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Jouluun liittyy paljon tarinoita. On  lapsuuden 
joulut ja niin pitkältä tuntuva odotus. On 
pienten lasten silmien loiste, on myös 
syvän kaipauksen joulut. Rakas ihminen 

puuttuu, hän on vain muistoissa läsnä. On myös 
hiljaisia  yksinäisiä jouluja. On jouluvirren tuoma 
 kaiho.  On jouluja, jolloin ei jaksaisi yhtään joulu
mainosta.

Syvimmillään ja ytimellään joulu on  kuitenkin 
sama. Jumala lähestyy meitä lämmittävällä 
läsnäolollaan. Sanoma on: ”Meille on syntynyt 
Vapahtaja”. Ja vielä joulun yllätysvieraat julistavat 
”Älkää pelätkö!”

Tätä joulua ennen Lauttasaaren seniori
talon hallitus on lähettänyt kiittäen edellisen 
toiminnan johtajan Saija Toropaisen uusiin 
 vaiheisiin ja  toivottanut Eva Keskilammen tähän 
 tärkeään  työhön. Hallitus lämpimästi kiittää myös 
koko henkilökuntaa haasteellisen vuoden läpi 
 elämisestä. Samoin toivotamme kaikille asukkaille 
iloa ja joulun lämmintä yhteyttä sekä toivorikasta 
vuotta 2022!

Kaikkiin jouluihin Iloa! Siunausta tulevaan!

Pirjo Työrinoja  
hallituksen puheenjohtaja

ERILAINEN JA 
SAMANLAINEN 
JOULU



Lauttasaaren senioritalo sai uuden 
toiminnanjohtajan 4. päivä loka
kuuta 2021. Vahvalla arvopohjalla 
ja ihmislähtöisellä  toimipaikalla 
oli tapahtunut vahdinvaihto Saija 
Toropaisen siirryttyä toisiin 
 tehtäviin. Hyvät asiat vetävät aina 
hyviä asioita puoleensa. Tehtävään 
nyt asettunut Eva Keskilammi 
on jo ennättänyt tehdä pitkän ja 
ansiookaan työkaaren ihmisten 
auttamisen ja hoivan parissa.

”Työskentelin Espoon Rinne
kodissa palvelualajohtajana. Olin 
perustanut siellä uusia palvelu
yksiköitä. Sitä työtähän tehdään 
tiimityönä. Yksikön johtaja 
 muodostaa yksikölle työtiimin, 
jonka puitteissa toimitaan. Rin
nekodissa ehdin olla yhdentoista vuoden ajan. Sitä 
ennen olin 15 vuotta Meilahden sydänkirurgian teho 
osastolla.”

Viisikymppinen Eva on siis koko aikuisikänsä 
omistanut ihmisten auttamiselle. Toki taustavoimiakin 
löytyy. Karkkilassa on hänen oman elämänsä perus
yksikkö, johon kuuluu aviomies, 14 ja 16vuotiaat 
lapset sekä koira ja pari kissaa. Perheen asumismuoto 
on omakotitalo. Työmatka sujuu hyvinkin alle tunnin 
Turun väylää myöten. Mutta miten uudeksi työmaaksi 
osui juuri Lauttasaaren senioritalo?

”Aivan sattumalta silmiini osui sosiaalisessa  mediassa 
ollut ilmoitus vapautuvasta paikasta. Ajelin  sitten 
 paikan päälle. Sikäli Lauttasaari oli tuttu, että 
opiskelu aikoinani täällä asui opiskelukavereitani. Nyt 
tosin  täytyy sanoa, että onhan tänne  opiskeluaikojeni 
jälkeen rakennettu aivan valtavasti. Kerrostaloja on 
 noussut joka suunnalle. Ja lisää näkyy tulevan. Itse 
työ tehtävään liittyen minun on sanottava, että säätiö
pohjainen työskentely sopii itselleni hyvin. Pyrkimys 
ei ole silloin voiton tuottaminen, vaan toiminnan 
 perustana olevien arvojen toteuttaminen. Kovin usein 
kuullaan puhuttavan eettisistä arvoista ja  hienosta 
arvopohjasta, mutta valitettavan usein ne jäävät 
 sanallisiksi julistuksiksi tai kirjauksiksi.  Esimerkiksi 
täällä Lauttasaaren senioritalossa arvot ovat 
 aktiivisessa  käytössä ja sovelluksina työtä tehtäessä. Ne 
eivät siis ole mukana pelkkinä viitteinä asia kirjoissa. 
Toiminnan johtajahan on täällä asukkaita varten. 
 Perusarvothan ovat ihmisten kunnioittaminen ja heidän 
 arvostamisensa.”

Hyvä arvomaailma on se, minkä varassa jaksaa
Tämä koskee niin talossa asuvia 

kuin siellä työtään tekeviä ihmisiä. 
Hyvä arvomaailma heijastuu arjen 
toimiin.

”Kun työntekijätkin voivat hyvin, niin 
kaikki menee hyvin. Ja jos haluaa 
rahallisesti asiaa lisäksi mitata, niin 
hyvinvoivassa yhteisössä yleensä 
talousasiatkin menevät paremmin.”

Eva Keskilammi on saapunut 
Lauttasaareen oikeastaan varsin 
 historiallisina aikoina. Itse talo 
on vastikään viettänyt 45vuotis
juhliaan, tosin varsin maltilliseen 
tapaan, koska covidpandemia on 
pakottanut suureen varovaisuuteen. 
Nyt taloa ylläpitävän säätiön  hallinto 
selvitelee rakennuksen kuntoa ja 

rakennus tarpeita. Taloa kehitetään ja mahdollisesti 
laajennetaan.

”Nyt valmistellaan tietä hankesuunnitelman valmis
tumiselle. Sen mukaan sitten edetään. Kun hanke
suunnitelma on saatu aikaiseksi, etenevät asiat 
 Helsingin kaupungin kanssa keskustellen. Itse  talon 
 arjessa käsillä on muistiMontessoriohjelman  tuominen 
taloon ja soveltaminen sitä tähän meidän Lauttasaari
malliimme. Sen ajatuksena on erilaisin  havaintokuvin 
ja menetelmin auttaa senioriväkeä selviytymään 
sellaisista arjen haasteista, jotka ovat alkaneet tuottaa 
vaikeuksia. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja auttaa 
mahdollisimman pitkään ja itsenäiseen selviytymiseen 
omassa elämän arjessa ja sen askareissa.”

Kun muisti alkaa tuottaa ongelmia, voidaan  erilaisten 
merkkien ja symbolien käytöllä helpottaa vaikkapa 
talossa liikkumista. Oman asuinkerroksen numeron 
yhteydessä voi olla jokin kuva, sitruuna tai mansikka, 
joka helpottaa oikean valinnan tekemistä silloin, kun 
vanhat numerosymbolit alkavat olla vaikeita muistaa tai 
assosioida numeroa ja kotikerosta.

Edessä on siis paljon suuria asioita, kovasti työtä, 
mutta vahva eettinen perusta, johon tukien voidaan 
mennä eteenpäin. Hyvä tunnelma on ollut alusta alkaen 
aistittavissa.

”Pitää sanoa, että heti tänne tultuani koin talon väen 
ottavan minut hyvin kauniisti vastaan. Tuntui hyvin 
lämpimästi siltä, että olin tervetullut. Tästä on hyvä ja 
turvallista jatkaa”, Keskilammi toteaa.

Jaakko Ojanne
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Olen talven lapsi. Synnyin 
juuri joulun alla, vuoden 
pimeimpänä aikana. 
Tuolloin oli paukkuva 

pakkanen ja luminen talvi täällä 
etelässäkin. Ehkä juuri siksi, koen 
tämän vuodenajan olevan kaikkein 
kauneinta. Pimeä taivas, tuhannet 
tähdet taivaankannella, narskuva 
pakkaslumi, kodin lämpö.

Joulu, itselleni vuoden rakkain 
juhla. Jonkin muiston ajattelin jakaa 
kanssanne. Ehkä kerron lapsuus
vuosien joulusta.

On vuosi 1966. Olen reipas 
lettipäinen tyttö, jolla punaiset 
sukkahousut ja mekko. Papan 
rakentamassa rintamamiestalossa 
jouluvalmistelut olivat alkaneet jo 
hyvissä ajoin joulukuussa.

Kotia siivottiin perusteellisesti. 
Seinät ja katto harjattiin olematto
mista hämähäkin seiteistä. Kome
roiden hyllyt paperoitiin ja astiat 
ja purnukat järjesteltiin kauniisti. 
Ikkunoihin vaihdettiin jouluverhot.

Kinkku oli kellarissa suolavedes
sä. Useana aamuna heräsin piparei
den tuoksuun, joita paistettiin niin, 
että vanha metallinen, joulupipari
astiana toimiva suolakalapurkki 
alkoi täyttyä.

Jouluviikolla aamuhämärissä 
käytiin puutarhurilla, josta haettiin 

etukäteen tilatut joulukukkaset 
naapureille. Istuin potkukelkassa 
matkat, paksuissa villavarusteissa.

Miten huumaava tuoksu ja läm
min, kostea ilma tulvahti vastaan 
astuessamme kasvihuoneen ovesta 
sisään. 

Pääasiassa tilatut joulukukkaset 
olivat hyasinttejä tai pieniä tulppaa
nikoriistutuksia. Nämä kukkapake
tit kelkan aisoissa keikkuen tulimme 
takaisin.

Aaton aattona oli keittiössä tuok
sujen sekamelska. Lantut, porkkanat 
kypsymässä. Laatikkosurvokset 
odottelemassa uuniin pääsyä ja kin
kun kypsymistä. Ikkunat kosteassa 
huurussa. Lopuksi, kun ruuat olivat 
valmistuneet, ne vietiin ulkokuistil
le viileään ja suojattiin voipaperilla. 
Jääkaappia ei vielä meillä tuolloin 
ollut.

Illalla vihdoin oli kodin viimeis
telyn aika. Lattiat pestiin ja mänty
suovantuoksuiset, puhtaat matot 
laitettiin lattialle. Pöydille taas 60 l 
riemukkaan väriset painokangas
liinat. Tonttunauhat koristivat 
pöydällä.

Ja tulihan se aattoaamu vihdoin. 
Pieni rintamamiestalo oli siivottu ja 
koristeltu. Lämpö, tuoksut ja tunnel
ma täytti sen joka sopukan.

Lapsen mielestä iltaan oli pitkä 
aika. Kuuntelin NoitaNokinenän 
Jouluseikkailuja korva kiinni putki
radiossa, ja kuunnelman loppuessa 
radiosta soi ihanat joululaulut. Hy
vissä ajoin ennen puoltapäivää toi 
pappa joulukuusen olohuoneeseen. 
Pappa laittoi kynttilät ja latvatähden 
ja sen jälkeen piti vielä odottaa.

Kun radiosta kajahti Turun 
Tuomio kirkon kellon 12 lyönnit, 
oli aika hiljentyä Joulurauhan 
julistuksen  kuunteluun.

Sen jälkeen sain koristella joulu
kuusen. Palloja, hopealametta, 
hapsureunaisia kuusenkaramelleja. 
Rakkain koristeeni oli paperimassa
päinen, lempeäkasvoinen piipun
puhdistajista tehty tonttu. Tontun 
olin aiemmin saanut pikkujouluna 
tontun tuomasta paketista. Tällä 
tonttutyöllä oli tuolloin karamelli
tehdas Hellaksen tekemä suklaa
pallo sylissään. Pallo oli jo tullut 
syötyä, mutta tonttutyttö päätyi 
kuusen oksalle istumaan. 

Tämä tonttutyttö on yhä tallessa 
ja on rakkain joulukoristeeni.

Lapselle tunnit jouluaattona ovat 
paljon pidempiä kuin aikuisten. Kun 
alkoi hämärtää, oli joulusaunan 
vuoro. Sitten juhlamekko ja punaiset 
sukkahousut. Tonttulakki päässä 
olin valmiina odottamaan Joulu
pukkia.
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Mietteitä  
vuodenvaihteen 
kynnyksellä 
Vuosi 2021 alkaa olla lopuillaan. 
Niin myös vähiin käy aikani 
täällä Lauttasaaren seniori
talossa.

Aloitan sairaanhoitajan 
työt Turun kaupungin Orto
geriatrisella osastolla helmikuun 
1. päivänä 2022.

Kiitän teitä kaikkia asukkaita 
ja henkilökuntaa, kaikesta siitä 
mitä olen kanssanne saanut 
jakaa ja kokea. Sydän täynnä 
rakkautta, haikeutta ja kasapäin 
muistoja vien mukanani teistä 
Turkuun.

Toivon kaikkea hyvää, 
 terveyttä ja onnea Teille 
 jokaiselle ja koko Lauttasaaren 
senioritalolle. 

Ihanaa tulevaa  
Uutta Vuotta 2022!

Äiti ja Pentti saapuivat joulun
viettoon. Ja sitten olikin jouluaterian 
vuoro.

Jouluateria syötiin  olohuoneessa. 
Olihan se suuri juhla. Pöytä piden
nettiin, pöydällä oli silitetty val
koinen liina ja Arabian parempi 
astiasto, joka oli mamman ja papan 
häälahja 30luvulta.

Jouluruokina perinteiset laatikot, 
kinkkua ja rosollia. Makeaa joulu
leipää ja Vaarinkaljaa, johon vielä 
hetkeä ennen lisättiin sokeria.

Aterian jälkeen alkoi  malttamaton 
odottelu. Istuin tonttuhattu  päässä 
keittiössä, jonka molemmista 
ikkunoista näkyi erisuuntiin tielle. 
Koskako se Joulupukki oikein tulee?

Aikani odoteltua näin yhtäkkiä, 
että naapuritalon olohuoneessa oli 
Joulupukki! Sydän hakaten kiiruh
din aikuisille kertomaan, että pukki 
on jo Laakson talossa. Ja aivan koh
ta jo meillä! Voi miten jännitti. 

Ja tosiaan, hetkenkuluttua tuo 
vanha, pahvinaamarinen valkoparta 
kopisteli oven takana.

”Onkos täällä kilttejä lapsia” 
kysyi pukki ja minä ujosti vastasin, 
että ”on”. Kyllä pelotti hieman, että 
aikuiset kertovat tässä kohden, että 
taisi se Kirsi kaataa laskiämpärin 
keittiönlattialle ja leikata nukel

ta  tukan, mutta helpotuksekseni 
 kukaan ei näistä nyt puhunut. 

Taisin sinäkin vuonna saada 
 paketeista ainakin nuken, satu
kirjan, värikynät, suklaalevyn, 
yöpaidan ja vaaleanpunaisen 
 kerraston.

Pukin jo lähdettyä saapui pappa. 
Silmät säihkyen kerroin hänelle 
 Joulupukin käyneen juuri sillä 
aikaa, kun hän oli poissa. Pappa 
pahoitteli, ettei pukkia kuitenkaan 
nähnyt, vaikka oli juuri oikein 
lähtenyt pukkia hakemaan aina, 
Tarmolan ahteelta saakka.

Tälläinen oli muistoni pienen 
Kirsin joulusta vuosia sitten. Nämä 
kaikki rakkaat ja turvalliset aikui
set, joiden kanssa tuolloin joulua 
vietin, ovat poissa. Lähteneet kukin 
vuorollaan, kun aika on.

Mutta nytkin mietin, miten lähte
mättömiä ja rakkaita jälkiä he ovat 
elämääni jättäneet. Niistä kiitos.

Näihin ajatuksiin päätän kirjoi
tukseni. 

Toivon Teille kaikille koko 
 sydämestäni oikein hyvää  
Joulun aikaa!

Rakkain ajatuksin sairaanhoitaja Kirsi
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Tähdet pienet tuikahtaa,

meiltä huolet poistaa.

Revontulet hulmuaa,

valo meille loistaa.

Tähdet maata katselee,

loimu yötä valaisee,

meille uuden riemun suo,

joulun ihmisille tuo.

– Z.Topelius –

1. kerroksen hoitajat:

Paperitähdet ovat olleet jo useamman vuoden somessa suosiossa. Tänään vuonna tein niitä.

Ohjeita on erilaisia, ja tässä on niistä teille yksi. Ohje on helppo. 

Materiaalina käytin valkaistua voipaperia. Näin tähdet saavat herkän talvisen ulko näön, ja voipaperia on helposti 
saatavilla joka kaupasta, jos kotoa ei satu löytymään! 

Talviruno:

Talven tuisku tuittupää,

nietoksissa temmeltää. 

Kiireen vilkkaa maalaa mannut, 

puitten kylkiin valkorannut.

Vasta sitten levähtää, 

kun on valmis talven sää. 

”Haluamme sinun tietävän, että 
sinä olet tärkeä. Sinun mieli-
piteelläsi, toiveillasi ja pelkällä 
olemuksellasi on  suuri merkitys”

Hyvää Joulun odotusta ja 
tulevaa Uuttavuotta 
toivottaa 1. krs. hoitajat!

Tee näin:

1. Leikkaa valitsemastasi materiaalista suorakaiteen muotoinen pala. Pidemmän 
sivun on oltava ainakin 2 kertaa pidempi kuin lyhyemmän sivun, jotta paperitähti 
menee kiinni.

2. Tähden läpimitta tulee olemaan sama, kuin suorakaiteen lyhyemmän sivun leveys.

3. Voipaperista tähteä tehdessä, sopiva koko tulee helposti, kun leikkaat voipaperin 
kahtia. Niin saat kahteen tähteen paperin. Tai yhteen tähteen, jos haluat tehdä 
kaksi kerroksisen.

4. Taittele voipaperi (tai muu materiaali, esim. lahjapaperi) haitariksi. Katso, että 
molemmat sivut sekä alku että loppupäästä osoittavat alaspäin. Mikäli paperia jää 
hieman yli, tasaa loppupaperi saksilla.

5. Kun haitari on valmis, kiinnitä keskelle tiukasti naru, mikäli et käytä nitojaa. Jätä 
naruun pitkä häntä, häntä toimii joulutähden kiinnitysnaruna.

6. Taita paperi kaksin kerroin ja leikkaa siihen haluamasi kuviot. Päät voi leika
ta joko pyöreiksi tai viistoiksi. Mitä viistommat päät, sitä terävämmät sakarat. 
Pyöreistä päistä saat piparkakkumaisen joulutähden. Jos haluat koristeleikkauksia 
tähteen, leikkaa pois kolmion muotoinen pala molemmin puolin paperia.

7. Levitä liimaa paperin keskelle ja taita se vastakkain.

8. Levitä tähti ja toista liimaus toiselle puolelle. Tässä voi käyttää apuna pieniä 
nipsuja tai pyykkipoikia. Itse sain paperitähden pysymään kasassa ihan sormin 
painamalla.

9. Tällaisen kaksikerroksisen (tai kolmikerroksisen) paperitähden saat, kun teet 
ensimmäisen paperitähden näiden ohjeiden mukaan, ja seuraavan tähden muuten 
samoin, mutta leikkaa lyhyempi sivu suorakulmiosta kapeammaksi, kuin ensim
mäisessä tähdessä. 

10. Liimaa valmiit tähdet vastakkain. Tähän tarvitsee erikeepperiä tai mieluiten 
kuumaliimaa.

DIY-PAPERITÄHDET

Tarvitset:

• tapetin paloja, kartonkia, 
 lahjapaperia, tai voipaperia 

• sakset 
• narua tai siimaa 
• nitoja (ei pakollinen) 
• liimaa

Ihanaa joulun odotusta!   
Toivottaa Claire



7

 3. kerroksen 
hoitaja Sompun 
Joulutunnelmia 
2021 
Nyt on taas aika joulupuk
kin paiskia töitä, eikö totta!! 
Lapset ja kaikki aikuisetkin 
iloitsevat ja he kaikki lähette

levät lahjalistoja Joulupukille. He miettivät, että olenko 
minä ollut kiltti läheisille, ystäville ja Teille mahtaville 
Senioritalon asiakkaille. Kyllä se jännittää kovasti. 
Niin minäkin haluan lähettää toivomuksia lahjalistassa 
joulupukille. Toivon hän tuo meille kaikille terveyttä, 
voimia ja hyviä ystäviä sekä rakkaita hetkiä puutar
hassa, grillillä ja vaikka lumiukkojen tekemisessä. Nyt 
ikkunoidenkoristelussa Joulun aihein ja yhdessä askar
telun kautta rakkaan talomme koristelussa, se kaikki 
tuo meille iloa ja valoa kauniiseen talveen. Meri jäätyy 
ja päivät ovat lyhyet, mutta Te kaikki tuotte iloa jokai
seen päivään iloisesti. Ja niin parvekkeilla kuin ihanalla 
meren läheisellä pihallamme, me näemme kauniita 
valoja, jotka antavat meille voimaa ja iloa.

Tänäkin Joulun sytytän kynttilän ja rukoilen iloa, 
voimia ja terveyttä teille kaikille!

Hyvää Joulua ja Iloista Uutta Vuotta 2022  Teille 
 Kaikille. Uusi vuosi tuokoon mahtavia uusia 
 kokemuksia ja rauhaa meille kaikille!! 

Teille Isosti Iloa Rakkaudella Toivottaen,  

Somppunne

1. kerroksen hoitajat:

2. kerroksen hoitajat:
Syksy meni hujauksessa vaihtuvien  suositusten ja rajoitus
ten siivittämänä. Tänä aikana olemme saaneet myös uusia 
asukkaita taloomme ja toivotammekin heidät kaikki sydä
mellisesti tervetulleiksi! Yritetään jatkossakin löytää ilon 
aiheita arjessa  ja hymyillään, kun käytävällä tavataan. Jos 
jokin asia huolettaa tai askarruttaa, niin vedäthän rohkeasti 
hoitajaa hihasta. 

Mitä on nää tuoksut mun ympärilläin?

Mitä on tämä hiljaisuus?

Mitä tietävi rauha mun sydämessäin,

tää suuri ja outo ja uus?

Minä kuulen, kuink’ kukkaset kasvavat

ja metsässä puhuvat puut.

Minä luulen, nyt kypsyvät unelmat

ja toivot ja tou’ot muut.

Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin,

kaikk’ on niin hellää ja hyvää.

Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin

ja tuoksuvat rauhaa syvää.

– Eino Leino –

Rauhaisaa joulun aikaa ja  
kaikkea hyvää uuteen vuoteen 2022!   

Toivottaa 2.kerroksen tontut
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3. kerroksen hoitajat:
Joulutterveiset kolmannesta kerroksesta

Nyt siitä on kulunut reilu kaksi 
vuotta, kun saavuin tähän 
taloon töihin. Olin siihen men
nessä työskennellyt vanhus
työn parissa jo 13 vuoden ajan, 
mutta en ollut aiemmin nähnyt 
mitään vastaavaa. ”Tämähän 
on kuin pieni kyläyhteisö”, 
ajattelin mielessäni iloisen 
ihmeissäni. Olinhan aiemmin 
tehnyt töitä vain kotihoidossa, 
jossa asiakkaat eivät koskaan 
olleet missään tekemisissä 
keskenään. Ihastuin talon 
toimintaan ja ilmapiiriin sekä 
sen persoonallisiin asukkai
siin. Se tunne ei ole haihtunut 

vieläkään; mielestäni täällä on ikäihmisten hyvä asua 
ja työntekijöiden työskennellä. 

Toki ”kyläyhteisössä” eläminen tuo joskus myös 
haasteita vastaan. Kun saman katon alla asuu yli sata 
erilaisen elämänhistorian ja nykytilanteen omaavaa 
ihmistä, ei aina erimielisyyksiltä ja turhautumiselta 
voi välttyä. Kaiken kukkuraksi vielä viime aikoina 
pandemia on aiheuttanut lukuisia rajoituksia ja muu
toksia sekä epävarmuutta, surua ja mielipahaa. Nyt, jos 
koskaan, vahva yhteisöllisyys on ensiarvoisen tärke
ää. Siispä päätänkin kirjoitukseni edesmenneen Jope 
Ruonansuun laulun sanoihin: ”Ollaan enkeleitä toisil
lemme”. 

Rauhaisaa joulunaikaa ja toiveikasta uutta vuotta 
2022 meille kaikille!   

Terveisin Lähihoitaja Tiina Seppä-Lassila, 3. krs

Joulutervehdys kolmannesta kerroksesta. Kuluneen vuoden aikana 
olemme jo saaneet nauttia hiukan huolettomammasta ajasta talossa, 
sekä arjen iloa ylläpitävän toiminnan toteuttamisesta. Nyt kerrokset 
kuitenkin hiljenivät hetkeksi uuden koronauhan alla. Monille tuli 
varmasti esiin muistoja viime vuodelta, kun jouluna ei syötykään 
jouluruokaa ruokasalissa, vaan hoitajat tulivat kuusenväristen 
suojaessuin ja takkein jakamaan jouluruoat kotiin, yksin syötäviksi. 
Saimme kuitenkin herkistävän kuoron kauneutta tuomaan jokaiselle 
talonsiivelle laulamaan ihmisten ikkunoihin, muistamaan meidän 
jouluamme.

Tilanteemme silloin korosti näiden laulujen sanomaa, kun pime
yttä näytti olevan paljon. Näistä lauluista tuli voimasanoja, valoja, 
jotka ulottuivat pitkälle, tilanteesta tulevien tunteiden pimeään. 
Tämä tuo esiin myös joulun merkitystä. Valon korostumista pimeäs
sä, ja toisen ihmisen kokeman myötäelämistä. Vaikeina aikoina tun
tuu ihmisestä tulevan ilmi jotakin, joka on lähellä joulun sydäntä.

Itsenäisyyspäivä oli talossamme tänä vuonna hiljainen. Itsenäi
syyden ja oikeamielisyyden puolustaminen, sodan jälkeen yhdessä 
maan rakentaminen ja ihmisten yhtenäisyys kuitenkin huutavat 
lujaa. Pandemian aikana, kun luonto tuo meidän käsiteltäväksemme 
asian, jota ihminen ei voi totaalisesti hallita, tulee miete niistä voi
mista ja arvoista, joista meidän veteraanimme ja maatamme raken
tamassa olleet ihmiset ovat saaneet voimavaransa toimia.

Löytäkäämme joulumaa sydämistämme myös vuodenajasta 
riippumatta. Yhteys toisiimme ja itsenäisyys oman sydämemme 
rakenteissa tuokoon meille voimaa ja ylpeyttä siitä mitä olemme 
ihmisinä itsellemme ja toisille.

Joulun aikana hiljentymisen rauha, joululaulujen ilo, ja läheisten 
yhteys. Joulumaan löytämisen sydämestä. Sitä toivomme teille.

Varpusen laulua lumi ei peitä. 

Kirkkaammaksi sen tuo.

Valon sanoman kristallin hohde.

Heijastaa kauas kaikumaan.

Kuusien oksilta sokeasti kaamoksen.

Lapin tunturien satamoilta pingoten.

Kaikuu laulu varpusen.

Ikkunoihin jopa etelän.

Kun tarpeeksi syvä on laulu varpusen.

Ja kaipuu etelässä kaipaavan sydämen.

Kirjoittanut 

Emilia Korpua

3. kerroksen lähihoitaja
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Jouluna kenties muistelemme heitä,  
jotka ovat siirtyneet muistoihimme. 
Joululaulut eivät ole itselleni sydäntä lähellä ja alla oleva teksti ei ole joulu
laulusta, mutta sopii mielestäni niihin rauhallisiin  hetkiin, jolloin voimme 
 pysähtyä itselle tärkeiden asioiden äärelle. 

Pölynä Ilmassa
Kai sä tulit tänne tutkimaan mitä tää maailma pitää varjoissaan

ja voiko sitä kättä heiluttamalla muuttaa parempaan.

Siks tuntuu aika hullulta kuulla kaduilla puhuttavan,

että viime viikolla sut on löydetty pölynä ilmasta.

miten jotain niin kaunista ei ymmärretä täällä vaalia

mulla ei oo tähän vastausta mua vaan kiinnostaa tietää mikä on vialla.

Kun jotain niin kaunista leijailee pölynä ilmassa

ja vasta valojen sammuttua täällä saa rauhassa levätä.

Nyt jos näet sieltä ylhäältä mikä täällä on vinossa

niin voitko kaivertaa sen johonkin oikein suureen pilvenhattaraan.

Jos näet sieltä ylhäältä vieläkö jotain on tehtävissä

niin voitko heijastaa sen tonne yöllisen tähtitaivaan pintaan…

Aaro Airola (s.1996)

Aaro Airola on suomalainen laulaja-lauluntekijä ja  
näyttelijä. Muusikkona hän käyttää  taiteilijanimenään  
kutsumanimeään Arppa. 

Joulumuistelutekstin koonnut hoitajamme Tiina Palonen

Joulutervehdys kaikille 
Olen Tiina ja työskennellyt keikkalaisena 
täällä Senioritalossa noin puoli vuotta.

Opiskelen lähihoitajaksi ja olen tykäs
tynyt työhöni niin paljon, että vaihdoin 
opinnoissani suuntautumiseni Ikääntyvi
en hoitoon ja kuntoutumiseen. Opintoi
hini liittyen minua kiinnostaa erityisesti 
muistisairaudet ja kinestetiikka. 

Aiemmin olen ollut ihan toisen tyyp
pisissä töissä, useamman vuoden Iittalan 
ja Arabian tuotemerkkien parissa sekä 
ravintolaalalla. Parisen vuotta olin mu
kana projektissa, johon osallistui aikuisia 
kehitysvammaisia ja tästä sain kipinän 
opiskella lähihoitajaksi.

Muutama sana 
 kinestetiikasta, joka voi 
olla vieras  termi, mutta 
varsin käytännön läheinen 
toimintamalli.
Kinestetiikka on voima-
varalähtöinen  toimintamalli, 
joka perustuu ihmisen 
luonnollisten liikemallien ja 
aistitoimintojen ymmärtämi-
seen, ihmisen kunnioittavaan 
kohtaamiseen sekä näiden 
merkitykseen oppimiselle ja 
itsehallinnalle. Kaikki ihmisen 
toiminnot ovat liikkumisaktivi-
teetteja. Ilman liikettä ihmi-
nen ei pysty havaitsemaan 
ärsykkeitä, reagoimaan ja 
työstämään ärsykkeitä eikä 
siten hahmottamaan itse-
ään ja ympäristöään. Oman 
kehon havainnointi liikkeen ja 
liikkumisen kautta on perusta 
ulkoisten ärsykkeiden havain-
noimiselle ja ihmisen toimin-
noille. 

Kinestetiikan tavoitteita

•	 tukea ihmistä hänen 
 perustoiminnoissaan siten, 
että hän kokee toimintansa 
mielekkäänä ja kykenee 
aktiivisesti osallistumaan 
toimintoihinsa huolimatta 
sairaudestaan tai vammai-
suudestaan

•	 edistää terveydenhuollon 
ammattilaisten ja asiak-
kaiden tietotaitoa luonnol-
lisesta liikkumisesta, sen 
 merkityksestä olemassa-
ololle, oman kehon ja ympä-
ristön hahmottamiselle sekä 
päivittäiselle toiminnalle

•	 mahdollistaa niin avus-
tettavan kuin avustajan 
voimavarojen ihanteellisen 
hyödyntämisen avustamis-
tilanteissa

•	 ylläpitää ja edistää toiminta-
kykyä sekä kuntoutumista

•	 vähentää avustajien fyysistä 
ja psyykkistä kuormitusta

•	 lisätä luovuutta ja työn 
 mielekkyyttä

Työssäni arvostan aitoja kohtaamisia 
ja huumoria sekä lämmintä tunnelmaa. 
Näissä tunnelmissa olen saanut tehdä 
työtäni tässä talossa ja kiitän siitä niin 
asukkaita kuin kollegoita. 

Talossa kohdataan tottakai myös surua 
ja luopumista sekä vaikeita tilanteita. 
Hyvä muistutus, että myös nämä ovat osa 
elämää. Näiden vastapainoksi ainutlaa
tuista tässä työpaikassa on se, että lähes 
joka päivä saa naura ääneen johonkin 
liittyen tai vähintään hymyillä leveää 
hymyä (maskin takana). Asukkaiden 
tarinat myös muistuttavat pienten hetkien 
tärkeydestä ja olen myös saanut paljon uu
sia näkökulmia ajatuksiini näissä kohtaa
misissa. 

Varpusen laulua lumi ei peitä. 

Kirkkaammaksi sen tuo.

Valon sanoman kristallin hohde.

Heijastaa kauas kaikumaan.

Kuusien oksilta sokeasti kaamoksen.

Lapin tunturien satamoilta pingoten.

Kaikuu laulu varpusen.

Ikkunoihin jopa etelän.

Kun tarpeeksi syvä on laulu varpusen.

Ja kaipuu etelässä kaipaavan sydämen.

Kirjoittanut 

Emilia Korpua

3. kerroksen lähihoitaja

Toivotan kaikille lämmintä 
tunnelmaa jouluun ja kauniita 
hetkiä vuodelle 2022!

-Tiina 



1. krs hoitajat
LAUTTASAAREN SENIORITALON PALVELUTIIMI KERROKSITTAIN

Päivi Paajanen  
Geronomi AMK

Pirjo Hanski  
Palveluesihenkilö

Tuija Lehto  
Kuntohoitaja

Pirita Suomi 
Lähihoitaja

Annukka Paasikivi  
Lähihoitaja

Maria Aro  
Sairaanhoitaja AMK

Claire Navarro-Rönkkö  
Lähihoitaja

Kaisa Kukkola  
Lähihoitaja

Amanda Sundell  
Lähihoitajaopiskelija

Kirsi Wiklund  
Sairaanhoitaja AMK

Elina Pirttijärvi  
Hoitaja

Talonmies

Janne Taskinen



2. krs hoitajat
LAUTTASAAREN SENIORITALON PALVELUTIIMI KERROKSITTAIN

3. krs hoitajat

Sirpa Seppänen  
Lähihoitaja

Elisabeth Sundell  
Lähihoitaja

Caroline Ngige  
Geronomi, Sosinomi AMK

Tiina Seppä-Lassila  
Lähihoitaja

Anne-Marie Ylinen  
Lähihoitaja

Anisa Gadimova  
Hoitaja

Emilia Korpua 
Lähihoitaja

Katja Holmalahti  
Lähihoitajaopiskelija

Julia Melnik  
Lähihoitajaopiskelija

Sompron Kopisto  
Lähihoitajaopiskelija

Tiina Palonen  
Lähihoitajaopiskelija, sijainen



Toiminnanjohtajan vaihdos. Saija Toropainen  
vas. ja Eva Keskilammi oik. Läksiäiset.  
(Kuva Pirjo Hanski)

Asukas Arja Paatsalo 
lausui runon Saijalle 
läksiäisissä. (Kuva Pirjo 
Hanski)

Saijan läksiäiset ja Evan 
tervetuliaiset. Keittiön 
henkilökunta on valmiina. 
vasemmalta Ganesh, Timo 
ja Saara. (Kuva Pirjo Hanski)

á la carte  
-lounas 
Järvenpään 
Luomu- 
ravintola 
Härmän  
Ratissa 
19.10.21  
(kuva E. Sandell)

Helene Fedosow rintama-
veteraani itsenäisyyspäivänä 
6.12.21 (kuva Helena Mantere)

Eeva-Marja  
Hämäläinen  
rintama- 
veteraani  
itsenäisyys- 
päivänä  
6.12.21  
(kuva Katja  
Holmanlahti)

Airi Vauri vas. ja Liisa 
 Johansson oik. rintama-
veteraanien käsipuolessa 
6.12.21 (kuva Katja Holmanlahti)

Reijo Kurkela rintama-
veteraani ja hoitaja Katja 
itsenäisyyspäivänä 6.12.21 
(kuva Tiina Seppä-Lassila)

Rintamaveteraanit Martti 
Wuori vas. ja Reijo Kurki oik. 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 
(kuva Katja Holmanlahti)



Ihanat  
naiset 
rannalla.
Asukkaamme 
Anja Mäkelä 
ja Tellervo 
Suomalainen. 
(Kuva Somppu 
Kopisto)

Kesä ja 
musiikkia 
talomme 
sisäpihalla. 
(Kuva Helena 
Mantere)

Asukas Merja Palmgrenin kuvia 
kesältä. (Kuvat M. Palmgren)

Tulen tango -esitys Savoy-teat-
terissa 21.10.21. Kuvassa talon 
asukkaat vasemmalta Terttu 
Topio, Airi Hirvonen ja Arja Paat-
salo.Esiintyjistä Angelika Klas 
ja Kotaja Quintet. (Kuva Emilia 
Korpua)

Mummodisko  senioritalossa.  (Kuva E. Sandell)

Kesä ja haitarin soittoa… 

(Kuva Helena Mantere)

Mummodisko ja ihana tunnelma. Kuvassa Leila Hokkanen ja Helmi  
Kinnunen. (Kuva E Sandell)

Mummodisko ja Tuija Piepponen  

sekä Helena Mantere.

Asukas Heidi 
 Liuksiala 
 talossa 
vierailevan 
koira kaverin 
kanssa. 
(Kuva Somppu 
Kopisto)

Vierailu 
Lottamuseossa 
19.10.21  
(Kuva E.Sandell)
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Muutama vuosi sitten voimaan tullut yleiskaava mullis
ti Helsingin kaavoituksen. Kaavan keskeinen tavoite oli 
muuttaa liikenne raideliikenteeseen tukeutuvaksi. Kaava 
muutti Lauttasaaren kantakaupungiksi. Koska täältä on 
keskustaan vain muutama kilometri, saaremme vetovoima 
halutaan hyödyntää. Lauttasaaressa on metro. Sille pitää 
olla käyttäjiä. Siksi saaren eri puolille valmistellaan asema
kaavoja ja lisää on tulossa. 

Lähinnä senioritaloa on jo käynnissä rakentaminen 
Lauttasaarentien ja Meripuistontien kulmassa. Investoin
tirahaa on tulossa Lohiapajanlahden pohjan tutkimuksiin 
ja esirakentamiseen. Eteläosiin vaikuttava Vattuniemen 
kaavasta on ehdotus, saaren itäpuolta mullistava Koivusaa
ren asemakaavaa käsitellään Vaasan ja Helsingin hallinto
oikeuksissa. Uusi kaavoitus pommi tuli ilmi kaupungin 
talousarviosta – kaupunki alkaa valmistella Länsiväylän 
varren osayleiskaavaa.

Pisimmällä valmisteluissa on Vattuniemen keskustan 
asemakaava. Siitä kaikki kaupunkilaiset voivat jättää muis
tutuksia tammikuun puoleen väliin saakka. Kaava muuttaa 
erityisesti Heikkilän aukiota, mikä on tarkoitus muuttaa 
yhtenäiseksi torialueeksi. Itälahdenkatu muuttuu bulevar
dimaiseksi alueen pääkaduksi. Kaavaehdotuksessa alueelle 
on kaavailtu viittä kymmenkerroksista taloa. Asukasmäärä 
lisääntyy noin 3000 asukkaalla.

Tiivistäminen tietää välttämättä liikenteen lisääntymis
tä. Liikenteen helpottamiseksi avataan Nahkahousuntiellä 
tietty osuus autoliikenteelle. Erityistä huolta on herättänyt 
se, miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöinen liikkuminen 
Heikkilänaukiolla saadaan turvalliseksi. Kaupunkiympä
ristölautakuntakin edellytti, että liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta tulee selvittää vielä nähtävillä oloaikana. Ja
lankulkua metroasemalle helpotetaan parantamalla yhteyt
tä Heikkilänaukiolta. Polku nimetään Aropaltionpoluksi. 

Vattuniemen kaavassa myönteistä on, että rakentamista ei 
laajenneta puistoihin, poikkeuksena on vain päiväkoti Sär
jen tontin laajentaminen uutta koulua ja päiväkotia varten.

Lohiapajanlahden lainvoimainen asemakaava on ollut 
”pidossa” useita vuosia. Nyt kaupunki näyttää aktivoituvan 
senkin rakentamiseen. Osa taloista tulee Vattuniemenran
taan pursiseura Sindbadin nykyiselle paikalla ja rakenta
mista varten tarvitaan meritäyttöjä. Kaupungin talousarvi
ossa on varattu rahaa meren pohjan ja pilaantuneen maan 
kunnostukseen alkaen vuodesta 2027 ja esirakentamiseen 
vuodesta 2025 alkaen.

Länsiväylän varren osayleiskaavan valmistelun tilantees
ta kaupunki halusi kertoa LauttasaariSeuran ja Jätkäsaari
Seuran edustajille. Palaveri asiasta pidettiin 3. joulukuuta 
LauttasaariSeuran toimistolla. Kaavan tarkastelualue 
alkaa Salmissaaresta ja jatkuu Espoon rajalle saakka. 
Asukasmäärätavoitteita ei vielä ole. Tarkka kaavaaluekin 
päätetään myöhemmin riippuen, mihin liikenneratkaisuun 
selvityksissä päädytään ja miten maankäyttö voidaan 
tähän liittyen järjestää. Lisätietoa hankkeesta saadaan, kun 
sen osallistumis ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 
tammikuun lopulla. Tavoitteena on, että kaava saataisiin 
hyväksyttyä tämän valtuustokauden aikana.

LauttasaariSeura on muistutuksissaan ja kaavoja kos
kevissa muistutuksissaan todennut jatkuvasti, että kaavoi
tuksessa tulee ottaa huomioon tiivistämisen vaikutukset 
nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja että saarelaiset halu
avat säilyttää asuinalueensa vehreänä ja omaleimaisena. 
Tiivistäen ohje on: ei meritäyttöjä, virkistysalueet ja puistot 
säilytettävä ja varmistetta toimivat julkiset palvelut.

Hyvää ja Rauhallista Joulua toivottaen

Katri Penttinen 
hallituksen varapuheenjohtaja

Helsinki himoitsee tiivistää Lauttasaarta 
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Odotimme kesää, syksyä ja talvea toiveikkain  mielin.

Jos vaikka kaikki palaa ennalleen ystävien tapaamiset, 
matkustelu, suojavarusteeton kulkeminen.  .

Onneksi kesäajan saimme nauttia grillikeskiviikoista, 
sekä yhteistapaamisesta päivällisen ja konsertin merkeissä.

Mutta kaikki ei mene niin kuin suunnitellaan. Saimme 
kutsumattoman vieraan takaisin Senioritaloon. Taas olim
me tilanteessa, missä kaikki muuttuiruokailut menivät  
kerroksiin. Ymmärrämme, että on epäreilua kun ei voi itse 
valita aterioidensa lisukkeita.

Olemme iloisia, että jaksoitte taas sinnitellä tämän vai
kean ajan meidän kanssamme. 

Toivomme teille lämminhenkistä Joulunaikaa  
ja vuodenvaihdetta.

Maritta, Milja, Yu, Jaana, Saara, Timo ja Ganesh  
Sekä Phet, Ilona, Viola, Coco ja Sylvia

KEITTIÖTIIMIN  TERVEISET

TULKOON  TUNNELMA  VUOSIEN  TAKAA

KUN  TONTTUSET  KURKKI  NURKISTA  SALAA

ANNA  SYDÄMEN  AISTIA  TARKOIN

JA  OTA  SIELUUSI  JOULU  NYT  AIDOIN

HYVÄÄ JOULUA !

Keittiön  
tontut
Arvaa kuka  
kukin on  
kuvissa?
Oikeat vastaukset  
löydät sivun lopusta. 1 2 3

4

5

6

1. Milja 2. Maritta  3. Yu  4. Jaana  5. Timo  6. Saara
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Meitä vanhustyön ammatti
tutkinnon omaavia gero
nomeja (AMK) on talossa 
kaksi. Caroline on ansaitulla 
vuosilomalla kotimaassaan, ja 
lupasin kirjoittaa tervehdyksen 
meidän molempien puolesta.

Haluamme kiittää teitä ihania asukkaita kuluneesta vuo
desta. Tämäkin vuosi on ollut hyvin erikoinen. Varmuutta sii
tä, milloin voimme palata taas normaalimpaan arkeen ei tiedä 
kukaan. Muistelimme Carolinen kanssa ennen hänen lomansa 
alkua mennyttä vuotta. Koronatilanteesta huolimatta totesim
me, kuinka onnekkaita olemme, kun saamme työskennellä 
tällaisessa työyhteisössä ihanien asukkaiden ympäröimänä.

Geronomin yhtenä tärkeänä toimintakenttänä on vanhus
palveluiden kehittäminen. Mitä me haluaisimme tehdä täällä 
Lauttasaaren senioritalossa? Mikä tuottaa meille mielihyvää, 
tuo hymyn huulille ja antaa onnistumisen tunteen? Halu
aisimme mielellämme kuulla teidän asukkaiden toiveista 
ja haaveista. Olemme nykyään Carolinen kanssa samassa 
huoneessa talomme toimiston takana olevassa huoneessa. 
Tule moikkaamaan ja kertomaan ajatuksiasi miltä haluat, että 
talon toiminta näyttäisi vuoden päästä?

Lopuksi haluamme toivottaa teille kaikille asukkaille oi
kein rauhaisaa ja mukavaa joulua. Alla oleva laulu on minulle 
henkilökohtaisesti erittäin tärkeä. Tästä tulee mieleen omat 
lapsuuden joulut. Haikeus ja ikävä jo poisnukkuneiden läheis
ten vuoksi, mutta myös ilo ja onnellisuus, kun katson oman 
3 vuotiaan tyttöni iloa ja onnea joulusta, lomasta, lahjoista ja 
läheisten kanssa vietetystä ajasta. 

Geronomien jouluinen tervehdys!

Tätä kirjoittaessa on Adventtiaika alkamassa. Asuntojen ikku
noille ilmestyvät kyntteliköt, parvekkeille ja pihoille valoköyn
nökset tuomaan valoa pimeään vuoden aikaan.

Ajatukset suuresta juhlasta ovat kaikkien mielissä.

Olette varmasti huomanneet, että entinen Naistoimikunta 
(toiminut vuodesta 1971 lähtien) on vaihtanut nimensä Seniori
talon Ystäviksi. Meitä on 15 henkinen innostunut vapaaehtoisten 
joukko ja tarkoituksemme on tuoda teille iloa ja virkistystä! 
Mukaan toimintaan on saatu myös pari miestä.

• Keväällä rakensimme Talon pihalle kuntopolun, joka toivot
tavasti on ollut ahkerassa käytössä! 

• Kesällä olimme kanssanne viettämässä lauantaiiltoja mak
karanpaiston merkeissä.  Laulettiin hanurin säestyksellä, 
juteltiin, tultiin tutuiksi uusien asukkaiden kanssa. Nautittiin 
toistemme seurasta.

Hei kaikki asukkaat ja henkilökunta!

VARPUNEN JOULUAAMUNA

Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa
Järven aalto jäätynyt talvipakkasessa
Varpunen pienoinen, syönyt kesäeinehen
Järven aalto jäätynyt talvipakkasessa

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta
Tule, varpu, riemulla, ota siemen multa
Joulu on, koditon varpuseni onneton
Tule tänne riemulla, ota siemen multa

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta
Olen pieni veljesi, tulin taivahasta
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen
Pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen
Pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta

• Syksyllä saimme toiminnan kunnolla käyntiin. 
Tapasimme kaksi kertaa Ystäväkahvien merkeis
sä ja vihdoin pääsimme useampaan kertaan siir
retylle ”Kevätretkelle” Tuusulaan. Vierailimme 
Lottamuseossa ja nautimme maittavan lounaan 
Ravintola Härmän Ratissa. Oli mukava reissu!

• Adventtimyyjäisiä (28.11.) järjestimme jo innolla, 
mutta harmillisesti joudumme siirtämään ne ke
vääseen. Kaikki varmaankin tietävät syyn, joten 
toivotaan koronatilanteen olevan silloin parempi!

Rauhaisaa Joulunaikaa teille kaikille 

terveisin, Senioritalon Ystävien puolesta  
Kaija Kajander, puheenjohtaja 

ystävät: Anu, Maiju, Lea, Liisa M, Liisa K, Leena, 
Tuija, Pirjo R, Pirjo N, Satu, Kirsti, Reini, Ari, Asko

Jouluterveisin ja lämpimin halein

Päivi Paajanen
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Jo kolmen vuoden ajan olemme käyttäneet edelläkävijöinä 
palvelumuotoilua talon eri tilojen remontoimisen suun
nittelussa.  Palvelumuotoilussa asukkaat ja henkilökunta 
osallistuvat suunnitteluun. Lähtökohta on aina empatia ja 
asukkaiden toiveiden ymmärtäminen. Olemme tehneet jo 
monia asioita, jotka ovat hyvin lähellä Montessorifilofiaa.

Nyt käynnistämme ensimmäisinä Suomessa Montessori 
for Aging pilottiprojektin! Pilottimme käsittää 12 kk:n 
suunnitelman, seurannan ja aktiivisen tiedottamisen talon 
sisällä ja omaisille. Olemme Suomen ensimmäinen seniori
talo, joka toteuttaa näin laajan pilotin. Pienempiä pilotteja 
on käynnistymässä mm.  Helsingin Seniorisäätiön Maria
kodissa. 

Montessorifilosofian käyttöönottaminen tapahtuu 
pieninä osaalueina testaillen ja sen mukaisesti  kehittäen. 
Montessorin tavoitteena mahdollistaa kaikille asukkaille 
aktiivinen, yksilöllinen, elämä yhteisön jäsenenä. Keinoina 
ovat mm. nämä Montessorifilosofian kulmakivet

•  Orientaation tukeminen talon opasteita ja eri tilojen 
tunnusmerkkejä parantamalla

• Asukkaiden parempi henkilökohtainen tunteminen 
(Haastattelurunko)

• Oman elämän tarinat (Muistikirja, Memory Book) 

• Yksilölliset roolit yhteisössä omien mieltymysten 
mukaisesti 

Opiskelimme lokamarraskuun vaihteessa Montesso
ria Lauttasaaren senioritalon yli 10 hengen tiimin voimin 
yhdysvaltalaisen Jennifer Brushin opissa. 

Montessori antaa työkaluja kullekin asukkaalle tärkei
den asioiden löytämiseen ja niiden ottamiseen mukaan jo
kapäiväiseen elämään esim. roolien ja tehtävien muodossa. 
Hienoa, että Lauttasaaren senioritalossa päästään tekemään 
jotain Suomessa aivan uutta!

Kirjoittaja: Marja Isokangas, palvelumuotoilija, lehtori 
Laurea Ammattikorkeakoulu

Suomen ensimmäinen Montessori-
pilotti käynnistyy Lauttasaaressa 

JOULUMIETTEITÄ 
Joulu on lämmin sana. Väriltään se on punainen ja muodol
taan kuin joulupukin maha.

Joululla on monta makua. Imelästä suolaiseen ja suussa 
sulavasta suklaasta marmeladin makeuteen.

Joulu tuoksuu vihreältä joulukuuselta, kuusen oksan kät
kössä olevalta kaneliselta piparipossulta.

Joulun tuoksut vievät lapsuuteen ja kotiin. Joulusau
nan löylyssä on lempeä lämpö ja kipakka tuimuus sulassa 
sovussa.

Toinen tekee joulun sydämeen tuosta vaan, kun toinen 
taas yrittää tyhjää tohinalla täyttää.

Joulu on harras ja kaunis. Monille syntymäjuhla, useille 
tavarataivaan lahja. Maa on niin kaunis laulu hipaisee 
sisintä ja lasten rakentamat joulupuut tuoksuvat arkisem
pienkin ajatusten yli.

Joulua odotetaan paljon. Joululta odotetaan paljon. 
Mutta joulu ei odota, se tulee ajallaan niin köyhälle kuin 
rikkaalle. Joulu tulee siihen, missä olet.

Loppuvuoden pimeä aika on myös valon aikaa. Kuuta
mo lumella talviyönä on ihmeellinen valaistus. Ja silloin 
kun maa on musta ja vettä lotisee aamusta iltaan, on vielä 
jäljellä valoa. Sisäistä, salaista valoa, jota kohti kaamokses
sa käännytään.

Annetaan siis joulun tulla. Annetaan sen kyynelehtiä 
silmäkulmissa, kutittaa huulet hymyyn, tuoda mukanaan 
ne joululaulujen tutuiksi tulleet sikermät.

Annetaan joulun koskettaa. Silitellä sisintä, taputella 
päätä, keinuttaa rauhaisaan tunnelmaan. Hetkeen, olevaan. 

Kiitos asukkaille kuluneesta vuodesta!

Tunnelmallista ja liikunnallista joulun aikaa

toivottelee Tuija

Lauttasaaren senioritalon tiimin jäseniä From Can’t to Can 
do Montessori-koulutuksessa. Vasemmalta Marja Isokangas, 
Caroline Ngige, Somppu Kopisto,  Elisabeth Sandell. 

Pohjoismaiden ensimmäisessä koulutuksessa  
Lauttasaaressa. 



Vuosi alkaa olla lopuillaan ja saamme 
rauhoittua Joulun viettoon! 

Talossa on tapahtunut vuoden 
aikana paljon, olemme saaneet uuden 
toiminnanjohtajan, ja korona on ra
joittanut toimintaamme isolla kädellä. 
Suuri kiitos asukkaillemme ja heidän 
läheisilleen, että olette jaksaneet 
yhdessä meidän kanssamme korona
rajoitusten keskellä tukea toisianne ja 
kestäneet kaikki pakolliset rajoituk
set.

Vuoden aikana olemme saaneet 
uusia hoitajia Palvelutiimiin, lh
oppisopimusopiskelijoita Amanda ja 
Juulia, lhoppisopimuskoulutuksen 
ovat työn ohella aloittaneet myös 
talon entiset hoitajat Somppu ja Katja. 
Entinen sairaanhoitajamme Maria 
on palannut parin vuoden muualla 
olon jälkeen takaisin vahvuuteemme.  
Pitkäaikaisina sijaisina ovat toimineet 
Elina Pirttijärvi ja Tiina Palonen. 

Haluamme uskoa ja luottaa, että 
korona jäisi pikkuhiljaa taakse ja 
siihen, että pääsemme rakentamaan 
yhdessä asukkaiden kanssa talostam
me entistä paremman paikan elää ja 
asua! 

Palvelutiimin terveiset Tulkoon joulu

Niityillä lunta, hiljaiset kadut Taakse jo jäänyt, on syksyn 
 lohduttomuus Muistojen virtaa, lapsuuden sadut Sanoma joulun on 
uusi mahdollisuus. Joulu on taas, riemuitkaa nyt Lapsi on meil-
le tänä yönä syntynyt Tulkoon toivo kansoille maan, Pääsköön 
 vangit vankiloistaan Uskon siemen nouskoon pintaan, Olkoon rauha 
 loppumaton 

Joulu on taas, kulkuset soi Jossakin äiti, lastaan seimeen kapaloi

Tulkoon juhla todellinen, tulkoon jeesus Herraksi sen Tulkoon 
 rakkaus, ihmisrintaan Silloin joulu luonamme on Tahtoisin päästä, 
paimenten mukaan Unohtaa kiireen ja melun rasittavan Aamu kun 
koitti, tiesikö kukaan, Tuo ensi joulu Sai muuttaa historian 

Joulu on taas, riemuitkaa nyt (kerto)

Ikuisen joulun, jos tahdot löytää, Sydämes avaa ja kohtaat 
 Vapahtajan Et löydä kultaa, et juhlapöytää, Löydät vain seimen ja 
tallin koruttoman Joulu on taas, riemuitkaa nyt 

Kiitämme asukkaita ja omaisia kärsivällisyydestä korona-rajoitusten 
 kestämistä ja hyvästä yhteistyöstä henkilökunnan kanssa

 ja 

Haluamme toivottaa asukkaille ja heidän läheisilleen Rauhallista ja 
 Rakkaudentäyteistä  Joulunaikaa ja toiveiden täyttävää  vuotta 2022

Pirjo Hanski
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Jul, jul, strålande jul,

Glans över vita skogar

Himmelens kronor med gnistrande ljus.

Glimmande bågar i alla Guds hus,

Psalm, som är sjungen från tid till tid,

Eviga längtan till ljus och frid! 

Svenska klubben önskar alla riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2022!
Annukka och Elisabeth avger som nyårslöfte att:

Svenska klubben samlas äntligen på nytt, sista tisdagen i 
varje månad. Med början 25.1.2022 kl. 10:00 på första 
våningens kök. 

Hjärtligt välkomna önskar

Annukka och Elisabeth



Andakt i Trädgården  
med Johannes församling
Under sommarmånaderna brukar man inte firat söndags 
gudstjänst eller högmässa i S:t Jacobs kyrka på Drumsö. 
Istället har det varit ett musikprogram, psalmsång samt 
kort andakt på onsdag eftermiddag. Efter programmet 
i kyrkan har församlingsborna samlats till kaffe med 
dopp som serverats på kyrkbacken eller inne i försam
ligssalen vid regn. Tillfällena har under åren varit väl 
besökta. 

Hösten 2020 stängdes kyrkorna på Drumsö för att 
genomgå grundlig sanering. All verksamhet flyttades 
tillfälligt till Heikasvägen 7, in i trista tomma kontors
lokaler. Johannes församling saknade nu trevliga 
utrymmen för sin sommarverksamhet på Drumsö.         

Samarbete knöts med ”Lauttasaarensenioritalo” och 
sommarandakterna kunde hållas i hemmets vackra 
innergård. Andakterna blev populära. Församlingsbor 
från Drumsö, Centrum, Tölö och Brunakärr mötte upp. 
Eftersom pandemin pågick ställdes vissa krav. Andak
terna skulle hållas ute och regnade det var det endast 

husets pensionärer som fick delta då andakten måste 
hållas inne i TV rummet. Förunderligt varm och vacker 
var sommaren. Endast två gånger var det regn och en 
gång avbröts samlingen på grund av häftigt åskväder 
och skyfall.     

Trevligt var att församlingens präster och kantorer i 
tur och ordning ansvarade för programmet. Diakonis
sorna deltog och samtalade med deltagarna. Församlin
gens vaktmästare skötte kaffeserveringen och en varm 
och gemytlig gemenskap rådde.        

Nu se vi framåt mot nästa sommar och hoppas att 
sommarandakterna också då hålls här i trädgården.  In
gen kan garantera att syrenerna och rododendron kom
mer att blomma lika vackert som i år och antagligen är 
alla vresrosenbuskar borta men havet svallar fritt och 
den underbara rena luften blandar sig med kaffedoften.  

”Mejan”   
Lauttasaaren senioritalon asukas
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Jouluhartaus 7.12.21 
Joulu tuo mieleen monet kauniit muistot. Kenties nuo 
muistot ulottuvat omaan lapsuuteen, kuinka yhdessä 
läheisten kanssa sai hakea joulukuusen läheisestä met
sästä, kuljettaen sitä kelkalla, hankien läpi kohti kotia. 
Oli talvinen pakkasen piristämä talvi ja oli mukavaa 
olla yhdessä luonnossa, kauniissa metsässä. Kenties nuo 
muistot palaavat kuusen koristeluun, hetkeen jolloin oli 
jo jännitystä ilmassa, odotusta aattoillan tapahtumis
ta. Illan vihdoin koittaessa joulupöytään siirtyminen, 
Jouluevankeliumin lukeminen ja tekstin kuuleminen 
Vapahtajasta, joka on meille syntynyt Betlehemissä 
Juudean maalla Daavidin kaupungissa.

Joulun sanoma kutsuu myös meitä seimen luo, aivan 
samalla tavalla, kuin tuonne talliin saapuivat paimenet 
kedolta tai itämaan tietäjät kaukaisilta mailta. Seimi 
kutsuu meitä luokseen katsomaan ja muistamaan vasta 
syntynyttä Jeesuslasta. Katsomaan ja ihmettelemään 
joulun ihmettä, kuulemaan sanomaa joka kertoo:̈  Katso 
teille on syntynyt Vapahtaja.̈

Joulun profetiat kertovat kansasta, joka vaeltaa 
pimeydessä ja saa nähdä suuren valon. Näin kaamosai
kana tuo vertauskuva on helppo ymmärtää. Me saamme 
nähdä valon, joka tuo meille toivon ja tulevaisuuden. 
Tuo Valo, Vapahtajamme Jeesus Kristus on tarkoitettu 
meille jokaiselle. Tuo Valo valaisee kaikki kansat. Ensin 
viestin saivat kuulla paimenet, jotka työn kiireiltä kes
keltä ketoja kuulivat sanoman toivosta, tämän jälkeen 
sanoma Jeesuksesta sai levitä yli maan. Enkelin viesti 
kuuluu meille jokaiselle tänäkin jouluna. Sinulle on 
syntynyt Vapahtaja.. 

Hyvää ja siunattua Joulua

Pastori Marko Heusala,  
Lauttasaaren seurakunta



Rauhallista joulua  
ja onnellista uutta vuotta

I önskan om en fridfull jul  
och ett gott nytt år

T.  Talon lääkäri  
 Peter Klemets & Kaarna
Ö.  Husets läkare  
 Peter Klemets & Kaarna

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	Eva	Keskilammi:	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
•	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

Lähes  vuosi on  vierähtänyt   
muutostamme  kiinteistöön. 

Olette ottaneet  saarellemme tarjoamamme moni
puoliset fysioterapiapalvelumme myös  talossamme 
 kiinnostuksella ja lämmöllä vastaan. Esitämme 
 lämpimimmät kiitoksemme Teille kaikille siitä!

Kulunutta vuotta olemme joutuneet viettämään vie
lä poikkeusoloissa. Olemme edenneet maltillisesti 
 laajempien toimintamallien kehittämisessä yhteistyössä 
kanssanne toimintakyvyn ylläpitämisen tukemiseksi.

Uusi Vuosi 2022 kurkistaa kulman takaa,  suunnataan 
katseemme sinne!

Rauhaisin joulun toivotuksin 

ft Susanna Tähtinen, ft Karoliina Sivunen,  
ft Laura Savilampi, ft Anne Karppi-Sjöblom   
sekä team - esimiehemme Emmi Kivistö

Lumiset oksat vihreän puun,

kimmeltää valossa jouluisen kuun.

Katselen tähtien hopeista nauhaa,

toivotan jouluusi lämpöä, rauhaa.


