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Att jämföra sig själv med andra

Det här är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning.
Tidningens artiklar representerar inte nödvändigtvis
Fontanas officiella åsikter. På klubbhuset har vi förbundit oss att följa Fountain House-ideologin samt de internationella klubbhus-standarderna.

Klubbhuset Fontana ligger i Karis.
Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa.
Syftet med verksamheten är att öka självförtroende, stödja rehabilitering och möjliggöra en
återgång till arbetslivet.
I Klubbhuset är du accepterad precis sådan som du är.
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Text: Oskar och K-C

Oskar och Kaj–Christer
på TC2–utbildning,
Helsingfors Klubbhus,
1-12.10.2018

Klubbhusutbildning?

Och våra kolleger från Lovisa – det Det vi tar med oss tillbaka från utyngsta av klubbhusen i Finland.
bildningen är en utvecklingsplan,
som vi hoppas vårt klubbhus kan
Helsingfors Klubbhus
Utbildningen bestod av presentati- använda för att utvecklas. Vi hopfungerar som en inter- oner/föreläsningar, öppen diskussi- pas vi även kan utnyttja de erfarenon kring olika teman och artiklar,
heter och kunskaper som man får
nationell utbildningsenhetsarbete (arbete & studier,
genom att delta i den arbetsinriktacentral för klubbhus,
media & ekonomi samt kök/
de dagen. Dessutom önskar vi utoch är godkänt av
restaurang), arbete kring vår egen veckla sättet hur vi stöder medlemClubhouse Internatiutvecklingsplan samt besök och
mar som arbetar eller studerar och
onal. Utbildningscent- fritidsprogram. Det var ganska
hur vi stöder de som är intresserade av att prova på något slag av
ralerna är 10 till anta- mycket program för bara två
arbete eller att börja studera. Vi
let och två av dem be- veckor, men konstigt nog låg vi
sällan
efter
i
tidtabellen.
Helsingfors
presenterar planen för föreningens
finner sig i Europa
Klubbhus hade gjort ett fint jobb för gemenskap den 14 november.
(Helsingfors och Lonatt anpassa utbildningen till den
don). De ordnar utbild- nya tvåveckors modellen och vi
Hjärtligt tack till alla från Helsingningar där klubbdeltog i det första tillfället.
fors klubbhus, östra Helsingfors
husens medlemmar får
klubbhus, alla som vi träffat eller
Livet
på
Klubbhuset
liknade
mycket
som deltagit i utbildningen på något
möjlighet att bekanta
det
på
vårt
eget,
men
i
större
skala.
sätt. Tack också till de andra stusig med varandra, med
Allt pågick utan dess mera fundederandena som deltog från Imatras
personalmedlemmar
ringar, men det fanns en positiv
och Lovisas klubbhus.
och med andra pervariation i tempot. Det är svårt att
soner som är anknutna säga om det var mera eller mindre
till klubbhusens funkti- varierande än vårt, men stundvis
var det annorlunda. Vi hade dock
onsprinciper.
inte många kvällar lediga, utan var
tvungna att jobba också på hotell-Vi hade två ganska innehållsrika
rummen. Vid sidan av allt blev vi
utbildningsveckor i H:fors. Utbildningen började med tidig väckning ganska bekanta med stadens
en måndagsmorgon. Vi hade förbe- spårvagnstrafik : )
rett oss noga med en opolerad utvecklingsplan i bakfickan. Den skul- Under veckoslutet åkte vi hem så vi
le vi skulle finslipa under utbildnin- kunde vila lite extra, för vila behövgen. Trafiken var lättläst och vi hit- de man – dagarna var så pass låntade fram vid första försöket. Inne i ga. Efteråt märkte vi också i
sittmusklerna att vi hade suttit en
”Vi deltog också i
klubbhuset togs vi emot dels av
Mind Pride–
obekanta och dels av bekanta an- hel del, men allt gick ändå undan
hur bra som helst : )
evenemanget”
sikten. Sedan anlände våra kolleger; från Imatra,
Under andra veckan fortsatte diskussionerna och föreläsningarna
som normalt; vi deltog också i Mind
Pride vid Amos Rex och sista kvällen besökte vi restaurang Sea Horse. Sista dagen fick vi våra diplom
och så började hemfärden.
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KARIS SUOMEN
PARISevenemang
04.08.2018
Text: Leena

Vi deltog i det i Karis arrangerade
evenemanget Karis Finlands Paris.
Första veckoslutet i augusti öppnade ett
tiotal hem, offentliga byggnader och säljande objekt sina dörrar för besökare.
Tiden för att besöka objekten var mellan kl. 10 och 17. Evenemangets arrangörer bjöd på gratis bussturer på området. Objekten var utmärkta på evenemangets karta.
Vi beslöt på ett klubbhusmöte att hålla
öppna dörrar sommaren 2018 i samband med Karis Finlands Paris- evenemanget. Vi startade en egen arbetsgrupp där vi höll öppna möten för diskussion och planering. Evenemangets
målsättning var att presentera husets
historia, få ökad synlighet samt att sänka tröskeln för att bekanta sig med
verksamheten i samband med evenemanget.
Under dagens lopp kom en jämn ström
av besökare, trots regnskurar. Sammanlagt 53 personer besökte huset.

“Det var fint att delta i evenemanget och
kunna presentera vårt fina historiska hus
och vår verksamhet.”
När huset fyllde 100 år iordningsställde vi i övre våningen en fotoutställning över huset och
regionens historia. Utställningen väckte stort
intresse bland dagens besökare.
Dagen var enligt hela arbetsgruppen mycket
lyckad och överskred allas förväntningar.

Husets historia:
1915: Huset byggdes
1917: Karis köping köpte fastigheten
1918: Lokaliteterna användes för ransonering under krigstid
1918-1922: Den finska samskolan befann sig här
i några år
1922-1930: Kommunalkansliet och bibliotek flyttade in
1930-1945: Fastighetsens samägo av Karis köping och landskommun
1946: Karis landskommun köpte fastigheten i sin
helhet
1953: Huset genomgick en stor byggnadsteknisk
omvandling; Huset fungerade som kommunalkansli
1969: Karis köping och landskommun slogs ihop
1975: Skattebyråns hyreskontrakt av fastigheten
löpte ut
1977: Karis blev stad (den finska lagen ersatte
begreppen ”köping” och ”landskommun” med
”stad” och ”kommun”)
1975-1999: Efter att ha deltat lokaliteterna med
hälsovårdscentralen (1975) fungerade huset som
skolkansli ända fram till år 1999
1999: Klubbhus Fontana började verka i fastigheten
2004: Klubbhus Fontanas förening köpte fastigheten
2013-2015: Klubbhus Fontanas verksamhet fortsätter, fastigheten fyller 100 år
2015-2018: Klubbhus Fontana får en ny verksamhetsledare och medlemsantalet stiger till nästan 150 personer

Vårt hus presenterades som nummer 22 på händelsekartan.
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2018-...: Den okända framtiden

I mars 2018 höll Klubbhus
Fontana en temadag om
en Olka-station
OLKA-punkt i HUS Raseborgs sjukhus
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har som genombrottsprojekt att stöda patientens aktiva deltagande. På detta vis försöker man främja patientens möjligheter att påverka
skeenden samt mera utgå från kundens önskningar. OLKA-verksamheten till exempel är en
verksamhetsform där kundens möjligheter att påverka har ökat. Verksamheten är ett samarbete mellan kunderna och den tredje sektorn. Till OLKA-verksamheten hör frivilligverksamhet och
OLKA-punkter. HUS Raseborgs sjukhus OLKA-punkt öppnades 18 januari 2018. Före det hade
öppnandet och början med frivilligverksamhet planerats under hela hösten tillsammans med
EJY (Espoon järjestöjen yhteisö ry), patientföreningarna och sjukhuset. När den nya verksamheten planerades var det viktigt att ta i beaktande alla faktorer som kunde öka dess smidighet.
Att komma överens om gemensamma metoder och kontaktpersoner var en del av arbetet som
gjorts med att få igång verksamheten.
I januari fick verksamheten sin första konkreta form och en OLKA-punkt ställdes igång i sjukhusets nedre aula. Efter det har OLKA-verksamheten kommit bra igång. Flera temadagar har
redan hållits. I januari hölls temadagar av hjärtföreningen, i februari celiakiföreningen och i
mars Klubbhus Fontana. I fortsättningen har det planerats att börja med frivilligverksamhet på
avdelningarna och att assistera tjänsten i aulan. OLKA-verksamhet finns också i andra HUSsjukhus, åtminstone i Mejlans, i cancerkliniken och i Lojo sjukvårdsområde. I Hyvinge finns
kundpunkten Soppi. Verksamheten skall börja också på andra håll i Finland och nya OLKApunkter öppnas fortsättningsvis.
3.8.2018
Kaija Backas
Utvecklingschef
HUS Raseborgs sjukhus
Bild: Sampo

THE NURSING HOME

Text: Helena

Att delta i en intervall på vårdhemmet är som att vara på inter-rail, att vistas på ungdomshärbärgen och vandrarhem och att träffa många internationella ungdomar. För mej
var detta aktuellt somrarna 1976 och 1977 då jag reste med tåg i England, Irland och
Skottland. Jag var också till Orkney öarna.
Här på Raseborgs vårdhem fungerar servicen bra, även om vi turas om med disken och
matsalsstädning. De flesta av oss önskar egna rum. Jag föredrar att dela rum med en
flicka, som också är intervall klient.
Servicen för min del omfattar också medicindossetten hem en gång i veckan.
Jag har vistats på intervall redan i tio år p.g.a två, tre canceroperationer. Bl.a min
bröstcancermedicinering Letrosal har bytts ut till Exemestan för 10 år framåt.
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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 emotstå 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 besvikelse
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-

TIDIGARE OCH KOMMANDE EVENEMANG:
Närmare tider om kommande evenmang
meddelas senare.
Anmäl dig via telefon eller direkt i anmälningsmappen. Resor och extra evenemang är en medlemsförmån och för
att delta skall man vara medlem i föreningen.

Sommarresa till Rödjan 15.6.
Mentalvårdsmässan
I Helsingfors kulturhus
20-21.11.2018

ÖPPET:
Tisdag 20.11.2018 klo 9-17
Onsdag 21.11.2018 klo 9-16
Grillfest 6.6.2018

Julshoppingresa 7.12.2018

Fontana är med vid Finlands
klubbhus monter på onsdagen
kl 13:00-15:00

LILLAJULSGRÖT
30.11.2018

&
JULFEST
19.12.2018
Torsdagsgruppens utfärd till
Malmbacka
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Att jämföra sig själv
med andra
Text: Sampo

Att jämföra något socialt
Människan borde inte jämföra sig
själv med andra. Det leder ofta till
negativa känslor, därför att du
uppfattar alltid någon annan som
bättre än dig själv. Du kan fundera
över vad du kan göra just nu och
hur bra du är på just det, men i
stället borde du jämföra dig med
dig själv eller med ditt tidigare jag.
Du kan ställa som mål att bli
bättre på något speciellt och via
småsaker få en känsla av hur man
lär sig en ny färdighet. När man
har lärt sig grunden i något så väl
att man inte längre behöver fundera kan man börja lära sig mer
krävande saker. Också misslyckanden är ett bra sätt att lära sig,
om man via dem kan lära sig hur
man inte skall göra.
Nästa gång kan du igen koncentrera dig på vad du gör, hur du
utförde sakerna igår och hur du
klarade av dem. Den här gången
är aktiviteterna bekanta och löper
smidigare än tidigare.

Du kanske ännu inte kan det du
vill, men genom att vara medveten
om vad du tränat på och vilka problem du ännu har kan du koncentrera dig på de punkter där du ser
en klar utveckling. Svåra saker
kan lämnas till ett senare skede
eller tills du lärt dig allt runt omkring dem. Då kan du lättare koncentrera dig på det svåra.
Om du vill lära dig något som någon annan är bra på, börja inte
med det mest krävande. Klarlägg
grunden till vilken du kan sätta ditt
eget vetande och därifrån utveckla
ett stabilt grundkunnande.
Det viktigaste som måste repeteras är de grundläggande stegen,
de måste repeteras tills de börjar
fungera reflexmässigt. Då är det
mycket enklare att göra många
saker samtidigt.

Jag skall inte jämföra mig med
min kompis. Vi kan båda skriva
spännande texter, men
mina berättelser saknar ofta till
exempel namngivna karaktärer.
Hans/hennes skriverier har också
alltid någon mening eller pekar ut
obetydligheten i något.
I stället har jag utvecklat en egen
stil, där jag skriver ner saker som
jag vill skriva om. Sedan utvecklar
jag dem enligt vad jag kommer att
tänka på och vad jag läst någonstans.

I teamarbete vore det bra om olika
slags människor skulle föra in sina
färdigheter för att skapa en mångfald. Genom mångfald och många
Alla utvecklar på detta sätt sin
olika perspektiv är det möjligt att
egen stil. Fast man gör saker på
få bästa resultat. Att beakta allas
olika sätt så kan alla sätt vara lika starka sidor och svagheter tar
bara mer tid än vad det skulle ta
att göra något själv.

VS
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rätt. Dessa kunskaper är en bra
grund att bygga på då man lär sig
något nytt.

