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Hyvää elämää…

J

okainen määrittelee, minkälaista hyvä elämä on juuri itselle. Miten sinä sen kuvaisit?

Moni kuvailee, että tärkeintä on terveys ja läheiset ihmissuhteet. Moni hakee innoitusta
voimalauseista. ”iloa ja valoa” tai ”elämä kantaa”! Sinullakin on ehkä rakas voimalause,
jota toistat mielelläsi tai ehkä sitä juuri etsit.
Usko Luojaan avaa luottamusta elämän eri vaiheisiin. Parasta ja kauneinta on, jos voimme
toisillemme toivottaa Hyvän Jumalan siunausta.
Häntä saamme tänäkin kesänä rukoilla, että hän näyttäisi meille elämän salaisuutta ja pyhää
merkitystä.
Jeesus Kristus vapahtajamme lupaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6). Usko Luojaan
antaa tuota m
 erkitystä. Ja hyvä elämä on merkityksellistä. Silloin mielessämme voi olla myös
kiitollisuutta kaikista vaiheista, myös vaikeimmistakin.
Sydämelliset kiitokset Saijalle ja koko henkilökunnalle vaiherikkaan vuoden läpi elämisestä,
kaikille asukkaille iloa ja valoa sekä suurta luottamusta armorikkaan Luojan johdatukseen.

Hyvää ja siunausrikasta kesää kaikille!
Pirjo Työrinoja
hallituksen pj

Kun aika on….

A

loitamme kesää toiveikkailla uutisilla.
Kesäkuun 18.6.2021 saatiin viesti mitä on
odotettu. Koronarajoitukset on lieventyneet
rokotuskattavuuden vuoksi ja talossamme saa vierailla
vanhaan tapaan. Olemme uskaltaneet pihalla järjestää
kesäkuussa jo isojakin tapahtumia, johon osallistuu
talon ulkopuolisia vieraita. Kauan odotettua yhteis
laulua saamme laulaa, niin että Lauttasaari raikuu.
Kesällä saamme hovimuusikkomme Anssin taas
laulattamaan meitä.
Henkilökunta ja vierailijat käyttävät edelleen
s uu-nenäsuojaa lähikontakteissa. Iloitsemme kuitenkin
puolestanne, että te rakkaat asukkaat saatte kohdata
toisianne jo vapaammin.
Lauttasaaren senioritalon toimintaa kehitetään
jatkuvasti ja haluamme, että teemme sen yhdessä.
Siksi kysymme, mittaamme asukastyytyväisyyttä ja
fiilistä päivittäin. Antakaa palautetta ja ideoita. Teidän
ehdotuksianne pyrimme aina toteuttamaan. Syksyllä
haastamme teitä miettimään miten te asukkaat voisitte
olla vielä osallistuvammin mukana talon päivittäisessä
arjessa. Lauttasaaren senioritalo lähtee e nsimmäisten
joukossa pilotoimaan Muisti Montessoria ja toimin
nallista ympäristöä. Tämä on jatkumoa kehitystyölle,
jota Lauttasaaressa on tehty jo usean vuoden ajan
asukkaiden osallistamiseksi palvelumuotoilun keinoin.
Tässä yhteydessä on noussut esiin tarpeita ja toiveita,

joita lähdetään nyt ratkomaan Montessorin avulla.
Henkilökunta osallistuu koulutukseen innostuneena ja
yhdessä teidän kokemusasiantuntijoiden kanssa teemme
oman Lauttasaaren Senioritalon mallin. Tavoitteena
on, että meiltä tullaan ottamaan oppia Suomesta ja
maailmalta. Tähdätään suoraan korkealle, että saadaan
vieläkin parempi hyvän elämän paikka talostamme ja
voimme turvata hyvän huomisen.
Talossamme on vieraillut kevään aikana insinöörejä
ja rakennusalan ammattilaisia. Vaikka talo on jo yli 45
vuotta vanha, niin mitään akuuttia korjattavaa ei ole.
Nyt teemme vain selvitystyötä, että osaamme varautua
ja suunnitella toimintaamme seuraavan kymmenen
vuoden päähän.
Haikein mielin itse kirjoitan tätä kirjoitusta talon
perinteiseen kesälehteen toiminnanjohtajan roolista.
Olen marraskuussa hyppäämässä uusiin tuuliin, koska
polte arvokkaaseen ja hyvään vanhuuden tarjoamiseen
on kova. Haluan, että Lauttasaaren senioritalon innoit
tamana kaikkialla Suomessa olisi samanlaista kunni
oittavaa henkeä vanhustyössä ja vanhukset ryhtyisivät
vaatimaan itselleen parasta. Te ansaitsette sen!
Heinäkuussa lomailen, mutta sitten taas täydellä
teholla syksy käyntiin ennen, kun sanomme näkemiin.
Saija Toropainen
Toiminnanjohtaja
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Me, Ykköskerros!

Kerroksemme on täynnä upeita, persoonallisia a sukkaita,
sekä mahtava, “yhteenhiileen” puhaltava hoitajatiimi.
Tiimimme hoitajia ovat: Annukka, Amanda, Claire, Kai
sa, Pirita ja Tuija. Lisäksi vaihtuva määrä silloin tällöin
apunamme olevia ihania hoitajia.
Ykkönen on aamusta iltaan täynnä elämää! Puheen ja
naurun “sorina” kaikuu käytävillä, Tv-huoneessa, aulassa
sekä päiväkahvin aikaan myös kerroskeittiössä. Kaikkialla
on viihtyisää ja kodikasta. Käytävillä kohdatessa löytyy
aina aikaa vaihtaa kuulumiset tai iloiset tervehdykset.
Huumoria ei puutu; usein nauretaan yhdessä asukkaiden
kanssa “vedet silmissä”.
Hoitajien huoneesta kuuluu usein iloinen nauru tai
toisinaan äänekäskin ajatusten vaihto, oli sitten kyse
päivittäisestä raportista tai muusta jutustelusta. Iloa,
riemua, toisinaan myös surua ja puhetta riittää.
Tällä ilolla ja energialla jaksamme päivästä toiseen tehdä
työtämme upeiden asukkaidemme parhaaksi ja hienossa
yhteistyössä heidän kanssaan!
Aurinkoa ja ihanaa kesää jokaiseen kerrokseen!

Hei,
Kävin muualla
piipahtamassa, ja nyt
olen palannut entiseen
työpaikkaani tänne
Lauttasaaren seniori
taloon. Odotan innolla
tulevaa yhteistyötä.
Tapaamisiin
Maria Aro SH

Toivottavat: Ykköskerroksen asukkaat ja hoitajat

Kesäterveiset 2. Kerroksesta!
Asukkaiden ajatuksia:
”Tämä on upea paikka viettää kesää,
meri lähellä ja piha on kaunis.
Ei sitä muuta t arvitse just nyt” -R.K
”Elämä on kovvoo hommoo” -R.S
Mennyt kevät on ollut haastava vallitsevan virustilanteen
vuoksi, mutta kuitenkin täynnä toiveikkuutta rokotusten
tuoman turvan ja rajoitteiden asteittaisen l ieventymisen
myötä. Talossamme on ollut hyvä yhteishenki, joten
pidetään sitä jatkossakin yllä huomioimalla toisemme.
Yhdessä teemme talostamme parhaan mahdollisen.
Luonto ja raitis ulkoilma tekee hyvää, joten ulkoillaan
han yhdessä mahdollisimman usein sään salliessa!
Saanemme myös iloksemme ilmoittaa 2-kerroksen hoitaja
tiimimme kasvusta kesän ajaksi ainakin kahdella sijaisella:
Tiinalla ja Millalla. Hymyillään kun tavataan!
Aurinkoisin terveisin,
Elisabeth
Sirpa
Anisa
Anne-Marie
Elina
Tiina
Milla
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Hei!
Nimeni on Milla ja olen
nyt tämän kesän täällä
Lauttasaaren seniori
talossa töissä lähi
hoitajana. Opiskelen
sairaanhoitajaksi
Jyväskylässä ja olen
kotoisin Espoosta.
Vapaa-aikaani vietän
urheillen, luonnossa
liikkuen ja matkustellen.
Moikataan,
kun tavataan!
-Milla

KESÄTERVEISET KOLMANNESTA KERROKSESTA
Erojen arvostaminen on ihmiskunnan suurin lahja,
josta voimme juhlia. Katso vain ympärillesi ja näe
luonnon monimuotoisuus. Sen jälkeen katsotaanpa
ympärillemme.

Opiskelija Helenen pitämä
toimintatuokio (3. kerros)

Asumme jopa kolmessa eri kerroksessa, koska kaikki
eivät mahdu yhteen kerrokseemme. Eri kerroksissamme
on jopa eri värejä. Jälleen kerran puhutaan itsestämme.
Meillä voi olla samat nimet, mutta silti olemme niin
erilaisia.

Reijo: ”Minä olen ainoa mies täällä ja koitan olla
ihmisiksi ja jatkaa piirtämistä. Mukavaahan tämä on.
Odottaa kovasti kesää ja juhannusta.”

Kun menet markkinoille ostamaan ruokaa, et
koskaan täytä koriasi vain omenoilla. Vaikka tekisitkin
sen, koska silloin tarvitsit vain omenoita, seuraava
matka ruokakauppoihin voi olla, että aiot hankkia
banaaneja ja appelsiineja, kahvia ja kakkuja yms.
Toisaalta p ukeudumme, puhumme ja nauramme eri
tavalla. Ennen kaikkea jokin sitoo meitä, kuulumme
senioritalon joukkoon, olemme naapureita, jotka asuvat
yhdessä. Elämme ja työskentelemme yhdessä, ja kun
olemme meitä, voimme jakaa rikkautemme, seuramme,
ajatuksemme, vitsimme ja niin edelleen.
Anna meidän osoittaa mielipiteemme kolmannesta
kerroksesta. Istuimme kaikki yhdessä ja päätimme
tehdä pienen harjoituksen sekä lisätä a jatuksiamme
siihen hetkeen. Se oli hieno hetki olla yhdessä ja
vaikka meillä oli yksi asia, joka ohjasi ajatuksiamme,
ilmaisimme itsemme hyvin eri tavoin. Lintu, joka oli
yhdistänyt meitä siihen ajatukseen, oli antanut meille
mahdollisuuden ilmaista itseämme ja kärsivällisesti.
Hetken tuloksena oli suloinen. Saimme linnun
”eläväksi” ja hyvin kauniiksi.

Ajatuksia ja mielipiteitä tuokiosta:

Anja: ”Toivoo pääsevänsä mökkeilemään”
Heidi Å: ”Odottaa paljon ulkoilua ja ohjelmaa”
Anita: ”Pidän piirtämisestä”
Heidi L: ”En ole tyytyväinen käteni jälkeen, mutta
tykkään muuten vain piirrellä”
Aune M: ”Mukava piirustus hetki ja toivon lisää
toimintatuokioita ja ”räjähtävää toimintaa”
Anja M: ”On ollut mukavaa tutustua talo uusin
asukkaisiin ja viettää aikaa vanhojenkin asukkaiden
kanssa. Viihtyy talossa ja kaipaisi enemmän ohjattua
ohjelmaa päiviinsä.”
Yhdessä, vaikka erilaisuus on suuri voimavara myös
tässä elämän vaiheessa senioritalossa asukkaille ja
myös henkilökunnalle. Toivomme saavaamme hyviä
pisteitä galleriallemme .
Hyvää kesää kaikille!
3. kerroksen hoitajat Somppu, Emilia, Katja, Tiina ja
Caroline, asukkaat Reijo, Aune, Anita, Anja, Heidi Å
ja Heidi L, ja kaikki 3.krsn. asukkaat.
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Hyvät senioritalon asukkaat
ja ihana henkilökunta.
Tarkoitukseni oli, että kirjoittaisin vain kaksi kirjaa.
Mutta kun korona alkoi meitä riivaamaan, aloin jälleen
kirjailijaksi, muistaakseni kiitollisina niitä kaikkia
henkilöitä, jotka ovat meitä auttaneet ja hoivanneet
koronaviruksen kourissa. Nämä, hoitajat, lääkärit ja
muut avustajamme ovat kiitoksemme ansainneet.
Lahjoitan kaiken nettotuoton, itselleni suon antamisen
ilon. Kirjapaino ja muut kulut vähennän tuotosta.

Laulu hoito ammattilaisille
Sanat Tauno Hammar
Sävel. Kalliolie kukkulalle.

Hoitajille lääkäreille
laulun tämän teille suon.
myöskin muille auttajille
kiitoksemme teille tuon:
Pandemian raivotessa
ootte meitä hoivanneet
voimienne ääripäässä
kiitoksemme ansainneet
Siksi laulun tahdon teille
kaikille näin osoittaa
Ehkä tämä laulu myöskin
voi jaksamista kohottaa
Kaunista ja lämmintä kesää toivotellen.
Tauno

På grund av denna pandemi...
...och dess begränsningar vi levt med, har det varit tyst
från svenska klubben över ett år. Meningen är, att vi
startar upp den på nytt i juli.
Vi ses och höres sen!
” Livet är som en bok du kan inte ändra de sidor som
redan är skrivna, men du kan alltid börja på ett nytt
kapitel.”
Varma sommarhälsningar!
Önskar Annukka och Elisabeth
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Kesätervehdys!

Kesä on vihdoin täällä! Saamme nauttia kesän
t uoksuista, valosta ja Suomen kesän ihanista herkuista
kuten esimerkiksi mansikoista. Jos katsomme aikaa
taaksepäin voi todeta, että onpa ihana, että talvi ja
alkukevät ovat kohta muisto vain ja voimme siirtää
katseemme tulevaan.
Ajattelin kirjoittaa tällä kertaa muutaman rivin esi
merkkejä siitä, mitä kuuluu geronomin tehtävän kuvaan.
Meihin henkilökuntaan saa ja pitää olla y hteydessä
aina, jos on jotain sellaista mielenpäällä, johon tarvitsee
apua tai haluaa kehittää toimintaa.
Geronomiliiton sivuilla geronomi on määritelty
näin ”geronomi on kokonaisvaltaisen vanhustyön
osaaja, joka omalla tekemisellään pyrkii aina kehit
tämään tämän hetken ja tulevaisuuden vanhustyötä,
ja m
 ahdollistaa seniorin mielekkään elämän asiakas
lähtöisesti (Geronomiliitto 2021).
Mitä se voisi tarkoittaa meidän talon asukkaiden
n äkökulmasta. Yksi tärkeä tehtävämme on palvelu
ohjaus, joka tarkoittaa, että ohjaamme ja neuvomme
asukkaita ja omaisia heidän yksilöllisissä tarpeissaan
ja arjessa selviytymisessä mitä apua siinä ikinä
tarvitseekaan. Tällainen voisi olla vaikka palvelu
tarpeen kartoittaminen, Kelan hakemuksen t äyttäminen
tai vaikka kauppapalvelun aloittaminen. Geronomilla
on myös laaja näkemys vanhuspalveluiden toiminta
ympäristöstä ja palvelurakenteesta. Voimme yhdessä
kartoittaa oman motivaation ja voimavarat huomioon
ottaen mitkä voisivat olla niitä mieli asioita? Mitkä
asiat tai palvelut voisivat tehdä arjesta vieläkin
mielekkäänpää? Voisiko palvelu olla esimerkiksi
r yhmätoiminta, ulkoilu, fysioterapia, apuvälineitä
kotiin, jalkahoito säännöllisesti tms.
Geronomin tehtävänkuvaan kuuluu myös vanhus
palvelun palveluiden kehittäminen. Tule rohkeasti
kertomaan meille kehitysideoista esimerkiksi talon
ryhmätoimintaa tai muuta toimintaa koskien tai mitä
tahansa asia koskee. Talomme on innovatiivinen ja
toiminnanjohtaja erittäin kiitollinen, jos saa rakentavia
kehitysehdotuksia.
Tule juttelemaan minulle tai Carolinelle.
On ilo auttaa. Siitä tulee itsellekin hyvä mieli.
Iloisin kesäterveisin
Päivi Paajanen
Lähde: Geronnomiliitto.fi. https://www.suomengeronomiliitto.
fi/geronomi/kompetenssit. Luettu 10.6.2021

SOMPUN KESÄ-JUTTU 2021 <3

Hei kaikki ihanat kesäystäväni Senioritalossa. Jotenkin
tuntuu, että kesä on tänä vuonna oikein aikaisessa.
Luonto on jo herännyt täyteen kukoistukseensa, linnut
ovat jo rakentaneet pesänsä ja kohta jo varmasti kaiken
laisia poikasia taapertaa pitkin nurmikoita ja metsiä.
Kesäinen lintujen laulu saa aina iloiselle mielelle ja
jopa lokkien kirkuminen tuntuu hyvältä vaikkakin kun
lokit saavat poikasia, pitää meidän kaikkien hieman olla
varovaisia, ettei lokkiemot hermostu jos lähestymme
niiden poikasia liian lähelle. Kaunis luonto ja sen herää
minen on minulle erittäin tärkeää pitkän ja pimeän kau
den jälkeen. Saan siitä paljon voimaa ja iloa. Olen luon
non lapsi todella paljon. Olette varmasti huomanneet
kaikki kuinka tykkään puuhastella kukkien ja kasvien
parissa. Haluan sillä myös tuoda iloa ja kauneutta teidän
päiviinne. Kun teillä on hyvä mieli ja iloa sydämessä,
niin silloin minä olen myös iloinen ja tyytyväinen.
Oletteko tekin huomanneet kuinka saaremme ympä
rillä uiskentelee paljon kauniin valkoisia joutsenia. Niitä
on ilo seurata. Olen oppinut että joutsen on Suomen
kansallislintu. Valkoiset joutsenet ja auringon paisteessa
kimmeltävä sininen meri on yksi maailman h ienoimpia
näkyjä. Se rauhoittaa mieltä ja sydäntä kiireen ja
tohinan keskellä.
Ihmiset ulkoilevat saarellamme paljon ja rantojen
poluilla näkee paljon urheilevia ihmisiä. On hienoa, että
ihmiset pitävät huolta itsestään ja hyvinvoinnistaan.
Terveys on tärkeintä mitä meillä on. Minulla on näin
kesäisin kova allergia joka haittaa nukkumista, mutta

en silti milloinkaan halua menettää päivääkään Suomen
kauniista kesästä.
Saaremme rantakivillä on kiva vain istuskella ja
ajatella kaikkea tai sitten ei ajatella yhtään mitään.
Raikas meri-ilma tekee joskus hieman uneliaaksi ja
sekin on kiva ja rento tunne.
Talomme ympärillä on paljon kukkia. Ne tuoksuvat
ihanalle ja niitä on meidän kaikkien mukava ihailla.
Lähdetään kaikki isoin joukoin nauttimaan k auniista
kesästä, raikkaasta ilmasta, auringon paisteesta ja
toistemme seurasta. Ei tarvitse pukea paljon vaatteita
päälle, kesäinen ohut paita ja vaikkapa shortsit riittävät,
niin ja mukavat sandaalit. Sisäpihalla teitä kaikkia
odottavat Sompun pinkit ja valkoiset kukat. Ne on ihan
teitä kaikkia varten sinne istutettu. Tervetuloa Kesään
2021 Rakkaat ystäväni asukkaat.
Rakkain ja Ystävällisin Kesä-terveisin Teidän Somppu

Kesän kynnyksellä

Aistitko taas ruohon tuoksun tuoreen
Havahdutko jo punarinnan viserrykseen
Näetkö luonnon niin monet sävyt vihreän
Tunnetko jälleen merituulen vielä viileän
Katso, kuinka rusakko valossa kellii
Ja lämpö auringon sen poskea hellii
Oravat hippaa leikkivät koivua pitkin
Pian nuppunsa avaavat syreenitkin
Käteeni tartu, tule vaan
Ovi on jo auki, raollaan
Hymy lempeä silmissäni nää
Lupaan, enää et yksin jää
Runon kirjoittanut Tiina Seppä-Lassila
kuva Somppu Kopisto
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Ihana alkukesä
ja kukkivat kirsikkapuut

5

Olympialajina pallon
pompottelua ringissä

2

Asukkaat saivat talolta
ystävänpäivä nallet

6

3

Jukka Uunilan 98 vuotis
syntymäpäivä ja hoitajat
onnittelevat

Olympialais poseerausta
ja tuulestusta Arja
Paatsalolta

7

4

Ihanat naiset parvekkeella

Olympialaisissa Sari
Rinne-Buchert heitti
saapasta pisimmälle

8

Viikottainen tuolijumppa
talon jumppasalissa

8

9

12

10

13

9

Takapihan tunnelmia

13

Päiväkahvit kerroskeittiöissä

10

Arja Paatsalon 85 vuotis
syntymäpäivä

14

Asukkaiden tekemiä
virpomisvitsoja

11

Pääsiäisaskartelua
kerroskeittiöissä

12

Ystävysten kohtaaminen
pitkästä aikaa koronan
jälkeen

11

Kuvat: Somppu Kopisto, Tiina Palonen,
Pirjo Hanski ja Tian Kantee.
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Kesätervehdys kaikille!

Olen kohta vuoden saanut opiskella oppisopimuksella
lähihoitajaksi työpaikassa, jossa olen viihtynyt erin
omaisesti. Työurani varrella olen nähnyt monenlaisia
työyhteisöjä, mutta en yhtään näin toimivaa, avointa,
yhdessä tekemisen meininkiä, kuin täällä Lauttasaaren
senioritalossa Ihan mahtavia tyyppejä talo täynnä!
Jokainen varmasti myös tekee töitä hyvän ilmapiirin
luomiseksi, mutta kaikelle tälle mahdollisuuden antaa
hyvä esimiestyö! Superkiitokset toiminnanjohtaja Saija,
palveluesimies Pirjo, sekä keittiön
puolella keittiöesimies Maritta!
Olen tuntenut toiminnanjohtaja
Saijan sekä hoitaja Annukan useita
vuosia, ja tuntuikin, että kotiin olisi
tullut, kun täällä työt/oppisopimuksen
aloitin! Aika viime vuoden elokuusta
tähän päivään on mennyt tosi nopeasti.
Ohjaajakseni sain ihanan, asioihin
“satasella lasissa” perehtyvän Piritan,
jonka opissa ja ohjauksessa olen saanut
olla ja myös oppia paljon! Kiitos Pirita
kärsivällisyydestäsi Monta hyvää
neuvoa olen saanut myös teiltä kaikilta
muiltakin hoitajilta ja henkilökuntaan
kuuluvilta, kiitokset aivan kaikille!
Oppilaitokseni Keuda ja siellä erityisesti vastuu
opettajani Mia sekä täällä senioritalossa ohjaajani Pirita
ja te kaikki muut mahdollistitte valmistumiseni näinkin
nopeasti, kiitollinen myös siitä! Yhteistyö Keudan
ja senioritalon kanssa on alusta asti ollut toimivaa ja
koulupäivät on ollut helppoa saada vapaiksi, kiitos Pirjo
järjestämisestä
Valmistun lähihoitajaksi kesäkuussa 2021, eli ihan
kohta. En silti koe, että olisin vielä “valmis” sanan
täydellisessä merkityksessä, vaan valmis kehittymään ja
oppimaan jatkossakin. Kyllä elämä on koko ajan uuden
oppimista, täytyy vain rohkeasti olla avoin kaikelle
uudelle ja välillä mennä myös sinne “epämukavuus
alueelle”. Se ei ole ainakaan minulle itselleni helppoa,
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mutta uskon, että se antaa aina mahdollisuuden kehittyä
ja oppia uutta.
Entä sitten koko meidän työmme perusta, aivan
mahtavat ja ihanat asukkaamme! Olen jo tässä v ajaan
vuoden aikana saanut tutustua suurimpaan osaan
teistä. Te olette ehdottomasti toinen asia, jonka
vuoksi viihdyn täällä niin hyvin päivästä toiseen. Te
asukkaat olette myös olleet suureksi avuksi koulu
tehtävien m
 ahdollistamisessa. On
ollut e lämäntarinan kirjoittamista,
joka oli itselleni ja uskoakseni myös
ihanalle haastattelemalleni asukkaalle
kiva ja antoisa kokemus Olen myös
saanut haastatella asukkaita ja tehdä
erilaisia testejä, mm. Muistitestin
ja r avitsemukseen liittyvän MNAtestin. On aina ollut helppoa saada
“vapaaehtoisia” asukkaita kertomaan
ajatuksiaan. Tästäkin kaikesta olen tosi
kiitollinen! Etenkin kaikki a sukkaisiin
ja asukkaiden haastatteluihin liittyvät
tehtävät ovat olleet todella mielen
kiintoisia ja antoisia.
“Sokerina pohjalla” haluan m
 ainita
“kotikerrokseni”, meidän ykkös
kerroksen “porukan” - ihanat asukkaat ja hoitajat;
huumoria ja naurunremakkaa ei puutu, päinvastoin,
se on yksi voimavaroistamme! Aina saa apua ja tukea,
kun sitä tarvitsee. Yhdessä tekemisen meininki on
todella tehokasta. Mainittakoon, että tässä kerroksessa
työskentelevät myös “Koilottaja” ja “ Kailottaja” .
Minusta on kivaa, että saan jatkaa työskentelyäni
t eidän kaikkien kanssa myös valmistumiseni jälkeen.
Tottakai vähän jo jännittää, miten kaikki alkaa
sujumaan “valmistuneena lähihoitajana”, mutta olen
luottavainen, onhan minulla upeat, osaavat työkaverit
tukenani.
Ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille tasapuolisesti!
Kesäterveisin: Kaisa Kukkola

Terveiset palvelutiimistä!

Ihan alkuun haluan kiittää kaikkia asukkaita
ja o maisia jaksamisesta, kärsivällisyydestä ja
osallistumisesta korona-rajoitusten noudattamiseen
talossa!
Tämä aika on vaatinut meiltä kaikilta sitoutumista
ja kärsivällisyyttä. Luojalle kiitos, että koronatilanne
alkaa pikkuhiljaa helpottamaan ja saamme palailla
pienin askelin kohti normaalia arkea.
Korona-tilanne vaati meitä tekemään uusia
järjestelyjä työskentelyyn.Siirryimme pikavauhdilla
jakamaan joka kerroksiin omat hoitajat, että
kontakteja eri henkilöiden välillä syntyisi
mahdollisimman vähän.
Tämä järjestely osoittautui todella hyväksi. Tästä
on tullut paljon positiivista palautetta niin asukkailta,
omaisilta ja myös henkilökunnalta. Asukkaiden ja
”oman” kerroksen hoitajat ovat oppineet tuntemaan
toisiaan lähemmin ja tämä on tuonut viihtyvyyttä ja
turvallisuudentunnetta!
Olemme saaneet hyviä uusia sijaisia ja kesätyön
tekijöitä, joka takaa sen, että kaikki v akituiset hoitajat
voivat pitää omat kesälomansa hyvällä mielellä, kun
tiedämme, että talossa on koko ajan hyvät hoitajat
paikalla.
Paljon on tapahtunut tänä vuonna, kaikista ollaan
selvitty hyvin, joten nyt olemme entistä vahvempia
tuleviin muutoksiin, koska tiedämme, että kaikesta
selvitään ja muutokset voivat tuoda myös paljon
hyvääkin tullessaan, kunhan suhtaudumme asioihin
positiivisin ja avoimin mielin!
Tämän vuoden aikana Elisabeht Sandell on
s iirtynyt sijaisesta vakituiseksi lähihoitajaksi, Kaisa
Kukkola on suorittanut lähihoitajan oppisopimus
opinnot talossa ja siirtyy kesällä vakituiseksi lähi
hoitajaksi.
Uusia sijaisia; Birgit Nater, Amanda Sandell, Elina
Pirttijärvi, Siriporn Selanont ja Julia Melnik.
Kesätyöntekijät; Tiina Palonen, Milla K
 oistinen,
Wilma Tallgren, Janina Yli-Villamo, Mika
Haapakoski ja Sara Seppälä.
Jo saapui suvenaika ja kesän ihanuus. Tää vehreys,
sen taika on aina uus!
Oikein ihanaa ja nautinnollista kesää kaikille!
Ystävällisin terveisin
Pirjo

Mitkä viisi asiaa haluat tehdä
kun olet 90 vuotias?

Käynnistämme loppusyksystä 2021 Lautta
saaren Senioritalossa Suomen ensimmäisen
Montessori-for-Aging pilotin. Se on luonteva
jatko palvelumuotoilutyölle, jota olemme
tehneet lähes kolme vuotta yhdessä asukkaiden
kanssa.
Italialainen lääkäri Maria Montessori kehitti Montessori
filosofian lastenkasvatuksessa 1900-luvun alkupuolella.
Sittemmin sen on havaittu sopivan erinomaisesti myös
ikääntyneiden ja muistisairaiden hoivaan. Montessori
filosofiaa on käytetty parikymmentä vuotta erityisesti
USAssa, Kanadassa ja Australiassa. Siitä on saatu hyviä
kokemuksia, sekä asukkaiden että henkilökunnan hyvin
vointi on parantunut.
Lähtökohtana on asukkaiden historian ja n ykyisen
t oimintakyvyn, sekä mieltymysten tunteminen. Tavoit
teena on, että jokaiselle löytyy mielekäs rooli y hteisössä.
Montessorissa ei ole kysymys toimintat uokioista.
Montessorifilosofia tähtää siihen, että jokainen asukas
voi toteuttaa itseään, tehdä mahdollisimman itsenäisiä
päätöksiä ja kokee itsensä aidosti osaksi yhteisöä.
Projekti käynnistyy syys-lokakuun vaihteessa, kun
k ahdeksan Lauttasaaren senioritalon henkilökunnan
edustajaa kouluttautuu From Can’t to can do -valmen
nuksessa yhdysvaltalaisen Jennifer Brushin johdolla.
Koulutuksen jälkeen järjestäydymme projektiryhmäksi ja
käynnistämme Montessorifilosofia- kokeilun Lauttasaaren
senioritalossa.
Pidämme asukkaita ja omaisia ajan tasalla ja
r aportoimme asukkaiden, henkilökunnan ja omaisten
kokemuksista matkan varrella! Jännittävä syksy tulossa!
Terveisin ja erinomaista kesää kaikille,
Marja Isokangas, asukaskokemus- ja palvelumuotoilija,
Lauttasaaren senioritalon Montessori-pilotin vetäjä
p. 040 5588 0066 ja marja.isokangas.huiko@gmail.com
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KESÄTERVEISET KEITTIÖTIIMILTÄ
Kylmän ja lumisen talven jälkeen saamme nauttia S
 uomen suvesta.
Kesän vihreys, kukkien loisto, lintujen pesintäpuuhat ja aurinko
tuovat päiviin onnentunnetta ja kiitollisuutta.
Ruokasalin aulassa olevaan HAPPY or NOT -laitteeseen on
tullut teiltä kiitettävästi palautetta. P
 ositiivisen tuloksen mukaan
olemme oikeilla jäljillä toiminnassamme. Keittiölle tervetulleita
ovat toiveet ja palautteet.
Aija lähti pohjoiseen uusiin haasteisiin, lähetti teille lämpimät
terveiset. Saara Vasko kuuntelee sydäntään ja palaa meille kesällä
takaisin vakituiseksi työntekijäksi.Oli salissa jo keväällä.

Maritta, Milja,Yu,Jaana,Timo,Ganesh, Ella, Katrin ja Paula

Kedollinen kukkia !
Saavillinen saunahetkiä !
Hyppysellinen hauskuutta!
Litra laulua!
Aimo annos aurinkoa!
Suven suloisuutta!

Kesätervehdys!

Senioritalon uusitussa liikuntasalissa tapaa
taas useampia jumppaajia yhtä aikaa.

Ella Heino lähtee Prahaan opiskelemaan elokuun loppupuolella.
Coco Örn on ollut viikonloppuisin ovella desinfioimassa,
kesäaikana hän on enemmän mukana toiminnassa.
Myös Sylvia Toropainen tulee kesällä kanssamme teitä ilahdut
tamaan.
Muita henkilömuutoksia ei keittiössä ole tapahtunut.
AURINKOISIA PÄIVIÄ JA
AURINGONPAISTETTA TOIVOTTAA

Viime aikoina monien huulilla ja olkapäillä ollut asia on tietysti
ollut rokote. Haittavaikutukset useimmille ovat onneksi olleet
lieviä ja lyhytaikaisia, ja niiden hoitoon on käytetty kuume- ja
kipulääkkeitä.

Yhteisölliset ja toiminnalliset ryhmä
jumppahetket jatkuvat
ja on taas hyvä aika

Sivuvaikutuksiakin on saattanut ilmetä. Yksi yleisimmistä
on lienee matkakuume. Tekee mieli tutkia ja vertailla erilaisia
matkakohteita. Tulee harkinneeksi vierailua taidemuseossa,
ulkoilmakahvilassa, teatterissa tai konsertissa.

heiluttaa käsiä ja jalkoja, ja seistä yhdellä
jalalla olla aktiivinen monella alalla

Joillekin saattaa rokotusten jälkeen muodostua kulutus
piikki, joka saattaa aiheuttaa kuumottavaa tunnetta lompakon
tietämillä. Ostanko uudet verhot, kesäkengät vai silmälasit.
Menenkö lähellä olevaan kauppakeskukseen vaiko ihan keskustan
kivijalkaliikkeeseen.

välillä on paikallaan venyttelyihin
tuolilla istahtaa,

Tyypillinen ja hyvin yleinen seuraus koronarokotuksesta
on varmaankin sukulointi. Lasten, lastenlasten, kummilasten,
t uttavien, ystävien taikka naapureiden tapaaminen saattaa mennä
tunteisiin aiheuttaen mielihyväpiikkejä. Läheisyys saattaa tuntua
miellyttävänä olona tai jopa riemuna.

On kauan kaivattu lempeä kesän aika ja
hyvä hetki nauttia suven tunnelmasta

Näiden oireiden takia ei onneksi tarvitse hakeutua lääkäriin.

huivit, pallot, käsipainot,
sauvat vauhtia saa

ja uusillakin kuntoilulaitteilla vaikka
vatsaa rutistaa ja selkää ojentaa.

ulkoilusta ja kesäherkuista
ihastella poutapilviä
haistella kesän tuoksuja
miettiä mukavia juttuja
tavata turvallisesti ystäviä ja tuttuja.
Virkistävää kesää toivottelee Tuija
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Kuva Elina Pirttijärvi

”Minulle puoli vuotta Senioritalossa...
...on opettanut, että toimiviakin työyhteisöjä on
olemassa. Aiempien kokemusten muovaama
pessimistinen minä odotti vaikeiden aikojen edessä
jälleen yhden työpaikan ajautuvan sisäiseen konfliktiin.
Vastoin kaikkia odotuksiani, epidemian mukanaan
taloon tuoma kriisi hitsasi mielestäni yhteisön vain
lujemmin yhteen.

kyyneleet ovat vaihtuneet lempeisiin hymyihin, ja
itse pääsin kuvataiteen keinoin vihdoin ikuistamaan
Senioritalon sisäpihan kesän vehreyden ympäröimänä.”
Elina Pirttijärvi

Aika talossa on mennyt todella nopeasti ja samalla
tuntuu kuin olisin ollut täällä jo vuosia. Mutta sellainen
kokemus kai syntyy, kun pääsee heti kättelyssä (vai
sopisiko sanoa pandemia-ajan ”kyynärpää tervehdyk
sessä”) osaksi lämminhenkistä ja auttavaista työ
porukkaa. Kuin perhettä, jonka jäsenet tukevat toinen
toisiaan.
Synkän talven ajan odotimme kevään tuovan hyviä
uutisia. Jokainen kevät tuntuu osaltaan olevan uutta
toivoa täynnä, ja vaikeassa maailmantilanteessa sen
merkitys vain korostuu. Ja tulihan se kevät kuten aina
ennenkin, toi mukanaan rajoitusten höllentämistä ja
uudelleen heräämisen yhteiseen ajanviettoon. Talven
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Moi!

Olin kerran terassilla, kun ukkonen kierteli ympäristössä, Terttu sanoi nauttivansa,
kun salamoi ja myrskyää. Silloin lausuin hänelle sopivan runon, jota hän ei ollut
kuullut aiemmin ja johon hän ihastui. Kasimir Leino:
Ristiaallokko
Myrskylintu
On muiden mielehen luonto tyyni ja leivon laulu ja illansuu
Mä nautin parhain, kun myrsky pauhaa
Kas silloin nuortuu ja norjistuu
Siis vello vaahtoa, aalto Ahti!
Ja sävel soios sä myrskysään!
Mä lennän laulaen ilman halki ja kiidän kilvalla tuulispään!
Kuinka ihmeessä…
Kuinka ihmeessä me, jotka synnyimme ilman
äitiysvoimistelua, neuvolaa ja äitiysrahaa
Kuinka ihmeessä me, jotka kasvoimme ilman
lapsilisää, leikkikoulua, vaippoja, muovia ja
teippiä
Kuinka ihmeessä saatoimme oppia konttaa
maan ja kävelemään niin kauas- ja kauan?

Tuo suru, jonka sain
un giorno Ti Diro
Olet kuin virvatuli
lyhyt mun unelmani sytyit,
ja sammuit sä pois
silloin kun kauneimmillaan

Kuinka ihmeessä osasimme leikkiä kävyillä,
tikuilla ja sileillä kivillä tietämättä mitään
virikkeistä antavasta leikkiympäristöistä,
teerapiasta ja paneelikeskusteluista.

välkkyi jo onnemme maa.

Me, jotka paikatuin polvin ja kumisaappaat
jalassa seisoimme silakka- ja perunajonossa
sotavuosina.

sille, ken joku hekti!

Me, jotka istutimme valistuneissa luokka
huoneissa ja luimme läksyjä omista kirjoistam
me, perityistä taikka vanhana ostetuista, vailla
koulukyytiä ja limsa-automaattia
Onnellisen tietämättömänä koulukypsyys
testeistä, kukista ja mehiläisistä
Meillä ei ollut aavistustakaan kuraattoreista,
koulupsykologeista tai nuorisotiloista

Kaunis on elon hetki
Vain riemun runsaimman sai
parhainkin onni eilisen,
vain kesti huomiseen.
Tuo suru, jonka sain,
on kaunis kantaa,
Kun sydämeni vain,
sain sulle antaa.

Meillä ei ollut televisiota – silti meillä ei ollut
vapaa-ajan ongelmia

Jos tummeneekin yö,

Meillä ei ollut Facebookia, sähköpostia eikä
kännyköitä ja silti pidimme tiivisti yhteyttä
ystäviimme

Kun sydämeni lyö,

Kuinka ihmeessä olemme selvinneet hengissä
ja päässeet tähän asti?

näen sinitaivaan
ain sulle vaan.
-Eugen Malmsten ja Rytmipojat

Ja kuinka on mahdollista, että meillä oli niin
hauskaa. Se on suorastaan uskomatonta!
-Kirjoitus 1970-luvulta
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Kirjoittanut ja koonnut
Lillian Ots-Lindén

AJATUKSIA KESÄN
KYNNYKSELLÄ

Lapsuudessani 60-luvulla lastenohjelmien tarjonta oli
vähäistä. Olihan televisiokin vasta kotien uusi tulokas.
Sen vuoksi muistan riemukkaina hetkinä linja-auto
matkat äidin kanssa kaupunkiin elokuviin, usein vielä
Valion jäätelöbaarin kautta. Kinopalatsin punaisissa
samettipenkeissä näin kaikki sen ajan satuklassikot,
kuten Lumikin, Prinsessa Ruususen, Tuhkimon ja Bam
bin. Lempi elokuvani oli kuitenkin Maija Poppanen.
Miten suuren vaikutuksen minuun tekikään tuo
rakastettava, mutta napakka lastenhoitaja, joka laittoi
asioita järjestykseen vain sormia napsauttamalla, sai
lääkkeen maistumaan makealta ja jonka kanssa päivä
kävelystäkin tuli seikkailu.
Olen joskus aikuisena miettinyt, että jotenkin
omituisesti minun ja tuon lapsuuteni rakkaan satu
hahmon välillä on joku salaperäinen yhteys.
Muutoksen tuulet ja halu toteuttaa unelmaani toi
vat minut 7.10.2019 tänne senioritaloon. Kiitos Saija
ja k iitos Pirjo, että valinnassanne tehtävään uskoitte
minuun. Ajatukseni oli viipyä vuosi, joka sittemmin
tuntui aivan liian lyhyeltä. Vastahan olin päässyt
alkuun.
Tehtäväkenttä kotihoidon sairaanhoitajana oli
itselleni uusi maailma mutta pikkuhiljaa koen o ppineeni toimimaan niin, että kutakuinkin asiat tulevat
aina hoidettua. Sairaanhoitajan työpäivät senioritalossa
ovat vaihtelevia, mikä sopii luonteelleni hyvin. A
 amulla
harvoin tietää täydellisesti mitä päivä m
 ukanaan tuo.
Tehtäviä riittää, aika ei tule pitkäksi. Ihanaa, ihmis
läheistä työtä, täynnä arvokkaita kokemuksia ja
kohtaamisia.

Kiitän myös suurella lämmöllä tätä ihanaa
työyhteisöä. Tämä on ollut kodikkain ja rakastettavin
työyhteisö pitkän urani aikana. Kuin perhe, jossa
yhteisen hyvän eteen jokainen on tekemässä parhaansa.
Tämä ajanjakso Lauttasaarella, Onnellisten saarella
jää muutenkin rakkaaksi kokemukseksi elämässäni.
Olen saanut nauttia naapurissa asuvan, aikuisen
tyttäreni seurasta enemmän kuin moniin vuosiin ja
olla läsnä mummina pikku Miolle ja Malinille. Olen
nauttinut asumisesta meren äärellä. Nauttinut m
 eren
kauneudesta ja taivaanrannan väreistä, auringon
nousuista ja väreistä sen laskiessa. Olen seurannut meri
lintujen elämää ja nauttinut kaikilla aisteilla.
Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä tulevasta työ
paikasta mitään. Mutta olen luottavainen, sillä asioilla
on tapana järjestyä. Sen vain tiedän, että joskus syksyllä
katselen sataman valoja Turussa.
Mutta vaikka nyt koen haikeutta ja ikävää niin
syksyyn on vielä pitkälti aikaa.

Aamukahvin tarjoilu ruokasalissa, joka toisinaan
osuu kohdalleni, on ollut mukavempia työtehtäviä
talossa. Kohtaan lähes kaikki talon asukkaat tämän
pienen, ohikiitävän hetken, toivotan huomenta ja kysyn
klassikkokysymyksen aamukahviin liittyen kahvi
maidosta lusikkaan.

Toivonkin siis lämpimiä kesäpäiviä ja valoisia kesä
öitä. Syökää mansikoita. Ennen kaikkea hyvää mieltä ja
terveyttä Teille kaikille. Nautitaan kesästä.

Lähes kaksi vuotta on nyt vierähtänyt ja olen
miettinyt tulevaisuutta paljon. Olen päättänyt palata
syksyllä Turkuun. Kaipaan Turkua, joka on koti
kaupunkini ja jossa on varsinainen kotini.

Maija Poppasen tarina päättyy jokseenkin näin:
Tuulet olivat voimistuneet pikkuhiljaa ja sen oli Maija
Poppanenkin laittanut merkille. Lähtö oli lähellä. Maija
pakkasi kassin valmiiksi, kiinnitti hatun tiukasti hattuneuloilla nutturaan ja ravisteli sateenvarjoaan tomusta.
Kun tuuli yltyi yltymistään astui Maija Poppanen
päättäväisin askelin portaille, kohotti sateenvarjonsa ja
seuraava tuulenpuuska nosti hänet korkealle kattojen
päälle.

Päätös oli silti vaikea ja raskas, sillä se tarkoittaa
luopumista niin rakkaaksi tulleesta työpaikasta
asukkaineen ja työyhteisöineen.
Olen kiitollinen saatuani tutustua Teihin, ihanat
senioritalon asukkaat. Ilman Teitä en minäkään täällä
olisi. Olen kiitollinen siitä, miten olette ottaneet minut
vastaan ja siitä luottamuksesta, että olen saanut hoitaa
ja kuunnella Teidän asioitanne.

Rakkain ajatuksin Kirsi
J.K

Hameenhelmat hulmuten liiteli Maija harsopilvien
lomitse yhä kauemmas, kunnes hänestä näkyi enää
pieni loittoneva piste.....
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Hei ja terveiset koko alakerran Fysiogeriatria -tiimiltämme!
Puoli vuotta kulunut yhdessä hujauksessa – kiitämme
suuresti koko taloa lämpimästä vastaanotosta!
Fysioterapiapalvelujamme tarjoamme Teille ja kaikille
Lauttasaarelaisille läpi kesän. Samoin kuntouttavat pien
ryhmät pyörivät lähes koko kesän.
Jatkamme Teille suunnattujen kuntokartoituskäyntien
kampanjointia taas kesän lopulla.
Teemme mittatilaustuotteina lääkinnällisiä kompressio
tuotteita. Meillä on myös mahdollisuus tutustua, ostaa tai
tilata monipuolisesti hyvinvointituotteita.
Toivotamme Teille kaikille oikein rentouttavaa kesää!
OLE MEIHIN YHTEYDESSÄ:
Anne Karppi-Sjöblom 			
gsm 040 506 8201
Susanna Tähtinen 			
gsm 040 823 0945
Heidi Takala 				gsm 044 491 4666
Laura Savilampi 			
gsm 044 491 6897
Heli Lehikoinen palvelupäällikkö
gsm 040 661 6835
Fysiogeriatria palvelukeskus 		
09 392 2309

Yhteystiedot ja toimitus
Pohjoiskaari 1–3, 00200 Helsinki
Toimisto (ma–pe klo 9.00–15.00): 040 940 1665
Fax 09 621 5892 • info(at)lauttasaarensenioritalo.fi
Maanantai -perjantai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toiminnanjohtaja Saija Toropainen: 040 545 2629
Palveluesimies, lisäpalvelulaskutus, Pirjo Hanski: 040 940 1550
Geronomit Päivi Paajanen: 044 491 9355 ja Caroline Ngige: 040 940 1549
Vastaava sairaanhoitaja Maria Aro: 040 129 9353
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)

Arkisin ja viikonloppuisin hoitajat klo 7–21:
• 1. kerroksen vastuuhoitaja p. 044 745 8426
• 2. kerroksen vastuuhoitaja p. 050 408 0994
• 3. kerroksen vastuuhoitaja p. 050 408 0992

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

