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RYTMINURKKA
uudenlaisen, hitaamman ja uhkaavamman
soundin. Vuoden 1969 lopun ja 1970 alun
aikana Wailers äänitti useita lauluja, joista
Reggae-musiikki on peräisin Jamaikalta ja tuli yhtyeen vakiokappaleita tuleviksi vuosen tunnetuin esittäjä ja kehittäjä on kiissiksi.
tatta Bob Marley (1945-1981). Monet hänen tunnetuimmista lauluistaan ovat yhMarley ja Wailers palasivat Lontooseen
teiskunnallisesti kantaaottavia, ja hänet
kiertämään Johnny Nashin kanssa, mutta
tunnettiin myös afrikkalaisen vapautusliikheidän aikaisemmin siellä levyttämänsä
keen tukijana. Marley aloitti uransa 1960- single ”Reggae On Broadway” ei ollut meluvulla ska -musiikilla, mutta varsinainen
nestynyt. Nashin levy, jolle Marley oli kirsuosio kohtasi häntä vasta 1973 julkaistujoittanut neljä laulua, oli sen sijaan noussut
jen albumien ”Catch A Fire” ja ”Burnin’”
listaykköseksi. Nashin palattua Yhdysvalmyötä. Marleyn tunnetuimpia kappaleita
toihin Wailers jäi Lontooseen rahattomana
ovat muun muassa "No Woman, No Cry",
ja ilman työlupaa tai paluulippuja. Marley
"Could You Be Loved", "Get Up, Stand
käveli Island Records’in toimistoon ja onUp", "Exodus", "I Shot the Sheriff",
nistui tekemään levytyssopimuksen, vaik"Redemption Song" ja "Buffalo Soldier.
ka Wailersin sopimus edellisen tuottajan
kanssa oli yhä voimassa. Wailers sai IsMarleyn ja Wailersin läpimurto tapahtui
landilta rahat kotimatkaan ja ryhtyi levyttävuonna 1963. Kingstonilainen tuottaja
mään uusia lauluja albumia varten.
Dodd vakuuttui koelaulussa ”Simmer
Down” -kappaleesta, joten yhtye pääsi
”Catch A Fire” julkaistiin vuoden 1972 joulevyttämään studiolle osaavien studiomuu- lukuussa Britanniassa ja seuraavassa
sikoiden kanssa. Dodd myös järjesti kodit- kuussa Yhdysvalloissa. Albumi oli ensimtomalle Marleylle vakituisen yösijan studimäinen stereona julkaistu reggae-albumi,
on takana olevasta vajasta. Downbeatja sen kevyen kitarapitoinen soundi oli uutmerkillä julkaistu single nousi Jamaikan
ta reggaessa, joka siihen asti oli nojannut
listakärkeen kahdeksi kuukaudeksi, ja
bassoon ja rumpuihin. Levy saavutti heti
Wailersista tuli soundsystem- tiskijukkien
kriitikkojen suosion ja myi kohtalaisesti
hallitsemalla Jamaikalla hyvin suositetenkin BritanniassaJimmy Cliff’in ”The
tu. Wailers oli 1960-luvun puolivälissä
Harder They Come” -elokuvan (1972) ilnousussa olevan katugangsterikulttuurin
mestymisen jälkeen jamaikalainen musiiktunteiden tulkki, vaikka useimmat muut
ki löi läpi myös Yhdysvalloissa ja sitä myöyhtyeet kritisoivat tätä väkivaltaista liikettä. tä Wailersinkin musiikki tuli siellä tutuksi.
Bob Marley

Vuonna 1969 Wailers äänitti kymmenen reggae-tyylistä laulua tunnetulle tuottajalle Leslie Kongille. Marley oli kehittynyt
laulajana, mutta levytykset eivät myyneet
hyvin, ja Marley palasi lyhyeksi aikaa Yhdysvaltoihin sekalaisiin töihin. Palattuaan
Jamaikalle uusien laulujensa kanssa Marley ryhtyi tekemään yhteistyötä reggaeuranuurtajaLee Perryn ja The Upsetters yhtyeen kanssa. Perryn vaikutuksesta
Marley uudisti laulutapansa, ja Wailers sai

Vuonna 1973 Wailers teki menestyksekkään Britannian-kiertueen Kotiinpaluun
jälkeen Bunny Livingston ilmoitti lopettavansa konsertoinnin Jamaikan ulkopuolella. Tätä seurasi uusi levy ”Burnin” (1973),
jolla oli yksi Marleyn tunnetuimmista lauluista ”I Shot The Sheriff”sekä Marleyn ja
Peter Toshin yhdessä tekemä ”Get Up,
Stand Up”. Levyä seurasi Yhdysvaltainkiertue, joka teki heidät vihdoin tunnetuksi
Yhdysvalloissa. Uusi Britannian-kiertue
keskeytyi yhtyeen hajottua Marley palasi
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Jamaikalle ja vietti aikansa studiossa valmistellen uutta levyään. Toshin ja Livingstonin lähdettyä Wailersista levy-yhtiö oli
alkanut markkinoida Marleyta sooloartisti- Euroopan maahan. Marleyn terveyden
jatkuvasta heikentymisestä huolimatta
na ja Wailersia taustayhtyeenä nimellä
konsertit saattoivat kestää kolmekin tunBob Marley and the Wailers.
tia.
Eric Clapton levytti 1974 versionsa kappaleesta ”I Shot the Sheriff”, minkä myötä Marley oli vioittanut isovarpaansa toistumyös Marleysta tuli kansainvälisesti tun- vasti 1970-luvulla pelatessaan jalkapalnettu. Vuonna 1975 Wailers alkoi kiertää loa. Kynnen alle oli tullut haava, joka ei
parantunut vaan aukesi aina uudestaan.
jälleen, ja Marleyn kolmas levy Islandille
julkaistiin nimellä ”Natty Dread”. Samana Lopulta haavasta kehittyi melanooma,
vuonna Marley ja Wailers tekivät menes- joka diagnosoitiin vuonna 1977 pitkälle
edenneeksi acral-melanoomaksi. Syöpätyksellisen kiertueen Yhdysvaltoihin ja
kasvaimen vahingoittama kudos poistetBritanniaan. Vuonna1976 ilmestyi albumi ”Rastaman Vibration”, Marley oli suo- tiin, mutta uskonnollisista syistä Marley ei
suostunut koko varpaan amputointiin,
sionsa huipulla,ja Rolling Stone -lehti nivaikka se olisi ollut tarpeen syövän pymesi The Wailersit ”Vuoden yhtyeeksi”.
säyttämiseksi. Syöpä levisi seuraavien
vuosien aikana hitaasti Marleyn aivoihin
Vuonna 1977 Marley äänitti Lontoossa
ja sisäelimiin, ja vuonna 1980 hän sairaskappaleet seuraaville albumeiltui niin, että joutui keskeyttämään Yhdysleen ”Exodus” (1977) ja ”Kaya” (1978).
valtain-konserttikiertueensa.
Hän palasi Jamaikalle suureen rauhankonserttiin ja lähti vuonna 1978 ensimMarley kuoli 11. toukokuuta 1981 Miamismäiselle laajalle maailmankiertueelsa vain 36-vuotiaana. Hän sai valtiolliset
le.Keväällä 1980 Marley julkaisi viimeiseksi jääneen albuminsa ”Uprising” ja se hautajaiset, ja Jamaikan hallitus oli saman vuoden alussa antanut Marleyloli poliittista edeltäjäänsä henkilökohtaile ”Order Of Merit”-kunniamerkin. Marleyn
sempi levy. Tätä seurasi Marleyn laajin
patsas sijaitsee Kingstonissa Jamaikalla.
kiertue, Tuff Gong Uprising, joka ulottui
kahteentoista
Jarmo V
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24 KUVAA SEKUNNISSA
Mulholland Drive

reettinen osa elokuvan sielunmaisemaa.
Tätä kautta Mulholland Driven lähimmiksi
vertailukohdiksi nousevat Blue Velvet ja
David Lynch on Hollywoodin persoonalliLost Highway, joiden vieraannuttava,
simpia elokuvaohjaajia. Varhaisimmat työt “luonnottomuuden” kaltainen olotila, joka
olivat hyvin kokeilevia ja ainutkertaisia
kumpuaa tutun ja turvallisen sisällä sikiäkuten esim. ”Eraserhead” (1977) ja ”Blue västä painajaisesta, toimii kuin hereillä
Velvet” (1986). Lynchin kerronta on ainut- nähtävä pimeä päiväuni, josta ei herätä
kertaista, toisaalta saattaa olla väkivallan ennen lopputekstien alkamista. Eraserpurkauksia ja toisaalta epätodellisia, surhead esimerkiksi toimii eri tavalla, koska
realistisen unenomaisia kuvia, jotka johta- maailma, jossa Henry elää, on jo alun pevat katsojansa harhaan tai ainakin vähin- rin meille tuntematon. Blue Velvetissä,
tään oudoille poluille.Hänet tunnetaan
Lost Highwayssa ja Mulholland Drivessa
suuren yleisön keskuudessa ehkäpä par- voi käydä, että vielä eilen täysin tunnistethaiten elokuvasta ”Elephant Man” (1980) tavana ja turvallisena pitämämme asia
sekä TV-sarjasta ”Twin Peaks” (1990-91). saattaakin tänään ajaa meidät kauhun
partaalle.
Mulholland Dr:iven Lynch teki alunperin
pilottijaksoksi uudelle tv-sarjalle, jonka
amerikkalainen ABC-yhtiö oli tilannut häneltä. Pilotti kuitenkin herätti omitusuudellaan tv-väen vastahankaan ja sitä ei ikinä
lähetetty ja koko sarjaidea nostettiin hyllylle. Lynch ei kuitenkaan lannistunut, vaan
löysi kumppanikseen ranskalaisen Studio
Canalin, jonka lisärahoituksella ohjaaja
kuvasi uusia kohtauksia, leikkasi koko
lopputuloksen uusiksi ja muutti sen isoksi
valkokangastuotannoksi.
Valmis elokuva nähtiin ensi kerran Cannes'in elokuvajuhlilla toukokuussa 2001,
jossa virallisen juhlanäytöksen päätyttyä
yleisö esitti seisten suosiotaan toistakymmentä minuuttia, Lynch’in itsensä seistessä kyynelehtien lavalla kahden myös onnen kyyneleitä vuodattavan naistähtensä
kanssa. Lynch myös voitti festivaalin parhaan ohjaajan palkinnon (jaetusti The Man
Who Wasn't Theren ohjanneen Joel Coenin kanssa).
Mulholland Drive on häkellyttävä kokemus, jolla Lynch viimeistään osoittaa olevansa amerikkalaisen elokuvasurrealismin
suurin moderni mestari. Lynchin tapa luoda ja kehittää mysteerejä on avata todellisuuteemme ennenkokemattomia maailmoja, joiden läsnäolosta muodostuu konk6

Mulholland Driven tarinasta voi vain kertoa
lähtökohdan, jotta sen uskomattoman hienoja käänteitä ei vahingossakaan turmelisi. Tumma kaunotar selviää ainoana rajusta autokolarista Mulholland Drive’lla, Los
Angelesissa. Nainen menettää rysäyksessä muistinsa ja harhailee mäkeä alas Bet-

tyn, nuoren aloittelevan näyttelijättären,
asuntoon. Betty tuntee suurta empatiaa
uutta ystäväänsä kohtaan ja päättää
auttaa tätä palauttamaan muistinsa.
Siinä siis lähtökohta, josta Lynch laukaisee yhden koko uransa tunnelmallisimmista, kauneimmista ja kiehtovimmista
elokuvallisista voimannäytöistä. Elokuvan juonellisesta koherenssista on siellä
täällä mainittu, että Lynch uhraisi sen
teoksensa visuaalisen ja abstraktisen
hengen nimeen. Se ei kuitenkaan pidä
paikkaansa. Mulholland Driven kerronnallinen kokonaisuus on loppujen lopuksi jopa harvinaisen selväpiirteinen. Konventionaalisesti rakentuva se ei missään tapauksessa ole, mutta mikäli sen
ehdoton läsnäolo toimii ainoana perusteena teoksen selväjärkisyydelle, ollaankin jo pian tilanteessa, jossa mielikuvitus on kirosana ja luovuutta halveksitaan.

Ennen kaikkea kyseessä on ohjaajansa
keskeisiinteoksiin lukeutuva mestariteos. Lynchillä on ollut myös taustavoiminaan vanha tuttu luottohenkilökunta,
joista mukana on mm. ohjaajan kanssa
jo aikanaan Eraserheadissa työskennellyt tuotantosuunnittelija Jack Fisk,
Lynchin elokuvat läpi 90-luvun leikannut
ja osatuottanut Mary Sweeney sekä
hovisäveltäjä Angelo Badalamenti, joka
myös heittää melko häiriintyneen sivuroolin elokuvassa. Lynch itse on jälleen
vastuussa elokuviensa hengelle niin
olennaisesta äänisuunnittelusta.
Näyttelijäpuolella huomio kiinnittyy yksinoikeudella pääosanesittäjiin, onnettomuusnaisena nähtävään Laura Elena
Harringiin ja Bettyä näyttelevään Naomi
Wattsiin. Molemmat lähes tyhjyydestä
pompanneet näyttelijättäret ovat rooleissaan todella hyviä, Watts suorastaan
loistava. Kuten niin monta kertaa aikaisemmin elokuvan päätyttyä katsojalle
jää hämmentynyt olo, mitä kaikki juuri
nähty tarkoittaa? Mikä elokuvan maailmassa on totta ja mikä unta? Valmista
vastausta tähän ei Lynchin tapauksessa
koskaan ole, mutta esim. Mulholland
Drive’n videojulkaisussa Lynch antaa
muutaman vihjeen, joiden avulla joko
voi päästä selvyyteen elokuvan salaisuuksista tai sitten ei. Tyypilliseen David
Lynch-elokuvan tapaan myös Mulholland Drive paljastaa todellisen olemuksensa vasta useiden katselukertojen
jälkeen.

Elokuvan raakaversion, pilotin, synnyintarkoitusperästä eli kokonaisen tv-sarjan
esittelystä ja lanseerauksesta kielii vahvimmin se, että Mulholland Drive’ssä on
erittäin laaja näyttelijäluettelo. Henkilöiden runsaus saattaa aluksi tuntua tarpeettomalta, ikään kuin Lynch ei olisi
kyennyt muokkaamaan pilottia yhdeksi
kiinteäksi elokuvateokseksi. Tämä tunnekuitenkin poistuu viimeistään sitten
kun näkee Mulholland Driven toisen
kerran. On suorastaan hämmästyttävää
huomata, kuinka taiturimaisesti jokainen
asia ja henkilö lopulta liittyy toisiinsa.
Kaiken välillä on sidos. Lynchin käsikirjoitus on tippaakaan liioittelematta nero- Jarmo V
kas, täydellinen kokonaisuus. Kokonaisuus, jossa kylmän loogiset ja muutamat katsojan ajatus- ja käsitemaailman
haastavat tekijät muodostavat hypnotisoivimman mysteeripalapelin, joka on
vuosikausiin nähty valkokankaalla.
Mulholland Drive on rakkaustragedia,
trilleri, musta komedia, rikoselokuva ja
ajoittain suorastaan lähes sydänkohtauksen aiheuttava kauhufilmi.
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Opiskelijoiden häästättelut
1) Kuka olet ?

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

2) Mistä tulet ?
3) Minne menet ?

9) Lempiruokasi ja -juomasi?

4) Mihin uskot ?

10) Mistä musiikista pidät?

5) Mihin et usko ?

11) Lempielokuvasi ?

6) Miten päädyit alalle ?

12) Mitä harrastat?

7) Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi ?

13) Haluatko sanoa jotain mitä ei kysytty ?

6)
Sosiaaliala on ollut mielessä nuoresta pitäen, ja vahvistunut harrastusten
ja töiden parissa.
7)
Halusin päästä tutustumaan johonkin vielä uuteen ja tuntemattomaan, kyselin kavereilta ja googlailin, ja sitten soitin
Pirjolle.
8) Koska aiempaa kokemusta mielenterveyskuntoutujista ei ollut, niin ennakkoluulotkin olivat vähissä. Tosin ajattelin että
olisitte paljon pelottavampia, mutta ettehän te sitten olleetkaan. Kaikki superkivoja!
1)

Jenni, sosionomiopiskelija
Laureasta

2)

Järvenpäästä

3)

Sinne, tänne ja eteenpäin

9)
Äidin tekemä lohikeitto + rasvaton
maito
10)

11) Koskemattomat (ransk. Intouchables), Tyttö sinä olet tähti ja Potterit tietysti.

4)
Siihen, että jokaisessa ihmisessä
on jotain hyvää ja jokainen on hyvä jossa12)
kin.
5)

kaikenlaisesta

13)

mahdottomuuksiin
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Partiota ja kuntosalia.
terkkuja tutuille!

”Kun vatsa toimii, niin
mieli toimii”

1)

Arto Kinnunen, psykofyysinen olio.

2
Aika useasti kotoa. Kotoni sijaitsee
nykyään Hyrylässä.
3)
Menen illalla Heinolaan leffaleirille
viikonlopuksi. Tarkoituksena syödä hyvin
ja tehdä lyhytelokuva.
4)

Kun vatsa toimii, niin mieli toimii.

5
Valheisiin. Aaveisiin, paranormaaleihin ilmiöihin. Olen jonkun verran
skeptinen näissä asioissa.
6)

Jonkunlaisen sattuman kautta.

7)
Tunsin entuudestaan Savonlinnassa toimivan klubitalon. Klubitalon arvot
viehättävät ja tsekkasin onko KeskiUudellamaalla klubitaloja, siitä se ajatus
sitten lähti.
8)

10) Kaiken maailman pastaruoat ja pizzat. Pizzaa syön varmaan joka viikko. Pirkan kiviuuni- tonnikala on kyllä hyvää!
Vettä tulee juotua enimmäkseen, maitoa
muutaman kerran viikossa. Syön kyllä
myös kotimaisia marjoja paljon nykyään.
11) Semmoiset, joita vois mennä livenä
kattomaan. Robbie Williams ois listalla
ykkösenä.
12) Sideways, Beautiful Mind tulee mieleen.. Forrest Gump. Life is like a box of
chocolates…
13) Pyöräilyä siinä mielessä, että on
tullut pyöräiltyä töihin-kotiin akselia useana päivänä. Näytelmäkerhoharrastusta
pitäisi herätellä eloon.

Ei ole.

9)
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
kokemukset. Klubitalon väki on mielettömän mukavaa.
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Anni

Henri

1) Olen Anni, sairaanhoitajaopiskelija
sekä äiti.
2) Savosta, ja ylpeä juuristani J

Elina
ryhmänä, vaan yksilöinä. Minulla ei siis
ollut ennakkokäsitystä, millainen on stereotyyppinen mielenterveyskuntoutuja.
Eli ei ole muuttunut.

3) Sinne tänne ainakin koko kevään.
9) Kaalilaatikko omalla reseptilläni ja
Monta rautaa nyt tulessa, jotta valmistuisi
vishy.
pian ammattiin.
10) Kaikissa musiikkigenreissä on jotain
4) Kohtaloon
hyvää, paitsi ehkä örinähevissä.
5) Luokitteluun. En ihmisten välillä, enkä
11) The Departed, Järki ja tunteet, Anger
asioittenkaan niinkään.
management
6) Ihmisläheinen ammatti on minun juttu.
12) Lukemista, varsinkin historialliset
Suvussa on myös hoitoalalla toimivia.
romaanit on mieleen. Lapsen kanssa
7) Luokkatoverini suositteli paikkaa mipuuhastelua ja juoksua kunhan lumet
nulle.
lähtee.
8) Minulla ei ole tapana ajatella ihmisiä

13) Hyvää kevättä ja nautitaan arjesta!
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1) Henri Airaksinen, 21v. Lähihoitajaopiskelija

7) Koulun tekemän työharjoittelupaikka
varauksen kautta

2) Alun perin Järvenpäästä, nykyään
Tuusulasta

8) Ei ole. Klubitalon jäsenet ovat ihmisiä,
omia persoonia, siinä missä muutkin

3) Elämässä eteenpäin

9) Makaronilaatikko ja vesi

4) (huonoon) huumoriin

10) Kaikesta, mikä kuulostaa hyvältä

5) Satuihin

11) Muumipeikko ja pyrstötähti

6) Kiinnostuksesta alaan, etenkin mielenterveyspuolella

12) Salitreenausta
13) En.

”… ilo on ollut seurata kuinka
hyvin porukka toimii yhteen!”

1) Olen Elina, toisen vuoden sosionomiopiskelija.
2) Hyvinkään Laureasta
3) Eteenpäin
4) Uskon mahdollisuuksiin
5) Yliluonnolliseen
6) Halu tehdä merkityksellisempää työtä
ihmisten parissa.
7) Kuulin Klubitalosta luokkalaisiltani ja
kiinnostuin paikasta työharjoittelun merkeissä.

9) Kaalikääryleet ja maito.
10) Ei ole tiettyä musiikkigenreä josta
tykkäisin. Tykkään siitä mikä korvaan
hyvältä kuulostaa.
11) Olen katsonut monta hyvää, lempparia ei ole.
12) Lasteni perässä juoksua ja jumppailua omaksi iloksi.
13) Kiitos mahdollisuudesta suorittaa
harjoittelu Klubitalolla ilo on ollut seurata
kuinka hyvin porukka toimii yhteen!

8) Ei juurikaan. Jokaisella on oma tarinansa ja jokainen on omanlaisensa
yksilö.
Kysymykset ja kuvat: Jarmo V
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ETELÄ-SUOMEN KLUBITÄLO-OSÄÄJÄT
Teksti ja kuva: Jarmo V

S

uomessa on 25 Klubitaloa, jotka ovat
mielenterveyskuntoutujien ja palkatun
henkilökunnan muodostamia työyhteisöjä.
Klubitalolla kuntoutujat, jotka ovat talon
jäseniä, voivat toteuttaa itseään kykyjensä mukaan ja osallistua Klubitalon tarjoamaan työpainotteiseen päivään. Tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, tarjota mahdollisuuksia uusien asioiden ja taitojen oppimiseen. Lisäksi on
pyrkimys vähentää sairaalahoidon ja
muiden palveluiden tarvetta sekä tukea
jäsenten paluuta opintoihin ja työelämään.

Uudenmaan Klubitalo (Järvenpää). Myöhemmin ESKOT ry:hyn voi liittyä vielä
muitakin Klubitaloja yhdistyksen toimialueelta.

O

rganisaatiouudistuksen myötä kultakin Klubitalolta vapautuu resursseja päivittäiseen toimintaan kun päällekkäisiä
toimintoja voidaan yhdistymisen myötä
purkaa. Tällöin voidaan tarjota klubitalojen jäsenistölle entistäkin parempaa ja
päivittäistä työtoimintaa Klubitalolla sekä
ns. siirtymätyöpaikkoja eri yrityksissä ja
yhteisöissä. Tällä päästään siihen, että

E

skot ry eli Etelä-Suomen Klubitaloosaajat on muutaman Klubitalon yhteenliittymä, jonka tarkoitus on erilaisin synergiaeduin parantaa siihen kuuluvien Klubitalojen toimintaa. Helsingin Klubitalo on
perustettu 1997 Niemikoti ry:n alle, vuonna 2001 perustettiin Helsingin Klubitalot
ry ja vuonna 2002 Helsingin Klubitalo itsenäistyi. Vuonna 2014 yhdistyksen nimi
muutettiin muotoon Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry. Vuonna 2015 yhdistyksessä oli henkilötyövuosia yhteensä
23 ja työntekijöitä 21 kokoaikaista sekä 2
osa-aikaista. Imatran Klubitalo siirtyi vuoden 2016 alusta ESKOT ry:n taloksi.
Vuonna 2017 ESKOT ry:hyn tulevat kuulumaan seuraavat Klubitalot: Helsingin
Klubitalo, Itä-Helsingin Klubitalo, Tikkurilan Klubitalo, Imatran Klubitalo ja Keski-

”Klubitalojen
perustaminen on kunnille
sijoitus, ei kustannuserä”
kuntoutujille voidaan tarjota heidän omista tarpeistaan lähtevää toimintaa ja vertaistukea sekä edistää jäsenten työelämävalmiuksia ja järjestää vapaaajantoimintaa. Yhdistymisen jälkeen jokaiselle Klubitalolle jää oma johtoryhmätyöskentely tukemaan paikallista toimintaa.

Y

hteenliittymällä ESKOT ry:hyn yksittäinen Klubitalo voi saavuttaa useita synergiaetuja. Näitä ovat yhteiset työryhmät
mm. johtoryhmä, työsuojelutiimi, työkomitea sekä opintotiimi. Johtamisen ja hallin
12

non vahvistaminen, toisin sanoin haavoittuvuuden ehkäiseminen parantuu. Myös
työntekijäresurssit paranevat mm. kierron
ja työpaikalla oppimisen muodossa. Osaamista voidaan vaihtaa ja jakaa eri talojen
kesken sekä jäsenistön että työntekijöiden
osalta. Myös yhteisiä tukipalveluja ja sähköistämistä saadaan tehostettua yhdistymisellä. Näihin toimiin liittyvät taloushallinto, hankinnat, henkilöresurssit, ICT, tiedon
hallinta (sisäinen ja ulkoinen), viestintä ja
markkinointi. Lisäksi koulutuksen ja kehittämistyö (esim. yhteiset hankkeet) tulevat
merkittävästi paranemaan kun saadaan
isompi ja tehokkaampi toiminta- ja rakennemalli.

J

oulukuussa 2015 Keski-Uudenmaan
Klubitalot ry:n hallitus hyväksyi K-U Klubitalon liittymisen ESKOT ry:hyn vuoden
2017 alusta. Fuusioitumisesta pidettiin
tammikuussa 2016 tiedotustilaisuus, johon
osallistui kuntien ja järjestöjen edustajia.
Klubitalojen perustaminen on kunnille sijoitus, ei kustannuserä, koska kuntoutujajäsenten muiden kalliimpien palvelujen
käyttö vähenee ja kuntien mielenterveysalan kokonaismenot alenevat. Liittämällä
usean eri Klubitalon resurssit ja henkilöstö
yhteen saavutetaan siis huomattavia etuja
ja säästöjä ja tästä toimintojen yhdistämisestä voidaankin hyvällä syyllä sanoa:
”YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN”.
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TÄLVIPÄIVÄ
Vanhankylänniemessä 12.2.2016

Vietettiin rattoisa talvipäivä
Vanhankylänniemessä, pelaten ja ulkoillen. Sauna oli
lämpimänä halukkaille.
Makkarat tarjosi Wursti, perinteisen grillauksen lisäksi
nuotiolla valmistui loimulohta.

Kuvat: Tuukka
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RÄVINTOLÄPÄIVÄ
21.2.2016 Klubitalolla

S

uunnitteluun oli aikaa muutama viikko, valmistettavat ruokalaljit päätettiin, viimeisellä viikolla
säädettiin työnjakoa ja torstaina ja perjantaina
alettiin tehdä esivalmisteluita.

P

ääruoaksi oli tarjolla bataattisosekeittoa ja
kanakeittoa vastapaistetun sämpylän kanssa,
sivuruokana oman keittiön lihapiirakkaa ja lohipiirakkaa, lisäksi korvapuusteja, tietysti vastaleivottuja. Vieraita kävi päivän aikana viitisenkymmentä. Oma myötävaikutuksensa lie ollut
Keski-Uusimaassa ollut juttu, jonka lehden toimittaja kävi haastattelemassa edellisenä lauantaina.

R

avintolapäivä oli menestyksekäs, matkakassan lisäksi karttui kokemusta yhteistyöstä,
organisoinnista ja ruoanlaitosta.
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO
Ratatie 19 04430 Järvenpää

Klubiposti toivottaa kaikille
aurinkoisia kevätpäiviä !!!
Kuva: Anni
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