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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 mielenterveyskun-

toutujien 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
Huomasin: toukokuussa kukkivat kuuset ja kukkuvat käet.
Ihmisen elämä pyörii usein rutiinien, totuttujen kaavojen ja turvallisten
fraasien turvin. Ohjelmoidut aikataulut, ”pitää sitä ja tätä” sekä puristautuminen ajan raameihin on toiselle liikaa. Huojennus oravan pyörässä pysymisestä muuttuu selviytymistaisteluksi. Vaatimukset työnantajilta
ja asiakkailta muuttuvat vaatimuksiksi työkkäriltä ja KEVAlta. Terveet
lapset osaavat pyytää osansa tilanteessa kuin tilanteessa ja sisäinen
kriitikko voi olla sanelemassa suurimpaan ääneen.
Keväällä linnut rakentavat pesänsä, luovat uutta ja varmistavat sukunsa jatkuvuuden. Entä , jos itse lukeudut niihin, joiden hermosto ei usko
turvallisuuteen ja oletkin se joka lentää yli käen pesän?
Jos luet tätä, olet selviytyjä ja kaikki on juuri NYT hyvin. Hengität sisään
taivaan sineä ja hitaasti ulos kuusen kukan purppuraa. Saatat kuulla,
kuinka käki kukkuu. Tiedä, ettet ole yksin.
Klubilaiset ovat saaneet tässäkin
kuussa nauttia toistensa seurasta
esimerkiksi Tallinnassa, liikunnan
parissa sekä biljardipöydän äärellä unohtamatta kohtaamisia
kahvilassa ja työn merkeissä.
Olemme myös onnekkaita, sillä
klubi ei sulje oviaan kesäksi vaan
tiedossa on klubilaisille mm. pari
luontoretkeä. Voit perehtyä näihin teemoihin seuraavilla sivuilla.

Marjo P.
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UNISARJA OSA 2: UNETTOMUUS
Tässä uneen liittyvän juttusarjan 2. osassa käsittelen unettomuutta yleisesti, sen syitä ja
vaikutuksia. Viimeisessä osassa tuon esille lääkkeettömiä unta parantavia keinoja. Jokainen voi erilaisilla toimilla edistää omia nukkumistottumuksia ja sitä kautta vaikuttaa
parempaan yöuneen.

Unettomuuden määritelmä ja yleisyys
Unettomuus määritellään nukahtamisvaikeudeksi tai unessa pysymisen vaikeudeksi

vähintään kolmena iltana viikossa. Unettomuushäiriössä uni-valverytmin säätelyjärjestelmät ovat häiriintyneet unettoman aivoissa. Se on tärkeää erottaa tilapäisestä unettomuusoireesta, mikä on yleensä nopeasti ohimenevää. Unettomuushäiriö määritellään
lyhytkestoiseen (1-3 kuukautta) ja pitkäkestoiseen yli kolme kuukauden pituiseen unettomuushäiriöön.
Unettomuus on yleisin unihäiriö. Unettomuusoireita on ajoittain tutkimusten mukaan
noin kolmasosalla aikuisista, ja 10-15 %:lla on unettomuuteen liittyviä toimintakyvyn häiriöitä. Tilapäisestä unettomuudesta kärsii 30-35 % aikuisista (Käypä hoito suositus 2018.)
Kroonisesta unettomuudesta kärsii lähes 12 % aikuisista ja se on yleisempää vuorotyötä
tai muuta epäsäännöllistä työtä tekevillä kuin päivätyötä tekevillä. Suomessa unettomuus on yleisempää naisilla kuin miehillä ja se lisääntyy ikääntyessä (Partinen & Huutoniemi 2018.)

Unettomuuden syyt
Unettomuutta ylläpitävät syyt liittyvät ajattelutoimintoihin ja liialliseen huoleen nukkumisesta, mikä puolestaan helposti ylläpitää unettomuutta ja aikaansaa ikävän noidankehän. Unettomalla voi käydä siten, että nukkumisen ”yrittäminen” karkoittaakin unen
lopullisesti (Partinen & Huutoniemi 2018.)
Unettomuuden eräs suurin yksittäinen syy on korkea stressitaso, mitä unettomuus edelleen nostaa (Stenberg 2007). Unettomuus voi alkaa niin myönteisestä kuin kielteisestä
elämänmuutoksesta, tai yksittäisestä stressin tai huolen aiheesta. Unettomuuden taustalla on usein ylivireys ja se kehittyy monen eri tekijän vuorovaikutuksesta. Perinnölliset
tekijät, persoonallisuudenpiirteet, naissukupuoli, ravitsemus ja huonot nukkumistottumukset saattavat vaikuttaa taustalla. (Käypä hoito 2016)
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Unettomuuden vaikutuksia
Unettomuudesta aiheutuu merkittäviä haittoja niin yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisesti.
Unihäiriöt on merkittävä työkykyyn vaikuttava ja työkykyä heikentävä tekijä. Unenpuute vaikuttaa henkilön aivoihin ja mielialaan. Valvomiskokeissa on havaittu, että suurin
vaikutus onkin nimenomaan mielialaan, mikä kärsii eniten valvomisesta (Stenberg
2007). Riski sairastumiseen kasvaa erityisesti uniongelmien pitkittyessä, jolloin kehossa
tapahtuu myös aineenvaihdunnallisia ja hormonaalisia muutoksia. Unettomana auton

rattiin lähtemistä on harkittava tarkkaan, sillä unettomuutta on verrattu rattijuoppouteen (Terveyskirjasto 2009; Hedensjö 2014.)
UNIHÄIRIÖIDEN FYYSISIÄ TERVEYSVAIKUTUKSIA

• Epäterveellisten ruokien himoitseminen—>Riski ylipainon kertymiseen
• Insuliinin tuotanto häiriintyy—>veren glukoosipitoisuudet muuttuvat —> lisääntynyt
riski kakkostyypin diabetekseen

•
•
•
•
•
•

Kehon tulehdusarvo CRP normaalia korkeampi
Alttius verenpaineen nousulle
Riski sydän– ja verisuonitaudeille lisääntyy
Kortisoli– eli stressitaso normaalia korkeampi
Vilustuu herkemmin
Energiavarastot eivät pääse täyttymään eivätkä kuona-aineet poistumaan aivoista—>aivosolut kärsivät unenpuutteesta

UNIHÄIRIÖIDEN VAIKUTUKSIA KOGNITIIVISIIN (AJATTELUUN LIITTYVIIN) SEKÄ
PSYYKKISIIN JA SOSIAALISIIN TOIMINTOIHIN

• Keskittymiskyky ja muisti heikkenee
• Ongelmien ratkaisu ja päätösten teko normaalia vaikeampaa
• Mieliala saattaa olla ärtynyt ja/tai itkuinen—>vaikutus sosiaalissuhteisiin ja vuorovaikutukseen

• Voimakas uupuminen ja toimintakyvyn heikkeneminen
• Autolla ajettaessa kohonnut riski liikenneonnettomuuteen (vuorokauden valvominen vastaa 0,9 promillen humalatilaa, 36 tunnin valvominen jo 1,5 promillen humalatilaa).
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Lahden klubitalolta
lähdettiin neljän hengen voimin
kevätseminaariin Ouluun. Seminaaripäivissä meillä oli luentoja, työpajoja ja erilaisia näkökulmia mm. työllistymiseen ja koulutukseen. Tiistaina oli klubitalot ry:n hallituksen kokous sekä tutustuminen klubitalo Pönkkään, joka oli ihan mielettömän

upea kokemus! Keskiviikkona oli iltajuhla, jossa tarjolla oli mitäpäs muutakaan kuin
poronkäristystä.
Keskiviikkona Jani Toivola kävi puhumassa meille jokaisen oikeudesta omaan tarinaan ja saimme kuulla kulttuurikokemusasiantuntija Mixu Aurosen tarinan arjen
supersankareista.
Suurkiitos pohjoisen taloille seminaarin järjestämisestä ja kaikil-

le puhujille rohkeudestanne!
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Krista, Eikku, Risto ja Anne
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TALLINNAN MATKA 6.- 8.5.2019
Lähdimme nopeasti Tallink Megastarilla
kohti aurinkoista Tallinnaa. 21osallistujaa
majoittui Tallink City hotelliin 2:deksi yöksi. Minun huonekaveri oli Anne, jonka
kanssa kävelimme sinne suurensuosion
saaneeseen ruokapaikka LIDOON. Kyllä
jengi tietää, kysy vaikka Ritulta ja Ninalta.

Päivi

Tallinnan reissulta jäi mieleen letturavintolan herkullinen iltapala ja eläintarhassa käynti.
Eläintarhassa nähtiin monenlaisia eläimiä ja kierros jäi hieman kesken vesisateen yllättäessä.

Yhdessä tekeminen oli parasta

matkassa.

Henkka

Matkalta jäivät käteen edulliset hiusvärit sekä liuta FA:n dödöjä, joita ei Suo-

mesta saa. Söimme hyvin, LIDO oli ihan
mieletön kokemus. Käytiin porukalla
kynsistudiolla. Osa otti geelilakkauksen
kynsiin, osa varpaisiin ja yksi kävi jalkahoidossakin. Parasta oli yhdessä oleminen, yhtenä iltana istuttiin isolla porukalla hotellin aulassa ja juteltiin kaikesta. Se on erityisesti jäänyt lämpimänä muistona mieleen.
Tehtiin myös tiistaina kunnon shoppailureissu, kiersimme kolme kauppakeskusta ja sen jälkeen
osa lähti vielä kirpputorilla käymään.

Krista & Margit
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Hotellin

lähellä

olevasta

pikku-

Rimistä tuli ostettua lähinnä pullovettä ja pientä naposteltavaa. Sataman lähellä olevasta isosta Rimistä
löytyi kaikenlaista muuta ostettavaa,
kuten

esim.

kosmetiikkatuotteita.

Henna
” Mihin ootte menossa ? Rimiin! Mistä ootte tulossa? Rimistä!”
Osa käytti myös omatoimi matkaa hyödyksi vieraillessa muutamassa Tallinnan eri matkakohteissa. Sovimme osan kanssa että menemme yhdessä käymään eläintarhassa
katsomassa miten eläimet voivat näin Tallinnan tyyliin, T1 Mall of Tallinn ostoskeskuksessa maailmanpyörässä 120m korkeudessa ja Tallinnan tv tornissa 172m huikealla maisema tasanteella ihailemassa maisemia. Oli kannattavaa ostaa 24h Tallinna kortti, jolla
sai matkustella sekä hyödyntää myös muilla tavoilla.

Ville V.
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24.4. järjestettiin Hämeenkadun Kasi-biljardilla 3. sektorin biljarditurnaus.
Turnaus on järjestetty vuodesta 2013 alkaen ja järjestäjänä on toiminut
Lahden Klubitalo, josta palkinnot ja biljardisalin vuokraus hoidetaan.
Kiitokset Kasi-Biljardin salin pitäjälle, joka toimi pelin vetäjänä ja ohjeisti porukkaa.

Alapuolella poseeraa kolme parasta. Elokolon kaveri vei turnauksen
voiton aika suvereenisti, mutta kovia kavereita tuli vastaan Menteltä,
jotka nappasivat kaksi seuraavaa sijaa. Turnaus meni muuten hienosti
ja kaikilla tuntui olevan hyvä fiilis!

DOC SPONSOROI ANSIOKKAASTI
KOLMANNEN SEKTORIN BILJARDITURNAUSTA. JÄRJESTÄVÄ TAHO LAHDEN
KLUBITALO KIITTÄÄ YHTEISTYÖSTÄ JA
TOIVOO, ETTÄ YHTEISTYÖ JATKUU AN-
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SIOKKAASTI MYÖS JATKOSSA.

Tässä ollaan pelin
tuoksinassa ja tarkkaa touhua se onkin. Taka-alalla Elokolon kaveri keskittyy lyöntiinsä. Kaikki
saavat arvuutella

onnistuiko yritys.

Elokolo oli hyvin
edustettuna—sieltä
tuli eniten pelaajia.
Näin ollen myös

heistä tuli kuvatuin
porukka. Tässä kuvassakin Elokolon
kaveri keskittyy.

Taka-alalla arvotaan kolikolla kumpi
aloittaa pelin. Etualalla porukka on jo
alkanut pelin. Turnauksen järjestäjä
Heikki Lund kiittää
kaikkia osallistujia.
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU 1
Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Olen Suvi, 31 -vuotias taiteilija. Sairastuin jo teininä masennukseen
ja kymmenen vuoden kuntoutustuella roikkumisen jälkeen sain
työkyvyttömyyseläkkeen viime vuonna.
Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä? Kuinka monta tuntia työskentelet viikossa?
Lahden Kaupunginkirjastolla musiikkiosastolla, työt alkoivat helmikuussa ja loppuvat kesäkuun lopussa. Viikossa työtunteja tulee
yhteensä 13h. Maanantaina 10.00-15.00, sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin 8.00-12.00.
Mikä on työnkuvasi?
Palautuneiden musiikkiosaston aineiston tarkistus ja putsaus, sekä
niiden kärrääminen palautushyllyyn. Tiistaisin ja keskiviikkoisin lisänä aamulla on edellispäivänä palautuneiden ulkomaisten elokuvien hyllytys omille paikoilleen. Tarpeen vaatiessa lehtisalin puolella lehtien järjestäminen, sekä poistettujen aineistojen (DVD, CD
yms.) hälytystagin pyyhkiminen.
Miten viihdyt työssäsi?
Olen viihtynyt hyvin ja työtehtävät ovat tarpeeksi helppoja tehdä
ilman ylimääräistä stressiä. Kirjaston työntekijät ovat mukavia.
Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Aineistoa putsatessa tulee istuttua aika paljon ja se saa selän jumiin, jos ei muista venytellä aina välillä! Mutta parasta on varmaan tutustua uusiin musiikin tuottajiin tai elokuviin, joiden olemassaolosta ei ole aikaisemmin tiennyt!
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Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut riittävää?
Omalla kohdallani perehdyttäminen oli tarpeeksi hyvä, jotta
pääsin itsenäiseen alkuun. Tukea olen saanut tarvittaessa ja sen
kerran, että kun sairastuin, tuli Klubitalolta henkilökuntaa sijaiseksi,
ettei tullut turhia poissaoloja.
Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?
Ehdottomasti tukee, varsinkin näin pitkän ajan ns. kotona istumisen jälkeen olen saanut järkevämmän päivärytmin ja tietyn tarkoituksellisuuden lähteä kodin ulkopuolelle. Tietysti nyt ensimmäistä kertaa elämässäni saan palkkaa ja jatkuvat rahahuolet eivät
ahdista niin paljon.
Oletko ollut aiemmin siirtymätyössä?
En ole, ensimmäistä kertaa nyt liikkeellä siirtymätyössä ja itseasiassa ensimmäistä kertaa myös oikeassa työsuhteessa harjoittelun
sijaan.
Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
Jos tuntuu, että hetki on oikea
ja jaksaa tämän verran
tehdä, niin ehdottomasti
kannattaa kokeilla. Olo
on hyvin turvattu Klubitalon taatun sijaisuuden
ansiosta.

Kuvassa Suvin tekemä nukke
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU 2
Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Hilkka Karvinen, työkyvyttömyyseläkeläinen ja monipuolinen aktiivikuntoutuja, 4 lasta, 5 lastenlasta.
Missä olet siirtymätyössä? Kuinka pitkän jakson olet töissä ja kuinka
monta tuntia työskentelet viikossa?

Kaupungin pääkirjasto, lastenosasto. 13+/vko alkaen 4.2.2019 ja päättyen kesäkuun lopussa. Olen kiinnostunut jatkamaan.
Mikä on työnkuvasi? Miten viihdyt työssäsi?
Hyllytys, DVD- ja CD-levyjen tarkistus ja puhdistus. Todella hyvin viihdyn.
Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?

Lasten keskellä olo sekä että.
Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttämisesi ollut
riittävää?
Olen saanut kirjaston kautta perehdytystä, Klubitalo on tukenut henkisesti.
Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?
Ehdottomasti!
Oletko aiemmin ollut siirtymätyössä? Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
En ole ollut. Kannattaa tarttua haasteeseen!
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KESÄN 2019 OHJELMAA & AUKIOLOT
Luontoretket
Ti 18.6. Luontoretki, Tiirismaa ”Maijanmaja”
Ti 25.6. Kalaretki, Evo Onkimaanjärvi
Ti 9.7. Luontoretki, Evo Haarajärvenkierros
Ti 23.7. Evo, Pitkäniemenjärvi
Ti 30.7. Koskensaarenluontopolku, Heinola
Tapahtumat
To 20.6. Juhannusparty
Pe 6.9. Kesäkauden päättäjäiset ja Mölkkymestaruuskisat
@pajat
Atk@paja Kesätauko 28.5. - 5.8.
Luova@paja Kesätauko 15.5. – 10.9.

Liikuntaryhmä tauolla, jatkuu syksyllä.
Muut retket
Ke 10.7. Porvoon retki
Ke 17.7. Megamyyntiareena, Orimattila
Ke 24.7 Heinolan retki

Talo auki koko kesän.
Emme ota Heinäkuussa tutustujia vastaan.

Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoitustaulua sekä Facebookia!
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HYVÄSTIT PÄIJÄT-HÄMEEN KLUBITALOT RY:LLE
Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n vuosikokouksessa 29.4.2019 hyväksyttiin viime
vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet hallitukselle ja muille asianomaisille. Samalla päätimme Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n kuoppaamisesta.
Mutta miksi? No siksi.
Lahden Klubitalo perustettiin vuonna 2001 Omaiset Mielenterveystyön Tukena
Päijät-Hämeen Yhdistys ry:n toimesta. Vuonna 2004 toimintaa hallinnoimaan
perustettiin oma taustayhdistys Päijät-Hämeen Klubitalot ry. Viime syksynä Lahden Klubitalo siirtyi Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n siipien suojaan saadakseen toiminnalleen tulevaisuudessa ”leveämmät hartiat”; synergiaetua, vahvempaa struktuuria sekä mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen ja toiminnan
laadun parantamiseen. ESKOT ry hallinnoi kuutta suomalaista Klubitaloa
(Helsinki, Itä-Helsinki, Vantaa, Nurmijärvi, Imatra ja Lahti). ESKOT ry:n alaisuudessa
toimii myös Lahden Klubitalon juuri käynnistynyt Minun tieni kokemusasiantuntijaksi –ESR-hanke. Päijät-Hämeen Klubitalot ry jäi ilman toimintaa hyödyttömäksi.
Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n sääntöjen mukaan ”Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahdessa perättäisessä yhdistyksen
kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.” Ensimmäinen päätös yhdistyksen
purkamisesta tehtiin vuoden 2018 vuosikokouksessa ja toinen nyt vuoden 2019 vuosikokouksessa. Yhdistykseltä jäävät varat
päätettiin siirtää Etelä-Suomen Klubitalot
ESKOT ry:lle käytettäväksi Lahden Klubitalon toimintaan.
Vuosikokouksessa Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n kuoppaaminen tapahtui hyvässä
yhteisymmärryksessä ilman sen suurempia
tunteenpurkauksia. See you on the otherside, Päijät-Hämeen Klubitalot ry.
Ja SUURKIITOS yhdistyksemme (nyt jo ex-)
hallitukselle ja muille yhdistyksen parissa
toimineille!
-Jussi-

18

VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS KLUBILLA
Lähdimme Klubitalolla Samuli-opiskelijan ohjaamana
Miina Savolaisen kehittämän voimauttavan valokuvauksen jäljille maanantaina 15.4. Vietimme rentouttavan aamupäivän jalkautuneena Pikku-Vesijärven, Lanun puiston ja sataman ympäristöön. Muodostimme
valokuvaus parit, jotka kuvasivat toisiaan paikoissa,

jotka herättivät kuvattavassa vastakaikua. Kuvaajan
tarkoituksena oli katsoa kuvattavaa tavalla, jolla kuvattava kokee tulleensa nähdyksi. Kameraksi kelpasi kännykän kamera eikä valokuvaus taustaa tarvinnut olla
entuudestaan. Sää suosi ulkoilua ja klubille palasi ruokailemaan nälkäinen mutta
virkistynyt joukko hiukan paremmin toisiinsa tutustuneita osallistujia.
Seuraavana päivänä 16.4. sekä/tai maanantaina 29.4. kukin osallistuja valitsi ja
muokkasi itsestään otettuja kuvia joko Photoshop tai GIMP ohjelmaa käyttäen.

Uudet taidot ja vaikuttamisen kokemus innostivat suuresti osaa osallistujista. Kuvista
koostettiin vielä näyttely Hetkessä, jonka tuotoksiin on voinut tutustua klubin kahvilassa toukokuun ajan. Toivottavasti voimaantumista on tapahtunut myös jaetun
hetken myötä.
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VIERUMÄEN LAJIKOKEILUPÄIVÄ
Vierumäen lajikokeilupäivää vietettiin 13.5.2019 maanantaina. Lähdimme ajamaan henkilöautoilla kohti tapahtumapaikkaa. Oli kaunis päivä ja sää mainio.
Meitä oli kaikkiaan 18 lähtijää.
Minä olin ilmoittautunut etukäteen jousiammuntaan, Vierupeleihin, jossa heitettiin tikkaa, heiteltiin frisbeetä ja pelattiin sulkapalloa, rentoutukseen ja frisbeegolfiin. Lounas oli noin puolilta päivin.
Muitakin ryhmiä oli tarjolla. Toiset osallistuivat jättipalloon, haavipalloon ja kickbikeen, jossa ajeltiin potkulaudoilla. Vierumäellä on kaikenlaiseen liikuntaan
erittäin hyvin soveltuvat ja hyvin hoidetut tilat.
Meitä ohjeisti Vierumäen nuoret
opiskelijat, jotka olivat käytökseltään iloisia, kohteliaita ja kärsivällisiä.
Minusta päivä oli oikein onnistunut
ja mukava. Kuulemani mukaan
toiset kävijät olivat paljolti samaa
mieltä.
Tässä kuvassa näkyy eräs jousiampumista harjoitteleva Klubilainen.
Hän sai aika hyviä osumia tauluun.
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Kuvassa näkyvät jousiammuntataulut, joihin me harjoittelimme
ampumaan jousella. Kaikki saivat ampua useita kertoja. Siinä
syntyi ihan hienoja tuloksia.

Kuvassa näkyy haavipallon pelaajia. Peliä pelattiin heittelemällä palloa ja ottamalla se
kepin päässä olevalla haavilla
kiinni. Se oli tosi kivaa.

Tässä kuvassa pelataan yhtä
lajia vierupelejä, eli heitellään
frisbeetä toisille. Sekin oli ihan
mukavaa.
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
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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

