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HAUKKA

Teksti: Tero V.P. Nevalainen
Kuva: Martti

Minä olen haukka, sinä tuuli siipieni alla
Lennän korkealle, kosketan taivasta
Kasvosi ovat kaikkialla
Ei ole muuta, sinä olet totta
-Sydämeni puhdas, tosi
kuin jää ja tuli
Haluan syöksyä, eksyä
tähän hetkeen, ikuisesti
ja ikuisesti
Kuulen ajatuksesi
Näen unesi
Punainen on rakkauden väri
Punainen on veren väri
-Minulle ei ole ollut paikkaa,
jota kutsua kodiksi
Nyt sinä olet kotini
Sinä olet minulle kaikki
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TYÖSKENTELY POSTILLA

Teksti: Niina
Kuva: Jari Järvinen

E

tsin töitä pitkään ja tein noin pari hakemusta
päivässä, mutta en luovuttanut. Vihdoin pääsin haastatteluun ja pääsin töihin Postille, joka
on osa-aika työtä. Kun minulle ilmoitettiin työhön
pääsystä, niin sydän pomppasi kurkkuun, koska
työt alkoivat seuraavana päivänä…niin pienellä
varoitusajalla!!!! No toisaalta, en ehtinyt jännittämään kauaa.

E

nsimmäinen päivä jännitti todella paljon,
mutta sehän on normaalia. Töihin päästyäni
huomasin, kuinka ystävällistä porukkaa Postilla
on. Jännityskin laukesi heti. Ensin minua perehdytettiin lajitteluun. On erittäin tarkkaa, että postit
ovat oikeassa järjestyksessä, ettei postinjakajan
tarvitse ajella edestakaisin. Tarkastin lajitteluni
kahteen kertaan aluksi, että ne ovat varmasti
menneet oikein. Aina kun tuli jotain ongelmia niin
kaikki auttoivat mielellään. Oli todella tervetullut
olo. Ja huumori lentää yhteisössä.

T

auot pidetään silloin kun ehtii, eikä taukoja
tarkkailla. Itse pidän yhden pidemmän ruokatauon ja muutaman kahvitauon. En mennyt
töihin suoraan Postin kautta vaan Mailia on minun työnantajani.

T

yötä on kolmena päivänä viikossa. Jaksaisin
kyllä tehdä kokopäivä/viikko työtä, mutta tämäkin on mukavaa. Kun käy töissä niin tulee tärkeämpi olo. On tunne, että olen hyödyksi yhteiskunnalle. Kotona olo on raskasta, koska silloin
usein miettii murheita. Nyt olen tyytyväinen ja
olen saanut jo yhden ystävänkin Postista. Joutuu
heräämään aikaisin,sillä työt alkavat jo klo 6.00.
Työnteko silti kannattaa. Suosittelen muillekin.

4

”Suosittelen muillekin”

MIRA LÄHTI OPISKELEMAAN

Teksti ja kuvat:Mira

K

eväällä hain hius- ja kauneudenhoitoalalle
Pirjon ”painostuksesta”. Kouluni alkoi elokuussa 2019 ja innostus opiskeluun alkoi heti.
Olemme alkaneet ensimmäisessä jaksossa opettelemaan kasvohoitoja, hierontoja sekä kulmien ja
ripsien kestovärjäyksiä, jotka ovat mielestäni olleet erittäin helppoja ja niitä on ollut ihana tehdä.
Lisäksi tutkintoa opiskellessa meillä tulee jalkahoito-kurssi, käsihoito-kurssi, ripsienpidennys-kurssi,
spa-hoitokurssi, ehostus-kurssi ja paljon muuta
uutta ja kivaa.

O

piskelen monimuotoryhmässä eli olen koululla vain keskiviikosta perjantaihin ja maanantait ja tiistait minulla on etäpäiviä ja opiskelua
kotona. Olen etäpäivinä ollut paljon klubitalolla
tekemässä tehtäviä, joihin olen saanut muilta jäseniltä ja työntekijöiltä paljon tukea ja apua. Olen
myös tehnyt jo Klubitalolla halukkaille kasvojen
alkupuhdistuksia ja kuorintoja, sekä metsäpirtin
retkellä kulmien värjäyksiä ja muotoiluja. Koen
vihdoinkin opiskelevani omaa alaani ja alaa jota
haluan tehdä työkseni loppu elämäni.

L

iityin koulussa jopa koulun oppilaskunnan hallitukseen innostuessani kouluntoiminnasta,
minusta oppilaskunnan toiminta on ollut mukavaa
vaihtelua muiden koulutöiden keskellä. Minusta
Koulunkäynti on ollut helppoa ja mukavaa ja aion
suorittaa koulun parhaani mukaan loppuun.

”Koen vihdoinkin
opiskelevani omaa alaani”
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LONTOO

Teksti: Jukka
Kuvat: Mia

M

aanantaina meille oli järjestetty kyyti hotellilta Mosaic Clubhouseen Brixtonin kaupunginosaan. Sisään piti kirjautua kynällä paperille.
Ensivaikutelma tiloista ei ollut yllättävä. Meille pidettiin tutustumiskierros, jossa paljastui pari isoa
huonetta, joihin mahtuisi koko meidän KeskiUudenmaan Klubitalomme. Toisaalta Lontoon
kokoisessa kaupungissa voisi luulla olevan vielä
suuremmat tilat.

I

ltapäivällä alkoivat luento- ja keskustelutilaisuudet, jotka kestivät kerralla puolitoista tuntia. Tätä ennen meidät oli jaettu työryhmiin,
joissa vietimme suuren osan päivästä osallistuen samankaltaisiin tehtäviin kuin klubitalolla
Järvenpäässä. Myöhemmin iltapäivällä meille oli
järjestetty tervetuliaispäivällinen pubissa.

M

uut koulutukseen osallistujat olivat Flourish
House Skotlannin Glasgowsta ja Pariisin
n
ollut
ennen
Lontoota
käynyt Klubitalo. Meitä oli yhteensä kymmenen jäKööpenhaminaa, Tukholmaa tai Tallinnaa sel- sentä tai henkilökuntaan kuuluvaa. Porukka oli
västi suuremmassa kaupungissa. Lentokoneella yhtenäinen vieraista englannin kielen murteista
olin matkustanut kerran elämässäni. Odotukset huolimatta, joista skotlantilainen vaati tarkkaa
olivat siis korkealla, eivätkä ne pettäneet. Matka keskittymistä kuuntelemiseen. Englannin puhuoli ainutlaatuinen.
minen oli huomattavasti vaikeampaa kuin kotona
englannin kielen ryhmässä.
aavuimme Lontooseen sunnuntaina päivällä
paikallista aikaa. Kesti vähän aikaa ennen
eskeisimmät keskustelunaiheet olivat takuin löysimme kuskimme Heathrown lentoasesa-arvon toteuttaminen henkilökunnan ja jäman sisältä. Matkustimme tunnin Peckhamiin senistön kesken sekä työkeskeinen päivä klubiBest Western-hotelliin, joka oli julkisivuremon- talolla ja jäsenten työllistyminen mahdollisimman
tissa. Kokonaisvaikutelma Lontoosta oli tässä laajasti.
vaiheessa itselleni jopa hieman pelottava – varmaan vieraasta kulttuurista johtuen. Hotelli osoiterjantaina kävimme tutustumassa yhteen
tautui kuitenkin hyväksi huoneineen ja ravintoloisiirtymätyöpaikkaan keskustassa CNBC:n tineen.
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loissa. Aika vaikuttava paikka uutisten tekotilojensa puolesta. Tämän jälkeen jatkoimme
iltapäiväämme tutustumalla keskustan nähtävyyksiin, kuten St.Jamesin katedraaliin,
vain ulkoapäin tosin.

V

P

ubikulttuuriin tutustuminen jäi kahteen
kertaan, tervetuliaisateriaan ja yhdessä
muiden klubitalojen kanssa toiseksi viimeisenä iltana toteutettuun yhteiseen ateriaan.
Pari annosta menivät väärälle syöjälle mutta
ei se haitannut.

iikonloppu meillä oli vapaata koulutuksesta. Kävimme uudelleen keskustassa.
iimeisenä päivänä kun olimme Monan
Parhaiten jäi mieleen yritys löytää klassinen
kanssa saapuneet Heathrown lentomiesten lippahattu. Yksi löytyi noin kuuden kentälle taksikuski esitti laskuksi yhdeksänkaupan tarjonnasta, mutta kokoa ei ollut.
kymmentäkaksi euroa aiemmin hotellilla
tilatessa sovitun hinnan neljäkymmentäkahuoka oli Englannissa joka paikassa deksan euroa sijasta. Mona oli tiukkana ja
hyvää. Varsinkin klubitalolla ruoka oli pääsimme oikealla summalla.
jopa hieman parempaa kuin Järvenpäässä.
Aterian hinta oli suunnilleen sama, kolme
li miellyttävää palata Suomeen pitkän
puntaa. Hotellin ravintolan aamiaiselta ja
matkan jälkeen. Muistanen matkan
klubitalolta tarttui mukaan hedelmäsalaatti vielä pitkän aikaa.
kotona tehtäväksi. Pari kertaa syöty ’fish
and chips’ ei ollut makuuni, perunoita lukuun
ottamatta. Ruoan hinta kaupoissa oli vähän
pienempi kuin Suomessa. Tupakan hinta oli
paljon isompi, pahimmillaan kolmetoista euroa aski.
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LONTOO
Perillä Lontoon Mosaic Klubitalolla. Jännittää!

Yllä: Flourish House Skotlannista esittäytyy meidän esittelyn jälkeen.
Vasemmalla: St. Paul’in katedraali. Siirtymätyöpaikkavierailun jälkeen oli tilaisuus hieman myös nähtävyyksiin tutustumiseen.
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Vasemmalla: Meidän Klubitaloryhmä ja kouluttajamme Lee
Elliot
Alla: Iltapäivisin kävimme keskustelua Klubitalon perusteista.

Yllä: Viimeinen koulutuspäivä. Employment, Education and Information - yksikössä valmistautumassa Action plan-esityksiin.
Oikealla: Onnelliset valmistuneet! Nyt uudet opit
käytäntöön!
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LEIRI METSÄPIRTILLÄ

P

idimme syksyllä 2019 kahden päivän leirin
vanhassa tutussa paikassa, Metsäpirtillä. Leiri
alkoi tiistaiaamuna lähdöllä Klubitalolta henkilöautoilla. Tavaraa oli pakattuina autot täyteen, ei
vähiten ruokaa. Leiriläiset mahtuivat juuri ja juuri
kyytiin.

P

erillä oli ensin aamukahvit ja työnjako, sitten
jakaannuimme eri tahoille, kuka mihinkin askareisiin. Ekan päivän ohjelmaan kuului pelailua,
tietovisa, saunomista, uimista, makkaran grillaamista, valokuvaamista ja mitä nyt keksittiinkään.
Päivän ohjelmassa oli myös luontoretki lähimaastoon, jota oli saapunut ohjaamaan Klubitalon ulkopuolinen ohjaaja. Illalla monet innostuivat kuvaamaan hienoa auringonlaskua.

K

eskiviikkona leiri jatkui samaan tyyliin.
Iltapäivällä henkilökunta vaihtoi työvuoroa.
Pari lähti kotiin ja tilalle tuli pari muuta. Päivällä
pidettiin toinen tietovisa, palkintona suklaata.
Iltasella taas saunottiin, uitiin ja grillattiin.

T

orstaina oli paluupäivä. Aamupalan jälkeen
siivottiin, laitettiin huoneet kuntoon, pakattiin
ja lähdettiin parilla eri kuljetuksella Klubitalolle.
Vaihteeksi näin kaksipäiväinen leiri, joka meni
ihan mukavasti. Tuli rentouduttua ja irtauduttua
arjesta ja vietettyä laatuaikaa yhdessä.
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Kuva: Pirjo ja Jari J.
Teksti: Jari J.
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