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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
Taas on tullut aika kirjoittaa pääkirjoitus lehteen. On jo heinäkuun puoliväli,
mutta silti vielä riittää kaunista kesää kaikille nautittavaksi. Olemme onneksi
säästyneet hirveiltä helteiltä, jotka tuntuvat piinaavan keski-Eurooppaa.
Minä rakastan kesäisiä päiviä, jolloin voi kuunnella lintujen laulua, nauttia
kohtuullisia määriä auringosta, katsella kukkivia kukkasia ja syödä jäätelöä.
Klubilla on vietetty kesää kaikenlaisissa erilaisissa puuhissa. Tänä kesänä on
jo käyty pyöräretkellä Hollolassa, luontoretkellä Martan majassa, kalaretkellä Evolla, vietetty juhannusjuhlaa Klubilla ja käyty retkellä Porvoossa.
Vielä ovat jäljellä retki Megamyynti Areenalle, Heinolaan, pyöräretki Immilään ja luontoretki Koskensaaren luontopolulle Heinolaan.

Kesän kuluessa Klubille on tullut uusia jäseniä peräti viisi kappaletta yhdellä
kertaa, jolloin 300:n raja meni rikki, ja pidettiin kakkukahvit.
Uudet jäsenemme ovat Tommi, Marko, Janne, Taija ja Anne. Marko kertoo
arvostavansa sitä, että päivällä on jotain tekemistä.
Klubilla on yleensä kesällä ollut vähän hiljaisempaa, mutta tänä kesänä on
ahkeria kävijöitä riittänyt joka päivälle. Onkin hyvä, että Klubitalo on auki
koko kesän, sillä heinäkuussa koko Suomi tuntuu viettävän kesälomaa, ja
jotkut paikat ovat kiinni.
Nautitaan vielä jäljellä olevasta kesästä täysillä ennen kuin koittaa taas
syksy.
Terveisin
Elvenprincess
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SE O SI KESÄ
Ja noi hulabaloot ohitte. Meinaan vaali ja jellona lätkisvä maailmanmestariks.
No, suruki ny lykkää päällen. Meidän kukkulakunkku si läks kissoje taivasse. No,
antoisia vuossi sai häne kans viettää, et kyä se o täsä tärkeint. No, etiepäin
täsä pittä men, vaik kui surkkialt tuntus.
No, ny se sitte suvi viho viime koitti. Linnu vetävä hullu lail laulu ja kaksjalkase
huutava kesä yös vittuu ja muut ärräpäät, notta raitti raikaa. Helletki o luvannu
loppuviikoks, notta kui si mölinät piissa, ku ei vilu tul puseroo.
Miekkari hiljallens elelee ja ihmettele ton uure kylkiäise kans. Reikii nahkan tökkies ja jos jottai rojuva sisuksiins kaataes. Kyä kaikke tule fundeerattuu, et kui o
mailma sekasi, ku Hujase housu. Notta mimmotti porukka ton Brysselii si menee,
että mitähä siittäki si tulee.
Hallitust väsäävä ja seki yht soutamist, huopaamist. Äh, ku toi yläpytty taas sekos, HOPI HOPI, alaha ny käymää.
Kyä mää fundeeraan, et kui mahtas ny uure hallitukse aikan käymä. Meinaan, et kuha ny ei enäm mittän lisäkurjuut meil miekkareil ja muil vähäosasil
tulis. Kyä meinaa o meitti pöllytetty, notta berberi vaa pölis. Joka mutkast jos
jonkisortin aktiivii ja muut tauhkaa, ettei peräs meina pyssy. Hitto, ku pätkii toi
yläpytty ei ny meinaa pelat si milläns.
No, iloa o kyl se, et toi kesä tullu. Puut vihreen ja linnu lauluu ja kukkii kaiken-

sorttist. Mää tykkään kesäst, vaik oon syksyn syntynny. Nii kyä kevä ja kesä o
mun vuorenaikoi, syksyki, jos kuiva ja kaunis.
No, ei ny yläpytty meinaa peuhat, ku tulee tommotti sekavaa sähellyst, mut
sellast o teksti, ku o kirjottajaki. Eläkeselvityski alkaa oleen pulkas, enäm lopputyöt ja si taas venataa, mikskä katti nahan repii.
HAUSKAA KESÄÄ KAIKILLE
SOKERINEN LONELYWOLF
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Juhannusjuhlat torstaina 20.6.2019
44 osallistujaa pääsi nauttimaan hyvin kauniista ja lämpimästä päivästä Klubitalon sisäpihalla juhannusjuhlien merkeissä.
Ohjelma alkoi n. klo. 10.00 bingolla. Bingokupongit olivat kadonneet, ja internetistä tulostettiin kiireellä uusia lappusia. Valitettavasti pohjat eivät olleetkaan
täysin yhteensopivia bingopelimme kanssa, ja jouduimme olemaan luovia. Lopulta saimme kuitenkin useamman onnellisen voittajan.
Klo 11.00 oli Tuijan tekemä juhannusaiheinen 20 kysymyksen joukkuetietovisa.
Klo 12.00 koitti kaikkien odottama H-hetki, eli juhannusateria. Margit ja keittiöyksikkö olivat loihtineet meille maittavat ruoat, ja Heikki L. toimi grillimaisterina.
Lounaan jälkeen oli Kristan järjestämä Kesähitit-musavisa.
Lämmin kiitos kaikille tapahtuman järjestelyihin osallistuneille sekä vieraille!

Anun ajatuksia juhannusjuhlista
Saavuin paikalle kymmenen maissa. Bingo oli jo alkanut, mutta se ei haitannut,
koska en muutenkaan oikein ymmärrä sitä peliä. Eikku sai kaksi palkintoa, samoin Päivi ja Risto saivat yhden palkinnon.
Osallistuin innokkaasti tietovisaan. Ryhmät arvottiin ja niitä oli kaikkiaan viisi, joissa noin 4-5 osallistujaa kussakin. Visa oli kaksiosainen. Siinä oli juhannukseen
liittyviä kysymyksiä, kuvia, ristikko ja musiikkikysymys. Tulokset olivat aika tasaisia.
Lopulta voittajat löytyivät.
Tietovisan jälkeen grillattiin makkaraa, syötiin ja juotiin. Tarjoilut : grilliherkkuja,
salaattia, juomia ja muuta. Siinä sivussa vietettiin rattoisia hetkiä istuskellen ja
jutellen.
Ilma oli todella lämmin. Piti muistaa juoda vähän väliä ettei kokonaan kuivunut.
Aurinko paistoi sisäpihalle, joten hattu oli myös tarpeen. Useat naiset olivat pukeutuneet kauniin kesäisesti.
Kesähitit musavisa pidettiin juhannuslounaan jälkeen. Krista oli tehnyt sen. Visassa soitettiin musiikkikappaleita ja kysyttiin kappaleen tekijöitä ja nimiä. Kappaleetkin olivat sopivan kesäisiä.
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Juhla päättyi klo15.00. Väki poistui viettämään juhannusta omissa kodeissaan
tai mökeillään.

7

KIRPPUTORIKERÄILYÄ
Ajattelin kirjoittaa eräästä asiasta, mikä minusta on tavattoman antoisaa. Nimittäin kirpputoreilla käynti. Kirpputorit ovat nyt in. Lapsena ollessani Lahdessa
ei ollut kovinkaan montaa kirpputoria. Ei ollut muita kuin Pelastusarmeijan kirpputori. Tai ainakaan en tiennyt muista.
Meidän perheessä käytettyjen vaatteiden pitämistä ei pidetty mitenkään pahana asiana. Minua se ei ainakaan koskaan haitannut. Se säästi rahaa. Niinpä
se ei haittaa minua nykyäänkään. Kirpputoreilta löytyy usein melko uuden veroisia vaatteita pilkkahinnalla. Ainoa ikävämpi puoli on, että ei ole useampaa
kokoa tarjolla.
Vaatteiden lisäksi kirpputoreilta löytyy paljon muitakin asioita. Tuntuu kuin olisi
aarretta etsimässä. Ei koskaan voi tietää, mitä kaikkea on tarjolla. Asiat, jotka
ovat menneet pois muodista, ja joita ei siksi kaupasta löydy, löytyy usein kirpputoreilta.
Ne asiat, mitä minä useimmin haeskelen, on leffat, tv-sarjat, musiikki, kirjat, koriste-esineet ja nykyisin myös kengät ja vaatteet. Ja halvalla lähtee enimmäkseen.
Muutkin ihmiset ovat löytäneet kirpputorien annit. Kirpputorit eivät enää ole
vain vähävaraisia varten, eikä niillä käymistä tarvitse mitenkään hävetä. Lahdessa on ilahduttavan monta kirpputoria.
Mainitsen tässä esim. Cetorin, Pelastusarmeijan kirpputorin, Kontin, Launeen
Suurkirppiksen, ToriX:n ja Fidan. Useimmat niistä sijaitsevat melko vaivattomasti
löytyvissä paikoissa, lähellä keskustaa tai Launeella. Tori X:ää en vielä ole yhyttänyt, mutta teen sen toivottavasti tänä kesänä.
Käyn myös Lahden ulkopuolella olevilla kirpputoreilla. Riihimäeltä löytyy yksi
aika iso kirpputori. Nimittäin Femmatori. Kesällä Hesan Hakaniementorilla pidetään iso kirpparitapahtuma, ja sinne suunnistan tänäkin kesänä. Lisäksi on erilaiset peräkonttikirppikset, Lahdessa ja muualla. En usko koskaan kyllästyväni
niihin.
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Elvenprincess

HAUSKOJA LAUSEITA LEHDISTÄ JA ILMOITUKSISTA
Olen kovin kiinnostunut kieleen liittyvistä sanaleikeistä, kuten murteista, eri maiden kielistä ja niin kutsutuista kieli– ja käännöskukkasista yms. Tässä on eräitä
lauseita, jotka ovat peräisin lehtien otsikoista ja ilmoituksista, mutta jotka voi
ymmärtää myös täysin toisella huvittavalla tavalla. Minua ne ainakin naurattavat.
Pakkanen ei ole este koulusta poisjäämiselle.

Palaamme reippaina lomalta 18.7. Teemme kolarivauriot nopeasti ja ammattitaidolla.
Puheenjohtajavalintaa venytti se, ettei tällä kertaa ollut yhtään selvää ehdokasta.
Kaksi metsästäjää asettui vahtiin pinojen väliin, kun taas surmansa saanut lähti
kolistelemaan näätää liikkeelle.
Nahkapusero, hirveä 595;
VR kaavailee toisen miehen pudottamista veturista.
Hameviikko. Kaikista syksyn hameista 15% alennus. Amar-sukat. Triumph-liivit.
Muista isää 8.11.
Veteen ammuttaessa on varottava kimmokkeita ja veneestä on turvallisinta
ampua yksi mies kerrallaan. (Pitäjäläinen 18.8.1997)
Liikemiehiä on tänä vuonna murhattu 37. Usein on kysymys ihmisistä. (Lapin
kansa 8.12.1994)
Morsian päivän kaunotar. Meikki. Tilaa ennen hääpäivää: kuorinta, hieronta,
naamio, kulmien siistiminen – myös sulhanen. (ilmoitus Turkulaisessa 18.3.1994)
Masokistien kevätpäivät Paraisilla onnistuivat yli odotusten – piiska-auto saapui
paikalle. (Turun Sanomat 28.5.1994)
Elvenprincess
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UNISARJA OSA 3: UNENLAADUN PARANTAMINEN
Viimeisessä osassa tuon esille lääkkeettömiä unta parantavia keinoja. Jokainen voi
erilaisilla toimilla edistää omia nukkumistottumuksia ja sitä kautta vaikuttaa uniongelmiin ja parempaan yöuneen. Juttusarja päättyy itsearviointitehtävään omaan
nukkumiseen ja nukkumistottumuksiin liittyen.
Lääkkeettömät unta parantavat keinot
Unettomuushäiriötä hoidetaan Käypähoito-suosituksen mukaan ensisijaisesti lääkkeettömästi. Hyvällä unenhuollolla tarkoitetaan toimenpiteitä ja tekijöitä, mitkä
voivat ennaltaehkäistä uniongelmia, helpottaa niitä ja joiden avulla ylläpidetään
laadukasta yöunta. Hyvään unenhuoltoon kuuluu oikeanlaisen patjan ja tyynyn
valinta, sopivat vuodevaatteet, makuuhuoneen sopiva lämpötila (mieluummin
viileä kuin liian lämmin), tarvittaessa huoneen pimentäminen ja kofeiinipitoisten
aineiden sekä liiallisen alkoholin välttäminen. Lisäksi on tärkeää huolehtia säännöllisestä elämänrytmistä ruokailun ja liikunnan suhteen, mikä tukee osaltaan hyvää
unenhuoltoa. Vuoteesta ylösnousuaika olisi tärkeää olla päivittäin sama, jolloin
myös nukkumaanmenoaika säännöllistyy.
Ravitsemus vaikuttaa myös unen laatuun. Harvardin yliopiston professori Walter
Winnet on kehittänyt terveellisen ruoan ruokapyramidin. Sen perusidea on, että
alimmaisten kerrosten tuotteita tulisi käyttää enemmän kuin ylempien kerrosten.
Alimmissa kerroksissa on kokojyväviljat, kylmäpuristetut kasviöljyt, kasvikset ja hedelmät. Seuraavissa kerroksissa on pähkinät, siemenet ja pavut, toisiksi ylimmässä maitotuotteet ja ylimmässä punainen liha, sokeri, voi ja valkoinen vehnäjauho. THL:n
suositusten mukaan myös kalaa tulisi käyttää pari kolme kertaa viikossa.
Liikunta vaikuttaa positiivisesti yöuneen, mutta sitä ei kannata liian myöhään harrastaa. Liikunnan tulisi olla säännöllistä, useamman kerran viikossa tapahtuvaa ja
sopivasti rasittavaa. Liikunnan jälkeen on helpompi saavuttaa rentoutunut olo, mistä on hyötyä myös nukahtamisessa.
Vuoteessa ei saisi liian pitkään maata iltaisin, ellei uni ota tullakseen. Parempi on
tällöin hetken aikaa tehdä muuta ja mennä vasta riittävän väsyneenä vuoteeseen. Myös rentoutumisharjoitukset ja säännöllisesti toistuvat iltarutiinit voivat auttaa rauhoittumaan, koska ne antavat viestin keholle vähentää vireystilaa. Lähde:
Partinen & Huutoniemi 2018. Uniterveyskirja.
Tehtävä uneen liittyen:
A) Mieti kulunutta viikkoa ja mieti pitääkö väite paikkansa

•

Herään väsyneensä enkä virkisty edes kohtuullisen ajan kuluessa

•

Tunnen voimakasta päiväaikaista väsymystä
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•
•
•
•
•
•
•
•

Himoitsen epäterveellisiä ruokia ja/tai sokerisia herkkuja
Koen ajavani autoa liian väsyneenä
Minun on vaikea keskittyä asioihin
Olen ärtyisä tai itkuinen, koska tunnen kovaa väsymystä
Olen jäänyt pois töistä tai koulusta unettomuuden takia
En jaksa lähteä ulkoilemaan tai harrastamaan muuta itselleni mieleistä, koska
tunnen niin väsyneeksi itseni
Koen olevani kuin humalassa, vaikken ole nauttinut pisaraakaan alkoholia
En jaksa pitää yhteyttä ystäviini, koska olen liian väsynyt

Mitä enemmän vastasit ”kyllä”-vastauksia, sitä vaikeampaa unen puutteesi todennäköisesti on.
B) Mitä seuraavista voisin vielä tehdä nukahtamisvaikeuksieni/unenlaatuni parantamiseksi?
•
Huolehdin makuuhuoneen sopivasta pimeydestä ja/tai viileydestä ja tuuletan
huoneen tarvittaessa
•
Huolehdin uni-valverytmin säännöllisyydestä: Käyn nukkumaan säännöllisesti
samoihin aikoihin
•
Vältän liian myöhään television katsomista ja/tai netin selaamista
•
Vältän älypuhelimen näpräämistä liian myöhään ennen nukkumaan menoa
•
Vältän kofeiinia klo 14-15 jälkeen erityisesti jos tiedän olevani herkkä kofeiinille
•
Vältän liikuntaa myöhään illalla (liikunta kannattaa ajoittaa alkuiltaan 17-20
välille)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vältän liian myöhäisiä ja liian pitkiä päiväunia
Ulkoilen päivällä enemmän
Keskityn terveellisempään ruokavalioon
Luen illalla kirjaa tai lehteä, mikä saa ajatukset pois arjen tapahtumista tai
huolista
Luon omat nukkumaanmenorituaalit
Rajoitan vuoteessa olo—aikaa
Teen hengitys-/rentoutusharjoituksia
Menen hierontaan tarvittaessa
Pidän kiitollisuuspäiväkirjaa päivän hyvistä hetkistä
Kirjoitan illalla mahdolliset huolet paperille, mitkä voin repiä tai käsitellä niitä myöhemmin
Kokeilen painopeittoa
Kokeilen melatoniinia

Mitkä ovat parhaat keinoni rauhoittumiseen iltaisin?
Mitä voisin tehdä toisin helpottaakseni mahdollisesti omia uniongelmiani?
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU
1. Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?
Olen 39- vuotias nainen Lahdesta. Minulla on ystävänä koira. Harrastan lenkkeilyä ja olen intohimoinen siivoamaan. Viihdyn hyvin kotona tehden erilaisia
askareita.
2. Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä? Kuinka monta
tuntia työskentelet viikossa?
Olen töissä Launeen kirkolla, työskentelen joka torstai kolme tuntia kerrallaan.
Aloitin työt tammikuun puolesta välistä ja jatkan toukokuun puoleen väliin.
3. Mikä on työnkuvasi
Työni on keittiötehtäviä, mm. lounaan esille laittoa, tiskaamista ja muita pikkuhommia.
4. Miten viihdyt työssäsi?
Viihdyn oikein hyvin ja minulla on mukavia työkavereita.
5. Mikä on parasta ja haastavinta työssäsi?
Parasta on kun saa touhuta ja olla oikeasti hyödyksi. En osaa sanoa mikä olisi
haastavinta.
6. Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdyttäminen ollut riittävää?
Perehdyttäminen on ollut riittävää ja sain aloittaessani ihan käytännön vinkkejäkin, kiitos Ninan.
7. Tukeeko työelämä kuntoutumistasi?
Kyllä, mielestäni.
8. Oletko ollut aiemmin siirtymätyössä?
Olin muutaman vuoden siivoustyössä omaisille.
9. Mitä sanoisit siirtymätyöstä kiinnostuneille?
Että rohkeasti vaan mukaan.
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PYÖRÄRETKI HOLLOLAAN 4.6.2019
Lähdimme Vuorikadulta polkemaan kohti Hollolan kirkonkylää tiistaina aamuyhdeksältä. Säätiedotus lupasi epävakaata säätä, mutta päätimme kuitenkin lähteä - aina voi
kääntyä takaisin. Sää oli kuitenkin täydellinen ja kaikki jaksoivat reippailla tämän 40
kilometrin reitin. Tässä pyöräilijöiden ajatuksia reissusta:
Olin samalla reissulla vuosi sitten, ja ilokseni tämä kerta oli minulle paljon helpompi.
Lämmin kiitos vielä Hannulle, joka fiksasi ennen lähtöä satulani asennon, jolloin se ei
muistuttanut enää pulkkamäkeä. Oli ihana reissu, kiitos kaikille mukana olleille! Tuija
Oli hyvä ja virkistävä pyöräretki. Hyvät eväät mukana ja kiva, tsemppaava porukka,
ylämäetkin jaksoi jo paremmin. Pirjo
Lahen Klubin klassikko, Hollolan kirkon lenkki, pyöräiltiin
jälleen tänäkin kesänä, toisen kerran putkeen. Matkaan
lähdettiin hitaasti lämmitellen. Kärpäsen mäen nousun
jälkeisen tasamaan jälkeen päästiin laskemaan jo ansaitulle kahvitauolle Hollolan kirkon maisemiin. Munkkikahvien ja muiden virvokkeiden voimin osa ryhmästä karkasi
hatkaan. Leppoisasta loppumatkasta nauttien kaikki saapuivat lopulta takaisin Klubille. Ensi vuonna uudestaan!
Jari
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Klubitalon kesäretki Porvooseen tapahtui torstaina. Meitä onnisti, sillä
sää oli todella lämmin ja aurinkoinen. Bussi lähti Marolan turistipysäkiltä
klo 8.00 aamulla. Matka kesti noin tunnin verran ja sitten jo saavuimme
Porvoon Klubitalon eteen.
Klubin sisällä näytti sangen viihtyisältä ja tilavalta. Meitä varten oli järjestetty pieni tutustumiskierros, jossa esiteltiin Klubitalon toimintaa. Me katselimme heidän esittelyvideonsa ja pienen siellä itse tehdyn elokuvan,
joka käsitteli häpeää.
Seuraavaksi meillä oli muutama tunti aikaa kierrellä Porvoota ja käydä
syömässä jossakin.
Maisemia ihailtuani en yhtään ihmetellyt Porvoon mainetta kauniina
kesäkaupunkina. Varsinkin vanha kaupunginosa oli aivan hurmaava
vanhoine puutaloineen, kivettyine katuineen ja pienine putiikkeineen.
Vanha Tuomiokirkko oli myös vaikuttava ja kaunis näky. Turisteja kierteli
kaikkialla ottamassa kuvia.
Meidän bussimme lähti Porvoosta kotimatkalle klo15.30, mutta kävimme
vielä Brunbergin suklaatehtaan tehtaanmyymälässä. Siellä sai maistella
ilmaisia näytteitä ja ostaa erilaisia suklaita. Kauppa todella kannatti, koska meidän lisäksemme siellä oli muitakin ostajia.
Sitten lähdimme suut makeana suklaasta kohti kotia ja saavuimme Lahteen noin klo 17.20. Vaikka olinkin aika väsynyt, olin silti iloinen, että olin
lähtenyt mukaan. Muut reissaajat kuuluivat olevan samaa mieltä.
Elvenprincess
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LUONTORYHMÄ
Heinäkuu on aluillaan ja kesää on vielä onneksi enemmän edessä- kuin takanapäin. Eli tiedossa on vielä useita
kala- ja luontoretkiä niin ystävien kuin
klubilaistenkin kanssa. Sanotaan, että
luonnossa oleminen tekee hyvää sekä
sielulle että ruumiille. Tämä fraasi pitää
ehdottomasti paikkansa, ainakin omalla kohdallani. Koska vuosi on tullut suurin piirtein puoliväliin, voidaan tehdä pientä yhteenvetoa alkuvuoden retkistä.
Kuluvana vuonna on klubilaisten kanssa
tehty kesäkuun loppuun mennessä viisi
luontoretkeä ja yksi kalaretki. Säät ovat
olleet suotuisia. Ainoastaan helmikuulle
suunniteltu pilkkiretki jouduttiin perumaan ongelmallisen jää- ja lumitilanteen vuoksi. Talvella teimme kaksi retkeä Lapakiston retkeilyalueelle, joista
ensimmäinen suuntautui Sammaliston
laavulle ja toinen Ahvenlammelle. Huhtikuussa matkasimme Heinolaan ja kävimme lintutarhassa sekä kaupunkipuistossa ihmettelemässä tilavuudeltaan eli
kuutiomäärältään Suomen suurinta puuta. Toukokuinen retkemme kohdistui
Pajulahden Seelammelle ja Kinnankoskelle, jossa saimme ihastella kosken keväisiä kuohuja. Kesäkuussa retkeilimme puolestaan Tiirismaalla , jossa piipahdimme Pirunpesällä ja vietimme aikaa Martan majalla.
Luontoretkillä on ollut osallistujia keskimäärin seitsemän per retki. Sukupuolijakauman mukainen jako on ollut keskimäärin viisi miespuolista ja kaksi kauniimman sukupuolen edustajaa retkeä kohden. Jos on ollut kaikilla tämän vuoden
retkillä mukana, on käveltyjä kilometrejä kertynyt 18,8. Lukemassa ei ole huomioitu kesäkuun kalaretkeä, koska osallistujille kertyi siellä kilometrejä yksilöllisesti oman harkinnan ja tarpeen mukaisesti.
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Kalaretken teimme Evon maisemiin. Aurinkoisen päivän aikana kävimme kokeilemassa kala-onneamme Tiposella, Onkimanjärvellä ja Lapinjärvellä. Saalistakin saatiin eli ei mennyt munat pataan ainakaan tällä reissulla. Kotiinviemisiksi saimme yhteensä kolme haukea ja kymmenkunta otettavan kokoista ahventa. Hauista isoimmat venyttivät puntaria 1,9 ja 1,6 kiloon ja suurin ahven
250 grammaan. Pieniä ”tuhatveljiä” saimme irrotella koukuista ja päästellä takaisin kasvamaan välillä lähes tuskastumiseen asti.
Niin luonto- kuin kalaretketkin jatkuvat tästä eteenkin päin. Heinäkuussa lähdemme vielä kiusaamaan kaloja Evon Pitkäniemenjärvelle (23.07.) ja tutustumaan Koskensaaren luontopolkuun Heinolassa (30.07.). Elokuussa on vuorossa
luontoretki Heinolan Rautsalon alueelle (20.08.) ja syyskuussa kalaretki Paistjärven alueelle (10.09.). Jos retkille osallistuminen kiinnostaa, kannattaa seurata
Klubitalon ilmoitustaulua. Siellä on tarkempaa tietoa tulevista retkistä. Ilmoittautumiset niihin voi tehdä Ari R:lle joko soittamalla tai tekstiviestitse (0505897966) tai henkilökohtaisesti Klubitalolla tavattaessa. Hauskaa ja positiivista
loppukesää kaikille klubilaisille toivoen, Ari R.
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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

