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Nukun väsyneenä kotona, unen läpi yri-
tän muistaa, mikä päivä on edessä. Ai 

niin, tänään on maanantai, piristyn hetkessä. 
Kello lähestyykin jo seitsemää, täytyy nousta. 
Aamutoimet, kaurahiutaleet maidon kans-
sa, lääkkeet ja muut pakolliset toimet, sitten 
polkupyörällä asemalle ja seuraavaan junaan 
kohti Järvenpäätä.

Klubitalolla onkin jo toiminta käynnissä, kun 
saavun paikalle. Muutamat aamuvirkut jä-

senet ovat jo ehtineet ennen minua ja ohjaa-
jat tietysti ovat tehneet aamupalan. Ilmainen 
kahvi maistuu ja päätän myös maksaa pienen 
aamupalan, 50 senttiä, sen kanssa. Odot-
telemme kavereiden kanssa klo 9 tehtävien 
jakoa ja nauramme juttuja, joita tulee mieleen. 

Kello kilahtaa, aamupäivän työnjako. Va-
litsen kanttiinin eli kassan hoidon. Siinä 

meneekin koko aamupäivä istuessa kassan 
ääressä ja kahvia keitellessä. Välillä vähän 
pitkästyttää, mutta täytyy tsempata, jotta 
homma tulee hoidettua. Maanantaina onkin 
jäseniä mukavasti paikalla, ruokailijoitakin 
parikymmentä. Otan vastaan maksuja ruokai-
lusta, kahvista ja karkista mm.. Klo 11 on ruo-

kailun aika. Itse en nyt osallistu siihen, vaikka 
ruoka klubitalolla onkin erinomainen. 

Ruokailun jälkeen minun kanttiinivuoro 
lähestyy loppua, teen välikassan laskun, 

joka näyttää, että olen ollut tarkka eli kassa 
täsmää. Kello tulee 12 ja vuorossa on iltapäi-
vän työnjako. En ota itselleni hommaa, kun 
on liikuntaryhmä yhdeltä.

Lähdemme parilla autolla seurakunnan 
liikuntasalille pelaamaan sählyä. Meitä on 

sen verran mukana, että saamme pelin pys-
tyyn. Minulla ei tietenkään ole liikuntavarus-
teita mukana, joten liukastelen sukkasiltaan 
pelissä. Pikku hiljaa peli alkaa sujua parem-
min minultakin. Hauskaa on ja hiki on pinnas-
sa, kun lopetamme ennen kello 2:ta. 

Kävelen asemalle ja odotan seuraavaa 
junaa kotia kohti. Päivä meni mukavasti 

taas ja voin hyvillä mielin viettää loppupäivän 
kotosalla. Tällainen päivä tämä.

 - yksi jäsen

PÄIVÄ KLUBITALOLLA
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KEVÄTRETKI METSÄPIRTILLE 2.-3.5.2018

Pitkään odotettu retki Rusutjärven Metsä-
pirtille starttasi lähdöllä keskiviikkoaamuna 

2.5. kello 8.30 Klubitalolta. Mukaan otettiin 
varusteet niin kuin olisimme menneet kau-
emmaksikin retkelle: tärkeimpänä omat vuo-
devaatteet ja saunomisvälineet. Saavuttuamme 
perille ensimmäiseksi majoituimme. Metsäpirtin 
majoitushuoneet olivat siistit ja tilavat. Minun 
kanssani samaan huoneeseen majoittui kaksi 
muuta miestä. Petasin vuodevaatteet vuotee-
seeni ja sitten aamukahville.

Retken ohjelma oli varsin väljä. Kukin sai 
osallistua tai olla osallistumatta yhteisiin 

peleihin ja muihin juttuihin.  Osa pelasi ulkona 
Bocciaa. Itse taisin sen aikana lueskella mu-
kaani ottamaan romaania, joka sijoittui faaraoi-
den ajan Egyptiin.

Opiskelijamme olivat rakentaneet Metsäpirtin 
piha-alueelle tehtäväradan, jossa kuljimme 

muutaman hengen ryhmissä. Tehtävärasteilla 
kysyttiin niin luonnontietoa kuin käytännön tai-
toja. Mieleeni jäi erityisesti tehtävärasti ”Lentä-
vä matto”. Siinä ryhmän piti seisoa räsymatolla 
ja matolta poistumatta liikuttaa mattoa määrätty 
matka. Ryhmämme selvisi tuosta tehtävästä 
aika hyvin.

Iltapäivällä viritimme nuotion nuotiopaikalle ja 
paistoimme grillimakkaraa. Ulkona se makka-

ra maistui sinapin kanssa, vaikka ei ollutkaan 
lempimakkaraani Kabanossia tai Wilhelmiä. 
Naiset menivät ensin rantasaunaan. Heidän 
sieltä poistuttuaan oli miesten saunavuoro. 
Sauna oli tilava, mutta miehiä oli niin paljon, 
että aivan kaikki eivät yhtä aikaa ylälauteille 
mahtuneet istumaan. Arviolta puolenkymmentä 
ukkoa kävi myös useamman kerran Rusutjär-
vessä pulahtamassa ja heittämässä pois talvi-
turkin. Itse tosin olen harrastanut avantouintia 
ja vesi ei minusta tuntunut edes kovin kylmältä, 
vaikka olikin seitsemän asteista. Uimahousut 
olivat kyllä mukana mutta niitä ei uimisessa 
tarvittu - sen verran rauhallinen ja omassa rau-
hassaan rantasauna oli.

Saunan jälkeen oli yhteisten sisäpelien vuo-
ro. Itse olin ryhmässä, joka pelasi ”Piirrä 

ja arvaa” tekniikkaan perustuvaa rikkinäistä 
puhelinta. Oli hauska nähdä miten alkuperäi-
nen sana muuttui useimmiten joksikin muuksi 
kuin se oli alussa ollut. Joskus sana tosin säilyi 
samana loppuun asti. Eräs leiriläinen totesi 
mieleeni jääneet sanat: ”Täytyy olla kiitollinen 
että on saanut tämänkin päivän elää”.



5

Teksti: Tapio
Kuvat: Jari J.

Sitten kävimme nukkumaan. Itse sain 
nukuttua hyvin, vaikka yleensä vieraas-

sa paikassa on vaikeampi nukkua.  Toinen 
huonekavereistani kertoikin että sai nu-
kuttua vain muutaman tunnin. Syy ei kai 
kuitenkaan ollut mahdollinen kuorsaukseni. 
Itseäni ei kuorsaamiseni ole haitannut, mut-
ta vaimoani kyllä joskus.

Torstaina 3.5. heräsimme aamupalalle, 
joka oli tarjolla kello yhdeksään saakka. 

Aamiainen ylitti odotukseni: oli pekonia ja 
munakokkelia ynnä muuta – en muista enää 
mitä. Aamusaunakin oli tarjolla, mutta sinne 
ei tainnut havaintoni mukaan kukaan enää 
aamulla mennä. 

Oli pakkaamisten ja loppusiivouksen 
aika. Kukin siivosi oman huoneensa ja 

sai lisäksi jonkin erityistehtävän. Sen verran 
kannoin korteni kekoon että tyhjensin mies-
ten wc-pesuhuoneen roskikset. Sen jälkeen 
oli vielä lähtökahvit ja sanoimme Metsäpirtil-
le näkemiin. Itse tosin pääsin kaverin kyy-
dissä lähtemään jo vähän ennen lähtökah-
veja ja sain kyydin lähes kotiovelleni.

Eräs leiriläinen totesi mieleeni 
jääneet sanat: ”Täytyy olla 

kiitollinen että on saanut tämänkin 
päivän elää”.
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OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT

Kuka olet?
- Olen Jemina, 29-vuotias
mielenterveys- ja päihdepuolen 
opiskelija.

Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Totta puhuakseni sain kaveril-
ta vinkin tästä paikasta ja otin 

heti yhteyttä lukematta paikasta 
mitään, onnekseni valinta osui 
nappiin. 

Mitä olet oppinut täällä?
- Vertaistuen tärkeys näkyy ja on 
kiva tuntea itsensä tarvituksi.
Jatkoa ajatellen on hyvinkin mah-
dollista että tulisin ns. avopuolelle 
töihinkin kun valmistun
Itsestäni olen oppinut etten 
jännitä enää samalla tavalla kuin 
nuorena, uskallan mennä mu-
kaan ja heittäytyä, ilmapiiri on 
erittäin rento eikä tarvitse olla niin 
virallista.

Mistä pidät?
- Kesästä, kissoista, elokuvista ja 
Apulannasta.

Mieliruokasi?
- Grillipihvi.

Mihin haluaisit matkustaa?
- Australiaan, Jenkkeihin ja 
Hawajille.

Mihin uskot/et usko?
- Uskon mitä näen.

Unelmasi?
- Omistaa joku kaunis päivä talon 
ja ison pihan jonne voin perustaa 
mm hylätyille kissoille omia majo-
ja ja turvapaikkoja.

Mitä teet seuraavaksi?
- Kesään kuuluu opiskelua ja 
auringosta nauttimista, talvella 
sitten valmistujaiset.

Kuka olet?
- Olen Elina,
lähihoitajaopiskelija.

Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Nettisivut kertoivat paikasta 
hyvää, mutta Klubitalon
toiminta ei ollut minulle 

entuudestaan tuttua, joten
halusin nähdä sen omin silmin.

Mitä olet oppinut täällä?
- Vähän enemmän ammatilli-
suutta sekä vertaistuen
merkitys näkyy. Olen päässyt 
tekemään monenlaisia erilaisia 
asioita. Hyvä ilmapiiri ja yhtei-
söllisyys ovat myös vähentä-
neet omaa alkujännitystä.

Mistä pidät?
- Tykkään käydä ulkona,
luonnossa.
Itsetehdyt asiat ja tavarat ovat 
lähellä sydäntäni.

Mieliruokasi?
- Pastaruuat.

Mihin haluaisit matkustaa?
- Australiaan ja Uuteen
Seelantiin.

Mihin uskot/et usko?
- Juhannuksena sataa vaikka 
on luvattu aurinkoista säätä.

Unelmasi?
- Valmistuminen. Myöhemmin 
mahdollisesti jatko-opinnot kiin-
nostaisivat.

Mitä teet seuraavaksi?
- Jatkan opintojani.
Odotan kesän mökkeilyä.

”Vertaistuen tärkeys 
näkyy ja on kiva
tuntea itsensä

tarvituksi”

”Juhannuksena
sataa vaikka on
luvattu aurinkoista 
säätä.”
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Kuvat: Jari Järvinen

Kuka olet?
- Olen Sanni 25-vuotias mer-
konomiopiskelija, valmistun 
kesäkuussa 2018.

Miksi halusit juuri klubitalolle?
- Mielestäni Klubitalo on 
mielenkiintoinen paikka.

Mitä olet oppinut täällä?
- Olen oppinut ymmärtämään 
Klubitalon merkityksen ja sen 
että pienillä asioilla voi olla 
suuri merkitys.

Mistä pidät?
- Koiran kanssa lenkkeily, 
musiikin kuuntelu, ja mökkeily.

Mieliruokasi?
- Jauhelihakastike ja spagetti,
tortillat.

Mihin haluaisit matkustaa?
- Pärnuun,Lontooseen 
ja Saksaan.

Mihin uskot / et usko?
- Uskon että kaikella on
paikkansa ja aikansa. Uskon 
unelmiin.

Unelmasi?
- Tasainen ja hyvä elämä.

Mitä teet seuraavaksi?
- Valmistumisen jälkeen ,etsin 
kivan asunnon ja sopivan työn 
itselleni. Ja toivon että elämä 
lähtee rullaamaan hyvin.

Kuka olet?
- Olen Kati 47-vuotias
sosionomiopiskelija.

Miksi halusit juuri klubitalolle?
- Kun luin Klubitalon harkkail-
moituksen kiinnostuin talon ta-
sa-arvoisesta toimintamallista.

Mitä olet oppinut täällä?
- Olen oppinut,että on monta 
erilaista tapaa toimia. Ei tar-
vitse aina olla niin kaavoihin 
kangistunut. Olen oppinut myös 
tekemään sukkahousukukkia.

Mistä pidät?
- Kissan kanssa leikkiminen, 
lukeminen, mökkeily

Mieliruokasi?
- Mandariinikana.

Mihin haluaisit matkustaa?
- USA.n ja Kanadaan.

Mihin uskot/et usko?
- Uskon ihmisiin.

Unelmasi?
- Vapaaherrattaren elämä
eläkkeellä.

Mitä teet seuraavaksi?
- Jatkan opintojani.

”Mielestäni klubitalo on 
mielenkiintoinen paikka.”

”Olen oppinut, että on 
monta erilaista tapaa 
toimia.”

2018 Keväällä
Klubitalolla oli
ennätysmäärä eri alojen
opiskelijoita:

- sosionomi
- datanomi
- merkonomi
- lähijoitaja
- kodinhuoltaja
- nuoriso- ja 
  vapaa-ajanohjaaja
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Teksti ja kuvat: MarttiMARTIN JA TUIJAN LOMAREISSU

Lomasuunnitelmia pähkäillessämme pää-
dyimme avopuolisoni Tuijan kanssa tällä 

kertaa Kroatiaan ja Montenegroon. Ensimmäi-
sellä viikolla majoituimme Dalmatian rannikon 
keskiosassa sijaitsevaan Splitiin ja toisella 
viikolla etelärannikon perinteiseen lomakohtee-
seen Dubrovnikiin. Kroatia (Hrvatska kroatiaksi) 
on EU-maa, jonka valuutta on kuna  (1 euro = 
7,3 kunaa) kun taas  Montenegro  ei ole EU´n 
jäsenmaa, mutta sen valuutta on euro. Vähän 
monimutkaista ehkä, mutta ei käytännössä!

Suora aamulento Helsinki-Vantaalta Splitiin 
kesti 2h 50 min ja vuokra-auton haettuam-

me tapasimme huoneistohotelli Greenparkin  
emännän Arankan. Kortteerimme sijaitsi puis-
tomaisessa kaupunginosassa  kävelyetäisyy-
dellä vanhasta kaupungista ja 50 m rannasta. 
Splitissä keskityimme aikataulusyistä lähialuee-
seen ja vanhaan kaupunkiin, erityisesti Unescon 
maailmanperintökohteeksi valittuun Rooman 
keisari Diocletianuksen perustamaan palatsiin.

Ensimmäinen päiväretkemme suuntautui Kr-
kan (lausutaan kraakan) kansallispuistoon, 

joka sijaitsee noin 100 km Splitistä koilliseen.  
Krkan puisto on upea kohde, jossa on paljon  
virtaavaa vettä ja erikokoisia vesiputouksia. 
Kohteena Krka sopii mainiosti vähän kiireisem-
mällekin matkailijalle ja puistoon tutustumiseen 
riittää pari-kolme tuntia, tosin nähtävää pidem-
päänkin käyntiin esim.  venematkoineen riittää. 

Diocletianuksen palatsi

Krkan kansallispuisto
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Dalmatian rannikolla on useita lomailuun so-
veltuvia eri kokoisia saaria. Splitistä kävim-

me auto mukana Bracin saarella, joka on noin 
50 minuutin merimatkan päässä. Tällä kroati-
an kolmanneksi suurimmalla saarella sijaitsee 
mm. kuuluisa  pikkukiviranta Zlatni Rat  Bolin 
kaupungin lähellä. Omien kokemusten mukaan 
saarivierailusta saisi todennäköisesti  enemmän 
irti paremmalla ennakkovalmistelulla? Lautta-
sataman viereisessä huvivenesatamassa on 
useita harkinnan arvoisia ruokapaikkoja. Ylei-
sesti Kroatian hintatasosta voisi todeta, että 
hinnat nousevat aika suoraan turistimäärän 
kasvaessa. Kysyntä ja tarjonta! Vähän syrjem-
mällä esim. ruokailu on selvästi edullisempaa.  

Splitistä kävimme päiväretkellä myös Krkaa 
paljon suuremmassa Plitvicen kansallis-

puistossa n. 240 km koilliseen. Upeita maise-
mia, vettä ja vesiputouksia, eläimiä ja kasve-
ja. Karhuun tai suteenkin saattaa pidemmällä 
vaelluksella törmätä. Hyvin epätodennäköistä 
tosin. Ajallisesti Plitvice vaatii  mielestäni mini-
missään 3-4 tuntia,  kattavampi  tutustuminen 
pari kolme päivää. Alueella liikennöivät sähkö-
veneet(!), joilla liikkuminen sisältyy pääsylipun 
hintaan. Alueella on myös yöpymismahdollisuus.

Yhtenä päiväretkikohteena olivat Splitis-
tä pohjoiseen sijaitsevat Trogir, Sibenik 

ja Zadar. Trogirissa on isohko yhtenäinen van-
hakaupunki – viehättävä ja tutustumisen arvoi-
nen. Rantaväylää pohjoiseen jatkettaessa tu-
lee vastaan Sibenikin kaupunki, jossa on esim. 
historiallisia rakennuksia rinnan uutta ajatte-
lua edustavan ravintolan kanssa. Zadarissa on 
vanhaa historiaa roomalaisajoilta lähtien, toi-
saalta naapurissa voi törmätä -60 luvun jugo-
kerrostaloon. Rannoilla on hyviä kävelyreittejä.

Tutustuimme lyhyesti myös Splitistä ete-
lään rantaväylän varrella oleviin lomakau-

punkeihin Omisiin, Brelaan ja Makarskaan.  
Näistä erityisesti mieleen jäi viehättävässä 
Omisissa korkealla kukkulalla sijaitseva linnoi-
tus, johon pääsee pientä pääsymaksua vas-
taan. Hienot näköalat, kiipeäminen palkitaan!

Siirtyminen Dubrovnikiin tapahtui torstaina 
31.5. Matka Splitistä on lyhimmillään n. 230 

km, mutta kävimme matkan varrella Red Laken 
(en muista kroatiaksi) luontokohteessa ja muis-
taaksen Ploce´n rantakaupungissa syömässä.                                 

Pikkukiviranta Zlatni Rat

Plitvicen kansallispuisto

Zadar

Omis
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Tulimme osan matkasta Bosnia-Hertsego-
vinan kautta koko lailla samankaltaisissa 

maisemissa.  Hyvin kirkasvetinen  Punainen 
järvi sijaitsee noin puolen kilometrin korkuisten 
vuorenseinämien ympäröimänä. Mittasuhteita 
on ylhäältä katsoen  vaikea hahmottaa, onneksi 
järvellä liikkui lokkiyhdyskunta (pieniä liikkuvia 
valkoisia pisteitä). Nimi Punainen järvi tulee rin-
teillä esiintyvästä punasävyisestä kivilajista.

Dubrovnikissa meidät otti vastaan huoneisto-
hotellin pirteä emäntä Mira. Voin sanoa, että 

ilman hänen erinomaista opastustaan meille olisi 
tullut ongelmia parkkipaikan kanssa. Tilaa oli vä-
hän ja pysäköintikulttuuri erosi totutusta. Tämäkin 
kortteeri sijaitsi kävelymatkan päässä vanhasta 
kaupungista ja lähistöllä oli uimaranta. Adrian-
meren rannoista suurin osa on ns. pikkukiviranto-
ja, joissa uimakengät ovat (erityisesti merisiilien 
varalta)! Bussit ovat edullisia ja helppoja käyttää!

Dubrovnikin vanhakaupunki on hieno kohde, 
jossa nähtävää on paljon. Toisaalta jo ke-

säkuun alussa turisteja oli vaikka kuinka, emme 
välttämättä olisi halunneet olla paikalla heinä-elo-
kuun turistisesongin tungoksessa. Dubrovnikissa 
”high season” aikana liikenne jumiutuu kuulem-
ma melko pahoin ja paikalliset ihmiset ovat esim.
Barcelonan tapaan aina välillä perin kyllästynei-
tä meihin turisteihin. Ymmärrettävää, anteeksi!!

Ensimmäinen päiväretkemme Dubrovnikista 
suuntautui Montenegron Kotoriin, Kotorin 

lahdelle ja yritykseen päästä läheiseen Lovce-
nin kansallispuistoon. Aikatauluja suunnitelles-
sa rajanylitys ei-EU maahan voi olla vaikeas-
ti ennakoitavvissa. Kroatian ja Montenegron 
välillä on turistiliikenteen lisäksi pendelöinti l. 
työmatkaliikennettä. Kokemukseni mukaan 
aamut ja illat ovat todennäköisemmin nopei-
ta rajanylitysaikoja. Kotor on kohteena hieno, 
joskin vanhakaupunki muistuttaa suurempaa 
Dubrovnikin vastaavaa. Kovakuntoisemmille 
on ylemmäs vuorenrinteellä sijaitsevaan luos-
tariin johtavat kiviportaat 1350 askelmineen.

Kotorin lahti muodostaa melkoisesti Norjan 
vuonoja muistuttavan, maisemiltaan hie-

non  kohteen. Tarkoituksemme oli käydä myös 
läheisessä Lovcenin kansallispuistossa, mutta 
reitinvalinta tuotti ikävän yllätyksen ja aika yhä 
pienemmiksi käyvillä vuoristoteillä loppui kesken 
ja oli palattava samaa reittiä takaisin. Ylempää 
vuorilta oli kuitenkin upeita näkymiä Kotoriin ja 
vuonomaiselle ilta-auringon kultaamalle lahdelle.

Dubrovnikista kävimme niin ikään autolla 
reilun sadan kilometrin päässä sijaitseval-

la Korculan saarella. Lauttamatka Peljesacin 
niemimaan päässä sijaitsevasta Orebicin kau-
pungista vain noin parikymmentä minuuttia. 
Korculan vanhakaupunki on hyvin viehättävä, 
Dubrovnikia muistuttava mutta pienemmässä 
koossa. Ajoimme saaren toiseen päähän Vela 
Lukan kaupunkiin, jossa kävimme uimassa. 
Korculassa käynti oli mukavan rento kokemus, 
ajamista mantereen puolella tosin on yhteen-
sä kolmisen tuntia. Teistä yleisesti voi tode-
ta, että moottoritiet ovat nopeita ja maksullisia.

Punainen järvi

Kotorissa
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Moottoritie kulkee nykyisellään Zagrebista 
etelään Splitin ohi Dubrovnikin suuntaan, 

mutta päättyy ehkä n. 100 km ennen Dubrovnikia. 
Muut väylät ja erityisesti vuoristoisella alueella 
sijaitsevat tiet ovat paljon hitaampia. Esim. ran-
taväyliä hidastavat lukuisat kylät ja kaupungit.

Toisena Montenegro-päivänä kävimme Sku-
dari-Järven kansallispuistossa, joka jatkuu 

osin Albanian puolelle. Skudariin tutustuimme 
kolmen tunnin veneretkellä, jota pitäisin myös 
minimiaikana. Skudari on siinä mielessä em. 
Plitvicen kaltainen, että perusteellisempi tu-
tustuminen vaatisi hyvinkin pari kolme päivää. 
Mutta näimme kuitenkin mm. pelikaanin(!), 
joka pesii Euroopassa luonnonvaraisena ai-
noastaan Skudarijärvellä. Hieno kokemus!

Mainio päiväkohde Dubrovnikista on lähis-
töllä sijaitseva Lokrumin saari, joka pie-

nempänä on kävelykohde. Omalta osaltaan 
saarta elävöittävät siellä vapaina elävät riikin-
kukot ja kanit. Saari on myös hyvä uimapaikka.

Kokonaisuutena voimme lämpimästi suositel-
la Kroatiaa ja Montenegroa lomakohteiksi.

  Reissuterveisin Martti Toivari

Korculan saarella

Pelikaani

Lokrumin saari

Kroatia näkyy vihreänä,
Montenegro sinisenä.

(kartan pohja Wikimedia Commonsista.)
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TALLINNAN RETKI 31.5.2018

Viime vuonna samoihin aikoihin kävimme 
Tallinnassa tiukemmalla aikataululla, kau-

pungilla käyntiin jäi alle neljä tuntia. Tälle kerral-
le oli toivottu enemmän aikaa, niinpä matkalle 
lähdettiin Eckerö Linen Finlandialla ja Tallin-
naan tulon ja lähdön väliin jäi seitsemän tuntia.

Satamassa jakauduttiin pienempiin ryhmiin, 
jotka lähtivät kuka minnekin. Meidän poruk-

ka suuntasi aluksi Kadriorgin puistoon.

Taksi vei puiston äärimmäisen reunaan, 
josta alkoi kävely presidentinlinnan ohitse 

ja Kadriorgin palatsin pihan kautta puiston läpi 
kahvilaan nimeltä Katharinenthal.
Kahvitauolta matka jatkui keskustaa kohti, jossa 
ryhmämme jakautui takaisin satama-alueel-
le ostoksille suuntautuviin ja näköalapaikalle 
Toompeaan pyrkiviin.
Näköalapaikat löytyivät osin turisteja seuraa-
malla ja osin tuurilla. 

Satama-alueen ostoskeskukset kerettiin 
hyvin koluamaan läpi vielä ennen lähtöä. 

Laivalla söimme kaiki kunnolla ja bussi toi sata-
masta 

Kuvat: Jari J.
Teksti: Heikki

Kadriorgin palatsi.

Toompea. Tännekin kiivettiin.

Lopuksi buffet -päivällinen laivalla.Jaan Polden patsas (keskellä).

Kadriorgin puistossa.
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BOCCIA-TURNAUS VANHANKYLÄNNIEMESSÄ

Syyskuussa tänä vuonna järjestettiin Klubi-
talon ja Järvenpään sosiaalisen kuntou-

tuksen eli Walssin yhteinen boccia-turnaus. 
Osallitujia oli kuusi kolmihenkistä joukkuetta, 
kolme molemmista yksiköistä. Aloitimme 
aamupäivällä hyvissä ajoin ja puolenpäivän 
aikoihin oli turnaus pidetty.

Lopputulos oli, että voitto jaettiin kahden 
joukkueen kesken. Toinen oli Walssin 

joukkue ”Pallomestarit”, ja toinen Klubita-
lon ”Tulevaisuuden Toivot”. Molemmilla oli 4 
otteluvoittoa ja 1 tappio ja samat voittopisteet. 
Keskinäisessä ottelussa Walssin joukkue oli 
kuitenkin parempi, joten palkintopokaali luo-
vutettiin oikeutetusti heille.

Ohjelmassa oli turnauksen jälkeen makka-
ranpaistoa, jauhelihakeittoa ja palkintojen 

jako.

Tapahtumasta jäi mukava fiilis ja mahdolli-
sesti turnaus uusitaan ensi vuonna.

Tärkeintä ei ollut voitto, vaikka huumorilla 
sanottuna minua jäi kaivelemaan voiton 

ratkaissut keskinäisen ottelun tappio. No, alan 
pikkuhiljaa toipumaan tappiostamme, toivotta-
vasti.

Meitä suosi aurinkoinen sää ja porukka oli 
hyväntuulista. Ensi kerralla taas uudet 

kujeet!

 Teksti: Jari J. Kuvat: Mia Voittajan hymy on herkässä.

Voittajajoukkeen taidonnäyte.

Tarkkaa tuomarointia.
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VALOKUVANÄYTTELY KLUBITALOLLA

Syksyiseksi perinteeksi on meillä muo-
dostunut valokuvanäyttely, johon kaikki 

saavat tuoda omia kuviaan.

Kuvia on tänä vuonna noin 120 yli kym-
meneltä kuvaajalta. Tässä on vain pieni 

näyte monipuolisesta kokoelmasta loistavia 
kuvia.

Valokuvia ei viime kertoina ole tulostettu 
paperille, vaan näyttely on pyörinyt talon 

suurimmalla tv-ruudulla. Näin kuvien määrää 
ei ole tarvinnut rajoittaa ja kuvat ovat suuriko-
koisina vaikuttavia.
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Teksti: Heikki TUKILINJA LAHJOITTI LÄPPÄRIT

Keski-Uudenmaan Klubitalon henkilökunnan yhteystiedot:

Heikki Manninen
työvalmentaja
045-3564564

Mika Väisänen
toiminnanjohtaja
050-3319239

Pirjo Redsven
vastaava työvalmentaja
045-1207007

Arto Kumpulainen
työvalmentaja
045-6612698

Mia Merisalo
työvalmentaja
045-3251870

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ku-klubitalot.fi

Kuva: Samuli

Tünde Mäkäräinen
työvalmentaja
050-5020514

Ikuiseen pulmaan, auttamattomasti vanhene-
vaan tietokonekantaan, saatiin tänä vuonna 

helpotusta Tukilinjan lahjoittaessa kaksi läppä-
riä. Kohtuullisen suorituskykyisillä kannettavilla 
tietokoneilla onnistuu työskentely pöytäkonetta 
paremmin tarkoitukseen sopivassa paikassa. 

Tämäkin lehti on tehty toisella näistä koneis-
ta, lisäksi olemme editoineet netissä jul-

kaistavia videonpätkiä samaan tapaan tiimityö-
nä yhdessä ideoiden ja oppien.

Useat jäsenemme ovat saaneet Tukilinjalta 
omaan käyttöönsä tietokoneita ja kameroi-

ta. Lisää asiasta internetissä: www.tukilinja.fi

Lehden taitto käynnissä
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Keski-Uudenmaan Klubitalo
Seutulantie 1
04410 Järvenpää

puhelin:  09-2711414
sähköposti: keski-uudenmaan.klubitalo@
	 	 ku-klubitalot.fi
nettisivut:	 www.ku-klubitalot.fi
Facebook: @ku-klubitalo

Aukioloajat:
 Maanantai 07:30-15:00
 Tiistai  07:30-15:00
 Keskiviikko 07:30-15:00
 Torstai  07:30-15:00
 Perjantai 07:30-14:00
 Lauantai 09:00-13:00


