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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.
Lahden Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton.
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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama

PÄÄKIRJOITUS
”Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi pulipuli.”
”Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen,
pääskysestä ei päivääkään.” Toisaalta: ”Ei yksi pääsky kesää tee.”
Kevät on jo pitkällä ja kesää odotellessa... Alkuvuosi Lahden Klubitalolla on livahtanut vauhdilla, vaikka arkeen on mahtunut rauhaisampiakin hetkiä. Alkuvuodesta, rahoitushaasteiden takia, Klubitalon toiminta pyöri hieman pienemmällä henkilökunnan määrällä. Onneksi klubitalomallissa jäsenet ovat suurena
apuna Klubitalon toiminnan pyörittämisessä: ”Klubitalossa on henkilökuntaa
riittävästi tukemaan jäsenten osallistumista, mutta niin vähän, että talon toiminta vaatii jäsenten aktiivisuutta. Työpainotteisen päivän aikana jäsenet ja henkilökunta vastaavat yhdessä Klubitalon toiminnasta” (Klubitalojen kansainvälinen
laatusuositus nro 9 + 15).
Saimme sittemmin loppuvuoden raha-asiat kuntoon ja vahvistuksen ESRhankerahoituksesta Minun tieni kokemusasiantuntijaksi –hankkeelle. Lahden
Klubitalo palasi siis vahvempana kuin koskaan…tai ainakin vahvempana kuin
vähään aikaan. Rahoitusten varmistuttua kevät menikin henkilökuntaa rekrytoitaessa. Klubitalolla henkilökunnan rekrytointiin osallistuvat myös jäsenet. Luonnollisesti. ”Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin. Näitä
töitä ovat esimerkiksi talon toiminnan ylläpitoon, hallintoon, jäseneksi ottoon ja
perehdyttämiseen, yhteydenpitoon poissa oleviin jäseniin, vaikuttavuuden arviointiin, tiedotukseen ja suhdetoimintaan, henkilökunnan työhönottoon, perehdyttämiseen ja arviointiin liittyvät työt” (laatusuositus numero 20).
”Elämä ilman rakkautta on kuin vuosi ilman kesää.”
”Kun aurinko paistaa, pystyn mihin tahansa; mikään vuori ei ole
liian korkea, mikään ongelma ei liian vaikea voitettavaksi.”
Eli back to basics, kesän odotteluun siis. Itse rakastan ”pitkää”, kuumaa kesää,
mutta toisenlaisiakin näkökulmia löytyy. Ihmiset reagoivat eri tavoilla esimerkiksi
valon vaihteluun, ”yöttömään yöhön”. Joillekin kesä voi olla yksinäistä aikaa,
toisille kesän kiireet aiheuttavat stressiä ja ahdistusta.
Siitäkin huolimatta, kesä on tärkeää aikaa kerätä voimia sekä nauttia hetkellisestä lämmöstä ja joutenolosta. Pitäkäämme huolta itsestämme, läheisistämme ja myös yksinäisen kesän viettäjistä.
Johtaja-Jussi
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KRISTALLA ON ASIAA
Halusin kirjoittaa teille vanhasta tutustani, masennuksesta. Olen totutellut siihen ajatukseen, että masennus todennäköisesti on osa minua jossakin muodossa läpi elämäni.
Olen sairastanut kaksi keskivaikeaa jaksoa ja yhden lievän masennusjakson. Ja olen
selvinnyt niistä kaikista. Syy, miksi haluan kirjoittaa tästä aiheesta, on se, ettei kovinkaan
moni ymmärrä mistä masennuksessa todella on kyse. Masennus on hyvin yleinen sairaus ja silti sitä tuntuu olevan kovin vaikeaa ymmärtää. En tiedä, osaanko minäkään
sitä täysin selittää, mutta haluaisin yrittää.
Minulla masennus on se musta pilvi pääni sisällä, joka valtaa alaa. Se vie valon, se vie
värin, se kuiskii hajottavia asioita. Masennus tekee apaattiseksi, lannistuneeksi ja voimattomaksi. Kun en saa itseäni sängystä ylös tai en jaksa mennä suihkuun, koen itseni
epäonnistuneeksi ja säälittäväksi luuseriksi. Pääni huutaa koko ajan hirvittäviä asioita,
kun masennus pikkuhiljaa yrittää nujertaa minut täysin. Mitään ulospääsyä ei tunnu olevan ja jossain vaiheessa ajatukset kääntyvät itsetuhoisille raiteille. Sitä ei jaksa välittää
itsestään saatikka muista ihmisistä ympärillään.
Mitä ulkopuolelle näkyy? Ei välttämättä yhtään mitään. Olen ainakin itse opetellut hymyilemään kuin narri, vetämään naamarin naamalle ja kuulen jostain kaukaa oman
ääneni sanovan, että kaikki on ok. Mä voin ihan hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Valehtelen
eniten itselleni, koska mustuutta ja pimeyttä pään sisällä on kipeää kohdata. Vielä vaikeampaa on ajatella sitä, miten suosta voisi päästä ylös, kun voimat eivät riitä edes
puhumiseen tai itkemiseen enää.
Monelle minä olen laiska ja saamaton, kun koti on kaaoksessa ja laskut jäävät maksamatta. Kun en jaksa pitää yhteyttä ihmisiin, olen itsekäs ja vetäytyvä. Vaikka oikeasti
haluaisin vaan huutaa, että auttakaa nyt joku. Ottakaa kädestä kiinni ja viekää mut
jonnekin, missä mä saan apua. Mutta suusta ei kuulu ääntäkään. Jos sitten uskallan
puhua pahasta olostani, joidenkin mielestä olen huomionhakuinen. Pahinta, mitä olen
kuullut, on se, että masennushan on nyt vähän sellainen muotisairaus. Ihan niin kuin
kukaan, koskaan, haluaisi vajota sinne syvyyksiin vapaaehtoisesti. Ihan niin kuin minä en
olisi pyristellyt ja hangoitellut vastaan. Ihan niin kuin en jo itse syyttäisi itseäni tarpeeksi.
Masennus ei ole mikään vitsi. Se ei ole mitään kevyttä, satunnaista tai nopeasti ohi menevää. Se on kuin ankkuri, jonka paino kasvaa joka askelmalla ja vetää sinua aina
vaan syvemmälle pimeään.
Siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että masennus huomattaisiin jo hyvissä ajoin, ennen kuin
se vetää ihmisen ihan pohjaan asti. Jotta joku voisi aluksi auttaa sen ankkurin kannattelussa. Ja jotta lopulta sairastunut itse voisi katkaista ankkurin ja antaa sen vajota yksikseen pimeyteen.
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Masennuksestakin voi selvitä. Omalla ja monen muunkin kohdalla siitä voi selvitä useammankin kerran. Sitä voi oppia käsittelemään ja hallitsemaan. Itse olen kuvaillut sitä
niin, että pääni sisällä on se pieni musta pilvi, joka käy aina välillä kokeilemassa saisiko
se levitä. Minun on oltava valppaana ja minun on ennen kaikkea huolehdittava itsestäni. Minun on keskityttävä siihen, mitä masennuksen jälkeen olen saanut. Olen saanut
värit ja valon takaisin. Olen saanut kokea onnellisuutta, olen saanut kokea surua. Olen
saanut tuntea. Sitä toivoin silloin joskus, kun makasin sängyssäni tunnottomana, turtana.
Kunpa vaan saisi tuntea jotakin. Edes jotain, ihan mitä tahansa. Ja nyt olen saanut tuntea. Mulla on ollut hyviä ja huonoja päiviä. Mutta mä olen saanut elämäni takaisin. Ja
siitä olen kiitollinen ihan joka päivä.
Olen päässyt kohtaamaan ihmisiä, jotka sairastavat masennusta. Ja kaikkien kohdalla
mielestäni on tärkeintä kertoa, että sinä et ole yksin. Vaikka pää sanookin niin. Vaikka
se pää huutaa, kirkuu, että sä olet ihan yksin. Sä et ole. Ja vaikka ainakin oma pääni
huusi, ettet sä koskaan siitä miksikään muutu, susta ei koskaan tule mitään. Kyllä sä voit
muuttua. Susta voi tulla ihan mitä vain. Mä en todellakaan olisi uskonut kymmenen
vuotta sitten, että mä voisin koskaan olla tässä pisteessä, missä olen nyt. En edes muutama vuosi sitten. En uskonut, että musta voisi koskaan tulla onnellista, että mä voisin
elää tätä elämää ja jopa nauttia siitä. Koska niin masennus mulle kertoi.
En oikein tiedä. Siinä näitä ajatuksia masennuksesta. Ja jos sinä, joka luet tätä, olet masentunut, pidä kiinni. Sinnittele. Uskalla avata suusi, vaikka masennus sinussa huutaisi
mitä tahansa. Sinun elämälläsi on merkitystä. Sinä voit selvitä. Sinä pystyt siihen. Ja
muista, että olet tärkeä ja arvokas.
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SUOMEN KLUBITALOT RY
Suomen Klubitalot ry:n vuosikokouksessa 21.3.2019 Pasilassa valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin klubitalotoiminnan
sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Esko Hänninen ja
puheenjohtajan työpariksi, varapuheenjohtajaksi, valittiin Hämeenlinnan Walonkulman Klubitalon jäsen Kirsti Lappalainen.
Sihteeriksi valittiin Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste hankkeen projektipäällikkö Päivi Lepistö ja varasihteereiksi Lahden Klubitalon jäsen
Anne Kivinen ja Porin Klubitalo Sarastuksen jäsen Susanna Valtanen. Rahastonhoitajana jatkaa Itä-Helsingin Klubitalon jäsen Aki Laitinen. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Mikko Heino ja sihteeri Jussi Kokkonen siirtyivät takavasemmalle.
Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveystyötä tekevien Klubitalojen
toimintaa ja laadullista kehittämistä. Yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien
sosiaalista asemaa yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen voimaannuttavaa kuntoutumismallia. Suomen Klubitalot ry:hyn kuuluu 23 Suomessa toimivaa Klubitaloa.
Suomen Klubitalot ry:n Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön –STEA-hankkeen (2018-2020) tarkoitus on turvata Suomen Klubitalot ry:lle voimavarat, jotta yhdistys kykenee toimintakykyisenä verkoston koordinaattorina tukemaan ja edistämään jäsenjärjestöjensä ylläpitämien Klubitalojen toimintaa ja
niiden kykyä vastata ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Hanke vahvistaa klubitalotoiminnan tunnettuutta, keskinäisten hyvien käytäntöjen oppimista ja vaikuttamistyötä sidosryhmien kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.
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Hankkeen tavoitteena on:
-kokemusasiantuntijoiden osallisuuden ja voimaantumisen vahvistaminen sekä työllistyminen Päijät-Hämeen alueella
- kokemusasiantuntijan tuen kehittäminen mm. työnohjaus, virkistystoiminta ja erilaiset koulutukset
- kokemusasiantuntijatoiminnan juurruttaminen koko Päijät-Hämeeseen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja
arviointia
Yhteistyökumppanit ovat:
-Lahden Diakonialaitos
-Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
-KoKoA ry
-Koulutuskeskus Salpaus
-Cimson Koulutuspalvelut Päijät-Häme
-Lahden ammattikorkeakoulu
-muut toimijat
Hanke tarjoaa kokemusasiantuntijoille:
- henkilökohtaiset suunnitelmat työllistymisen tueksi
- työpaikkojen etsimisessä avustaminen
- tuki- ja apu työhakemusten ja CV-tekemisessä sekä apu tukien ja kokemusasiantuntijatyöstä saatavien palkkioiden yhteensovittaminen
-työnohjausta järjestetään kokemusasiantuntijoille
- virkistystoimintaa järjestetään tasaisin väliajoin kokemusasiantuntijoiden kiinnostuksen mukaan
- lisäkoulutusta järjestetään ostopalveluna mm. työnhaku-, esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutukset
Minun Tieni kokemusasiantuntijaksi –hankkeen yhteystiedot:
Nina Ristola
hankekoordinaattori
044 2412741
nina.ristola@eskot.org
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Annika Forselius
kokemusasiantuntija
044 9715110
annika.forselius@eskot.org
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KLUBIKOKOUKSEN KOOTUT
Klubikokous 25.2.2019
Päätettiin, että korkeiden paperi-, tulostus- ja postituskulujen vuoksi Klubilahti-lehdestä
postitetaan jäsenille jatkossa vain kesän ja vuodenvaihteen tuplanumerot. Lehden
kaikki numerot julkaistaan nettisivuilla kuten ennenkin.
Klubikokous 4.3.2019
Päätettiin, että Oulun Klubitalon kevätseminaariin lähtisi 2 työntekijää ja 2 jäsentä 1416.5.2019. Alustavat lähtijät Optyn uusi työvalmentaja Eikku L. ja Ritva K. sekä Anne K.
ja Risto R. Vuoden 2019 budjettilaskelma on valmis. Pikkubudjetit löytyvät kansiosta, jota
säilytetään toimiston hyllyssä. Vapaa-ajan budjetissa on lisättynä Rotareilta v. 2018 saatu 200€.
Klubikokous 11.3.2019
Sovimme, että tartumme paremmin kiinni menneissä KickOff-päivissä esiin nousseisiin
kehitysasioihin. On totta, että on turha kehittää uutta, jos vanhat ideat eivät pääse
toteutusasteelle.
Klubikokous 18.3.2019
Keittiöyksikön uusi työvalmentaja Margit V. ja opinto- ja työyksikön työvalmentaja Eikku
L. esittäytyivät. Jussi K. ehdotti henkilökunnan palaveriajaksi torstaita kello 15-16, koska
se on hiljaista aikaa Klubitalolla. Löimme lukkoon että henkilökunnan palaverit pidetään kyseisenä aikana.
Klubikokous 25.3.2019

Suomen Klubitalot ry:n uusi hallitus on valittu. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Hänninen.
Varasihteeriksi valittiin Lahden Klubitalon Anne K. Jussi K. jättäytyi pois sihteerin tehtävästä ja hallitustyöskentelystä. Tallinna on voittanut vapaa-ajanmatkan äänestyksen.
Matkalle lähdetään viikolla 19 (6.-8.5.2019). Matkan organisoijiksi valittiin VV + Pirjo H.
Klubikokous 1.4.2019
Sovittiin, että kahvikuponkeja voi käyttää jatkossa vain kahvin ostoon. Herkut maksetaan rahalla tai herkkulipuilla (6 lipun nippu á 3€). Muistutettiin Vierumäen lajikokeilupäivästä 13.5. Ilmoittautumiset ja lajien valinta 26.4 mennessä. Nina R. kertoi Lahden Klubitalon Minun Tieni kokemusasiantuntijaksi -hankkeesta, joka käynnistyi 1.4.2019. Hankkeessa työskentelevät Nina Ristola ja Annika Forselius.
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UNISARJA OSA 1: UNI JA SEN MERKITYS
Juttusarjassa unesta ja sen merkityksestä kerron ensimmäisessä osassa unesta
yleisellä tasolla; unen vaiheista, unen tarpeesta ja sen merkityksestä. Me kaikki
tarvitsemme unta ja sen puutteella voi olla vakavia seurauksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Seuraavissa osissa tuon esille unettomuutta ja sen
syitä ja vaikutuksia, sekä keinoja parantaa omaa unenlaatua lääkkeettömin
keinoin.
Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuu useista eri osa-alueista. Näihin kuuluu
psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus, mitkä vaikuttavat toisiinsa. Virkistävän yöunen lisäksi keskeisiä hyvinvoinnin osatekijöitä ovat terveellinen ja monipuolinen ravinto, riittävä ja säännöllinen liikunta sekä myönteiset ihmissuhteet.
Unen puute vaikuttaa ihmiseen siten, että ihminen herkästi himoitsee epäterveellisiä, hiilihydraatti– ja kaloripitoisia herkkuja, mieliala laskee eikä välttämättä jaksa lähteä normaaliin tapaan liikunta- tai muihin harrastuksiinsa. Myös yhteydenpito ystäviin ja tuttaviin helposti vähenee, ja ahdistus– ja masennusoireiden todennäköisyys kasvaa. Mikäli uni häiriintyy pitkäkestoisemmin, koko hyvinvoinnin tasapaino on siis suuressa vaarassa horjua.
Unen vaiheet
Uni koostuu eri vaiheista, mitkä yön aikana vuorottelevat. Univaiheet voidaan
jakaa REM– eli vilkeuneen ja Non-REM (NREM) uneen, mikä voidaan jakaa kolmeen syvyysvaiheeseen. NREM unen ensimmäinen vaihe N1 vastaa kevyttä
torkeunta, kun ihminen on nukahtanut. N2-vaihe vastaa kevyttä ja keskisyvää
unta ja N3 varsinaista syvää unta. Tällöin hengitys ja sydämen syke ovat rauhallisia ja säännöllisiä. Syvää unta tulisi olla vähintään 15-25% nukutusta yöunesta.
REM-uni on erilaista unta, joilloin silmänliikkeet ovat nopeita. Tällöin aivokuori
muuttuu aktiiviseksi ja ihminen näkee vilkkaita unia. REM-unta on hyvin nukkuvalla 20-25% nukutusta yöunesta. Yön aikana nämä noin 90 minuutin jaksot
vuorottelevat vaihdellen kevyestä unesta syvempään uneen, REM-uneen ja
taas kevyempään uneen, toistuen yön aikana useamman kerran (Partinen &
Huutoniemi 2018; Hedensjö 2014; Stenberg 2007.)

14

UNISARJA OSA 1 JATKUU
Päiväunet ovat myös pienillä lapsilla tarpeellisia, sillä ne edistävät heidän oppimiaan uusia taitoja. Päiväunista on toisinaan aikuisillekin hyötyä. Unta ei voi
kuitenkaan nukkua varastoon. (Hedensjö 2014; Partinen & Huutoniemi 2018.)
Kun ihminen herää aamulla virkeänä ja kokee toimintakykynsä ja elämänlaatunsa hyväksi, yöuni on todennnäköisesti ollut riittävää (Mielenterveystalo).
Unen tarve ja unen merkitys
Biologinen kello ja melatoniinimäärän vaihtelu aivoissa ohjaavat uni– ja valvetilaa. Valvomisen pituus vaikuttaa unentarpeeseen, mikä on jokaisella yksilöllinen. Unentarpeeseen vaikuttaa monet asiat kuten mahdollisesti fyysisesti raskas työ, mieliala ja sairaudet sekä henkilön ikä. Vastasyntynyt vauva nukkuu
kasvunsa takia jopa 16 tuntia vuorokaudessa, ja pieni lapsi tarvitsee luonnollisesti unta enemmän kuin aikuinen, jonka unentarve on keskimäärin 7-8 tuntia.
Ihminen nukkuu noin kolmanneksen elämästään, ja uni on kaikkea muuta kuin
hukkaan heitettyä aikaa. Unen aikana mieli käsittelee päivän aikana tapahtuneita arkisia asioita ja koettuja tunteita. Fyysisen sekä henkisen palautumisen
vuoksi uni on meille tärkeää. Uni tukee muistia ja asioiden oppimista. Unen aikana kehon energiavarastot täyttyvät ja aivosolut puhdistuvat ja osittain uusiutuvat. Nukkuminen vaikuttaa myös kehon immuunijärjestelmään, sillä nukkuessa keho muodostaa viruksia ja bakteereja torjuvia lymfosyytteja eli valkosoluja. Uni suojaa näin ollen hyvin vilustumiselta.

Lähteinä käytetty: Hedensjö 2014: Hyvä yöMitä uni on ja miten sitä saa?, Partinen&
Huutoniemi 2018: Uniterveyskirja, Stenberg
2007: Hyvää yötä, kohti parempaa unta,
www.mielenterveystalo.
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SIIRTYMÄTYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU
Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä?
Kuinka monta tuntia työskentelet viikossa?
Olen siirtymätöissä S-market Mascotissa. Jakso on noin 5 kuukautta pitkä. Töissä olen 12
tuntia viikossa.
Mikä on työnkuvasi?
Hyllytän kuivatavaraa, esim. karkit, sipsit, hygieniatuotteet, murot, jauhot ym. sekä pakasteita ja juomia.
Miten viihdyt työssäsi?
Ihan hyvin, päivät menevät nopeasti.
Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Parasta työssä on, kun tuotteet, joita hyllytän, rupeaa löytymään helpommin hyllystä
sekä asiakaspalvelu. Haastavinta on ajoittainen kiire ja aamuherääminen.
Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut riittävää?
Välillä on kyselty, miten töissä menee, mikä on kiva asia. Perehdytys tehtiin Mascotin
toimesta.
Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?

Uskoisin näin.
Oletko ollut aiemmin siirtymätöissä?
Olen ollut kaksi jaksoa.
Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
Kannattaa kokeilla. Sitten se selviää, onko se hyvä juttu.
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SIIRTYMÄTYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU
Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Päivi, 44-vuotias mielenterveyskuntoutuja. Asun tyttäreni ja kissojeni kanssa.
Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä?
Kuinka monta tuntia työskentelet viikossa?
Citymarketissa, ainakin 31.7. asti, mutta toivon jatkoa. Työskentelen 16 h / vko.
Mikä on työnkuvasi?
Hyllyttäminen.
Miten viihdyt työssäsi?
Hyvin.
Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Itse työskenteleminen parasta, asiakkaiden kyselyt / opastus haastavaa.
Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut riittävää?
Perehdytys on ollut riittävää. Klubitalo on ollut hyvänä henkisenä tukena ja auttoi minua saamaan lisätunteja. Klubitalo on tarjonnut minulle hyvän työpaikan.
Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?

Ehdottomasti.
Oletko ollut aiemmin siirtymätyössä?
En.
Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
Kannattaa kokeilla!
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Lahden Klubitalolla pidettiin koko porukan virkistyspäivä tiistaina
9.4. Osallistujia oli yhteensä 30 henkilöä. Aloitimme päivän klo
10.00 Tuijan pitämällä Klubipähkinä –visalla. Huikean suosion saaneessa visailussa oli kysymyksiä tuttuun tapaan kaksikymmentä, ja
kilpailimme 1-4 hengen joukkueissa. Kysymykset liittyivät taiteeseen, musiikkiin, urheiluun ja yleistietoon. Kisailijoiden piti myös tunnistaa henkilöitä ja ratkoa ristikko. Joukkueita oli useita, mutta voiton nappasi joukkue ”Blondit” komealla pistesaldolla.
Tietovisan jälkeen pelasimme bingoa. Kaikki lähtivät pelaamaan
hyvällä fiiliksellä, mutta (tuttuun tapaan) noin 3 minuutin kuluttua
aloimme kyseenalaistamaan kyseisen pelin virkistävyyttä. Henna
oli taas kerran onnettaren suosikki, jee! :)

Tietovisailun ja bingoilujen jälkeen siirryimme ruokailemaan kadun
toiselle puolelle Nepalilaiseen Sagunravintolaan.
Lämmin kiitos
kaikille päivään osallistuneille!
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ANTIIKKI– JA KERÄILYMESSUT 30-31.3. 2019
Olin Antiikki– ja keräilymessuilla joku aika sitten. Se pidettiin Jokimaan
ravikeskuksessa niin kuin joka vuosi. Menin sinne lauantaina klo 10:ksi,
koska oletin että silloin siellä ei vielä ole paljoa ihmisiä.
Saapuessani paikalle, huomasin että moni muukin näytti saaneen saman idean. Siellä oli jopa jonoa. Kaikki pääsivät kuitenkin sisälle
klo.10.00.
Aloin katsella ympärilleni hartaan innostuneesti. Aika paljon myyjiä oli
tullut paikalle. Siellä oli tarjolla vanhoja kolikoita, seteleitä ja kolikkokansioita. Siellä oli vanhoja koruja, kirjoja, tekstiilejä, posliiniesineitä, lasiesineitä, postimerkkejä, kiiltokuvia, postikortteja, koriste-esineitä, leluja, arvomerkkejä, mitaleja ja muuta sellaista vanhaa.
Kiertelin rauhallisesti ja katselin kaikkia esineitä. Hinnat olivat hieman
korkeahkoja niin kuin yleensä tällaisilla messuilla. Mutta siellä oli minusta
tavattoman mielenkiintoista. Tiesin, että en osta mitään kauhean kallista, mutta kivaa oli katsellakin.
Katselin kaiken ainakin kahteen kertaan. Löysin lopulta sieltä kaksi kirjaa
ja olin ihan tyytyväinen. Menen varmaankin seuraavallakin kerralla.
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SAIRAALAN ÄÄNIÄ
Nii, tul tota päksin kongei sitten kuluteltuu. Neljäpäivää siä men.
Löytys 2-tyypin diapetes.
Akuutista miekkari dumbattiin suoraan osastolle ja siä sitte hiihdeltiin pitkin kongei.
Kaikenlaista kilinät, kolinat ja sisar hento valkoinen herätteli öisinki,
et annas miekkari sormea, et tökätään reikä ja katotaa kuinka
imelä olet. HAH HAA!!!!!!
Yöllä si tul katottuu akuutinki touhui, ku sätkäl pit trampat akuutin
päähä. Ol rauhallinen viiko, ei paljo poppoot näkyny. Joitai ihmissi istus siä tääl.
Muutenki miekkari surras ku durasel– pupu, koskaha pupust patteri loppuva, ku iha mieletönt meininkii nää päivä o ollu.
Miekkari koht reikii täys, ku neulatyyny, ku pittää tökkii aamulla
tota mömmöö nahkaaan ja sormia rei’ittää, että saapi mitat misä mennää.
No, vaalijulisteit jo pysäkil, ku busaa, vai pitäskö sanoo, et fölii, millä nimel rannikol paikkuri kulkeva.
Kyä taas luvataa, yht hyvääkymment kaunist. Ei kyä meikä paljoo
usko enäm noit hölinöit, ku kuiteski menee nii, että vähäosaisia
piestää, notta perberi vaa pölisee.
Soteki si skippas. Seki ol hauska luku ku aamul osastol töllöst ei näkynny viä yhtikäs mitää. Sitte ku kävin kahvilas+ sätkän kiskasees,
nii takasi tulles pyöri erikoislähetys töllös ja osastokaveri sanos jo
aamul, notta kiville menee.
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ÄÄNIÄ SAIRAALASTA
Mää si nauroin, et oot jonkisortin poppamies. Annank mää pari ekulaa
sul fölii, notta käyt kiskal Loton tekees.
Siinäki si rahaa palo ja paljo.
Kyä sitä kaikkee fundeeras, ku kongei hiihtel yöt päivät. Jatkuvas liikentees tul oltuu.
Safka hyvää, elikkä taso pysyny sitte viimekäynni.
No, muuteski kaikenlaist rumbaa tää kevä, ku eläkeselvityst ja viä ton
sokuri, sikuri kans melskaamist, ja numeroitaki pitäs kaite käyrä pyöräyttäs, vaik ei paljo hotsittas, ku kivil menee kuiteski.
MAKEAA KEVÄTTÄ T: LONELYWOLF
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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

