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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). 
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PÄÄKIRJOITUS 

Elämme kaikki tällä hetkellä maailmassa, jossa on tapahtunut ja tapahtuu 

monenmoista koko ajan. Olen itse aloittanut Haminan klubitalolla toiminnasta 

vastaavana huhtikuun 2022 loppupuolella, jolloin meillä oli jo pitkään jatkunut 

koronapandemia edelleen käynnissä, toki jo alkuaikaa enemmän lievempänä. 

Lisäksi maailmalta kuului ikäviä uutisia sodan käynnistymisestä Euroopan alueella 

ja sitä kautta se saattoi aiheuttaa uhkaa ja pelkoa myös meissä suomalaisissa.  

Klubitalollakin tämä koronan aikaansaama toimintojen supistaminen muutaman 

vuoden ajalta on aiheuttanut sen, että paluu niin sanottuun aikaan ennen koronaa 

on käynnistynyt hitaasti ja jäsenet ovat löytäneet takaisin talolle pikkuhiljaa. Kevään 

edetessä saimme uusia kasvoja jäseniksi ja uusia kivoja juttuja on viritelty porukalla 

yhdessä. Vertsikkakoulutus pidettiin loppukesästä ja sen jälkeen meillä klubilla 

onkin lisääntynyt vertaisvetoiset ryhmät, mm. Näpsäkät muorit, Valokuvausta, 

Musaa, Taidepiiriä jne.  Aivan upeaa aktiivisuutta meidän jäseniltä! 

Kesän aikana teimme erilaisia pieniä ja isompia retkiä ja reissuja, klubilla oli 

Marttojen pitämä ruokakurssi ja vierailijoita kävi kylässä, sekä myös me 

jalkauduimme verkostoihin ja torillekin viestimään Haminan klubitalosta ja sen 

mukavasta menosta.  

Suomen klubitalojen erilaisissa verkostoissa olemme olleet aktiivisesti mukana, 

pariin Helsingissä olleeseen kehittämispäivään osallistuimme paikan päällä 

yhdessä jäsenten kanssa ja klubitaloverkoston tapaamisissa olemme saaneet 

paljon uusia ideoita omaan toimintaamme, verkostoissa on aina voimaa.  Lisäksi 

Ossi- hanke vieraili talollamme keväällä, ja kehittelimme heidän kanssa yhdessä 

oman talomme toimintaa meidän tarpeisiin.   

Loppusyksystä aloitimme yhteistyön Tallinnassa sijaitsevan klubitalon (Haabersti 

klubimaja) kanssa, ensi tapasimme etänä verkon välityksellä, jonka jälkeen teimme 

vierailun heidän klubitalollaan marraskuun alussa ja he kävivät meillä kylässä 

marraskuun loppupuolella. Seuraavaksi pidämme yhteisen jouluisen levyraadin 

joulukuussa ja ensi vuodelle suunnittelemme jäsen- ja työntekijävaihtoja. Tässäkin 

meillä olivat jäsenet aktiivisesti mukana.  

Kaikesta maailmalla tapahtuvasta, joskus ikävästikin uutisoinnista huolimatta, on 

tärkeää nähdä huomisessa myös valoa ja toivoa. Meillä on Haminan klubitalolla 

upea tiivis yhteisö, joka välittää toisistaan ja pitää yhdessä huolta niin talosta, se 

toiminnoista, kun toisistaan. Näinä aikoina se on erityisen tärkeää. Lisäksi uudet 

tutustujat ja jäsenet otetaan aina lämpimästi vastaan ja mukaan yhteiseen 

porukkaan. Kiitos siitä kuuluu koko klubitalon yhteisölle! 

-Minna- 



Haminan klubilehti     4 

 

MURSULANDIA kuva Eevalta 

Haminaan ilmestyi mursu Tattoita kuuntelemaan heinäkuussa, ja yritti sitten siirtyä 

meripäiville mutta mursupoloisen matka katkesi kesken,  Kotkalaiset yrittivät toki 

omia mursua ja Puolassa sekä Kalingradissakin mursu käväisi ,mutta varmistetun 

tietolähteen mukaan mursu kyllä oli selkeästi haminalainen. Todisteena on kunnia-

kansalaisen patsas Tervasaaressa.  
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1. Hymyile tänään, huomenna voi olla myöhäistä. 

2. Sisäänkirjautuminen Salesforcella on välillä hanuriosastoa. 

3. Jos tänään ei mikään onnistu niin kyllä se joskus onnistuu. 

4. Tyhmyys on pysyvä olotila. 

5. Älä tee tänään sitä, minkä voit huomenna teettää toisella! 

6. Voin ehkä harkita ajattelevani asiaa. 

7. Viikonloppua klubitalolta lähtee viettämään jää  todella hyvä mieli ! Päivät sujuu  kuin tanssien . 

LENTÄVÄT LAUSEET 

Moikka! Olen Kia Korsu, 20-vuotias 

ensihoitajaopiskelija Virojoelta. Opiskelen Kotkassa 

Kaakkoissuomen Ammattikorkeakoulussa eli 

Xamkissa. Vapaa-aikani kuluu 

ratsastusharrastuksen parissa, kaikkine 

tallihommineen. Lisäksi oheisliikunta kuntosalilla ja 

juoksulenkeillä kuuluu vapaa-aikaani. Kuulun myös 

Virojoen VPK:hon, jonka harjoituksissa ja 

hälytyksissä käyn viikottain.  

 

Opintoni ovat kohta toisen vuoden puolivälissä ja 

harjoitteluja on jo muutama takana. Jaksoni 

Haminan Klubitalolla kesti 5 viikkoa lokakuun alusta 

marraskuun alkuun. Ennen tätä harjoittelua ei 

Klubitalotoiminta ollut tuttua, mutta nopeasti jutun 

juoni valkeni minulle. Harjoittelu täällä on ollut 

mielenkiintoinen ja opettavainen. Yhteisö on aivan 

ihana ja tänne on ollut helppo tulla mukaan 

porukkaan. Jaksoon on mahtunut tekemistä laidasta 

laitaan ja kaikkea uudenkin opettelua. Ihmiset ovat 

mukavia ja kaikki ovat ottaneet opiskelijan ilolla 

vastaan. Pitäkää Klubitalon lippu korkealla! 

Syksyn opiskelija esittelyssä 
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EEVA 

Olen tuntenut Sadun ammoisilta ajoilta 90– luvulta ja minulle on jäänyt aina Sa-

tusta hyvä mieli. Hänen hyväntahtoisuutensa säteilee eikä hänestä ole mitään pa-

haa sanottavaa, koska hänen auttamisensa koskettaa syvältä ja se näkyy hänes-

tä hymyssä. Minulla on ollut kortti mielessä kauan aikaa, Halusin kiittää Satua. 

Hyväntahtoisuus toisia ihmisiä kohtaan on tosi mahtavaa. 

Kortin teossa oli mukana Noora, joka taiteili kortin. Noora on tosi taitava taiteilija. 

Lämmin kiitos Nooralle osallistumisesta ja muutenkin 
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SATU 

Minut yllätettiin täysin kesken ensimmäistä syksyn vertsikkakurssia. Oltiin juuri te-

kemässä viimeistä harjoitusta, kun Eeva äkkiä lähti alakertaan kesken kaiken. Yht-

äkkiä paikalle ilmaantuivat myös Marita, Miika ja Sepi, ja arvelin että he haluavat 

ottaa lehteen kuvan tuoreesta kurssista ja suorastaan pelästyin kun äkkiä olikin lii-

kuttava korttiseremonia käynnissä. Olen syvästi kiitollinen ja koskettunut tästä ai-

van ihanasta huomionosoituksesta. Lämmin kiitos ja halaus Eeva-rakas ja muut!!! 

Aion kaivaa kortin esiin aina pahan päivän tullen! 
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Lähdimme päiväretkelle Haminan Tervasaaresta Vuohisaareen keskiviikkona 

6.7.2022. Retken kesto oli klo 10-15, siis viisi tuntia. Retkieväistä täytetyt patongit ja 

kinkkupastasalaatti oli valmistettu klubitalon alakerran keittiössä. Kahvinkeitto ja 

makkarangrillaus tapahtuisi luonnollisesti Vuohisaaressa. 

Vapaaehtoisstatuksella työskentelevä ”Vuohisaaren talonmies” kyyditsi meidät 

seuraavan sivun kuvassa näkyvällä ”Kilipukilla” Tervasaaresta Vuohisaareen ja 

takaisin. ”Kilipukki” on Haminan Pursiseuran omistama perämoottorivene, ns. 

”yhteysvene”. Oli muuten mahtava merimatka: kestoltaan noin minuutin verran 

suuntaansa. 

Aloitimme tulokahveilla juustopatongin kera. Kahvi ja patonki maistui taivaalliselta 

Pursipaviljongin idyllisellä ja luonnonläheisellä ulkoterassilla. Terassi antoi suoraan 

etelän suuntaan. Auringonpaiste sopivasti tuulella höystettynä toimi erinomaisesti 

kahden viikon helleputken jälkeen. Tunnetta voisi kuvailla jopa virkistäväksi. 

Sauna lämpeni, samoin grillikodan hiiligrilli. Samaan aikaan puolisen tusinaa 

mölkynpelaajaa heitteli kapulaa. Keilat kaatuilivat vaihtelevasti. Toki ohiheittojakin 

mahtui sekaan, mutta se kuuluu pelin henkeen. Heittotekniikka ja –tuntuma 

kehittyivät pelin jatkuessa. Pisteitä tuli ja paljon. Joku myös menetti puolet 

pisteistään. 

Itse tyydyin katsojan rooliin monen muun kanssa. Istuimme tuulisessa säässä ison 

koivun varjostaessa aurinkoa. Tunsin jopa pientä vilua. Helle oli sentään kestänyt 

kaksi viikkoa. Menin istumaan saunan alalauteille pariksi minuutiksi, jotta 

lämpenisin. 

Lähdin grillikodalle makkaranpaistoon. Herra ”A” oli jo siellä avaamassa 

makkarapaketteja. Tartuin myös itse toimeen. Availin puukollani muovipaketteja, 

tein makkaroihin viillot, käänsin paistoritilän sivuun ja asettelin makkarat ritilälle. 

Herra ”A” lisäsi hiiliä monta kertaa. Makkaroita oli sen verran paljon. 

Grillikodassa oli tosi lämmin. Hiillos hohkasi kuumuutta. Makkaroiden kääntämisen 

välillä oli istuskeltava kodan ulkopuolella. Onneksi joku kävi hakemassa paistetut 

makkarat. Sain itse vähän vilvoitella. Paistettuani viimeiset makkarat pääsin myös 

itse syömään grillimakkaraa kinkkupastasalaatin kera. Retki oli onnistunut. 

 

Kuvat: Arska 

Teksti: Simo 
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Pohdintoja ajasta 
Tämän jutun syntytarina sai alkunsa kun tässä eräänä päivänä olin bussipysäkillä 

odottelemassa bussia niin tulin katsoneeksi kännykästä paljonko oli aikaa bussin 

lähtöön. Aikaa oli kuusi minuuttia. Kuusi minuuttia elikkäs kymmenesosa tuntia. 

Siitä tulin päätelmään, että yksi tunti on kahdeskymmenesneljäsosa  vuoro-

kautta eli yksivuorokausi on kaksikymmentäneljä tuntia, mutta maapallon pyö-

rähdys aika akselinsa ympäri on vain 23.56.04,1 tuntia ja maapallon kiertoaika 

auringon ympäri on taas 365,256363004 vuorokautta, elikkäs, kun taas yksi 

vuosi on normaalisti 365 vuorokautta (ei karkausvuosi) , eli tähtitieteellisesti 

ajat eivät vastaa nykymaailmassa  käytössä olevia aika yksikköjä. 

 

  

Kuvassa vasemmalla yleisemmin 

käytössä olevat ajanmittaus  

välineet. 

Toisaalta taas yksi minuutti on kuusikymmentä sekuntia, niinpä piti selvittämän, 

mikä mahtaakaan olla sekunnin määritelmä? Se taasen on Cesium 133 atomin 

värähtely taajuus, joka on tarkalleen 9192631770, sitä en saanut selvitettyä, 

että mihin se mahtaneen perustua. 
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Kirjoittajan ”tiimalasista” 

 hiekka alkaa valua vähiin. 

Tälläiseksi kirjoittajan 

tunnetila muuttui, kun 

pohdiskelin liikaa ajan 

olemusta. 

Kuvan otti ohjaaja Miika 

Teksti: Arska 

Kuvat: Arska ja Miika 

Toisaalta taas valo ehtii kulkea kyseisessä 

ajan jaksossa 288.792 kilometriä, joten  

matka kuuhun kestää reilun sekunnin, koska 

maan ja kuun välinen etäisyys on vajaa  

400 000 kilometriä.  

Tarkalleen 384 400 kilometriä. 

P.S tarkat tiedot tarkastettiin GOOGLE:sta 
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1. Mikä maailman valtameristä on suurin ? 

 A) Tyyni valtameri B) Intian valtameri C) Atlantin valtameri 

2. Kuka oli Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti ? 

 A) Abraham Lincoln B) John Adams C) George Washington 

3. Mikä on maailman suurin kaupunki asukasluvultaan? Tässä kaupungissa asui 24,890 miljoonaa  

 asukasta vuonna 2021. (metropolialuetta ei lasketa mukaan) 

 A) Tokio B) Shanghai C) Peking 

4. Suomalainen rock-yhtye Lordi voitti Eurovision laulukilpailut, mutta mikä oli vuosi? 

 A) 2003 B) 2006 C) 2009 

5. Ketä sanotaan suomen kielen ”satusedäksi”? 

 A) Johan Ludvig Runeberg B) Aleksis Kivi C) Sakari Topelius 

6. Minä vuonna Suomi liittyi Euroopan Unioniin? 

 A) 1990 B) 1995 C) 2000 

7. Kuubalainen korkeushyppääjä Javier Sotomayor omistaa korkeushypyn maailmanennätyksen. 

 Mikä mahtaa olla ennätys korkeus, joka on vuodelta 1993? 

 A) 243 cm B) 245 cm C) 247 cm 

8. Uriah Heep on englantilainen rock-yhtye. Mistä kirjasta on yhtye ottanut nimensä, jossa esiintyy 

mies nimeltä Uriah Heep? 

 A) Charles Dickens ”David Copperfield” B) Stephen King ”Hohto” C) Ernest Hemingway 

 ”Kirjava  satama” 

9. Suomalainen elokuvaohjaaja Renny Harlin on syntynyt jossakin näistä kaupungeista. 

 A) Helsinki  b) Hyvinkää C) Riihimäki 

10. Missä Etelä-Amerikan maassa sijaitsee kuuluisa Jeesusta esittävä ”Kristus-patsas”? 

 A) Uruguay  B) Argentiina C) Brasilia 

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

”Kaunis hirvi hiihtää kaamoksessa. Taivas on 

selkeä, meren aallot unelmoivat.” 

”Ilkeä kaunokainen itkee sohvalla hämärässä. 

Taulussa nillittää karvas varvas.” 

”Nauroin uidessa. 

Itkin syödessä. 

Poimin juostessa. 

Hiihdin pyörällä.” 

”Kaunis taulu 

Maalasin tuolin. 

Ruokapöytä. Ruma tyyny. 

Nukkua peitolla.” 

 

Sanat on annettu valmiiksi ja ne on pitänyt 

käyttää. On kivaa leikkiä sanoilla! 

Kirjoitusryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13! 

Hei, 

olen sairaanhoitajaopiskelija Emilia. Asun Haminassa perheeni kanssa ja vapaa-

ajalla tykkään ulkoilla, harrastaa monipuolisesti liikuntaa sekä kokkailla ja leipoa. 

Saimme esikoisemme nyt alkuvuonna ja olen palannut pikkuhiljaa harjoittelujak-

sojen pariin. Tämä on ensimmäinen harjoitteluni pienen tauon jälkeen ja siksi vä-

hän lyhyempi eli kolme viikkoa.  

Opiskelen Kotkassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa eli tuttavammin 

XAMKissa. Olen aloittanut opintoni tammikuussa 2021 eli olen nyt vielä toisen 

vuoden opiskelija. Teoriaopinnot ovat olleet koko opintojeni ajan 90% etänä ja 

siksi koen harjoittelujaksot entistäkin tärkeämpänä osana opintoja. Harjoittelujak-

sojen aikana saa olla ja työskennellä ihmisten parissa, oppia käytännössä sai-

raanhoitajalle hyödyllisiä taitoja, soveltaa oppimaansa omassa työssä ja ennen 

kaikkea oppia lisää. Monissa harjoittelupaikoissa onkin käytössä VOO-malli eli 

vastuuta ottamalla opit, jonka itse koen todella hyvänä ja opettavaisena.  

Olen viihtynyt ensimmäisestä päivästä alkaen Haminan Klubitalolla erinomaisesti. 

Kaikki jäsenet sekä ohjaajat ovat ottaneet minut avoimesti vastaan ja mukaan yh-

teisöön. Olen päässyt näkemään Viron Klubitalon vieraita, ollaan käyty yhdessä 

KAKSPYn syyskokouksessa, kuvattu yhdessä joululyhäriä KAKSPYn joulujuh-

laan, leivottu, pelattu ja naurettu. Ihan huippu porukka ja upeita persoonia. Kiitos 

kaikille tästä jaksosta ja hyvistä muistoista. 

Hyvää ja rauhallista joulun odotusta koko Klubitalon porukalle!  

Emilia  
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Aloitimme Satu Leppäsen luotsaaman tuetun toiminnallisen vertaisohjaajakurssin 

tiistaina 16.8.2022.  Päätimme kurssin ja saimme kurssitodistukset tiistaina 

4.10.2022.  Kurssin päätöspäivänä kävimme syömässä Lounashuone Kerholla. 

Seuraavana tulee mielipiteitä vertaisohjaajakoulutuksesta siihen osallistuneilta 

Haminan Klubitalon jäseniltä. 

 

Arskan pohdintoja Vertsikkakurssista: 

Lähdin koulutukseen ”pitkin hampain” ohjaajan ”lievästä” painostuksesta. Mutta 

kurssin edetessä huomasin, että tässähän voisikin olla jotakin annettavaa muillekin 

klubilaisille. Totesin tässä, että eihän tässä vissiinkään olla mikään ”paska tyyppi”. 

 

Riitta: 

Alkuun olin epäileväinen lähtemään Vertsikkakurssille. Uteliaisuus voitti, ja lähdin 

mukaan. Kurssin edetessä huomasin, että kyllähän tästä on hyötyä. Olen 

tyytyväinen käytyihin avoimiin keskusteluihin. Nyt kiinnostus sai aloittamaan 

askartelukurssin. 

 

Eeva: 

Ensin ajattelin, tulenko pärjäämään ja jaksanko? Kurssin edetessä tulin tajuamaan 

enemmän ja enemmän asioista. Kurssi antoi uusia ulottuvuuksia elämään sekä 

vahvuutta, luottamusta itseeni. On mahtavaa olla mukavassa porukassa. 

 

Simo: 

Koulutusmateriaali oli kurssin vetäjän mukaan ensi kertaa poikkeuksellisen 

ryhmälähtöinen. Vanha oppimateriaalikeskeinen koulutusmalli sai väistyä. Tämä ei 

ollut mikään huono seikka. Ryhmästä kumpusi ”omaa materiaalia” interaktiivisen 

vuorovaikutuksen muodossa. Henkilökohtainen vahvuuksien ja ominaisuuksien 

kartoitus oli mielenkiintoinen. Kokemus vertaisohjaajakoulutuksesta oli erittäin 

positiivinen. Kannatti osallistua. 



Haminan klubilehti     15 

 

Uudet vertaisohjaajat koulutuksen päättäjäislounaan jälkeen Lounashuone 

Kerhon edustalla Kadettikoulunkatu 3:ssa Haminassa. Janne puuttuu ku-

vasta. 

Näkymä Lounashuone Kerhon herkuista. 
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Arskan kuvat 

Tällä kertaa  

kuvausaiheeksi  

annettiin hiljaisuus. 
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Aloitin palkkatukityössä KAKSPY ry:ssä Haminan Klubitalolla avustavana ohjaaja-

na 22.6.2022. Mutta miksi päädyin juuri tänne? Mikä minut ajoi EKYT ry:stä eli Ete-

lä-Kymen työttömät ry:stä näihin kuvioihin? Miten tähän on tultu? 

Palataanpa ajassa 20 vuotta taaksepäin. Työuupumus kalvoi psyykeni loppuun. En 

saanut unta. Sairastuin vaikeaan masennukseen loppuvuodesta 2002.  Jouduin lo-

pettamaan postinjakajan urani. Toipuminen jatkuu yhä.  

Pääsin ammattikoulutukseen tähtäävälle mielenterveyskuntoutujille suunnatulle 

kurssille Invalidiliiton Järvenpään kuntoutuskeskukseen syksyllä 2003. Opiskelin 

liiketalouden perustutkintoa vuosien 2004 ja 2007 välisenä aikana. Sain merkono-

min tutkintotodistuksen alkuvuonna 2008. 

Silloinen terapeuttini Haminan psykiatrian poliklinikalta ehdotti minulle syksyllä 

2010 tätä paikkaa, jossa oli alkamassa musiikkiryhmä. Ohjaajana olisi Satu Leppä-

nen. Paikka oli ja on vieläkin nimeltään Haminan Klubitalo. 

Olin peloissani, lähes kauhuissani. Minulle, sosiaalisten tilanteiden pelkojen ruu-

miillistumalle ehdotettiin tätä julmaa, ennen kuulumatonta askelta ihmisten parissa. 

Lieventävänä asianhaarana voidaan kuitenkin mainita musiikki. 

Uskaltauduin kuitenkin musiikkiryhmään mukaan. Vähitellen aloin osallistua myös 

muihin toimintoihin Klubitalolla. Minut hyväksyttiin Haminan klubitalon jäseneksi vii-

kottaisessa klubikokokouksessa melko pian. 
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Haminan Klubitalosta tuli ”kantapaikkani”. Aloin viettää yhä enemmän aikaa täällä. 

Osallistuin töihin ja tehtäviin yhä enenevässä määrin. Tehtävinä oli ruoanvalmistus-

ta, siivousta ja muita arjen askareita, joita tarvitaan klubitalotoiminnan päivittäisessä 

pyörittämisessä. Opettelin myös kävijätilastointia Excel-taulukko-ohjelmalla. 

Olin kuntouttavassa työtoiminnassa EKYT ry:ssä eli Etelä-Kymen työttömissä parin 

vuoden ajan. TE-toimiston työvoimavirkailija soitti minulle. Hän kertoi Haminan kau-

pungilla olevan työllistämisvelvollisuuden minua kohtaan. Siihen tulisi tarttua heti, 

sillä muuten tarjous raukeaisi. 

Menin Haminan kaupungin työllisyyskoordinaattorin ja työvoimasihteerin puheille. 

Minulle olisi paikka palkkatukityön muodossa. He kyselivät kiinnostustani työpaik-

kaan ja työtehtäviin. Haminan kaupungilla ei sillä hetkellä ollut itsellään tehtävää ja 

sijoituspaikkaa kiinnostustani ja osaamistani vastaavissa tehtävissä. 

Ehdotin heille palkkatukityöpaikakseni Haminan Klubitaloa. Toivottavasti työpanok-

seni kelpaisi sinne. Sanoin sen olevan lähes ainut paikka, johon voisin sitoutua. Pe-

rusteeksi mainitsin kokemukseni ja osaamiseni klubitalon eri töissä. Olin jo ollut ko-

keneena klubitalokävijänä yli 10 vuotta. Selviäisin aika lyhyellä perehdytyksellä. 

 

Otin yhteyttä Kotkan ja Haminan klubitalotoiminnan johtamisesta vastaavaa Minna 

Kurttilaan puhelimitse. Hän sanoi kuitenkin, että tällaiseen työllistämiseen ei olisi 

juuri siihen aikaan mahdollisuutta. Olin vähän pettynyt. Eikö työpanokseni kelpaa? 

Jonkin ajan kuluttua, ehkä parin viikon päästä, Minna Kurttila soitti minulle ja pyysi 

minua haastatteluun. Hän kyseli kahden ohjaajan läsnä ollessa, mitä oikein haluai-

sin tehdä. Vastaukseksi mainitsin kaikki klubitalon päivittäiseen pyörittämiseen kuu-

luvat työt, jotka osaan tai voin opetella ja jotka saan tehdä. 

Ensimmäinen varsinainen työpäiväni Haminan Klubitalolla oli keskiviikko 22.6.2022. 

Sain välittömästi perehdytyksen tilastointiohjelma Salesforceen. Tämän ohjelman 

käyttäminen tulisi kuulumaan työnkuvaani. Tilastointiohjelma on käytössä kaikissa 

klubitaloissa ympäri Suomea ja muuta maailmaa. 
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Olen laittanut ruokaa, toimittanut klubilehteä, siivonnut ja tehnyt erinäisiä toimis-

totöitä esitteistä, mainonnasta ja tiedottamisesta kassan laskemiseen, osallistu-

nut verkostoetäpalavereihin. Olin vielä unohtaa hankinnat eli kaupassa asioimi-

sen. Olisi helpompi luetella, mitä en ole tehnyt: listasta tulisi paljon lyhyempi. Ky-

se on siis ollut klubitalotoiminnan päivittäisestä pyörittämisestä. 

Huomasin uuden, merkillisen seikan itsestäni verkostoetäpalaverissa. Uskalsin 

avautua toisille ihmisille. Toisille avautumista oli tapahtunut jo aiemmin Haminan 

Klubitalon sisäisissä ryhmissä. Olin saanut rohkeutta ilmaista tunteitani jopa vi-

deokamerayhteyden kautta muille palaveriin osallistuneille. 

Aiheena oli se, mitä klubitaloyhteisö merkitsee. Mitkä asiat klubitalolla saavat 

minut kokemaan ja tuntemaan, niin kuin koen ja tunnen? Mistä Klubitalon paran-

tava vaikutus johtuu? Mikä saa minut tulemaan tänne yhä uudelleen ja uudel-

leen. 

Kerroin ainutlaatuisesta ilmapiiristä eri tilaisuuksissa Haminan klubitalolla. Luo-

tan ihmisiin tämän yhteisön sisällä. Uskallan avautua aika voimallisesti monista 

aroista asioista, tuntien, kokien aidosti. 

Ihmiset klubitaloyhteisössä ovat joutuneet kohtaamaan psyyken kriisejä ja vai-

keita asioita elämässään. Varmaan juuri tämän takia he ovat oppineet ymmärtä-

mään ja tukemaan toisia ihmisiä. 

Paikka on sellainen, jossa ihmiset ovat aidoimmillaan. He eivät teeskentele. 

Täällä tunnen koko ajan voimaantuvani ja saavani lisää rohkeutta myös muuhun 

elämääni. Tahdoin siis palkkatukityöhön Haminan Klubitalolle tämän klubitaloyh-

teisön vuoksi 

Ilmapiiri on joskus jopa lähes täydellisen harmoninen. Olen kokenut tämän mon-

ta kertaa. Parempaa paikkaa en ole vielä löytänyt. Onko sellaista edes olemas-

sa? Kerron, jos löydän. 

KAKSPY ry:n ja Haminan Klubitalon osuus vaikeasta masennuksesta toipumi-

sessa, sosiaalisten tilanteiden pelkojen voittamisessa ja kuntoutumisessa yli-

päätään on ollut merkittävä. Ei pidä unohtaa, että oma aktiivisuuteni on näytellyt 

erittäin suurta osaa tässä kuntoutumisprosessissa, joka jatkunee edelleen läpi 

koko elämäni. 

 

 

Kuvat: Miika ja Noora 

Teksti: Simo 
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Matka Lahteen ja takaisin 
Oli keskiviikko aamu 07.09.2022 kello 8.45, kun Sepi tuli hakemaa jutun kir-

joittajan Haminan klubin edustalta, josta lähdimme Sepin autolla kohti Lahtea, 

jossa järjestettiin klubitalojen jäsenille biljardi turnaus. Olimme ainoat Ha-

minalaiset, jotka lähtivät tällä kertaa puolustamaan Haminan klubitalon mai-

netta. Olimme jo etukäteen UHONNEET, että ainoa tavoite turnauksessa on 

kaksoisvoitto Haminaan. 

Menomatka sujui rattoisasti, kun Sepi laittoi radiosta nostalgia kanavan päälle, 

josta kuului nuoruus vuosiemme hitti kappaleita. 

Menomatkalla 

pysähdyimme 

Kausalan Matka-

keitaalla aamu-

kahvilla, sekä 

nautimme hie-

man hiukopalaa. 

Sepi vasemmalla 

ja kirjoittaja oi-

kealla. 

Sepi pelaamassa pai-

kasta finaaliin.  

Taustalla koko turna-

uksen voittaja omas-

sa välierä pelissään. 
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Sepi valmistautumassa 

finaaliin 

Kuvassa  

turnauksen parhaat. 

Lahteen päästyämme saimme Sepin 

auton parkkeerattua asiaankuulu-

vaan parkkitaloon, josta jatkoimme  

Hämeenkatua pitkin kävellen. Mat-

kalla totesimme olevamme hieman 

myöhässä, mutta yhdessä totesim-

me, että hyvää kannattaa odottaa.  

Omalta osaltani pelit eivät sujuneet 

mitenkään mallikkaasti, sillä kuusi 

peliä pääsi pelaamaan, joista saldo-

na oli neljä voittoa ja kaksi tapiota, 

jonka jälkeen kirjoittajaa kutsui niin 

sanotusti ”laulukuoro”. 

Sepi hoiteli oman osuutensa asetetuista tavoitteestamme varsin mal-

likkaasti, mutta itse aiheutin itselleni pettymyksen, kun en kyennyt 

saavuttamaan asettamiani tavoitteita.  

Paluu matkalla harrastimme jälkipelejä ja pohdimme, että mitä olisi 

voinut tehdä toisin. 

Teksti: Arska 

Kuvat: Arska ja Sepi 



Haminan klubilehti     24 

 

 

 

Hei! 

 

Olen ensihoitajaopiskelija Jarno. Opiskelen nyt 
toista vuotta Kotkassa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulussa Xamkissa. Haminan 
Klubitalosta tai ylipäätään Klubitalojen toiminnasta 
en ollut ennen harjoitteluani kuullut, joten olin todella 
iloinen, että pääsin suorittamaan kolmannen 
harjoitteluni Haminassa. Täällä on ihan mahtava 
yhteisö ja on ollut ilo ja kunnia käydä harjoittelu 
Haminan Klubitalolla. Olen saanut erittäin paljon 
ohjeita ja opetusta koko yhteisöltä ja olen alusta asti 
kokenut olevani osa Klubitaloa. 

 

 

 

Voisin kertoa vähän itsestäni. Olen itse kotoisin Seinäjoelta, mutta nyt opiskelujen 
perässä tullut Kotkaan. Perheeseeni kuuluu naisystäväni ja alle 1-vuotias lapsi. 
Olen Seinäjoella ennen Kotkaan muuttamista valmistunut lähihoitajaksi, jonka 
jälkeen lähtenyt vuodeksi armeijaan Niinisalon varuskuntaan. Olen harrastanut yli 
10 vuotta jalkapalloa, mutta lopetin sen armeijan ja opiskelujen takia, joten 
varsinaisia vapaa-ajan harrastuksia minulla ei tällä hetkellä ole. Kesäisin kuitenkin 
vietän aikaa todella paljon pihalla. Nyt myös pieni lapsi on tuonut meidän 
elämäämme paljon vipinää ja vilskettä. Haminassa en ole ennen harjoittelua 
käynyt, mutta nyt tulen varmasti kesällä käymään uudestaan, sillä tämä on todella 
hieno kaupunki.  

 

Lyhyestä neljän viikon harjoittelusta korona rokotti vielä yhden viikon pois. Silti 
tunnuin lähenevän todella paljon Klubitalon jäsenien ja ohjaajien kanssa. Tekstiä 
kirjoittelen vähän haikean mielin, sillä harjoittelua ei ole jäljellä enää kuin yksi 
päivä. Kuitenkin tulen varmasti Haminassa kesäisin liikkumaan ja miksei sitten 
välillä vierailemassa Klubitalolla, joten hymyillään kun tavataan! 

 

  

Jarno 

 

Opiskelija esittäytyy 
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Päivä Rentolassa 
Keskiviikkona 18.05 2022 suoriuduin klubille himpun yli kahdeksan, sillä 

tarkoituksenamme oli lähteä viettämään päivää Rentola nimiselle mökille, joka 

sijaitsee Haminassa Pitkienhiekkojen nimisen leirintäalueen vieressä. Lähdimme 

matkaan hieman ennen yhdeksää, sillä matkan varrella piti käydä 

kaupungintoimistolta hakemassa mökin avain. Matkaan lähdimme kahdella 

henkilöautolla, sillä retkelle ilmoittautujia oli sen verran vähäsen, että mahduimme 

hyvin kahteen autoon. Perille päästyämme osa alkoi laittamaan kahveja 

tippumaan sekä valmistamaan patonkeja, jotka oli tarkoitettu kahvin kera 

nautittavaksi. Itse laitoin saunan välittömästi lämpeneen.  Aamupalan nautimme 

yhdessä jutustelun merkeissä sisätiloissa, sillä mereltä päin puhaltanut kova tuuli 

ei innostanut porukkaa terassille. Kahvittelun jälkeen osa lähti kävellen 

tutkailemaan lähiympäristöä ja itse lähdin kuvaamaan Miikaa, kun hän lähti 

testaamaan uutta ”aarteen etsintä laitettaan”. Saunaan pääsyä ja ruoka-aikaa 

odotellessani istuskelin yksinäni sisätiloissa telvisiota tuijotellen ja samalla 

ihmettelin huonoa ohjelmistoa. Grillaus ryhmän ruvetessa toimimaan sauna oli jo 

lämmennyt, joten menin nauttimaan löylyistä ja odottelemaan ruoka-aikaa, sillä 

tarjolla olisi grillimakkaraa sekä salaattia, joka oli jo klubilla valmiiksi tehty. 

Loppuaikahan sitten menikin siinä ihmetellessä ja Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelua 

odotellessa. Takaisin päin lähdimme  kolmen aikoihin tyytyväisinä päivän antiin. 

Reissussa mukana oli myös Arska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Harmillisesti kuvaaja oli, sillä hetkellä 

muualla kun Eeva ja Riitta kävivät uimassa 

meressä. 

( Reissun urheimmat.) 

Mitähän sieltä mahtaa löytyä? 
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Lähdimme torstaina Luoviin 25. päivä elokuuta klo 9. Retki oli ”yön yli”  eli haluk-

kailla oli yöpymismahdollisuus. Luovi sijaitsee Kaarniemessä Kotkan alueella. 

Vuokrattava leirikeskus on Kotkan kaupungin omistama. Aloitimme retken perintei-

sesti kahvein ja täytetyin patongein. Tästä on tullut retkitraditio. 

Aloitimme lohikeiton valmistamisen pääkokkimme Arskan johdolla. Hän hoiti kalan-

käsittelyn ja liemen keittämisen. Meitä oli lisäksi nelisen henkilöä kuorimassa ja 

pilkkomassa perunoita, porkkanoita ja sipuleita. Näin monelle jaettuna selvisimme 

askareesta ihan kohtuullisessa ajassa. Eeva taisi lähteä soutelemaan. Janne ja 

Sepi löysivät pingiksen harrastuksekseen. Lohikeitto maistui hyvältä kuten aina. 

Sen jälkeen tietysti ruokalepo oli paikallaan.  

Jokainen alkoi pikku hiljaa orientoitua omaksi tuntemalleen sektorille. Kaikki eivät 

ns. ”juosseet saman pallon perässä”. Se ei ollut tarkoituskaan. Tärkeämpää oli löy-

tää se oma juttunsa, koska ympäristö rakennuksineen ja luontoineen antoi siihen 

mahdollisuuden harrastaa. 

Ahkerimmat saunojat aloittivat saunan lämmityksen. Saunan kiukaan lämmitys ero-

si hieman tavallisesta: halot syötettiin kiukaan tulipesään saunan ulkopuolelta. Pa-

lavan puun ihana tuoksu työntyi hajuaistiini. 

Samaan aikaan Kirsi Kymenlaakson Martat ry:stä keräsi meille syyskauden marja-,  

vihannes- ja juurikassatoa näytille ja myös maisteltavaksi.  Kirsin läsnäolo  juontui 

Haminan klubitalolla pidettävästä kuuden viikkokerran ”Arki sujuvaksi” kurssista. 

Hänen tekemänsä Mansikkarahka-smoothie maistui hyvältä. 

Päivä kului. Jäsenet ja henkilökunta harrastivat eri asioita kuten saunoivat, soutivat 

kalastelivat, liikuskelivat sekä nauttivat luonnon läheisyydestä meren rannalla ja tu-

len loimusta grillissä. Tulen loimulla tuntui olevan vangitseva, mutta rauhoittava vai-

kutus mieleen. Toki grillissä paistettiin makkaraa ja lihaa. 

Yö sujui hyvin, nukkuessa tietenkin.  En muistanut, milloin olin viimeksi nukkunut 

näin hyvin. Aamupäivällä aloimme siivoilla jälkiämme yhteisvoimin. Grillasimme 

vielä, mitä grillattavaa oli jäljellä. Kaikki mahdollisuudet oli käytettävä hyväksi tällai-

sessa luontomiljöössä. Puolen päivän maissa lähdimme takaisin kohti Haminaa. 

Mielestäni tämäkin retki oli onnistunut. 

Kuvat: Miika ja Noora 

Teksti: Simo 
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Haminan Klubitalo 

Fredrikinkatu 1 B 

49400 HAMINA 

040 7103 255 

www.kakspy.com 

Mitä Klubitalo tarjoaa minulle? 

Sopivia haasteita 

Uusia kokemuksia 

Harrasteita 

ja ryhmiä 
Yhteisö 

Vertaistukea   

ja kahviseuraa 

Syvällisiä 

keskusteluja 

Pyykinpesumahdollisuus 

Tukea mielelle 

ja terveydelle 

Laatuaikaa 

Hyviä kohtaamisia 

ja hengenheimolaisia 


