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Pääkirjoitus: Pitkä kuuma kesä 
Kesä mennyt on ja syksy saapuu. Laulun sanoin, nyt on tämä pitkä kuuma kesä 

päättymässä. Lämmöstä pitävät, ovat saaneet tänä kesänä lämpöä koko rahan edestä.  

Omaan kesääni kuului tänäkin kesänä grillaamista, musiikkia ja matkusteltua. 

 

Alice Cooperin, Johnny Deppin ja Joe Perryn muodostaman yhtyeen vieraana Michael Monroe. 

 

Skånessa Ruotsissa oli paljon nähtävää, kuten tämä viikinkinen tekemä ”aurinkovene” 

Toivottavasti kaikki ovat löytäneet itselleen mieleistä 

tekemistä tänä kesänä ja ovat saaneet ladattua akkujaan 

syksyä varten. Sade ei ole paljoa tänä kesänä haitannut.  

Nyt kun syksy ja arki ovat saapuneet, niin toivottavasti 

nähdään Klubitalolla erilaisten teemojen parissa. 

Viihtyisää syksyä kaikille. 

Jouni 

 



Mikä on elämässä tärkeää. 

Onko se 

- terveys 

- koti 

- ystävät(kaverit) 

- toimeentulo 

- harrastukset 

- perhe ym… 

Voit pysähtyä hetkeksi miettimään, 

mikä tekee sinut iloiseksi, onnelliseksi. 

Jos olet onnellinen jostakin asiasta, tartu siihen, 

sillä se usein kantaa. 

-Jos olet apein mielin, voit silti olla onnellinen,  

iloinen joistain asioista apeutesi kanssa. 

Sairaus on ikään kuin ”kumppani” 

ja tuon ”kumppanin” voisit hyväksyä elämääsi. 

                                           Satu M. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Heurekan retki kuvina 

 

 



    

 

 
 



MUUALLA KUUMA, KLUBITALOLLA SULOISEN LÄMMINTÄ 

 

Meitä oli semmoinen tusina kehräämässä kesän lämpimässä Klubitalossa 

päivittäin. 

Tunnelma oli melko leppoisa ja tietyllä tavalla iloitsimme toisistamme, sillä 

yksinäisyyttä paossahan meistä oli varmaan jokunen, samoin tekemisen puutetta. 

Ja ennen kaikkea nauttimassa Klubitalon hyvää, mutta edullista ruokaa, jota aina 

pitää olla myös jäsenten valmistamassa, sillä ellei jäseniä keittiössä ei ruokaa 

pöydässä. 

Säännöistä puheenollen, täytyy sanoa, että hyvin ne on meillä hallinnassa, koska 

Klubitalon johtaja on ollut 100 pvn vuorotteluvapaalla + vuosilomalla eikä mitään 

kamalaa ole silti tapahtunut. 

Kesän kuuluukin olla leppoisa ja syksyyn tarvitaan ryhtiä. Niinpä meillä alkaa 

kiintoisia toiminnallisia ryhmiä. 

Ja ennen kaikkea johtaja palaa ruotuun. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Kesä on muuten ollut kuuma ja kukkiva. Siitä pari kuvaa. 

Sirkka D 

 



Susannan kesä 
 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä uimamaisteri                 

     

TÄSSÄ SUSANNA SAI 5,5 KG 

HAUEN, EI EDES MAHTUNUT 

HAAVIIN, TALTUTETTUA 

ANKKURILLA AIKA PELOTTAVA 

KÖRILÄS. 



VUOROTTELUVAPAAN JÄLKEEN 

Nyt on sadan päivän vuorotteluvapaa 

pidetty ja sen päälle vuosiloma, joten 

yhteensä olin vapaalla neljä 

kuukautta. Vapaajakso alkoi 

vaellusreissulla Espanjaan, Camino 

Santiago de Compostelan merkeissä. 

Tarkoitus oli kävellä 600 kilometriä ja 

viipyä matkalla melkein kaksi 

kuukautta, mutta kohtalo päätti toisin: 

matkakumppanini polvi sanoi poks 

parin sadan kilometrin kohdalla ja 

vaellus muuttui sen jälkeen bussi-

juna-lentomatkailuksi. 

 

Vaellus oli mielenkiintoinen kokemus: 

kävelimme 10-20 kilometriä päivässä, 

yövyimme majataloissa isoissa 

makuusaleissa tai pikku hostelleissa. 

Tapasimme ihmisiä kaikkialta 

Euroopasta ja muistakin maanosista. 

Muiden vaeltajien kanssa pärjäsi hyvin 

englannin kielellä, mutta espanjalaiset 

eivät suostuneet puhumaan muuta 

kuin espanjaa. Niinpä minäkin kieltä 

taitamattomana varasin meille jo toisella viikolla sujuvasti puhelimessa espanjaksi 

majapaikkoja! Pakko on paras opettaja. Katsoin googlekääntäjällä muutaman lauseen ja siitä 

vaan soittelemaan. Hyvin onnistui. 

 

Kun siskoni polvi meni huonoon kuntoon, totesimme, että aikaa ja rahaa on vielä jäljellä - 

eihän sitä nyt kotiin ainakaan lähdetä! Päätimme kierrellä ensin Espanjassa ja sitten suunnata 

ylemmäksi Euroopassa junalla ja bussilla. Pamplona, San Sebastian, Bilbao, sitten Saksaan ja 

Dusseldorfin ympäristöön ja sieltä bussilla Hollantiin. Totesimme, että Euroopassa matkailu on 

varsin helppoa: kaikki yhteydet ja liput ja majoitukset oli helppo löytää ja varata, eikä rajoja 

juuri huomannut muualla kuin lentokoneeseen mentäessä. Kotiin palasimme reilun 

kuukauden matkan jälkeen Amsterdamista väsyneinä, mutta onnellisina. 

Vaikka kaikki ei mennyt kohdalleen ja reppu on nyt pakattu kellariin, aion käydä joskus 

jatkamassa vaellusta siitä, mihin jäätiin ja päästä Santiagoon asti. Maisemat olivat hienoja ja 

hidas kävelymatkailu tuntui sopivan minulle hyvin. Espanjan ruoasta en pitänyt, mutta 

kaupasta sai ostaa patonkia, juustoa, kinkkua ja hedelmiä lisäksi. Kyllä niillä toimeen tuli. 



Matkan jälkeen lomailin enimmäkseen 

kotona. Keski-Suomessa kävin 

auttelemassa siskoa polttopuiden 

teossa viikon verran ja Airistolla 

lomailimme vajaan viikon. Loppukesään 

oli vielä suunniteltu mökkireissu, mutta 

se peruuntui. Australian vävyntekele 

vieraili meillä kolme viikkoa elokuussa, 

joten ohjelmaa kyllä riitti. Matkalla oli 

koti-ikävä ja kotona meinasi helteillä 

käydä aika pitkäksi - molemmat 

takasivat sen, että tulin ihan mielelläni 

töihin taas! Vaikka kaikki ei mennyt niin 

kuin suunnittelin, meinaan ensi 

kesänäkin lähteä vaeltamaan. Tosin 

lyhyemmäksi ajaksi ja länsinaapuriin, 

Ruotsiin. Myös kanssavaeltaja vaihtuu 

olosuhteiden pakosta. 

 

Caminokumppanini, kaksoseni Ulla 

Aatinen (www.ullaaatinen.com) on 

ammattitaiteilija, graafikko, joka piirtää 

myös sarjakuvia. Hän on antanut luvan 

julkaista tässä kaksi sarjakuvaa, jotka 

hän piirsi reissulla. Ja pari valokuvaa kertovat, minkälaisissa makuusaleissa reissulla yövyttiin. 

Molemmat ovat karuimmasta päästä, mutta ihan hyvin niissä nukutti. 

Mette 

 

 

 

http://www.ullaaatinen.com/


Jakken kesäkuvia 
 

 JAKKEN KUVIA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Tuulan kesäkuvia 
 

 

Kissa viskasi mittarin lattialle. 
Tuumasi varmaan, että turhaa sä sitä 
mittaria tuijotat. Ei se lämpötila siitä 
miksikään muutu!   
 
 
 
 
 

Lohjan Pyhän Laurin 
kirkon pihaa 

 
 

 
 
Mökkilammen rantaa  
 
 
Tuula J 
 
 



PIMEYDESTÄ VALOON 
Olen Klubitalolla, jossa tapahtuu monta asiaa yhtä 

aikaa. On peli–iltaa, sauna- iltaa, sekä grilli-iltaa ja 

myös vapaata seurustelua.  Läsnä on ylivoimainen 

miesten enemmistö. Klubitalon koko jäsenistössähän 

on miesten enemmistö. Että silleen. 

Eilen olin kotona ja perehdyin pankkitilini saloihin. 

Yritin myös perehtyä kotitöihin ja tehdäkin niitä 

jonkin verran. Ja kas päässäni syntyi ajatus – 

huomenna menen Klubitalolle. Niin kuin tulinkin ja 

sain soitettua Akvaariossa puhelut, jotka olin 

määrännyt itseni soittamaan Klubitalolta. Akvaario on 

huone, jossa voi soittaa juuri puheluita, käydä yksityisiä keskusteluita tai vaan 

hiljentyä hetken. Yhteiseen hiilen olen puhaltanut sen verran, että yritin kattaa 

pöydän, mutta jostain kumman syystä alkoi vuonna 1 ja 2 leikattu lonkkani särkeä. 

Mutta ei se tuntunut ketään haittaavan, että juomalasin joutui hakemaan itse. 

Menin Prisman kautta kotiin ja kun siellä kävelin tarvittavat askeleet ja menin 

Virkkalan puoleisen päädyn kautta linja-autoasemalle, huomasin kuinka väsynyt 

olen ollut oltuani 5 ½ tuntia Klubitalolla ja matkat päälle. Matkat tarkoittavat 

bussilla kotoa linja-autoasemalle ja sieltä toisella bussilla Nummentaakse ja kotiin 

tullessa päinvastoin. 

Rupesin miettimään homman mielekkyyttä. Jospa alkaisin kävellä enemmän kotoa 

Klubitalolle. Kohenisikohan fyysinen kuntoni siitä ja riittäisiköhän virtaa vielä 

muuhunkin toimintaan. Busseja Nummentaakse tulee aamulla yksi ja iltapäivällä 

täältä menee keskustaan yksi bussi. Aikaisemmin niitä kulki useampia päivässä 

kumpaankin suuntaan ja se oli paljon parempi, sillä silloin pystyi olemaan välillä 

kauan ja välillä vähemmän aikaa Klubilla. Kyllähän Klubilla kivaa on, mutta on 

ihmisellä muutakin elämää ja tekemistä. Helteellä tosin oli siistiä viipyä täällä, 

koska täällä ei ollut niin tolkuttoman kuuma. 

Kaiken kaikkiaan on hienoa, että on olemassa tämmönen Klubitalo. Itsekin olen 

pysynyt täällä ollessa niin terveenä, etten ole joutunut sairaalaan kertaakaan niin 

kuin aikaisemmin saatoin joutua vuoden pimeimpään aikaan pariksi viikoksi 

osastolle. Vertaistuki on rautaa! 

Sirkka D 



Jakken vitsejä 
Elefantti käveli polkua ja potki 

muurahaiskekoa. Muurahaiset päättivät 

kostaa sen, kiipesivät puuhun ja 

hyppäsivät sieltä elefantin kimppuun. 

Elefantti ravisteli muurahaiset pois 

selästään, vain yksi jäi sinne. Muut 

muurahaiset huusivat näytä sille Topi :D 

 

 

Mikä on rumin koira? Turun Murre :D 

 

Mies pääsi töihin puita sahaamaan. 

Sahattuaan koko päivän, tuli pomo 

paikalle ja sanoi miksi näin vähän? 

Seuraavan päivän pitää olla sahattua 

ainakin kaksi mottia. Seuraavana 

päivänä sama homma. Pomo kysyi oliko 

sahassa jotain vikaa, saanko kokeilla? 

Kun pomo vetäisi moottorisahan 

käyntiin, mies säikähti mikä tuo ääni oli? 

 

 

Mitä Tupu ja Lupu teki kun aloi sataa? Heitti Hupun päälle.   

Jakke 



Jarin piirustuksia 
 

 
Klubitalon ohjaajat Jarin piirtämänä 
 
*************************************************** 
 

Syksyn sunnuntai aukioajat klo. 13-16 
 

Sunnuntaina 14.10. Jouni ja karaokea 
 

Sunnuntaina 11.11. Mette ja isänpäivä 
 

Sunnuntaina 23.12. riisipuuroa tarjolla 
 

 


