Joulukuu 2013
Te r v e h d y s R o n a l d M c D o n a l d
Ta l o l t a
Tänä vuonna haluamme toivottaa teille tämän
Taloset uutiskirjeen myötä oikein hyvää joulun
aikaa. Vuosi on ollut vilkas täällä Talolla, josta
hieman tarkemmin tässä joulukirjeessä.
Ajatuksena on pitää teidät ajan tasalla jatkossa
säätiön ja Talon kuulumisista. Tulette saamaan
meiltä Taloset postia ensi vuoden puolella, jossa
kerromme tarkemmin mitä Talolle kuuluu ja tietoa
tulevista tapahtumista.
Suuri kiitos teille, että olette kulkeneet matkaa
kanssamme tänäkin vuonna!
Lämmöllä Talon väki,

Johanna & Leena
Ajankohtaista
Talon käyttöaste pysyy vuodesta toiseen korkealla
tasolla. Tämän vuoden käyttöaste on ollut 93.90%.
Perheitä Talolla on tähän mennessä yöpynyt huimat
5250. Talo on siis osoittanut tarpeellisuutensa mitä
suurimmassa määrin.
Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Talon toimintaa ja
päivittäistä arkea, heidän avulla pystytään
tarjoamaan asukkaille helpotusta ja iloa.
Vapaaehtoisten voimin on järjestetty asukkaille mm.
illallisia ja Talossa yöpyville sisaruksille satuhetkiä.
Apukäsiä ei ole koskaan liikaa, joten uudet
vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita mukaan
iloiseen joukkoomme.
Uusin hankkeemme, jolla pyrimme parantamaan
entisestään asukkaittemme viihtyvyyttä, on hyvän
olon huone uudessa punaisessa piharakennuksessa.
Huone odottaa muuten jo käyttäjiään, mutta
kaipaa vielä varustusta. Tähän toivommekin apua
lahjoitusvaroin,
jotta
saamme
hankittua
huoneeseen mm. jumppapalloja ja muita
kuntoiluvälineitä.

Joulutarina
Vuosi lähenee taas loppuaan, päivät käyvät
lyhyemmiksi. Ihmiset vetäytyvät pimeyden vuoksi
omiin oloihinsa. Rauhoittuvat. Valmistautuvat
jouluun. Näin myös Talolla. Talon arki ei tässä
mielessä juurikaan poikkea normaalista arjesta
Talon ulkopuolella.
Vuosittain myös Ronald McDonald Talo pukee ylleen
jouluisen ilmeen. Kuuset ilmestyvät olohuoneisiin,
tunnelmalliset valot valaisevat Taloa ja sen asukkaita
niin pihalla kuin sisätiloissakin. Keittiöistä leijailevat
jouluiset tuoksut. Talon henkilökunta yhdessä
vapaaehtoisten voimin pyrkii takaamaan vuosittain,
että myös asukkaat pystyisivät huoliensa keskellä
nauttimaan
edes
pienissä
määrin
joulun
tunnelmasta, mauista, tuoksuista. Niin tänäkin
vuonna.

Minna, Talon vapaaehtoinen

Rauhallista joulunalusaikaa, hyvää
uutta vuotta ja kiitos yhteistyöstänne
vuonna 2013!

