
Haminan klubilehti       

 

 

1/22 



Haminan klubilehti     2 

 

Haminan klubitalo on matalan kynnyksen 

paikka, missä on tarjolla monenlaista 

mielekästä tekemistä ja vertaistukea. Et 

tarvitse lähetettä, toiminta on ilmaista. 

Toimintaamme rahoittavat Kymsote ja 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskus (STEA). 

Taustaorganisaatiomme on  Kakspy ry. 

Tässä numerossa: 

Tämän lehden tekoon osallistuivat Haminan 

klubilaiset, Mielipaikkalaiset ja Osku Mediatalo. 

Kansi : Mikael 

Pääkirjoitus    3 

Haminan Keskiaikaiset  4-7 

Sananen valokuvauksesta  8 

Ihmisen parhaat ystävät  9 

Vertsikkakurssi    10 

Alas. ylös     11 

Tietovisa     12 

Kisulit     13 

Runoja     14-15 

Elämää ahdistuneisuushäiriön  

Kanssa     16-17 

Opiskelijat esittäytyvät  18-19 

Arskan kuvat    20-21 

Avotyöntekijän asiaa   22-23 

Runoja     24 

 

 

 

 

 



Haminan klubilehti     3 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Suureksi mielipahaksemme emme edelleenkään pysty toimimaan 

haluamallamme tavalla, koska tietty tauti vaikuttaa 

klubielämäämme. Viime vuoden kohokohdaksi jäi Rentolan retki, 

päästiin jopa viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta! 

Pikkujoulutkin ruokineen onnistuimme järjestämään lähes 

normaaliin tapaan, tosin turvavälit  sekä muut järjestelyt toivat 

vähän teatterin makua mukaan. 

Hiljaista on pidellyt, mutta uusiakin on jokunen tullut mukaan 

toimintaan. Klubikokoukset ovat kannatelleet toimintaa ja niissä on 

ollut mukavasti väkeä. Mitä enempi väkeä sitä piristävämpää! 

Lehden tekokin on ollut tervanjuontia, tavoite oli saada viime 

vuodeksi 3-4 lehteä ja yksi saatiin kovalla yrityksellä. 

Ollaan saatu kuitenkin vähän järjesteltyä paikkoja ja lisättyä 

mainontaa. Huono huumori on piristänyt meitä kurjasta vuodesta 

huolimatta, sekä tietysti yhteisön lämmin ilmapiiri. Eli selvitty ollaan 

yhdessä! 

 

Tältä vuodelta odotamme paljon! Tehtiin vuosikelloa ja uskallettiin 

haaveilla jopa yömökkikeikasta sekä klubitalovierailusta! 

Toivottavasti saadaan klubitalon arki myös paremmin rullaamaan. 

Tietty tauti on meitä jotenkin apatisoinut ja hankaloittanut arjen 

toimintoja, mutta nyt aiomme nousta suosta kuin fenikslintu! 

 

Jukka, Sepi ja Satu 
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Mikä on HaKe? 

 

Haminan Keskiaikaiset, lyhyesti HaKe, on harrastajaryhmä, jossa ihmisiä innostaa yhteisesti 
keskiaika Suomen rautakaudelta ja viikinkiajalta myöhäiselle 1500-luvulle.  

Harrastusryhmän ponkaistiin liikkeelle vuonna 2018 lokakuussa ja ensimmäinen kokoontuminen 
oli joulukuussa.  

Yhteistyötekijä löytyi Kumppanuustalo Hilmalta ja HaKe tuli osittain osaksi Iloa Arkeen –
toimintaa. Keväällä 2019 alkoi jo tositoimet kun mukaan intoutui enemmänkin harrastajia ja 
Haminan pääkirjastolle järjestettiin nopealla tahdilla Keskiajan puvut –näyttely. Heinäkuussa 
järjestetyssä Miekat, muurit, musketit –historiafestivaaleilla leiriydyttiin Marian kirkon kupeeseen 
kolmeksi päiväksi ja vietettiin täysillä keskiaikaista elämää. Näin ryhmä jäi elämään ja on ollut 
monessa mukana Haminan katukuvassa ja tapahtumissa. 

Kuka harrastaa? 

Harrastajia on mukana laidasta laitaan, eikä 
ikä ole ollut este. Nuorimmainen harrastaja on 
tällä hetkellä viisivuotias, joka on koko perheen 
mukana. Harrastajista löytyy äitiä, isää ja 
isovanhempia ja yksineläjiä. Mukana on 
kokeneempia harrastajia että aloittelijoita. 
Mukaan voi lähteä kuka tahansa oli 
kiinnostuksen kohde sitten keskiaikaiset ruuat, 
aseet, käsityöt tai jokin muu keskiaikaan liittyvä 
juttu tai vain jos on innostunut lukemaan 
aikakaudesta. 

Mitä on keskiaika harrastuksena? 

 

Harrastusryhmässä mukana oleminen ei maksa mitään ja on avoin kaikille. 
Sitoutumistapakkoa ei oe. Aluksi voi kuulostella mistä innostuisi. Oliko mielessä ehkä 
luoda kokonaan keskiaikainen hahmo ja ruveta elävöittämään tapahtumissa, vaiko vain 
olla mukana kokoontumisissa ja nauttia rennosta menosta. Tervetuloa! 

Vaikka talvikaudella kokoonnutaan pääosin Kumppanuustalo Hilmalla, myös laavureissut, 
piknikit ja yhteispidot jonkun kotosalla ovat osa toimintaa ympäri vuoden. Ehdotuksia ja 
ideoita otetaan aina vastaan ja kaikkea pyritään kokeilemaan edes kerran. 

 

Haminan Keskiaikaiset 
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Lopuksi 

 

Elävöittämisen myötä alkaa huomata, että vaatekaappiin tarvitaan lisää 
tilaa ja kirpputorit ovat aarreaittoja. Mutta vaikka elävöittäminen on 
hauskaa, oli se sitten leiri harrastajien kesken tai tapahtuma yleisön 
edessä, on myös mukavaa vain löytää niitä samanhenkisiä ihmisiä jotka 
ymmärtävät mikä aiheessa kiehtoo ja päästä juttelemaan ja juomaan kahvit 
hyvässä seurassa.  

 

Keskiaikaharrastus on hidas harrastus, jossa taidot ja tiedot ja usein 
tavaraläjät kasvavat ajan myötä. Mikä muu harrastus antaa tilaisuuden 
opetalla uusia kädentaitoja, leiriytyä ulkoilmassa, pukeutua historialliseen 
asuun, tehdä maittavaa ruokaa, olla perheen ja ystävien kesken, oppia 
historiaa, ja kenties asetaitojakin ja olla vain ja nauttia elämästä. 
Hakelaisten mottona onkin usein, otetaan rennosti. 

 

hamkes.blogspot.com löydät tietoa ja kokoontumisajat 

Voit seurata menoa myös instassa @haminankeskiaikaiset tai vaikka 
liittyä Facebook-ryhmään.  

Elävöittäminen 

 

Yhdeksi tärkeäksi osaksi toimintaa nousevat tapahtumat ja 
elävöittäminen ken siihen ryhtyy.  

Elävöittäjä aloittaa usein keskiaikaisesta asusta. Sellaisen voi tehdä 
itse tai teettää, tai lainata ensi alkuun. Pukeutumisesta kannattaakin 
kysellä tarkemmin harrastajilta. Näin pääset alkuun ja kokemaan 
tapahtumat ja leirit aivan toiselta näkökannalta.  

 

Toiset myös luovat hahmon joka auttaa eläytymään valittuun 
aikakauteen. Esimerkkinä Magna Eerikintytär joka rantautui Norjasta 
Haminan edustalle 900-luvulla. Hahmo voi olla paikallinen tai sijoittua 
vaikkapa Ranskaan. Hahmon ei myöskään tarvitse perustua 
todelliseen henkilöön. Peruste on, että luotu hahmo on ollut 
mahdollinen historiallisesti. Talonpoikia, suutareita, seppiä, aatelisia, 
kylähullu… Lista on loputon. Jos olet innostunut musiikista, voit 
miettiä olisiko hahmosi trubaduuri. Vai oletko rohkea ja suorasukainen 
yleisön edessä, niin miten olisi narri? Useat harrastajat ovatkin olleet 
joskus (live)roolipelaajia joille tällainen hahmonluonti on tuttua 
puuhaa.  
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Haminan Keskiaikaiset on vuonna 2018 perustettu matalan kynnyksen harrastusryhmä, 
jonka tarkoitus on koota yhteen keskiajasta eli n. 800-1500 –luvusta kiinnostuneita.  

  

Harrastajat ovat innostuneita keskiaikaan liittyvistä asioista monessa muodossa, kuten 
ruuanlaitosta, elävöittämisestä, vaatteista ja monista kädentaidoista. Mukana voi olla il-
man erityisiä taitoja tai vaatetuksia, innostus asiaan riittää. Ikärajaa ei ole ja jokaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä kaikkea teemme. Olemme tehneet mm. näyttelyitä kir-
jastoihin ja olleet mukana tapahtumissa kuten Haminan kaupunginmuseon järjestämässä 
Kekrissä.  

 

Ryhmä toimii talvikausina Kumppanuustalo Hilman tiloissa ja on osana sen Iloa Arkeen-
toimintaa, eli näin harrastus on aina avoin ja ilmainen kaikille.  

Kesäaika täyttyy ulkona olemisesta kuten laavureissuista ja piknikeistä sekä varsinkin ta-
pahtumista.  

 

Vuoden 2022 ensimmäinen kokoontuminen on sunnuntaina 30.1. klo 14-17 Kumppanuus-
talo Hilmalla. Kevätkausi tuo mukanaan karnevaalihenkeä.  

 

Lisätietoja voi kysellä haminankeskiaikaiset@gmail.com ja päivitetyt tiedot löytyvät aina 
blogista hamkes.blogspot.com. Puuhailua voi seurata myös instagramissa 
@haminankeskiaikaiset ja liittymällä facebook-ryhmään.  

 

 

Einar Finngeirr Norrmannsson 

 

Einari syntyi kaukana pohjoisessa. Hän on käsityöläinen ja metsästäjä. Nuorena miehenä 
karhumetsällä kävi vakava onnettomuus, kun kuolettavasti haavoittunut karhu ehti vielä 
hyökätä hänen kimppuunsa. Karhu kaatoi hänet alleen. Einari halvaantui osittain.  

 

Lumiset talvet olivat vaikeita hänelle, joten hän päätti lähteä talvea karkuun. Pikkuhiljaa 
Einari matkasi etelämmäksi käsitöillä itseään elättämään päätyen tänne Vehkalahden 
seudulle.  

 

mailto:haminankeskiaikaiset@gmail.com
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Kun klubitalon henkilökunta pyysi, josko voisin kirjoittaa jonkinlaisen ”jutun” valokuvauksesta, niin 

Piti keksiä jotakin.  

Itseasiassa en tiedosta olevani minkäänlainen valokuvaaja vaan itse olen miettinyt olevani 

enemminkin jonkinlainen hetken ikuistaja. 

Suurimmaksi osaksi löydän kuvausaiheita normaalisti kävelylenkeiltä kun vaan muistaa ottaa 

kameran mukanansa. Sillä kävellen huomaa ympäristössä paljon enemmin yksityiskohtia 

kuvattavaksi, kuin liikkuisi polkupyörällä saati autosta puhumattakaan.  

Kuvaaminen sai uutta ”puhtia” yhdeksän vuotta sitten, kun tuli hankittua digijärkkäri ja tietsikka, 

millä , sitten opeteltiin hieman kuvankäsittelyä, tosin kun ottaa hienoja kuvia, niin eipä sitten 

tarvitse paljoa parannella otoksia. 

Sitä ennen tuli kuvattua pää-asiassa musta-valko filmille, mitkä sitten kehitin itse ja vedostin 

vedostin myös itse parhaita otoksia, mikä olikin varsin hubaa hommaa, joten sekin puoli on tullut 

tutuksi. 

Digikameran saatuani meni vajaa parisen vuotta kunnes alkoi oppia kamera toimintaa, sillä en 

aina tyytynyt automaatti ohjelmien tuloksiin. Nykyisin saadaan jo sellaisia kuvia kun halutaan. 

Lisää kuvia on  nähtävillä myös tämän lehden sivuilla 14-15 osiossa Arskan kuvat, jossa oli 

annettu aiheeksi ”lehti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arska kuvaamassa 

”biljardihai”  Sepin  

aloituslyöntiä.  

Kuvan otti kirjoittajan 

ohjeiden mukaisesti  

toinen ”bilishai” V-P. 

Sananen valokuvauksesta 

Teksti:  Arska 
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Ihmisen parhaat ystävät 
 

Lemmikeillä on tutkitusti monia hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Jo katsekontakti rakkaaseen 

lemmikkiin lisää mielihyvähormoni oksitosiinin tuotantoa, ja laskee stressihormoni kortisolin 

tuotantoa. Lemmikeillä on myös muita yhteyksiä omistajansa fyysiseen ja psyykkiseen 

terveyteen, sekä sosiaalisiin suhteisiin. Esimerkiksi lapset voivat lemmikin välityksellä oppia 

vastuuntuntoa ja kanssakäymistä. Erityislapsille lemmikki voi toimia keskittymisen motivaationa 

sekä yksinäisyyden torjujana. On myös tutkittu, että koiraperheisiin syntyvien lasten 

immuunijärjestelmä vahvistuu ensimmäisen vuoden aikana enemmän kuin muiden vastaavan 

ikäisten lasten (THL:n tutkimus 2010). Lemmikki voi laskea omistajansa verenpainetta ja 

kolesterolitasoja sekä lievittää ahdistusta, ja ennaltaehkäistä näin sydän- ja verisuonitauteja. 

 

Eläimiä voidaan menestyksellisesti käyttää useissa eri avustus- ja terapiatarkoituksissa. 

Ratsastusterapialla aktivoidaan lanne- ja rintarankaa, jolla voidaan torjua useita eri vaivoja 

esimerkiksi MS-potilailla. Vanhusten hoitolaitoksissa vierailevat lemmikit saavat Terveyskirjaston 

mukaan aikaan sen, että lääkärikäynnit vähenevät jopa 21%. Opaskoirat ovat jo kauan toimineet 

näkövammaisten apuna, ja diabeetikkojen apuna toimivat hypokoirat haistavat vaaralliset heittelyt 

omistajansa verensokerissa. Koira on nopeasti oppiva eläin, joka pystyy esimerkiksi avaamaan 

ovia ja laatikoita, hakemaan tavaroita ja käynnistämään sähkölaitteita.  

 

Eläinten älykkyyttä ja oppimiskykyä on vasta viime vuosina ruvettu enemmän tutkimaan. Nykyisin 
tiedetään, että eläin oppii ja ymmärtää ihan eri lailla mitä on ajateltu 10–20 vuotta sitten. 
Aikaisemmin eläimiä pidettiin lähinnä vaistojensa varassa toimivina olentoina, joka ei opi tai 
opettele mitään. Tulevaisuudessa eläimille voidaan löytää yhä uusia käyttötarkoituksia. Suomen 
akatemian tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten avustajaeläimet voisivat syrjäyttää vanhusten 
hoivarobotit tulevaisuudessa (Lehtonen, J. 2016). Kehitelläänpä eläimille mitä tehtäviä tahansa, 
on tärkeää että eläin saa toimia lajityypillisesti ja uudet asiat opetellaan leikin kautta, eläimen 
hyvinvointi huomioiden. 

Vastuullisuus 
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Surkea vertsikkakurssi Haminassa iloisena 

syksynä täsmällisellä klubitalolla 

Aloitimme abstraktina maanantaina 2.8. valoisan vertsikkakurssin, johon osallistui runsaita 

kurssilaisia. Kurssia ohjasi muhkea Satu ja inhimillisestä henkilökunnasta oli mukana myös 

turvallinen Miika ja katoava työkokeilija Pia. 

Riippuvainen Jarmo, ajankohtainen Lea, tosi Mikael, ylimielinen Helena ja vertikaalinen Päivi 

olivat heti valmiina oppiakseen horisontaalisia ryhmänohjaustaitoja ja heittäytymään 

sekasortoisiin harjoituksiin. 

Kurssin sisältö oli sikarilaatikkoinen ja viiksekäs. Perehdyimme sinisilmäisen kulttuuripajamallin 

karvaisiin arvoihin. Mietimme yhdessä omia valoisia voimavarojamme ja sateisia kiinnostuksen 

kohteitamme. 

Kurssilla oli usvaista ja punaista. Söimme kaameaa pikkupurtavaa ja joimme alamaista kahvia.  

Kurssin ilmapiiri oli melankolinen ja synkkä. Pullistelevat materiaalit olivat rentoja ja maukkaita. 

Toisinaan kuolettavat harjoitukset tuntuivat iloisilta ja lipevän Sadun jaaritukset kärkkäiltä. 

Välillä jouduimme heittelemään kuvottavaa lankakerää ja jopa tekemään väsyneen auton sekä 

apean kukkasen. Ajattelimme että Satu on aivan sisukas. 

Nyt meillä lopullisilla kurssilaisilla on kädessämme voittajan todistukset ja olemme valmiita 

järjestämään jatkossa viisasta toimintaa. Osa sadistisista kurssilaisista pääsee vielä korvaamaan 

mystisiä poissaolojaan ennen kuin saa herrasmiesmäiseen käteensä lapselliset todistukset. 

Kiitämme vauhdikkuudesta toisiamme lapsenmielisestä yhteisestä tunnollisesta kokemuksesta ja 

toivotamme toisillemme tautista jatkoa! 
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ALAS. YLÖS 

 

KYYNELEENI OVAT KIVETTYNEET JONNEKIN OTSALOHKOON, NENÄONTELOIHIN. 

MIELENI ON RASKAS, MIKÄÄN EI KULJE. KUN HERÄÄN KEMILLISESTA 

HORROKSESTA  

KAIKKI IKÄVÄT ASIAT TULVAHTAVAT MIELEEN. JOIDENKIN IHMISTEN SANAT 

VIILTÄVÄT KOKO KEHON LÄVITSE KUIN TERÄVÄÄKIN TERÄVÄMPI TERÄ. VAIKEA 

ON NOUSTA  

PÄIVÄÄN JA NÄHDÄ UUTTA. KEHO ON TOSI RASKAS, KUIN RAUTALANKAA OLISI  

KIEDOTTU YMPÄRILLENI.  

PELKO JA AHDISTUS JA TUSKA OVAT KAVEREINA, JOTKA ESTÄVÄT LÄHTEMÄSTÄ  

LIIKENTEESEEN. EIVÄT KAI NE PALAA TAAS PYSYVÄSTI?  KYSYN ITSELTÄNI. 

OLENKO MINÄ MINÄ VAI JOKU MUU? PÄÄSSYT OLIN JO IRTI NOISTA KAVEREISTA. 

VOI KUN TULISI ITKU JOKA POISTAISI TUSKAN; KYYNELEET, NE KIVETTYNEET. 

TÄYTYY MUISTAA HYVÄT HETKET. 

NE KESÄN JA TALVEN RETKET. 

      COGITO, ERGO SUM. 

      (AJATTELEN, SIIS OLEN) 

 

- Eeva- 



Haminan klubilehti     12 

 

 

1. Mikä on valon nopeus (kilometriä sekunnissa) 

 A) noin 100 000 km/s B) noin 200 000 km/s C) noin 300 000 km/s 

2. Mikä on Suomen yleisin puulaji 

 A) kuusi  B) mänty  C) koivu 

3. Yhdysvaltain syntymäpäivä on jokin näistä 

 A) 1776  B) 1789  C) 1809 

4. Mikä on maailman puhutuin kieli 

 A) espanja B) mandariinikiina  C) englanti 

5. Suomen yleisin sukunimi on 

 A) Korhonen B) Virtanen C) Mäkinen 

6) Suomen väkiluku vuonna 2020 oli 

 A) 5,1 miljoonaa B) 5,3 miljoonaa C) 5,5 miljoonaa 

7. Maailman suurin järvi on joku näistä 

 A) Victoriajärvi  B) Kaspianmeri C) Yläjärvi 

8) Miesten pituushypyn maailmanennätys on 895 cm. Kuka on sen hypännyt 

 A) Carl Lewis B) Bob Beamon C) Mike Powell 

9) Minkä rock yhtyeen laulaja on Bruce Dickinson 

 A) Iron Maiden B) Yes C) Genesis 

10) Kuka arkkitehti on suunnitellut Helsingissä olevan Finlandia talon 

 A) Steven Hall  B) Eero Saarinen C) Alvar Aalto 

 

Oikea rivi  on seuraava : 1) C 2) B 3) A  4) B  5) A   6) C  7) B   8) C   9) A   10) C 

Sepin mieltä kutkuttavat kysymykset 
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Utumetsän kuiskaus 

Metsän usva kietoutuu ympärilleni; tuntuu kuin metsän henget ja jokin suurempi puhuttelisi 

minua. Jään paikalleni, kuuntelen hiljaisuutta ja näkymää lumoutuneena. Auringon valo 

pilkahtelee puiden oksien lomassa, vaalea usva alkaa verhoutua ympärilleni. 

Näky on kuin suuret enkelin siivet olisivat siinä suojanani. Outo tunne valtaa mieleni ja mietin, 

mitä tämä on, sillä nyt en ole yksin. Aivan kuin jokin sanoisi:” Älä pelkää, ammenna luonnosta 

voimaa ja rohkeutta. Jatka matkaasi eteenpäin levollisin mielin. Siniharmaa usva alkaa 

laskeutua eteeni. Uskallanko mennä sen lävitse, etten rikkoisi utumetsän taikaa? Menen 

eteenpäin, katson taakseni, eikä sitä näkymää ole enää. 

Tunnen herääväni oudosta lumouksesta ja mietin sitä näkymää ja tunnetta, jonka koin, eikä 

se kuva ole vieläkään kadonnut mielestäni. Se kulkee koko ajan mukanani. Luonnossa 

tapahtuu outoja asioita; kaikki me tunnemme sen omassa hiljaisessa mielessämme. 

 

Eeva 
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Tuuli irrottelee kesällä vihertäneet lehdet puista, jotka leijailevat ilman 

halki kauniina erivärisinä pilvinä jättäen jäähyväiset menneestä kesästä. 

Toivottaen syksyn tulevaksi. 

Puut seisovat lehdettöminä odottaen seuraavaa kevään vehreyttä 

oksilleensa. Syksy, joka on latautumisen aikaa. Odottamista, tuskaa, 

voimaa antavana. Ihminen on kuin puu elämällä vuoden aikojen 

mukaan, luonto antaa voimaa, joka puhuttelee meitä jokaista eritavalla. 

EKK 
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Elämää ahdistuneisuushäiriön kanssa 

 

Ahdistuneisuus on normaali, kaikille tuttu, pelon kaltainen tunne. Ahdistuneisuuden tarkoitus on 

suojella meitä vaarallisilta tilanteilta. Suurin osa ahdistuneisuuden oireista johtuu autonomisen 

hermoston aktivoitumisesta. Oireet ovat yksilöllisiä ja niihin voi kuulua esimerkiksi sydämen 

tykytystä, levottomuutta ja univaikeuksia. 

 

Mikäli ahdistus pitkittyy ja oireet ovat niin voimakkaita että ne vaikuttavat elämän laatuun, 

kyseessä voi olla ahdistuneisuushäiriö. Ahdistuneisuushäiriö voi aiheuttaa 

välttämiskäyttäytymistä, joka rajoittaa henkilön sosiaalista elämää ja laskee psyykkistä 

toimintakykyä. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden ongelmia, joista 

Suomessa kärsii jossain vaiheessa elämäänsä noin 17%  naisista ja noin 8,5% miehistä. 

Ahdistuneisuushäiriö voi esiintyä itsenäisesti omana sairautenaan, tai siihen voi liittyä 

liitännäissairauksia kuten masennusta. Häiriön puhkeamisen syyt ovat yksilöllisiä. Siihen voi 

liittyä sekä perinnöllisiä että ympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten elämänkriisejä joita me kaikki 

kohtaamme jossain vaiheessa elämäämme. Ahdistuneisuushäiriöt voidaan jakaa useisiin 

alalajeihin, kuten paniikkihäiriöön, sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja pakko-oireiseen häiriöön. 

 

Mikäli ahdistuneisuus on voimakasta, tarvitaan usein lääkärin apua. On kuitenkin keinoja, joilla 

meistä jokainen voi lievittää ahdistusta itsekin. Usein ahdistavien tilanteiden sanoittaminen ja 

niistä puhuminen helpottaa oloa. Päiväkirjan kirjoittaminen voi auttaa, tai vaikkapa musiikin 

kuunteleminen tai luonnossa liikkuminen. On tärkeää löytää omat yksilölliset vahvuutensa ja 

löytää keinoja joilla juuri sinä voit helpottaa oloasi.  
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Moni on kokenut mindfulnessharjoitukset hyödyllisinä. Harjoitusten tarkoituksena on oppia 

keskittymään nykyhetkeen, esimerkiksi keskittymällä hengitykseen tai aistihavaintoihin. 

Harjoitusten aikana opitaan tiedostamaan omia ajatuksia, sekä hyväksytään ne sellaisina kuin ne 

ovat. Ahdistuneisuushäiriöön liittyy tiedostamattomia ajatusmalleja joita terapiassakin pyritään 

tunnistamaan.  

 

Kenenkään mielenterveys ei ole vakio. Siihen vaikuttavat sekä sisäiset- että ulkoiset tekijät, 

perimä, elämän kokemukset, yhteiskunnan rakenteet sekä sosiaalinen ympäristö. Kuka tahansa 

voi kohdata traumaattisen kriisin milloin tahansa. Mielenterveyden ylläpito on jatkuvaa 

tasapainoilua, jossa sisäiset ja ulkoiset suojaavat ja haavoittavat tekijät kohtaavat. Sekä 

ahdistuneisuushäiriöiden että muiden mielenterveyden ongelmien kanssa voi kuitenkin oppia 

elämään. Tärkeää on ettei jää yksin.  

 

 

Lisätietoa: 

Mielenterveystalo.fi: Ahdistuksen omahoito 
Ahdistuneisuus | Palliatiivinentalo.fi | Terveyskylä (terveyskyla.fi) 
Mitä mindfulness on? (nyyti.fi) 

 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/oireiden-hoito/oireet/ahdistuneisuus
https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/rentoudu-paivittain/mita-mindfulness-on/
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Olen sosionomiopiskelija Heidi. Opiskelen Xamkissa Kotkassa nyt 

ensimmäistä vuotta ja tulin tänne Haminan Klubitalolle suorittamaan 

ensimmäistä harjoitteluani. Klubitalosta en tiennyt etukäteen oikeastaan 

mitään. Olen viihtynyt valtavan hyvin täällä Klubitalolla ja heti alusta alkaen 

minut otettiin mukaan yhteisöön. Koen myös oppineeni paljon tämän 

harjoittelujakson aikana. 

Asun Haminassa ja perheeseeni kuuluvat minun ja mieheni lisäksi viisi 

lastamme ja useampi koira ja kaksi kissaa. Nuorin lapseni on 3-vuotias ja 

kaikki isommat lapseni ovat jo kouluikäisiä. Suuren perheen kanssa menoa ja 

melskettä meillä kyllä riittää. Vapaa-ajalla harrastan agilitya ja koirien kanssa 

lenkkeily on parasta arkiliikuntaa. Silloin harvoin, kun on hetki aikaa ihan vain 

itselleni, luen jotain hyvää kirjaa tai vaikka neulon villasukkia. 

Seitsemän viikon harjoittelustani on tätä kirjoittaessa takana jo lähes kuusi 

viikkoa. Tiedän jo nyt, että minulle tulee ikävä Haminan Klubitalon ihania 

jäseniä ja ohjaajia, joihin olen tutustunut näiden viikkojen aikana. 

 Heidi 

 

Opiskelijat esittäytyvät 
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Moikka pitkästä aikaa! 

Olipa ihanaa päästä taas Haminaan klubitaloilemaan. Edellisestä kerrasta taitaa 
ollakin jo melkein neljä vuotta. Vastaanotto oli kuitenkin niin lämmin, että tuntui 
lähes siltä kuin ei poissa olisi ollutkaan, sisustus vain hieman muuttunut ja Anni 
vaihtunut Miikaksi.  

Olen otettu siitä, kuinka hyvin olette minut muistaneet, mutta koska en kuiten-
kaan joillekuille vielä ole tuttu kasvo, niin avaan tähän sen verran taustaani, että 
olen työskennellyt Kakspyllä aikoinaan Hyvinvointia ja osallisuutta aikapankista -
hankkeessa ja järjestöavustajana. Ennen näitä olin parin vuoden ajan hyvin tii-
viisti Kakspyn eri palveluiden asiakas vaikean masennukseni takia. 

Kouluttauduin järjestöavustajan työn ohella kokemusasiantuntijaksi ja sen hom-
man parissa onkin riittänyt kaikenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä. Viimeisimpänä 
osallistuminen Kakspy Palvelut Oy:n työntekijöilleen lisäkoulutukseksi hankki-
maan mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon. Kiitos työ- ja kokemus-
historiani, minut hyväksyttiin kokemusasiantuntijan roolin lisäksi ihan viralliseksi 
opiskelijaksi ja siksi täällä Haminassa nyt tätä istunkin näpyttelemässä viimeisen 
harkkajaksoni loppuhuipennukseksi.  

Opiskelen myös lähihoitajaksi ja tämän harkan loputtua aloitankin heti viikonlo-
pun yli levättyäni seuraavan harjoittelujakson esikoululaisten parissa. On haus-
kaa päästä kokeilemaan hieman muitakin aloja, erityisen innolla odotan nimen-
omaan tuota varhaiskasvatuksen harjoittelua. Uskonpa kuitenkin löytäneeni jo 
sen oman kutsumukseni ja jääväni mielenterveys- ja päihdetyön pariin.  

Haminan klubitalo on aina ollut yksi suosikkipaikoistani ja tänne olen aina tullut 
erittäin mielelläni. Vaikka työmatka onkin julkisilla Kotkasta asti kulkiessa ollut 
melko pitkä, niin kertaakaan ei ole harmittanut aamulla herätä ja tallustaa puoli 
seitsemäksi bussipysäkille. Täällä otetaan ihminen vastaan aina lämmöllä ja so-
pivalla uteliaisuudella, jolloin porukkaan sujahtaa mukaan ihan huomaa-
mattaan. Ohjaajien työnkuva on kyllä osoittautunut melkoiseksi palapeliksi, 
mutta on ollut ilo huomata kuinka ihmisille otetaan aina aikaa muusta työstä 
kaikesta kiireestä huolimatta.  

Kiitos koko Haminan klubitalon porukalle hyvästä opiskelijan ohjaamisesta ja 
kaikesta naurusta, sähellyksestä ja hulluttelusta! Lupaan vierailla jatkossa use-
amminkin kuin neljän vuoden välein ja otan ystävieni Meeri-mäyriksenkin mu-
kaani. Hänkin ihan vallan rakastui taloon ja erityisesti sen ihmisiin ja odottaa jo 
innolla seuraavaa visiittiämme! 

Jenna Tiikkainen 
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Arskan kuvat 
Kun en itse keksinyt mitään kuvattavaa, 

niin klubin henkilökunta ehdotti ”lehti” 

aihetta.  

Tässä näkemyksiä kyseisestä aiheesta. 
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Mikael. 

 

Mistä kuulit tästä klubitalosta  ensimmäisen kerran? 

Ravimäkiyhdistykseltä. 

 

Mikä on parasta klubitalossa? 

Rentous ja hyvä ilmapiri. 

 

Mitä teet yleensä klubitalossa? 

Olen avotyössä, johon liittyy ohjaamista, vertaistuen jakamista, klubi jäsenten kanssa jutustelua 

ja olen myös käynyt kultturipajamallin mukaisen vertaisohjaaja koulutuksen. Silloin tällöin myös 

soittelen rumpuja ja kitaraa. 

 

Kuinka kauan olet ollut klubitalossa? 

About 3 vuotta. 

 

Mitä harrastat kun olet kotona? 

Sävellän musiikkia, soitan kitaraa, pelailen pleikkaria / tietsikalla ja tykkään käydä hupiajelulla 

autolla / mopolla tai moottoripyörällä. 

 

Mitä musiikkia kuuntelet? 

Lähinnä Black metallia, mutta välillä tule kuunneltua myös goottirockia / post punkkia, 

japanilaista musiikkia. Silloin kun haluan rauhoittua tai ’’mennä tiloihin’’ tai kun pelaan samalla 

jotaIn niin silloin tulee kuunneltua dark ambientia, psy trancea, deep liquid instrumental drum n 

bassia. Autossa tykkään kuunnella kaikenlaista ’’bassomusaa’’ esim. edm hiphop, house ja 

hardbass. 
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Kuunteletko Metallicaa? 

Aika harvoin. 

 

Tykkäätkö Nightwishistä? 

Uudemmasta tuotannosta en niinkään tykkää. Tarjan aikainen tuotanto on parasta. 

 

Mitä mieltä olet avotyöstä? 

On tää mukavampaa kun 9e/pv työllistettynä oleminen, mut paremminkin vois mennä. 

 

Miten korona pandemia 

on vaikuttanut sinun 

elämään? 

Jouduin vaihtamaan 

työpaikkaa ja maskien 

käyttö oli alussa 

hankalaa, muute ei ole 

ollut hankalaa kun 

ambivertti olen. 

 

Viime kesänä olin Roso-

tuotannon järjestämässä 

Biisileirillä, missä 

sävellettiin, sanoitettiin ja 

sovitettiin oma biisi ja se 

julkaistiin Spotifyssa. 

Biisi leirillä miä perustin 

oman yhden miehen 

metalli– bändin nimeltä 

Örjaldyr. 

 

Jos olet kiinnostunut kuuntelemaan minun biisi, niin se löytyy hakusanoilla; 

’Roso-tuotanto’ tai ’Örjaldyr’ 

 

-Haastattelun teki Sepi 
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Mieleni on synkkä kuin yö. 

Haluisin tappaa itseni. 

Kyyneleet valuvat poskillani,  

eikä kukaan kuule huutoani. 

Minä näen 

pilkkaavia katseita,  

loukkaavia sanoja,  

jotka satuttavat sisintäni. 

Jättäkää minut rauhaan!  

Antakaa minun olla! 

Te ette tiedä kuinka paljon sana satuttaa,  

katse koskettaa,  

kaivertaa sisimpäni tyhjäksi. 

Miksi lähdit? 

Miksi hylkäsit? 

Valopilkku pimeälä taivaallani. 

Yksin minut jätit 

murheineni. 

Tähän kylmään maahan kärsimään. 

Taistelemaan elämästäni 

Ilman sinua 

Ilman turvaasi 

Yksin ilman läheisyyttäsi 

Ketään kelle purkaa sydäntäni. 

Näen valoa  

Näen valoa pimeyteni halki 

Se on kuitenkin kaukana 

Jaksanko kurottaa sitä kohti 

Tuskan huudot sisimmässäni 

Ulos päästä tahtoisi 

Mutta minä en saa huutaa 

osoittaa sitä, 

että minuun koskee 

Minä en saa osoittaa kipuani. 

Minulle ei sitä opetettu 

kivun käsittelyä 

Minulta se aina kiellettiin 

Käskettiin olla välittämättä 

H 



Haminan klubilehti     25 

 



Haminan klubilehti     26 

 

Lehteen on ”piilotettu” neljä Kakspy:n arvoa. 

Etsi kaikki tarjoamme sinulle kahvit talolla. 

- 

- 

- 

- 
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Harrastatko haikuja? Nappailetko valokuvia? Teetkö sarjiksia? 
Tykkäisitkö tehdä haastatteluja tai kuvittaa lehteä? Entä olla taittamassa 
sitä? Haluatko opetella uusia tietsikkataitoja tai jakaa toisille parhaat 
vinkkisi? 

Tule mukaan tekemään tätä lehteä kanssamme! Kaikenlaista osaajaa 
tarvitaan. Voit tulla joko porukkaan mukaan tai tehdä ominesi ja 
toimittaa klubitalolle taidepläjäyksesi!   

Tervetuloa mukaan rentoon 
porukkaan! 

Yhteisöllisyys 
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Muista myös nämä! 

Klubitalolla tapahtuu monenlaista: 

- eläinvieraita sovitusti 

- klubikokous maanantaisin  

- kerran kuukaudessa Miesten turinatuokio maanantaisin 

- keskiviikkoisin taidepiiri ja elokuva  

- torstaisin Japani-tuokio ja toivebiisit sekä lehden toimittamista 

- perjantaisin biljardia 

Kun 4-5 henkilön ryhmä on kasassa,  järjestämme tuetun toiminnallisen 

vertausohjaajakurssin. Perjantaisin juomme vertsikkakahvit, jolloin suunnittelemme ja 

arvioimme vertaisohjattujen ryhmien toimintaa. 

Muista myös Nuorten aikuisten toiminta torstaisin klo 15-18, silloin pelaillaan ja 

hengaillaan sekä kerran kuukaudessa sauna- ja peli-illat klo 15-18 kaikenikäisille. 

Tulossa keväällä valokuvausretkiä, luontojuttuja ja kirjoitusryhmää!!! 

Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan! 


