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Tämä on Klubitalo Fontanan oma jäsenlehti.
Tämän lehden kirjoitukset eivät välttämättä
edusta Fontanan virallista mielipidettä.
Klubitalolla olemme sitoutuneet noudattamaan
Fountain House– ideologiaa sekä CI:n standardeja.

Fontana on Karjaalla sijaitseva Klubitalo.
Klubitalo Fontana on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille. Toiminnan tarkoituksena on
lisätä itseluottamusta, tukea kuntoutumista ja antaa mahdollisuus palata takaisin työelämään.
Klubitalolla sinut hyväksytään juuri sellaisena, kuin olet.
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ääkirjoitus
Oskar ja Kaj-Christer
TC2-koulutuksessa
Helsingin Klubitalolla,
1-12.10.2018

Klubitalokoulutus?

Helsingin Klubitalo toimii Clubhouse Internationalin hyväksymänä kansainvälisenä
klubitalojen koulutuskeskuksena. Koulutuskeskuksia on 10 ja
niistä 2 on Euroopassa
(Helsinki ja Lontoo).
Koulutuskeskukset
järjestävät koulutusta,
joka tutustuttaa klubitalojen jäsenet, henkilökuntajäsenet ja sidosryhmät klubitalojen toimintaperiaatteisiin.

Koulutus koostui esityksistä/
luennoista, avoimesta keskustelusta teemojen ja artikkelien
pohjalta, yksikkötyöskentelystä
(Työ- ja opinnot, Media ja talous sekä Keittiö/ravintola),
työstä kehityssuunnitelman
parissa sekä vierailuista ja vapaa-ajan ohjelmasta. Ohjelmaa
oli melko paljon kahdeksi viikoksi, mutta ihme kyllä olimme
harvoin aikataulusta jäljessä.
Helsingin Klubitalo oli tehnyt
hyvää työtä soveltaessaan uutta 2:n viikon mallia, ja me
osallistuimme heidän ensimmäiseensä : )

Elämä klubitalolla muistutti
paljon omaamme, mutta isommassa mittakaavassa; kaikki
meni eteenpäin jouhevasti,
mutta tempossa oli positiivista
vaihtelua jota on vaikea sanoa
oliko sitä enemmän tai vähemmän, vain että hetkittäin eri-Meillä oli varsin ohjelmanlaista. Meillä ei ollut montaa
täyteinen 2:n viikon koulutus.
Se alkoi varhaisella herätyksel- vapaata iltaa, ja töitä tehtiin
lä maanantaiaamuna. Olimme joskus vielä hotellihuoneessakin. Sporan käyttäjiksi opimme
valmistautuneet hyvin, takasilti oikein hyvin : )
taskussa hiomaton kehityssuunnitelma, jota tulisimme
Matkasimme kotiin viikonlosäätämään koulutuksen aikapuksi, jotta saisi levättyä väna. Liikenne oli helpohkoa ja
hän ekstraa, koska lepo tuli
löysimme perille ongelmitta.
Klubitalossa meitä oli vastaan- tarpeeseen – päivät
olivat sen verran pitkiä. Istuottamassa sekä tuttuja, että
malihaksista huomasi myös
vähemmän tuttuja kasvoja.
Sitten koulutuksen aikaiset kol- jälkeenpäin istuneensa aikalaillegat saapuivat: Imatralta sekä la; ja asiat etenivät mukavaan
tahtiin : ) Toisella viikolla keskollegamme Loviisasta – Suomen nuorimmasta klubitalosta. kustelut ja luennot jatkuivat
normaalisti; osallistuimme
myös Mind Pride-tapahtumaan
Amos Rexillä ja viimeisenä iltana söimme ravintola Sea Horsessa. Viimeisenä päivänä
saimme diplomimme ja sitten
alkoi jo kotimatka.

Se mitä meillä on tuoda mukanamme koulutuksesta, on kehityssuunnitelma, jonka toivomme klubitalomme voivan käyttää kehittymään vielä paremmaksi ja hyödyntämään niitä
kokemuksia ja taitoja joita saa
osallistuessaan työpainotteiseen päivään. Kuinka tuemme
jäseniämme töissä ja opinnoissa ja kuinka voimme tukea niitä jotka ovat kiinnostuneita
kokeilemaan jonkinlaista työtä
tai aloittamaan opinnot. Esittelemme suunnitelman yhdistyksen yhteisölle 14.11.
Sydämelliset kiitokset kaikille
helsingin klubitalolta, itähelsingin klubitalolta, kaikille
tapaamillemme ihmisille sekä
heille, jotka jollain tavalla osallistuivat koulutukseen. Sekä
toisille opiskelijoille, jotka osallistuivat Imatran ja Loviisanklubitaloilta.

”Osallistuimme myös
Mind Pride –
tapahtumaan.”
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KARIS SUOMEN
PARISTapahtuma
04.08.2018
Teksti: Leena

Olimme mukana Karjaalla järjestettävässä Karis Suomen
Paris-tapahtumassa.
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
kymmenet kodit, julkiset rakennukset
ja myytävät kohteet avasivat ovensa
vierailijoille. Aikaa kohteiden kiertämiseen oli klo 10- 17 välillä. Tapahtuman järjestäjät tarjosivat ilmaisen
bussikuljetuksen alueella. Kohteet olivat merkattuina tapahtumakarttaan.
Päätimme Klubitalo-kokouksessa pitävämme Avoimet ovet kesällä 2018
Karis Suomen Paris- tapahtuman yhteydessä. Perustimme oman työryhmän, joka alkoi suunnitella tapahtumaa. Työryhmä piti avoimia kokouksia, joissa keskustelimme tapahtumasta sekä suunnittelimme tulevaa.
Tapahtuman tavoitteena oli esitellä
hienoa historiallista taloamme sekä
saada näkyvyyttä sekä madaltaa kynnystä tulla tutustumaan toimintaamme tapahtuman yhteydessä.
Päivän aikana vierailijoita kävi tasaiseen tahtiin, pienistä sadekuuroista
huolimatta. Yhteensä vierailijoita oli
53.

Talomme oli tapahtumakartassa numerolla 22.
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”Oli hienoa olla mukana tapahtumassa ja päästä esittelemään
hienoa, historiallista taloamme
sekä toimintaamme!”
Talomme täyttäessä 100- vuotta, yläkerran
ruokailutilaan oli kerätty valokuvanäyttely
talomme sekä alueen historiasta. Näyttely
herätti vierailijoissa paljon mielenkiintoa.
Päivä oli koko työryhmän mielestä erittäin
onnistunut ja ylitti kaikki odotuksemme!

Talomme historia:

1915: Talo rakennettiin
1917: Karjaan Kauppala osti kiinteistön
1918: Tiloja käytettiin säännöstelyyn sotaaikana
1918-1922: Suomalainen Yhteiskoulu sijaitsi
tiloissa pari vuotta
1922-1930: Koulukanslia ja Karjaan kauppalan kirjasto muutti tiloihin
1930-1945: Karjaan Kauppala ja Maalaiskunta yhteisomisti kiinteistön
1946: Karjaan maalaiskunta osti kiinteistön
kokonaisuudessaan
1953: Talo läpikävi suuren rakennusteknisen
muutoksen; Talo toimi kunnalliskansliana
1969: Karjaan Kauppala ja maalaiskunta lyötiin yhteen
1975: Veroviraston vuokrasopimus kiinteistöön päättyi
1977: Karjaasta tuli kaupunki (Suomen laista
poistettiin käsitteet ”kauppala” ja
”maalaiskunta” – ”kaupungin” ja ”kunnan”
hyväksi
1975-1999: Talo tuurasi Terveyskeskusta
(1975); talo toimi siitä eteenpäin Koulukansliana vuoteen 1999 saakka
1999: Klubitalo Fontana aloitti toimintansa
tiloissa
2004: Fontanan yhdistys osti kiinteistön
2013-2015: Fontanan toiminta jatkuu, kiinteistö täyttää 100 vuotta
2015-2018: Fontana saa uuden toiminnanjohtajan ja jäsenluku lähentelee 150:ntä
2018-...: Tuntematon tulevaisuus

Maaliskuussa 2018 Klubitalo Fontana piti teemapäivän Olka-pisteellä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on yhtenä läpimurtohankkeena potilaan aktiivisen osallistumisen tukeminen. Näin pyritään edistämään potilaan mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, ja lisäämään asiakaslähtöisyyttä. Esimerkiksi OLKA toiminta
on toimintamuoto, jossa asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät. Toiminta on yhteistyötä asiakkaitten ja kolmannen sektorin kanssa. OLKA toimintaan kuuluu vapaaehtoistoiminta sekä Olka-pisteet. HYKS Raaseporin sairaalassa pidettiin OLKA-pisteen avajaiset tammikuun 18 pvä 2018. Sitä ennen oli tukipisteen avausta ja vapaaehtoistoiminnan
käynnistämistä suunniteltu koko syksy yhdessä EJY (Espoon järjestöjen yhteisö ry), potilasyhdistysten ja sairaalan välillä. Uutta toimintaa suunniteltaessa on tärkeätä huomioida
seikkoja, jotka edistävät toiminnan sujuvuutta. Yhteisistä toimintatavoista ja yhdyshenkilöistä sopiminen ovat osa toiminnan käynnistämisessä tehtyä työtä.
Tammikuussa toiminta sai ensimmäisen konkreettisen muotonsa ja sairaalan ala-aulaan
perustettiin OLKA-piste. OLKA toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Useita teemapäiviä on
jo pidetty. Tammikuussa teemapäivän piti sydänyhdistys, helmikuussa keliakiayhdistys ja
hengitysyhdistys ja maaliskuussa Klubitalo Fontana. Jatkosuunnitelmana on aloittaa vapaaehtoistoimintaa osastoilla sekä aulapalvelu avustamista. OLKA toimintaa on HUS in
muissakin sairaaloissa ainakin Meilahdessa, syöpäklinikalla ja Lohjan sairaanhoitoalueella.
Hyvinkäällä on asiakaspiste Soppi. Toimintamuotoa ollaan käynnistämässä myös muualla
Suomessa ja uusia OLKA-pisteitä avataan jatkuvasti.
3.8.2018
Kaija Backas
Kehittämispäällikkö
HYKS Raaseporin sairaala

Kuva: Sampo

THE NURSING HOME

Teksti: Helena

Intervalli jaksolle osallistuminen hoivakodissa on, kuin olisi inter-railaamassa. Oleillaan
nuorten suojissa ja matkustajakodeissa sekä tavataan monia kansainvälisiä nuoria. Minulle
tämä oli ajankohtaista kesinä 1976 ja 1977. Silloin minä matkustin junalla Englannissa, Irlannissa ja Skotlantissa. Olin myös Orkney- saarilla.
Täällä Raaseporin hoivakodissa palvelu on hyvää, vaikka me vuorotellaan tiskien ja ruokalan siivouksen kanssa. Suurin osa meistä haluaa oman huoneen. Minä mieluummin jaan
huoneen tytön kanssa, joka on myös intervalli asiakas.
Palvelu minun osaltani sisältää lääkedosetin kotiin kerran viikossa. Olen ollut intervallijaksoilla aika-ajoin jo kymmenen vuotta. Kahden, kolmen kasvain leikkauksen takia mm. rintasyövän lääkitys Letrosal on korvattu Exemestanilla kymmenen vuoden ajaksi.
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Hur beskriva skönheten
i ett väv som söndrats
Det kräver så mycket mer
av iakttagaren
Min lust att skriva är
outsläcklig ändå måste jag kanske
börja med något annat
Beskriva ett sönderfall
och väva samman på nytt
Jag känner redan nu kravet
jag ställer på den jag vill
att skall förstå, ända kan
jag inte emostå detta möte

Sekaruno
Ja taloni oli tässä,
Suon vierellä, tasainen keltainen ruoho, kuin tasanko
Olin niin onnellinen, mutta silti jotain
puuttui
Se on kulkenut minulla lapsesta asti,
se jokin,
Punainen epävarmuus mielessäni, eikä
sitä pääse pakoon
Lepattava kiire, äitini puhelimessa
Sanoin joo, ehkä myöhemmin
Vanhan miehen iltapäivä.
Me tutustuttiin Kaarinankadulla
Silloin sinulla oli vielä pitkät vaaleat
hiukset
Minulla tukka törrötti kuin mikäkin
Mutta kummallakin oli samalla kadulla
työhuoneet, tuo Kaarinankadun ihme
Et aina tiennyt mistä aloittaa, joten
autoin sinua
”Kuhan vaan alotat, loppu menee itsestään”. Ja niin, sä aina löysit sen
Sinä yönä laulettiin me lapset tuutuutupakkarullaa
Ja vääristeltiin vähän sitä laulua
Ja Jysky tuli suukottelemaan poskille
karhealla leuallaan
Ja sanoi hyvää yötä, ja joskus, rakastan teitä
-János (maalaus ja runo)
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Det finns ett stadie då man
förnimms av sorg och hesvikelse
Jag har redan övergått det
än då vill jag treva mig tillbaka
Grävde i gamla lådor och
hitta en lapp nedskriven
efter det jag första gången
var på sinnessjukhus. Det är
mycket länge sedan.
Jag förstår inte själv helt vad
jag menade.
Åren har gått och allt
det jag skulle velat göra inte
blivit gjort är åtminstone
sant.
Det är kanske inte försent att
återkalla det som är viktigt
men lätt
är det inte alltid
-Monica-

MENNEITÄ SEKÄ TULEVIA TAPAHTUMIA:
Tarkemmat ajat tapahtumista selviää
lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittaudu puhelimitse tai suoraan
ilmoittautumiskansioon. Retket ja extra-tapahtumat ovat jäsenten oikeus.
Osallistuakseen täytyy olla yhdistyksen jäsen.

Kesäretki Rödjaniin 15.6.

Mielenterveysmessut
Helsingin Kulttuuritalolla
20-21.11.2018

Grillijuhlat 6.6.2018

Jouluostosmatka 7.12.2018

AVOINNA:
Tiistai 20.11.2018 klo 9-17
Keskiviikko 21.11.2018 klo 9-16
Olemme mukana Suomen Klubitalojen messupisteellä keskiviikkona
klo 13:00-15:00

PIKKUJOULUT:
Joulupuuro
30.11.2018

&

JOULUJUHLAT:
19.12.2018
Torstairyhmä retki Malmbackaan
tutustumaan hiilen valmistukseen
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Itsensä vertaaminen
muihin
Teksti: Sampo

Sosiaalinen vertailu
Ihmisen ei kannattaisi verrata
itseään muihin. Se johtaa
usein negatiivisiin tunteisiin,
koska tajuat aina jonkun olevan sinua parempi jossain.
Sen sijaan sinun tulisi verrata
sinua itseesi, tarkemmin sanottuna eiliseen tai aikaisempaan itseesi. Voit miettiä mitä
osaat tehdä nyt ja kuinka hyvä olet siinä. Voit pistää tavoitteeksesi olla parempi yhdessä tai useammassa asiassa ja koittaa jotain pientä,
jolla saisit tuntumaa asiasta,
jolloin alat jo oppimaan uutta
taitoa. Kun jonkun perus asian on oppinut niin ettei sitä
tarvitse enää miettiä, voi alkaa opettelemaan vaativampia asioita. Epäonnistumisetkin ovat täydellisiä tapoja oppia, jos niistä osaa selvittää
sen, että mitä ei pidä tehdä.

Ongelmallisten kohtien oppimisen voi jättää myöhemmälle, kunnes muut asiat tapahtuvat alitajuisesti.

Jos vertaan itseäni kaveriini,
joka myös osaa kirjoittaa jänniä tekstejä, niin en osaisi
tehdä lähellekään yhtä hyvää
kirjoitusta, sillä hän kirjoittaa
Jos haluat oppia jotain, missä tekstinsä tarinan muodossa
joku toinen on hyvä, niin älä käyttäen nimellisiä hahmoja,
aloita oppimista vaativimmis- joille tapahtuu kaikenlaista ja
ta asioista. Selvitä aiheen pe- tarinoilla on aina jokin pointti
rusteet, taidon pohjan, jonka tai yrittävät vinkata jonkin
päälle voi alkaa rakentamaan asian merkitsemättömyydesomaa osaamistasi ja kehittyä tä.
jatkuvasti vakaan perusosaa- Sen sijaan olen kehittänyt
misen avulla.
oman tyylini, jossa kirjoitan
ylös asiat, joista haluan kirPerustoimet jokaisessa asias- joittaa. Sitten vain lähden
sa ovat ne tärkeimmät, niitä
laajentamaan jokaista kohtaa
on toistettava, kunnes ne al- sen mukaan, mitä mieleen
kavat tapahtumaan refleksei- tulee ja mitä tulee luettua
nä, eli et mieti sitä mitä olet
jostain muualta.
tekemässä, vaan teet aikaisemmin hankalilta tuntuneita Tiimityöskentelyssä olisi hyvä
asioita melkein huomaamat- olla erilaisia ihmisiä tuomassa
tasi. Tässä vaiheessa on pal- erilaisia taitojaan tuomaan
jon helpompaa tehdä toista
monipuolisuutta. MonipuoliKun seuraavalla kerralla teet tai useampaa asiaa samanai- suudella ja monilla näkökulsamaa asiaa, voit keskittyä
kaisesti.
milla on mahdollista päästä
siihen mitä teet, mieti miten
parhaisiin tuloksiin, jokaisen
teit asioita eilen ja miten
Jokaiselle kehittyy tällä taval- vahvuuksien ja heikkouksien
niissä suoriuduit. Tällä kertaa la omat tyylinsä tehdä asioita, huomioon ottaminen vain vie
toimet ovat tutumpia ja toieli ainoaa oikeaa tapaa tehdä paljon enemmän aikaa, kuin
mesi tapahtuvat sujuvammin. asioita ei tästä syystä olisi.
mitä yksin jotain tehdessä
Et ehkä vielä täysin osaa sitä Kuitenkin olisi hyvä ymmärmenisi.
mitä haluaisit osata, mutta
tää se, että vaikka asian voi
tiedostamalla ne asiat, joita
tehdä usealla eri tyylillä, niin
olet harjoitellut ja ne missä
perustoimet pysyvät hyvin
on vielä ongelmia, voit keskit- samoina ja luotettavina taitoityä paremmin niihin kohtiin
na joihin palata, kun jotain
joissa näet selkeää kehitystä. uutta olisi opittavana.
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