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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
Hei, vuosi vaihtui jälleen ja minä aloin taas avautumaan eli olen Heikki.L jäsen
numero 156. Kun tämä lehti ilmaantuu olen ollut Lahden Klubitalon toiminnassa
mukana 10 vuotta. Pitkä tie on kuljettu Klubitalon mukana, on nähty Mariankadun muutto Vuorikadulle ja johtajakin vaihtui tämän vuoden alussa. Itse olen
viihtynyt Klubin toiminnassa hyvin nämä vuodet. Olen saanut pikku hommiakin
hankkeen kautta mikä toimii Klubitalon sisällä eli käyn koulutettuna kokemusasiantuntijana psykiatrisella osastolla potilaiden luona kertomassa omaa kuntoutumistarinaani. Tällä hommalla toivon, että pystyisin auttamaan ihmisiä jotka ovat
vielä heikommassa kunnossa. Lisäksi järjestän biljarditurnauksen 2 kertaa vuodessa eli kolmannelle sektorille keväisin ja Klubitalojen välisen syksyllä. Toivon myös,
että uusi johtaja toisi toimintaan jämäkkyyttä ja järjestystä jotta työntekijät ja jäsenet + kävijät tietäisivät missä mennään taloudellisesti ja mikä on minkin yksikön
hallinnassa eli kuka tekee mitäkin. Eskot tuli hallinnoimaan Lahden Klubitalon
toimintaa vuona 2018 ja toivoisinkin, että tiedon kulku olisi joustavaa hallinoivan
yksikön ja Lahden Klubitalon välillä. Itse vietän vapaa aikaani pelaamalla korttia
ystävieni kanssa, saunomalla kavereitteni kanssa ja kuuntelemalla musiikkia aika
paljon. Tyttäreni asuu nykyään Vantaan Martinlaaksossa ja täytti vuoden 2019
lopussa jo 22 vuotta. Meillä on todella hyvät välit tyttäreni kanssa ja pidämme
joka viikko sunnuntaina puhelutuokion, jossa käymme viikon tapahtumat läpi.
Tyttäreni on minulle todella tärkeä ihminen eli ihana tapaus.
Kiitos kaikille Lahden Klubitalolaisille
menneestä vuodesta ja toivon kaikkea
hyvää tälle vuodelle henkilökunnalle,

jäsenille + kävijöille ja uudelle johtajalle
tsemppiä.
LAHDEN KLUBITALON Z-JUNA LÄHTI
PUKSUTTAMAAN VUOTTA 2020
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KAUPPAPALVELUN HAASTATTELU

1.Esittelisittekö itsenne alkuun?
Pauli Semeri ja Lassi Kääriä Lahden kauppapalvelusta
2. Mitä työnne sisältää, miten päädyitte nykyiseen työhön ja mikä on siinä parasta?

Kauppapalvelu vastaa tuotteiden keräyksestä, pakkauksesta sekä kotiin kuljettamisesta. Vuonna 2007
perustimme yrityksen joka tuottaa kauppapalvelua sitä tarvitseville ikäihmisille. Vuonna 2012 palvelu laajennettiin kaikkien lahtelaisten käyttöön. Parasta työssä on vastuu omasta tekemisestä, vapaus ja monipuolisuus yrittäjänä olemisessa.
3. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä
on?

Työn jatkaminen ja kehittäminen. Pidempi aikaisempana haaveena kauppapalvelu Suomen jokaisessa
kaupungissa.

4.Miten huolehditte jaksamisestanne?
Asenne ja vapaa-ajan liikunta. Perheellä iso vaikutus.
Nukkumisen tärkeys.
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5. Minkälainen kuva teillä on jäänyt Klubitalosta
ja miten mielestänne yhteistyö on sujunut?

Positiivinen kuva on jäänyt ja toiminta vaikuttaa hienolta
ja tärkeältä. Yhteistyö on sujunut saumattomasti. Tilaukset tulee ajallaan ja vastassa on aina iloisia ihmisiä.
6. Miten näette mielenterveysongelmat ja miten
mielestänne ennakkoluuloja ja syrjintää voisi vähentää?

Tärkeä asia johon täytyy kiinnittää huomiota ja yhteiskunnalla suuri vastuu asiassa. Mielenterveysongelmiin täytyy
panostaa ja avata asiaa. Ennakkoluuloihin tiedottamisella
on tärkeä rooli. Suhtautuminen asiaan on usein negatiivista. Se on hieno asia että julkisuuden henkilöt ovat tulleet asian kanssa esille.
7. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää lehden lukijoille?

Kiitos Klubitalolle hyvästä yhteistyöstä ja duunista. Hyvää
kevättä ja jaksamista kaikille. Muistakaahan käyttää kauppapalvelua! https://www.lahdenkauppapalvelu.fi/
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POSTIMERKKIEN IHMEELLINEN MAAILMA

Mienhä nyt aloittais tän jutun. Postimerkit, nuo pinet, suuret paperinpalat.
Niin me ihmise melkein jokainen harrastaa jotai. Minulla on harrasteena tää
postimerkkien keräily. Aloin niitä keräillä, kun olin 12:sta vuotias ja nyt olen
56. Siis jonkunlainen pieti se ollu. Välillä ol lyhyempiä, pitempiä taukoja, ettei
paljon kokoelmat karttunu. 2000:t luvul, meni monta vuotta, että niitä vaan
kertyi,. Nyssyköihi, pussukoihi. No yli vuos sitte tämä harraste sitten aktivoitu
uudestaan ja aikaa onkin sitten kulunu, ku kokoelmia oon päivittäny.
Mitä kerätään? No, jos vaikka mitä. Repertuaaria riittää liki jokaisen kerääjän
makuun. Itse kerään koko maailman merkkejä. Notta kaikki kelpaa niin uudet
kuin vanhatkin. Tietysti, voi jonkun mielestä tehhä sekavaa touhua, mutta minua kiinnostaa juuri se millaista taidetta ja ajankuvaa eri maista merkit kertoo.
Useimmat keräilijät keskittyvät tiettyihin maihin tai aiheisiin, esim. Suomi,
Ruotsi jne. Tai eläin, kasvi,urheilu, historia jne. Siis joka makuun löytyy tavaraa, jos kiinnostus herää.
Mulla aihemerkeissä kiinnostaa eniten eläinaiheet ja Disney, eli Mikki Hiiri
jne.Toiset kerääjät jaottaa aihemerkitkin, että esim alkaa eläinaiheisita keräämään vain nisäkkäitä jne.
Postimerkkien historia alkaa 1841, Englannin mustasta 1 penyn merkistä ja
keräilykin alkoi hyvin pian sen jälkeen. Samoin muut maat alkoivat julkaista
postimerkkejä ja varmaan muutamassa vuosikymmenessä ne levisi ympäri
maailmaa, niin että 1900 luvulla jo suurimmassa osassa silloista maailmaa
merkkejä käytettiin postiliikenteessä.
Anteeksi, jos teksti sekavaa ja hyppelee. Noi mun pollan sukset tuottaa sekameteliä, mutta jos asiasta jotain selkoa saa nii hyvä. Miten säilytämme merkkejämme. Niitäki on monelaisia systeemejä. On säiliökansioita, liimakkeilla
laitettavia kansioita, maakansioita jne. Siis jokaiseen keräilytapaan löytyy kansiot.
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POSTIMERKKIEN IHMEELLINEN MAAILMA

Ensimmäiset kansiot merkkejä varten ilmestyivät 1863. Siis 156 vuotta sitten.
Kiinnitin siihen tietoon huomiota, kun itse synnyin satavuotta sen jälkeen. Siis
sivuhuomautus tuokin.
Postimerkkien keräily mainitaan maailman toiseksi suosituimmaksi harrastukseksi, jalkapallon jälkeen.
Keräilyn alkuun pääsee jo hyvin pienellä rahalla ja paljon teemme myös vaihtokauppaa, niin ei tartte aina rahaakaan kokoelmien kartuttamiseen. Tietenkin
harvinaisempia merkkejä voi keräillä vain rikkaat, mutta kyllä peruskerääjäkin
saa änttiin suurenkin kokoelman, kun vuosia niitä mettästää millon mistäkin.
Mistä merkkejä sitten saa? Itse kierrän esim, kirppiksiä, joista voi löytyä hyvinkin halvalla merkkejä. Tosin kirppiksiltä on tuurin peliä, että merkkejä niihin tullu. Sitten on tietenkin postimerkkikaupat, joista löytyy parhaiten, jos
hakee tiettyjä merkkejä, ensipäiväkuoria jne. Niissä hinnat hivenen korkeampia, kun etenkin vanhoja merkkejä yms. Myydään luettelohinnoilla, mutta niistäkin voi tehä löytöjä pienellä rahalla jos ostaa esim. leikkoa.
Tärkeimmät työvälineet ovat pinsetit ja suurennuslasi. Sitten myös hammastemittari, jos kiinnostus jatkuu ja mennään filatelian puolelle. Sillon etsitään erilaisia hammastuksia ja myös vesileimoja joihin löytyy myös tarvittavat välineet. Pinsetit on hyvä olla tasapäiset, ettei tee reikiä merkkeihin ja suurennuslaseiski löytyy monenlaisia. Pääasia että löytää itselle sopivat välineet.
Sitten on myös kirjallisuutta, kuten eri maitten postimerkkiluettelot. Niistä
pääsee näkemään, mitä missäkin julkaistu ja millä hinnoilla niitä myydään.
Postimerkit yleensä hinnoitellaan, postituore, postituore liimakkeella, leimattu
ja loistoleimainen. Kirjastoista löytyy erilaisia luetteloita. Siis ei tarvitse kaikkia ostaa mitä tarvitsee.

NOTTA KERÄILLÄÄN T: LONELYWOLF
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HENRIK VIII JA HÄNEN 6 VAIMOAAN.
Olen lueskellut historiallisista henkilöistä ja vaikka kruunupäistä löytyy
monenlaista sakkia, niin en ole törmännyt kovinkaan moneen kuninkaaseen, joka olisi ollut naimisissa näin monen naisen kanssa, yhden
kerrallaan tietenkin.
Tuohon aikaan hallitsijan oli välttämättä saatava lapsia, jotka myöhemmin nousisivat valtaistuimelle isänsä jälkeen. Ja noiden lasten olisi
oltava poikia. Nainen hyväksyttiin hallitsijaksi vain jos miespuolisia perijöitä ei ollut.
Naiset kykenivät synnyttämään lapsia vain tiettyyn ikään asti, eikä
elinikä tuohon aikaan ollut kovin pitkä, joten piti aloittaa niin aikaisin
kuin mahdollista. Nuoret neidot naitettiin usein jo 16-vuotiaana.
Tässä vähän tietoa kustakin vaimosta.
Henrikin ensimmäinen vaimo oli Katariina Aragonialainen. Katariina oli
alun perin tarkoitettu Henrikin veljen vaimoksi, mutta veli kuoli kun he
olivat olleet naimisissa noin yhden päivän. Katariina ei kyennyt synnyttämään Henrikille poikalasta vaan synnytti tyttären, Marian. Henrik
erosi Katariinasta voidakseen naida Anna Boleynin, Katariinan hovinaisen.
Toinen vaimo oli nimeltään Anna Boleyn ja hän oli todellakin
edellisen kuningattaren hovinainen. Kirkko ei ollut suostuvainen Henrikin avioeroon, joten Henrik teki itse itsestään kirkon pään ja myönsi itselleen luvan naida Anna. Mutta Anna Boleyn ei myöskään kyennyt
synnyttämään poikalasta vaan sai tyttären, Elisabetin. Anna Boleyn
lavastettiin syylliseksi uskottomuudesta ja hänet mestattiin.
Kolmas vaimo oli nimeltään Jane Seymour (vähän niin kuin se näyttelijä). Hän oli puolestaan Annan hovinainen. Jane onnistui siinä missä
edelliset vaimot epäonnistuivat, hän synnytti pojan. Mutta hän kuoli
synnytyksestä johtuneeseen heikkouteen.
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Neljäs vaimo oli nimeltään Anna Kleveläinen. Henrik ei itse valinnut häntä,
vaan hovi valitsi hänet kuninkaan puolesta. Anna tuli Saksasta, mutta Henrik
hylkäsi hänet melkein saman tien, koska hän ei Henrikin mielestä ollut kaunis
eikä muutenkaan viehättävä. Henrik erosi hänestä ja Anna jäi asumaan itsekseen Englantiin Henrikin hänelle luovuttamaan asuntoon.
Viides vaimo oli nimeltään Katariina Howard. Henrik oli tuolloin jo aika iäkäs ja
Katariina vasta nuori neito. Ehkä kuningas tunsi itsensä nuoremmaksi nuoren
vaimon kanssa. Henrik suorastaan hukutti Katariinan kalliisiin lahjoihin. Valitettavasti Katariina Howard oli aidosti uskoton ja hänet mestattiin.
Kuudes ja viimeinen vaimo oli nimeltään Katariina Parr. Henrik oli nyt jo melko
vanha mies ja lihavakin hän oli. Katariinan tehtävä oli lähinnä toimia miehensä
hoitajana ja hänen lastensa huoltajana. Katariina jäi henkiin vielä Henrikin kuoleman jälkeenkin ja hän nai toisen miehen.
Koko tämä sotku käytiin läpi vain, jotta Henrik saisi poikalapsen tai mieluusti
useitakin. Sen takia olikin ironista että ainoa poika Edvard, josta tuli kuningas,
kuoli vain 16-vuotiaana johonkin sairauteen.
Hänen jälkeensä hallitsi Maria Tudor, vanhin tytär. Marian jälkeen hallitsi Elisabet. Hän ei koskaan mennyt naimisiin, muisti ehkä miten hänen äidilleen kävi.

Elvenprincess
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELU
1.Kuka olet, kerro meille hiukan itsestäsi
Olen Saija 37- vuotias lahtelainen
2. Missä olet siirtymätöissä? Kuinka pitkän jakson olet töissä ja kuinka monta
tuntia työskentelet viikossa?
Olen siirtymätyössä pääkirjastolla musiikkiosastolla 3 päivänä viikosta puolen
vuoden ajan.
3. Minkälainen on työnkuvasi?
Tarkastan ja hyllytän musiikkiosastolle tulevan palautusaineiston. Lisäksi teen
avustavia asiakaspalvelutehtäviä
4. Miten olet viihtynyt työssäsi?
Olen viihtynyt työssäni oikein hyvin
5. Mikä on parasta ja mikä haastavinta työssäsi?
Parasta on ollut työn tekeminen kokonaisuudessaan, haastavinta on ollut aineiston järjestäminen koodien mukaan
6. Miten Klubitalo on tukenut työskentelyäsi? Onko perehdytys ollut mielestäsi
riittävää?
Perehdytys on ollut riittävää ja apua on aina saanut, jos siihen on ollut tarvetta
7. Tukeeko siirtymätyö omaa kuntoutumistasi?
Tukee oikein hyvin, työn kautta olen saanut varmistusta siihen, että jaksan palata jälleen työelämään takaisin
8. Mitä sanoisit niille jäsenille, jotka harkitsevat siirtymätyöhön hakeutumista?
Reippaasti vain työelämään takaisin. Kirjastolla ainakin
työilmapiiri on ollut oikein hyvä ja kannustava
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PUUTTUVA PALA-HANKE
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MAALISKUU 2020
MA

TI

KE

2
13:00 Klubikokous
16:00-18:00 Ilta-aukiolo
Parturi

3
13:00 ATK tuki@paja
Kävelyryhmä

4
Luontoretki
13:00 Info: Syömishäiriö, vain
jäsenille

9
13:00 Klubikokous

10
13:00 ATK tuki@paja
Kävelyryhmä
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16
13:00 Klubikokous
16:00-18:00 Ilta-aukiolo
Bingo

17
13:00 ATK tuki@paja
Kävelyryhmä

18

23
13:00 Klubikokous

24

30
13:00 Klubikokous
16:00-18:00 Ilta-aukiolo
Peli-ilta

12

14:00 Luova@Paja
(muste ja maalaus)
13:00 Info: Terveellinen ruokavalio, vain jäsenille

AVOIMET OVET
9-16

Kehityspäivä
Klubitalolla klo 9-15

31
13:00 ATK tuki@paja
Kävelyryhmä

25
14:00 Luova@Paja
(hartsityöt osa 1)
13:00 Info: Psykoosi, vain jäse-

TO

PE

LA

SU
1

5
13:00 Liikuntaryhmä
(keilaus)

6

7

8

12
13:00 Liikuntaryhmä
(uinti)

13

14

15

19
13:00 Liikuntaryhmä
(step aerobic)

20

21

22

26
13:00 Liikuntaryhmä
(kuntotestaus)

27

28

29
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YSTÄVÄNPÄIVÄN ETKOT 13.2.2020 PALVELUTORI
Tästä se pöytä alkaa
kasaantua muotoonsa.

Muutamia esitteitä oli mukana ja pöydästä tuli aika näyttävä!

Etkojen pakollinen
edustuskuva mustissa.
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Pöytä, karkit, esitteet ja klubilaiset valmiina Etkoilemaan ja edustamaan!

Yllä: Karkkia oli monenlaista, kaikille
jotain.
Viereinen korttipaja kiinnitti myös huomion.
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KRISTALLA ON (TAAS) ASIAA <3
Tarkoitukseni oli kirjoittaa ystävyydestä, mutta luulen, että tämä teksti käsittelee
enemmän luottamusta. Koska sehän on yksi ystävyyden peruskivi. En luota helposti,
sanottakoon se jo heti alkuun. Olen ehkä vasta nyt ymmärtänyt, miten vaikea onkaan tosiaan luottaa ihmisiin. Kerron kyllä asioistani avoimesti, teenhän kokemusasiantuntijana töitä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että luottaisin ihmisiin sokeasti tai
helposti. Lähelleni on lopulta aika vaikea päästä ja se luottamus on äärimmäisen
tärkeää ansaita. Sitä ei niin vain anneta kenellekään.
Koen, että mulla on aina ollut ystäviä. Ja se on ihanaa. On niitä ystäviä, jotka ovat
olleet elämässäni pitkään ja niitä, jotka ovat tulleet myöhemmin mukaan kuvioihin.
Loppujen lopuksi ystävyyden pituus ei mielestäni aseta ystävyyttä eri kategorioihin.
Luottamusta se tosin kasvattaa entisestään.
On ystäviä, jotka ovat olleet elämässäni suurimman osan ajasta. On ollut ylä- ja alamäkiä, on oltu eri mieltä ja riideltykin. Ollaan satutettu toisiamme ja pyydetty anteeksi. Kasvettu yhdessä erillään. Ja yhä edelleen olemme toistemme ystäviä. Vaikka meillä olisi välimatkaa, työ- tai opiskelukiireitä, parisuhteita, mitä vaan, olemme
silti toistemme elämässä.
On niitä entisiä ystäviä, jotka ovat kasvaneet erilleen, johonkin toiseen suuntaan ja
sekin on täysin ymmärrettävää Joskus se satuttaa huomata, että toinen onkin täysin
erilainen kuin ennen. Jossain välissä vaan kävi niin, että toisesta tuli tuntematon. Tai
sitten olet vain itse muuttunut niin paljon, ettei teillä ole enää juurikaan yhteistä.
Niin se elämä menee. Kaikki eivät ole tulleet jäädäkseen, vaan kulkevat sen tietyn
matkan sun kanssa ja jatkavat jonnekin toisaalle. Lämmöllä muistan ihan jokaista
näistä ihmissuhteista. Ne ovat opettaneet mulle valtavan paljon.
On heitä, joista et koskaan ajatellut saavasi ystävää. Voi olla, että jossain vaiheessa
olet inhonnut heitä. Hassua sekin, miten elämä heittääkin teidät lähelle toisianne
ihan uudella tavalla. Viha muuttuu rakkaudeksi ja luottamukseksi. On heitä, jotka
tapaat täysin ohimennen ja ajattelet, että tuskin tapaatte enää. Jostain kumman syystä olet kuitenkin löytänyt ystävän juuri sillä hetkellä, kun vähiten odotit sen tapahtuvan. Itse tapasin yhden rakkaimmista ystävistäni baarin vessassa. Hän kehui hiuksiani ja ryhdyimme Facebookissa kavereiksi. Emme jutelleet vuoteen, kunnes huomasin tämän ihmisen muuttaneen myös Lahteen. Laitoin viestiä, vaikka se tuntui oudolle. Ehkä tämä ihminen ei edes muistaisi minua? Mutta kas kummaa, hänkin oli
ajatellut, että olisi kiva tutustua. Ei vaan ollut kehdannut laittaa viestiä niin pitkän
ajan jälkeen. Nyt matkustan hänen luokseen toiselle puolelle Suomea ja kaikki jatkuu aina siitä, mihin se on jäänytkin. Olemme olleet ystäviä jo useamman vuoden,
läpi kaiken.
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Ne ihmiset, jotka lähelleni pääsevät, ovat minulle tärkeintä maailmassa. Puolustan
ystäviäni ja huolehdin kanaemon lailla, että heillä olisi kaikki hyvin. Joskus varmasti
liikaakin. Minulle on aina ollut tärkeää se, että minun kotini on myös minulle rakkaiden ihmisten koti. Nyt kun mulla on taas oma koti, ovat sen ovet aina auki tärkeille
ihmisille. Siinäkin kuvaan astuu luottamus. Kuka tahansa ei ole tervetullut kotiini,
sillä pidän kotiani pyhänä paikkana, turvasatamana. Silloin sinne ei ole asiaa sellaisilla ihmisillä, joihin en luota. Niin se on aina ollut ja todennäköisesti tulee myös aina
olemaan.

Olen äärimmäisen kiitollinen, että olen saanut ympärilleni ystäviä, jotka ovat kaikki
erilaisia, ainutlaatuisia yksilöitä. Joille olen voinut avata sydämeni ja joihin voin luottaa. Jotka ovat siinä läpi kaiken. Itkun, naurun, surun ja ilon. Elämän. Joille minä olen
tärkeä sellaisena kuin olen. Olen aina yhtä yllättynyt siitä, että saan apua ystäviltäni.
Että he ovat siinä, kaiken jälkeen. Että he kuuntelevat, mitä mulla on sanottavana.
Halaavat, kun mä itken. Kysyvät, mitä mulle oikeasti kuuluu. Joiden kanssa saan nauraa kyyneleet silmissä ja vatsalihakset kipenä.Joiden kanssa saan olla vaan. Ilman
paineita, naamareita tai odotuksia. Juuri sellaisena kuin olen. Siitä ystävyydessä on
kysymys. Luottamuksesta. Siitä, että mä todella kelpaan tuolle toiselle ihmiselle. Että
tuo toinen ihminen ei satuta mua, käytä hyväkseen tai hylkää. Halaa vaan tiukemmin
ja sanoo, että hei, mä olen tässä. Se riittää.
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TIMO METSÄMÄKI TALVIMAISEMIA
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TIMO METSÄMÄKI TALVIMAISEMIA
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MINUN TIENI KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI

Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten pitämät luennot Klubitalolla 2020
Ke 19.2. klo 13

Vuorovaikutusinfo Sanna Nykänen

Ke 26.2. klo 13

Huume info Carita Virta

Ke 4.3. klo 13

Syömishäiriö Annilotta

Ke 11.3. klo13

Terveellinen ruokavalio Piia .S

Ke 18.3. klo9-16 Klubin avoimet ovet
Kokemusasiantuntija luennot

Ke 25.3 klo 13

Psykoosi Teija Räty

Ma 30.3. klo 13 Toipumisorientaatio Päivi Rissanen
Ke 1.4. klo 13

SETA:n toiminta Jasmin Lyly

Huomio! Luennot ovat tarkoitettu kaikille Klubitalon jäsenille!

Tervetuloa!
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RUOKA-APU LAHDEN ALUEELLA
Lahden Elokolo, Vuorikatu 14
-Ilmainen aamupuuro arkisin klo 8.30
-Keittolounas tiistaisin 2e ja tukeva lounas torstaisin 3e
Lahden Kääntöpiiri-seurakunta, Vesijärvenkatu 25
-Klo 18 seuraavina keskiviikkoina 19.2, 18.3, 15.4, 13.5 ja 17.6
Metodisti-kirkko, Oikokatu 6
-Soppakirkko eli Avoimet Ovet tiistaisin 11-13

Lahden Vapaaseurakunta/ Kirpputori Kirkkis, Ajokatu 81
-Ilmainen keitto torstaisin klo 11
-Elintarvikejako lauantaisin
Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1
-Ruokajako maanantaisin klo 14
-Lounas kuukauden ensimmäinen maanantai klo 14
-Kahvitus kuun puolessavälissä
Mukkulan toimari, Ritaniemenkatu 10

Lahden Adventtiseurakunta, Uudenmaankatu 14
-Aamupala maanantaisin ja keskiviikkoisin 8.30-11
Monitoimikeskus Takatasku, Huovilankatu 4
-Lounas maanantaista perjantaihin 11-13
-Lounas 4-6,5e
-Leipäjako arkiaamuisin 9.30
Lahden seurakuntayhtymä
-Yhteinen keittiöruokailu maanantaisin klo 12 Liipolan seurakunta keskus,
keskiviikkoisin klo 11.45 Ristinkirkon alakerta, torstaisin klo 12 Nastolan
seurakuntatalo, torstaisin klo 12 Joutjärven kirkko,
perjantaisin klo 11 Salpausselän kirkko
Päijät-Hämeen tukiapu-yhdistys, Kauppakatu 37
-Ruokakassien kokoaminen maanantaista perjantaihin klo 17,
lauantaisin klo 15
Nastolan helluntaiseurakunta, Rapparinkatu 6, Nastola
-Lounas kerran kuussa tiistaisin klo 12. Ruokakassien jako.
-Iltapala kerran kuussa torstaisin klo 18. Ruokakassien jako.
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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

