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Hyvää alkanutta vuotta 2022. Turvarannekkeita testataan taas näin vuoden alussa, ja testaus 

aloitetaan kolmannesta kerroksesta. Paperilaskut on lähetetty kaikille asukkaille tammikuussa. 

Paljon mukavia tapahtumia on tulevina päivinä tiedossa. Helsingin kaupungin epidemiologisesta 

yksiköstä on tullut uusi ohjeistus vierailuista palvelutaloissa. Koska epidemia tilanne on 

huonontunut merkittävästi koko pääkaupunkiseudulla, pyydämme kiinnittämään erityistä 

huomiota hygieniaohjeiden noudattamiseen ja erityiseen varovaisuuteen. 

 

 

VIERAILUT TALOSSAMME JA PFF2 HENGITYSSUOJAIN HENKILÖKUNNALLA 

Helsingin kaupungin epidemiologisen työryhmän ohjeistuksiin on tullut muutos vierailujen osalta. 

Vierailut talossa ovat sallittuja, mutta vain kaksi henkilöä kerran päivässä. Vierailulla ei ole 

aikarajaa. Vierailut pitää merkitä pääovemme tuulikaapissa olevaan listaan. Vierailut tulee 

tapahtua asukkaan kotona. Vieraat eivät saa oleskella talon yleisissä tiloissa. Taloon tultaessa 

täytyy huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä käyttää suu- ja nenäsuojaa. Asukkaiden vierailut 

talon ulkopuolella on sallittuja, mutta kontaktien määrä on hyvä pitää mahdollisimman vähäisenä. 

Pyydämme välttämään paikkoja esim. kauppakeskuksia, joissa on paljon ihmisiä. 

Epidemiatilanne on huolestuttava koko Suomessa tällä hetkellä. 

 

Lisäksi epidemiologinen työryhmä on ohjeistanut työntekijöitä käyttämään PFF2 hengityssuojainta 

asukaskontakteissa. Jos terveydellisistä tms. syistä ei tätä hengityssuojainta pysty käyttämään, 

käytetään suu- ja nenäsuojaa. 

 

TURVARANNEKKEIDEN TESTAUS KERRAN KUUKAUDESSA 

Turvallisuuden varmistamiseksi testaamme taas turvapuhelimen toimivuuden turvaranneketta 

painaen. Turvapuhelimet testataan kerroksittain. 

VKO 2  

3. KERROKSEN ASUKKAAT PAINAVAT ENSI VIIKON AIKANA 10.-16.1.2022 ITSELLE SOPIVANA 

AJANKOHTANA TURVARANNEKETTA KOTONA. KUN TURVAPUHELIMESTA VASTAA TURVA-AUTTAJA 

KERROTAAN HÄNELLE ETTÄ KYSEESSÄ ON TESTISOITTO. Mikäli turvapuhelin ei toimi otathan heti 

yhteyttä henkilökuntaamme. Asukas kirjaa kerroskeittiön pöydällä olevaan nimilistaan, kun on 



  

testannut oman turvahälyttimensä. Kerroksen hoitajat testaavat turvalaitteet, joita asukas ei ole 

itse testannut. 

 

ASUKKAILLE LÄHETETTY PAPERILASKUT TAMMIKUUSSA 

Kaikki asukkaat ovat saaneet postin mukana paperisen laskun. Tämä johtuu siitä, että säätiön 

hallituksen päätöksellä asukasmaksuja korotettiin vuoden 2022 alussa muun muassa 

palvelupaketti, sähkömaksu, vesimaksu. Tämä haluttiin informoida asukkaille vielä paperisella 

laskulla. Jos asukkaalla on suoraveloitus ja laskussa lukee suoramaksun ennakkoilmoitus ei tähän 

tarvitse reagoida. 

 

TALONMIES TIEDOTTAA 

Vuotavan viemäriputken korjaus pohjakerroksessa on saatu korjattua. 

Muovisia wc-kukka raikastimia ei saa käyttää wc-pöntöissä. Nämä tukkivat wc-pöntön viemärin. 

Kaikki pidikkeettömät wc-raikastimet ovat sallittuja, esimerkiksi painettavat geelipalat. 

 

LISÄSIIVOUSTA KOTIISI PALVELUPAKETTIN  KUULUVAN SIIVOUKSEN LISÄKSI 

Mikäli haluat lisäsiivousta kotiisi palvelupakettiin kuuluvan siivouksen lisäksi, voit ostaa sitä meillä 

jo siivousta tekevältä  Eliot siivouspalvelu Oy:ltä.  

Lisäsiivouksen hinta kuukaudessa on  

yksiöt 32€/kk 

kaksiot  55€/kk 

Lisäsiivoustarpeesta voi soittaa suoraa Elina Långströmille p. 050 514 8944. 
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PERJANTAINA 7.1. ISKELMÄTANSSIT 

PERJANTAINA järjestetään ihanat Iskelmätanssit jumppasalissa 14.30-15.30. Ohjaajana tuttu 

tanssinopettaja Pekka Katainen. Tervetuloa! 

LAUANTAINA 8.1. KARVAKAVERIT 

LAUANTAINA vierailevat suloiset karvakaverit talossamme klo 13.00 Tervetuloa! 

SUNNUNTAINA 9.1. TOIMINTATUOKIO JA JUMALANPALVELUS TV:STÄ  

KLO 10.00-11.00 jumalanpalvelus televisiosta TV-huoneessa. 



  

KLO 10.30-11.00 hoitajien pitämä toimintatuokio oman kerroksen kerroskeittiössä. 

RYHMÄULKOILUT VKOLLA 2: 

MAANANTAINA, KESKIVIIKKONA JA PERJANTAINA klo 10.15-11.00 säävarauksella. Ulkoilusta vastaa 

tammikuussa talon oma henkilökunta. Kokoontuminen pääovemme aulassa. 

TUOLIJUMPPA JUMPPASALISSA VKO 2: 

TIISTAINA 11.1. KLO 10.00   TUOLIJUMPPA   

TORSTAINA 13.1. KLO 10.00  TUOLIJUMPPA 

TIISTAINA KIRJALLISUUSPIIRI  

TIISTAINA 11.1.     KLO 10.00-11.00 

1. kerroksen kerroskeittiössä kirjallisuuspiiri. Tervetuloa!  

TIISTAINA BINGO 

TIISTAINA 11.1. KLO 13.00 SUKKABINGO jonka tarjoaa hoitajamme Elinan isoäiti. 

TIISTAINA UUDEN VUODEN PIANOKONSERTTI 

TIISTAINA 11.1. KLO 15.00 TV-huoneessa pianokonsertti. Esiintyjänä Markus Holthoer. Tervetuloa! 

PERJANTAINA 14.1. MUSIIKKITUOKIO 

PERJANTAINA 14.1. toteutetaan musiikkituokio KLO 14.30 1. kerroksen kerroskeittiössä. 

Tervetuloa! 

 

MUUTA 

• Toiminnanjohtajan kerroskahvit aloitetaan heti kun se on turvallista. Ilmoitamme tästä 

viikkotiedotteessa. Mikäli haluat keskustella toiminnanjohtajan kanssa yksin tai pienessä 

ryhmässä, Eva ottaa vastaan mielellään asukkaita omassa huoneessaan. Huone sijaitsee 1 

kerroksen TV-huoneen takana olevalla käytävällä. 

• Pesulaan menevän pyykin keräys TORSTAINA 13.1. 

 

Ystävällisin terveisin 

Lauttasaaren senioritalon henkilökunta 


