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Kuvat: Lepokodin henkilökunta

Tekstit: Helmi Toivonen, Tarja Perälä

Seuraa meitä myös
somessa!

@mallusjoenlepokoti



JOHDANTO

Terveiset toiminnanjohtajalta

Lämmin ja pitkältä tuntunut kesä on jäänyt taakse ja syksy on

saapunut.  Tässä Lepokodin asukaslehdessä kerromme sanoin ja

kuvin kuluneesta vuodesta. Lepokodilla asukkaiden arki ja juhla on

täynnä mukavia asioita. 

Kuten kuvatkin kertovat, tämänkin hyvin poikkeuksellisen vuoden

aikana on tapahtunut monenmoista. Tällaisena me haluamme

Lepokodin toiminnan säilyttää jatkossakin. Leppoisaa yhdessä oloa

ja mieleen jääviä, koskettavia hetkiä.  

Varautuminen ja valmistautuminen ovat nyt avainasioita. Me

olemme päättäneet aloittaa nyt valmistautumisen, jouluun on

nimittäin enää alle 50 päivää. 

Mukavaa syksyn jatkoa ja ihanaa joulun odotusta!
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Tarja Perälä , toiminnanjohtaja

Tervehdys viestintätoimistosta

Tämä Lepokodin elämästä kertova asukaslehti on ensimmäinen

laatuaan. Lehti on suunnattu erityisesti asukkaidemme omaisille

ja siinä kerrataan menneitä tapahtumia ja kootaan lyhyesti

yhteen tulevaa. 

Katsauksen tavoitteena on toimia yhtenä kanavana omaisten ja

Lepokodin yhteydenpidossa ja tuoda asukkaiden arki

tutummaksi teille omaisille. Tulemme julkaisemaan katsauksen

kahdesti vuodessa, eli seuraava katsaus ilmestyy keväällä.

Seuraavilla sivuilla näet pilkahduksia elämästämme

Mallusjärven rannalla kesän ja syksyn 2020 osalta. Toivottavasti

viihdyt lehden parissa :)

Helmi Toivonen, talous- ja viestintäassistentti



TAPAHTUMIA

KESÄPÄIVIÄ: SOUTELUA,

MALLUSJOEN YMPÄRIAJOT

Mallusjoen ympäriajot järjestettiin

elokuussa ja seurue pysähtyi meitäkin

viihdyttämään. Sateinen ilma ei

asukkaita eikä esiintyjiä haitannut,

vaan hymy loisti kaikkien kasvoilla ja

alakerrasta vilkuteltiin iloisesti myös

yläkerran parvekkeilla esitystä

seuranneille asukkaille.

Aurinkoisempina kesäpäivinä erityisesti

Pääskylän ja Väinölän miehet nauttivat

soutelusta ja katiskan virittelystä.

Upeissa maisemissa Mallusjärvellä

onkin mukava viettää kesää.
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TAPAHTUMIA

GRILLIPAIKKA:

YHDESSÄOLOA, LIIKUNTAA

JA HYVÄÄ RUOKAA

Alkukesästä  Tuure ja Marko

rakensivat meille upouuden

grillipaikan järven rannalle.

Kesän aikana grillipaikka oli

kovassa käytössä ja yhdessä

vietettiin niin liikunta- kuin

ruokailuhetkiäkin.

Väinölän asukkaat valmistivat

myös itse aterioita grillillä.

Grilliherkut maistuivatkin

erityisen hyviltä itse tehtynä!
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TAPAHTUMIA

KESÄ: ULKOILUA, AURINKOA JA

KAUNIITA MAISEMIA

Kesällä nautittiin yhdessä kauniista

maisemista ja auringosta. 

Pääskylän naiset kävivät keräämässä

upeita kukkakimppuja Lepokodin

ympäristöstä, Kotirannan asukkaat

nauttivat järvenrantakävelyista

yhdessä ja Väinölässä pidettiin

valokuvaushetkiä.
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TAPAHTUMIA

REIPPAILUA SYYSILMASSA

Alkusyksystä ryhmäkodin naiset

nauttivat oman pihan antimista.

Ulkona nautittiin niin kirpsakasta

syysilmasta, upeista syksyn väreistä

kuin toisten seurasta. Päivän kruunu

olivat omista puista kerätyt omenat.

Ulkoilusta nauttivat myös muut

asukkaat, vaikka ilmat viilenevätkin.

Kuten kuvista voitaneen päätellä,

pukeutumiskysymyshän se vain on.
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TAPAHTUMIA

PUUHAILUA JA HUUMORIA

Geronomimme Pirjo pitää asukkaille

paljon erilaisia ryhmiä, joissa

kehitetään ja ylläpidetään fyysistä

kuntoa ja liikkuvuutta. Esimerkiksi

näissä kuvissa harjoitetaan tasapainoa.

Lepokodilla henkilökunta piristää niin

asukkaiden kuin toistensakin arkea ja

työtä pienillä humoristisilla hetkillä.

Viereisessä kuvassa huoltomiehemme

Tuure on saanut asusteekseen hienon

hatun. Tämä näky nauratti pitkin

tiluksia...

1708



TAPAHTUMIA ELÄINYSTÄVIÄ

LEPOKODIN TERAPIAKISSAT

VILI JA VIIRU

Vili ja Viiru temmeltävät arjessa

mukana niin sisällä kuin ulkonakin.

Vanhempi herra Viiru nauttii eniten

sisällä olosta ja se löytyykin usein

erään asukkaan vierestä nukkumasta.

Vuoden ikäinen Vili nauttii ulkoilusta ja

sille sattuu ja tapahtuu kaiken

näköistä. Viime talven jalan murtuma

ei enää onneksi vaivaa, vaan Vili

juoksentelee, kaivelee ja leikkii

antaumuksella milloin missäkin.
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Silloin tällöin meitä ilahduttavat myös

ulkopuoliset eläinystävät. Kuvissa

Lepokodilla useasti vieraileva

leonberginkoira Juno. Lempeä jättiläinen

on sulattanut sekä asukkaiden että

henkilökunnan sydämet rauhallisella

tassuttelullaan ympäri Kotirantaa.

Junon lisäksi viime aikoina meillä on

vieraillut useita muita koiria sekä

minipossu Muru. Murun vierailu olikin yksi

jännittävimpiä niin asukkaille kuin

henkilökunnallekin.
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ELÄINYSTÄVIÄ



PÄIVÄTOIMINTA

Päivätoiminta on suunnattu ikääntyneille.

Kerran viikossa kokoontuvassa ryhmässä

vietetään päivä erilaisten muistia ja kehoa

virkistävien aktiviteettien sekä liikunnan

parissa.

Keväällä päivätoiminta jouduttiin

asettamaan tauolle, mutta syksyllä

tilanne salli jälleen ryhmän jatkumisen.

Tähän mennessä päivätoiminnassa on

muun muassa askarreltu hyvän mielen

kukkanen ja syksyn väreissä leiskuvia

lehtiä, maalattu, pelattu pelejä ja nautittu

omalta pihalta kerätyistä syksyisistä

herkuista. Lisäksi päivätoiminnassa on

nautittu musiikista, niin henkilökunnan

esittämänä kuin tanssienkin muodossa.
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ELÄMÄÄ EPIDEMIAN KESKELLÄ
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Maaliskuussa 2020 koko Suomi käytännössä pysähtyi, kun hallitus julisti

poikkeusolot alkaneeksi ensimmäisen kerran sitten maailmansotien. Koronavirus oli

saapunut Suomeen jo aiemmin, todistetusti viimeistään tammikuussa. Viikkojen ajan

epidemiasta puhuttiin paljon, niin kahvipöydissä kuin mediassakin, mutta painopiste

oli ulkomaissa. Suomessa tartuntoja oli vain muutamia, kunnes tilanne paheni

nopeasti ja ryhdyttiin vakaviin toimenpiteisiin.

Korona on ollut merkittävässä roolissa kaikessa toiminnassa koko vuoden ja sen

vuoksi siitä tässäkin katsauksessa kirjoitetaan. Se on vaikuttanut niin asukkaiden

elämään kuin henkilökunnan työhönkin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme

varmistamaan asukkaidemme terveyden ja turvallisuuden ja sen vuoksi epidemian

rajoittamisen vaatimiin toimenpiteisiin on suhtauduttu Lepokodilla vakavasti ja

tunnollisesti. Suojatarvikehankinnat ovat vaatineet taloudeltamme paljon, mutta

merkittävää on ollut myös toimenpiteiden henkinen ja fyysinen kuormitus koko

yhteisölle.

Eristyksissä palvelukodissa

Näkyvimpiä muutoksia asukkaille ovat olleet omaisten vierailujen tiukentaminen ja

välillä jopa kokonaan kieltäminen. Vierailukieltojen aikana pyrimme

mahdollisuuksien mukaan ottamaan käyttöön uusia yhteydenpitokeinoja, ja

esimerkiksi videopuhelut olivatkin kovassa käytössä. Monille asukkaillemme

videopuhelut olivat samalla uuden opettelua. Olikin mukava nähdä ja kuulla, että

kaiken keskellä asukkaiden huulille nousi hymy, kun lapsenlapsi, sisko tai muu

omainen kertoi kuulumisiaan kuvaruudun välityksellä.

Nyt kun vierailut ovat taas sallittuja, tulee ne toteuttaa turvavälit ja hygienia

huomioiden ja pääsääntöisesti ulkona. Myös vierailujen kestoa on jouduttu

rajaamaan. Lyhyetkin vierailut ovat kuitenkin piristäneet asukkaita huomattavasti ja

omaisillekin on varmasti ollut tärkeää päästä näkemään läheisiään. Ulkona

tapahtuvat vierailut ovat myös keskenään erilaisempia kuin sisällä tapahtuvat.

Toimiston ikkunasta onkin nähty niin pirteitä kävelyitä, rauhallista istumista kuin iloisia

leikkejä Lepokodin kissojen kanssa.

Toinen asukkaille erittäin merkittävä muutos oli ryhmätoimintojen jääminen tauolle. Kun

ennen pääsi yhdessä puuhastelemaan, liikkumaan ja virkistymään säännöllisesti, yhtäkkiä

kehotettiin viettämään aikaa omassa huoneessa tai pienessä seurueessa. Pahimpina

aikoina viranomaisohjeiden mukaisesti jopa ruokailut tapahtuivat asukkaiden omissa

huoneissa. Kontaktien ja aktiviteettien väheneminen synkistikin monen mieltä. Tällä

hetkellä ryhmät ovat taas toiminnassa, ja nauru, keskustelu ja musiikki raikuvat taas

käytävillä ja piristävät mieliä.

Muutoksia työssä

Henkilökunnan osalta merkittävä muutos on ollut kasvomaskien käyttö hoitotyössä ja

palavereissa. Maskit ovat tehneet työnteosta huomattavasti raskaampaa, kun

hengittäminen on vaikeutunut. Henkilökunta on kuitenkin tehnyt koko ajan työnsä

asukkaiden hyvinvointi edellä ja siitä haluammekin kiittää koko henkilökuntaa!

Tietotekniikan osalta uutta on joutunut opettelemaan myös henkilökunta, kun kaikenlaiset

palaverit ja kokoukset laitettiin tauolle. Viikoittaiset palaverit ja hallituksen kokoukset

pidettiinkin pitkään etäyhteyksien välityksellä. Aina kaikki ei sujunut aivan suunnitelmien

mukaan eikä teknisiltä ongelmiltakaan vältytty. Muutamien harjoituskertojen jälkeen

etäkokoukset kuitenkin alkoivat meiltäkin sujua. Myös koulutuksia on pidetty etänä ja

pikkuhiljaa tästä onkin muodostumassa meille uusi normaali.

Kaikesta huolimatta Lepokodilla on pysytty positiivisella mielellä ja mikä tärkeintä,

terveenä. Jatketaanhan edelleen yhteen hiileen puhaltaen!

terkuin,

Helmi, talous- ja viestintäassistentti



Vanhusten viikko

04.-11.10.2020

   Onni on vanheta



VANHUSTENVIIKKO

Vanhustenviikko on Vanhustyön keskusliiton käynnistämä, valtakunnallinen

teemaviikko. Viikko käynnistyy lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina

vietettävällä Vanhustenpäivällä, jota on juhlittu jo vuodesta 1954.

Vuoden 2020 viikon teemana oli Onni on vanheta. Vanhustyön keskusliitto

halusi teemalla nostaa esiin positiivisia asioita vanhenemisesta, arjen pieniä ja

suuria iloja. Tavoitteena ei ollut unohtaa ikäviä asioita, vaan kerrankin

keskittyä ikääntymisen positiivisiin puoliin.

Vanhustenviikon pääjuhlaa vietettiin 4.10.2020 Naantalissa ja juhla esitettiin

myös suorana lähetyksenä. Tilaisuuden juhlapuhujana oli eduskunnan

puhemies Anu Vehviläinen.

Vanhustyön keskusliitto suunnittelee vuosittain Vanhustenviikolle teemapäiviä

ja erilaisia aktiviteetteja, joita voidaan esimerkiksi ikääntyneiden

palvelukodeissa tehdä. Lisäksi liitto kannustaa palvelukoteja ja muita

osallistujia jakamaan omia ideoitaan ja tapahtumiaan Facebookissa ja muissa

kanavissa.

Vanhustenviikon teemat
2020:

Maanantai: Onni on vanheta omassa

kodissa

Tiistai: Onni on vanheta uutta opetellen

Keskiviikko: Onni on vanheta

arvokkaasti

Torstai: Onni on vanheta varautuen

Perjantai: Onni on vanheta läheisten ja

ystävien seurassa

Lauantai: Onni on vanheta

virikkeellisessä ympäristössä

Sunnuntai: Onni on vanheta
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VANHUSTENVIIKKO

Asukkaiden kanssa pohdittiin viikon aikana

mitä on onnellinen vanhuus. Ajatuksissa

nousivat erityisesti esille terveys,

turvallisuus ja perhe.

Kaikki esitetyt toiveet herättävät ajatuksia

ja koskettavat, mutta toiveet kuten "minua

kunnioitettaisiin ihmisenä", "ei olisi kylmä

eikä nälkä" ja "elämällä olisi sisältöä"

koskettavat sydäntä. Ikääntyneiden ja

muiden apua tarvitsevien elämässä näiden

toiveiden toteutuminen on usein kiinni

muista ihmisistä. Tehdään siis yhdessä

kaikkemme, että asukkaillamme ja kaikilla

läheisillämme olisi hyvä olla!
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"MINUA KUNNIOITETTAISIIN 

IHMISENÄ"



VANHUSTENVIIKKO

ULKOILUA

Vanhustenviikolla ulkoilua virkistivät

mukavat yhdessä tehdyt harjoitteet.

MIELENVIRKISTYSTÄ

Yhdessä muun muassa tunnistettiin

esineitä kuvista....

AIVOPÄHKINÖITÄ

Muodostettiin sanoja

kirjainsekamelskasta...

16



VANHUSTENVIIKKO

LIIKUNTAA

Heitettiin palloa maaliin ja virkistettiin

kehoa liikunnan parissa...

MUISTINVIRKISTYSTÄ

Sekä yhdistettiin kuvia vuodenaikoihin.

VIRIKETTÄ 

Päivä huokui elinvoimaa ja iloa. Oli

myös mukava päästä muistelemaan

vanhoja ja pohtimaan nykyaikaa.
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VANHUSTENVIIKKO

RUNOJA, LAULUA JA MUKAVAA

YHDESSÄOLOA

Perjantaina Kotirannassa kirjoitettiin

asukkaiden toimesta runo "Viisas

vanhuus". Runoiluhetken jälkeen

Unelma kävi lukemassa kuulijoille

muutamia runoja, mukaanlukien

asukkaiden kirjoittaman runon.

Runohetken jälkeen Unelman johdolla

myös laulettiin yhteislauluja.

Asukkaiden runon voit lukea

seuraavalta sivulta.
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Me vanhennutaan koko ajan,

mutta sitä ei pidä sureman.

Yritetään pysyä nuorena, vaikka vanheta täytyy.

Vaan viisaus kasvaa, kun ikä lisääntyy.

Kun seitsemänkymmentä on jo ohitettu,

on viisautta kartutettu, kunnioitus saavutettu.

Mitään ei tarvitse katua eikä menneitä pahalla muistella.

Kunhan vaan liikuntakykyä ja terveyttä riittää,

niin ehkä se pääkoppakin kiittää.

Luojaa me tahdomme kaikesta kiittää,

näin voimme tyytyväisin mielin vanhuuttamme viettää.

Viisas vanhuus
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Tällä hetkellä tulevaa on vaikea ennustaa, ja vaikka

voimmekin tehdä suunnitelmia, joudumme koko ajan

varautumaan siihen, että suunnitelmat peruuntuvat.

Päivätoiminta jatkuu torstaisin tilanteen niin salliessa.

Joulujuhlaa emme tänä vuonna voi järjestää, mutta

suunnittelemme joulutervehdyksen tekemistä

asukkaiden kanssa omaisille.

Vierailut ovat sallittuja, mutta toivomme, että

vierailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia

ohjeita. Ajantasaiset ohjeet voit tarkistaa

verkkosivuiltamme tai kysyä henkilökunnaltamme.

Tärkeintä meille kaikille on asukkaiden ja henkilökunnan

sekä vierailevien omaisten terveys ja turvallisuus.

Yhteisiä ohjeita, kuten turvavälejä sekä hygienia- ja

kasvomaskiohjeita noudattamalla pidämme toisemme

turvassa.
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TULEVAA



PELIMANNIT

Pelimannit Pentti ja Jorma (kuvassa) sekä Tarja ovat

käyneet Lepokodilla säännöllisesti jo vuosia.

Pelimannien musisointi ja tanssit asukkaiden ja

hoitajien kesken ovat ilahduttaneet kaikkia. Iltapäivät

musiikin tahdissa ovatkin olleet erityisen suosittuja

koko Lepokodilla.

Pelimannit ovat nyt jääneet ansaitulle eläkkeelle.

Yhteistyömme on ollut meille kaikille tärkeää ja me

Lepokodilla haluammekin lähettää erityisen

sydämellisen kiitoksen menneistä vuosista!

21

ERITYISKIITOKSET



Syksyllä 2020 Orimattilan rotaryklubi yllätti meidät iloisesti 

lahjoittamalla meille 550 euroa vanhusten viriketoimintaan. Klubin

toiveena oli, että lahjoitus käytettäisiin vanhusten hyvinvointiin.

Päädyimme ostamaan varoilla MOTOMed-polkulaitteen, joka saapuu

meille loppuvuodesta.

MOTOMed-laitteella voidaan ylläpitää ja jopa parantaa toimintakykyä ja

fyysistä kuntoa turvallisesti ja se sopii niin käveleville kuin pyörätuolia

käyttävillekin. Laite sopiikin lähes kaikille asukkaillemme.

Lahjoitus jouduttiin epidemiatilanteen vuoksi järjestämään ilman

varsinaista seremoniaa, vaikka se olikin molempien osapuolten toiveissa.

Toiminnanjohtajamme Tarja kävi kuitenkin Rotaryklubilla kertomassa

toiminnastamme ja lahjoituksen käyttökohteesta.

Iso kiitos Orimattilan rotaryklubille lahjoituksesta, se tuli tarpeeseen ja

varoille löytyi erittäin hyödyllinen käyttökohde!

Kuva: Respecta Kuvasto

ORIMATTILAN ROTARYKLUBI
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ERITYISKIITOKSET

Haluamme kiittää kaikkia omaisia,

yhteistyötahoja ja henkilökunnan

jäseniä jaksamisesta ja upeasta

toiminnasta erityisesti tänä aikana!

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO JA
SUOMALAISEN TYÖN LIITTO

Liitot kokosivat yhteistyössä

suomalaisten yritysten kanssa

virikepaketteja palvelukoteihin.

Mukana seuraavat yritykset: Berner,

Fazer, Finlandia Candy, Marimekko,

Nordqvist, Novita, Orthex Group,

Otavamedia, Pentik, Plastex,

Sinituote, Tactic ja Transmeri

Sydämellinen kiitos!

KESKISUOMALAISET YRITYKSET

Seuraavat yritykset lahjoittivat

henkilökunnallemme suojavisiirejä:

Asianajotoimisto Fenno, Joma

Rakennus, Jyskän varastomyymälä,

Kymppiremontit, LämpöYkkönen ja

Trustmary

Iso kiitos myös henkilökunnan

muistamisesta!

MYLLYLÄN KOULUN 5.-.6. LUOKAT

Myllylän koulun oppilaat tekivät

käsityönä muhveja asukkaidemme

käsiä lämmittämään. Muhveissa on

myös sisällä nappeja ja muuta pientä

hypisteltävää. Näiden kanssa on

mukava viettää aikaa, lämmin kiitos!


