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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.
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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama

PÄÄKIRJOITUS

Hyvää alkanutta
vuotta 2020 kaikille!

Vuosi lähti käyntiin muutoksella Johtaja-Jussin vaihdettua työpaikkaa ja
minun hypättyä Jussin jättämiin suuriin kenkiin. ”Muutoksen edessä on mielestäni ihan luonnollista, että tulee epävarma ja vähän pelokaskin olo:
mitä tästä eteenpäin? … Mutta niin on muuttunut ennenkin ja joka kerta
siitä on selvitty. Yhdessä.”, näin upeasti kirjoitti Krista edelliseen lehteen.
Yhdessä - siinä on kiteytettynä hienosti kaikki, mitä mielestäni muutoksessa
tarvitaan. Yhdessä - samaan hiileen puhaltaen voimme selviytyä vaikka
mistä. Yhdessä - se on melkoinen voimavara.
Parinkymmenen vuoden ajan olen työskennellyt mielenterveyden parissa
erilaisissa työtehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Hyvillä fiiliksillä olen tullut tänne Klubitalolle. Vastaanotto on ollut sydämellinen ja
lämmin. Kiitos siitä teille kaikille. Hiljalleen perehdyn talon toimintaan ja
tutustun ihmisiin. On ollut hienoa huomata, kuinka paljon asiantuntemusta, tietoa ja taitoa ympäriltä löytyy, samoin tukea ja apua. Tule rohkeasti
jutustelemaan ja nykäise hihasta aina, kun siltä tuntuu. Täällä olen.
Tehdään yhdessä toisiamme huomioiden tästä vuodesta upea!

Minna
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ÄÄNITYÖPAJA
Jo tutuksi tullut harjoittelijamme Samuli kävi vetämässä vielä yhden innostavan opinnäytetyön Klubilla 3.-19.12. Pajatoiminnaksi valikoitui tällä kertaa oman äänimaailman luominen. Latasimme kännyköillemme Hi-Res Audio Recorderin omien ääninäytteiden nauhoittamista varten ja tietokoneille Audacity ääntenkäsittelyohjelman.
Opimme lataamaan ääninäytteitä You Tubesta, siirtämään itse luodut äänet kännykältä koneen tiedostoihin ja muokkaamaan useista äänitteistä oman kokonaisen kuunnelman. Leikkasimme, häivytimme sisään ja ulos, säädimme äänen voimakkuudet sopiviksi, ajastimme kuunneltavat osat kohdalleen... kuuntelimme uudelleen ja uudelleen.
Osallistujia oli pääsääntöisesti viisi ja työskentely oli intensiivistä. Hyvä, että kahville
maltoimme mennä. Samuli toimi valmentajan tavoin auttaen aina tilanteen niin vaatiessa. Itseäni puhuttelivat kovasti omat nauhoitetut äänet ja esimerkiksi sirpaloitumisen saadakseni hakkasin kivellä lautasia sekä sisäpihalla että sisällä. Ulkona tila oli
kaikuva ja näytteen taustalta voi erottaa esimerkiksi auton äänen. Sisätilassa ääni oli
selvästi kuivempi ja käytin lopulta kuunnelmassani molemman tyyppisiä ääniä.
Tein meditatiivisen kuunnelman omaan käyttööni hyödyntäen paljon kuuntelemaani
Tytti Koron Kaikki on hyvin -rentoutusta. Elämäni äänet ja arki kulkevat meditaation
lomassa kuten ajatukset ja tunteet yleensäkin. Mielikuvassani sirpaloituminen symboloi elämäni hajoamista, mieleni järkkymistä ja kuivan äänen tullessa sirpaleet heitetään roskiin; toimijuuteni viedään. Voin pahoin. Vanhan elämän kuolema -uuden alku. ”Monet sinua vaivaavat pelot, negatiiviset asiat ja ajatukset – ja ehkä kehon kireydet, poistuvat jokaisen syvään uloshengityksen mukana. Jos vain tahdot päästää
niistä irti tänään, niin nyt saat tehdä niin. Hyvä, juuri noin.”
Tarinankerronta, oman tarinan omistajuus, oma äänimaailma. Yksi toipumisen askel.
Marjo P.
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Itselläni ei ollut oikein mitään ideaa millaisen kuunnelman tekisin, mutta päätin osallistua äänityöpajaan ihan testimielessä kun en ennen ole ollut mukana missään vastaavassa.
Pajan edetessä sain jotain ideoita kylmän talvisesta pohjoismaisen havumetsän äänimaailmasta, jossa kulkisin kuullen korppien vaimeaa ääntelyä ja lumisen metsän ääniä. Halusin yhdistää tähän myös jotakin mystistä ja synkkää, koska sellaiset asiat
kiehtovat minua.
Myös kuuntelemani musiikki antoi minulle paljon inspiraatiota, kuten yleensä. Erityisesti yhtyeet kuten norjalainen Wardruna, joka käyttää musiikissaan pohjoismaisia
perinnesoittimia sekä luonnon elementtejä kuten puita, kiviä ja vettä. Muinaisskandinaavisen mystisen musiikin täydentävät vanhalla viikinkikielellä kirjoitetut tekstit,
jotka pohjautuvat ikiaikaisiin myytteihin ja riimuihin. Sekä tanskalainen neofolk-trio
Heilung, joka käyttää maagisessa, ajoittain jopa sekasortoisessa musiikissaan esimerkiksi jälleenrakennettuja miekkoja ja kilpiä sekä muinaisia rumpuja ja pronssisormuksia. Yhtyeen lyriikat sisältävät tekstejä riimukivistä, säilötyistä keihäänvarsista, amuleteista ja muista esineistä Pohjois-Euroopan rautakaudelta sekä viikinkien ajanjaksolta.
Äänimaisemani pohjana käytin youtubesta lataamiani tuulisen havumetsän sekä lumisessa metsässä tarpomisen äänitteitä. Lisäsin metsään korppien vaimeita ääniä sekä
itse äänittämääni kahden käyttämäni riipuksen kilkettä, joka sointui aika hyvin äänitteen askeleisiin, luoden illuusion että metsässä kulkijalla olisi nuo korut kaulassaan
jotka liikkuessaan osuisivat toisiaan vasten luoden tuon äänen. Olisin jollakin tavalla
halunnut sisällyttää jotakin itselleni tärkeää musiikkia kuunnelmaani. Lopulta keksinkin käyttää kuunnelmassani Moonsorrow:in Varjoina kuljemme kuolleiden maassa
levyltä löytyviä kappaleita, joista toinen; Kuolleille ei oikeastaan ole edes musiikkia
vaan lyhyt äänimaisema jossa mies yrittää epätoivoisesti päästä väsyneenä ja nälkäisenä eteenpäin, kunnes heittäytyy maahan ja huutaa tuskaisasti kaksi kertaa. Loppuun
lisäsin lopun Huuto-kappaleesta. Näistä osasista muodostui lopulta aika voimakas
kokonaisuus, jolle annoin nimeksi Moonsorrowin levyn nimeä mukaillen; Varjona
kuljen kuolleiden maassa.
Mika K.
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MINUN TIENI KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI
KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN JA AMMATTILAISTEN
PITÄMÄT LUENNOT KLUBITALOLLA 2020

Päivämäärä

Aihe

Ke 15.1. klo 13.00

Huumeinfo Carita Virtanen / info on peruttu se
pidetään maaliskuussa

Ke 22.1. klo 13.00

Näkövammaisuus Heikki Pokki

Ke 29.1. klo 13.00

Minnesota-malli Mika Muukkonen

Ke 5.2. klo 13.00

Info psykoosi Minna Sharma-Arponen

Ke 12.2. klo 13.00

Aromaterapia info Hilkka Karvinen

Ke 19.2. klo 13.00

Vuorovaikutus info Sanna Nykänen

Huomio! Luennot ovat tarkoitettu kaikille Klubitalon jäsenille!
Tervetuloa!
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MUUTOKSISTA
Maailma muuttuu Eskoseni. Asiat ovat nykyään aika erilailla kun silloin
kun olin lapsi. Onhan siitä jo useampi kymmenen vuotta, ja täytän kohta vuosia ja ehkä tämä on semmoinen ikäkriisi, mutta muutokset ovat
aina olleet minulle vaikeita hyväksyä.
Muistan että silloin kun olin ala-asteella, niin meidän kotona käytettiin
vielä puhelinta, joka oli johdolla kiinni seinässä ja jossa oli käännettävä
numerokiekko. Kenelläkään lapsella ei myöskään ollut tietokonetta, ja
ne mahtoivatkin silloin olla vielä aika isokokoisia.
Oppilaat eivät sentään enää silloinkaan jakaantuneet talollisiin tai
mökkiläisiin niin kuin äitini lapsuudessa, mutta eräänlainen näkymätön
muuri oli siltikin olemassa, nimittäin suositut ja epäsuositut. Minä kuuluin
siihen jälkimmäiseen ryhmään.
Opetellessamme kertotaulua, kaikki laskettiin paperilla. Muistan vielä
miten kadehdin silloin erästä luokkatoveriani, joka sai käyttää luokan
ainoaa helmitaulua.
Opin käyttämään tietokonetta kunnolla vasta ammattikoulussa. Nykyajan lapset osaavat käyttää nettiä jo vaipoissa. On melko hämmentävää nähdä, miten taaperoilla on vaunuissaan viihdykkeenä älypuhelin
tai tabletti mitä he katselevat.
On melkoista, miten kaikki nykyään hoidetaan tietokoneilla. Ylioppilaskirjoitukset kirjoitettiin minun aikanani käsin paperille. Nykyään ei koulussa selviä, jos ei osaa käyttää tietokonetta. Se saattaa myös lisätä eriarvoisuutta lasten kesken.
Rahaliikennekin uhkaa muuttua elektroniseksi ja paperiraha kadota
kokonaan. Pidän kuitenkin enemmän paperirahasta. Se on jotenkin
konkreettisempaa ja siitä tietää kuinka paljon sitä lompakossa on.
En silti käy estämään kehitystä. Siinä on myös paljon hyviäkin puolia.
Elvenprincess
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18.12 PUUROJUHLA JA LÄKSIÄISET

Puurojuhlaa vietettiin juhlavan haikeissa merkeissä, koska tonttuilun lisäksi jätimme hyvästit paljon pidetyille Jussille sekä Tuijalle. Yksi jäsenistä toivotti molemmille turvaa, terveyttä, onnea ja rauhaa koko klubiväen puolesta sekä
luovutti muistoksi omat ankkurikivensä; Tuijalle Tunteen ja Jussille Järkeä.
Osallistuja oli paljon, mutta puuroa ja soppaa riitti koko poppoolle ja iloinen
tunnelma vallitsi juhlissa. Jälkiruokakahvin tai -glögin rinnalle sai ostaa myös
herkullista kakkua. Näitä Mika oli taituroinut useita, joista pari näkyy alla olevissa kuvissa. Nam!
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18.12 PUUROJUHLA JA LÄKSIÄISET

Ohjelmaa oli monenmoista, osallistujia bingoon ja jouluiseen musavisaan riitti
monta pöytäkuntaa. Opimme mm. että Tuijalla on Turtles kengissä ja Jussin
koira on dalmatialainen. Sen saimme tuta kyllä ihan livenä, koska Naava ter-

vehti kaikki Klubille tulijat
innokkaasti häntää heiluttaen ja olisi halunnut koemaistaa myös keittiön herkut.
Menossa mukana oli myös
pientä

väkeä

ihmettele-

mässä Lahden Klubitalon
puurojuhlia ja laulava joulupukkikin ehti kiireiltään paikalle meitä tervehtimään.
Harmi, että Samuli missasi
koko shown...
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HELMIKUU 2020
MA

TI

KE

TO

3

4
Luontoretki; Vierumäen

5

6
13.00 Liikunt

13:00 Klubikokous
16.00-18.00 Ilta-aukiolo,
leffa

maisemiin
8:15 Yhteydenpitopalaveri
13.00 ATK-tuki@paja

8.15 yksiköiden kuulumiset
13:00 Psykoosi-info
(vain jäsenille)

Kävelyryhmä
10
11:oo Lahden Klubitalon
ohjausryhmän kokous
13:00 Klubikokous

17
16.00-18.00 Ilta-aukiolo,

parturi

11
8:15 Yhteydenpitopalaveri
13.00 ATK-tuki@paja
Kävelyryhmä
18
8:15 Yhteydenpitopalaveri
13.00 ATK-tuki@paja
Kävelyryhmä

24
13.00 Klubikokous

25
8:15 Yhteydenpitopalaveri
13:00 ATK-tuki@paja

12
8.15 yksiköiden kuulumiset
13:00 Aromaterapia info
(vain jäsenille)
14:00 Luova@paja

13
13.00 Liikunt

19
8.15 yksiköiden kuulumiset

20
13.00 Liikunt

13:00 Vuorovaikutus
luento (vain jäsenille)
26
8.15 yksiköiden kuulumiset
14:00 Luova@paja
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27
13.00 Liikunt

PE

LA

SU

1

2

7

8

9

14
13:00 Vertaistukiryhmä
(suljettu ryhmä)

15

16

21

22

23

taryhmä

taryhmä

taryhmä

taryhmä

28
13.00 Vertaistukiryhmä
(suljettu ryhmä)
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Voimakuvat

Sosionomiopiskelija Iiris Lahden Ammattikorkeakoulusta oli vetämässä meille
voimakuvien ryhmää. Anteeksi mitä? Siis valokuvausta, jossa jokainen saa
määritellä millaisen kuvan haluaa itsestään otettavan. Mikä ihmistä voimaannuttaa, miten hän haluaa itsensä nähtävän. Tästä saisi varmaan pitkähkön filosofisen tai psykologisen tutkielman, mutta otetaan nyt vähän rennommalla otteella. Silti aihe yllättävän koskettava. Teemaksemme valikoitui ”Yhteys.” Yhteys itseen, luontoon, toisiimme jne.
Kyselin Iirikseltä, mikä on saanut innostumaan tästä luovasta menetelmästä.
Iiris kertoi harrastaneensa kuvataidetta ja mm. juuri valokuvausta. Hän halusi
olla ilonamme kannustamassa muitakin siihen. Innostus voimauttaviin kuviin
tuli jo aiemmasta kurssista Klubitalolta, jonka toinen opiskelija Samuli veti. Ja
koska uusia ihmisiä liittyy mukaan Klubitalon toimintaan, oli kurssi taas ajankohtainen. Toisaalta entisiäkin osallistujia riitti. Iiris kokee tärkeänä itseilmaisun kuvien kautta, niiden avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita. Luovuus ylipäänsä hyvä väline siihen. Iiris halusi olla rohkaisemassa jokaista kokeilemaan
kuvausta matalalla kynnyksellä. Toteutus tehtiin kolmen viikon aikana, joka
sisälsi kuvauksen, kuvien muokkauksen ja näyttelyn.
Näyttely komeilee nyt Klubitalon kahvilassa, tervetuloa tutustumaan siihen.
Päivä, jolloin kuvasimme, oli aurinkoinen. Osa porukasta oli koolla, vähän jännittyneinä, mutta innoissaan. Ihan kaikki eivät päässeet juuri silloin. Nautin
kävelystä, ja joku ehdotti reittiä Radiomäen kautta Pikku - Vesijärvelle. Lahden
kauneimpia seutuja siis. Oli hyvä hengittää raikasta ilmaa, luonnon värit olivat
huikeita, ruskaa näkyi vielä.
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Valittiin omia kohteita, ja kuvakulmia. Räps räps vaan. Järven pinta oli uskomattoman tyyni, oli lämmintä, suihkulähde pisaroi auringossa. Ei voinut olla myöskään huomaamatta, mitä taitoja porukassa piili. Mutta tämä oli vain osa kokonaisuutta. Kuulin Marjolta, yhdeltä kurssilaiselta, kuinka syksyinen hämärä päivä
inspiroi häntä. Kaamoksessa, riisutussa maisemassa on ihan oma juttunsa. Tämä
juuri on mielenkiintoista. Myrskyn tuiverrus voi myös voimaannuttaa. Niin monta kuin on ihmistä, on myös sielunmaisemaa, ja näkökulmaa.
Tässä joitakin ajatuksia osallistujilta. Olin itsekin yksi heistä.
• Marjo oli osallistunut jo aiemmin. Nyt oma prosessi pääsi jatkumaan. Edellisellä kerralla hän oli pääsyt tutustumaan eri osiin itsessään, ja sai ilmaistua
niitä. Aiemmin hän koki nähneensä itsensä monen omakuvan kautta. Kuva,
jonka hän nyt valitsi yhdistää minän yhdeksi, jolla on monta näkökulmaa.
• Eetu nautti toimivasta yhteishengestä
• Antin mielestä valokuvaaminen ryhmässä on tosi voimaannuttavaa. Photoshoppaus oli kivaa, ja jo vähän tuttua.
• Mikasta oli kivaa muokata kuvia yhdessä ohjaaja Tuijan kanssa, joka Iiriksen
tavoin oli auttamassa meitä kuvankäsittelyssä. Oli uusi kokemus nähdä
itsensä positiivisessa valossa. Se, että sai itse määritellä, miten halusi itsensä nähtävän, oli voimauttavaa, ja kokea ekan kerran onnistuvansa itseilmaisussa. Myös osallisuuden ja yhteyden kokemus näyttelyä kootessa oli tärkeää ja uutta.
• Koin myös yhteyden tärkeänä, juuri sen porukalla tekemisen. En ole tykännyt
olla kuvattavana. Oli jännää ja vapauttavaa se, että sain määritellä mitä ja
miten sen tahtoisin tapahtuvan. Yhteyksien syntyminen Klubitalolla, ja
myös juuri tuossa valokuvausporukassa oli tärkeää. Kokemusten ja elämän jakaminen ollut hoitavaa. Ja nyt se tärkein kysymys: Miten juuri sinä
lukija tahtoisit itsesi kuvattavan. Mikä sinua voimaannuttaa?
Marianni
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KRISTALLA ON (TAAS) ASIAA <3
Mä olen elossa. Se ei ole mitenkään itsestään selvää. Elin pitkään välittämättä itsestäni rahtuakaan. Puhun itsetuhoisesta käyttäytymisestä ja se on hyvinkin moninaista. Mä ryyppäsin,
aloitin tupakanpolton, söin mitä sattuu, milloin sattuu ja keräsin ympärilleni laajan kokoelman haitallisia ihmissuhteita. Vahingoitin itseäni viiltelemällä. Annoin toisten satuttaa itseäni henkisesti ja fyysisesti. Koska siihen mä olin tottunut. En pitänyt lainkaan rajoja. Miksi
olisi pitänyt? Mä kuolisin pian kuitenkin. Ei mun elämällä ollut merkitystä eikä päämäärää.
Se oli jokin virhe universumissa. Ei mun pitänyt edes syntyä. Kuinka monena iltana mä itkinkään ja toivoin, etten aamulla enää hengittäisi. Loppuisi se kaikki.
Maailma oli valtavan raadollinen. Sitä on jotenkin vaikea kuvailla, miten voi ollakin niin
umpikujassa, ettei elämässä ole enää valoa, väriä eikä mitään mistä unelmoida. Kun ei niitä
saavuttaisi kuitenkaan. Kun ei niihin pysty kuitenkaan. Kun se kuolema väistämättä tulee.
Kuolema oli se ainut haave. Se pakokeino, josta tuli jonkinlainen unelma, toive.
Mä suunnittelin 12 -vuotiaana mun hautajaiset. Millaista musiikkia niissä soisi ja millaisia
kukkia haluaisin. Ketkä olisivat paikalla. Mä olin lapsi. Ihan pieni lapsi, jolla ei ollut halua
enää elää. Haluaisin ottaa tuon lapsen ja halata lujaa. Kertoa, mitä siellä tunnelin päässä voi
olla. Muuta kuin vastaantuleva juna.
Mun sisällä on kuitenkin aina, ihan aina, läpi sen
kaiken, palanut jokin majakka. Jokin sellainen
voima, joka sai takertumaan elämään kaiken toivon menettämisestä huolimatta. Se voi olla sitkeyttä, sisua tai jääräpäisyyttä. Naiivia toivoa
siitä, että on pakko olla jotakin parempaa. Ihan
pakko. En mä tiennyt, mitä se olisi tai voisi olla.
Mutta jotain muutakin oli oltava, kuin se musta mössö, jossa tarvoin eteenpäin rinta ruhjeilla
ja henki salpautuen.
Tätä mä olen yrittänyt nyt selittää, kun otan pikkuhiljaa joka osa-alueeseen mun elämässä
jonkinlaista hallintaa. Kun otan jälleen vastuuta elämästäni ja itsestäni. Kun välitän ihan oikeasti itsestäni kokonaisuutena. Kun katson peiliin ja hyväksyn itseni. Kun unelmoin ja haaveilen. Se on ihanaa, en voi edes kuvailla. Miltä tuntuu, kun koko maailma on auki. Kun sä
näät jotakin tulevaisuudessa. Ja susta tuntuu, ettei ne haaveet, suurimmatkaan, ole tavoittamattomissa. Kun kuolema ei ole enää unelma, toive eikä pakokeino. Kuolema ei ole vaihtoehto. Vaikka jokainenhan meistä kuolee, mutta ajattelin itse elää ennen sitä. Elää niin paljon,
niin sydän auki, kuin vain ikinä pystyn. Tuntea, unelmoida, toivoa. Hengittää syvään, nähdä
värit ja auringon. Koska mä olen elossa. Mä hengitän. Mun sydän pamppailee rinnassa. Tunnen koko tunteiden kirjon. Mä olen elossa.
Ja siitä mä olen kiitollinen ihan joka ikinen päivä. Oli se päivä muuten hyvä, huono tai ihan
hirveä. Mä olen silti elossa. Mä saan elää sen päivän. Ja toivon mukaan sen seuraavankin
päivän. Mä olen saanut elää jo 11 vuotta siitä, kun mun piti ensimmäisen kerran kuolla. Yksitoista vuotta. Mitä kaikkea siihen mahtuukaan.
Ja kun mua ahdistaa, itkettää ja tuntuu, etten mä selviä, mä muistutan itseäni, että olen selvinnyt tähän asti. Mä selviän myös jatkossa. Ihan mistä vaan. Koska mä olen elossa. Kaikki
muu järjestyy ja selviää. Kun saa vaan hengittää syvään.
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HOHHOIJAKKAA
Nonni, Joulu lusittu ja miekkariki ol kaiten kiltti. Meinaan sain lahjoi, syötävää+ muuta kivaa ja vanha filatelisti riemussans, ku merkkeiki sain. No mustaha se aatto ol, joulupäivä+ tahvana musta valkeet.
Raketikki prätkitty pitkin taivait ja uus vuoskymmen si alko meneen. Saa
nähhä onk maailmantouhut yhtän fiksumpi, ei kyä siltä näytä, ku lehtii lukee ja
imiste jutui kuuntelee.

Sutonen hiljallee heräilee, ku valo lisääntyy. Krapsuttelee korvian, rääpii rähmiä silmistäns ja fundeeraa, notta taasko pitäis ruvet heräilee uutee vuotee ja
sen touhuihi.
Hohhoijaa, ei vaa välii viittis, vaa pakkoha se o. No oha mul nois postimerkeis
puuhaa piisannu, ku kokoelmii päivittäny ja ylimääräsiä etanalla maailmal lähetelly. Se o mielenkiintost, kui tommotti tairet kautta aikain, o saatu noi pienee tilaa. Mulla alkos se harrastus ku olin 12 v ja ny oon 56 v. Notta oha niitä
kertynny. Eihä varmaa hyväosaste mielest semmotti harrastet miekkaril sais
ollakkaa, mut mitä mää niist piittaan. Huvisa o kullaki.
Saa nähhä mimmotti rumbaa o työmarkkina ku monet shopparit päättyy ny
kevääl. No, ite oon niist ny eroo päässy, ku eläke juoksee, eikä tartte löysäs
hirres enäm killua. No tieteski ne jokka joutuva nii ei se kivaa o.
Sutosel pomppii toi teksti mihi sattuu, ku ADHD heittää kapuloit rattaisii, notta kolisee. Oisha se kiva jos sais ees jottai järellistä aikaa, mut jos porukoil
näitä lukies hauskaa o, nii nou hätä.
Notta aletaan tää uus vuoskymmen iloisissa merkeissä ja vaikka välillä hommat tökkii nii yritetää toistamme tukien pungertaa etiepäin, ku mummo lumes., vai misähä se mummo ny pungertaa, ku lunt ei o hitustakaa ja seki mikä
taivaalt ropsii, tulee veten.

NAPUTTELI LONELYWOLF
17
17

KÄVELYRYHMÄ

- Kävelyryhmä Klubitalolla
Onko vaikea saada itsesi liikkeelle? Haluatko nauttia luonnon
rauhasta kaupungin keskellä? Kaipaatko voimaa ja kirkkautta
ajatuksen juoksuun? Toivotko seuraa kävelylle tai uusia tuttavuuksia?
Jos vastasit johonkin kyllä, raahaudu Klubille tiistaisin klo. 13.
Menemme luontoon tai puistoalueille 2-3 hengen ryhmissä ja
palaamme klubille klo. 14 kahvitaukoon mennessä.
Helmikuussa havainnoimme:

Helmikuu

4.2.

11.2.

18.2.

25.2

Tee havaintoja
talvisesta
luonnosta. Voit
myös ottaa
kuvan.

Miten voit
iloita lumesta?
Tee jotain
mieluisaa,
vaikka lumiukko, hiihdä,
luistele tai
mene pulkkamäkeen.

Ulkoile
Valoisaan
aikaa. Mihin
aikaan alkaa
hämärtyä?

Ei kävelyryhmää

Ks. www.mtkl.fi Askeleita luontoon -kalenteri
Paikka: lähtö Klubitalolta lähiympäristöön, esim. Radiomäki, Pikku-Vesku,
Vesijärven ranta tai Lanupuisto, ja paluu Klubitalolle.
Aika: Tiistaisin klo. 13
Tervetuloa!
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LIIKUNTARYHMÄ

19

SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU
1.Kuka olet, kerro meille hiukan itsestäsi
MARKO, 40-VUOTIAS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA. ASUN YKSIN MUKKULASSA
JA TYKKÄÄN URHEILLA.
2. Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä ja kuinka monta
tuntia työskentelet viikossa?
CITYMARKETISSA, 1.3 ASTI JA TOIVON JATKOA. TEEN TÖITÄ 16 TUNTIA VIIKOSSA.

3. Minkälainen on työnkuvasi?
TAVAROIDEN HYLLYTTÄMINEN.
4. Miten olet viihtynyt työssäsi?
ERITTÄIN HYVIN. TÖIHIN ON AINA OLLUT MUKAVA MENNÄ.
5. Mikä on parasta ja mikä haastavinta työssäsi?
PARASTA ON SE, ETTEI TYÖ OLE LIIAN RASKASTA. ASIAKKAITTEN KYSELY ON VÄLILLÄ HAASTAVAA KOSKA AINA EN TIEDÄ MISSÄ MIKÄKIN TUOTE ON.
6. Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdytys ollut mielestäsi
riittävää?
ITSE TYÖN SAAMINEN KLUBITALON KAUTTA ON HYVÄ JUTTU. PEREHTYMINEN OLI
HELPPOA KOSKA TÖYN OPPI JO EKALLA TYÖ VIIKOLLA.
7. Tukeeko siirtymätyö omaa kuntoutumistasi?
KYLLÄ. OLEN ILOINEN, KUN ON ELÄMÄSSÄ JOTAIN UUTTA SISÄLTÖÄ.
8. Mitä sanoisit niille jäsenille, jotka
harkitsevat siirtymätyöhön hakeutumista?
KANNATTAA KOKEILLA TYÖN TEKOA.
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU
1.Kuka olet, kerro meille hiukan itsestäsi
Olen Sofia, 32-vuotias Klubilainen, asunut Lahdessa kauan
2. Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä ja kuinka monta
tuntia työskentelet viikossa?
Olen S-Market Mascotissa 6 kuukautta ja työskentelen 12 tuntia viikossa.
3. Minkälainen on työnkuvasi?
Hyllytän tavaroita ja palvelen asiakkaita kykyjeni mukaan.
4. Miten olet viihtynyt työssäsi?
Hyvin. Hommat on menneet paremmin kuin odotin ja tuntuu ihan mukavalta
käydä töissä.
5. Mikä on parasta ja mikä haastavinta työssäsi?
Pidän eniten asiakkaista, jotka kyselevät tuotteiden sijainneista yms. Samalla se
on haastavinta koska mietin jälkikäteen, että olinko tarpeeksi ystävällinen ja
selkeä.

6. Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdytys ollut mielestäsi
riittävää?
Tuntuu, että tukea saa, jos tarvitsee ja perehdytys on ollut tarpeeksi hyvää.
7. Tukeeko siirtymätyö omaa kuntoutumistasi?
Tukee, varmaan aika paljonkin. On kivaa huomata, että pystyy ja kykenee
ja tuntuu että etenee elämässä ainakin vähän, kun tekee jotain järkevää.
8. Mitä sanoisit niille jäsenille, jotka
harkitsevat siirtymätyöhön hakeutumista?
Kannustaisin hakeutumaan siirtymätöihin. Uskon että kynnys ei ole kauhean
korkea ja tukea saa Klubitalolta kyllä.
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TIMON SARJAKUVA
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Sähköposti: lahdenklubitalo@eskot.org
Kotisivu: www.lahdenklubitalo.eskot.org
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

