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Tämä lehti on Lahden Klubitalon jäsenten tekemä ja tuottama 

Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodos-

tama tasavertainen yhteisö. Klubitalo tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeis-

taan lähtevää toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon tavoitteena on parantaa mie-

lenterveyskuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea 

jäsentensä opiskelua ja työllistymistä. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasaver-

taisesti Klubitalon toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja to-

teuttamiseen. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yh-

teisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.  
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PÄÄKIRJOITUS 

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, se on jo tehty.  Jenkeissä 40 - luvulla. Suomeen ran-

tauduttiin vuonna -95. Klubitalon yhteisöhoidon ideologia on avannut silmämme, että 

asioita voidaan tehdä tälläkin tavalla. Ei tarvitse olla hoitaja ja potilassuhde, vaan pyri-

tään tasa-arvoisuuteen ja samanarvoisuuteen.  Ei ole yhtä ”pomoa” vaan asiat ja työ-

tehtävät hoidetaan yhdessä. Toiminnan monipuolisuus on ollut positiivinen yllätys. Hom-

mia on vessan siivoamisesta hallinnon tehtäviin. Toisaalta osallistumispakkoa ei ole. Jos 

jonain päivänä ei jaksa, niin sitten voi vain hengata. Ei tarvitse selitellä taustoja tai sairaus-

historiaa, vaan  voit olla ja tulla sellaisena kuin olet, ja pääset porukkaan mukaan. Klubi-

talo on diagnoosivapaa alue.  

Paulan sanoin 

Monia vuosia hoitotyötä tehneenä en ennen ole oikein tajunnut ja sisäistänyt kolmannen 

sektorin tärkeyttä mielenterveys- ja päihdetyössä. Klubitalolla tehtävä työ on tärkeää, 

ennaltaehkäisevää ja vaikuttavaa. ”Meidän piireissä” ja yleensäkin on puhututtanut uusi 

sarja Logged in. Sarja on tyrmäävä kuvaus siitä, miltä syrjäytyneiden poikien elämä Suo-

messa näyttää. Dokumentin pointit eivät ole työttömyys ja alkoholi vaan peliriippuvuus, 

mielenterveysongelmat ja huumeet. Mikä motivoisi ”Logged in” kavereita? -Siinäpä tu-

hannen taalan kysymys kaikille! 

Tarun turinat 

Pieni Taru haluaa kiittää ihanista viidestä viikosta Klubitalolla. Olen saanut näistä  viikoista 

itselleni paljon,  ja olen ollut todella iloinen päästyäni porukkaan helposti ja lämpimästi 

mukaan!  Tänne tullessa ei minulla ollut hajua-

kaan siitä mitä klubitalo toiminta pitäisi sisällään, 

tiesin vain sen että kyseessä oli mielenterveys-

kuntoutujille tarkoitettua päivätoimintaa järjestä-

vä taho. Yhteisöllisyys ja lämmin vastaanotto 

lämmittävät mieltä vielä pitkään!  Jatkakaa sa-

maan malliin, tänne on aina kiva ja ihana tulla 

käymään .  

Täällä saaduilla uusilla ajatuksilla on hyvä  

jatkaa opintoja ja elämää! 

Ihanaa kevään jatkoa kaikille!  
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SUTOSEN PÖRINÖITÄ 

 
  
Outo valoilmiö. Aurink meinaa. Meinas tökkii toi alotus. Noit tietoteknisisi 

onkelmi. Patit punasen fundeeratti, et miks vaa lykkä isoo kirjaint, vaikka 

käpslokki pois päältä. No selvis senttäs. Ei sittaas ett ois välii millä kool na-

puttaa, ku jottai vaa ulos tulee. 

Lunt ei o yhtän ja veikkaust o et onk talvi ny ohi ja sytkytettän suoraa kevääs-

se. No, jos sellane pätkätalvi si tulis. O joskus ollu kylmii maaliskuitaki. 

Sutonen hiljallee kattelee, ku aamut valkenee. Rääpii rähmiä silmistäns ja 

kääntää kylkeäns. Linnukki vetää kevänuottii hullun lail ja eile kuulosteli, et 

lokikko siä krääkysvä. Notta o luonto sekasi ku Hujase housu. Se o kait sitä 

ilmastomuutost sitte. 

Hallitushomma kans yht hullunmylly. Kaik tappelee kuka oikias ja kuka vää-

räs ja mittän ei saara aikaseks, ku aika kuluu sapelin kalistelus ja toiste mork-

kaamises. Notta tällee amerika tyylii. 

Nii siä se vasta hulina o, ku Trumppi koittaa jatkoo ja siä se muuteski ollu sel-

last mediasirkust ennenki. Kyä sitä toivoo, et vaihtus toine hemmo puikkoihi, 

et ei tarttis kylmä rinki perseen ympäril fundeerata, et mihi maailman meno si 

menee, jos jatkoo saa. 

Itel menny aika postimerkkei plärätes ja etanan kyytiin niit laittaissa. O sitäki 

rojua kertynny nin et saa oikke fundeerat, et mihi niit vekkani häär antas. 

Kyä o ihmine kans yhesorti pöljö, ku kerää roinaa nurkat väärällens ja si ma-

naa ku ei tiä mihi lykkäis. Oon ollu keräilijäluonne iha penskast asti, notta mi-

hi sitä karvoistans pääsee, ku pysyis ees jotenki lapases, ettei koht lompsaa 

huura tyhjää ja tilit kural. No, ei viä, mut kattua kyä saa, et ei sillee kävis, ku 

ei noi pelikkä pläjäytä mittän isompat. 

Huu haa. Ku kumisee pollas. Tyhjää lyö ja ku jottai lamppuu syttyy, nii seka-

vata räpellyst, että varmaa helppoo o lukia noit loikkii. 
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PÖRINÄT JATKUU 

 
 VEENYY. HOOH HOII!!!!!!!!!! 
  
Sutonen krapsuttaa kainaloitaan. Ohho, mikäs toi akkuna takan oleva outo va-
loilmiö? Oiskoha toi aurinko? Sittaas ei paljo o sitä näkyny. No, kevättä kohti 
alkaa meno, vaikka ei oikke talvee kyä o ollukkaa. 
 
Uutise täyn Koronat, notta kypsyä täsä alkaa ja ihmise paniikis ostanna apu-
teekit tyhjiks maskeist ja käsidesikki alkaa huutaa ei oota.  Pätkii taas toi ylä-
pytty. Mikähä siinki o, et koton jauhaa hullu lailla ja si ku pitäs saara paperil, 
nii hirttää kiinne notta prätkähti. 
 
 No, kaikkee tulee fundeerattuu, vaik ehki ei pitäs. Sais ton pollan sekasi vä-
hemmälki, mut ku seuraa tota mailman menoo, nii ei oikke voi olla fundeera-
mattakaa. Miekkari jaksaa ihmetel oikke ola takka, et miks noi normit meuh-
kaa ja uikertaa millo mistäki, et eikö mikkän o hyvi? 
 
Nii, ehä mää kait sais niit kritiseerat, ku he ova nin hyvii ihmissi notta! Kuites-
ki vaa tulee tuumailtuu, et mitä pitäs ottaa porukalt poies, et huomaisiva, et 
hyvi asiat kuiteski. 
 
Hallitukse hommat sekasi ku Hujase?????????? Kaiken aikasa hassaava kes-
kinäissi kahakoihi ja tärkiämmä asia jää hoitamati ja kansa maksaa. 
 
No, jos ny ei fundeerais nin kauhia pali. Tulee vää nuppi kipjäks.  
 
Aamut jo valkenee, että kiva seki, et ei tartte herät pimjäs. No se kesäaika si 
parinviikon päästä vähä aamuja pimentää. Yhe sorti hullutus seki. No, aika 
kuluu lueskelles ja postimerkkie kans puljates, ku kokoelmia päivitän ja yli-
määräst rojuu koitan etanalla saara maailmal. Seki lähtennä hiukka lapasest. 
Aamul ku nakki silmän päält nousee, nii jo merki alkava hyppii mieles, ku 
hullu kenguru ja illal ku nakkia koittaa saada silmän pääl, nii viä vaa surraa, et 
mistä niitä sais lissä. No,himosa kullaki. Kyä ku kuuntelee noit ihmiste juttui, 
nin kyä kaikil jottai hinkua o jos rahan paskaa vähänki enämpi lämpsäs kilisee. 
No, jos tosa ny tätä märinätä kyllält. 
 
 KEVÄTTÄ KOHTI MENNÄÄ T: LONELYWOLF 
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KIRJAT KIUSATUN TUKENA 
 

Oletko koskaan lukenut kirjoja Pekka Töpöhännästä, kissasta jota muut 

kissat halveksivat, koska rotta puri poikki Pekan hännän hänen olles-

saan pieni kissanpentu ja asuessa vielä maalla.  

 

Pahin kiusaaja näissä kirjoissa on Monni-niminen kissa ja hänen kaksi 

tyhmää apuriaan Pilli ja Pulla. Muut kissat yhtyvät mieluusti höykyttä-

mään kilttiä Pekkaa. 

 

Kiusaajien kohteeksi tuleminen johtuu usein aivan järjettömästä syystä, 

niin kuin tässäkin tapauksessa. Enpä ihmettelisi vaikka kirjailija Gösta 

Knutsson kertoisi tässä omista kokemuksistaan.  

 

J.K. Rowlingin kirjasarjassa ”Harry Potter” kuvataan myös koululaiselä-

mää, ja kiusaaminen on siinä myös suurena osana tavallista arkea. Noi-

tien ja velhojen koulussa opiskelee monenlaisia lapsia ja nuoria, mutta 

jotkut oppilaat joutuvat kiusatuksi aivan älyttömistä syistä.  

 

Päähäirikkö on poika nimeltään Draco Malfoy. Hän kuuluu Luihuisen 

tupaan.  Draco Malfoy pitää itseään toisia parempana koska on va-

rakkaasta ja vanhasta hienosta suvusta.  Malfoyn kaksi ystävää Grab-

be ja Goyle ja muut Luihuiset osallistuvat mieluusti toisten lasten höykyt-

tämiseen.  

 

Kiusatuiksi joutuvia lapsia olivat mm. lapset, jotka ovat vähävaraisesta 

perheestä, lapset, joiden toinen vanhempi on noita tai velho ja toinen 

tavallinen ihminen, sekä yksinkertaiset ja/tai herkät lapset. Malfoy kiusa-

si Harryakin ja tämän ystäviä, mutta sai aika usein näiltä takaisin. 

 

Minulla on 9-vuotinen kokemus kiusatuksi tulemisesta. Syyt tässäkin ta-

pauksessa olivat älyttömiä: pieni koko, herkkyys ja hyväuskoisuus. Tunsin 

kuitenkin saavani jonkinlaista korvausta, kun luin tällaisia kirjoja. Pekka 

Töpöhäntä-kirjoissa lopussa pilkka aina kääntyi Monnin omaan nilk-
kaan.  

 

Kun näin kävi, muut kissat käänsivät välittömästi kelkkansa ja alkoivat 

nauraa ja pilkata Monnia. Vaikka tosielämässä ei aina näin käy, niin se 

oli kuitenkin lohdullinen ajatus. 
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Olen lukenut muitakin tämän kaltaisia kirjoja. Äitini toi niitä minulle ja 

minä kykenin sekä unohtamaan ”pahan maailman” että visualisoi-

maan itseni samanlaiseen voitokkaaseen tilanteeseen. Siitä oli minulle 

paljon lohtua. Kuvittelin itseni voimakkaaksi, itsevarmaksi, rohkeaksi ja 

hyväksytyksi kun olin kotona lukemassa.  

 

Koulukiusatuksi joutuminen on yllättävän yleistä. Kiusaajat ovat har-

jaantuneita erottamaan joukosta niin sanotut ”heikot lenkit”. Entisinä 

aikoina asiaan ei puututtu. Kiusattu sai kärsiä yksinään. Myös toiset op-

pilaat hylkäsivät kiusatun. He eivät tahtoneet että heitäkin aletaan kiu-

sata. He saattoivat jopa, kuin toiset kissat Pekka Töpöhännässä, yhtyä 

itsekin kiusaamaan. 

 

On hyvä että tämä asia saa nykyään paljon huomiota! Minun kannal-

tani se on vähän myöhäistä, mutta jos nyky-lapset ja lapset tulevaisuu-

dessa saavat tähän apua ajoissa, niin aina parempi! 

 

Elvenprincess 
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KOKEMUSASIANTUNTIJAN HAASTATTELU 

 
 

Kuka olet?  
Lahden Klubitalon jäsen Hilkka K. 
 

Milloin olet valmistunut koulutetuksi kokemus asiantuntijaksi ja mistä toipuneena?    
Valmistuin v.2018 marraskuussa. Sanoisinko olevani enemmänkin toipuva. Prosessi on elin-
ikäinen. Taustalla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, yhdeksän psykoosia ja olen narsismin 
uhri. 
 

Millaisia työtehtäviä sinulla on ollut? 
Lahden ammattikorkeakoulussa: oman tarinan kertominen suomeksi ja englanniksi 
PHKS: oma vastaanotto osasto 6.lla 
PHKS: psykoedukaatio ryhmä. 
Ym. pienempiä ”keikkoja” 
 

Oletko jännittänyt esiintymistä? 
Pieni jännitys kuuluu asiaan. Runonlausunta harrastukseni ja opettajan työssä toimimiseni 
johdosta, olen kohtuullisen kokenut esiintyjä. 
 

Mikä on ollut parasta ja haastavinta? 
Ihmisen kohtaaminen arjessa on sekä parasta että haastavinta. 
 

Mitä toiminta on sinulle antanut? 
Toiminta on antanut voimaantumista. Oma sairaus on kääntynyt voimavaraksi ja rikkaudek-
si. 
 

Koetko saaneesi tukea toimintaan tarvittaessa? 
KYLLÄ. Klubitalolta. KoKoa, Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ltä. Läheisiltä ym. ver-
kostolta. 
 

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi? 
Elän päivä kerrallaan, olen avoin kaikelle! Tulevaisuus voi tuoda yllättäviäkin mahdollisuuk-
sia ja haasteita. 
  
 

Terveisin: Paula M: Päihde- ja mielenterveys ammattiopiskelija ja Nina + Annika. 
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KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS 
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KRISTALLA ON (TAAS) ASIAA 
 

Tapaat ihmisen, joka on mukava. Juttelette, tutustutte, avaatte toisillenne elämäänne. Tapaat-
te muutamia kertoja ja ajattelet, että tästähän voisi vaikka tulla jotakin. Kunnes matto sun 
jalkojen alta vedetään. Se ihminen, jonka uskalsit päästää lähelle tekee sulle kyselemättä asi-
oita, joita et todellakaan halua. Suhun sattuu. Sä saatat sanoa, et hei älä viitsi. Sillä ei ole mer-
kitystä. Hän tekee mitä haluaa sun kivusta huolimatta. Myöhemmin hän nauraa sulle, et älä 
viitsi olla lapsellinen. Kyllä säkin halusit sitä. Et sä sanonut ei. Et sä huutanut, et sä potkinut. 
Turha valittaa. 
 
Myöhemmin hän ostaa sulle kukkia. Vie syömään ja sanoo, että ei tee enää niin. Kunnes hän 
tekee sen uudelleen. Uudelleen. Ja uudelleen. Eri tavoilla hän rikkoo kaikki sun rajat ja sä 
ajattelet, että se on sun syy. Koska sä et lyönyt. Sä et huutanut. Sä et sanonut ei. Lamaannuit 
ja menit ajatuksissasi jonnekin, missä on aurinkoa ja tuulta. Jonnekin, missä pystyy hengittä-
mään. Seksuaalisen väkivallan aikana sä et kykene hengittämään ja menet oksentamaan, kun 
se toinen on valmis sun kanssa.  
 
Tämä toistuu useamman ihmisen kanssa. Sama kaava. Ensin luvataan kuu ja tähdet taivaalta, 
ollaan niin ystävällisiä, helliä ja saadaan se luottamus. Joka myöhemmin rikotaan tuhansiin 
palasiin. Ja sä alat ajatella, et tää on kai sitten sitä normaalia. Tämä kuuluu suhteisiin. Miksi 
tästä ei sitten puhuta? Miksi tää sattuu näin paljon? Miksi on koko ajan niin paha olla? 
Ja ennen kaikkea, miksi sä palaat aina takaisin? 
 
Seksuaalinen väkivalta. Asia, josta olen halunnut pitkään kirjoittaa ja puhua. Olen kuitenkin 
vaiennut, niin kuin moni muukin. Väkivallan uhri syyttää itseään, häpeää asiaa. Se on kuu-
lemma yleistä. Mä jotenkin ajattelin pitkään, että noin suhteissa toimitaan, noin miehet toimi-
vat. Se oli mun normaali.  
 
Kunnes mä löysin ihmisen, miehen, joka kunnioitti mun jokaista rajaa ja kuunteli mun tari-
noita aiemmista kokemuksista järkyttyneenä. Sanoi, ettei ketään saa koskaan kohdella noin. 
Tuo on väkivaltaa, eikä todellakaan normaalia. Pohdin asiaa ja päätin puhua siitä hoitajan 
kanssa. Hän käytti sanoja sadisti ja raiskaus. Ne tuntuivat kaukaisilta. Eihän mulla ollut mi-
tään hätää, eihän? 
 
Muistan ne vapinat. Kohtaukset. Ne tulivat, kun mun rakkaan poikaystäväni asento tietoko-
neen äärellä istuessaan muistutti liikaa entistä miessuhdetta. Hänen piti tulla pitämään musta 
kiinni, kun mä katosin jonnekin traumojen maailmaan ja pelkäsin. Putosin. 
 
 Hän piti musta kiinni ja hoki, että hän on tässä. Hän ei tee mulle pahaa. Tässä ei ole ketään 
muuta, kuin sinä ja minä. Siitä tuli meidän mantramme. Sinä ja minä. Ei ketään muuta. Ja 
siitä mä olen kiitollinen ihan joka päivä, että hän piti kiinni rakastavasti. Monet kerrat. Kun-
nes kohtaukset helpottivat ajan kanssa. Opin luottamaan, että mua ei satuteta enää. 
 
Koulussa mulle opetettiin, että voi sanoa ei. Pitää sanoa ei, jos ei halua jotakin. Mitä jos ei 
pysty sanomaan ei? Jos lamaantuu täysin? Mitä jos siitä huolimatta, että sanot ei, se toinen 
tekee mitä haluaa? Niihin mä en saanut vastauksia koulusta enkä muutenkaan, ennen kuin 
vahinko oli jo tapahtunut.  
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Väkivalta jättää aina arvet, vaikka ne eivät ulospäin näkyisikään. Kukaan meistä ei voi tietää, 
millaisia arpia kukakin kantaa sisällään. Mä onneksi osasin sitten lopulta puhua edes jollekin, 

jotta väkivallankokemusten työstäminen saattoi alkaa. Mitä jos joku vaikenee koko elämänsä? 
Kärsii hiljaisuudessa? Vähättelee kokemaansa, puolustaa satuttajaansa? 

Mä olen noihin vuosiin verrattuna saanut itseluottamusta ja itsetuntemusta. Arvostan myös 
itseäni ihan eri tavalla. Surullisinta on, että jotakin samankaltaista tapahtui minulle uudelleen 
eron jälkeen. Mulle tehtiin sellaista, mitä en olisi halunnut. Tällä kertaa mä sanoin siitä jäl-
keenpäin. Mä kerroin, että se ei ollut oikein ja että niin ei voi tehdä. Mä myös sanoin, etten aio 
enää tavata tätä ihmistä.  
 
Eniten satuttaa se, että mä lamaannuin taas. Koska sama kaava toistui. Hän oli ystävällinen, 
tavattiin useampia kertoja ja yhtäkkiä hän tekee jotain sellaista, mitä en osannut odottaa. Vapi-
nat palasivat, kun pääsin kotiin. Syytin jälleen kerran itseäni, että olen tyhmä, kun luotin. 
Mutta koskaan, ei koskaan, se väkivalta ei ole sen kohteen syy. Ei koskaan. Se ei ole perustel-
tavissa millään syyllä. Se on aina väärin.  
 
Mä haluan uskoa, että olen kaiken kokemani jälkeen vahvempi, vaikka mun sisällä arpia on-
kin. Mä olen mitä suurimmassa määrin selviytyjä. Ja mä en aio vaieta enää. Mä en aio käper-
tyä häpeään ja syyllisyyteen. Jokaisen on kannettava vastuu omista tekemisistään, eivätkä ne 
ole kenenkään muun taakka kantaa. 
 
Ja tärkeintä on aina muistaa, että minä ja sinä olemme arvokkaita. Meitä pitää myös kohdella 
niin. Arvokkaina, ainutlaatuisina ihmisinä, joiden rajoja kellään ei ole oikeutta rikkoa.  
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HUHTIKUU 2020 
M A  T I  K E  

  1 

 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/ keittiö 

13.00 SETAn toiminta-info 

14.00 Luova@paja(Hartsi) 

 

6 

 

13.00 Klubikokous 

16.00 Ilta-aukiolo/parturi 

7 

 

8.15 Yhteydenpitopalaveri 

13.00 ATK-tukipaja 

13.00 Kävelyryhmä 

8 

 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/opty 

             

13 

2. pääsiäispäivä 

 

Klubi suljettu 

14 

8.15 Yhteydenpitopalaveri 

13.00 ATK-tukipaja 

13.00 Kävelyryhmä 

15 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/hanke 

13.00 Pakko-oireinen häiriö luento 

14.00 Luova@paja(Neulahuovutus) 

 

 

20 

 

13.00 Klubikokous 

16.00 Ilta-aukiolo/pelejä 

                        

21  

8.15  Yhteydenpitopalaveri 

13.00 ATK-tukipaja 

13.00 Kävelyryhmä 

22 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/

toimisto 

 

27 

13.00 Klubikokous 

 

28 

Luontoretki 

8.15 Yhteydenpitopalaveri 

13.00 ATK-tukipaja 

13.00 Kävelyryhmä 

29 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/keittiö 

13.00 Lähisuhdeturvallisuus luento 

14.00 Luova@paja  

(Kankaanpainanta) 
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T O  P E  L A  S U  

8.15 Yksiköiden kuulumiset/ keittiö 

2 

 

13.00 Liikuntaryhmä 

 (Jumppapalloilua) 

3 

 

Virkistyspäivä Klubilla 

klo 9-15.00 

4 

 

 

5 

Palmusun-

nuntai 

 

9 

 

13.00 Liikuntaryhmä 

(Pilates) 

Klubi sulkeutuu klo 14.40 
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Pitkäperjantai 

 

Klubi suljettu 

 

HYVÄÄ  PÄÄSIÄISTÄ ! 

11 12 

 

1.pääsiäis-

päivä 

8.15 Yksiköiden kuulumiset/hanke 

oireinen häiriö luento 

14.00 Luova@paja(Neulahuovutus) 

16 

13.00 Liikuntaryhmä 

(Olympialaiset) 

 

17 

Klubi sulkeutuu klo 14.40 

18 
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SOITTOHARRASTUS 
 
 
 

Päädyin harrastamaan ukulelensoittoa pari vuotta sitten, kun toimintakeskus Oskussa 
käydessäni 
näin siellä eräällä kävijällä ukulelen. Ihastuin heti soittimeen ja sen ääneen. Sain lai-
nattua ukulelen 
Lahden kaupunginkirjastosta ja löysin netistä suomenkielisen ukulelen alkeissoitto-
oppaan, jonka avulla 
aloin kokeilla soittoa. Pikku hiljaa säästin rahaa ja ostin Lahden Keskusmusiikista 
oman sopraanoukulelen. 
Oli syksy ja tutkailin kansalaisopistosta ukulelensoittokurssia, mutta kaikki kurssit 
olivat jo täynnä siihen mennessä. 
En päässyt vielä opetuksen piiriin. Soittaminen hiipui. 
Kesällä 2019 aloin harjoitella uudelleen alkeissoitto-oppaan avulla. Löysin netistä 
lahtelaisen yksityisen musiikkikoulun, 
Lahden Musiikkimaan, jossa oli ukulelensoitto-opetusta. Pitkään mietittyäni ilmoit-
tauduin soittotunnille. Opettajan avulla soittotaito todella alkoi 
kehittyä eteenpäin.  
Käyn soittotunnilla kerran viikossa. (Tosin tämän korona-kriisin takia opetus on tau-
olla toistaiseksi, jatkuen kesällä). 
 Harjoittelen päivittäin 30-40 minuuttia soittoläksyä. Soitan sointumerkinnöistä ja 
tabulatuurista, 
nuotinlukutaito on vielä vähän niin ja näin. Olen lapsena soittanut viulua kolme vuot-
ta, silloin osasin lukea nuotteja alkeistasolla. 
Soittaminen ei ole ollut siis ihan outoa minulle, nyt vain instrumentti vaihtui viulusta 
ukuleleen aikuisena. 
Harrastus vaatii jonkin verran pitkäjäntei-
syyttä ja sisua, että jaksaa harjoitella uusia 
juttuja. 
 
Jäsen 287 
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KUINKA LIITYN FACEBOOKKIIN 

 
1.Hanki sähköpostiosoite 
 
Ilmaisia sähköpostiosoitteita saat muun muassa Googlelta, Windowsin Hotmailista tai Yahoo 
Mailista.Voit halutessasi luoda uuden sähköpostiosoitteen, jota käytät vain ja ainoastaan Fa-
cebook-kirjautumiseen. 
 

2. Mene Facebook-sivulle www.facebook.com 
 
3. Täytä rekisteröitymistiedot  
 
Käytä omaa nimeäsi. Anna myös oikea syntymäaikasi, sillä sen voit rekisteröinnin 
jälkeen piiilottaa kaikilta. Valitse sanasana, jota et käytä missään muualla internet-
palveluissa. 

 
4. Seuraavat kolme vaihetta 
 
Vaiheessa yksi voit etsiä tuttujasi. Valitse oikea sähköposti, oletuksena on oma sähköpostisi. 
Facebook hakee tiedot sähköpostisi yhteystiedoista. Jos et halua Facebookin ehdottavan kave-
reita, valitse "ohita" (alin vaihtoehto). Kavereita voit myöhemmin etsiä muutenkin. 
Vaiheessa 2 sinulta kysytään perustietoja: koulutus, asuinpaikkakunta jne. Mitään näistä ei 
tarvitse täyttää, jollet halua. Toisaalta esimerkiksi asuinpaikkakuntasi auttaa kavereitasi löytä-
mään sinut, samoin mahdollisesti  koulusi ja työpaikkasi. Jos et halua antaa näitä tietoja, pai-
na jälleen alinta vaihtoehtoa eli "ohita" 

.Vaiheessa 3 voit ladata profiilikuvasi. Useimmat käyttävät kuvana omaa kasvokuvaa, mutta 
kuva voi olla myös esimerkiksi harrastukseesi liittyvä, tai vaikka lemmikkieläimesi kuva. 
Käytä vain itse ottamaasi kuvaa, älä lataa kuvia internetistä tai lataa toisen ottamaa kuvaa 
ilman lupaa. Älä myöskään julkaise kuvaa, jossa on sinun lisäksi joku toinen. Tämänkin vaih-
teen voit ohittaa, eli minkäänlaista kuvaa ei ole pakko ladata 
 

Nyt profiilisi on valmis. 
 
Facebook pyytää sinua käymään sähköpostissasi vahvistamassa profiilisi. Näin Facebook 
varmistaa, ettei kukaan muu yritä luoda profiilia sinun sähköpostiosoitteellasi 
(nimelläsi).Vaikka Facebookissa on paljon samannimisiä henkilöitä, sähköpostiosoite on jo-
kaisella erilainen. 
 

Säädä yksityisyys- ja turvallisuusasetukset 
 
Ennen kuin tutkit Facebookia enemmän tai kirjoitat (eli julkaiset) mitään, säädä yksityisyys- 
ja turvallisuusasetukset. Yleisohje on, että säädä kaikki tiedot sellaisiksi, että vain kaverisi 
näkevät ne. 
 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fi
https://signup.live.com/signup.aspx?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1395822555&rver=6.4.6456.0&wp=MBI&wreply=http%3a%2f%2fmail.live.com%2fdefault.aspx&id=64855&cbcxt=mai&snsc=1&bk=1395822556&uiflavor=web&uaid=14b7aa3f27d74f708936cdea823a17cd&mkt=FI-FI&lc=1035&lic=1
https://login.yahoo.com/config/login_verify2?&.src=ym&.intl=us
https://login.yahoo.com/config/login_verify2?&.src=ym&.intl=us
http://www.facebook.com
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LYHENNELMÄ KOHTI KEIKKAA TYÖRYHMÄ 

Tänä keväänä saimme osallistua Lahden Klubitalolla Kohti keikkaa työryh-
mään. Kohderyhmänä oli Klubitalon jäsenet, joilla oli pieni kutina ryhtyä te-
kemään keikkatyötä. Projektityöntekijä Heidi Kokkonen (myös kokemusasi-
antuntijakin) kävi esittelemässä ryhmää jo aiemmin keväällä. Sovimme alun-
perin päiviksi 2., 6. ja 17.3. kolme tuntia kerrallaan, mutta viimeinen kerta 
siirrettiin aluksi 19.3. pidettäväksi ja sen jälkeen se peruttiin kokonaan. Sääli, 
sillä läpikäytävää materiaalia olisi ollut hyvinkin kolmeksi kerraksi. Ainakin 
viimeiselle kerralle suunniteltu minuutin mittainen itsensä myyvä 
”hissipuhe” jäi pitämättä. 
 
Kun ensimmäisen kerran aluksi näin ryhmähuoneemme pöydällä kymmeniä 
lappuja, hyökkäsin heti sisälle, koska arvelin, että saamme valita lapuista jo-
takin itselle sopivaa. Alkujännittäminen katosi samantien, sillä lappujen avul-
la on matala kynnys aloittaa kommunikointi muiden ryhmäläisten kanssa ja 
vähän herätellä itseään hieromalla aivonystyröitä. Lapuissa oli ominaisuuk-
sia, kuten herkkä, luova, musikaalinen, rehellinen, ujo tms. Olin jo etukäteen 
ollut niin innostunut ryhmästä, että olin jo edellisenä päivänä täyttänyt Tue-
tun keikkatyön malli -esitteen. Nyt ryhmässä annoin jo vieruskaverillekin 
ominaisuus-lapun, mutta ehkä se olisi tullut kaikille ajankohtaiseksi myö-
hemmin. 
 
Iso osuus ryhmässämme niin fyysisesti kuin sielullisestikin oli A3:n kokoi-
nen puu, jonka puolessa välissä oli maanpinta, alhaalla juuret, ylhäällä runko 
ja latva. Saimme liimailla kuvaan aluksi juuripuolelle sanomalehdistä kuvia 
ja tekstejä, jotka kuvaisivat vaikka omia vahvuuksia. Toisella kerralla liima-
simme puuhun maanpinnalle tätä päivää ja latvoihin tulevaisuuden tavoittei-
ta. Askarteleminen oli kivaa näin isosta raavaasta miehestäkin. 
 
Yhtenä tehtävänä oli vuorokausikello. Siihen merkitsimme kokonaisen nor-
mivuorokauden kellonaikoineen ja tapahtumineen. Yksi tehtävä herätti kui-
tenkin paljon innostusta. (Ainakin minulle.) Kirjoitimme kirjeen itsellemme, 
jonka saisimme lukea vasta puolen vuoden kuluttua. Kirjeeseen tuli laittaa 
arvioita, mitkä asiat olisivat ajankohtaisia puolen vuoden päästä itsellä tai 
ihan mitä tahansa. Kirjeeseen sai laittaa ainakin vielä ominaisuuslappujakin. 
 
Saimme myös valita valokuvan tai kaksi, mitkä kuvaisivat henkilön sen het-
kistä mahdollista työssäolotilaansa. Kotitehtäväksi saimme ”Isoin unelmani”- 
tehtävän, johon kirjoitettiin alareunaan arvot, joihin unelmani perustuu. Vä-
lissä oli kyvyt, sitoumukset ja ideat. Ylimmäiseksi tuli isoin unelmani. Itsel-
läni yksi suurista unelmistani on olla tyytyväinen siinä mitä teen. 
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Toisella kerralla vuorokausikellon sijaan täytimme etäisyysmittaria. Etäisyys-
mittari eli kuinka kaukana henkilöstä on eri paikat ja ihmiset. Ympyrän kehän 
keskipisteenä oli oma koti tai muu keskeinen tukikohta. 
 
Saimme myös tunneilla liikuntaa. Meidät komennettiin ylös ja kävelemään, 
jolloin aluksi ei saisi edes katsoa vastaantulevaa, toiseksi hieman vilkaista ja 
viimeiseksi sanoa oma nimensä kohdatessa. Tämä harjoitus aktivoi hieman 
sosiaalisuutta. 
 
Yhdessä paperissa, jonka saimme oli 40 kykyä, taitoa ja luonteenpiirrettä. 
Tehtävä oli merkitä rastilla kyvyt ja taidot mitä sinulla jo on sekä ympyrällä 
ne, joita haluaisit sinulla olevan. 40 ominaisuutta esim. ahkera, rohkea ja mää-
rätietoinen yms. (x tunteellinen). 
 
Ryhmän vetäjä oli innostava ja huomasimme, että hän oli itsekin tosi innostu-
nut vetämään juuri meille ja meidän maailmaan sopivaa ryhmää. Oli harmi, 
etten päässyt kertomaan hissipuhettani viimeisellä tapaamiskerralla. Olisinko 
liittänyt siihen toteamukseni, että olisin ollut valmis tekemään lumitöitä myös 
juhannuksena. 
Itselleni tuli itsevarmempi olo ryhmän jälkeen. Koin onnistumisen kokemuk-
sia ja ilon hetkiä ryhmän aikana. 
 
Kirjoitti Antti P. 

 

 
 

 

 

 

                                 TOTEUTTAJAT 

                                    Metropolia AMK ja ESKOT ry  
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TARUN HAASTATTELU 
 
Esittelisitkö itsesi? 
Taru Minkkinen, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Lahdesta. Olen ollut kohta 
viisi viikkoa työkokeilussa Lahden Klubitalolla. 
Miten päädyit työkokeiluun Lahden Klubitalolle? 
Työkkärissä uravalmentaja vinkkasi Klubitalosta, josta en ollut aiemmin 
kuullut vaikka liippaa läheltä omaa alaa. Hain, pääsin haastatteluun ja sitä 
kautta pääsin mukaan. 
Miten sinut otettiin vastaan ja miten työkokeilu on sujunut? 
Minut otettiin hyvin vastaan. On tuntunut alusta asti siltä, että kaikki ovat 
kivoja. Kaikkiin juttuihin otettiin mukaan ja on saanut myös kokeilla höl-
möjä. On ollut kiva olla ja tulla. Olen viihtynyt todella hyvin.  
Onko tämä työkokeilu jakso vahvistanut sitä mitä haluat tehdä? 
On selkeyttänyt sitä kuvaa, että haluan tulevaisuudessa mielenterveyspuo-
lella työskennellä. Kunhan kouluja saisin alle. 
Mitkä ovat suunnitelmasi tämän työkokeilujakson jälkeen? 
Kesätyöpaikka, jos sellaisen saisin ja olen kouluun hakenut sosionomilinjal-
le. Pääsykokeet pitäisi olla tässä keväällä ja koulu alkaisi syksyllä, jos sinne 
pääsisin. 
Minkälainen kuva sinulla on jäänyt Klubitalon toiminnasta? 
Lämmin ja yhteisöllinen kuva. Tänne on kiva tulla ja vastassa mukavia ih-
misiä. Voi olla rennosti sitä mitä on. 
Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? 
Toivottavasti valmistuneena koulusta ja aloittelemassa työelämää mielenter-
veyspuolella.  
Mitkä asiat koet vahvuuksiksi ja missä haluaisit kehittyä? 
Pidän vahvuutena sitä, että olen sosiaalinen ja osaan olla luontevasti ihmis-
ten kanssa. Isoin kehityskohde on ajankäytön hallinta siitä, että muistan 
kaikki tärkeät asiat laittaa ylös. 
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla 
Puhelias, outo ja omalaatuinen. 
Miten ystäväsi kuvailisivat sinua? 
Luotettava, hauska ja hyvä kuuntelemaan. 
Miten näet mielenterveysongelmat? 
Kuka tahansa voi sairastua mutta niistä on mahdollista toipua ja parantua. 
Mielenterveysongelmilla on huono leima ja sen pienentämiseen haluaisin 
itse vaikuttaa omalla käytökseltä ja eteenpäin viemisellä. 
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Miten huolehdit hyvinvoinnistasi? 
Ulkoilen ja lenkkeilen koiran kanssa. Näen ystäviä ja kavereita. Yritän myös 
ottaa aikaa itselleni tekemättä mitään sen kummempaa. 
Mitä harrastat? 
Lukemista, kirjoittamista ja piirtämistä. Katson aika paljon sarjoja. Japanilai-
nen populaarikulttuuri on ollut teinivuosista elämässäni mukana ja se kiinnos-
taa edelleen. Olen tehnyt pukuja ja käynyt tapahtumissa. 
Mitkä ovat henkilökohtaiset arvosi? 
Perhe on tosi tärkeä. Tasa-arvoisuus ja rehellisyys. Pyrin olemaan avoin ja 
rehti ihminen.  
Mistä haaveilet? 
Haaveilen, että päästäisiin muutamaan mieheni kanssa omakoti- tai rivitaloon. 
Työelämään kiinnittäytymistä jatkokoulutuksen kautta. 
Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää lehden lukijoille? 
Pysykää sellaisena kuin olette. Olette super ihania ja osaatte paljon asioita. 
Muistakaa myös pysyä hieman outoina.  
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 KEILAUS 
 

Olemme nauttineet Vierumäen opiskelijoiden vetämistä liikuntaryhmistä, mut-

ta heidän ollessa tauolla olemme keksineet ohjelmaa itse. Saimme idean läh-

teä keilaamaan mikä mahdollistui Lahden keilahallin antaessa meille tuntuvan 

alennuksen. Osallistujia oli ensikertalaisista konkareihin ja tunnelma oli rento. 

Keilaukseen varta vasten räätälöityjen kenkien 

löytymisen jälkeen itselleen sopivan keilapallon 

etsiminen oli haasteellista. Valinnanvaraa oli 

runsaasti niin sormien reikien halkaisijan kuin kei-

lapallon massan suhteen — loppupelissä väri 

saattoi ratkaista.  

Käytössämme oli neljä rataa 

ja osallistujat naputeltiin tau-

lulle värikkäällä näppäimistöl-

lä. Reunatkin olisi ollut mah-

dollista nostaa ylös, mikä olisi 

säästänyt pettymyksiltä, kun 

pallo vieri ränniin. Olemme 

kuitenkin rautaista joukkoa ja 

siedämme pienet takaiskut 

ilman itkupotkuraivaria, joten 

laidat jäivät käyttämättä. 

Konkariradan voittajaksi sel-

viytyi Heikki, jolle Jyri tarjosi 

tiukan haasteen. Myös Eikku 

paukutti viereisellä radal-

la paikon sekä kaksi kaa-

toa peräkanaan. Haus-

kaa oli. Aika suorastaan 

lensi siivillä — tai parem-

minkin vieri radalla. 

Mieliimme jäi kytemään, 

josko saisimme Klubilaisil-

le jonkin vakiovuoron en-

si syksylle. Ja olemmekin 

jo lähestyneet keilahallia 

asian tiimoilta.   Marjo P. 



 

21 

LINKKEJÄ                                                 ÄLÄ JÄÄ YKSIN 
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TIMON SARJAKUVA 
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