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KLUBIPOSTI

Hetki Elämästä

Keski-Uudenmaan

Elämässä on paljon suunnitelmia ja voi
tuntua että saako niitä kaikkia todella
toteutettua mutta tarkoituskin on että voi
olla välitavoite-etappeja ja itseään pitää
kuunnella ja muistaa palkita. Tämäkin
hetki on hyvä, tätäkin varten olen voinut
joskus elää, koska auringonpaiste riittää,
vaikka huomenna sataisi.

Klubitalon
jäsenten ja henkilökunnan
yhdessä julkaisema
ei-kaupallinen jäsenlehti.
Loutinkatu 2
04400 Järvenpää
Puh. 09-2711414
Sähköposti:
keski-uudenmaan.klubitalo@
ku-klubitalot.fi

Pienin askelin mutta unelmia unohtamatta, yllättävän paljon löytyy sisäisiä voimavaroja mitä ei ehkä ole käsitellyt kun
asettaa omannäköisiä aarrekarttoja
muistaen ettei kaiken arkipäiväisen tarvitse olla suorittamista vaan kuuntelee
itseään.

AVOINNA:

Itselleen voi kehittää ”sisäisen puheen”
ja minä ainakin voisin sanoa ajatuksissa
itselleni: minä osaan, kokonainen maalima on rakennettu ihmisjärjellä, teen asiani omalla tahdilla, vaatimuksia ei ole
mutta mahdollisuuksien mukaan luottavaisesti yritän uusia asioita. Itse asiassa
Jokainen päivä voi olla se loppuelämäni
ensimmäinen päivä.

Ma 8:00-15:00

Riitta.P

Kotisivut:
www.ku-klubitalot.fi

KLUBITALO

Ti 8:00-15:00
Ke 8:00-15:00
To 8:00–18:00
Pe 8.00 - 14.00
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KEVÄTRETKI PÄJULÄHDEN URHEILUOPISTOON
27.-29.4.2015

T

änä vuonna aloitimme omatoimisen
liikunnan, maanantaisin myös Tokkasportin
ohjatun kuntosalin
päämääränä Pajulahden Urheiluopiston 2
yön kevätretki. Jokainen pyrki liikkumaan
omilla tavoitteilla ja
mahdollisuuksilla noin
pari kuukautta ennen
varsinaista retkeä.

U

L

rheiluopistolla meillä oli paljon kansainvälisiä opiskelijoita eri maista, jotka
olivat osana omaa opintoa tehneet meille
liikuntalomaleirin. Tutustuimme toisiimme
leikkimielisten pelien kera. Porukka jaettiin kahtia, vuorottelimme eri lajeja kuten:
kuntosali, uimahalli, zumba, kamppailulajit ja yhteisesti pelasimme pallopelejä ja
pihapelejä.

oppurentoutuksen jälkeen annoimme
palautetta suomeksi ja englanniksi iloisille
opiskelijoille, sillä heidän täytyy tietää miltä meistä tuntui, meitä vartenhan he olivat
sen tehneet. Molemminpuolin meistä kaikista tuntui kuitenkin että 3 päivää yhdessäoloa oli tehnyt tehtävänsä ja olimme
virkistyneitä ja tyytyväisiä. Loppuviikon
vietimme vappua kukin omissa ympyröissään.

R

uoka oli tietysti todella hyvää ja taukojakin oli sopivasti, jos ei ollut innostunut
kyseisestä lajista, oli ihan ok mennä vaik- Riitta P
ka metsäkävelylle. Paistoimme yhtenä
iltana laavulla makkaraa ja kokeilimme
Jan-opiskelijan nuorallakävelyä ylätukinarun kanssa noin 3 metrin matkan
puusta puuhun.
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Hannan haastattelu

Kuka olet? Hanna, sairaanhoitajaopiskeli
ja.

ovat.
Mikä on mielestäsi parasta Klubitalolla?

Mistä tulet? Hyvinkään Laureasta.

Ihmiset ja yhdessäolo.

Minne menet? Toivottavasti tulevaisuu
dessa mielenterveystyöhön.

Lempiruokasi ja –juomasi?

Mihin uskot? Joltakin osin kohtaloon. J

Erilaiset pastat. Kaikki Klubitalon ruoat
ovat olleet hyviä.

Miten päädyit alalle? Olin miettinyt opis
kelujen aloitusta pitkään ja kaksi vuotta
sitten tuli mahdollisuus aloittaa.

Mistä musiikista pidät?
Kuuntelen sekalaista. Autossa soi lähinnä
radio.

Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi?
Aikaisemmin työharjoittelussa kuulin Klu
bitalosta ja paikka vaikutti kiinnostavalta.

Lempielokuvasi?
Katson yleensä suomalaisia elokuvia sekä
komedioita.

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsi
tystäsi mielenterveyskuntoutujista, jos on
niin miten?

Mitä harrastat? Koirien kanssa ulkoilua ja
lukemista.

Kyllä on. En tajunnut aikaisemmin kuinka
erilaisissa elämäntilanteissa kuntoutujat

Kysymykset ja kuvat: Jarmo V
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Jenin haastattelu

Kuka olet?

Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi?

Olen Jeni Koskela, 29-vuotias sairaanhoitajaopiskelija.

Kuulin Klubitalosta Hyvinkään sairaalassa.

Mistä tulet?

Onko aika Klubitalolla muuttanut käsitystäsi
mielenterveyskuntoutujista, jos on niin miten?

Olen syntynyt Sumatralla Indonesiassa. Opiskelen Turun Ammattikorkeakoulussa.

On. Olen oppinut paljon uusia asioita ja hoitomuotoja.

Minne menet?

Mikä on mielestäsi parasta Klubitalolla?

Kesällä menen käymään Indonesiassa.

Leiri. Hauska ja hyvä ilmapiiri.

Mihin uskot?

Lempiruokasi ja –juomasi?

Uskon Jumalaan ja Raamattuun.

Riisiä ja merenruokaa, tuoremehu.

Mihin et usko?

Mistä musiikista pidät?

Ennustuksiin tulevasta.

Pidän melankolisesta musiikista.

Miten päädyit alalle?

Lempielokuvasi?

Opiskelin sairaanhoitajaksi Indonesiassa ja nyt Cinderella J
olen ulkomaisten hoitajien pätevöitymiskouluMitä harrastat? Harrastan laulamista.
tuksessa.
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Suunnittelupäivä jä kisätälkoot

P

erjantaina 8.5 pidimme muutto- ja kisapalaverin Primulan herkkupajan kokoushuoneessa ohjaajien ja muutaman jäsenen kera. Kokoushuone oli todella upea,
takkakin loimotti nurkassa. Joimme kahvit
ja aloitimme muuttoasioissa. KeskiUudenmaan Klubitalo muuttaa nimittäin
syksyllä Ratatie 19:sta missä loppui työtoiminta mielenterveyskuntoutujille ja osa
porukkaa siirtyi Walssin toimintaan Järvenpään Jamppaan, muutamana päivänä viikossa osa heistä käy myös Klubitalolla ja
tulevat muuton jälkeen tuttuihin tiloihin
Ratatielle.

S

me kohta kohdalta läpi tarkistaen, miten
ne toteutuvat. Mielestäni kaikki on hyvin
kasassa, odotankin innolla tulevia: Rusutjärven Riemurasteja, jonne saattaa tukka
jopa 300 henkilöä eri puolelta Suomen
Klubitaloja. Lauantaina klo: 9.00 tulimme
Klubitalolle tekemään kylttejä, sabluunoita
ja kaikkea mahdollista valmiiksi syksyä
varten. Söimme makkarat ja joimme pullakahvit.

H

yvin suunniteltu on puoliksi tehty, väliin tulee kesä ja sitten meidän on helpompi ryhtyä lopputoimiin muuton ja kisojen
projekteissa. Tervetuloa syksyllä Rusutjärven Riemurasteille, varmasti nautitte hauskasta ohjelmasta, joka on suunniteltu tielle
kaikille jäsenille ympäri Suomen Klubitaloja teitä ajatellen.

ovimme muuttoasioissa tyhjennettäväksi muutaman nurkkauksen kerrallaan
ylimääräisestä roinasta, selvitimme muita
ajankohtaisia asioita mm. muuttosiivousfirKuva ja teksti: Riitta.p
moja ja apujoukkoja. Kisojen asiat kävim8

Tikkurilän Klubitälon Äväjäiset

T

orstaina 7.5. minä Riitta ja indonesialainen opiskelijamme Jeni kävimme
juhlistamassa Tikkurilan Klubitaloa avajaisiin. Myöhästyimme hieman alkuohjelmasta, mutta ehdimme kuulla hallituksen puheenjohtaja Päivä Lipposen
tervehdyksen, Klubitalon johtaja Kai
Mäkisen ja jäsenen Harrin puheen,
myös musiikkiesityksen Jari-jäseneltä.
kattiin juhlallisesti ja kakkutarjoilut olivat
upeat. Kiertelin hieman vertaillessani
udella Klubitalolla on keskeinen
uutta modernia sisustusta ja työtehtävien
paikka aivan juna-aseman lähellä ja jäsejaottelua meidän taloon. Sama hyvä henniäkin taitaa olla jo noin 150. Nauha leiki tarttui minuun kysyessäni jäseniltä
saanko kuvata katsellessani ympärilleni.

U

A

lkupuheessa jäi erityisesti mieleeni
lause, jossa kerrottiin kuinka tärkeää on
saada ihminen sairastuessaan takaisin
normi-yhteisöön ja uudestaan jaloilleen
uusien mahdollisuuksien kautta, silloin
todella Klubitalot ympäri maailmaa täyttävät tehtävänsä.
Kuvat ja teksti Riitta.P
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Kuviä älkukesästä

Kelliksen 100 –vuotisjuhlilla tutustuttiin mm. museoon.
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Sipoonkorvessa ja Vanhankylänniemessä retkeilyä.
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Räikun moottoripyorähärrästus

K

lubitalon jäsen Raikku on ajellut
moottoripyörällä noin 10 vuotta. Tällä hetkellä hänellä on Kawasaki
Z1000. Tätä aiemmin hän on ajanut
pienemmällä pyörällä joka oli 750
kuutioinen Street Fighter.

H

än ajaa 4000-5000 kilometriä
kesässä. Lisäksi hän on Lapissa
ajanut moottorikelkkaa. Lumessa oli
hienoa ajaa tehokasta sporttikelkkaa. Raikku on nuoresta pojasta
lähtien ihaillut moottoripyöriä, aina
tykännyt kovasta vauhdista. Myöhemmin haave on toteutunut ja hän
on saanut hankittua moottoripyörän. Raikulla
on kaveri, jolla on saman tyylinen pyörä. Ajavat joskus yhdessä. Raikku ajelee EteläSuomessa, eikä hän ole käynyt kauempana
ajelemassa. Mäntsälä, Porvoo ja Hyvinkääalueella on kulkenut.

A

jokausi alkaa Maalis-Huhtikuussa ja
päättyy Syyskuussa, säistä riippuen. Vakuutus pyörään on ympäri vuoden. Raikku säilyttää pyörää talvisin vanhempien luona yleensä. Kesäisin oman kerrostalon parkkikatoksessa. On elämys ajaa pyörää ja tuntea
vauhdin hurmaa. Raikku toivottaa kaikille
moottoripyöräharrastajille hyvää ja turvallista
kesää!
teksti: Anna L, kuvat. Raikku ja Jarmo V
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”On elämys ajaa pyörää ja
tuntea vauhdin hurmaa”
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LEMMIKKIPÄLSTÄ
Marin siamialaiset kissat
Kuinka monta sinulla on ja minkä rotuisia
ja värisiä ne ovat?
-2 siamilaista, suklaanaamio Tytti 9.v ja
punanaamio Harry 7.v.
Mitä kissat antavat sinulle?
-Iloa ja seuraa.

Kenelle suosittelisit kissaa ja miksi?
-Kissalla on kiva luonne ja suloinen seuralainen.

Kysymykset: Riitta.P ja vastaukset ja kuvat: Mari

Kiintyykö kissa mielestäsi ihmiseen samoin kun muut lemmikit?
-Kyllä.
Kerro jotain kissan yleishoidosta.
-Ruokinta 2 kertaa päivässä; kuivamuonaa ja herkkupäivänä shebaa aamu- ja iltapäivä, hiekka-astia putsataan
kerran päivässä.
Mitä haittapuolia kissat aiheuttavat?
-Raapivat huonekaluja ja karvoja tulee
jossain määrin.
Kerro jokin hauska kommellus kissoistasi.
-Kerran kesällä pihalle oli tapettu orava
ovelle ja kissa esitteli sitä ylpeänä.
Ovatko kissat oppineet tietyt kiellot ja
rutiinit?
-Hyppäävät pois tuoleilta ja pöydiltä
käskiessä.
Mistä tuli innostus kissoihin ja mistä
ostit/sait ne?
-Lapset halusivat lemmikin, molemmat
sain ilmaiseksi.
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”KissaLLA on kiva
luonne ja suloinen seuralainen.”
Kissakin kiintyy ihmiseen.
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO
Loutinkatu 2

Kevätpuro
sisälläni virtaa ikään kuin kevätpuro,
solisevat aallot puhdistavat sisintäni,
uudet voimavirrat ja uuden kevään voima pulppuaa minuun
voimakkaasti antaen sielunmaisemalleni hetken pysähdyksen
Riitta.P
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