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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 ra-

kentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.
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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama

PÄÄKIRJOITUS
Moi! Olen Heikki Lund, jäsen 156 ja olen ollut mukana Klubitalotoiminnassa 9 vuotta. Klubitalo yhdistyi Eskot ry:hyn, jonka johdosta talolle on tullut paljon lisähommia—joskus meinaa hommia olla liikaakin.

Kaikkea on tullut tehtyä näitten vuosien aikana. Vieläkin toimin biljarditurnauksen
järjestäjänä keväisin kolmannelle sektorille ja syksyllä eri Klubitalojen jäsenille. Viimeinen saavutukseni on kokemusasiantuntijakoulutuksesta valmistuminen. Koulutus järjestettiin Klubitalolla syksyllä 2018. Kurssin järjesti KoKoA ry, PHHYKY ja Klubitalo. Kurssi kesti 70 tuntia ja oli aika intensiivinen, ja oma kuntoutumistarina sai uusia
ulottuvuuksia. Jatkossa toivoisin, että saisin kokemusasiantuntijan hommia ja pystyisin auttamaan huonommassa kunnossa olevia ihmisiä.

Olen kirjoittanut pääkirjoituksia Klubilehteen ennenkin, ensimmäistä kirjoittaessani
tyttäreni oli vasta 17 vuotta. Nykyään hän on 21 ja elelee poikakaverinsa kanssa
Vantaalla. Tyttäreni on ollut minulle tärkeä henkireikä kuntoutumisessani. Itse pärjäilen tällä hetkellä hyvin fyysisesti sekä psyykkisesti eli elämä jatkuu ja kaikki pitää
ottaa vastaan, mitä elämä tuo. Olen myös saanut uusia ystäviä Klubitalon kautta eli tuttavapiiri karttuu ja vapaa-ajallakin riittää tekemistä.

Toivottavasti kevät tuo uusia tuulia tullessaan, kun rekrytoidaan uusia ihmisiä töihin. Thaimaan-matka on suunnitteilla;
jos kaikki palaset loksahtavat paikalleen niin joulukuussa
lähden matkaan.

Toivotan kaikille kavereille ja ystäville hyvää tätä vuotta ja
myös henkilökunnalle.
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UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELUT
Esittelisitkö alkuun itsesi? Mie oon Margit, iloinen ja puhelias asiakaspalvelija, keittiöyksikön työvalmentaja.
Miten päädyit töihin Klubille? Facebookissa Klubitalon
sivujen tykkääjänä näin hakuilmoituksen. Ajattelin rohkeasti kokeilla onneani.
Mitkä ovat vahvuutesi työelämässä ja missä haluat vielä

kehittyä? Asiakaspalvelu on se, jonka osaan hyvin. Iloisuuden ja joustavuuden koen myös vahvuuksiksi. Kehittyä
haluan ihmisenä!
Miten näet mielenterveysongelmat ja mitä tasavertaisuus
sinulle merkitsee? Näen mielenterveysongelmat sairautena, josta voi parantua apua ja hyvää hoitoa saamalla.
Tasavertaisuus on kaikkien hyväksymistä riippumatta esim.
ulkoisista tekijöistä. Kohdellaan toisiamme hyvin!
Miten työt ovat käynnistyneet Klubilla ja minkälaisen kuvan olet saanut toiminnasta? Talon
hyvä fiilis. Helppo tulla ja olla. Paljon on uutta opeteltavaa, mutta ilolla ollaan oppimassa!
Mitä harrastat, miten vietät vapaa-aikaasi ja kuinka rentoudut? Teen käsitöitä. Neulon intohimolla nyt kirjoneulelapasia, ensi viikolla ehkä jotain muuta. Haastavat ristikot antavat jumppaa aivoille, vesijuoksu kropalle.
Mikä on elämässäsi tärkeää? Lapset, elämäni valot. Musiikki on tärkeää ja jokapäiväistä
jossakin muodossa.
Tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita? Haaveena taloudellinen tasapaino. Uusia keikka-/
konserttielämyksiä. Hyvä ja antoisa työ.

Esittelisitkö alkuun itsesi? Heippa, olen Eija, mutta useimmat kutsuvat minua Eikuksi. Aloitin
maaliskuussa työt työvalmentajana Klubitalon opinto- ja työyksikössä. Koulutukseltani olen
muun muassa sosionomi ja työskennellyt jo useita vuosia sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväkentällä josta viimeisimmät mielenterveyskuntoutujien kanssa eri työtehtävissä.
Miten päädyit töihin klubitaloille? Näin tehtävästä työpaikkailmoituksen, ja se tuntui heti mukavalta sekä mielenkiintoiselta tehtäväkuvaukseltaan. Laitoin hakemuksen ja tässä sitä nyt
ollaan aloittelemassa uudessa työssä
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Mitkä ovat vahvuutesi työelämässä ja missä haluat vielä kehittyä? Uskon että monipuolisesta koulutustaustastani sekä työkokemuksestani on hyötyä tässäkin työssä. Sydämeni on aina
sykkinyt ihmisläheisille työtehtäville ja minun on helppo toimia erilaisten ihmisten kanssa. Eniten nautinkin työstä, jossa voin auttaa ja tukea haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kehittämiskohteita on varmasti moniakin, mutta ensimmäisenä tulee mieleen somemaailma, joka minun pitäisi ottaa vahvemmin haltuun ja oppia hyödyntämään paremmin
sen tuomia mahdollisuuksia työelämässä.
Miten työt ovat käynnistyneet Klubilla ja minkälaisen kuvan olet saanut toiminnasta? Lähes
jokainen meistä varmasti kohtaa elämässään hetkiä, jossa oman mielen kanssa on haasteita
niin kuin muunkin kehon. Vaikka mielenterveysongelmat ovat hyvin yleisiä yhteiskunnassamme, niistä käydään vieläkin mielestäni aivan liian vähän avointa, suoraa ja oikeaa tietoa
lisäävää keskustelua. Osittain tämän takia kynnys avun hakemiselle on edelleenkin liian
monelle todella korkea leimaantumisen ja häpeän pelon takia. Näinhän ei tietenkään pitäisi olla. Mielen sairaudet eivät useinkaan parane pelkällä tahdonvoimalla tai ryhdistäytymisellä ja siksi avun hakemisen ja sen saamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa sekä sellaista että jokainen kokisi saavansa tasavertaisen kohtelun tilanteestaan huolimatta. Itselleni
tasavertaisuus merkitseekin tasa-arvoisuutta, toisen ihmisen huomioimista ja kunnioittamista
sekä myös mielipiteiden arvostamista taustasta ja tilanteesta riippumatta.
Miten työt ovat käynnistyneet Klubilla ja minkälaisen kuvan olet saanut toiminnasta? Minut
on otettu talolla todella hyvin vastaan ja olen oppinut hirveästi uutta jo lyhyessä ajassa. Erityisesti on ollut ilo nähdä, miten monipuolista talon toiminta on ja miten kaikki täällä puhaltavat yhteen hiileen talon arjen sujuvuuden edistämiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä harrastat, miten vietät vapaa-aikaasi ja kuinka rentoudut? Pyrin liikkumaan säännöllisesti ja monipuolisesti. Erityisesti nautin luonnossa liikkumisesta jonka mökkeily mahdollistaa
oivallisesti. Varsinkin kesällä mökillä tuleekin vietettyä paljon aikaa mikä takaa minulle myös
rentoutumisen ja akkujen lataamisen.
Mikä on elämässäsi tärkeää? Ehdottomasti terveys, perhe ja
hyvät ihmissuhteet.
Tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita? Tällä hetkellä mielessäni on jonkin vapaaehtoistyön aloittaminen, koska sille olisi
nyt aikaa. Mielenkiintoisia vaihtoehtoja Lahdessa on kuitenkin
todella paljon ja nyt täytyy vain puntaroida, mikä niistä tuntuisi itselleni oikeimmalta.
Mitä haluat lopuksi sanoa lehden lukijoille? Nähdään Klubilla
ja tulkaa ottamaan hihasta kiinni, niin jutustellaan lisää!
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Avoimissa ovissa toimintaamme kävi tutustumassa
noin 100 henkilöä. Klubilla nähtiin ammattihenkilöitä,
opiskelijaryhmiä sekä muita toiminnasta kiinnostuneita. Helsingin Klubitalolta tuli kolme henkilöä yllätysvierailulle, ja toi mukanaan upean viherkasvin

sekä kortin, johon oli kerätty paljon puumerkkejä.
Kiitos!
Tuttuun tapaan meillä oli toiminnan esittelypiste,
arpajaispöytä sekä vapaaehtoismaksuinen kahvitarjoilu. Vastaanotto oli miehitettynä ja valmiina toivottamaan tutustujat tervetulleiksi.

.
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Lämmin kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tämän mukavan mutta vilkkaan päivän. Kiitos rohkeille kokemusasiantuntijoille, arpojen myyjille sekä toimintaa esitelleille. Kiitos myös kaikille toiminnastamme kiinnostuneille!
Tässä muutaman tapahtumassa olleen ajatuksia:

• Kokemusasiantuntijoiden tarinat olivat
mielenkiintoisia!

• Hurjan rohkeaa porukkaa!
• Tapahtuma oli ihan jees!
• Arpajaispöytä yllätti monet..
• Mukava ja välitön tunnelma!
• Mainio kokonaisuus, avoin tunnelma ja
rohkeat kokemusasiantuntijat!
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YHTEISÖOHJAAJAOPISKELIJANA KLUBITALOLLA
Morjes! Olen Samuli Volotinen, Vantaalta 3 vuotta sitten lahtelaistunut ja parhaillaan opiskelen
yhteisöohjaajaksi Seurakuntaopistolla Helsingissä.
Lahen Klubitalolla olen työharjoittelussa 3,5 kuukautta, aloittaen helmikuussa 2019.
Opiskelun aloitin viime syyskuussa (valmistuminen
2020 tammikuussa) ja aiempaa opiskelutaustaa
on ylioppilas– ja mediatuottajan tutkinnoista.
Opiskelun vastapainoksi harrastan liikuntaa
(geokätköilyä, Megazone-lasersotaa, pyöräilyä ja
kävelyä), lukemista ja elokuvia, tietotekniikkaa
sekä konsoli– ja lautapelaamista, video– ja valokuvaamista sekä musiikkia (soitan muutamaa
instrumenttia sekä teen musiikkia). Opiskelussani mielekkäintä on se, kun voin
hyödyntää harrastuksiani sekä mielenkiinnon kohteitani, esimerkkinä videoprojektien sekä liikunnallis-aktiviteettien ohjauksessa.
Ennen Lahen Klubille tuloa olin 3,5 kuukautta (syys 2018—helmi 2019) työharjoittelussa opiskeluihini liittyen Keski-Uudenmaan Klubitalolla Järvenpäässä,
jossa pääsin tutustumaan Klubitalon päivittäisarkeen sekä sain ohjata itsenäisesti media-, ja musiikkiryhmää, sekä apuohjaajana englannin keskustelu– ja
liikuntaryhmässä. Koen Klubitalot itselleni mielekkäiksi yhdenvertaisiksi työpainotteis–kuntouttaviksi yhteisöiksi, sillä eheyttävän arjen tukeminen on todella
tärkeää mielenterveydelle kuntoutumisen kannalta, tämän lisäksi pääsen
omalta osaltani parhaiden kykyjeni mukaan tukemaan jäsenten arkea näin
tukien/tehden tärkeää mielenterveystyötä. Parasta Klubitalolla ohjaustyön lisäksi on tutustua uusiin ihmisiin, näin ollen osana yhteisöä!
Valmistuttuani sosiaalialan ammattilaiseksi vuoden päästä, tähtäimessäni on
vastedeskin tehdä töitä aktiivistoiminnallisen kuntouttavan mielenterveystyön
parissa enenevässä määrin hyödyntäen luovia työvälineitä ja menetelmiä,
näin osaltani sekä auttaa että parantaa mielenterveydellishaasteiden kanssa
elävien arkielämää kuntouttavasti, sekä olla tärkeän asian puolestapuhujana!
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KLUBITALON KESÄTYÖPAIKAT 2019
Klubitalolaisilla on mahdollisuus päästä kesätöihin 2019.
Kesätyöpaikkojen määrä on kolme. Kesätyötä tehdään yksi kuukausi, jonka
voi tehdä touko-elokuun aikana. Työpäivät ovat arkisin. Viikossa tehtäviin tuntimääriin voi vaikuttaa; se voi olla 15-38 tuntia viikossa. Kesätyöpaikan valintaan
voi itse myös vaikuttaa.
Huom! Kesätyöntekijän pitää olla alle 30-vuotias.

Kesätöitä on ollut mm. seuraavissa paikoissa:
- Päiväkodissa
- Puutarhatöissä
- Myymälätyöskentely kaupassa
- Kiinteistönhoidossa
Lisätietoa saa opinto- ja työyksiköstä.
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KRISTALLA ON ASIAA
Ajattelin kirjoittaa tänään itsensä arvostamisesta. Se oli aiemmin mulle aika
tuntematon käsite, sillä masentuneena en kokenut olevani tärkeä tai arvokas.
En kokenut olevani mitään tai jos olin, se oli jotain pahaa, rumaa ja ällöttävää.
Minussa ei ollut mitään hyvää.
Annoin myös kohdella itseäni sen mukaan. Hain hyväksyntää vääränlaisilta
ihmisiltä, vääränlaisista ihmissuhteista. Mua on pahoinpidelty henkisesti ja fyysisesti. Ja mä ajattelin, että se on ihan ok. Mä olen ansainnut sen kohtelun, koska vika on tietenkin aina minussa. Ja vaikka mulle oli aina sanottu, ettei ole
pakko tehdä sellaisia asioita, mitä ei halua, en mä osannut sanoa ei. Tai sitten
mua ei vaan kuunneltu, vaikka sanoinkin. Jotkut asiat niiltä ajoilta ovat vieläkin
käsittelyn alla, sillä ne ovat rikkoneet minua valtavasti, eikä sellaisia asioita ole
helppo kohdata tai käsitellä. Jo se, että kutsun niitä asioita oikealla nimellä,
lähisuhdeväkivalta, auttaa asiaa. Pienin askelin eteenpäin.
Kohtelin myös itseäni huonosti. En huolehtinut syömisestä, en jaksanut mennä
suihkuun, en varannut lääkäriaikoja, vaikka olisi pitänyt. Käyttäydyin itsetuhoisesti niin monella eri tavalla. Koska en arvostanut itseäni. Jossain vaiheessa havahduin ja rupesin miettimään, että en mä halua elää koko elämääni näin.
Vihaten ja arvostellen itseäni. En mä voi koko loppuelämääni antaa ihmisten
käyttää mua ja heittää sitten roskiin.
Siitä alkoi matka kohti arvostusta. Aloin huolehtia itsestäni vähän kerrallaan.
Sanouduin irti niistä ihmissuhteista, jotka vain hajottivat. Vaikka ei se helppoa
ollut. Kummallista kyllä, silloin aloin löytää ympärilleni ihmisiä, jotka kohtelivat
mua hyvin ja pitivät musta omana itsenäni. Aloin katsomaan itseäni peilistä
armollisemmin. En enää haukkunut, vaan sanoin itselleni että oon ihan ok just
näin. Pikkuhiljaa rupesin kehumaan itseäni edes jostain pienestä hyvästä asiasta. Nyt voin seisoa peilin edessä hymyillen. Koska viihdyn itsenäni. Arvostan ja
rakastan itseäni.
Joskus on huonompia päiviä, kun on todella epävarma olo. Ja sekin on ihan
ok. Sekin on osa ihmisyyttä.
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Hirveän iso asia, joka mun on pitänyt opetella, on se, ettei kaikkia ihmisiä vaan
voi miellyttää. Joku ei tykkää sun ulkonäöstä, joku sun äänestä tai mielipiteistä.
Mä en voi olla aina samaa mieltä kaikkien kanssa ja se on ihan ok. Mulla on
oikeus omaan mielipiteeseeni ja heillä omaansa. Kaikkia pitäisi pyrkiä kunnioittamaan joka tapauksessa, vaikka oltaisiinkin eri mieltä.

Aiemmin mä mukautin mielipiteeni ympärillä olevien ihmisten mukaan. Myötäilin ja joustin. Etten vaan ajautuisi siihen tilanteeseen, että olen jonkun kanssa
eri mieltä. Koska automaattisesti ajattelin hänen olevan silloin oikeassa ja minun väärässä. Vaikka eihän asia niin mielipideasioissa mene, että joku on oikeassa ja joku väärässä. Ne ovat mielipiteitä.
Enää en pienennä tai suurenna itseäni muiden vuoksi. En maalaa itseäni seinän väriseksi tai häpeä nauraa sydämeni kyllyydestä. Kerron mielipiteeni ja
haluan aina oppia uutta. Olen minä, kokonaisuutena, kaikkine puolineni. Ja se
on oikeasti ihanaa.
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SIIRTYMÄTYÖNTEKIJÄN ESITTELY
Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Olen Risto R. Launeelta. Olen sairastanut jo 32 vuotta ja Klubilla olen käynyt yli 17
vuotta.
Missä olet siirtymätyössä? Kuinka pitkän jakson olet töissä? Kuinka monta tuntia
työskentelet viikossa?
Olen siirtymätöissä Launeen kirkolla Avoimessa kirkkolounaassa. Jakso kestää 3 kuukautta ja voi jatkua tämän lisäksi kaksipäiväisenä vielä lisää 3 kuukautta. Työskentelen 3 tuntia joka torstai.
Mikä on työnkuvasi?
Katan saliin ruokaa ja tiskaan ja pakkaan.
Miten viihdyt työssäsi?
Erinomaisesti.
Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Ensimmäinen tunti menee leppoisasti, mutta sitten on 1½ h yhtä hulinaa. Lopuksi me
juomme kahvit ja juttelemme rauhassa.
Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut riittävää?
Työvalmentaja Nina kävi kaksi kertaa tutustumassa uuteen työpaikkaan. Töissä on
aina kaksi naista, jotka ovat perehdyttäneet työhön.
Onko tulevaisuuden suunnitelmasi selvinnyt siirtymätyön aikana?
Saan ainakin maksettua velkoja palkalla.
Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?
Kyllä.
Oletko ollut aiemmin siirtymätyössä?
Montakin kertaa.
Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
Kannattaa lähteä töihin!
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TAAS MÄIKÄÄ
Nii, koht alkava turuil ja toreil sen hirmune mäike, ku alkava kauppaamaan itteens
argadianmäel.
Miekkari kattoo öögät pyöreenä, et kui ne vaa ain kehtaava noit lorui löpistä, ku
kuiteski sit ku persuuksens parkkiva sinne Argadianmäen penkkiin. Nii hullummumaks vaa systeemi menee ja rahaa palaa.
Pitäiskö koht ite pyrkiä sinne kattoon, et tulis jottain tolkku touhuihi, mut eipä taira
miekkaril sellassi tsennssei olla.
Keväkki toppas, tiet kaljamal ku pungersi sairaalanmäkke. Hääty tota verta vähä
putkee antta. Ol komja nuormies joka rööriin reiä tuikkas ja veret tötsää lirutti.
Saa si nähhä mitä sotkuu se ver o, ku noit kaikensortissi napei naamaan tulee vis-

kottuu.
Muuteski menny ylikierroksil noi mun elämä, et saa pelät ettei jouru viä Muumilaaksoon pyöreest kopist nurkkii ettiin. Ku tuntuu et välil o pää sekasi ku seinäkello.
Eläketiimin kans si kevä onki yht rumbaa, ku lekureil tramppaan, notta jos si jo onnais, vaik kyä Kelan lekurit o ihmeparantajii, et eivä si millän laske ihmisii eläkkeel,
vaik ei töihi kykenis. No, yhensortin purnaust ny toiki. Postimerkkite kans on aikaa
menny niit plärätes ja lähetelles sin sun tän, ku aktivoitu toi merkki harrastus, ku kirjoi
ei oikke sais enäm ostel, meinaan muuten peppu aukke ku Horsmankukka.
Muute elämä menee sillist tasast. Lueskelles+ lojuskelles ja mitä ny muuta pörinät.
Tul oltuu pitkästaikaa filmitähtenki, ku tehhän uut esittely vireoo, tutustujil ja muilleki.
Notta jos tätä rupise riimi ja karmeet tarinat.
LONELYWOLF
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VAPAAEHTOISTYÖN KOKEMUKSIA
Monesti minulta kysytään miksi työskentelen ilman työn vastinetta?
Vapaaehtoistöistä on tullut tärkeä osa elämää ja siitä saatavat erilaiset kokemukset valmentavat mahdollisia tulevia tilanteita/työtehtäviä varten. En voi
mitata sen arvoa juuri millään asteikolla, koska sitä voisi tosi helposti verrata
ilmaan jota hengitämme pysyäksemme elossa.
Olen tehnyt todella monessa eri yhteisössä monenlaisia tehtäviä sekä työskennellyt erilaisten ihmisten parissa. Se on arvokas kokemus kun on saanut myös
työskennellä eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien kanssa.
Mitä sitten olen tehnyt ja minkälaisissa tehtävissä?
No lista on hyvin pitkä, mutta annetaan myös hieman jotain suuntaa mitä

kaikkea olenkaan tehnyt. Salpausselän kisaorganisaation johdon viestintätiimissä, vetänyt erilaisia luovia ryhmiä, pyhäkouluohjaajana ollut alle kouluikäisten lasten ryhmille, avajaisten avustajana ollut Lahti 2017-MM kisoissa, ääniä
miksannut muiden soittaessa tai puhuessa, jne..
Lista on siis pitkä ja välillä on jopa todella vaikea muistella mitä kaikkea sitä on
kokenutkaan, mutta kaikista tärkein asia on ollut se että ihmiset ovat voineet
luottaa minuun sekä olla ihan rauhassa. Salassapitovelvollisuus on todella tärkeä osa myös ihmisten auttamista parempaan suuntaan ja sitä on noudatettava. Jossain työtehtävissä ne ovat vielä tiukemmat, mutta olen nauttinut kun
olen saanut vastuuta myös eri tehtävistä.
Vapaaehtoistyö on hyvä tapa saada kokemusta eri aloilta sekä avata uusia

ovia.
TV: Ville-Veikko Vesala
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KORU– JA KIVIMESSUT 9-10.3 2019
Olin viime viikonloppuna käymässä Jokimaan Ravikeskuksessa, kun siellä järjestettiin jokavuotiset kivi- ja korumessut. Olin siellä paikalla jo hyvissä ajoin klo. 10.00, kun se avataan.
Tapaan yleensä mennä tilaisuuksiin sen takia mahdollisimman varhain,
koska silloin siellä on yleensä vähiten kävijöitä. Puolilta päivin näihin tilaisuuksiin saapuu enin osa kävijöistä, kun ihmiset ovat heräilleet ja tehneet aamutoimensa. Silloin siellä on vähän ahdasta, enkä pidä siitä.
Katselin hartaana ympärilleni. Paikalla oli aika paljon myyjiä. Tarjolla oli
erilaisia raakakiven paloja, joista saa sahaamalla, hiomalla ja kiillottamalla hienoja korukiviä. Siellä myytiin myös työkaluja korumetallin työstämiseen, korukivien hiontaan, koruketjujen tekoon ja muihin sen kaltaisiin hankkeisiin.
Siellä on tietysti myös valmiita koruja, Kalevala-koruista yksinkertaisempiin hopeakoruihin ja muita. Oli korukivestä tehtyjä koriste-esineitä ja
amuletteja, kelloja ja kynttilänpidikkeitä. Ostan yleensä itselleni korun
jos löydän sopivan. Hinnat ovat yleensä kohtuullisia, mutta kaikkeen
näkemäänsä ei silti ole varaa.
Tällä kerralla en kuitenkaan löytänyt mieleistäni, mutta se ei haittaa.
Minulla on jo aika paljon koruja. Oli mukavaa ihan vain katsellakin.
Peremmällä oli myös pöytiä, joissa myytiin askartelutarvikkeita kävijöille,
jotka tekevät itse koruja helmistä, ketjuista, nauhoista, puusta ja muusta. En ole kovinkaan etevä helmitöissä, mutta tämäkin harrastuslaji on
löytänyt tekijänsä. Eräässä pöydässä, missä näitä oli myynnissä suuri valikoima, oli kova ruuhka ja myyjällä kädet täynnä töitä.
Puolilta päivin päätin lähteä kotiin katseltuani kaiken moneen kertaan.
Menen todennäköisesti myös ensi vuonna. Minusta siellä on aina kiinnostavaa.
Elvenprincess
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KICKOFF –TOIMINNANKARTOITUSVIIKOT 23.1.-20.2.2019
Pidimme Lahden Klubitalolla KickOff-päivät viitenä keskiviikkona. KickOff tarkoittaa Klubitalomaailmassa toiminnan kartoittamista ja kehittämistä. KickOffin tarkoituksena on,
että kaikki Suomen Klubitalot tekevät ennalta koostetun tehtäväpatteriston, jonka pohjalta saamme verkostona näkemyksen siitä, mitä asioita lähdemme yhdessä (ja itsenäisinä taloina) kehittämään ja viemään eteenpäin.
Päivä 1. Ensimmäisenä päivänä kävimme läpi toi-

mintaamme asiakaspolku -tehtävän kautta. Jakauduimme kahteen ryhmään, joista toinen toimi yhteistyökumppanin (psykiatrian sairaanhoitaja) ja
toinen potentiaalisen uuden jäsenen ”edustajana”.
Meidän tuli ajatusleikin kautta nähdä kokonaisuutena näiden ”persoonien” maailma, ja pohtia heidän
matkaansa Klubitalolle. Tämän harjoituksen kautta
esiin nousi ajatus siitä, että meidän pitäisi kehittää mainontaamme (esim. Lahden Klubitalon julisteet yhteistyötahoille, esitteiden säännöllinen toimittaminen psykiatrian osastoille jne.) Pohdimme myös, että tulevaisuudessa voisimme välttää jäsen-sanan käyttöä, kun esittelemme toimintaa tutustujille, koska se voi luoda sekavan kuvan ja paineen toimintaan sitoutumisesta.
Päivä 2. Seuraavana toiminnan kartoituspäivänä keskityimme enemmän yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Kirjoitimme ylös kaikki tahot, joiden kanssa toimimme.
Yllätyimme siitä, kuinka useiden tahojen kanssa olemme yhteistyössä!

Päivä 3. Kolmantena kehittämispäivänä syvennyimme syvemmin kahteen persoonaan,
jotka olivat potentiaalinen uusi Klubitalomme jäsen ja yhteistyökumppani (psykiatrian
sairaanhoitaja). Tehtävä toteutettiin yksilötyönä ”persoonatyökalulla”. Lopuksi koostimme kaksi kokonaista persoonaa - hahmolle keksittiin mm. nimi ja pohdittiin hänen näkökulmastaan asioita, kuten mitkä asiat voisivat olla hänelle este/kompastuskivi Klubitalo-
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toimintaan liittymiselle/yhteistyölle. Lopuksi loimme persoonille yksilöidyt viestit, jotka
tahdomme omalla toiminnallamme heille välittää. Potentiaaliselle uudelle Klubilaiselle
tahdomme viestiä, että Klubitalomme on ”Paikka minne tulla, paikka johon kuulua,
paikka jossa on mielekästä tekemistä. Tule, koe ja näe!”. Psykiatrian sairaanhoitajalle
tahdomme välittää tiedon ja uskon siitä, että tarjoamme hänen asiakkaalleen ns.
”jatkohoitopaikan”, jolloin hänen asiakkaansa ei jää tyhjän päälle, vaan hänellä on
paikka joka voi tarjota hänen arkeensa rytmiä, sosiaalisia suhteita ja vertaistukea.

Päivä 4. Neljäntenä päivänä aiheemme oli yhdenvertaisuus. Tehtävä tuntui aluksi yksinkertaiselta: Meidän piti vastata neljään kysymykseen ”5 kertaa miksi” -menetelmän
avulla.
Yksi kysymys oli ”Miten yhdenvertaisuus toteutuu Klubitalollanne?”, ja olimme yhtä mieltä siitä, että Klubitalollamme henkilökunta ja jäsenet ovat yhdenvertaisia, koska työskentelemme yhdessä ja uskomme Klubitalomalliin, ideologiaan ja arvomaailmaan.

Olemme kokeneet, että Klubitalotoiminta luo hyvää, koska ihmiset ovat saaneet konkreettista hyvää elämään: itseluottamusta, vertaistukea, arkirytmiä, työkokemusta, sosiaalisia suhteita jne.

Päivä 5. Kartoitusviikot päättyivät päivään, jossa ryhmätyöskentelyn kautta päätimme
yhdessä, mikä on talomme helmi, eli mikä meidän talollamme on upeinta ja parasta.
Talomme parhaat puolet kiteytyivät muodostamaamme lauseeseen: ”Lahden Klubita-

lo – monipuolista toimintaa, jossa jokainen voi hyödyntää omia taitojaan ja oppia uutta yhdenvertaisessa yhteisössä.”

Tahdon kiittää lämpimästi kaikkia osallistuneita. Vaikka tehtävät olivat haastavia, niin itse ainakin nautin keskustelusta ja
yhdessä tekemisestä, ja mielestäni teimme tehtävät hyvin ja
ajatuksella.
Tuija
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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

