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Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhdenvertainen yhteisö. Klubitalo tarjoaa kuntoutujajäsenten omista tarpeista lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelua ja
työllistymistä. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti Klubitalon toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja
kehittää vuorovaikutustaitoja.
Jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton.
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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama

PÄÄKIRJOITUS
Syksyinen luonto loistaa juuri nyt kauneimmillaan ruskan kaikissa väreissä. Myös
Lahden Klubitalon syksy on ollut värikäs, sateenkaaren värikäs, meininkiä ja
häppeninkiä on riittänyt.
Syyskuussa järjestettiin Sibeliustalossa Diagnosis Free Zone (Diagnoosivapaa
alue) -hyväntekeväisyyskonsertti Lahden Klubitalon hyväksi. Konsertti liittyi Lahden Klubitalon käynnistämän Diagnosis Free Zone –työhön, jonka tavoitteena
on vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja syrjintää. Itse
konsertti painettiin iso vaihde silmässä, loppuunmyytyä konserttia (1000 hlöä)
tähdittivät useat Suomen huippuartistit. Ennen konserttia pelattiin Kisapuiston
Stadionilla vauhdikas Diagnosis Free Zone –hyväntekeväisyysottelu, jossa pelasi
urheilu– ja viihdealan staroja. Huh huh, futisottelu + konsertti = eeppinen päivä.
Fiksuina järjestimme konserttiviikolle ylimääräistä lisäsäpinää Klubitalon avoimien
ovien muodossa. Avoimissa ovissa oli ohjelmassa mm. Klubitalon jäsenten kokemusasiantuntijapuheenvuoroja. Osallistujia avoimissa ovissa oli huimat 200 henkilöä.
Tapahtumien lisäksi Klubitalon syksy on ollut muutenkin vauhdikas. Porukkaa on
käynyt Klubitalolla ennätysmäärä, käyntimäärät ovat yli 20 % kasvussa edellisiin
vuosiin verrattuna. Lisäksi useita klubilaisia on opiskelemassa tai töissä talon ulkopuolella Klubitalon tukemina. Opiskeluihin liittyen olemme alkaneet opinnollistamaan Klubitalon työtehtäviä ja nyt Klubitalolla voi suorittaa ”matalan kynnyksen
harjoitteluja”, jossa harjoitteluun yhdistyy Klubitalon yhteisön ja elämänhallinnalli-

nen tuki. Ehkäpä joku päivä saamme Klubitalolle opintovalmentajan ja voimme
kehittää Klubitalon tarjoamaa opintojen tukea uusiin sfääreihin.

Lahden Klubitalolla loppukeväästä käynnistyneessä Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -ESR-hankkeessa ollaan myös päästy hyvään vauhtiin ja tuloksiin.
Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijuutta osana mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen suunnittelua ja toteutusta PäijätHämeessä ja edistetään kokemusasiantuntijoiden työllistymistä.

Tästä on hyvä jatkaa, mukavaa ja d-vitaminoitua syksyä kaikille!
-Johtaja-Jussi
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LAHDEN KLUBITALON
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
SIBELIUSTALOLLA 29.9.2019

Sunnuntai 29.9.2019 on päivä,
jonka Lahden Klubitalolaiset tulevat muistamaan vielä pitkään.
Sunnuntai lähti vauhdilla käyntiin

konserttitapahtuman esiottelulla klo 14.00 Lahden kisapuistossa. Jalkapallojoukkueet DFZ-Stars ja Kuusysi Seniors ottivat mittaa toisistaan. Mukana pelitapahtumassa oli mm. Juha Tapio, Sami Jauhojärvi, Erkka Westerlund, Konsta
Hietanen, Harri Kampman, Hanski Kinnunen, Petri Tiainen, Petri Pasanen, Ilkka
Remes ja Mikko Hauhia. Julkkisten ja urheilijoiden lisäksi DFZ-Stars -joukkuetta

vahvisti Lahden Klubitalon tavis Jussi Kokkonen. Ottelu päättyi luvuin 2-2.

Hanski Kinnusen järjestämä Diagnosis Free Zone
(Diagnoosivapaa alue) -hyväntekeväisyyskonsertti
Lahden Klubitalon hyväksi Sibeliustalossa alkoi iltakuudelta. Loppuunmyydyssä konsertissa esiintyivät
Ismo Haavisto, Marko Haavisto, Laura Voutilainen,
Tommi Läntinen, Jukka Puotila, Irina, Juha Tapio ja
Brädi. Konsertin juontajana toimi Hanski Kinnunen.
Konsertti nivoutui Lahden Klubitalon luomaan Diagnosis Free Zone (Diagnoosivapaa alue) kampanjaan, jonka tavoite on vähentää mielen-

terveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja syrjintää.
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”Mielenterveysongelmat ovat edelleen asiaa, joka halutaan pitää salassa. Kun asia
on esillä ja siitä puhutaan, se ei ole niin hävettävää."
-Hanski Kinnunen
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OTSIKKO
Minusta konsertti oli tosi hieno. Oli upea nähdä tähtiartisteja livenä. Asiamme tuli
hyvin esille. Miinusta: konsertti oli liian pitkä.
No hitto miks ei:)
Konsertti ylitti kaikki odotukset, eeppinen ilta! Tunneskaalaa riitti konsertissa laidasta
laitaan, Jukka Puotila ohjelmanumerossaan räjäytti pankin ilon suuntaan.

Ihan mahtava tunnelma ja kappaleet konsertissa. Fanitan kaikkia esiintyjiä!
Konsertti oli hyvää vaihtelua harmaaseen arkeen, syyspimeään!
Krista oot parasta A-ryhmää!
Artistikattaus ei vastannut omaa musiikkimakua, joten itselle konsertin onnistumisesta kertoo parhaiten se, että nautin joka hetkestä. Koin suurta ylpeyttä Klubitalostamme.
Ilta oli mahtava ja kiitollisuutta koen siitä, että sali oli täysi ja kaikki saivat nauttia
konsertista. Konserttia edeltävä jalkapallo-ottelu päättyi tasapeliin 2-2, joka on
ihannetulos omasta mielestäni.
Ottelu oli viihdyttävä ja pelattiin hyvässä hengessä.
Juha Tapio teki maalin Petri Pasasen syötöstä! (Tämä kuultiin ainakin kolme kertaa
konsertissa…)
Tunnelmallinen ilta, jonka voimalla jaksaa pitkälle. Ihan loistava, odotukset ylittänyt
tapahtuma.
Hanski juonsi konsertin mahtavasti, sai aikaan lämpimän ilmapiirin ja tunnelman.
Huippuartistit!

Konsertti oli mahtava. Esiintyvät oli hyviä. Jukka Puotilan jutut laitto naurattamaan.
Klubitalon toiminnasta oli hienosti kerrottu.
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ERITYISHERKKYYDESTÄ
Ajattelin kirjoittaa tällä kertaa erityisherkkyydestä, sillä se on yksi asia joka on
sydäntäni lähellä. Olen havainnut olevani itse sellainen. Uskon että on olemassa ja elämässä muitakin erityisherkkiä, jotka eivät välttämättä tiedä sitä
itse. Ajattelin että siinä tapauksessa tästä tekstistä voisi olla apua.
Erityisherkkyyskäsitteen lanseerasi amerikkalainen psykologian tohtori Elaine
N. Aron. Hän on tutkinut piirrettä vuodesta 1991 lähtien.
Erityisherkät ihmiset tuntevat toisia ihmisiä enemmän vahvoja tunteita ja aistikokemukset ovat tarkempia, syvempiä ja herkempiä. Esimerkiksi erityisherkkä
ihminen maistaa, haistaa ja kokee ympäristön vahvemmin kuin muut.
Erityisherkkä ihminen haltioituu helposti esim. kauniista musiikista, maisemista,
taiteesta ja muusta. Hän saattaa kokea vahvat tuoksut liiankin vahvoina ja
kovaääninen meteli taustalla häiritsee häntä enemmän kuin muita.
Koska erityisherkkä ihminen aistii ympäristönsä vivahteet, eli huomaa esim.
hajut, maut, muut ihmiset, metelin ja muun, hänen on tarpeellista purkautua
kaikesta rauhassa kotonaan tai missä sitten kokeekin rentoutuvansa. Luonto
on eräs tällainen rauhoittumispaikka.
Erityisherkät ihmiset saattavat omien tunteidensa lisäksi aistia myös ympäristönsä tunteita. He ovat usein empaattisia ja osaavat asettautua toisten ihmisten asemaan, sekä aistia ympäristönsä ilmapiirin. Kuten esimerkiksi he kykenevät aistimaan toisten äänestä riitaisuutta, surua, iloa tai jotain muuta, mitä
muut eivät välttämättä huomaa.
Erityisherkkyys on synnynnäinen piirre, joka kestää koko elämän ajan. Se ei ole
vika eikä sairaus eikä siitä kannata tuntea häpeää. Hyvin useasti kuitenkin
erityisherkkä ihminen, kuten minä itse, jää koulu- tai muiden kiusaajien uhriksi.
Ihminen, joka tuntee tunteita erityisen vahvasti ja jota tällöin on helppo pelotella ja saada itkemään, on aivan erityisen hyvä uhri kiusaajille. Siksi nämä
herkät ihmiset pakostakin kasvattavat herkkyytensä suojaksi mahdollisimman
kovan kuoren selviytyäkseen.
On vain sääli jos tämä herkkyys jää piiloon ikuisiksi ajoiksi eikä koskaan saa
tarvitsemaansa purkautumista, ymmärtämystä tai hyväksyntää.
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Olen aina ollut kovin herkkä ihminen. Siksi minua kiusattiin koulussa. Mutta olen
kuitenkin tutkinut tätä asiaa ja lueskellut siitä. Tuntuu paremmalta kun tietää,
että tälle kaikelle on syy. Ja että syynä ei ole heikkous.
Minun kannattaa kuitenkin olla varovainen. Koska eläydyn niin vahvasti toisten ihmisten asemaan, elämään ja ongelmiin, en voi katsoa TV:stä mitään
tavattoman surullista, väkivaltaista tai pelottavaa. En voi katsoa uutisia, toimintarymistelyjä, sairaalasarjoja tai muuta draamaa, enkä kauhuleffoja.
Mutta hyvä puoli ja ehkä vähän haitallinenkin puoli on se että minulla on aina
ollut hyvä mielikuvitus. Se on minusta hyvä ja hyödyllinen ominaisuus. Paitsi
silloin kun rupeaa kuvittelemaan kaikkea mahdollista uhkaavaa ja alkaa ahdistaa.

Elvenprincess
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MINUN TIENI KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI –HANKE
Hankkeen tavoitteena
on kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen
osaksi mielenterveys- ja
päihdepalveluiden ja oppilaitosten opetuksen
suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä PäijätHämeessä.
Kokemusasiantuntijakoulutus
14.8.-18.12.

Kokemusasiantuntija
luennoimassa

Kokemusasiantuntijoita ja Lamkin opiskelijoita laavuretkellä
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13:00 Klubikokous

8:15 Yhteydenpitopalaveri

8:15 Yksiköiden kuulumiset

16:00-18:00 Ilta-aukiolo

13:00 ATK@paja

12:30-15:00 Digiverstas
13:00 Luova@paja
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13:00 Klubikokous

8:15 Yhteydenpito-palaveri

8:15 Yksiköiden kuulumiset

13:00 ATK@paja

12:30-15:00 Digiverstas
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13:00 Klubikokous

Mielenterveysmessut
Helsingissä

12:30-15:00 Digiverstas

16:00-18:00 Ilta-aukiolo
KLUBI KIINNI
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13:00 Klubikokous

8:15 Yhteydenpitopalaveri

8:15 Yksiköiden kuulumiset

13:00 ATK@paja

12:30-15:00 Digiverstas
13:00 Luova@paja
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Kristan ilmaisutaidon työpaja
10:00-12:00
7
13:00 Liikuntaryhmä
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13:00 Liikuntaryhmä

28
13:00 Liikuntaryhmä
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KURPITSA–PEKONIPIIRAKKA
POHJA
150 g margariinia
1 dl hienoa porkkanaraastetta
3 dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita
1 tl leivinjauhetta
1/2 tl suolaa

TÄYTE
200 g pekonia
1 kpl (300g) myskikurpitsa
1 rkl öljyä
1 kpl chili
1 tl timjamia
1/4 tl suolaa
150 g juustoraastetta
2 dl ranskankermaa
2 kpl kananmunaa
1/2 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria

Näin teet
Paloittele rasva kulhoon. Lisää porkkanaraaste ja kuivat aineet. Nypi taikina
tasaiseksi. Painele taikina piirakkavuoan (25 x 35 cm) pohjalle ja reunoille. Tue
reunat foliolla, etteivät ne valu paistamisen aikana. Pane pohja jääkaappiin
täytteen valmistamisen ajaksi. Kuori ja kuutioi kurpitsan malto. Pane kuutiot
uunivuokaan, kääntele sekaan öljy, silputtu chili, timjami ja suola. Paahda kuutioita 200-asteisessa uunissa 25 minuuttia. Paloittele pekoni ja paista palat rapeiksi paistinpannulla.
Sekoita munat ranskankermaan. Mausta seos suolalla ja pippurilla. Esipaista
pohjaa 200-asteisessa uunissa 12 minuuttia. Poista foliot reunan ympäriltä.
Levitä kurpitsakuutiot ja pekonipalat pohjan päälle. Kaada päälle munaranskankermaseos. Ripottele päälle juustoraaste. Kypsennä piirakkaa 200asteisessa uunissa noin 30 minuuttia.
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FUTISCORNERI
Suomen maajoukkueella on historiallisesti ensimmäistä kertaa mahdollisuudet
EM-kisoihin. Suomella on nyt 5 pisteen kaula Armeniaan ja BosniaHertsegovinaan ja jäljellä olevasta kahdesta pelistä riittää yksi voitto varmistamaan kisapaikan. Suomella on pitkästä aikaa maailmanluokan hyökkääjä ja
maalivahti. Hyökkääjä Teemu Pukin lento Valioliigassa auttaa Huuhkajia matkalla kohti kisoja. Onneksi on myös toinen huippukärki Joel Pohjanpalo, joka on
palautunut pelikuntoon loukkaantumisesta. Joukkueen puolustuksen johtohahmo Arajuuri ja maalivahti Hradecki pitävät huolen että maaleja ei synny
omaan päähän. Jos Suomi ei pääse kisoihin karsintojen kautta niin on mahdollista päästä kisoihin kansojen liigan eli Nations Leaguen kautta.
Teemu Pukin lento Valioliigassa palkittiin kuukauden pelaajan valinnalla. Pukki
teki kuusi maalia ja kaksi syöttöä avauspeleissä ja näytti taitonsa edellisen kauden mestaria Manchester Cityä vastaan. Pukki siirtyi Norwichiin ilmaisella siirrolla. Viime kaudella Pukki teki 29 maalia sarjaporrasta alemmassa Championshipissä ja palkittiin kauden lopussa sarjan parhaan pelaajan palkinnolla.
Englannin mestaruussarjassa eli Valioliigassa Liverpool on aloittanut vahvasti
seitsemällä voitolla seitsemästä. Manchester City on Norwich-häviön takia Liverpoolia jäljessä sarjassa. Toivottavasti liiga pysyy yhtä tasaisena loppuun asti
kuten viime kaudella.

(KUVA: PETER VAN DEN BERG)
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JÄSENKYSELYN TULOKSET
Taustatiedot
Kyselyyn vastasi 31 jäsentä, joista noin puolet on naisia ja puolet miehiä. Vastaajista suurin osa sijoittuu ikävälille 30-60 vuotta. Valtaosa vastaajista on työkyvyttömyyseläkkeellä. Vastaajista suurin osa oli kuullut Klubitalosta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ja keskimäärin vastaajat aloittivat Klubitalolla käymisen 3-4 vuotta sitten. Enemmistö vastaajista käy Klubitalolla muutaman kerran viikossa.

1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
Ylläolevasta kaaviosta näkyy, miten vastaajat arvioivat yhteisöä. Keskiarvo on
kaikissa kohdissa yli 4, eli yleisesti ottaen Klubitaloyhteisö koetaan hyväksi.
Seuraavalla sivulla olevasta kaaviosta selviää, miten vastaajat kokevat hyötyvänsä Klubitalotoiminnasta. Parhaiten Klubitalo on tuonut uusia ihmissuhteita,
parantanut päivärytmiä sekä kohentanut sosiaalisia taitoja.
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JÄSENKYSELYN TULOKSET

1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
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JÄSENKYSELYN TULOKSET

Yli puolet vastaajista arvioi Klubitalon toimintaan osallistumisen vähentäneen
hoitojaksoja psykiatrisessa sairaalassa.

Miksi käyt Klubitalolla?
”Klubitalolta olen saanut valtavasti tukea. Olenkin sanonut että Klubitalo on
kuin koti ja jäsenet ja työntekijät ovat kuin perhettä. Minusta on ihanaa, että
täällä saa oikeasti olla ihan just sellainen kuin on.”
”Arkirytmin ylläpito, sosiaaliset suhteet”

”Mielekästä tekemistä päiviin kodin ulkopuolella, tulee lähdettyä kotoa ihmisten ilmoille, kuuluminen Klubitalon porukkaan, tavoitteena myös siirtymätöihin
meno”

Onko sinulla ideoita vapaa-ajan aktiviteetteihin?
”Luontoretkiä lisää, päiväkävelyitä Radiomäelle, tutustumista työpaikkoihin.”
”Tahtoisin mennä Escaperoomiin / pakohuoneeseen.”
Jäsenkyselyn tulosten läpikäynti jatkuu seuraavassa lehtinumerossa.

18

19
19

Klubitalon perinteiset Syyskauden päättäjäiset pidettiin Talasmökillä 6.9.2019. Tässä joidenkin läsnäolleiden palautetta tapahtumasta:
”Hauskaa oli ja mölkyssä pärjäsin paremmin kuin viime
vuonna! Ukkonenkin kolisi. ”
”Kiva päivä ja jokavuotinen yhteinen perinne.”
”Voittajan on helppo hymyillä :)”
”Oli ihan hauskaa. Oli hieman sateista mutta
enimmän osaa oli ihan hyvä ilma. Mölkkyä
on hauska pelata
tällä porukalla.”
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”Oli hieno syyskuinen
perjantai. Mölkyssä oli kovat pelit.
Voitin yhden pelin kisan ulkopuolella. Makkarat ja salaatit maistuivat. Eikä Jussi voittanut mölkkyä.”

”Oli ihan onnistunut päivä:
Ampiaisia ei ollut ja Jussi ei tällä kertaa voittanut mölkyssä.”
”Rentoa ja mukavaa. Sadekin lakkasi
sopivasti.”
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
Kotisivu: www.lahdenklubitalo.org
facebook.com/lahdenklubitalo

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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