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UUSIA ALKUJA

V

uosi 2018 alkoi murheellisissa merkeissä,
Klubitalon pitkäaikainen johtaja Kirsi Tenhunen oli edellisen vuoden lopussa nukkunut pois.
Kirsi aloitti Klubitalon johtajana 2008 ja hän ehti
luotsata Klubitaloa lähes kymmenen vuotta. Hänen aikakauden aikana Klubitalon toiminta on
nähnyt useat toimitilojen muutot sekä toiminnan
myllerrykset - Kirsin muisto elää Klubitalossa.

K

eski-Uudenmaan Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan
muodostama avoin, arkea tukeva matalankynnyksen jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille
heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Toiminnan tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea
paluuta työelämään. Klubitalolla kävijöitä kutsutaan jäseniksi. Jäsenyys on maksutonta eikä se
velvoita mihinkään vaan pikemminkin oikeuttaa
osaksi Klubitalon toimintaa. Jäsenyys on aikarajoitteeton niin, että pitkänkin poissaolon jälkeen
jäsenellä on oikeus palata klubitaloyhteisöön.
Jäsenet valitsevat itse, kuinka he hyödyntävät
Klubitaloa, mihin toimintaan he osallistuvat ja
kuinka pitkäksi aikaa. Toimintaa koskevat päätökset pyritään tekemään yhteisymmärryksessä
jäsenten ja henkilökunnan kesken.

T

ammikuussa allekirjoittanut aloitti Klubitalon uutena toiminnanjohtajana. Olen koulutukseltani tradenomi YAMK (liiketalous) ja
aikaisemmin työskentelin kymmenen vuotta
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toiminnanjohtajana. Osaamiseni on pitkälti järjestöjohtamisen puolella ja sen takia koen olevani
untuvikko Klubitalomaailmassa. Sopeutumista
uuteen kulttuuriin helpottaa ammattitaitoisen
henkilökunnan tuki sekä aivan mahtavat Klubitalon jäsenet. Uutena toiminnanjohtajana haluan jatkaa Klubitalon laadukasta, ihmisläheistä
toimintaa yhdessä jäsenistön sekä henkilökunnan kanssa.

yhdistyksensä nykytilaa ja siinä sovimme, että
hallituksemme ottaa yhdentymiseen kantaa
maaliskuun kokouksessa. Keski-Uudenmaan
Klubitalot ry:n hallitus viimeisimmässä kokouksessaan päätti, että meidän Klubitalo jatkaa
itsenäisenä toimijana ja meidän jäsenet, työntekijät ja hallitus yhdessä kehittävät yhdistyksen
toimintaa vastaamaan toimintaympäristössä
tapahtuvia muutoksia vastaaviksi. Suurin mielenkiinto kohdistuu tulevaan maakuntauudistukseen sekä sen vaikutuksiin. On sanomattakin
selvää, että Klubitalon rahoituspohja tulee
muuttumaan mutta ennen kuin SOTE -uudistus
astuu voimaan, niin se on täysin avoinna.

K

uluneet vuodet ovat olleet myllerryksen
vuosia ja siksi vuosi 2018 normalisoidaan
Klubitalon toiminnan osalta. Vaikkakin itse yhdistyksessä tapahtuu kehittämistyötä, ei sen anneta vaikuttaa Klubitalon jäsenien päivittäiseen
toimintaan. Keskeisimpiä kehittämisen kohteita
ovat muun muassa arviointi ja siihen tarvittavan
tiedon kerääminen sekä Klubitalon strategian
2019 – 2023 tekeminen.

K

lubipostin toimittaminen käynnistetään ja
tänä vuonna se ilmestyy kaksi kertaa. Klubipostin lisäksi aletaan julkaisemaan kuukausikirjettä, jossa kerrotaan Klubitalon tulevan kuukauden toiminnasta.

T

ehdään yhdessä meidän näköinen Klubitalo
– Fuck Mentall Illness!

K

lubipostissa 1/2016 kirjoitettu Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n ja Etelä-Suomen
Klubitalot ry:n (myöhemmin ESKOT ry) yhdentyminen on ollut jäissä aina tämän vuoden
alkuun asti. ESKOT ry:n edustusto kävi hallituksemme tammikuun kokouksessa esittelemässä

- Mika Väisänen, toiminnanjohtaja
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KLUBIPOSTI ELÄÄ !

O

tsikko viittaa siihen seikkaan, että Klubiposti, Keski-Uudenmaan
Klubitalon jäsenlehti ilmestyi edellisen kerran numerona 1/2016.
Lehti on ollut tauolla erinäisten sattumien takia, julkaisutoimintaa on
korvattu sosiaalisessa mediassa, jossa on kyllä tavoitettu kasvavaa
yleisömäärää. Hetkessä kyhätyt videopätkät on ollut uusi julkaisumuotomme.

J

oskus aikoinaan klubitalon lehti postitettiin kaikille rekisterissä
oleville jäsenille sekä sidosryhmille. Paperisen lehden julkaisua
vähennettiin muutamaan kappaleeseen muutaman sadan sijasta,
säästösyistä.
Siinä tilanteessa se oli perusteltua, meillä oli kalliihko tulostimen
leasing -sopimus, josta johtuen lehden julkaisusta aiheutui yhteensä
noin 10.000 euron kulut vuodessa.

O

ma kokemus sähköisistä julkaisuista on sellainen, että on hyvä
säästää paperia ja kustannuksia, mutta toisaalta nettilehteä ei
juuri tule luettua, siinä missä vanha kunnon paperinen lehti tuli aina
luettua kannesta kanteen. Lehden toimitukseen osallistuville on palkitsevaa saada työnsä tulos käsin kosketeltavaan muotoon.
Nykyisellä vuokratulostinratkaisulla voidaan paperilehteä tehdä juuri
tarvittava määrä.

T

ämä lehti on nyt meidän historian ensimmäinen Adobe Indesign©
- ohjelmistolla taitettu. Tästä eteenpäinkin media/lehtiryhmällä on
oma erityinen kokoontumisaika perjantaisin kello 9:30 ja sen lisäksi
lehteä tehdään aina, kun on tekijöitä ja aiheita.

K

lubiposti tulee taas syyskuussa ja on silloinkin monipuolinen,
hyväntuulinen ja värikäs!

							- Heikki Manninen
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OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT

Kuka olet?
- Olen Krista, 19-vuotias lähihoitaja opiskelija. Osaamisalani on mielenterveys ja päihdetyö.
Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Opettaja suositteli minulle
tätä paikkaa.
Mitä olet oppinut täällä?
- Vähän enemmän ammatillisuutta ja päivärutiinia, sekä
mikä merkitys on vertaistuella,

sosiaalisuudella ja päivärytmillä mielenterveyskuntoutujien
voinnille.

Mihin uskot/ et usko?
- Minun näkemykseni maailmansynnystä on alkuräjähdys.

Mistä pidät?
- Tykkään olla vapaa-ajalla ystävien ja kavereiden kanssa.

Unelmasi?
- Laulajan ura. Haluaisin myös
päästä pidemmälle opinnoissani.

”Minun näkemykseni
maailmansynnystä on
alkuräjähdys.”
Mieliruokasi?
- Sushi.
Mihin haluaisit matkustaa?
- Haluaisin mennä uudestaan
Englantiin kesällä. Olen siellä
jo kerran käynyt yläasteella
syyslomalla, jolloin oli sateista.

Mitä olet oppinut täällä?
- Pienillä asioilla voi olla tosi
iso merkitys. Olen oppinut,
että minusta on johonkin paitsi
arkisella myös ammatillisella
tasolla samaan aikaan.

Kuka olet?
- Olen Vili, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja- eli lyhyemmin
NUVA opiskelija, ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla.
Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Ensin paikka kiinnosti, sitten
kun pääsin tutustumaan alkoivat ihmiset kiinnostamaan.
Hyvä paikka aloittaa monipuolinen, monenlaisten ihmisten
kanssa toimiminen.

Mitä teet seuraavaksi?
- Jatkan opintojani. Kun opinnot on suoritettu, niin haen töitä muutamaksi vuodeksi. Sitten
mahdollisesti jatko-opintoihin
sosionomiksi.

Harrastukset?
- Lukeminen, videopelit, pitkät
kävelyretket.
Mieliruokasi?
- Lihapullat ja muusi, punaviinikastikkeella.

”Pienillä asioilla
voi olla tosi iso
merkitys.”

Mihin uskot/ et usko?
- Monet asiat joihin uskoin, en
usko enää. Uusin silmin katsottuna nytkin uskottavat asiat
saattavat paljastua harhoiksi.
Unelmasi?
- Ryhdyn kirjailijaksi ja kirjoitan
kirjoja.
Mitä teet seuraavaksi?
- Palaan kouluun, aloitan uusia
liikuntaharrastuksia ja hankin
enemmän sisältöä elämääni.

Mihin haluaisit matkustaa?
- Jenkkeihin punapuumetsiin,
Japaniin, Afrikkaan, Bora Boraan, kaikkialle.
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HYVÄN MIELEN KAHVILA

Teksti: Mika Väisänen
Kuvat: Jari Järvinen

J

uttu on niin, että meidän kaikkien pitää nostaa fyysisen hyvinvoinnin kaveriksi mielen
hyvinvointi. Mielenterveys ja mielen hyvinvointi
on terveyttä: mielen hyvää vointia ja ihmisen
kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka
mahdollistaa monia asioita elämässä. Hyvää
mielenterveyttä ovat myös kyky luovuuteen
ja läheisiin ihmissuhteisiin (Mielenterveyden
ensiapu 2018). Omaa mieltä on siis hoidettava
kuten ystävyyssuhteita. On oltava aktiivinen
mielen hyvinvoinnin suhteen ja toisaalta antaa
aikaa sille.

K

eski-Uudenmaan Klubitalolla on helmikuussa aloitettu mielen hyvinvoinnin kahvila.
Kahvilassa on aina ennalta valittu teema, joka
liittyy mielen hyvinvointiin. Kahvila on tarkoitettu
Klubitalon jäsenille, heidän omaisilleen sekä
alan ammattilaisille tai muuten vain mielenterveystematiikasta kiinnostuneille. Kahvilaan
kutsutaan ulkopuolinen alustaja ennalta valitun
teeman mukaisesti herättelemään keskustelua
kahvilan vieraiden kanssa. Kahvila on auki kerran kuukaudessa poikkeuksia lukuun ottamatta.

K

evään ensimmäisen mielen hyvinvoinnin
kahvilan teemana oli musiikki ja mielenhyvinvointi. Kahvilassa oli vieraana Lasten
Hautausmaa yhtyeestä Kristiina Vaara ja Niko
Saarinen. Yhtye on Klubitalon jäsenien keskuudessa eräänlaisessa kulttiasemassa ja siksi
Kristiinan ja Nikon vierailu oli mieluisa asia. Vierailijat kertoivat heidän suhteestaan musiikkiin
ja mielen hyvinvointiin. Klubitalon jäsenistölle
musiikki näyttelee tärkeää roolia heidän arjessa
ja ennen kaikkea mielen hyvinvoinnissa.

”Ilman musiikkia elämä olisi
erehdys.”
-Friedrich Nietzsche

S

euraava mielen hyvinvoinnin kahvila on
11.4.2018 Klubitalolla.

Lähteet:
Mielenterveyden ensiapu. Viitattu 12.3.2018.
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/
mielenterveyden-ensiapu
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NAISTENPÄIVÄ SPESIAALI

M

eillä oli mukava naistenpäivähetki 8.3
iltapäivällä.
Saimme täytekakkukahvit.
Lakkailimme kynsiä, laittelimme tarroja ja
glittereitä.
Kuuntelimme musiikkia ja katsoimme muotinäytöksistä videoita.
Oikein mukavaa yhdessäoloa ja hemmottelua.
Lähtiessämme saimme mukaan ihanat pinkit ruusut.

Kuvat ja teksti: Riikka
7

PÄIVÄMATKA TALLINNAAN

Raikku ja Pete linnanmuurilla

K

eskiviikkona 7. maaliskuuta koitti odottamamme päivä, jolloin suunnittelemamme
matka Tallinnaan toteutui. Päivä oli Peten
syntymäpäivä ja risteilymatka muistaakseni jo
4. laatuaan samalla porukalla. Mukana olivat
edellä mainitun lisäksi Raikku ja allekirjoittanut.
Lähdimme Katajanokalta Viking XPRS laivalla
kirkkaalla säällä kohti Tallinnaa klo 10.30. Meri
oli vielä jäässä Helsingin päässä reittiä.

T

allinnaan saavuimme n. klo 13. Sää oli yhtä
kirkas kuin lähtiessämme. Otimme heti taksin vanhaan kaupunkiin, jossa oli tarkoitus ruokailla hienossa keskiaikaisessa rakennuksessa
sijaitsevassa ravintolassa nimeltä Pepperzack.
Söimme kaikki broileria ja riisiä. Annos maksoi
14,50, siihen juomat päälle. Matkamme oli alkoholiton niin kuin aina. Ravintolassa annoimme
kaikki vähän tippiä tarjoilijalle, joka ystävällisesti
otti kiireensä lomassa kuvan meistä.

L

aivalla oli ajateltu tehdä ostoksia tax free
myymälässä kotiin vietäväksi. Raikku ja Pete
ostivatkin monenlaista, mutta minä olin varautunut minimi budjetilla reissuun, joten en ostanut
mitään. Ajan kuluksi istuimme laivan baarissa
ja kahvilassa, milloin mitenkin ja otimme vähän
kuvia niin kuin tapamme on ollut näillä matkoilla.
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”Matkamme oli alkoholiton
niin kuin aina.”

Teksti ja kuvat: Jari Järvinen

Ruokailu ohi

E

nempiä aikaa kuluttamatta, vähän tuliaisia
ostettuamme, palasimme taksilla sataman
läheisyyteen Sadamarkettiin, jossa tehtiin taas
hankintoja, mm. apteekista. Siitä suuntasimme
laivaterminaaliin ja laivaan n. klo 16. Edessä oli
paluu kotiin, laivan lähtöaika klo 17. Veimme laivassa ostokset hyttiimme ja yritimme parhaamme mukaan saada ajan kulumaan. Matka tuntui
jo jaloissamme ja kropassamme. Puoli kahdeksan aikaan saavuimme vihdoin Helsinkiin. Sain

Raikulta ja Peteltä kyydin rautatieaseman läheisyyteen ja ehdin 10 yli 8:n junaan kohti Hyvinkäätä. Kotona olin n. klo 9 illalla. En malttanut
muuta kuin purkaa matkatavarat ja sitten kuvien
kimppuun kuvankäsittely-ohjelmalla.

S

euraavaa matkaa odotellessa päivät kuluvat
taas klubitalolla pitkälti. Tällainen oli tämä
reissumme, minulle lähinnä kuvausreissu, muille ostosreissu.

Tallinnan vanhaa kaupunkia
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TARINOITA - mitä Klubitalo merkitsee minulle?

S

ain tietää Klubitalosta koulun työharjoittelun
yhteydessä. Toimintaan oli helppoa tulla
mukaan ja olen nyt ollut mukana kolme vuotta.
Mielekäs tekeminen ja hyvä yhteisö merkitsee
minulle paljon. Klubitalon tuen avulla löysin
ensimmäisen opiskelupaikan ja työpaikan, nyt
on menossa kokkikoulu. Tulevaisuudensuunnitelmissani minulla on koulutuksen kunnialla
loppuun käyminen ja työpaikan löytäminen.

K

ävin tutustumassa ensimmäiseen Klubitaloon Kaskitiellä hoitotahon työntekijän kanssa kymmenisen vuotta sitten. Aluksi käyminen
oli vaikeaa, mutta kun talolle tuli oli helppo liittyä
aktiivisesti toimintaan. Klubitalolla käyminen
antoi toimintaa päivään, tapasi ihmisiä ja sai
asioista tietoa. Olin siirtymätyössä Helsingin
Myllyllä, tällöin pääsin pitkästä aikaa työelämään kiinni. Siirtymätyön jälkeen opiskelin laitoshuoltajaksi. Nyt minulla on työpaikka laitoshuoltajana palveluasuntolayksikössä. Klubitalo
on ollut minulle arvokas paikka, joka on auttanut
elämässäni paljon, tukiverkostona ja tiedon
saannissa.

A

span hoitaja kertoi Klubitalosta kun toiminta
alkoi, olen ensimmäisiä jäseniä. Klubitalolla
otettiin hyvin vastaan, oli helppo tulla mukaan.
Mielekäs tekeminen, vertaistuki ja hyvä ruoka merkitsee paljon. Klubitalolla on mukavia
ihmisiä ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvää on myös
vapaaehtoisuus tehdä talon töitä oman jaksamisen mukaan. Olen nyt toista kertaa siirtymätyössä Helsingin Myllyllä. Siirtymätyössä käymisestä olen saanut lisää itseluottamusta.

”Klubitalo on ollut minulle arvokas paikka, joka on
auttanut elämässäni paljon,
tukiverkostona ja tiedon
saannissa.”
Kuvat: Jari Järvinen
10

O

len löytänyt mielestäni lähes sattumalta
sellaisen yhteisön minne voi tulla aina
senhetkisen tilanteen mukaan mikä itselläni on.
Olin ennen Klubitaloa vuosia töissä pesulassa.
Toimintaan oli todella helppo tulla. Saan pysyvän rytmin ja säännöllisen toiminnan tullessani
taloon, mutta se on myös paljon enemmän,
koska mielelläni osallistun aktiivisesti kaikkeen
mahdolliseen. Klubitalon kautta olen voinut kehittää elämässäni niitä osa-alueita, mitkä eivät
ehkä joskus olleet mahdollisia tai olivat osaksi
saavuttamattomia. Olen ollut kahdessa siirtymätyössä ja se kokemus vahvisti kokeilemaan
seuraavaa askelta eteenpäin. Upeaa on ilmapiiri, vertaistuki ja virkistysmatkat. Klubitalo on
ollut vuosien aikana monipuolinen aktiviteetti,
ja vaikka nyt työllistyinkin, en voi sanoa ettenkö
tulisi talolle vaikka vain retkiin yms. Tämä systeemi toimii kohdallani aina.

SIIRTYMÄTYÖPAIKAT

Teksti ja kuva: Pirjo Redsven
ja Mia Merisalo

Mitä siirtymätyö on?
Klubitalo etsii Klubitalon jäsenille työtä avoimilta
työpaikoilta
• Työ on osa-aikaista suoritustason työtä, jota
tehdään työnantajan tarpeiden mukaan kaksi-kuusi tuntia päivässä, 1-5 päivänä viikossa ja joka kestää 1-6kk. Siirtymätyöjakson
päättyessä jäsen siirtyy eteenpäin omassa
tavoitesuunnitelmassaan ja uusi Klubitalon
jäsen aloittaa työt.
• Klubitalon työntekijä perehdyttää jäsenen ja
antaa tukea koko työssäoloajan.
• Työstä maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa. Esimerkiksi jos jäsen työskentelee yhtenä päivänä viikossa 4 h, ovat
kustannukset työnantajalle noin 216,23€/kk.
• Poissaoloja ei siirtymätyöpaikassa tule, sillä
Klubitalon työntekijä tekee paikkauksen,
ilman lisäkustannuksia.

15.3.2018 saatiin uusi siirtymätyöpaikka
Järvenpään K-Rautaan!
Siirtymätyö alkaa syyskuussa.

Siirtymätyösopimus
•

Siirtymätyösopimus tehdään Klubitalon ja
työnantajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan
siirtymätyön käytännöistä ja Klubitalon yhteyshenkilöstä.

Klubitalon tuki siirtymätyöjaksolla
•
•
•
•

Etsitään ja räätälöidään sopivia työtehtäviä
yhdessä työnantajan kanssa.
Jäsenen perehdyttäminen työtehtäviin.
Tuetaan jäsentä työsuhteen solmimisen
jälkeen koko siirtymätyöjakson ajan.
Yhteydenpito Klubitalon kanssa koko siirtymätyöjakson ajan.

Rekrytointi
•
•
•
•
•

Klubitalo valitsee jäsenistään sopivan työntekijän työpaikalle.
Jäsen on valmentautunut Klubitalolla tulevaan työhön.
Työsopimus tehdään yhdessä jäsenen ja
työnantajan kanssa.
Mikäli jäsen ei suoriudu tehtävistään sovitulla tavalla, Klubitalo perehdyttää hänen
tilalleen uuden jäsenen.
Työsopimus voidaan purkaa, mikäli työnantaja ei ole tyytyväinen työhön.

Keski-Uudenmaan Klubitalon henkilökunnan yhteystiedot:
Mika Väisänen

Pirjo Redsven

Mia Merisalo

toiminnanjohtaja
050-3319239

vastaava työvalmentaja
045-1207007

työvalmentaja
045-3251870

Heikki Manninen

Arto Kumpulainen

Tünde Mäkäräinen

työvalmentaja
045-3564564

työvalmentaja
045-6612698

työvalmentaja
050-5020514

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ku-klubitalot.fi
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