muut 
kukkapenkit. Tänä keväänä narsissit ja sinililjat ovat 
kukkineet kauniisti. Kukat ovat antaneet sekä silmäniloa 
että sielun rauhaa. Valitettavasti voimani alkavat hiipua 
eikä selkä kestä kuten ennen. Haluan kuitenkin mielelläni 
jatkaa puutarhatöitä ja uskonkin, että monet arvostavat 
kukkivaa puutarhaa ja siemenen tietä kukintoon. Pääasia 
ei ole kasvien nimet latinaksi, suomeksi tai ruotsiksi – 
tärkeää on se, että saamme nähdä Luojan käden luoma-
kunnassa. Toivottavasti uskaltaudut ulos, rentoutumaan ja 
nauttimaan puutarhan vehreydestä ja meren läheisyydestä.

Marianne Palmgren
Toukokuussa 2020
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Keittiö kerros 1 ennen Keittiö kerros 1 jälkeen

Tavoitteena lisätä viihtyvyyttä 

Lauttasaaressa on tehty asukaslähtöistä palvelu-
muotoilua ja tilakehitystä jo reilu vuoden päivät. Ruoka-
sali saatiin valmiiksi alkusyksystä 2019 ja nyt vuorossa 
oli asuinkerrosten yhteisten keittiöiden ja olohuoneiden 
uudistaminen. 

Tavoitteena oli parantaa kerrosten yhteisten tilojen 
viihtyvyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tilojen 
toimivuutta. Samalla haluttiin parantaa edellytyksiä 
asukkaiden omalle aktiivisuudelle ja kannustaa halua 
osallistua yhteisöön. 

Ideointipullakahvit ja äänestys 

Suunnittelu tehtiin yhdessä kunkin kerroksen asukkai-
den kanssa. Kaikki kerroksen asukkaat olivat tervetul-
leita asukastyöpajoihin, Ideointipullakahveille. Osallis-
tuminen oli aktiivista ja runsaslukuista, lisätuoleja 
haettiin niin paljon, kuin tilaan saatiin mahtumaan. 

Yhteisten työpajojen löydösten perusteella muo-
dostettiin ’Skenaariot’ eli kuvaus kunkin kerroksen 
asukkaiden vuorovaikutuksesta ryhmänä ja tarpeista ja 
toiveista tilojen suhteen. 

Näiden perusteella suunniteltiin kunkin kerroksen 
asukkaiden arvioitavaksi kaksi vaihtoehtoa. Toteutetta-
va suunnitelma valittiin jokaisessa kerroksessa järjeste-
tyllä äänestyksellä.  

Asuinkerrosten yhteisten tilojen remontti 
suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa

Kanssakäyminen on lisääntynyt

Lopputuotosten täytyy olla käytännössä toimivia ja 
asukkaiden tarpeita huomioivia, siksi pyydämme 
jatkuvasti palautetta ja mahdollisia jatkokehitystarpei-
ta  kannattaa nostaa esiin. Kiitosta on saatu esim siitä, 
että joidenkin kerrosten asukkaiden kokoontuminen 
yhteisen ajan voittoon on remontin myötä  lisääntynyt. 
Samoin ilolla on otettu vastaan yksilöllisemmille 
tapaamisille suunnitellut tilat, kuten ykköskerroksen 
tunnelma takka oleskeluryhmineen. 

Lauttasaaressa tehdään yhteiskehittämisellä asukkai-
den näköistä ja oloista elinympäristöä! Suunnitellaan, 
kokeillaan ja opitaan yhdessä huomioiden asukkaiden 
toiveet, tarpeet ja terveydelliset rajoitteet. 

Terveisin asukasmuotoilun projektitiimi
• Marja Isokangas; palvelumuotoilu ja asukaskokemus 

• Solja Suutarinen; sisustus- ja tilasuunnittelu 

Kuvitus
Kerroksen asukkaiden toiveet: 

Asukkaiden toive:  
•  Tunnelmaa ja lämpöä! Kotoisaa arvostetaan!

•  Yhteisiä hetkiä pienemmissä ryhmissä,  
 kahvihetkiä ystävän kanssa.

•  Keittiötä käytetään myös yhteisiin tilaisuuksiin kuten  
 muistiryhmän kokoontumispaikkana.

Tilojen suunnittelussa huomiotiin asukkaiden 
 toiveiden lisäksi akustiikan parantaminen sekä 
 tilojen hahmottaminen ja erottaminen toisistaan   
eri materiaalien, värien ja kuvioiden avulla. 

Sisustusmateriaaleissa, valaisimissa ja kalusteissa 
pyrimme jo toteutetun ruokasalin tavoin suosimaan 
kotimaisia valmistajia sekä paikallisia Lautta
saarelaisia yrityksiä. Huomioimme myös kestävän 
kehityksen hyödyntämällä ja kunnostamalla olemas
sa olevia kalusteita, niin paljon kuin mahdollista. 
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Keittiö Kerros 2 ennen Keittiö Kerros 2 jälkeen

Keittiö Kerros 3 ennen Keittiö kerros 3 jälkeen

Olohuone kerros 1 ennen Olohuone kerros 1 jälkeen

Olohuone kerros 2 ennen Olohuone kerros 2 jälkeen

Kerroksen asukkaiden toiveet: Tyylillisesti toivottiin samaa henkeä kuin uudistetussa ruokasalissa. Tämän kerroksen 
asukkaat viihtyvät yhdessä ja järjestävät keittiössä paljon yhteistä ajanviettoa. Jokainen kantaa kortensa kekoon.

Jos tila on kaunis, se kutsuu viettämään aikaa. Viihdytään pienemmissä ryhmissä ja arvostetaan rakennusaikakauden 
muotokieltä ja design-ikoneita.
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Jag är Elisabeth Sandell, utbildad 
närvårdare och massör.
Intresset av andra människor välmående och att få hjälpa 
dem att må bra har jag haft ända sen jag var ett litet barn. 
Så att utbilda mig till något inom vården var aldrig något 
som jag behövde fundera på.

Jag studerde till närvårdare och började mtt arbetsliv 
inom vården i Sverige där jag även är född och  uppvuxen.

Mötte min livskärlek i Sverige för 24 år sedan, min 
underbara man som är finskmedborgare. Och på den vägen 
har jag fått äran att hamna här i Finland, och här har jag 
nu bott i 23 år

Massör har jag nu varit i 4 år och har haft min egen 
massörplats här på Lauttasaari. Vilket jag inte längre har, 
så nu för tillfället gör jag hembesök och  kommer massera 
här på Lauttasaaren Senioritalo 1 gång i  veckan.

Jag gör:

•	 30 min 25€
•	 60 min 45€

Ni kan boka er egen massage tid på kontoret på 1:a vå-
ningen, om ni behöver hjälp så ta bara tag i en sköterska så 
hjälper vi er med att boka en tid

Välkomna  
Elisabeth Sandell

Olen Elisabeth Sandell, 
koulutettu lähihoitaja ja 
hieroja.
Toisten ihmisten hyvinvointi, ja että saan auttaa 
heitä pitämään kehon tasapainossa ja tämä ala on 
ollut minun kiinnostuksen kohteena jo pienestä 
pitäen. Kouluttautumiseni hoito-alalle ei ollut siis 
mikään vaikea valinta. 

Opiskelin lähihoitajaksi ja aloitin työurani 
Ruotsissa, missä olen myös syntynyt ja kasvanut. 

Tapasin elämäni rakkauden ruotsissa 24 vuotta 
sitten, minun ihana mies on Suomalainen ja hänen 
kautta päädyin Suomeen, missä olen nyt asunut 23 
vuotta. 

Hierojana olen nyt ollut n 4-vuotta, ja joten teen 
mielelläni kotikäyntejä ja teen hierontoja täällä 
Lauttasaaren Senioritalossa kerran viikossa.

Hintani:

•	 30 min 25€
•	 60 min 45€

Voitte varata oman ajan hierontaan ensimmäi-
sen kerroksen konttorista. 

Elisabeth Sandell

Hei,   
olen Kati Kivelä 
Garcia ja töissä täällä 
Lautta saaren Seniori-
talossa kesäsijaisena. 

Koulutukseltani olen kehitysvammaistenohjaaja, mutta 
olen työskennellyt aikaisemminkin ruotsin kielisessä 
Berta hemmet vanhainkodissa. 

Talvet asun ranskalaisen mieheni kanssa Espanjasa, 
Gran canarialla. Siellä teen matkaoppaan ja sukellus-
kouluttajan töitä. 

Olen viihtynyt erinomaisesti teidän seniori-
kotilaisten kanssa. Olette kaikki ihania ihmisiä ja 
lisäksi talon sijainti meren äärellä on erinomainen. 

Haluan omasta puolestani toivottaa kaikille hyvää 
kesää ja mukavia hetkiä yhdessä. 

Terveisin Kati Kivelä Garcia

Kiitän kaikkia asukkaita ja  työ tovereita 
monista yhteisistä  vuosista Lautta
saaren seniori talossa! Toivotan kaikille 
oikein hyvää jatkoa sekä aurinkoista 
kesää!” 
Ystävällisin terveisin Elina Tähtinen-Aalto
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Lauttasaaressa säilyy 
terveyskeskus
Pitkään jatkunut taistelu Lauttasaaren terveysaseman 
puolesta sai 2. kesäkuuta 2020 myönteisen päätöksen. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Lauttasaaressa 
säilyy terveysasema. 

Terveysaseman kohtalo tuli esiin jo vuonna 2014, 
kun Helsingissä tehtiin virkamiestyönä ehdotus 
 sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi. Palvelut 
jaettiin  kolmeen ryhmään, lapsille ja nuorille palveluja 
tarjoaviin perhekeskuksiin, terveys- ja hyvinvointi-
keskuksiin ja ikäihmisiä palveleviin monipuolisiin 
 palvelukeskuksiin, joissa on kuntousta sekä lyhyt- ja 
pitkäaikaista asumista.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksia piti tulla koko 
Helsinkiin vain viisi. Lauttasaari olisi siirretty  eteläisen 
alueen keskukseen. Tätä keskusta alettiinkin  suunnitella 
Kamppiin. Lauttasaari-Seuran silloisena puheenjohta-
jana lobbasin silloin päättäjiä ja  vältimme katastrofin. 
Kampin hankkeen tarveselvityksen  hyväksyessään 
20.6.2017 lautakunta päätti siirtää ratkaisua edelleen 
ja totesi, että luovuttavista tiloista tullaan päättämään 
hankesuunnitelman yhteydessä.

Lauttasaari-Seura jatkoi taistelua omien palvelujen 
puolesta. Sen SOTE-ryhmä otti kantaa lähipalveluista 
yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa ja 
teki oman selvityksen asukkaisen tahdosta. Tuorein 
tuki omalle terveysasemalle tuli Lauttasaari-Seuran 
 teettämässä barometrissä. Peräti 97 % saarelaisista 
haluaa säilyttää saarella omat terveyspalvelut.

Nyt tavoite on saavutettu. Sosiaali- ja terveys-
kunta päätti, että asukkaita palvelee jatkossa myös 
oma Lauttasaaren terveysasema. Helsingin terveys- ja 
päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen totea Lautta-
saari-lehdessä, että palvelut eivät ole  Lauttasaaressa 
 supistumassa nykyisestä. Asema tosin tukeutuu 
 Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen  laboratorio- 
ja kuvantamispalvelujen osalta kuten nykyisinkin. 
Seuraavaksi on varmistettava, että budjettiin tulee 
tarpeeksi rahaa, jotta terveyskeskuksessa on riittävästi 
henkilöstöä.

Lauttasaaressa säilyy myös neuvolapalvelut perhe-
keskuksissa. Monipuolisia palvelukeskuksia on kaikki-
aan neljätoista. Näitä palveluja kaupunki hankkii myös 
ostopalveluina, esimerkiksi Lauttasaaren senioritalosta.

Katri Penttinen

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön hallituksen 
varapuheenjohtaja.

Matsalens förändringar under 
Coronatiden.
Många ändringar med sittplatserna i matsalen har 
fått många frågor om varför just”jag” sitter på annan 
plats än den normala .

 Corona tiderna har skapat förändringar också när 
man kommer och äter. Några sittplatser  ändrades 
också på grund av detta. Vi måste ta hand om 
 varandra och ta hänsyn till vår nya situation. 

Vi från köket önskar för Er förståelse och tålamod 
från er alla.    

 Många hälsningar från vår nya stuga. Här är vi 
lyckliga när vi kan sträcka på svans och tass.  

Mio och Hugo önskar  
glad sommar med många pussar.
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Vuosi 2020 jää historian meillä ja muualla,  erinomaten 
meillä, koronavuotena. Tuo katala flunssavirus on 
 tehnyt tihutyötään ympäri maailmaa ja  pakottanut 
 yhteiskunnat poikkeustoimiin. Suomessa se on 
 merkinnyt ikäihmisten pysyttelemistä erillään  muusta 
väestöstä. Koska suomalaiset ovat pohjimmiltaan 
kovastikin  sosiaalisia ja 
 yhteisöllisiä ihmisiä, on tämä 
ollut pikemminkin tuskallista. 
Yleinen linja on kumminkin 
ollut ehdoton vaatimus saada 
pitää vanhat ihmiset  elossa 
keskuudessamme. Toisin 
on  toisaalla, missä virukset 
 lentelevät kuin lingossa ikään.

Välttämättömyyden 
 pakosta tapahtunut sisä-
tiloissa  oleileminen on 
toisaalta  nostanut arvoon 
 arvaamattomaan kaksi 
 suomalaisille merkittävintä 
ihmisälyn keksintöä: kirjan 
ja puhelimen. Niitä voisikin 
pitää suomalaisen identiteetin 
ja  kansallisen ominaisuuden 
peruselementteinä.

Kun Mikael Agricola us-
konpuhdistuksen laineilla 
 ratsastaen tinki saiturikuningas Kustaa Vaasan kustan-
tamaan – tosin kirkon omilla rahoilla – suomenkielisen 
Uuden testamentin ja muutaman muun Piplian teoksen 
suomennoksen, alkoi suomalaisten lukuharrastus ja 
kirjallisen kansakunnan synty. Kas olihan katajainen 
kansa saatava pänttäämään suloista suomenkieltä ja 
hyvää kirkollista oppia. naimisiin ei päässyt, ellei 
 tavaaminen onnistunut. Niinpä suomalaisten lukutaito 
ja myös lukuhalu on maailman mitoissa kärkikastia.

Lukeva kansa edistyi aikanaan toki tieteen saavu-
tuksissakin – ja ellei saavutuksissa, niin ainakin niiden 
hyödyntämisessä. Näin ollen puhelimesta muodostui 
vallan oivallinen yhteydenpitolaite, jonka  valmistajana 
suomalainen Nokiakin oli oman aikansa maailman 
 ykkösiä. Ei siis enää sillä hyvä, että jokaisella on 
 puhelin. Monella on useampiakin. Jotkut puhuvat 
 kahteenkin yhtä aikaa.

Tämä on ollut meillen suuri siunaus ettei peräti 
pelastus. Vaikeiden aikojen koetellessa on kirja  kädessä 
ja silmien väsyessä puhelin poskella ollut oivallista 

säilyttää tuntumaa niin hengen viljelyyn kuin yhteyden 
pitoon kanssaihmisten ja läheisten kanssa.

Olen kokenut tämän oivallisen asiain tilan 
omakohtaisesti, kun sain ilon ja kunnian koota 
 haastattelupohjaisen lehdykäisen eli julkaisun Lautta-
saaren senioritalon elämästä ja arjesta. Päähenkilönä 

ovat tietenkin talon asukkaat, 
mutta myös siellä työskente-
levät.  Mainio toimeksianto 
kerrassaan! Viehättävä asuin-
talo meren rannalla,  kauniissa 
 maisemissa ja täynnään 
 elämänkokemusta ja sana-
valmiutta kertomaan arjestaan 
ja olostaan. Ei siis muuta kuin 
kuvaannollisesti terottamaan 
sulkakynää ja rullaamaan 
avoimemsi muutama puhtoinen 
papyyrusrulla tätä tehtävää 
varten. Vaan kuinkas sitten 
kävikään, kuten Tove Jansson 
jossakin teoksessaan kysyi.

Euroopan suunnalta tänne 
pohjoiseen kantautui huolta 
 aiheuttavaa viestiä  jostakin 
ärhäkästä viruksesta. Toki 
pitkään se oli vain uutinen jos-
takin ulkomailta.  Yleensähän 

kaikki isompi ikävä on jossakin kaukana ja siitä vain 
hiukan television pääuutisissa kello 20.30 kuullaan en-
nen illan elokuvaa. Vaan pian pölähti reali teetti vasten 
kasvoja kuin äkämystyneesti kasvoille nakattu tiskirät-
ti: se on sitten koronavirus Suomessa!

Neljä kunnianarvoista lauttasaarelaista senioria olin 
ehtinyt käydä haastattelemassa, kun ovet lakkasivat 
 aukeamasta meille. Toki jättäytyminen oven ulko-
puolelle oli yhteisenkin päätöksen ja järkiperäisen 
ajattelun tulos, josta vallitsi syvä yhteisymmärrys. 
 Korkeintaan olen pitänyt tapanani tuoda seniori-
kansalaisille tuliaisiksi marmeladia tahi sukulatuuria, 
en tauteja ja vaivoja. 

Kuplettimestari J. Alfred Tannerin muinaista 
 kuplettia ”Sellainen on puhelin” vuodelta 1926 hyräil-
len tein uuden suunnitelman työni edistämiseksi. Ja 
hyvinhän se kävikin laatuun sellainen tuuma. Kokoon 
tuli reilun toistakymmentä antiseptisesti ja puheliaasti 
toteutettua haastattelua, jotka voidaan lopulta painaa 
luettavaan muotoon sopivan kuvituksen keralla.

Ilossa elää pitää  
vaikka päivää vähemmän
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Kun tässä samalla on muun vapaan ajan osalta 
ollut niin itsellä kuin monella muulla vapaan ajan eli 
luppo ajan ylitarjontaa, ovat kirjat olleet oivallisena 
apuna  elämää rikastuttamassa. Kirjojen hyvä puoli on 
myös siinä, että niiden monimuotoinen kirjo on laaja 
ja  vaihtelun virkistyksestä voi ottaa kaiken ilon irti. 
Itselleni ovat läheiseksi tulleet Erkki Tantun kuvittamat 
kansan sananparret. Kuvituksensa ansiosta ne jäävät 
myös paremmin mieleen. Eräs suosikkini on tämän 
pakinan otsikossa. 

Tanttu itse määritteli näiden kansan syvistä 
 riveistä syntyneiden sanojen aarteiden eroja niin, että 
”sanan lasku” on opettavainen, mutta ”sananparsi” 
on e nemmänkin hauska anekdootti. Ajattelinkin nyt 
 päättää tämän pienen kirjallisen iloitteluni Suomen 
kansan syvien rivien muinaisiin sukkeluuksiin. Tietysti 
joku saattaa sanoa, että pihistän muista, mutta pila-
kuvien mestari Kari Suomalainen totesi aikoinaan, että 
”cosi fan tutti” – niin kaikki tekevät. Näyttelijälegenda 
Heikki Kinnunen puolestaan ilmaisi eräissä kuvauksis-
sa, että ”parhaat palat ne tulevat toisten suusta”.

Sananparsien merkitys on siinä, että niitä saattaa 
käyttää tunnelman kevennykseen itse kunkin sopivaksi 
katsomassa tilanteessa. Tässä siis muutamia vapaaseen 
käyttöön.

”Kruuna vai klaava, sano ukko, kun akkansa lauteilta 
putos.”

”Aina kun minä katselen ahkeria ihmisiä, niin 
 väkisinkin tulee sääli.”

”Rahaa se on munkin selkäni takana, sano kerjäläinen, 
kun pankin seinään nojas.”

”Menkää vaan oma väki nukkuman, vieraat jää tänne 
vielä höpäjämään.”

”Ei se ole mies, joka töitä etsii, vaan se on mies,  
jota työ etsii.”

”Ei uskos pienenä miten hauskaa on isona.”

Itse kukin voi muuten jatkaa listaa kirjoittamalla 
omiaan talteen. Ties vaikka päätyisivät Kansanrunous-
arkistoon. Arjen sanomisia ei koskaan pidä väheksyä. 
Siitä se historia lopulta koostuu. Lauttasaaren talon 
asukkailla saattaa olla hyvinkin suuri sanainen aarre-
arkku, joka vain odottaa raottamistaan. 

 Nauttikaamme siis hyvät ystävät kirjoista, 
 puhelimista ja toistemme olemassaolosta. Kyllä se 
 ulko-ovi vielä vierailuillekin taasen avautuu.

Kaikkea hyvää  
kaikille toivottaen,

Jaakko Ojanne

KESÄISET JA KIITOLLISET 
TERVEISET PALVELUTIIMISTÄ
Kevät 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen koko 
maailmassa,  Korona-epidemia on vaikuttanut meidän 
kaikkien elämään.

Meillä Lauttasaaren senioritalossa reagoitiin hyvin 
nopeasti THL:n, Hallituksen ja Helsingin kaupungin 
ohjeistuksiin yli 70-vuotiaiden palveluasumisessa.  
Olemme ottaneet vakavasti asukkaidemme suojaamisen 
tartunnoilta. 

Kaikki poikkeusjärjestelyt ovat sujuneet yllättävän 
hyvin, asukkaat ja omaiset ovat myös suhtautuneet 
asiaan vakavasti ja ymmärtäväisesti.  

Nämä kaikki toimenpiteet ovat auttaneet siihen, että 
talossamme ei ole ollut ainuttakaan Korona altistusta 
eikä tartuntaa. Yhdessä selviämme tästäkin haasteesta!  

Olemme olleet myös onnekkaita siinä, että olemme 
saaneet lisää hyviä hoitajia, että uudet järjestelyt ovat 
olleet mahdollisia. 

Palvelutiimissä on aloittanut uusina vakituisina 
lähihoitajina Annukka Paasikivi, Emilia Korpua ja 
Anne-Marie Ylinen. 

Uusia sijaisia; Elisabet Sandell, Kati Kivelä, Eemeli 
Väisänen ja Wilma Tallgren. 

1.6.2020 on perustettu Vapaa-ajan ohjaajan toimi. 
Vapaa-ajan ohjaaja antaa asukkaille esim. saattoapua, 
henkilökohtaista ulkoilutusta tai muuta henkilökohtaista 
apua 32 €/tunti. 

Vapaa-ajan ohjaaja kuljettaa omaisten tuomat ruoka- 
tai tarvikekassit asukkaille.

Hän auttaa ryhmätoiminnassa, desinfioinnissa, 
 tarvittaessa toimistossa tai missä apua tarvitaan. 

•	 Vapaa-ajan ohjaajan puh. 044 491 9354 
•	 Kesäkuussa   MA-KE 10-16, LA-SU 8-13
•	 Heinäkuussa MA-PE 10-16
•	 1.6.–28.6.2020 vapaa-ajan ohjaajan tointa hoitaa 

Wilma Tallgren
•	 29.6.2020 alkaen Jerusa Hanski

Ota hyvä mieli auringosta,
onnen korsi heinikosta.
Nosta ilonpilke silmäkulmaan;
löytyy ratkaisukin joka pulmaan.

Ystävällisin terveisin Palvelutiimin puolesta

Pirjo
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NAISTOIMIKUNNAN TERVEISET
Ilma on niin viileä, että ei uskoisi, että eletään jo touko kuun 
puolta väliä, mutta luonto on herännyt talvi uniltaan ja erisävyiset 
vihreät valtaavat maiseman, on niin kaunista! Voikukat kukkivat 
isoina keltaisina mattoina ja muutkin kevätkukat ovat alkaneet 
kukinnan.

 Viime viikolla näin kevään riemua elävästi kun mökkimme 
naapurustossa lehmät laskettiin laitumelle. Voi sitä riemua!

 Me kaikki olemme kokeneet aivan erilaisen  kevään ikävän 
koronaviruksen takia, kun Suomi ja koko muukin maailma on 
ollut poikkeustilassa ja kaikki yli seitsemänkymppiset ainakin 
osittaisessa  karanteenissa. Te talon asukkaat olette olleet tosi 
eristyksissä,  läheiset eivät ole saaneet tulla tervehtimään ettekä 
ole  voineet mennä kauppoihin tai kahviloihin. Näistä syistä emme 
mekään Naistoimikunnasta  ole voineet tulla  ilahduttamaan teitä 
illanviettojen merkeissä. Helmi- ja  maaliskuussa tosin olimme, 
mutta sitten tuli stoppi. Retki Tallinnaan peruttiin, samoin kevät-
retki. Kesän grillausillat ovat toistaiseksi epävarmoja.

Naistoimikunnan aktiiviset naiset löivät  kuitenkin viisaat 
päänsä yhteen ja  päätös oli: Jotain iloa ja  piristystä keksitään kun 
kerran emme voi tavata. Saijan kanssa keskusteltiin aiheesta ja 
sovittiin , että hankimme pihalle pitkän pöydän tuoleineen sekä 
kesäkukat parvekkeille ja pihalle. Toivottavasti ne tuovat teille iloa 
koko kesäksi!

Mutta nyt nautitaan Suomen suloisesta suvesta, kuunnellaan 
lintujen laulua ja ihastellaan luontoa. Itse odotan käen kukuntaa, 
tuomien ja syreenien sekä juhannusruusun kukintaa ja niiden 
huumaavaa tuoksua. Näistä on kesä tehty!

Kaunis usva hiljaa järvelle katoaa, aurinko  kultaa koivuhaan ja 
laine lyö rantaan rauhaisaan. Käen  kukunta jo viimein vaimenee, 
uinuu lapsi tuoksussa ruusujen. On hetki aikaa olla hiljaa, soi tuu-
lessa viesti kesäinen. Nyt on aika kesän ja Juhannuksen.

Aurinkoista ja leppoisaa kesää kaikille Talon asukkaille sekä 
henkilökunnalle toivottaa Naistoimikunta!

Kirjoitti Reini.

Anu, Marju, Leena, Kaija, Liisa,  
Lea, Tuija, Lissu, Pirjo, Satu, Kirsti

Kotimatkailun puolesta:                   
KOTONA
Kesäaikaan kukin mielellään  haluaa 
 nauttia kesästä kiireettömästi ja 
 virkistyen.

Maailmassa riittää käymisen  arvoisia 
paikkoja, mutta tänä kesänä loma-
kohteista pysäyttävin on koti.

KOHDEKUVAUS: Koti on  loistava 
lomakohde, jossa eilinen yhdistyy 
 värikkääseen  nykypäivään. Erityisen 
siitä tekee sijainti kaikkien palveluiden 
äärellä ja rento tunnelma. Kotiin on 
 helppo ” jämähtää ”. Tarjolla on oma-
toimimatkailua ja kaiken kattavia all 
inclusive -ratkaisuja.

SÄÄ. Kesäisin lämpötila saattaa kivuta 
ajoittain reilusti plussan puolelle.

VALUUTTA. Suoraveloitus. Tuuli-
kaappiostokset pankkikortilla.

VIRIKKEET. Omatoimikahvilat. 
Televisio. Päivän lehdet. Suoratoisto- 
ohjelmatarjonta. Tapaamispiste- 
tapaamiset. Elämä on rauhallista ja 
turvavälit tuo turvallisuutta.

NÄHTÄVYYDET.   Nähtävyydet 
 sijaitsevat kävelymatkan päässä 
 toisistaan, joten ne on helppo kiertää. 
 Näkemisen  arvoisia kohteita ovat muun 
muassa  uusitut yhteiset tilat ja sisäpiha. 
 Kerroksien viihtyisät aurinkoparvekkeet 
värikkäine kesäkukkineen.

TEKEMISTÄ. Kotiliikunta. 
 Parvekekuntoilu. Käytävä- ja porras-
kävely.  Pyykinpesu, silitys. Saunaosaston, 
kampaajan ja jalkahoitajan palvelut.

Koti tarjoaa erinomaiset puitteet 
 kiireettömille ateriahetkille.

Monipuoliset kotiruoka-ateriat 
 tarjoillaan kolme kertaa päivässä.

RETKET.  Kotia ympäröivät hurmaavat, 
merelliset maisemat sekä lähellä oleva 
luonto kannustavat ulkoiluun.

YHTEENVETO. Kodin kesä on moni-
puolinen kokonaisuus erilaista kehon ja 
mielen huoltoa.

Ollaan kotona täyden palvelun talossa 
ja vietetään muistorikas, erilainen kesä 
2020 Kotiseutuliiton valitsemassa Vuoden  
Kaupunginosassa.

Kotoiluterveisin,  
Tuija14



Helmi- maaliskuun vaihteessa tiedotusvälineet alkoivat 
kertoa huolestuttavia uutisia koronavirus taudin vaka-
vuudesta ja tarttuvuudesta. Talossamme tilanteeseen 
reagoitiin heti, ja aloitimme ensimmäiset toimenpiteet, 
jotta koronavirus ei leviäisi tänne meille Lauttasaaren 
senioritaloon. 

Talon yleisten tilojen sekä ruokasalin ja jumppasalin 
siivousta tehostettiin.  Rollaattorien ja kävelykeppien 
kahvat, sekä käsien desinfiointi aloitettiin kolme kertaa 
päivässä aina ruokailuiden yhteydessä. Pian Valtioneu-
vosto linjasi, että riskiryhmien asumispalveluyksiköissä 
vierailut on ehdottomasti kielletty, joten omaiset ja ystä-
vät eivät päässeet enää katsomaan ja auttamaan asuk-
kaitamme arjen askareissa. Toimintaohjeena oli myös, 
että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään 
kontakteista muiden ihmisten kanssa. Koska omaiset ja 
läheiset olivat aiemmin auttaneet asukkaitamme arjen 
askareissa, oli henkilökunnan reagoitava tähän  nopeasti, 
jotta asukkaiden arki saisi jatkuisi samalla tavalla.

Talomme alkoi täyttyä erilaisista tiedotteista ja 
 ohjeistuksista. Talon kahvilat laitettiin tauolle, pian 
jumpatkin jouduttiin väliaikaisesti lopettamaan ja 
 ruokailut jaettiin kahteen eri paikkaan. Valtioneuvosto 
kun ohjeisti, että alle 10 hengen ryhmien kokoontumi-
nen oli vain sallittua. Paljon erikoisjärjestelyjä tehtiin 
meidän kaikkien turvallisuuden eteen.

Pian huomasimme myös, että asukkaamme tarvitsee 
kauppa- ja apteekkipalveluja, kun he eivät itse päässeet 
asioitaan hoitamaan. Viikossa meillä oli kauppapalvelu, 
yhteistyö Lauttasaaren Supermarketin, ja Oravaexpres-
sin kanssa. Myös Lauttiksen apteekin kanssa tehtiin 
monta uutta asiakassopimusta. Järjestimme myös, että 
omaiset ja läheiset saavat tuoda tuotteita ja  tavaroita 
asukkaille talomme pääaulan tuulikaappiin, josta 
 hoitaja vie tuotteet ja tarvikkeet asukkaalle kotiin. Työ-
tehtävien kasvaessa, talo rekrytoi lisää henkilökuntaa.

Lauttasaaren senioritalo, jossa ennen koronavirus 
epidemiaa tapahtui joka päivä jotain, oli yhtäkkiä 
hiljentynyt erilaisista aktiviteeteista. Kun pääsiäinen, 

vappu ja äitienpäivä alkoivat lähestyä,  halusimme 
 ilahduttaa asiakkaitamme. Pääsiäisenä meillä sai 
 seurata suoratoistona jumalanpalveluksia, vappuna 
 järjestettiin suoratoistona vappukonsertti ja äitien-
päivänä äitienpäiväkonsertti. 

Tällä hetkellä elämme toiveikkaana, koska korona-
virus epidemia on ainakin hetkellisesti jokseenkin 
hallinnassa. Mutta koska Suomessa juuri Helsingissä 
sairastuneita on edelleen eniten, olemme purkaneet 
rajoituksia asteittain ja hallitusti.  Omatoimikahviloita 
kerroskeittiöissä on joka päivä alkaen klo 14.15. Jumpat 
ovat alkaneet tietenkin kahden metrin turvavälejä, ja 
hyvää käsihygieniaa noudattaen. Syömme kaikki tällä 
hetkellä ruokalassa. Mutta koska emme tiedä tulevasta, 
katsomme tilannetta päivä kerrallaan. Toivoa voimme, 
että pääsisimme pian elämään normaalimpaa arkea.

Kiitos teille kaikille! Tänä haasteellisena ja hiukan 
pelottavanakin keväänä yhteistyö asukkaiden, omaisten 
ja läheisten sekä henkilökunnan välillä on ollut huippu-
luokkaa. 

Nautitaan nyt auringon lämmöstä ja Suomen 
 vihreästä kesämaisemasta. 

Kesäterveisin  
 Päivi Paajanen

Lauttasaaren senioritalon poikkeuksellinen kevät

Maaliskuussa meidän kaikkien arki muuttui  muutaman 
päivän aikana ihan uudenlaiseksi. Kevät on ollut 
 varmasti kaikille enemmän tai vähemmän rankkaa 
 aikaa, kun sosiaalisia kontakteja on tullut välttää 
ja olemme eläneet erilaista arkea. Meille  erilainen 
arki tarkoitti sitä, että työelämän sopeutuessa  uuteen 
 tilanteeseen työpaikkamme sulkeutui ennalta 
 määrittelemättömäksi ajaksi. 

Meillä kävi kuitenkin onni onnettomuudessa, ja 
pääsimme tutustumaan uudenlaiseen työhön ja teihin 
ihaniin uusiin ihmisiin. 

Työ Lauttasaaren senioritalossa on tuonut meille 
molemmille kivaa vaihtelua niin sanottuun normaaliin 
arkeen, ja on ollut mukava työskennellä talossanne. 

Toivotamme teille kaikille  
mukavaa ja lämmintä kesää!

Eija ja Tanja

Eijan ja Tanjan mietteitä keväästä 2020
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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
• Vastaava sairaanhoitaja Kirsi Wiklund: 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
etunimi.sukunimi(at)lauttasaarensenioritalo.fi

Välkommen till 
Svenska Klubben!
Varje tisdag kl. 10-11. Första gång 
ska vi planera tilsammans, vad ska vi 
göra i försättning: diskutera, återkalla 
gamla tider, sjunga, spela, läsa, skrat-
ta, bygga midsommarstång osv. osv. 
Vad än ni föreslår! 

Vi är ju tvåspråkiga här i Finland / 
Helsingfors / Drumsös Seniorhuset. 

På återseende! 

Hälsar 

Annukka, Elisabeth,  
Wilma och Anna-Kaisa

Meille Kaarnassa on kunnia tuottaa 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
palveluita asiakkaidemme kotiin. 
Kaarna on täysin kotimainen terveyspalvelualan yritys, 
mistä hyvästä Kaarnalle on myönnetty avainlippu. 

Keskiviikkona 24.6. meillä on ilo aloittaa yhteis-
työ Lauttasaaren senioritalon kanssa, joilloin tuomme 
mahdollisuuden tavata meidän lääkäriä Peter Klemet-
siä keskiviikkoisin. Hoitajamme voi hakea tarvittavat 
laboratorionäytteet vaivattomasti suoraan teidän kotoa. 

Tavoitteemme on yhdessä ja teitä kuunnellen edistää 
teidän terveyttä ja auttaa aina kun tarvetta on.

Terveysvastaanotolla voit hoitaa lääkärin kanssa mm 
ajankohtaisia terveyshuolia, lausuntoasioita, reseptit, 
vuosikontrollit ja lähes kaikki asiat, joita normaalisti 
voi tavallisen terveyskeskusvastaanoton yhteydessä 
hoitaa.

 Kaarnan puolesta leppoisaa ja hyvää kesän alkua!


