Aamuhämärä pihapiiri, kynttilät valaisevat kauniisti kuusen oksat, joille eilisen päivän
lumisade antoi jouluisen peitteen. Aamunkajo virittää kulkijan jouluun – tästä ovesta on
hyvä tulla joulukuun pakkasaamusta lämpimään.

…. ja kun astut sisään, kuulet iloisen puheensorinan ravintola Syreenistä ja sinut ottaa
vastaan tuoreen kahvin tuoksu. Ihmiset rientävät töihinsä, hallintoon, toimistoon,
alakertaan Lehdokkiin, Sarastukseen, kuntohoitaja alakerran kuntosalille, tukipalveluihin
kiinteistöhuoltoon – keittiön väki ja siistijäthän täällä jo ovatkin työnsä aloittaneet. Joka
puolella tekemistä, arjen askareita ja aamupalalleen kiiruhtavia asiakkaitamme. Mutta
kiireisistä askelista huolimatta kuulet päällimmäisenä Joulun äänet ja näet tonttujen
kurkkivan uteliaina pikku taloistaan, mitä ihmiset ympärillä puuhaavat. Onpa mukava ja
kaunis joulun tunnelma jo heti Syreenin aulassa. Huomenta, Tontut – ja koko talon väki
– Joulu on selvästi tullut tähän taloon!

Olethan jo hypännyt matkaamme seuraamaan uutta blogisarjaamme, jonka
toiminnanjohtajamme Anu käynnisti 24.10 kertomalla johtajan työstä Kymijoen Hoiva
ry:llä? Anun blogiteksti avasi oven organisaation johtoon – sekä ihaniin elämänoppeihin,
joita siirretään sukupolvelta toiselle. Hienoja mietteitä ja ajatuksia johtajuudesta ja sen
takaa!
Matkamme jatkui palvelupolkukuvausta noudatellen keittiölle, jonka arjesta
ruokapalveluesimiehemme Minna kertoi blogissa 20.11 vieden meidät huippuhienolle
makumatkalle keittiön väen arkeen – käythän tutustumassa! Tänään keittiön väki toivottaa
Sinut tervetulleeksi perinteiselle ja joululounaalle Syreeniin!
Asiakkaidemme palvelupolku tuo arkeen ja elämään paljon lisää muitakin toimijoita, joiden
matkassa kuulet blogia seuratessasi tulevan kevään aikana elämänmenosta toimistolla,
asumispalveluissa, kiinteistöhuollossa ja siivouksessa. Kymijoen Hoiva ry:n johtoryhmä vie
sinut tulevan kevään 2019 aikana palvelupolulle, jota lukemalla pääset kurkistamaan
aitiopaikalta asiakkaidemme elämään – blogisarjan tavoitteena onkin avata ovi tänne
meille: mitä tarkoittaa asuminen Kymijoen Hoiva ry:n eri asumisyksiköissä? Sarastuksen ja
kuntohoitajan kertomana pääset kevään aikana kurkistamaan myös monipuoliseen
virkistys- ja kuntoutustoimintaamme täällä meillä. Tervetuloa jakamaan
elämänmenoamme kanssamme! Blogisarja jatkuu toukokuulle 2019 kuukausittain,
kannattaa seurata!
Veikko Salmi ja Kristian Jernström ovat tehneet kauniin tekstin Kassu Halosen säveltämään
joululauluun Tähti tähdistä kirkkain. Tämän tekstin myötä haluamme toivottaa Sinulle ja
sinun rakkaillesi hyvää ja levollista Joulun aikaa sekä kaikkea hyvää tulevaan vuoteen
2019 – tavataan joulun jälkeen blogin merkeissä taas!
Tähden tähdistä kirkkaimman
Mä toivoisin hohtavan taas joulun sanomaa
Tähden tähdistä kirkkaimman
Mä tahtoisin johtavan taas vuosisatain taa
Sen lapsenmieli löysi, tuntein vaistosin
Ja tunnelman niin herkän tavoitin
Nyt aikuisena pienen hetken ohikiitävän
Voi löytää vielä tunteen lämpimän
Jos lapsen vahvan uskon vielä löytäisin
Niin jouluntähti loistais vieläkin
Se syttyy niille jotka sen vain nähdä haluaa
Ja valaisee vain lapsen maailmaa
Tähden tähdistä kirkkaimman
Mä toivoisin hohtavan taas joulun sanomaa

Hyvää Joulua kaikille blogimme lukijoille!
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