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Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhdenvertainen yhteisö. Klubitalo tarjoaa kuntoutujajäsenille heidän omista
tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelua
ja työllistymistä. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat yhdenvertaisesti 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
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KLUBITALOJEN VAIKUTUS LUKUINA
Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa uusien Klubitalon jäsenten kohdalla 4,57€ säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista.
Lähde: ESKOT ry:n ROI-laskelma 2018.

Klubitalopajatso: Kun Klubitaloon sijoitetaan yksi euro, se tuottaa 4,57€ säästön. Kuva: Peppi Laine

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan vuosikustannus vastaa yhden Klubitalon koko toiminnan vuosikuluja. Klubitalotoimintaan osallistuminen vähentää
uusien jäsenten psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta.
Lähde: Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot – Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista, RAY:n arviointitutkimus 2009.

Kahden psykiatrisen vuodeosastopaikan hinnalla pyöritettäisiin Klubitalon toimintaa vuoden ajan.
Kuva: Peppi Laine
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IHMISARVOSTA
Minulla on aika usein vaikeuksia hyväksyä itseni juuri tällaisena kuin olen. Mietin
usein lakkaamatta, miten elämäni olisi oikeasti pitänyt mennä. Koska se ei
mennyt niin, tunnen katkeruutta.
Luulen että se on aika yleinen juttu. Luulen että ihmisillä on aika erilaisia odotuksia elämänsä suhteen. Jotkut ihmiset päättävät mitä haluavat ja toteuttavat ne. Siinä ei ole mitään vikaa. Se on oikeastaan aika ihailtavaa.
Olen ihminen, joka arvostaa kauniita esineitä ja viihtyisää kotia. Ei ole väärin
suoda itselleen asioita, joista kovasti pitää. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ihmisen yhteiskunnallinen asema ei saisi määrittää hänen arvoaan ihmisenä.
Yleisesti tunnutaan ajattelevan, että rikkaat ihmiset ovat köyhiä tärkeämpiä.
Tai että kodittomat, prostituoidut tai esim. pakolaiset eivät olekaan arvokkaita
ihmisiä. Kyllä he ovat! Me kaikki olemme arvokkaita!
Aina välillä tunnen häpeää ja syyllisyyttä siitä, etten kykene tavalliseen päivätyöhön. Tuntuu, että olen silloin toisen luokan kansalainen, mutta se ei ole totta. Ihmisen arvoa ei saisi määrittää aseman, omaisuuden tai muun ulkoisen
menestyksen merkin mukaan.
Vaikka en ole koskaan kuulunut siihen etuoikeutettujen ryhmään, enkä tule
varmaan koskaan kuulumaankaan, olen tyytyväinen siihen, että voin käydä
Klubilla tekemässä jotain, mikä on ehkä jotain pientä, mutta silti tarpeellista ja
merkityksellistä. Voin kulkea pystypäin ja armahtaa itseäni. Ei kannata verrata
itseään muihin. Tosin se on helpompi sanoa kuin tehdä, mutta jatkan yrittämistä.
Elvenprincess
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KESÄ KYPSYY KESÄ
Niin on miekkarin kesä kolissu ja muuttunnu noi systeemit tykkänäns. Mara– kissa läks kissojen taivaasse ja iskä oottaa palvelutalopaikkaa. Men ne jalat sit
tykkänäns alta. Miekkarllki toi kevä menny lekureis ja muis hommis hyppies. Ku
tul toi 2-tyypin diabeteski yheks riemuks. Nahkaa tökitään reikki ja muuteski
kaikkee ylmääräst rumbaa sen puitteis tullu.
No, eläkepaprut ny vetääs. Saa taas nähhä tekeväkkö ihmeparantumise, joka
aika yleist noitte elekäsysteemeitte kans tuppaa oleen.
Jussiki menny ja ny mennää si sin pimeesepäin päivä kerrallans.
Mulle toi Maran lähtö kissoje taivasse o nostan mieleen muistoi noist kateist,
mitä elämävarrel ollunna. Notta jos yrittäs ny noit pääkopan muistilokeroit tonkii, et löytyskö mittän.
Lapsuurest tulee ny mielee Misu, joka kesät ol mettäs ja ku syksyl tul kottin, nii
käveli ain navetan ajosiltaa vinniin ja äite ennusti talven tasoa siittä mihiaikaa
herra kotio tul. Muistan kui äite sanos, et ny tulee lepsu talvi ku Misu noin myöhää kottin tulee, tai ny tulee kova talvi ku Misu noi aikaste kottin tulee. Hää ol
muuteski kans kukkula kunkku luonteeltans, vanhempana ku rupes viihtyy tuvas, nii jos kävi nukkuun tuolii, nii pois ei lähtennu vaa ihmise pit istuu si vähä
hankalast, et katti sopis selä taa.
Nuoruures Mölli ja Uuno, jokka kasvatin isoiks ku emä läks litoon. Oliva ku koirat
mun peräs. Kevääl maattii papantorpan rappusil aurinkoo ottaas. Toine nuol
nenäpieli ja toine vaa muute kyljes makas. Kesäl sitte oliva lehmitte havus ja
vienniski mukan ja sitä mää ihmettele viä tänäki päivän et mite ain jompikumpi osas tul oikeel läntil misä olin lehmii hakees. Ku eivä ollu ain mukan, ku hakureisul läksin, nii ku niit kantturoit si huuteli, nii ain näkys ruskee tai harmaa vilahrus ruohon sekaa. Linkul kans ain saattoiva, ku läksin kylille. Sitte syksyl, ku
jätin sen mäkkärän seljän taakse nii toine katos tykkänäns ja toisest tul kulkukatti.
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KESÄ TARINAA KISSOIST JATKUU
Hermanni
Persoonalline katti ku olin nuoraikuinen ja muutin siihe mäkkäräl takas, vaikka
paljoo mää en siin asustellu. Kuljin pitki maat ja mantui ja kävin vaa lähinnä
kuteit vaihtaas ja taaas juna vei. Töihin lähtö operaatio ol sellane. Kaffet tippuma, kissa sissä ja si vierekkäi istusima ja hää painos tassul käeselkämyksest, ku
halus jottai itellee. Kyähä noit kissi tarinoit olis vaik kui, mut ei sivu piisaa iha
kaikki präntät. No, jos noit tärkeempi.
Kissit osaava olla todella persoonallist porukkat. Ykskää ei o ollu kopio, vaa jokane ollu oma persoonas.
No, aikuisuurest mul kyä ny kaikkein enämpi toi Mara o mieles. Heittii ol alun
perin meijä Morbachan yhteisös kaksi. Elikkä Mara ja Miisu. Olin heijä kummisa,
vaikka varmatten mone fundeerava, et kummei voi ol vaa kaksjalkasil. No, ku
yhteisö si hajos ja meijä poruka muuttiva siihe Kaarina keskustaa, nii Mara tul
sinne ja Miisu men maalaiskissiks. Mara ol siis kukkulankunkku, piti kuris ja herra
nuhtees nii kaks ku nelijalkasetki. Kummin pairat leivotti reiile, et oliva ku haulikol läpi roiskittui. Mua ja mammaa leivotti, iskää ei leiponnu ja iskää uskotti jos
sanos et POP, POP, nii hyppäs esim. poies jos ol vääräs paikas, misä ei saa olla. Aamul kans herätysrutiinit. Aiemmi ol simmottil, et tul mun naamaa vieree ja
lipsis ja pient kur, kur-äänt, jos en noussu nii tassulla poske taputteluu, jos ei viäkää pää tyynylt noussu, nii yksi kynsi esiin ja sillä otsaan naps, naps. No, myöhemmi oppis viä se et kyä orja nousee ku POMPS lipasto päällen ja PRÄISK!!!!!!
Jottai lattial, siis vanhakki kissit oppiva uut vaikka toisi väitetää.
No, ny si miekkari mieli mustan yksi vaeltaa, ku läksit sin kissitte taivasse, mut
niihä se o, et kaikel on aikans, nii meil kaksjalkasil ku nelijalkasilki. Ei voi muuta
ku kiittää hartaurel siittä ajast jonka kansamme jaoit.
NAPUTTELI KUMMISI LONELYWOLF
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HEINOLAN RETKI 24.7.2019
Lähdimme Klubilta neljällä autolla kohti Heinolan kauppahallin kirpputoria, josta monet meistä tekivät hyviä löytöjä, itseni mukaan luettuna. Sitten
ajoimme Harjupaviljongin parkkipaikalle, josta kävelimme kukin eri paikkoihin
syömään ja sopimanamme aikana takaisin autojen luo. Hyviä ruokapaikkoja
olivat mm. Kettu&kana, Kusmiku (kuuluisa kasvisvaihtoehdoistaan) ja Jyränkölän setlementin ravintola Kesti. Kaikissa oli hyvät ja kohtuulliset ruuat, joku osti
paikallisesta S-marketista tai söi muuten omia eväitä.
Kokoonnuttuamme autoille osa meistä käveli lintutalolle, osa meni auton
kyydissä. Siellä kiertelimme ensin ympäri villejä suomalaisia sekä trooppisia lintuja katsellen, sitten itselleni tuttu paikan johtaja Olli Vuori tuli paikalle esitellen
meille seikkaperäisemmin ja kertoen myös lintujen käyttäytymisestä luonnossa.
Saimme todella arvokasta tietoa häneltä.
Lintutalolta palasimme taas Harjupaviljongin suuntaan, kuka auton kyydissä, kuka kävellen. Menimme jugendtyylisen, v.1900 rakennetun paviljongin
sisälle virvokkeille. Paikkahan on tunnettu mm. ihanista vohveleistaan, joita jotkut meistä tilasivatkin nautinnokseen. Toiset virvoittuivat pelkillä juomilla tai jäätelöllä. Yläkerrassa oli näyttelytilatkin, mutta tällä kertaa meistä kukaan ei jaksanut sinne vääntäytyä, varsinkin, kun japanilainen näyttely oli päättynyt ja
siellä oli paikallista taidetta.
Kaiken kaikkiaan retki oli todella virkistävä ja mukava, päivä sattui olemaan aurinkoisen lämmin ja kaikilla hyvä mieli matkassa. Tässä alapuolella on
kuvassa kirpputori, jossa kävimme ensin, viereisellä sivulla taas kuvia lintutalon
linnuista, kirpputorilta ja oikealla alhaalla Harjupaviljongista. Kiitos kaikille seurasta ja varsinkin kuskeille mukavasta ja turvallisesta matkasta!
Hilkka K.
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TERKKUJA KEITTIÖSTÄ
Lahden Klubitalon keittiöyksikössä valmistetaan päivittäin lounas ja pyöritetään Klubitalon kahvilaa ClubCaféa jäsenten ja henkilökunnan voimin. Yksikössä työskentely antaa mm. mahdollisuuksia opetella ruoanlaiton alkeita ja ylläpitää jo opittuja taitoja.

Suolaista ja magiaa syntyy jos monenlaista
Klubin keittiön tiloissa, vähän niin kuin jokaiselle jotakin.

Mihin ne banaanit hävisivät? No kakkuun.
ClubCafésta voi ostaa kahvia, kahvileipiä
ja muita virvokkeita edulliseen hintaan
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TERKKUJA KEITTIÖSTÄ

Salaattitorstai, pysyy linjat!
Klubitalo tarjoaa tukea terveiden elämäntapojen omaksumiseen ja ylläpitämiseen.

Talon suosituin jälkkäri, juustokakku lasissa.

Tervetuloa mukaan keittiöyksikön toimintaan!
T.Keittiön väki
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LIIKETALOUDEN TYÖHARJOITTELIJANA KLUBITALOLLA
Moi! Olen Timo Siponen, liiketalouden opiskelija Lahden ammattikorkeakoulusta. Opinnoistani puuttuessa enää osa työharjoittelusta, päätin keväällä 2019
ehdottaa LAMKin opintokoordinaattorille, että suorittaisin loput työharjoitteluni
Lahden Klubitalolla toimistoyksikössä. Itsellänikin on mielenterveysongelmia
taustalla, joten ajatukseni oli, että voisin tavallaan yhdistää opinnot ja kuntoutumisen. Opintokoordinaattori näytti ns. vihreää valoa paikan sopivuudesta
harjoitteluun ja varasinkin sitten kuntoutusohjaajani kanssa tutustumisajan Klubitalolle. Pian sen jälkeen sovimme työajoista, tehtävistä ja laadimme harjoittelusopimuksen.
Aloitin työharjoittelun toukokuun 2019 alussa, perehtyen asteittain Klubitalon
toimintaan, sen eri yksiköihin ja käytössä oleviin ohjelmiin. Sain tukea ja apua
henkilökunnalta sekä jäseniltä työtehtävissä alkuun pääsemiseen ja sittemmin
olen niitä voinut tehdä myös itsenäisemmin. Koin myös yleisesti, että yhteisö
otti minut hyvin vastaan ja ilmapiiri on ollut Klubitalolla miellyttävä.
Työtehtäviä on toimistoyksikössä ollut hyvin monipuolisesti kuten erilaisten tilastojen käsittelyä ja raporttien tekoa, erilaisia tiliöintitehtäviä ja viestinnän tehtäviä. Vaikka opinnoissani onkin ollut painotus taloushallinnossa, toivoisin, että
tulevissakin töissä saisin tehdä samaan tapaan eri tyyppisiä liiketalouden työtehtäviä kuten viestintää ja markkinointia sekä monipuolisia toimistotyötehtäviä. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa melko laajan kentän työskennellä eri tehtävissä.
Vastapainona työharjoittelulle pyrin vapaa-ajalla harrastamaan liikuntaa lenkkeilyn ja lihaskuntoharjoittelun muodossa, katselen elokuvia ja sarjoja, ja vierailen ajoittain sukulaisteni luona Pirkanmaalla. Työharjoitteluni tulee näillä näkymin kestämään lokakuun 2019 alkuun, jonka jälkeen valmistun liiketalouden
tradenomiksi. Jatkosuunnitelmat sen jälkeen ovat vielä toistaiseksi auki, mutta
pidän mahdollisena jatkaa Klubitalolla käymistä vapaamuotoisemmin jäsenenä tai kävijänä.
Timo
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LISÄÄ HASSUJA OTSIKOITA JA ILMOITUKSIA
Isänpäivätarjous! Kaikki äitiysasut –30%. (Ilmoitus Aamulehdessä 9.11.1993)
Sonkajärven Työttömien ruokala on toistaiseksi kiinni työvoimapulan vuoksi.
Voit myös tulla neuvottelemaan hiusongelmistasi, jotka henkilökuntamme toteuttaa Sinulle myöhemmin. (Kampaamoilmoitus Satakunnan Kansassa
14.4.1995).

Aino ja Ilmari Hyvärinen viettävät kultahäitään lasten ja lastenlasten kanssa.
Jälkipolvea onkin kertynyt niin, että kirjahyllyn päällinen alkaa olla täynnä.
(Kuvateksti Uutis-Jousessa kevättalvella 2002).
Äidit kertovat millaisia he olivat pojankoltiaisina.
Turmapäivänä veturimiehet ilmoittautuivat töihin kello 10.00. Onnettomuudessa kuollut kuljettaja oli hyvin väsynyt. (Helsingin Sanomat 26.1).
Viime vuonna ensimmäinen lohi nousi soutaen ylös Merikoskesta kesäkuun 15.
päivänä. (Kaleva 16.6).
Vainajien omatoimisuutta hautojen siivoamisessa korostaa Hyvinkään seurakunnan ylipuutarhuri Antero Puurunen. (Hyvinkään Uutiset 26.4.1994).
Kiitos asiakkaidemme luottamuksesta. Tuhannes keittiökalustetoimitus meni
rikki. (Ilmoitus Kainuun Sanomissa 19.12.1997).
Kuollut jalkapalloilija pelikieltoon Italiassa. (Otsikko Helsingin Sanomissa 19.9).
Ensimmäisen kerran hukkuneita alle 200. (Otsikointia Helsingin Sanomissa 3.2).
Tietysti täytyy muistaa poimijan ohje: Tunne myrkkysienet ja poimi ainoastaan
tuntemiasi sieniä. (Sakari Kilpelä MTV:n Huomenta Suomi-ohjelmassa 20.9).
Edestakainen matka Finnairin suihkukoneella. Ohjaaja mukana kaikilla matkoilla. (Mainostoimiston mainoksesta).

Elvenprincess
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TOMMIN HAASTATTELU
1.Kuka olet?
Tommi Mäkinen, jäsen nro 300.
Paljasjalkainen lahtelainen vuodelta 1971.
2.Mitä harrastat?
Musiikkia. Bassoa soittelen parissa bändissä. Haikarassa muutama levykin tullut
tehtyä. Ja osaan soittaa myös rumpuja .
3.Miten päädyit Klubille?
Ystäväni jäsen Pekka V. pyysi jo 10v sitten tutustumaan taloon. Kävimme silloin
tutustumassa Mariankadulla, mutta silloin omien henkilökohtaisten ongelmien
takia en vielä innostunut. Nyt uudestaan Pekka tutustutti tänne Vuorikadulle
uuteen paikkaan niin innostuin ihan toisella tavalla kun on omat ongelmat kurissa ja paniikkihäiriölääkitys kunnossa.
4.Mitä Klubitalo sinulle merkitsee?
Nyt kun lääkitys on kunnossa ja uskallan liikkua julkisilla paikoilla niin tämä paikka oli mahtava löytö! Tekemistä päivään, mahtavia kavereita/ystäviä täällä,
rytmiä päivään. Klubitalo on yksi parhaimpia asioita mitä on tapahtunut minulle vuosiin.
5.Mitä työtehtäviä tykkäät tehdä Klubitalolla?
ATK-töitä, esim. Klubin kotisivujen muokkausta, jäsentietojen päivityksiä, keittiötöitä.
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LAHDEN KLUBITALON OHJAUSRYHMÄ
Lahden Klubitalolle on saatu uusi ja uljas ykkösnyrkki. Tätä ykkösnyrkkiä kutsutaan nimellä Lahden Klubitalon ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on monipuolista asiantuntijuutta ja erilaisia verkostoja omaavia henkilöitä. Ohjausryhmän tavoitteena on Lahden Klubitalon pr-työ (näkyvyys/markkinointi),
Klubitalon toiminnan kehittäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Ohjausryhmän ensimmäinen kokoontuminen on ma 7.10. Klubitalolla.

Pia Haverinen
Asiantuntija
Lahden kaupungin osallisuus- ja hyvinvointipalvelut

Pasi Tinnilä

Yrittäjä
Liberi Oy
Juho Seilola
Sairaanhoitaja
Lahden kaupungin
vammaisneuvoston jäsen
Jonne Makkula

Toimitusjohtaja
Digital Office Company Oy

Vesa Tyrväinen
Osastonhoitaja
Psykiatrian poliklinikka Tepoli
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LAHDEN KLUBITALON OHJAUSRYHMÄ
Lasse Kantola
Kulttuurivaikuttaja
Suomen Diakoniaopiston Lahden
kampus / Theatrum Olga

Tiina Hotti
Viestintäasiantuntija

Mika Kari
Kansanedustaja
Kaupunginvaltuuston
I varapuheenjohtaja
Krista Viitala
Lahden Klubitalon jäsen
Koulutettu kokemusasiantuntija
Heikki Lund
Lahden Klubitalon jäsen
Koulutettu kokemusasiantuntija

Hannu ”Hanski” Kinnunen
Mediapersoona
Lahden Klubitalon
Grand old man
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
Kotisivu: www.phklubitalot.fi
facebook.com/lahdenklubitalo
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