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Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama tasavertainen yhteisö. Klubitalo tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea
jäsentensä opiskelua ja työllistymistä. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti Klubitalon toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.
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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama

PÄÄKIRJOITUS
Ei haukku haavaa tee. Se oli vaan läppä. Älä nyt pienestä suutu. Sä oot kyllä niin herkkänahkainen.
Kaikille meistä on varmasti jossain elämän vaiheessa sanottu jotain, joka on satuttanut. Se
on tehty joko tahallaan tai tahattomasti, mutta seuraus on sama; jää paha mieli ja pahimmassa tapauksessa elämä rajoittuu.
Moni ihminen ei ehkä ymmärrä, että sanoilla todella voi satuttaa, sivaltaa tai jopa murskata.
Kukaan meistä ei tiedä kaikkea, mitä kenenkin ihmisen elämässä on tällä hetkellä meneillään ja mitkä asiat hän kokee kipeinä.
Sen takia olisi hirveän tärkeää miettiä sitä, mitä sanoo. Ja jos tulee sanottua pahasti, osaisi
myös pyytää anteeksi. Kukaan ei ole täydellinen ja kaikki tekevät virheitä. Tärkeintä on oppia niistä virheistä ja toimia ensi kerralla eri tavalla.
Minua itseäni on kiusattu 13 vuotta. Olen ylipainoinen ja poltan tupakkaa. Minulla on värikkäät hiukset ja värikäs tyyli. Monelle nämä asiat ovat sellaisia, että niihin on oikeus kenellä
tahansa puuttua. Haukutaan läskiksi, kuvaillaan lihavaksi. Puututaan tupakan polttoon tai
kauhistellaan hiuksia, että miten tuon näköisenä kehtaa liikkua missään. Miksi lihava ihminen
pukeutuu noin? Eikö hän haluaisi maalautua tapettiin, olla näkymätön? Ei. En halua. Haluan
olla minä.
Kaikkien näiden kommenttien jälkeen pelkäsin
mennä uimahalliin. Mitähän muut sanoisivat?
Kokisiko joku oikeudekseen huudella tai katsoa
nenän vartta pitkin? Melkein jätin menemättä.
Muiden mielipiteiden pelosta. Mutta menin. Ja
oli mukavaa, kukaan ei lytännyt minua millään
tavalla. Se tuntui hyvälle. Sellaista on mielestäni
myös Klubitalolla.
Jokainen meistä voi miettiä omia sanojaan ja
katsoa peiliin. Olinko tänään ystävällinen toisille?
Kohtelinko muita niin kuin haluaisin, että itseäni
kohdellaan? Mikäli näin ei ole, aloittaisin anteeksipyynnöstä ja sen jälkeen yrittäisin tulevina päivinä puhua toisista kauniimmin ja arvostavammin.
Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystäviä, mutta
kaikkien kanssa pitää tulla toimeen ja kaikkia
ihmisiä pitää kunnioittaa. Ihan juuri sellaisina, kuin
he ovat.
Ihanaa ja toisia kunnioittavaa talven jatkoa,
Krista

Huom! Olemme päättäneet Klubikokouksessa 21.1., että jatkossa
emme postita jäsentemme KlubiLahti –lehtiä. Jäsen voi halutessaan noutaa lehden Klubitalolta.
Kaksi kertaa vuodessa julkaistavat

tuplanumerot

postitamme

edelleen jäsenillemme.
Yhteistyökumppaneiden lehdet
postitetaan jatkossakin.
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OTSIKKO PRÄTKETTÄ
Nonni, se alkaa oleen tää vuos pulkas. Täsä Klupparil istun ja koitan saara
tota yläpyttyy käymää.
Illal si prätket, tai sitte ei, ku noit sääkarttoi tosa tuijoteltu, et pitäs tul myräkkät
ja ei kait sillo voi mittän ampuu. No, ku prätke si ohi, nii kaiten päästää alottaan uutta vuotta. Tul sitte millane hyväsä.
Joulu men miekkaril makoilles + lueskelles, niiko muuteski tuppaa meneen toi
aika, sillo ku ei klupparil pyöri.
Saa nähhä milline vilinä se ens vuos sitte o, ku vaalei iha urkol tulos. Ei sittaas ,
et hirmutten kiinnostas. Samanlaista tyhjän lupaamist ku enneki ja väki uskoo
iha kybänä ja kiroo si välivuoret, ku kaik men taas iha vituralleen.
Hitto! Taas löi polla tyhjää. Voi miks koton ain surraa hullulail ja si ku pitäs saara paperil, nii joha men jumii notta prätkähti.
Iha ku putke talvel, jos ei veet lirumas. Rannikolt tuoki peräsi, ku yks talvi tosians men putket umpee. Sillo iskä sanos et men jäähä, notta prätkähti ja ku ei
ollu kaupungin putkes se vika, jourutti tilaan si yksityinen ja muistan kyä iäkai-

ke, et ku kuulus takapihalt, että PERKELE!!!!. Notta sanosi, et auk lähti. Sitte
mää pihal vähii lumi lapiol kannepääl, ettei uurestans jääry.
Kaikkee o ollu tosa matkan varrel. Notta ny ku fundeeraa, nin nauruks menee, vaik sillo ei kyä paljo naurattanna.
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2019 T LONELYWOLF
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TAMMIKUUN TUNNELMIA
Takana kaikenlaisia voimaatumiskursseja ja koulutuksia
Vapaaehtoistyötä, harrastuksia
Teatteria, sinfonioita, Game of Thronesia
Amos Rexin jonotusta ja kirjaston lasten kakofoniaa
Ei rauhallista hetkeä lukea ja tankata voimia
Ei itsensä hoitamiseen mahdollisuutta
Jatkuvan kännykälläolon ja valmiuden takia
Jatkuvaa toisten kuuntelua
Pakenen lumituiskuun kauhuissani
Huomautettuani kahden alaluokan opettajalle
Lasten mökäämisestä, minä
Neljän lapsen äiti ja viiden lapsen mummi
Päiväkodin ympäristömummo
EIKÖ KUKAAN YMMÄRRÄ?
Joku raja se on tämänkin ihmisraadon kestämisellä!
Toipumiskirjoja kahlatessa keskittyminen herpaantuu
Sadatta kertaa samaa lausetta lukiessa,
Vaikka koti on hetkellisesti kuolemanhiljainen
Tekisinkö elokuvan nimellä
”Nainen, joka ei osannut vaatia omia oikeuksiaan”?
Nostan itseäni niskasta, hyppään pystyyn ja päätän:
Edessäolevia haasteita kohti!
Laskuja maksamatta, suolivyötä kiristellen,
Epävarmana kannattaako rehellinen työnteko
Siellä ja täällä, mahdollisuuksien mukaan
Minähän jaksan taas ja selviän, hammasta purren
Ja päättäjien kiusalla nousen ja taistelen!
Pablo Nerudan ja Federico Garcia Lorcan
Kuolemattomat laulut aivoissani
Pakolaisena halki politiikkojen aikaansaaman
Köyhyyden ja sairauden katastrofin
Täältä nousen taas!
Hilkka
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PROPELLIPÄIDEN TEKEMÄ KARTOITUS
Propellipäät kehittää suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
kokeilukulttuuria. He tarjoavat mm. uusia ideoita ja näkökulmia. Propellipäät kävivät haastattelemassa Lahden Klubitalon jäseniä, ja kartoittivat toimintaamme – mikä on jäseniemme mielestä hyvää, ja mitkä asiat kaipaisivat kenties parannusta. Tässä luettavaksesi kooste:

PARANNETTAVAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rahoitusta lisää
Yhteisöllisyyden kehittäminen ja ylläpitäminen
Pysyvyyden tunne puuttuu
Todellisten tarpeiden tunnistaminen
Vanhan säilyttäminen ja uudistuminen rinta rinnan
Siivoaminen
Keittiön loppusiivous
Uunit vois vaihtaa
Tiedonkulku yksiköiden välillä
Eskot meille uusi juttu - ohjelmat vaihtuneet, epäselvyyttä siirtymässä,
myös henkilöstöllä
Johtaja ollut paljon Helsingissä/poissa
Eskoihin liittyminen myytiin meille niin ettei mikään muutu, on muuttunut
Eskoilla tiimejä, ei ole klubitaloideologian mukaista, että henkilöstö istuu
Skype-palavereissa, vie paljon aikaa henkilökunnalta- herättää närää
myös asiakkaissa

HYVÄÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monipuolinen tarjonta
Mahdollisuus tehdä luovasti
Palkka
Edullinen lounas
Porukka, johon kuulua, paikka,
johon tulla
Voi olla rauhassa ilman diagnoosia
Tasavertainen yhteisö
Onnistumisen ilon näkeminen
joka päivä
Perustarpeiden täyttäminen
Viikon ryhmittäminen
Ruoka
Liikunta
Yhteishenki
Merkityksellistä tekemistä ja olemista
Kuin yksi perhe
Ymmärrys
Vaihtelu arkipäiviin
Sanomalehtien lukeminen
Terveellinen elämänhallinta
Maalaaminen
Toimii täydellisesti
Sosiaalinen kanssakäyminen
Jotain tekemistä
Pysyy homma kasassa
Hyvinvointia arkeen
Ihmisten takia
Olen onnellinen täällä
On hyötyä, että on työtä, välillä
soimaa itseään, kun ei pysty tekemään palkallista työtä
Vapaus saa leipoa, jos haluaa
Saa toteuttaa omia ideoita
Ei ole pakko tehdä mitään
Täällä tekemisen meininki (ei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vain hengailua)
Hyvä ilmapiiri
Olen saanut ystäviä ja kavereita
- myös vapaa-ajalle
Helpot kulkuyhteydet
Hyviä säästövinkkejä
Yhteisöllisyys vahvaa
Kahvila, saa jutella ja oleskella
Kivoja ihmisiä
Keskusteluja
Hyvä huumori
Tietoinen päätös, että ei ole
sohvaa/nojatuoleja, ei lössähdetä
Tilat viihtyisät ja toimivat
Säädettävät tietokonepöydät
toimistossa
Luova paja
Pääsee toteuttamaan itseään
Osaaminen ja taito hyödynnetään
Joka päivä oppii uutta
Uusia huonekaluja saatu, hommattu yhdessä jäsenten kanssa
Pyrkimys tasavertaisuuteen
Kannustetaan jos tulee uusia
ideoita
Luovuus
Luotto toimii hyvin, jäsenvetoiset
viikonloput
Kehityspäivät, jossa yhdessä
suunnitellaan
Tapaa ihmisiä
Ruokailu
Siirtymätyö-ohjelma
Sosiaalista toimintaa
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KRISTALLA ON ASIAA
Mitä ovat rajat? Ne ovat olleet minulle jotenkin hyvin tuntematon käsite. Olen
juossut auttamassa muita, kaiken aikaa. Ollut aina saatavilla. Yrittänyt pitää
kaikkia palloja ilmassa ja unohtanut itseni. Ihan niin kuin minulla ei olisi niin paljon merkitystä, kuin toisilla ihmisillä ympärilläni.
Sitten tuli se huono ilta. Se hetki, kun mä hajosin ja olisin tarvinnut jonkun apua.
Mietin läpi minulle rakkaita ihmisiä ja heidän sen hetkistä tilannettaan. Tulin

siihen lopputulokseen, etten voi soittaa kenellekään heistä, koska en halua
kuormittaa heitä omilla ongelmillani. Niinpä soitin Kriisipuhelimeen. Siellä ihana
nainen otti aikaa ja keskusteli kanssani. Antoi hengittää rauhassa ja sitten vasta puhua. Puhuimme 40 minuuttia puhelimessa ja hän sai minut nauramaan ja
hengittämään. Purkamaan sen valtavan ahdistuspallon rinnastani.
Olen ollut puolitoista vuotta terveenä. Sitä edelsi kahdeksan vuoden sairastaminen. Siinä sairauden aikana oli murrosiät, teini-ikä ja osa nuoresta aikuisuu-

destakin. Identiteettini oli hyvin kehittymätön, eikä mulla ollut minkäänlaista
aavistusta siitä, kuka minä olen ja mitä mä haluan tehdä. Nyt olen sitten yrittänyt opetella sitä, mitä on ns. normaali elämä. Elämä ilman masennusta.
Jokainen ahdistus ja huono päivä hälyttävät mun päässä. Onko sairaus tulossa takaisin? Kunnes sitten onneksi ihmiset mun ympärillä sanoo, että hei, toi on
ihan normaalia. Kaikilla on huonoja päiviä joskus. Ja se on ihan mahtava tunne tajuta, että tää on sitä elämää. Iloineen, suruineen... On ihanaa tuntea asi-

oita. Niitä huonojakin. Koska jossain vaiheessa en edes tuntenut mitään. Moni
varmaan osaa samaistua siihenkin. Kun ei mikään tunnu miltään. Kun ei ole
valoa missään. Eikä edes tiedä, mitä onnellisuus on saatikka miltä se tuntuisi.
Olen myös tässä opetellut vihdoin asettamaan rajoja. Olemaan terveellä tavalla itsekäs. Koska minä olen se ihminen, kenen kanssa joudun elämään joka
ikinen päivä ja joka ikinen hetki. Se tekee minusta itsestäni elämäni tärkeimmän ihmisen. Siksi on osattava olla itsekäs. Ei huonolla tavalla, vaan niin, että
pitää huolta itsestään. Arvostaa ja rakastaa itseään. On paljon helpompi olla
kaiken kaikkiaan, kun tulee toimeen itsensä kanssa. Niin kliseiseltä kuin se kuu-
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lostaakin.

Matka ei ole helppo. Eikä sen kai kuulukaan olla. Välillä en todellakaan osaa
laittaa rajoja ja kulutan itseäni ihan liikaa. Silloin on tärkeää pysähtyä ja höllätä
vähän vauhtia. Antaa itselleen aikaa. Nukkua vähän pidempään, tehdä sellaisia asioita, joista nauttii. Jotta jaksaa taas.
Oma sydämeni on nimenomaan toisten auttamisessa. Mielenterveys- ja päihdepuolella. On ollut ihanaa löytää se oma juttu, jonne sydän vetää. Mutta jos

en pidä itsestäni ja rajoistani huolta, en jaksa auttaa. Ei minusta ole mitään
apua toisille, jos vedän itseni niin piippuun, että esimerkiksi sairastun uudelleen.
Muistakaa siis pitää itsestänne hyvää huolta. Rakastakaa sitä ihmistä, joka teitä peilistä katsoo ja muistakaa kehua itseänne. Aiemmin katsoin peiliin ja olin
itseni pahin kiusaaja. Haukuin kaiken itsessäni. Nykyään katson peiliin ja ajattelen, että mähän oon ihan hyvä näin. Juuri sellaisena kuin olen.

15

ELÄMÄN PIENISTÄ ILOISTA
Elämässä on aika paljon kommervenkkeja. Usein se on aika hankalaa. Mutta
jos kykenee nauttimaan pienistä iloista, se tekee elämästä helpompaa. Kaikista ihmisistä ei tule menestyviä yhteiskunnan mittapuun mukaan.
Elämä ei ole yhtämittaista onnea joka päivä. Se vain on mahdotonta. Mutta
on paljon erilaisia ilon aiheita, joista voi nauttia aina välillä.
Se on henkilökohtaista, kuka mistäkin pitää. Joillakuilla on vähän suureellisia
toiveita, kuten oma purjevene, lentokone, loistoauto, hulppea talo, oma hevonen tai pelkkiä kalliita merkkivaatteita.
Kaikki ilonaiheet eivät kuitenkaan vaadi paljoa rahaa. Eräs entinen tuttavani
kertoi että hänestä puhtaat ja tuoksuvat petivaatteet ovat arkipäivän ylellisyyttä.
Perheessäni on useita ulkoilmaihmisiä, jotka nauttivat saadessaan kävellä
metsässä ja kuunnella tuulen huminoita, linnun laulua ja katsella pikkulintuja
ja oravia lintulaudalla pihalla.
Luin myös eräästä henkilöstä, jonka ilonaiheita ovat avantouinti, pistäytyminen järvessä kesällä ennen aamiaista, aamun sanomalehden lukeminen,
kahvin keittäminen ja paahtoleivän syöminen.
Minun omia ilonaiheitani ovat perhe, ystävät, kirjat, musiikki, suklaa, elokuvat
ja tv-sarjat. On mukava välillä lähteä kävelylle ulos raittiiseen ilmaan. Kirpputoreilla on myös kivaa käydä.
Välillä sitä tulee katkerana pohdittua, mitä kaikkea voisikaan tehdä, jos olisi
oikein paljon rahaa. Tuntuu, että vain taivas olisi rajana. Luulenpa silti että
pelkkä raha ei tee onnelliseksi, jos ei ole yhtään ystäviä tai rakkaita.
Toisinaan tuntuu että sitä selviää vähemmälläkin rahalla, kun vain ne perusasiat ovat kunnossa, niin kuin vuokranmaksut, ruuan ja juoman saanti, lääkkeet, ja turvallisuus, ja välillä pieni itsensä hemmottelu.
Elvenprincess
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Klubitalon siirtymätyö, työnantajan haastattelu
1.

Kertoisitko itsestäsi ja työtehtävistäsi!
Olen Maarit Kiri ja vastaan teollisesta elintarvikkeesta sekä
työharjoittelijoista.

2.

Kerrotko mikä ja millainen työpaikkasi on?
Citymarket Paavola, elintarvikekaupan puoli.

3.

Onko teillä ollut siirtymätyöpaikkoja aikaisemmin, jos on
niin kuinka kauan?
Useamman vuoden, en muista tarkkaa aikaa.

4.

Miten olet kokenut yhteistyön Klubitalon kanssa?
Erittäin hyvänä.

5.

Miten näet siirtymätyöpaikan kuntoutujan näkökulmasta?
Hyvä että kuntoutuja pääsee työhön kiinni pikkuhiljaa,
pienillä tuntimäärillä.

6.

Mitä kertoisit siirtymätyöstä muille yrityksille / järjestöille?
Suosittelisin.

7.

Millaisena näet Klubitalon toiminnan?
Erittäin hyvää apua kuntoutujille.
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Klubitalon siirtymätyö, työntekijän haastattelu
1.

Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Pekka Virtanen. Lupsakka 4-kymppinen.

2.

Missä olet siirtymätyössä? Kuinka pitkän jakson olet töissä?
Kuinka monta tuntia työskentelet viikossa?
Paavolan Sittarissa. 16 tuntia viikossa. Noin puoli vuotta.

3.

Mikä on työnkuvasi?
Hyllyttäjä.

4.

Miten viihdyt työssäsi?
Ihan hyvin. Aika kuluu nopeasti, ainoastaan jalkojen päälle
käy.

5.

Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Uudet tuotteet, täydet hyllyt.

6.
7.

Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut riittävää?
Noin suurin piirtein.

7.

Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?
Tukee.

8.

Oletko ollut aiemmin siirtymätyössä?
Olen.

9.

Onko tulevaisuuden suunnitelmasi
selvinnyt siirtymätyön aikana?
Ei.

10. Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostu
neille?
Kannattaa kokeilla!
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ARPAJAIS –JA BINGOPALKINTOJEN TARINA
Olin aloittanut Lahden klubitalolla käynnit noin 2 viikkoa aikaisemmin, kun sain
idean lähteä kyselemään lahjoituksia. Kukaan ei minua tähän pakottanut,
ajatus oli kokonaan omani. Innostuneena lähdin matkaan ovelta ovelle -tyyliin
ja yllätyin miten moni tuli mukaan, kiitos siitä teille!
Tarinoitakin ehdittiin vaihtaa useampi, jos toinenkin. Jos haluat hatun, jollaista
muilla ei ole, silloin paikka on Hämeenkadulla jo 30 vuotta toiminut Muotiliike
Anna. Kampaamoliikkeitäkin mahtui reitilleni monta; Ventuno‘s , The Place
ja Salon AR.
Ukulelekin sai uuden omistajan bingovoittona, kiitos Keskusmusiikin! Puolenkuun Pelien lahjakorttivoittajat varmasti löysivät pelin, jos toisenkin laajasta valikoimasta.
Mallistosta saimme pienoismallin ja siihen liimat, että voittaja saa aloitettua sen
kokoamisen vaikka heti!
Ja viimeisenä, muttei vähäisempänä, Kristillinen kauppa ja Helppijelppi ry:n
kirpputori. Siellä on mainioita löytöjä ja teet samalla hyvää!

Päivi kiittää ja kumartaa tuotteita lahjoittaneille!
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KLUBITALO TIEDOTTAA
Klubikokous 3.12.2018
Rotaryt Wellamon lahjoittama 200 €
päätettiin käyttää virkistys– ja vapaaajantoimintaan.
Klubikokous 17.12.2018
Klubitalo sai STEA:lta anotun määrän
avustusta. ESR-rahoitteinen Minun tieni
kokemusasiantuntijaksi -hanke käynnistyy
huhtikuussa 2019, rekrytoinnit toteutetaan
alkuvuodesta.

MAALISKUUN ALUSTA ALKAEN
MYÖS TORSTAIN RUOKAILUAIKA ON
KLO 12:00.
HELMIKUUN ALUSTA ALKEN KLUBITALON TUTUSTUMISAJAT OVAT:
 KESKIVIIKKOISIN KLO 13.30
 TORSTAISIN KLO 9.30

Klubikokous 14.1.2019
Harjulan Digiverstas –hanke käynnistyy
tänä keväänä. Hankkeessa järjestetään Lahden Klubitalon jäsenille peruskoulutusta tietokoneen käyttöön, esim. Photoshop ja vertaisohjauskoulutusta, eli
kuinka opetat muita tietokoneen käytössä. Info-tilaisuus Klubitalolla 21.2. klo
10, tervetuloa!
Klubikokous 21.1.2019
Klubilehden postitusta pohdittu: postitetaanko vain 2x vuodessa? Päätetty,
että Klubilehti tulevaisuudessa haetaan Klubitalolta. Tuplanumero postitetaan
kaikille 2 x vuodessa. Suomen Klubitalot ry:n vaalit tulossa-> valitaan hallitus,
josta Jussi K. & Anne K. erovuorossa. Klubikamuasiaa: Toimiston seinältä löytyy
Klubikamujen kalenteri. Kalenteriin voi varata Klubitalon esittelyvuoroja. Kaikki
jäsenet voivat esitellä taloa. Tutustumisajat uudistuvat: ke iltapäivä ja to aamupäivä helmikuun alusta.

Klubikokous 4.2.2019
On ehdotettu, että hankkisimme ruokatarvikkeiden kuljetuspalvelun Klubitalolle. Kuljetuspalvelu kustantaisi 9,90 € / kerta, sis. alv. Tarve kuljetuksella olisi 1-2
kertaa viikossa. Päätimme, että aloitamme palvelun 1-2 kertaa viikossa. Ruokaleimakortista poistetaan 10. ilmainen lounas kompensoimaan kustannusten
nousua.
Klubikokous 11.2.2019
Opiskelija Samuli on aloittanut työharjoittelun Klubitalolla, on koko kevään Klubitalolla. Hän starttaa projektin; avoimiin oviin tulee esittelyvideo. Projekti lähtee rullaamaan viikolla 9, toivomme mukaan paljon osallistujia, kirjoittamaan
käsikirjoitusta, haastateltavia jne.
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
Kotisivu: www.phklubitalot.fi
facebook.com/lahdenklubitalo

___________________________

___________________________

___________________________

Avoinna:
ma-to klo 8-16
pe klo 8-14.20

___________________________

Vuorikatu 35 D 2. krs
15100 Lahti
P. 040 553 1339

