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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 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

JOHTAJA-JUSSIN JÄÄHYVÄISET
Tämä on tältä erää Johtaja-Jussin viimeinen kirjoitus KlubiLahti-lehdessä. Siirryn
vuodenvaihteessa Lahden Klubitalon johtajan työstä toisiin hommiin Digital Office
Companyyn. DOC on yritys, joka tarjoaa yhteistyökumppaneilleen innovatiivisia
tiedonhallinnan ratkaisuja.
Eräs klubitaloystäväni kommentoi minulle, humoristiseen sävyyn, että olen nyt tekemässä loikan eettisesti kestävästä sote-järjestöalan Klubitalomaailmasta ”pimeälle
puolelle” riistokapitalismin pyörteisiin. Nooh, kapitalismista ja siihen liittyvästä riistosta en tiedä, mutta DOCissahan keskitytään tiedonhallinnassa ”pimeän, järjestämättömän tiedon hallintaan”, joten jatkossakin tulen jedittämään hyviksien joukoissa, taistelussa pimeän tiedon imperiumia vastaan. Pyhästi kuitenkin lupaan että pimeä puoleni, eli pimeä huumori säilyy.
Aloitin työt Lahden Klubitalolla v. 2012, eli 7,5 vuotta sitten. Klubitalon johtajan työ
on ollut huippuduunia, jossa olen päässyt työskentelemään ja toteuttamaan itseäni sote-alan näköalapaikalla monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä monenlaisten ihmisten ja verkostojen kanssa. Näiden vuosien aikana on tapahtunut paljon. Mieleen ovat jääneet erityisesti monet edustustehtävät ja esiintymiset erilaisissa tapahtumissa, matkat Suomessa ja ulkomailla, Diagnosis Free Zone –
leimautumisen vastaisen kampanjan käynnistäminen ja idean leviäminen ympäri
Suomea ja maailmallekin, Lahden Klubitalo Arman Alizadin Täällä Pohjantähden
alla –ohjelmassa ja mahtava DFZ-konsertti Sibeliustalolla. Kaikkein mieleenpainuvimmat asiat ja hetket liittyvät kuitenkin Klubitalon arkeen ja siellä tutuksi tulleisiin
ihmisiin ja heidän tarinoihinsa. Kiitos, että olette jättäneet jälkenne elämääni ja
opettaneet minulle paljon. Toivottavasti myös minusta jää sieluunne positiivinen
kumina ja rock’n roll.
Lahden Klubitalo on tärkeä paikka monelle (myös minulle) - Paikka mihin tulla. Porukka johon kuulua. Mielekästä tekemistä. Klubitalolta saa tukea hyvinvointiin ja
mielenterveysongelmista toipumiseen, täällä keskitytään jokaisen vahvuuksiin, ei
diagnooseihin. Klubitalolla ei tarvitse olla yksin. Talkin’ to myself and nobody’s home - Alone (Estranged/G’N’R). Puhutaan itselle, mutta edes itse ei olla kotona
kuuntelemassa.
Kiitos ja terkut kaikille tuntemilleni klubilaisille, niin jäsenille ja henkilökunnalle Lahden Klubitalolla kuin muilla Klubitaloilla Suomessa ja ympäri maailmaa. Ootte huipputyyppejä! Uskokaa itseenne ja unelmiinne. Seuratkaa sydäntänne. You gotta
follow your heart, it's never too late to see the light in the dark (Follow your heart/
Scorpions). Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Etuoikeus siirtyä hyvien tyyppien parista Klubitalomaailmasta DOC-maailmaan, sinnekin hyvien
tyyppien pariin.
Aargh, valot sammuu, mut show must go on. See you later alligator!
Kohtapuoliin ex-johtaja-Jussi
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SUOMEN KLUBITALOJEN BILJARDITURNAUS
Suomen Klubitalojen välinen biljarditurnaus järjestettiin 23.10.2019 KasiBiljardissa Lahdessa jo 6. kertaa.
Kuvassa poseeraa Lahden klubitalon
pelaajia, jotka odottelevat pelivuoroaan. Hymy on herkässä tässä vaiheessa, mutta pelit on vasta alussa. Voittojakin oli vastustajistakin tullut eli hyvä
olokin hiipi puseroon.

Pelisalilla vallitsi hyvä tunnelma ja kaikilla tuntui olevan mukavaa. Alkusarjan pelejä pelataan useampi tunti ja
kisa edistyy mukavan leppoisasti. Etualalla Henkka katselee toisten peliä ja
odottelee omaa vuoroaan.

Pelit jatkuivat useamman tunnin ja
joillakin alkoi painamaan kisaväsymys, mutta ei se tunnelmaan vaikuttanut. Lahden Klubitalon pelaajat
Antti ja Villekin joutuivat ratkomaan
paremmuutensa keskinäisessä ottelussa. Antti voitti 2-1.
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Kisan järjestäjä Heikki Lund oli tyytyväinen että pelaajia oli jopa 30 henkeä. Heikki Lund toivoo että ensivuonna saadaan taas kunnon kisat
kokoon. Tämän vuoden kisassa oli
ennätysmäärä pelaajia.

Tiukkoja otteluita pelattiin koko päivä
ja lopulta kellon lähestyessä kello kolmea neljä parasta alkoivat pelata
finaalipelejä. Turnaus kesti klo 16
saakka, jyvät erottuivat akanoista.

Turnauksessa kolmanneksi tuli kisan
järjestäjä Lahden Klubitalon Heikki
Lund, toiseksi tuli Helsingin Klubitalon
pelaaja ja voittaja tuli ansiokkaasti
Porin Klubitalon pelaajasta. Onnittelut Porin Klubitalolle että jaksoitte tulla Lahteen saakka pelaamaan, ja
turnausvoittokin lähti mukaan.
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Hei kaikki! Keskiviikkona 4.3.2015 klo 12.48 olen painanut
sähköpostini lähetä –painiketta kohtalokkain seurauksin;
Huhtikuisena aprillipäivänä Heikki L. soitti minulle ja kertoi, että
minut on valittu Klubitalomme uudeksi työvalmentajaksi. Tänään
tätä yhteistä Klubitalo-taivalta on kuljettu 3 vuotta ja 4 kuukautta.
Määräaikainen työsuhteeni päättyy tulevan helmikuun lopussa,
mutta ystävänpäivän tienoilla tilalle syntyy uutta— pieni tyttölapsi.
Äitiysvapaalle jään tammikuun 13. päivä. Tulevaisuus on vielä auki
minun ja Klubitalon suhteen, mutta näemme vielä!
Klubitalollemme on haettu lisärahoitusta opintovalmentajan palkkaamiseksi, ja jos hakemus menee läpi, ei Klubitalo pysty tarjoamaan työsuhteelleni jatkoa. Mielelläni jatkaisin kanssanne, mutta
tällä hetkellä näyttää sille, että minun on aika siirtyä eteenpäin.

Käytän tämän tilaisuuden kiittääkseni aidosti sydämeni pohjasta
teitä kaikista yhteisistä hetkistä. Minulla on ollut maailman parhaat
kollegat ja olen saanut tutustua mitä ihanimpiin ihmisiin. Olen saanut
olla oma itseni, ja kasvaa hyväksyvässä ja turvallisessa porukassa.
Tulen kaipaamaan teitä.

Rakkaudella, Tuija
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KRISTALLA ON ASIAA
Rakkaat Klubilaiset!
Kirjoitin tämän asian koska niin ilmaisen itseäni paremmin. Klubitaloamme ravistelevat muutokset, aivan niin kuin vuosi sittenkin vaihdettuamme taustaorganisaatiota. Silloin talon ilmapiiri muuttui negatiiviseksi,
kaikki olivat kireitä ja jotenkin se talon tunnelma haihtui. Jäseniä hävisi,
eikä Klubilla enää välttämättä ollut mukava käydä. Tämä ei niinkään
johtunut taustaorganisaatiosta, vaan muutoksista ja niihin liittyvistä
epävarmuuksista ja peloista. Miten talon toiminta muuttuu? Onko tämä
silti meidän talomme? Joudummeko luopumaan jostakin? Mitä tämä
muutos käytännössä tarkoittaa?
Muutoksista kuitenkin selvittiin, silloinkin. Muutoksen jälkeen meillä on
ollut ennätyksellinen kesä ja syksy. Jäsenet ovat löytäneet takaisin, ja
olemme myös saaneet uusia jäseniä. Olemme taas hitsautuneet yhteen. Johtajalla on ollut muutoksen jälkeen enemmän aikaa meille jäsenille, niin kuin hän vähän lupailikin. Talon perustoiminta ei ole muuttunut ja tämä on yhä edelleenkin meidän talomme.
Muutoksen edessä on mielestäni ihan luonnollista, että tulee epävarma
ja vähän pelokaskin olo; mitä tästä eteenpäin? Niin nytkin.
Jussi on lähdössä uusiin töihin, eikä kukaan tiedä, millainen uusi johtaja
meille tulee. Jussi on ollut johtajamme, tukijamme ja tsempparimme.
Juossut pää kolmantena jalkana joka paikassa ja tehnyt kaikkensa
meidän Klubitalomme eteen. Itse sain häneltä ja koko talolta ison mahdollisuuden, mitä en unohda koskaan. Hän otti minut työkokeiluun,
vaikken sanaa suustani meinannut saada. Hän jättää joka tapauksessa
lähdöllään ison aukon Lahden Klubitalolle, tuli meille millainen uusi johtaja tahansa. Tuija on jäämässä äitiyslomalle, mikä on ihana ja iloinen
asia. Mutta sekin herättää epävarmuutta, onhan Tuija yksi meidän
kaikkien tukipilareista ja ihan mieletön tietokone/mainosvelho. Hänen
hymynsä valaisee koko talon ja ainakin minä olen saanut häneltä aina
aikaa ja tukea, vaikka olisi kuinka kiire. Totta kai sellainen jättää aukon.
Lisäksi talolle on tulossa mahdollisesti uusi opintovalmentaja ja koko dynamiikka muuttuu jälleen kerran. Mutta niin se on muuttunut ennenkin
ja joka kerta siitä on selvitty. Yhdessä.
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Mielestäni hämmennyksen ja epävarmuuden aikana olisi äärimmäisen
tärkeää keskittyä meihin. Me olemme Klubitalo. Olen itse kuvannut Klubitaloa kodiksi ja kaikkia siellä käyviä ihmisiä perheeksi. Toisten kanssa
tulee paremmin juttuun kuin toisten, välillä nahistaan ja ollaan eri mieltä. Joskus kiukuttaa, joskus naurattaa, joskus itkettää ja joskus se rakkauden ja tuen määrä, mitä talolta voi parhaimmillaan saada, ihan
pakahduttaa. Siihen minusta pitäisi keskittyä. Yhteisöllisyyteen, toisten
tukemiseen, kunnioittamiseen, arvostamiseen ja kuulemiseen. Koska
onhan meillä vaan hieno talo. Ihan mahtavia, erilaisia ja ainutlaatuisia
ihmisiä ympärillä. Jokaiselle meistä Klubitalo merkitsee jotain. Monelle
varmasti paljonkin. Ainakin itselleni. Olen täältä saanut yhteisön, joka
hyväksyy minut. Tukee minua. Juuri sellaisena kuin olen. Ja siinä on jotain hyvin ainutlaatuista. Olisi sääli hukata se epävarmuuden, nahistelun ja negatiivisuuden alle. En usko, että olen ainut, joka kokee näin.
Tuskin istuisimme täällä yhä uudelleen, jos talo ei merkitsisi meille jotain.
Toisille se on ponnahduslauta johonkin uuteen, toisille turvasatama. Joku tulee syömään, joku kahville. Toinen kaipaa rauhassa puuhastelua,
toinen nauttii keskusteluista ihmisten kanssa. Jokainen meistä on erilainen ja se on rikkaus. Se erilaisuus tekee meistä meitä. Ja yhdessä olemme vahvoja.
Toiveeni ja tämän tekstin koko pointti oli ehkä se, että katsoisimme pelon sijaan toivolla tulevaisuuteen ja luottaisimme, että me olemme me
kaikkien muutoksien jälkeenkin. Ehkä vähän eri tavalla ja muutamaa
uutta ihmistä rikkaampana. Työstäisimme suhteita toisiimme ja kunnioittaisimme ihan jokaista, vaikkemme olisikaan aina samaa mieltä kaikesta. Emme kylväisi negatiivisuutta ympärillemme arvostelemalla toisiamme tai nahistelemalla toistemme kanssa. Ne, jotka jatkavat muualle,
talletamme sydämiimme ja eiväthän Klubitalon ovet koskaan ole lukkoon menneet kenenkään selän takana. Aina voi tulla käymään ja
moikkaamaan. Koska me olemme ainutlaatuinen yhteisö upeita yksilöitä. Eikä sitä muuta mikään.
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JOULU ENNEN VANHAAN
Kohta joulu taas tulla jollottaa ja tähän lehteen kaivataan myös jouluisia tarinoita. Joten tässä niitä tulee: ajattelin kirjoittaa siitä, miten joulua
vietettiin ennen vanhaan, silloin kun isoisät ja isoäidit vielä elelivät maatiloilla.
Maatilan joulua alettiin järjestellä jo varhain. Kodit siivottiin perusteellisesti ja kynttilöitä valettiin. Jouluruokia valmistettiin suuret määrät, koska
vanhan uskomuksen mukaan jos ruoka loppui kesken joulupyhien, se
merkitsi sitä että tulevaisuudessa talo alkoi köyhtyä.
Jouluaatto-aamuna ihan ensin pyrittiin tekemään kaikki työt, niin kuin
navetta– ja tallityöt: hoitamaan, ruokkimaan ja juottamaan lehmät,
siistiä niiden karsinat ja ruokkimaan, juottamaan ja harjaamaan hevoset.
Sauna pantiin lämpiämään heti aamusta ja kuivia olkia levitettiin talon
lattioille juhlan kunniaksi. Seuraavaksi mentiin saunaan ja jätettiin lähdettäessä Saunatontulle hyvät löylyt. Saunan jälkeen kaikki pukivat
päälleen puhtaat vaatteet.
Saunan jälkeen käytiin jouluaterialle. Aterialla tarjoiltiin montaa erilaista
leipää: ruis- ja kauraleipää, ryynipuuroa, käristystä, räätikkälootaa, verimakkaraa, ryynimakkaraa, voita, palvattua lihaa, joulujuustoa, perunalootaa ja olutta eli sahtia. Pöydästä saattoi löytyä myös väskynöitä eli
luumuja.
Ruokia ei korjattu pois koko yönä, että Kotitonttu voi käydä herkuttelemassa oman annoksensa. Myös talonväen oli lupa syödä yötä myöten.
Sitten veisattiin virsiä ja luettiin Raamattua. Lahjoja ei välttämättä jaettu. Seuraavana aamuna aikaisin mentiin reellä joulukirkkoon.
Lähde: Koiramäen talvi, Mauri Kunnas, Otava
Elvenprincess
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ASKELEITA LUONTOON
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FUTISCORNERI
Jalkapallon EM-karsinnoissa saatiin jännittää Suomen joukkueen pääsyä kisoihin. Suomen piti voittaa viimeisissä peleissä Liechtenstein tai Kreikka. Myös jos
Italia voittaisi jäljellä olevat kaksi peliä niin Suomen tuloksella ei olisi väliä kisojen pääsyn kannalta. Suomi pääsi peleihin ilman suurempia loukkaantumisia
tai pelikieltoja. Lähtökohdat peleihin olivat siis Suomen osalta varsin otolliset.
Suomi ei ole päässyt jalkapallon arvokisoihin koko historiansa aikana. Suomen
mahdollinen pääsy arvokisoihin saikin suurta huomiota mediassa. Kisoihin pääsyllä olisi myös muita positiivisia seurauksia kuten näkyvyyden ja harrastajien
lisääntyminen sekä taloudellisen tilanteen parantuminen. Liechtenstein-peliin
lähdettiin varsin selvin asetelmin. Liechtenstein oli selkeä altavastaaja ja Suomi
selkeä suosikki peliin. Vedonlyöntitoimistot ennakoivat pelin tulosta selvin kertoimin. Pelin kuva oli selkeä, Suomi hallitsisi palloa ja vastustaja puolustaisi tiiviisti. Vastustajan ainoat mahdollisuudet olivat vastahyökkäykset.
Peli käynnistyi kuten odotettiin. Suomi hallitsi palloa ja vastustaja koetti rikkoa
Suomen peliä. Peliä pelattiin pitkään ilman maaleja. Suomi loi paikkoja ja Suomen maali suorastaan roikkui ilmassa. Kuitenkaan vapauttavaa maalia ei tullut ennen kuin Lahden Reippaan kasvatti Jasse Tuominen iski pallon Liechtensteinin verkkoon. Peliä katsomassa olleet kannattajat hurrasivat niin stadionilla
kuin muissa katsomoissa. Pelin kuva jatkui samanlaisena maalin jälkeen. Tarvittiin lisää maaleja, jotta voitaisiin hengittää vapaammin. Ratkaisumaali näyttikin tulevan kun Suomen pelaajaa rikottiin rangaistusalueella ja Suomi sai rangaistuspotkun. Rangaistuspotkua tuli laukomaan Norwichin hyökkääjä Teemu
Pukki. Pukki laittoi rangaistuspotkun varmasti sisään ja Suomi johti 2-0. Pelin loppu olikin pelkkää kosmetiikkaa ja Suomi teki lukuisista paikoista vielä yhden
maalin ja Suomi voitti 3-0.
Näin ollen Suomi varmisti kisapaikan jo aikaisin ja jäljellä olevan Kreikka-pelin
lopputuloksella ei olisi merkitystä. Suomi hävisi Kreikalle. Myös Italia voitti jäljellä
olevat pelit, joten Suomi olisi
päässyt kisoihin joka tapauksessa. Liechtenstein-pelin jälkeen ilo oli ylimmillään. Ilotulitteet paukkuivat ja fanit ryntäsivät kentälle. Näin Suomi
pääsi kesällä 2020 pelattaviin
jalkapallon EM-kisoihin.
-Jäsen nro 182
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HELSINGIN RETKI 19.11.2019

Kävimme Kampin pippurissa ihanalla lounaalla seisovassa pöydässä (Mitkä
kasvisvaihtoehdotkin!)...Fanitamme!

Mielenterveysmessut olivat päivän 1. kohteemme, jossa olimme vajaa 2 tuntia.
Ravintolakäynniltämme suunnistimme eteenpäin seuraavaan kohteeseen,
joka on tässä sivun ala-vasemmalla näkyvä Luonnontieteellinen museo aivan
upeine näyttelyesineineen, täytettyjä villieläimiä ja luurankoja, tietoa jopa esihistoriallisesta ajasta.
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KLUBIKOKOUSTEN KOOTUT
15.4 2019 Kartoituksen palaute. Kartoitusviikon palaute esiteltiin, jonka saimme verkon
vahviste-hankkeen Päiviltä ja Pepiltä. Arvosanamme oli 3,56/5.
Klubitalon uusi hallitus. Tiina Hotti ja Vesa Tyrväinen ovat lupautuneet jatkamaan. 29.4
pidetyn kokouksen jälkeen Päijät-Hämeen Klubitalo ry yhdistystä ei enää ole.
17.6 Miten toisille puhutaan. Asia alustettiin niin, ettei ole mukavaa, jos henkilöt menevät henkilökohtaisuuksiin mm. lihavuus, rahan lainaus ja raskaus.
Keittiön lopputyöt. Keittiön loppusiivoukseen ei ole ollut tekijöitä. Olisi mukavaa, jos vapaaehtoisia olisi aina lopputöihin ja siivoustyöt tehtäisiin yhdessä.
24.6 Jäsenten vakuutus. Jäsenten vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ohjeet löytyvät yksiköistä ja Sharepointista.
26.8 Kuukauden kakkukahvit. Resurssien mukaan kuukauden viimeinen perjantai.
9.9 Eetu N.:n jäsenyys vahvistettiin numerolla 305.
16.9 Jussi kertoi, että jatkossa kuukausittain tehdään tilastoraportti: osallistujat, ruokailijat, sukupuolijakauma jne.
23.9 Klubitalon uusi sosionomiopiskelija Iiris H. esittäytyi ja on Klubilla harjoittelussa jouluun saakka.
30.9 Jäsenvahvistus. Petri V. jäsenyys vahvistettiin numerolla 306. Taukoajat ja niiden
kunnioittaminen. Taukoajoista on lipsuttu. Jatkossa pidettäisiin aikataulun mukaisesti.
Erityisesti ruokatauossa täsmällisyyttä olisi noudatettava ja viivästymisistä ilmoitettava.
Vessan käyttö ja siisteys. Huomioitavaa: ei jätetä roskia ym. lattialle, vessaharja huuhdeltava käytön jälkeen, jos paperi loppuu, niin ilmoita siitä tai hae itse lisää, käsipyyhepaperia ei saa laittaa WC -pönttöön. Siivoaminen ja siisteys. Pyritään siivoamaan omat
jäljet; esimerkiksi kahvitahrat. Voi tarvittaessa huomauttaa toista, jos näkee tämän sotkevan.
14.10 Pieni Klubitalo -opas. Opasvihko on kiertämässä Klubitalolla. Se sisältää tarpeellisia käytännön asioita. Opasta ruvetaan jakamaan uusille jäsenille, jos se havaitaan
kelvolliseksi.
21.10 Kulttuurikokemusasiantuntijakoulutus v. 2020. Nina R. kertoi Kaunis mieli -hankkeen
lähestyneen Klubitaloa tulevan koulutuksen takia. Tarkoitus on kouluttaa kokemusasiantuntijoita, jotka kertovat omaa tarinaansa kulttuurin menetelmin. Lisätietoa saa Ninalta.

16

ROTARY-KLUBI KLUBILLA
21.11.2019 Lahden Klubitalolla vieraili Lahti-Wellamon Rotaryklubin jäseniä. Rotaryt lounastivat kanssamme ja lahjoittivat Klubitalolle 500€ shekin käytettäväksi
mielenterveyskuntoutujien tietojenkäsittelykoulutukseen sekä tietokoneen
(tietokoneen lahjoitus: Yrjö Tolvanen). Lahden Klubitalo kiittää lahjoituksesta ja
mukavasta vierailusta! By the way, näytimme rotareille videon Klubitalon toiminnasta videotykillä, jonka olimme saaneet lahjoituksena rotareilta aikaisemmin.
Rotaryklubi Lahti-Wellamo syntyi vuonna 2015, kun Lahti-Mukkulan rotaryklubi
ja Lahti-Joutjärven rotaryklubi yhdistyivät. Klubissa toimii noin 40 jäsentä. Rotary
on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200
maassa – jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on miltei 300
rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 10 000.
Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen
samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Rotaryklubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja naisia. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä
koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.
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OPINTO– JA TYÖYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Ohjaamo

Ohjaamon palvelut on tarkoitettu alle 30-vuotiaille
Maksutonta ohjausta työllistymiseen, opiskeluun ja tulevaisuuden
suunnitteluun

Päivittäin saman katon alla TE-asiantuntijoita, uraohjaajia, koulutusohjaaja ja KELA-palveluneuvoja (Skype). Ohjaamossa voit tavata myös
esimerkiksi yritysneuvojan, asumisohjaajan ja ammatinvalintapsykologin.
Ohjaamon kotisivuilta löytyy viikkolukkari, josta löytyy, milloin tapahtuu
mitäkin
Ohjaamoon voi mennä ilman ajanvarausta
ma-to 10-16 ja pe 10-14
Kirkkokatu 21 E, sisäpiha.
050 398 5665 / ohjaamo.lahti@lahti.fi








Vauhdittamo

Vauhdittamon palvelut on tarkoitettu yli 30-vuotiaille lahtelaisille työnhakijoille

Vauhdittamo tarjoaa yhden luukun palvelupisteessä joustavaa
ja yksilöllistä palvelua esimerkiksi käytännön apua työnhakuun CV, työhakemus, työhaastattelu, digitaaliset välineet - sekä vinkkejä
erilaisten työnhakukanavien tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi he auttavat tunnistamaan ja soveltamaan omaa osaamistasi sekä näkemään paremmin eri vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen.
 Tarkempaa tietoa ja viikkolukkari löytyy Vauhdittamon kotisivuilta
 Vauhdittamossa voit asioida ilman ajanvarausta
 ma-pe 9-15
 Aleksanterinkatu 10 B, 4. kerros
 044 416 4886 / vauhdittamo@lahti.fi


Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku
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Palveluita kaiken ikäisille Päijät-Hämeen alueella asuville
Ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalihuollon palvelutarpeissa,
esim. arjessa selviytymiseen, asumiseen, mielenterveyteen, päihteisiin tai
vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen jne.
Päivystys kaupunginsairaalalla arkisin 9-15 (ilman ajanvarausta). Palveluun voi myös varata sähköisesti oman ajan. Palvelunumero palvelee myöskin arkisin 9-15 numerossa 03 819 4850.

KEVÄÄN OHJELMAA
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ULLA NATSAS
Ny sitte tärppäs vihoviime. Siis toi eläke. Loppus se löysäs hirres roikkumine.
Syyspäivän tasasuski meeny ja ny sitte vaa pimenee.
Kelit ollu ny kauniita ja kirpakoita aamuja ollu. Ny pilvesä ja lämmint ja vettäki
välii tullu enämpi vähempi.
Mitähä täsä ny sitte alkais säheltää, näin eläkeläisenä. No, pieneks jäi, notta ei
sillä rillumareita vedellä, mut kuha ny joteski menee etiepäin, nii väliäkö hällä
ny sitte o.
Tota maailmanmenoo seurates, kyä miekkari fundeeraa, et o hulluks menny
seki. Kaikenlaist messuamist ja muut pauhaamist, ettei taho miekkari ain peräs
pysyy, mut tartteekoha sitä si aina nii pysyäkkän. Kuha jotenki läjäs pysyy, ettei
kuttu Muumilaakson pyöree koppi , miekkaria nurkkii ettiin.
Toi joulun jollotuski vaa aikastuu. Kävin tosa syyskuu puolesvälis Triossa ja ku
kiersin siält kellari kautta pihal, nii yhes korttitelinees jo joulukorttei. Kyä men
miekkaril öögät pyöreeks, et joko nu jo alkaa. Millonkaha toi pukki+tonttu
kouhoomine alka jo juhannukse jälkken, ku aina vaa aikasemmaks menee.
Senki sitte näkee, et mimmotti o joulubisnes, ku ihmisil tullu nää veronallen rahat pitkin syksyy. No siittä ny mittän, ku ite en
sen joulun kans nii muuteska kouhkaa.
Hiljalleen päivät si lyhenee ja kait koht se
kura ja loskaki alkaa lennellä ja miekkari haluis välii lyörä vällyt korvil ja käyrä ku karhut
talvilevol, mut hgarmi ku toi ihmiselimistö ei
voi käyrä silleen lepoon ku karhut. Siis et löis
pihkatapin persuuksiin ja si vaa unta kuuppaan. Kevääl sitte vaa raapis rähmät silmist
ja alkais kattel et onk maailma viä pystys,
vai menny kuppista heijaa nuritte.
HAH,HAA!!!!!!!!!!!! Kaikke tua yläpytys vaa
seilaa, mut hyvä ku ees jottai ettei iha tyhjää
kumise. Joskus ku o niitäki hetkii, et hirttää
kiinne ja ajatus katkee, notta prätkähti. No,
ilosesti ny sitte mennää joulua kohti.
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marianni
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JÄSENKYSELYN TULOKSET
Jatkoa edellisestä lehtinumerosta.

3,78

1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
Vastaajat kokevat pääsevänsä vaikuttamaan Klubitalon päätösten tekoon
keskiarvolla 3,78 eli melko hyvin.

Yli puolet vastaajista on suunnitellut enemmän tulevaisuuttaan alettuaan
käydä Klubitalolla.
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JÄSENKYSELYN TULOKSET

1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
Vastaajat kokevat Klubitalotoiminnan edistäneen hyvinvointiaan .

1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä

Vastaajat arvioivat henkilökunnan toiminnan yleisesti ottaen hyväksi.
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JÄSENKYSELYN TULOKSET

Vastaajista suurin osa on kiinnostunut siirtymätöistä.

Vastaajista 19 % suunnittelee opintojen aloittamista.
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JÄSENKYSELYN TULOKSET

Kaikki vastaajat suosittelisivat Klubitaloa muille.

Jos Klubitaloa ei olisi, miten käyttäisit Klubitalolla
viettämäsi ajan?
”Todennäköisesti kotona lojuen ja lueskellen. Tosin arkisin käyn aamulla lähikuppilassa. Elämä olisi jossain määrin eristynyttä, eikä olisi vertaistukea.”
”Osallistuisin ehkä kansalaisopistojen kursseille, mutta enemmän tulisi oltua
vaan kotona.”

Vapaa sana
”Olen onnellinen että löysin Klubitalon ja että uskalsin ruveta käymään täällä”
”Olen vasta tulossa jäseneksi, tutustunut yksiköihin pidemmän kaavan mukaan
mutta hyvä niin. Koen jo ennen jäseneksi ottamista olevani osa tätä yhteisöä,
jossa minut hyväksytään juuri tällaisena, toipuvana, eteen ja taa menevänä
yksilönä. Kiitos siitä kaikille klubitalossa olijoille.”
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TIMON SARJAKUVA
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TIMON SARJAKUVA
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
Kotisivu: www.lahdenklubitalo.org
facebook.com/lahdenklubitalo

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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