– Alakerran suuriin ikkunoihin on tänä vuonna tulossa
useampi iso sommitelma, ja myös porrasrappujen isoista ikkunoista monet on varattu kalenterin eri ilmestymispäiville.
Tänä vuonna lapsiperheiden yhdessä tekemä satumetsäikkuna päätettiin koota jo joulukuun ensimmäiseksi päiväksi,
sanoo talossa asuva senioriopettaja Kaarina Pekkala.
Hän hoitaa varauslistaa, josta halukkaat asukkaat ovat poimineet itselleen oman joulukalenterivuoronsa.
– Tämä on meillä yksi tapa toteuttaa yhteisöllisyyttä, yksi keino oppia tuntemaan toisensa ja luottamaan toisiinsa.
Idea yhteisestä joulukalenteristahan sopisi erinomaisesti
myös esimerkiksi senioritaloihin eri puolille maata, Kaarina
Pekkala sanoo.
MALTA-TALON SALISSA on joka jouluaatto myös yhteinen
joulutapahtuma joulupuuroineen. Sinne ovat asukkaiden
ystävätkin tervetulleita. Tapahtuma saatiin tarkoin järjestelyin toteutumaan myös koronajouluna 2020. Joulupuuro
syötiin silloin talon ulkoterassilla.
– Olimme pioneereja kerrostalon ryhmärakennuttamisessa, joten ison riskin me aikanamme otimme, kun kaikki
oli silloin vielä uutta ja lainansaanti tällaiseen hankkeeseen
todella vaikeaa. Mutta se kannatti. On paljon hauskempaa,
turvallisempaa ja mukavampaa, kun asuu talossa, jossa on
paljon tuttuja ja mielenkiintoisia ihmisiä. Jatkuvasti oppii
uusia asioita, ja naapuriapu on lähellä, sanoo juuri opettajasta senioriopettajaksi siirtynyt Katri Pulkkinen.
Yhteisöllisyyden liima Malta-talossa on talon alkuperäisiin ideoijiin kuuluvan Salla Korpelan mukaan yhteinen
syöminen ja saunominen. Yli sadan asukkaan ja noin 60
asunnon talossa onkin kolme saunaa, yhteisruokailujen järjestämistä aloitellaan taas koronarajoitusten jälkeen muutaman kerran viikossa. Koronatauolla olleet naisten ja miesten
saunavuorot jatkuvat taas peräti kuusi kertaa viikossa.
Talon toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista
ja vaihtoehtoja on paljon. Maltassa järjestetään esimerkiksi talkoita, joogatunteja, käsityökerhoa ja tehdään yhdessä hankintoja. Osa asukkaista on hankkinut muun muassa
laatikkopyöriä yhteiskäyttöön. Omaa kulttuuritoimintaa on
runsaasti. On taidenäyttelyitä, elokuvaesityksiä ja oma bändi useampine soittajineen ja laulajineen sekä konsertteja.
Teksti: Airi Vuolle

· Matkat · Matkat · Matkat ·
Toinen matka
keväiseen Pariisiin
5.–9.5.2022
Huhtikuun matka Pariisiin täyttyi ennätysajassa. Lomalinja
järjestää nyt vastaavan toisen matkan kahta viikkoa myöhemmin 5.–9.5. Ohjelma ja hotelli ovat samat kuin huhtikuussa. Lisämaksullista Arja Korisevan esiintymistä ei toukokuussa ole. Oppaalta saa apua Seinen risteilyn tai muun
iltaohjelman varaamiseen.
Matkalla nähdään Pariisin kuuluisimmat nähtävyydet,
Eiffel-torni, Champs-Elysee ja Notre Dame sekä vieraillaan
maailman kuuluisimman impressionistin Claude Monet´n
kotitalossa ja puutarhassa ihailemassa keväistä kukkaloistoa. Loiren kauniissa laaksossa nähdään keskiaikaisia
linnoja, laakson kauniita maisemia ja pikkukaupunkeja.
1. päivä 5.5. – Kaupunkikiertoajelu ja lounas kaupungilla
2. päivä 6.5. – Givernyn kylä ja Claude Monet`n kotitalo
Kauniissa Normandian Givernyn kylässä näemme impressionisti Claude Monet`n talon. Talossa on ihastuttava itämainen
vesipuutarha, jossa hän maalasi kaikkein kuuluisimpia maalauksiaan. Lounas Givernyssä.
3. päivä 7.5. – Lisämaksullinen ohjelma: Louvre
Vapaapäivä omatoimiseen Pariisiin tutustumiseen. Lisämaksullinen Louvren museokierros halukkaille.
4. päivä 8.5. – Loiren laakson linnat
Loiren laaksossa näemme kaksi upeaa keskiaikaista linnaa:
renessanssiarkkitehtuurin helmet Château de Chambord ja
Chenonceau. Lounas retken aikana.
5. päivä 9.5. – Kotiinlähtö
Aikaa esimerkiksi kävelyretkelle Montmartren kukkulalle. Kuljetus lentoasemalle iltapäivällä.
Hinta 1 296 euroa
Hintaan sisältyvät Finnairin reittilennot, majoitus kahden hengen huoneessa, 4 x aamiainen, 3 x lounas, ohjelmassa mainitut retket, asiantuntijaoppaan palvelut. Lisämaksusta yhden
hengen huone 320 euroa, Louvren retki 65 euroa.
Varaukset ja lisätiedot
Lomalinja Oy
www.lomalinja.fi/senioriopettaja-lehti
puh. 010 289 8100

Joulukuun
ensimmäisen
päivän ikkuna
2021 oli eläinten satumetsä.
Kuva: Airi Vuolle
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