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Petra Baarman: Hallituksen jäsen

”Olen huikean ylpeä siitä, että saan olla mukana Fontanan toiminnassa.
Kiitos siitä!”

K

oska olen ensisijaisesti oppilaitoksen edustaja, tarkastelen usein
Fontanaa juuri siitä näkökulmasta. On ollut hurjan hienoa nähdä, kuinka
antoisaa ja silmiä avaavaa työssäoppimisen jaksot Fontanassa ovat olleet kaikille meidän opiskelijoille. Ihmisen kohtaaminen on juuri se ydin,
mikä tarttunut opiskelijoihin. On sitten ollut kyse siitä, miten heidät on
kohdattu, työntekijäjäsenet jäseniä tai jäsenet toisiaan. Tämä on sellainen arvo, mikä kantaa monissa tulevaisuuden hetkissä.

Hallituksen jäsenenä koen, että yksi isoista haasteista meillä on elää ajan hengessä kuitenkin pitäen huolta siitä, ettei juuri tuo kaiken ydin häviä.
Tämä on aikamoista tasapainoilua talouden ja toiminnan ideologian
kanssa. Sen sijaan, että ne olisivat toistensa vastakohtia, on meidän tehtävä töitä sen eteen, että ne tukevat ja mahdollistavat toinen toisensa.
Olen huikean ylpeä siitä, että saan olla mukana Fontanan toiminnassa.
Kiitos siitä.

”Ihmisen kohtaaminen on juuri se ydin”
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Sisäänkirjautumis tietokone

Klubitalolla on taulu jossa on motivoivia tekstejä

Yksi kaikista kukista
klubitalolla

Mukava sohva klubitalolla

Vanha talomme mistä huolehdimme yhdessä

Yhteisö joka pitää huolta toisistaan
R

uoan tuoksut kaeutuva rappusista alas

Toiminta Klubitalo Fontanassa Karjaalla on tarkoitettu henkilöille joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia.
Klubitalon tehtävänä on kasvattaa itseluottamusta, tukea kuntoutumista ja mahdollistaa jäsenten paluu työelämään tai opiskeluun. Jäsenyys on ilmaista eikä jäsen
senyydelle ole mitään aikarajaa. Jäsenet päättävät itse
milloin ja miten he haluavat osallistua toimintaan. Työskentelemme kaksikielisessä ympäristössä,
rinta rinnan työpainotteisessa arjessa, jossa yhteisöllisyys on tärkeä tekijä.

N

ikkarointia kellarissa

”Täällä klubitalolla olen vihdoinkin löytänyt paikkani”
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PAMELA: MY STORY
”Ja aina saanut sen
tuen ja avun kun
olen tarvinnut”

Nimeni on Pamela ja olen Fontanan jäsen nro.16. Silloin
klubitalo oli vielä vähän alkukuopissaan jolloin tulin jäseneksi. Sain informaation Tammiharjun sairaalasta kun
olin hoidossa siellä ja teimme tutustumiskäynnin tänne. Ei kestänyt kauaa kun aloin viihtyä 100%:sesti, ja
näin jälkikäteen katsottuna voin todeta että klubitalo pelasti minun elämäni. Olin paljon yksin ja elin itsetuhoista elämää, minulla oli huono vuorokausirytmi, enkä välittänyt elinkö vai kuolisinko. Fontanassa sain
olla oma itseni, hyväksyttiin sellaisena kuin olen, sain tuntea yhteisöllisyyden ja sain vertaistukea sekä
ennenkaikkea sain hyvän vuorokausirytmin, merkitystä arkipäivään ja syyn nousta ylös aamulla. Fontanassa olen mm. hoitanut kahvilaa ja lehteä ja tehnyt tietysti paljon muuta mitä sisältyy työpainotteiseen
arkipäivään. Olen myös saanut mahdollisuuden kokeilla siirtymätyötä.

Vaikka olen ollut pitkiä jaksoja Fontanasta poissa erilaisten syiden takia niin
olen aina tuntenut itseni tervetulleeksi kun olen käynyt pistäytymässä.
Olen aina saanut sen tuen ja avun mitä olen tarvinnut riippumatta siitä mitä asia on käsitellyt. Psyykkistä
tukea kun elämä on tuntunut vaikealta, apua käytännön asioissa kuten työläissä lomakkeissa jotka on pitänyt täyttää, puheluiden soittamisessa ja apua silloin kun aloitin oman yrityksen sekä henkilökohtaista
tukea minulle vaikeissa lääkärikäynneissä. Fontana on aina ollut ja on edelleen tärkeä osa elämääni,
vaikka en juurikaan osallistu työpainoitteiseen päivään enää. Vuonna 2013 valmistuin koulutetuksi kokemusasiantuntijaksi ja vuodesta 2017 lähtien sain kunnian olla Fontanan hallituksessa kokemusasantuntijana, mistä olen todella kiitollinen.
Minulle on tärkeää että Fontana jatkaa tukena ja apuna olemista sitä tarvitseville ja että se jatkaa elämien
pelastamista kuin se teki minullekkin.
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MY STORY: KAJCHRISTER
Olen elämäni aikana kokennut monia
asioita joita kukaan ei saisi kokea: perheväkivaltaa, invalidisoiva fyysinen
sairaus, masennus.. mutta myös parantumista. Aloitin säännöliset käynnit
klubitalolla vuosi sen jälkeen kun äitini
oli menehtynyt syöpään. Tulin hitaasti
mutta varmasti siihen lopputulokseen
että ei kannata eristäytyä omiin
oloihinsa, vaan että kannattaa hakeutua
yhteiseen olemiseen ja tekemiseen muiden kanssa; ja voi olla myös kohtelias
eikä kataa kaikkea ulos, vaan voi silti pitää asioita itsellään ja myös pitää julkisen minänsä. Olen saannut paljon tukea
kaikilta Fontanassa ja joka päivä näen
valonväläyksen jos ei useammankin.
Olen päässyt eroon monista pelosta –
pelkäsin pimeyttä ja lentämistä; ne ovat
vähentyneet huomattavasti vuosien
saatossa. Enhän minä ole ihan ilman
huolia mutta nekin ovat ihan inhimillisiä
asioita joita me kaikki koemme sillointällöin, niinkuin se mitä kutsumme
mailman ahdistukseksi ja esim. että riittävätkö rahat ym. Luulen että minusta
on tulossa taas ihan tavallinen ihminen
=)

”vastuulla mitä Klubitalolla
annetaan on voimaannuttava vaikutus. Sitä
tuntee itsensä tarpeelliseksi ja sitä haluaa vastata
odotuksiin. Voi tavallaan
vähän maksaa takaisin yhteiskunnalle osallistumalla
täällä työtehtäviin, ja tukemalla uusia tulokkaita kuten minua itseänkin tuettiin
alussa—se on eräänlainen
herrasmiessopimus”

”Mukavinta elämässä on laittaa hyvät asiat kiertoon—se
vapauttaa ahdistuksesta”
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Historia

K

S

lubitalon piha 2000 luvun alussa

Fountain Housen ideologia on kuudessakymmenessä vuodessa levinnyt ympäri
maailmaa. Kaikki 350 klubitaloa toimivat
saman toimintamallin mukaisesti ja kansainvälisistä yhteyksistä on paljon hyötyä ja
tukea toiminnalle. Yhteenkuuluvuuden tunne klubitalojen välillä on vahva koska kaikki
tekevät työtä saman asian hyväksi; kuntoututtaaksen mielenterveyspotilaita ja luomalla yhteiskunnallisia kontakteja jotta heille
löytyisi työ- ja opiskelupaikkoja.
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E

nsimmäinen
klubitalo avasi ovensa New Yorkissa
1948

S

uomen Klubitalot

ymboli, todistus, joka
annetaan ackreditoidulle
talolle

Klubitalo Fontana avasi ovensa Karjaalla 4
päivä lokakuuta vuonna 1999, tärkeää tukea
saatiin Naantalin Klubitalo Karvetilta.
Klubitalo Fontana omistaa kiinteistön Veturinkuljettajankadulla, vanhan puutalon vuodelta 1915 johon kuuluu myös suuri, viheriöivä piha-alue. Klubitalo sijaitsee aivan
Karjaan keskustassa, siihen on erinomaiset
yhteydet sekä bussilla että junalla ja on lähellä kauppoja .

MY STORY: MICKE

”Se että onnistuu jossakin voi
Tehdä ihmeitä itsetunnolle”

Minun nimeni on Micke ja minulla on jäsennumero 150. Puolitiessä 20 vuotiaana hain ensimmäistä kertaa apua psyykkiseen vointiini. Mutta
valitettavasti tulos oli silloin nolla ja ei mitään.
Myöhemmin kolmekymppisenä tuli kunnollinen
romahdus ja jäin sairaslomalle. Vähän ajan
päästä eri terapeuttien luona tuli Klubitalo Fontana puheeksi. Olin hyvin skeptinen että miten
jokin voisi auttaa minua? Mutta minut ylipuhuttiin käymään edes tutustumisjaksolla. Vaati pari
tutustumisjaksoa ennen kuin annoin Klubitalolle kunnon mahdollisuuden; vaikeasti tavoitettava kun olin (olin aika huonossa kunnossa). Se
alkoi ilmaisesta lounaasta. Silloin aloitin säännölliset käynnit.

Valitettavasti tie parantumiseen ei ole suoraan
nouseva, ilman että sillä olisi ylä -ja alamäkensä.
Onneksi yhdessä klubitalon kanssa voi mukauttaa omia tehtäviään riippuen omasta energiatasosta. Mikä tekee ettei tunne itseään puristetuksi, se tukee parantumista. Hyvä tunnettu resepti
sairastuttaa ihmisiä uudelleen on heittää heidät
takaisin oravanpyörään ennen kuin he ovat tarpeeksi terveitä. Minä uskon että se on yksi Fontanaan vahvuuksia, pystytä tarjoamaan vaihtelevia tehtäviä jäsenilleen. Se että onnistuu jossakin voi parantaa itsetuntoa.

Se mikä antoi minulle hyvän kuvan oli ennen
kaikkea mukava henkilökunta. Mutta myös se
fakta että en tuntenut minkäänlaista tuomintaa
muilta jäseniltä ketkä olivat paikalla. Muuten
kun tuli liikuttua yhteiskunnassa sairaskirjautumisen jälkeen niin tuntui että ihmiset ketkä tuli
vastaan tuomitsivat sinut jollain lailla. Häpeä oli
aina läsnä. Mutta ei klubitalolla. Ainoa häpeä
mitä tunsin siellä oli itseaiheutettu, se ei tullut
ihmisistä talosta. Ja sellaisen huomaa.

Taloon ja sen rutiineihin tottumisen jälkeen opin suorittamaan tiettyjä teh-

Nyt käyn säännöllisesti klubitalolla. Yhdessä ystävällisen ilmapiirin kanssa talo on oikea hengenpelastaja. Se myös antaa sisältöä olemassaoloon, mikä muuten ehkä koostuisi kotona seinään katsomiseen koko viikon ajan. Se miltä
Fontanan seinät näyttävät en ole koskaan miettinyt, koska aina kun olen ollut täällä minulla on
ollut parempaa tekemistä kuin tuijottaa seiniä!

Haluan kiittää koko Fontanaa, jäseniä sekä henkilökuntaa!

täviä. Aluksi vähäsen ja myöhemmin pikkuhiljaa enemmän. Tunne siitä että onnistunut tehtävässä sairaskirjautumisen jälkeen oli mahtava! Se oli ensimmäinen kerta kun olin suorittanut jotain sen jälkeen kun minun oli pakko lopettamaan tavallinen työni.

”Se
Se alkoi ilmaisesta lounaasta. Silloin aloitin säännölliset käynnit”
käynnit
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MILLAISTA ON OLLA PALKATTUNA HENKILÖKUNTAJÄSENENÄ KLUBITALOLLA

Fontana on paikka jonne on hyvä tulla saamaan seuraa ja olemaan osa hienoa yhteisöä, paikka jonne voi tulla saamaan tukea
työ- ja opintoasioissa tai paikka jonne voi
tulla ylläpitämään toimintakykyään. Meille
olet aina tervetullut, sinut hyväksytään juuri sellaisena kuin olet ja sinä valitset itse mitä haluat/ jos haluat suorittaa jotain tiettyä
toimintaa kun tulet. Me olemme täällä juuri
sinua varten!

Klubitalo Fontanan virassa, kuten toiminnanjohtajan virassa oleminen, on verrattavissa hämähäkin rooliin verkossa tai veneen ohjailuun. Välillä on myrskyisää ja välillä ovat vedet
tyyntyneet. Kaikesta huolimatta Klubitalo on
hyvin kiitollinen työpaikka. Välillä on tasapainoilua suojella meidän hienoa ja ainutlaatuista ideologiaamme; samanaikaisesti kun toimintaamme pitäisi kehittää ja vastata kunnan
tarpeisiin.
Hienoin asia ja mitä tarkoitan tyynillä vesillä
ovat kaikki ne spontaanit kohtaamiset klubitalon jäsenten kanssa joka päivä. Meillä on uskomattoman antoisia keskusteluita; olen oppinut näkemään asioita monelta eri kannalta ja
tullut nöyremmäksi arjen suhteen.

Me olemme täällä juuri sinua varten!

Välillä on tasapainoilua suojella
meidän hienoa ja ainutlaatuista
ideologiaamme; samanaikaisesti
kun toimintamme pitäisi kehittää vastata kunnan tarpeisiin.
Toiminnanjohtaja: Sofia Berglund

”Yhdessä
Yhdessä meillä on todella antoisia
keskusteluita
keskusteluita”
Tule mukaan olemaan osa hienoa
yhteisöä

Tervetuloa!

Tiimityöskentelyä Mararbyssä
Hopeasilta
Vieraitakuutamolla
USA:sta Tammisaaressa
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Löydä meidät Facebookista tai osoitteesta
www.klubbhusfontana.fi tai tutustu Diagnosis free zone kampanjaan jossa olemme mukana!

WE NEED YOU TO HELP US MAKE THIS A WONDERFUL
COMMUNITY. NOT JUST FOR YOU BUT FOR OTHERS AS
WELL.
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