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Kannen kuva Jesus Shrestra

URHEILUHARRASTUKSESTANI

O

len löytänyt kolme vuotta sitten hyvän harrastuksen
läheltä kotiani Kellokoskella. Minua nimittäin aikoinaan
pyydettiin Kellokosken nurmikentän laidalle kun ns. ikämiehet pelasivat jalkapalloa – siis ikämiehet, yli nelikymppiset.
Olin aluksi hieman arka, mietin että miten jaksaisin pelata..
Muistan ensimmäisen harjoituspelini ikämiehissä – pelasin
keskikentällä. Muistan juosseeni itseni puhki jo muutamassa
minuutissa. Minun täytyi opetella kestävyyttä eli sitä, että
jakaisin voimavarani pelissä oikein. Yksi kentällä ollut tuttuni sanoi, että hyvin se meni.
Minulla oli ensimmäisessä pelissä ainakin viisi maalipaikkaa,
mutta maalivahti torjui ne. Seuraava ilmaisu, humoristinen,
on varmaan jostain urheilulehdestä: olin ilman palloa ns. löntystelevän tarjoilijan oloinen, mutta pallon saadessani olin
täynnä räjähtävää voimaa ja adrenaliinia.
Kerran lauoin kovaa –sinne vain päin maalia- ja sinne upposi! Huomasin, että kaikki muut pelikaverit olivat tosiaan kokeneita pelaajia, joltain Palloliiton sarjatasolta sii. Sanoin
kavereille, että minussa saattoi näkyä pelaamattomuus – siis
monen vuoden tauko. Kaverit kannustivat, ettei kenenkään
tarvitse olla Maradona.
Urheilun, varsinkin jalkapallon, voima on mahtava juttu; ei
siellä kentällä kannata murehtia jotain arkielämää. Pelaan
myös sählyä ja poljen ahkerasti kuntopyörää – suosittelen
vastaavaa kenelle tahansa.
Muistan nuoruuden Vantaan Myyrmäessä: taloyhtiöt pelasivat jalkapalloa toisiaan vastaan, olin jopa tuomarina – 16vuotiaana. Kerran menimme Olympiastadionille katsomaan
ottelua Suomi – Luxemburg, olimme ihan että ”mikä Luxemburg” – Suomi voitti 7-1.
Kyllä tällaisista positiivisista asioista on tosi hyvä kirjoittaa !
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RYTMINURKKA

1973

: Urho Kekkosen jatkokausi presidenttinä turvattiin ns. poikkeuslailla. Kaarle XVI Kustaa nousi Ruotsin kuninkaaksi. Chilessä sotilasvallankaappaus syyskuussa, lokakuussa ns. Jom Kippur –
sota kun Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israeliin. Ensimmäinen öljykriisi. Myös Kreikassa sotilasvallankaappaus. Vietnamin sota jatkuu edelleen. Maailmalla
kuohuu eikä Suomikaan ole enää turvallisesti kaikesta
tapahtuneesta osattomaksi jäävä lintukoto.

M

utta samaan aikaan rinnakkaistodellisuudessa,
populaarikulttuurissa, tapahtuu myös kaiken aikaa.
Yhdysvaltain eteläosissa, Floridan Jacksonvillessä jo
vuonna 1969 perustettu yhtye Allman Brothers Band
julkaisi albumin ”Brothers and Sisters”. Yhtyeen menestys oli aluksi rajoittunut lähinnä eteläisten osavaltioiden alueelle, mutta vuonna 1971 julkaistu konserttitaltiointi ”At Fillmore East” nosti yhtyeenlaajempaan
tietoisuuteen. Fillmore-LP esitteli yhtyeen, jolla oli
valmius esittää omien sävellystensä lisäksi myös lainakappaleita, lähinnä tunnettuja bluesstandardeja. Osa
kappaleista oli myös varsin pitkiä sovituksia albumiraidoista, jotka ikään kuin saivat uuden elämän pitkissä yli kymmenminuuttisissa sovituksissa – ”Mountain
Jam” pysäytti ajanottimet vasta yli 30 minuutin jälkeen. Pitkät jammailut teki mahdolliseksi kaksi ykkösluokan kitaristia Duane Allman ja Richard Betts

sekä kaksi rumpalia.

Y

htyettä vainosi kuitenkin huono onni: ensin kuoli Duane Allman vuonna 1971 moottoripyöräonnettomuudessa ja seuraavana vuonna basisti Berry
Oakley aivan Duanen kuolinpaikan läheisyydessä.
Yhtyeen menetys oli sitä luokkaa, että useimmat bändit olisivat jo laittaneet pillit pussiin mutta Allman
Bothers Band ei lannistunut vaan jatkoi uraansa, uusi
albumi omistettiin menehtyneille ”veljille” ja yhtyeen

musiikki jatkoi elämäänsä.
Brothers And Sisters, yhtyeen ensimmäinen studioalbumi yli kahteen vuoteen, näytti yhtyeen aiempaa rennommissa fiiliksissä, joka kahden tarttuvan ja lennokkaan kappaleen ”Ramblin’ Man” sekä ”Jessica” siivittämänä vei LP:n listojen kärkeen puoleksitoista kuukaudeksi ja toi yhtyeelle platinalevyn. Tämä oli myös
albumi, joka ensi kertaa esitteli uuden kokoon panon,
johon kuuluivat kosketinsoittaja Chuck Leavell sekä
basisti Lamar Williams. Laulupuolta hoiti Gregg Allmanin lisäksi nyt myös Dickey Betts. LP:n kappaleet
ovat siinä järjestyksessä, jossa ne oli äänitetty ja Apuolen kolme ensimmäistä raitaa, joilla oli mukana
vielä Berry Oakley olivat soundeiltaan kirkkaita ja
kivenkovia. Loput kappaleet, joilla bassossa oli Lamar
Williams ovatkin äänellisesti erilaisia. Allmaneille oli

t

joka sementöi yhtyeen maineen jo aiemmin tiedetystä
yypillistä yhdistää bluesia ja countryä ripauksella
ilmiömäisestä konserttiyhtyeestä ja näytti, että suurisetelän rock-soundia, josta keitoksesta syntyi omalaa- ta menetyksistä huolimatta se kykeni nousemaan ja
tuinen ja tietyllä tavalla ajaton tyyli. Erityisesti joilla- pitämään rivinsä ehyinä, kuullostaa edelleen lähes 40
kin kappaleilla Bettsin ja Leavellin välinen vuoropu- vuotta myöhemmin elinvoimaiselta ja tuoreelta. Lyhyhelu on erityisen nautittavaa ja Bettsin slidekitara kap- esti sanottuna ”Brothers And Sisters” on vuosikympaleella ”Pony Boy” on silkkaa näytöstä ja yllätys kai- menten saatossa kuitenkin kristallisoitunut lähes kiiskille.
tattomaksi genreklassikoksi ja on allekirjoittaneen
1970-luvun suosikkilevyjä.

H

uolimatta suurista myyntiluvuistaan Brothers
Jarmo V
And Sisters ei ole yleisesti pidetty Allman Brothersien
klassikkoalbumina. Tämä korostuu varsinkin kun tarkastelee sitä edeltävien albumien valossa, mutta yhtä
kaikki se on erinomaisen nautittava ja yllätyksellinenkin ”sothern rock” –albumi. Tämän albumin musiikki,
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R

häntä ajamaan hänet Los Angelesista Kalifornian ja
obert Altmanin ohjaus vuodelta 1973 modernisoi Meksikon väliselle rajalle. Marlowe suostuu. Palatesklassikkkodekkarin ja päivittää sen kuvausajankohtan- saan kotiin Marlowea odottaa kaksi rikosetsivää, jotka
sa sielunmaisemaan. Raymond Chandlerin romaani
syyttävät Marlowen ystävää vaimonsa murhasta. MarPitkät Jäähyväiset oli ilmestynyt jo vuona 1953 ja Alt- lowe kieltäytyy antamasta tietoja ja hänet viedään selman siirsi kirjan 1940-50-luvun taitteen 1970-luvulle. liin, josta hän vapautuu kolmen päivän kuluttua koska
hänen ystävänsä tekee Meksikossa itsemurhan. Tapaus
lokuvan pääosaa Philip Marlow’ta esittää Elliot suljetaan poliisin toimesta mutta Marlowen silmissä
kaikki ei näytä olevan kunnossa.
Gould, jota Altman käytti myös muissa elokuvissaan.
Myöhään eräänä yönä yksityisetsivä Marlowe’n luo
tulee käymään hänen läheinen ystävänsä, joka pyytää

E

M

sessa näkemyksessään tuloksena elokuva, joka on paarlowe saa toimeksiannon alkoholisoituneen
rasta A-luokkaa niin käsikirjoituksen, kuvauksen, diakirjailijan vaimolta ja tämä näyttääkin kadonneen. Ju- login ja roolisuoritusten osalta. Allekirjoittaneen mietun edetessä Marlowe lipuu yhä syvemmälle rikkaiden lestä tämä elokuva on viimeisiä suuria dekkarifilmejä,
yksityisen päihdekuntoutusklinikan ”alakulttuuriin”. jonkalaisia ei enää tehdä – ehkä ei osatakaan !
Marlowe saa tietää, että kirjailija Wade tuntee tämän Jarmo V
ystävän ja vaimon ja vakuuttuu samalla, että jutussa
piilee enemmänkin kuin murha ja itsemurha. Gangsteripomo haluaa saada takaisin rahat, jotka Marlowen
ystävä on velkaa hänelle. Marlowe tekee uuden matkan Meksikoon ja saa selville mitä hänen ystävälleen
Lennoxille ja tämän vaimolle on tapahtunut.

C

handlerin romaani on rikoskirjallisuuden ajaton
klassikko. Käsikirjoitusta kuitenkin muutettiin aika
lailla vastaamaan paremmin ohjaajan näkemyksiä ja
sopivaa ilmettä 70-luvulle. Marlowen hahmo on neuroottinen ketjupolttaja, joka terveystietoisessa Kaliforniassa luo melkoisen kontrastin elokuvassa, jossa kukaan muu ei tupakoi.

P

itkät Jäähyväiset tekee satiiria 1950-luvun kulttuurisesta muutoksesta 1970-lukuun nähden suositussa
dekkarigenressä. Kun elokuva julkaistiin ei se saanut
kovin suopeata vastaanottoa sen kummemmin yleisöltä kuin kriitikoiltakaan. Myöhemmin elokuva sai kuitenkin tunnustusta ja hyväksyntää ja se nimettiin jopa
ilmestymisvuotensa 10 parhaan elokuvan listalle. Pitkät Jäähyväiset on täysverinen ”neo-noir”, joka jatkaa
ansiokkaasti 40- ja 50-lukujen rikoselokuvien perintöä.

P

ari maukasta yksityiskohtaa elokuvasta: Arnold
Schwarzenegger tekee lyhyen roolin ilman krediittiä
tai vuorosanoja gangsteripomon ”muskelina”, Marlowen kissalle maistuu vain tietty säilykeruoka ja kun
tämän isäntä laittaa oikeanmerkkisen ruoan purkkiin
toista ruokaa hylkää kissa ruoan – kissaa ei voi huijata.

P

itkät Jäähyväiset tekee vielä lähes 40 vuotta ilmestymisensä jälkeen lähtemättömän vaikutuksen.
Ohjaaja Altman onnistuu jälleen kerran persoonalli-

Matka Egyptiin marraskuussa 2011

L

ajoi hiekkavuorten/kivivuorten välisellä tiellä.

K

entokone Egyptiin lensi n. 11 km:n korkeudessa
ja ulkona taivaalla oli miinus 58 astetta. Menomatka
auppakujia ja basaareita oli tosiaan paljon joka
kesti kuusi tuntia: savuimme Hurghadan lentokentälle paikassa. ”Vodaa” myytiin joka paikassa, sekä
joka sijaitsi keskellä aavikkoa. Lämpöaalto tuntui mu- ”sälää”: pieniä koruja, onnenkiviä, kelloja, tupakkaa,
kavalta vasten kasvoja. Bussi vei meidät Mirettehajusteita: mitä vaan.
hotelliin. Suomalaisista tunnuttiin pidettävän, meistäkin heti ensi hetkestä lähtien. Hotellihuone asiallinen.

H

eti ensimmäisenä iltana kävelimme kauppakujalla. Meitä pyydettiin eli sisäänheitettiin moniin eri
basaareihin. Myyntitapa kyllä tuntui aika aggressiiviselta. Aloin vähän jännittää. Huomasimme että hotellien ulko-ovilla oli ”metallinpaljastuskojuja”. Saimme
tietää että terrorismin riski oli kohonnut. Mietin, että
täällä voisi tapahtua jotain ikävääkin. Välillä jännitti
niin että joudoin oksentamaan hotellihuoneessa.

R

annalla oli tosi mukavaa. Otin aurinkoa ilman
suojarasvoja. Rannalla minulle myytiin jalkojenhoitopaketti, ja meninkin toimipisteeseen pian. Jalkojenhoito oli tehokasta ja jopa parempaa kuin meillä on.
Kantapäitä hoideltiin jonkinlaisella höylällä. Vaimoni
meni kauneushoitolaan Sakkalan kaupunginosassa, ja
minä olin jonkin aikaa yksin kadun varrella. Menin
länsimaiselta tuntuvaan Burger Kingiin, ja sieltä poistuessani minut-taas-sisäänheitettiin basaariin
”Ramses”. Kysyttiin että paljonko minulla on Egyptin
puntia. Sanoin että noin 50 euron verran— kaksi sinänsä korkealaatuista t-paitaa maksoi nuo 50 euroa.
Ryntäsin ylös kauneusneuvolaan, ja korotin ääntäni
tyyliin: ”minut on putsattu”. Suomalainen henkilökunta sanoi: herra on hyvä ja rauhoittuu, keitetään kahvit,
tarjoamme.

V

ertailin tätä paikkaa aikaisempiin etelänmatkoihin: Olen käynyt Italiassa Gardajärvellä vuonna 1983:
Teneriffalla vuonna 2007: Turkissa Marmariksessa
vuonna 2009, ja nyt sitten Hurghadassa. Kaikki nuo
lomakohteet ja matkat ovat erilaisia keskenään.

T

eimme bussimatkan kaupunkiin Luxor. Bussi

T

uli mieleen ajatus, että jos vain on varaa, niin
matkailu kyllä kannattaa. Ruoka Hurghadassa oli monipuolista ja hyvää. Näimme napatanssiesityksen ravintolassa: venäläiset kaunottaretkin ”jorasivat”, ja
sen hetkisessä ”sekavuustilassani” musa kuullosti komeimmalta jutulta jonka olin koskaan kuullut.
- K. Alhonsuo
Karttakuva Wikimedia Commonsista. Punainen läikkä
on Hurghada (arab. Al Ghardaqah) ja vihreä läikkä
Luxor.

Hyvän tuulen olympialaiset 6.6.

V

tasokkaassa taistelussa niukasti taipumaan pronssille,
uotuinen perinne, Keski-Uudenmaan mielenter- eikä se tappion karvas kalkki kaikista niin hyvältä
veys- ja päihdeyksiköiden yhteiset "leikkimieliset"
maistunut. Kakkosjoukkueemmekin pärjäsi hienosti
olympialaiset, osuivat tänä vuonna talomme järjestet- ollen tasaisen varmalla suorituksellaan 6. Voiton vei 2.
täviksi. Kilpailuareenana toimi Kartanon koulun urkertaa peräkkäin Sopimuskoti huikaisevalla sarjallaan,
heilukenttä. Joukkueita kilpailuihin osallistui yhteensä jossa ei maksimipisteistä montaa pistettä tasoitusta
8 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueelta.
annettu.

P

itkään päivään mahtui paljon onnistumisia, naurua ja suuren urheilujuhlan tuntua. Kilpailut avattiin
urheilijoiden sisäänmarssilla, jota seurasi alkulämmittely huippu zumbaohjaajan johdolla. Tiukan kilpailurupeaman jälkeen oli Cooperin kulmassa olympialounas. Päivän päätteeksi jaettiin palkinnot jokaiselle ja
sankareista taltioitiin kuvat todisteeksi menestyksekkäistä suorituksista.

L

ajeiksi tänä vuonna perinteisten saappaan heiton,
tikan heiton ja mölkyn lisäksi valittiin muutama astetta
tuntemattomampi laji. Sokkopujottelu, ajanarvausviesti ja erityisesti tulitikun heitto osoittautuivat hauskoiksi ja haastaviksi lajeiksi, joissa taito ja mielikuvitus
siivittivät kilpailijat hätkähdyttäviin suorituksiin.

T

aloltamme kilpailuihin osallistui 2 joukkueellista
tarkoin valittuja olympiaurheilijoita. Molemmat joukkueet suoriutuivat hienosti urakastaan. Menestystäkin
tuli, vaikkei tuo uljas kiertopalkinto tänä vuonna jäänytkään meille järjestäjille. Ykkösjoukkueemme joutui

O

nneksi ensi keväänä puhaltavat taas uudet tuulet
ja suotavaa olisi, että tällä kertaa ne olisivat meille
myötäisemmät!

Kiitoksia kaikille osallistujille sekä järjestäjille, jotka
mahdollistivat tämän spektaakkelimaisen juhlan!
Oskari Skyttä

OPISKELIJAN HAASTATTELU

Kuka ja mitä olet?
Jesus, 20, sosionomiopiskelija DIAK:ista.
Mikä on Klubitalolla parasta?
Monia hyviä asioita. Ihmiset, erityisesti tutustuminen
erilaisiin ihmisiin ja heidän arkeensa.
Myös suomalainen kulttuuri, kieli ja arki.
Huonointa?
Kommunikointi kielimuurin takia, sekä puuro.
Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este?
Suomen sään… Hankkisin Klubitalolle uuden suuren
rakennuksen, että jokainen jäsen mahtuisi taloon samaan aikaan.
Miksi valitsit harjoittelupaikaksesi juuri KeskiUudenmaan Klubitalon?
Koska talo vaikutti sopivalta paikalta harjoitteluun,
sekä entiset kokemukset ohjaustoiminnasta sopivat
talon tarpeisiin.
Lempiruokasi ja –juomasi?
Kahvi ja dal bhat curry.

Lempielokuvasi?
3 Idiots
Mistä musiikista pidät?
Kaikesta muusta paitsi örinämetallista.
Mihin uskot / et usko?
Uskon aikaan ja itseeni. En usko poliittisiin näkemyksiin sekä useimpiin intialaisiin.
Mitä harrastat?
Moderni taide sekä valokuvaus. Musiikin tekeminen ja kuuntelu.
Mitä haluat sanoa mitä ei kysytty?
Olisin halunnut tavata kaikki jäsenet ja kuulla
heidän tarinansa. Olisin halunnut viettää enemmän
aikaa talolla, jotta olisin ehtinyt tutustua ihmisiin paremmin, sekä kehittää omalla tavallani taloa ja kehittyä itse.
Kysymykset ja kuva / Jarmo V

OPISKELIJAN HAASTATTELU

Kuka ja mitä olet ?

Lempiruokasi ja –juomasi ?

Jenny-Maria Poutiainen, nuoriso-ohjaaja ja sosionomiopiskelija.

Makaronilaatikko ja vesi.

Mikä on Klubitalolla parasta ?

Breakfast Club

Yhteisöllisyys – ”me henki”. Jokainen riittää omana
itsenään. Täällä kenenkään ei tarvitse jatkuvasti olla
suorittamassa jotakin. Ihmiset, totta kai.
Mikä oli toisin, kuin oletit, ennen taloon tutustumistasi?
Ajattelin, että tasa-arvoisuus henkilökunnan ja jäsenten välillä olisi vain kaunis ajatus paperilla, mutta
ilokseni huomasin, ettei asia ole niin.
Mitä tekisit, jos raha ei olisi este ?
Perustaisin Järvenpääläisille nuorille aikuisille nuorisotalo-tyyppisen paikan, jossa viettää aikaa. Mielestäni on kohtuutonta, että nuoren täysi-ikäisyys rajoittaa
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kuppiloihin ja yksityisasuntoihin.

Lempielokuvasi ?

Mistä musiikista pidät ?
Riippuu fiiliksestä. Tällä hetkellä olen innostunut yhtyeestä nimeltä Muusa.
Mihin uskot ?
Uskon, että äiti on aina oikeassa.(piste)
Mitä harrastat ?
Elokuvia, live-musiikkia ja vaellusta, kun töiltä ennättää.
Mitä haluat sanoa, mitä ei kysytty ?
Toivon koko klubitalon porukalle kaikkea hyvää. Kiitos kivasta harjoittelusta kanssanne! Rock rock!
Kysymykset ja kuva / Jarmo V, Oskari S

KEVÄTRETKI EERIKKILÄN URHEILUOPISTOLLE
Toukokuun 23. päivänä Klubitalon väki matkasi tilausbussilla Tammelaan Eerikkilän Urheiluopistolle.
Matkalla pysähdyimme kerran: Riihimäen ABC:llä,
joka osoittautuikin varsinaiseksi ostosparatiisiksi.
Poikkesimme sinne myös paluumatkalla.
Saavuttuamme Eerikkilään majoituimme aluksi solukämppiin ja sen jälkeen meille pidettiin esittelyluento
liikunnan virkistävästä ja mieleen positiivisesti vaikuttavasta voimasta. Opiston isolla nurmikentällä pelasimme erilaisia pelejä, ns. ”hyvän tuulen pelejä”.
Siinä ehtikin jo hengästyä ja meinasipa jo tulla hikikin
pintaan. Jälleen kerran urheilu tosin osoitti myös vaarallisuutensa: joukkomme kärsi mm. yhden polvivamman sekä silmälasien hajoamisen – mutta kovaa menoa nekään eivät pysäyttäneet.
Syöminen on tärkeää; saimme lounaan ja illallisen,
eikä ilman makkaraa selvitty tälläkään kertaa. Makkaranpaistoa oli tietenkin sitten saunomisen yhteydessä.
Sauna oli aivan rannassa ja monet uskaltautuivat toukokuisen melko viileään veteen uimaan, vaan eivät
kaikki. Aamulla kulki huhu, että jossakin kämpässä
olisi ollut peräti makkarabileet yöllä !
Yön, jota kaikki eivät nukkuneet levollisesti, jälkeen
olimme aikaisin nälkäisinä kärkkymässä aamupalalle.
Vatsat täynnä sitten aamupäivällä patikoimme luontokeskukseen ja takaisin. Osa matkasta piti taittaa pitkospuita pitkin, mutta hämäläinen metsä- ja järvimaasto oli kuitenkin muuten helppoa kuljettavaa. Paluureitin varrella ohitimme myös kiipeilyseinän, jolle
pari rohkeata hämähäkkimiestä kapusikin – kiipeilykingimme Oskari taisi tosin jättää seinän väliin – oiskohan ollu liian ”helppo”.
Paluumatka menikin jo sitten hiljaisemmin kun virkistyneenä mutta jonkun verran voipuneena istuimme
linja-autossa kohti Järvenpäätä ja Klubitaloa. Klubitalon pihalla sitten kukin lähti taholleen kotiinsa ja viettämään ansaittua viikonloppulepoa sekä mieleltään
että keholtaan virkistyneenä. Yhdessä matkaaminen ja
tekeminen osoittautui jälleen kerran mukavaksi ja talolaisten yhteenkuuluvuutta lisääväksi asiaksi. Pieni
ympäristön vaihdos ja riittävä liikunta piristävät aina !
Teksti ja kuvat Jarmo V

Tyytyväisiä ja virkistyneitä kasvoja Eerikkilässä

KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO
Loutinkatu 2
04400 Järvenpää

”Kyllä lähtee!”
Olympialaiset 6.6.

”Keinumorsiamet” ;)
Eerikkilä 23.6.

