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Kannen kuvassa vanha 

Klubitalo—Heikki 

RUNO  MAAILMANMENOSTA 

Maailma valmiina ympärillämme,    

yhteiskunnan nopea kehitys, 

minä, ihminen, keskeneräinen  

etsin paikkaani omalla tahdillani. 

Jos nyt,  

vain päivän kerrallaan  

kuljen polkuani  

pienin askelin  

maailma suurena ympärilläni 

mahdollisuuksia antaen. 

- Runo ja kuva: Riitta P 
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Teen maailma 

T ee on veden jälkeen eniten nautittu juoma maail-

massa. Teepensas (Camellia sinensis) kuuluu teekas-

vien heimoon. Teen alkuperä ulottuu Kiinaan sekä 

Koillis-Intian Assamiin. Kiinan ja Assamin teepensaat 

ovat niin rakenteeltaan kuin ekologialtaankin erilaisia. 

Kyseessä ei kuitenkaan ole kaksi eri lajia vaan saman 

lajin eri rodut. Kiinalainen rotu on hidaskasvuinen 

sekä melko kapea- ja pienilehtinen. Intialainen rotu 

puolestaan on nopeakasvuisempi, luonnossa jopa 15 

metrin korkuiseksi kasvava puu, jonka lehdet ovat 

leveämmät, ohuemmat ja riippuvammat. Erilaisilla 

ominaisuuksilla rodut ovat sopeutuneet erilaisiin il-

masto-oloihin: kiinalainen rotu viileämpiin, assamilai-

nen lämpimämpiin ja kosteampiin. 

Teen kulkeutuminen Eurooppaan kävi hiukan myö-

hemmin kuin kahvin.Teen historia arvostettuna seura-

piirijuoman on kuitenkin vanhempi kuin kahvin.Vasta 

vuonna 1556 kiinalainen tee tuli eurooppalaisten tie-

toisuuteen kun portugalilainen jesuiitta Jasper de Cruz 

maistoi sitä ja myös kirjoitti siitä. Portugalilaiset löy-

sivät sopivan kauppareitin Kaukoidästä Lissaboniin 

vuonna 1600, jolloin myös ensimmäinen teelasti pääs-

tiin rahtaamaan ja purkamaan.Toisaalta on myös ar-

veltu, että aivan ensimmäiseksi tee olisi kulkeutunut 

Venetsiaan arabialaisten kauppiaiden mukana, mutta 

täyttä varmuutta asiasta ei ole. Säännölliset teekulje-

tukset Eurooppaan alkoivat hollantilais-

portugalilaisena yhteistyönä vuonna 1610. Suomeen 

on teenjuonti tullut laajemmalti Venäjän kautta. 

Teelaatuja on useita. Päälajikeet ovat musta tee (oik. 

punainen tee), vihreä tee, valkoinen tee, keltainen tee, 

oolong-tee sekä pu-erh-tee. Suurin osa länsimaissa 

kulutetusta teestä on mustaa teetä ja sitä on huomatta-

va määrä eri laatuja. Myös lähes kaikki maustetut teet 

ovat mustaa teetä, mutta tässä kirjoituksessa unoh-

damme maustetut teet kokonaan. Tavallisin teenjuoja 

Suomessa on sellainen, joka liottaa valmiiksi pussitet-

tua mustaa teetä kuumassa vedessä. Onhan se teetä 

sekin samoin kuin länsimainen tapa hauduttaa teetä 

irtolehdistä useiden minuuttien ajan. Tee piristää, sii-

nä on kuitenkin kahvia hieman vähemmän kofeiinia. 

Lisäksi muutamilla teelaaduilla uskotaan olevan ter-

veysvaikutuksia. 

Teen haudutus on melkoisen tarkkaa puuhaa, veden 

lämpötilalla on olennainen osa lopputuloksen kannal-

ta. Mustaan ja pu-erh –teehen lämpötila on 95 C, eli 

hyvin pian veden kiehumisen jälkeen. Vihreä tee on 

puolestaan erittäin herkkä lämpötilan suhteen eli jos 

vesi on liian kuumaa, palavat sen aromit ja teestä tu-

lee erittäin kitkerää. Vihreän teen haudutuksessa ve-

den lämpötila vaihtelee 70-80 asteen välillä. Oikealla 

haudutusveden lämpötilalla saadaan jokaisesta teelaa-

dusta maultaan optimaalinen. Toinen tärkeä seikka on 

se, että teelehdet ovat haudutuspannussa vapaana, ei-

vät siis ahdettuina siivilään, jossa ne kyllä turpoavat 

mutta eivät anna valmiiseen juomaan täyttä aromia. 

Oma suosikkini teelaaduista on taiwanilainen oolong. 

Sitä viljellään saaren keskiosan vuorten rinteillä, joilla 

vallitsee edullinen subtrooppinen ilmasto, joka antaa 

teelle hyvät kasvumahdollisuudet. Oolong ei ole län-

simaissa kovinkaan tunnettu, vaikka sitä pidetään 

yleisesti yhtenä hienoimmista teelaaduista. Sato korja-

taan useimmiten keväällä ja alkukesästä, jolloin saa-

daan tuoretta kasvua joka antaa teelle hennon kellan-

vihreän sävyn ja hienostuneen kukkaisen ja hedelmäi-

sen maun. Parhaimmillaan oolongia voidaan maistella 

aivan kuten hienoja viinejä: ominaismaut tietylle vil-

jelysalueelle ja lajikekkeelle ovat helposti havaittavia 

perehtyneelle teenmaistajalle. 

Niin, paras tee hautuu kun lehdet ovat vapaana kan-

nussa. Niin sanotussa gong fu –

haudutusmenetelmässä käytetään erittäin pientä hau-

dutuspannua (tilavuus 1,2 -2,0 dl), jonne laitetaan 

melko runsaasti teenlehtiä. Kun tee on hautunut ja 

kaadettu tarjoilukannuun, on pannu aivan täynnä hau-

tuneita ja turvonneita teenlehtiä. Tällä menetelmällä, 

jossa haudutusajatkin ovat erittäin lyhyitä (10-25 sek), 

voidaan kontrolloida teen valmistumista erittäin tar-

kasti. Gong fu –haudutuksessa käytettävä vesi on noin 

95 asteista. Olennaista on myös se, että  useimpia oo-

longlaatuja voidaan hauduttaa jopa 5-6 kertaa ilman, 

että teen aromi kärsii. 

Teenvalmistukseen tarvitaan luonnollisesti myös oi-

keanlaiset välineet, joista tärkein on savinen haudu-

tuspannu. Haudutuksen jälkeen valmis tee kaadetaan 

tarjoilukannuun (ns. teemeri), ettei tee jatka hautumis-



 

 

taan ja kitkeröidy. Kun hautunut tee kaadetaan teeme-

reen on välissä oltava myös sihti, jossa on kyllin tiheä 

verkko, joka estää teenmurujen joutumisen tarjoilta-

vaan juomaan. Teekupit ovat myös varsin pieniä, noin 

50 ml ja pääsääntöisesti niissä ei ole korvaa. Jos halu-

aa tehdä kaiken oikein (itämaisen teeseremonian mu-

kaisesti), käytetään myös teetarjotinta, joka on varus-

tettu nestealtaalla, jonne teenvalmistuksen yhteydessä 

tullut ylimääräinen vesi menee. Lisäksi ennen haudu-

tusta käytettävät teenlehdet kaadetaan ensin pieneen 

kauhamaiseen astiaan, josta voidaan tarkastella ja 

haistella teenlehtiä ennen kuin ne kaadetaan haudutus-

pannuun. Ja vielä yksi kokonaisuuteen liittyvä tarvike, 

teepyyhe jolla pyyhitään ja kuivataan seremonian ai-

kana astioita sekä tarjotinta. 

 

I tämaiseen, oikeaoppisesti valmistettuun teehen EI  

lisätä maitoa eikä maketusainetta – poikkeuksena in-

tialainen Cha, mutta se onkin jo kokonaan eri juoma. 

Kun opettelee teeseremonian harjoittelemalla, saa ko-

ko teenjuonnista enemmän irti. Kun tekee kaikki val-

mistelut huolella ja rauhassa, on päivittäinen teehetki 

mukava pysähdys päivän askareihin ja ja se myös ren-

touttaa ja piristää. Kun antautuu teen maailmaan ko-

konaan tulee siitä pian elämäntapa ja siitä nauttii kym-

menenkertaisesti enemmän kuin pelkästä pussiteen 

liottamisessa kupillisessa vettä. Ja kun on lähtenyt tee-

tietoisuuden polulle ei sieltä ole enää paluuta! 

-Jarmo V - 

  

Savinen Yixing-teepannu, lasinen ”teemeri”, juomamalja sekä teetarjotin. 



 

 HAASTATTELUT    (kysymykset ja kuvat: Jarmo V) 

1) Kuka ja mitä olet ? Heidi. Opiskelija / harjoittelussa Klubita-

lolla 

Anja, ruokatyöntekijä / ohjaaja 

2) Mistä tulet? Järvenpään seurakuntaopistolta 

(Riihimäellä asun) 

Hyrylästä 

3)  Minne menet? Harjoittelujakson jälkeen takaisin kou-

luun. 

Kotiin ... töiden jälkeen. 

4) Mikä on Klubitalolla parasta? Jäsenet ehdottomasti ;) ihmiset 

5) Mikä on Klubitalolla huonointa? Liian lyhyt harjoittelujakso, viihtyisin 

täällä pidempäänkin 

 

6) Onko aikasi Klubitalolla muutta-

nut käsitystäsi  mielenterveyskun-

toutujista, miten? 

Itselläni ei ole ollut oikeastaan 

”ennakkokasityksiä” kuntoutujista. Oi-

kein reippaita ja fiksuja ihmisiä ovat 

En osaa sanoa vielä, mutta avoimin mielin 

otan kaiken vastaan, mitä tuleva tuo…. 

7) Mitä muuttaisit jos raha ei olisi 

este? 

Omassa elämässäni maksaisin opintovel-

kani pois ja  matkustelisin paljon. Klubi-

talolaisille kaiken mistä kukin unelmoi.. 

Itselläni/perheelläni matkustamista enem-

män. 

8) Lempiruokasi ja –juomasi? Lohikeitto ja maito Bataattisosekeitto, äidin tekemä pannari. 

Juomana vesi. 

9) Lempielokuvasi? Kaikki Quentin Tarantinon elokuvat Pretty Woman 

10) Mistä musiikista pidät? Kaikista genreistä löytyy artisteja, joita 

kuuntelen eli olen ”moniruokainen” mu-

siikin suhteen 

Rock. 

11) Mihin uskot / et usko? Uskon että jokainen ihminen kykenee 

toteuttamaan unelmansa jos tahtoa riittää. 

En usko siihen etteikö jokaisesta löytyisi 

jotakin hyvää. 

Tasa-arvoon. 

12) Mitä harrastat? Lenkkeilyä, maalaamista ja sulkapalloa Koirat. 

13) Tunnetko olevasi oikealla, omal-

la alallasi? 

Kyllä tunnen, olen ammatiltani siis lähi-

hoitaja ja tällä hetkellä opiskelen mielen-

terveys ja päihdetyön tutkintoa 

Kyllä. 

14) Haluatko sanoa jotakin mitä ei 

kysytty? 

Kaikille Klubitalon jäsenille jotka olen 

tavannut, että olette uskomattoman upeita 

persoonia jokainen. Hyvää jatkoa ja pal-

jon kiitoksia! 

Onko tämä tässä? 

Selvisinkö testistä? 



 

Jarkko, opiskelija / harjoittelija Joanna Suomalainen, 19 kesää nähnyt nai-

senalku 

Järvenpäästä Järvenpäästä, käyn Tuusulassa koulua, val-

mistun keväällä lähihoitajaksi 

Kohti päämäärääni Siitä en vielä tiedä, aika näyttää 

Ilmapiiri ja ihmiset Mukava ilmapiiri ja tasa-arvoisuus 

En osaa sanoa Hyvin vaikea kysymys … en ole törmännyt 

mihinkään huonoon. Välillä ehkä odotus 

tuntuu pitkälle 

Eipä ole Olin ennen kuullut vain Kellokoskesta. 

Joten kyllä tavallaan, mutta koulussa käy-

dyt asian vain vahvistuivat. 

Monipuolisempaa harrastevälinettä, sekä 

enemmän retkiä ja matkoja 

Kysyisin varmaan jäsenten mielipiteitä, 

yrittäisin tehdä oloista täällä viihtyisäm-

män. Eristäisin, jotta ei olisi niin kylmä 

Makaronilaatikko, salaatit, sushi. Täällä kasviskeitot ja lasagne, juomana vesi 

ja erilaiset teet 

Tanssii susien kanssa Hömppäelokuvat ja toden tuntuiset esim. 

Vuosaari ja Amelie 

Rock, metal Musiikkimaku on todella monipuolinen, 

indiestä pidän eniten. 

Uskon hyvään, en usko maailmanrauhaan. Hyvään tulevaisuuteen ja unelmien toteutu-

miseen. Uskonnoltani en olen mikään: 

ateisti. 

Jääkiekkoa, musiikkia, salibandya, kamp-

pailulajeja. 

Valokuvausta, lenkkeilyä, vlogaamista, 

bloggaamista, kirjoittamista ja salilla käyn 

Ehdottomasti .Kyllä rakastan tehdä tätä ja tiedän synty-

neeni tälle alalle. 

Terveisiä ja hyvää mieltä! Harjoittelu on ollut mieletön, monipuolinen 

kokemus, nämä ”nami nami” retket ovat 

olleet oiva plussa. On ollut myös mukava 

käydä katsomassa Lahden ja Helsingin 

Klubitaloja. 



K immo Alhonsuo tässä. Minä ja vaimoni läh-

dimme siis kahdeksi viikoksi Bulgariaan, Varnan 

kaupungin lähellä sijaitsevalle Kultarannikolle elo-

kuun lopulla. Emme tienneet maasta etukäteen pal-

joa. Olen muuten Bulgariasta ensi kerran tainnut lu-

kea 1970-luvulla, kun luin Helsingin Sanomien ur-

heilusivuja: nimittäin jalkapallojoukkue Lahden Rei-

pas ”kaatui” Sofiassa:12-2. Köpelösti kävi Reippaan 

kotikentälläkin: yksi - seitsemän. Minua alkoi tuol-

loin kiinnostaa joukkue, joka tekee 19 maalia kahdes-

sa ottelussa yhteensä. Bulgarian jalkapallomaajouk-

kue sijoittui jopa neljänneksi USA:n kisoissa vuonna 

1994. 

Lentämiseen ei koskaan totu, se on aina ainutlaatui-

nen kokemus. Olen tässä huomannut matkailuun liit-

tyen, että olen itse koko elämäni elänyt alueella, jossa 

pohjoisin paikka on maailman pohjoisin kaupunki 

Norjan Hammerfest: lännessä Espanjalle kuuluva 

Teneriffa, ja idässä/etelässä Turkki, Egypti ja Bulga-

ria. Sen kauemmaksi en ole päässyt: en Thaimaahan, 

USA:n, en Australiaan. Turkki, Egypti ja Bulgaria 

ovat erilaisia toisiinsa verrattuina, mutta ihmisten 

ulkonäkö ja esim. musiikki muistuttavat toisiaan.  

Lentomatka kesti noin kaksi ja puoli tuntia, ja istuin 

ikkunan vieressä. Finnairin koneen tarjoilu oli ensi-

luokkaista. 

S aavuimme Varnaan myöhään illalla, eikä bussin 

ikkunasta nähnyt paikallista elämää juuri ollenkaan. 

Hotellimme nimi oli Bonita, Madonnan kappaleessa 

laulettu nimi. Olimme kahdeksannessa kerroksessa. 

Hotellin henkilökunta piti meistä heti. Paikallinen 

rahayksikkö on leva, kaksi levaa on yksi euro. Kuten 

kaikissa turistikohteissa, kauppoja ja kojuja riitti ki-

lometrikaupalla. 

 

Ei ollut sisäänheittomeininkiä kuin muissa maissa. 

Kohteliasta väkeä siis, ja huomasi että Keski-

Eurooppa, sivistys, sijaitsi lähellä. Bulgarian rajanaa-

pureita ovat Romania, Turkki, Kreikka, Makedonia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbia ja Kroatia. Meidän hotellin vieressä oli pieni  

Supermarket, ja todella hyvää pikaruokaa tarjonnut 

Kebab-koju.  

L iian vanhoja diskoon?” - emme juurikaan tutus-

tuneet yö-elämään. Väärin pysäköidyt henkilöautot 

kuulemma viedään säilöön, suoraan kadulta, jonkin-

laisella nosturilla, älä siis pysäköi väärin. 

Uimme lähinnä hotellin uima-altaalla. Aurinko porot-

ti, ja lähetin 4 postikorttia, yhden klubitalolle. 

Black Sea, we love you. 

 

- Kimmo Alhonsuo 

Matka Bulgariaan elokuussa 2013 



Siirtymätyökokemus Keravan Prismassa  

A loitin työn keväällä, ohjaajakseni tuli Outi 

Klubilta ja silloinen Klubitalon opiskelija Jaana ha-

lusi myös tulla katsomaan projektia. Alkuun Outi 

tuli mukaani työhön, mutta aika pian jätti minut te-

kemään hyllytystä yksin.  

Toimenkuvani oli teollisten puoli, numerokoodien 

perusteella hyllytin tuotteita esim. shampoot, sii-

voustarvikkeet, vessapaperit, eläinten ruoat. Asiak-

kaat tulivat joskus kyselemään mistä löytyisi jokin 

tuote. 

Pidin työstä, kokonaisuus oli hyvä kokemus, väliar-

vostelu jäi ajan puutteen takia väliin, mutta välita-

voitteeni oli tehdä työtä ripeämmin, ymmärsin että 

jokaisen työpanos on tärkeä, vaikka olenkin kuntou-

tuja.  

 

O pin pian tavaroitten hyllyt ja osasin palvella 

asiakkaita paremmin. Aika meni todella nopeasti, 

tuntuu että muistan ensimmäisen työpäivän kuin 

eilisen ja nyt olenkin käynyt jo puoli vuotta töissä 

ja mielestäni onnistuin ihan hyvin. 

Kannustaisin kaikkia innokkaita kokeilemaan siir-

tymätyötä, jos siihen on voimia ja mahdollisuus, 

raha kannustaa aina ja mukavat työkaverit sekä 

halu yrittää vie eteenpäin ja vaikket jaksaisikaan 

työelämässä, olet kokemusta rikkaampi ja riippuu-

han työn laadusta mitä jaksat tehdä. 

Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja kun teet 

parhaasi, enempää ei voi vaatia.  

 

- Riitta 



 

 PINTOJA 

P intoja on kuudentoista värivalokuvan kokoelma 

asioista, aiheista ja paikoista, joihin liittyy olennaisesti 

jokin tietty pinta tai päällyste. Kaikki teokset on ku-

vattu vuonna 2013 paitsi kolme vuonna 2012. Vaikka 

useimmat kuvauskohteet ovatkin tulleet eteeni sattu-

malta, oli minulla jo alussa valmis suunnitelma, mitä 

tähän kuvasarjaan halusin. Maantieteellä ei ole sen 

kummemmin mitään tekemistä kohteiden kanssa, sillä 

nämä ovat näkymiä, jollaisia saattaa kohdata aivan 

missä tahansa. Asiasta kiinnostuneille: kuva-aiheet 

ovat löytyneet viidestä eri kaupungista: Tallinna, Pär-

nu, Tukholma, Liverpool ja Manchester. 

P intoja on riisuttu ja minimalistinen näkemys kes-

kenään hyvinkin erilaisista asioista ja paikoista. Ta-

voitteeni on ollut irrottaa kuvien kohteet alkuperäises-

tä yhteydestään ja esittää ne uudelleentulkittuina. 

Usein aivan arkipäiväiset asiat, joihin kuka tahansa 

voi törmätä päivittäin tutulla reitillään, ovat pieniä 

osia todellisuudesta. Ne ovat paitsi kommentteja kau-

punki-ympäristöstä myös tuttuudestaan huolimatta 

jossakin määrin myös vieraannuttavia.  

P intoja ovat mm. seinät, katot, ikkunat, ovet, ka-

dut, kiveykset ja vesi. Kun nuo tutut elementit esite-

tään pilkottuina ja tarjoillaan keskenään samankokoi-

sina, muuttuu suuri pieneksi ja pieni suureksi. 

K uvat ovat siis syntyneet sekä suunnitelmallisesti 

että sattumanvaraisesti, matkalla jonnekin ja jostakin. 

Useissa kuvissa on mukana jokin tietty, toistuvakin 

geometrinen elementti. Geometrian lisäksi monissa 

kuvissa on keskeinen myös väri tai oikeastaan värin 

puuttuminen: kuvien värimaailma on varsin pelkistet-

ty ja jotkut ovat suorastaan mustavalkoisia, värillisyy-

destään huolimatta. Kohteet ovat liikkumattomia, jo-

ten siihen miltä ne kulloinkin näyttävät, vaikuttaa suu-

resti valojen ja varjojen vaihtelu. Ja nimenomaan valo 

saa kaikki nuo erilaiset pinnat elämään ja muuttu-

maan, mikään ei ole samanlainen kahtena päivänä. 

Näyttely on esillä Kellokoskella Kahvila Kinuskillas-

sa syys– ja lokakuun ajan. 

 

-teksti ja kuvat Jarmo V- 





Matkamme kohden Amsterdamia ja Waterheuve-

lin klubitalolla pidettävään  EMPAD– koulutuk-

seen alkoi sunnuntaina 6.10.2013. EMPAD-

koulutus on jatkoa ELECT-hankkeelle, jossa on 

mukana Suomen klubitaloverkosto, THL ja Hol-

lannin klubitalo. Koulutukselle on varattu rahoi-

tusta CIMO:sta , ja koulutus päättyy vuoden 2013 

aikana.  

T yöaikamme alkoi päivittäin kello 9 ja päättyi kel-

lo 16-17 välillä, ja päivän ohjelma myös muuttui jat-

kuvasti alkuperäisestä. Työskentelykielenä oli englan-

ti, joka alkukankeuden jälkeen sujui jo loppuviikosta 

kohtuullisesti . Hollannissa lähes kaikilla on moittee-

ton englannin kielen taito. Suhtautuminen meihin 

opiskelijoihin oli aina hyvin ystävällistä ja avuliasta. 

Koulutukseen oli hakeutunut yhteensä 19 henkilöä, 

mutta ainoastaan Suomesta oli osallistujia: kaksi Kes-

ki- Uudenmaan Klubitalolta sekä kaksi Rovaniemen 

Klubitalo Roihulasta. 

Osallistuimme päivittäin aamupäivän työnjakoon, jos-

sa luettiin myös päivän standardi. Iltapäivän työnjakoa 

klubitalolla ei ollut. Osallistuimme myös luentoihin, 

joissa käsiteltiin klubitalotoimintaa erilaisten artikke-

leiden sekä toimintaa ohjaavien standardien kautta. 

Keskusteluissa jäsenten ja työntekijöiden kanssa kävi 

ilmi, että myös meidän omalla klubitalolla toimintaa 

ohjaa varsin tarkasti standardit vaikka emme niistä 

juuri puhu: toimintaamme ohjaa standardit klubitalon 

säännöissä määriteltyjen arvojen kautta, jotka ovat 

samat kuin klubitalotoimintaa ohjaavat kansainväliset 

standardit. 

 

 Iloinen Amsterdam 

Waterheuvelin henkilökuntajäseniä ja jäseniä aamupalalla 

Näkymä vahamuseon ikkunasta: Dam-aukio 

Dudley –jäsen on kattanut aamiaista 

Teksti & kuvat: Pirjo & Kirsi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistuimme myös normaaliin työpainotteiseen päi-

vään tekemällä töitä yhdesä jäsenten kanssa eri yksi-

köissä. 

Päivät menivät Klubitalolla mukavasti  ja iltaisin kier-

simme nähtävyyksissä ja katselemassa ympärillemme. 

Aikaa nähtävyyksiin, museoihin yms. ei ollut paljoa, 

sillä monet kohteet menivät aikaisin illansuussa kiin-

ni. Ehdimme kuitenkin käymään kanavaristeilyllä ja 

Madame Tussaudin vahamuseossa. Loppuviikosta 

olimmekin jo aika väsyneitä, kävelyä tuli harrastettua 

varmasti kilometrikaupalla. Amsterdamista jäi meille 

oikein hyvä kuva, ihmiset olivat todella ystävällisiä 

myös Klubitalon ulkopuolella. Kaupungissa riittäisi 

nähtävää myös toiselle reissulle, joten on varmaan 

mentävä sinne takaisin joku päivä, ihan turistina. 

Koko EMPAD- porukka yhdessä Waterheuvelin johtajan Wan-

der  Reitsman kanssa.  

Perhemallin polkupyörä 

Anne Frankin talossa emme ehtineet käymään Hallitseva kuningaspari vahamuseossa 

Kanaalinvarsilla oli paljon asuntolauttoja 



J 
otain jokaiselle, jokaiselta mantereelta, jokais-

ta ihonväriä ja aksenttia.  Kolmasosa lontoo-

laisista on jostain muualta ja kaupungissa pu-

hutaan satoja kieliä. Lontoosta löytyy kulttuu-

ria, musiikkia, historiaa. Ravintolavalikoima on myös 

vertaansa vailla, mitä ikinä tekeekin mieli syödä, saa 

mitä tilaa, niin kuin sanonta kuuluu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lontoo on jättimäinen, mutta kuitenkin hallittavissa 

tube- eli undergroundkartan avulla. Se on aika moni-

mutkainen eri värisine ristiinrastiin menevine linjoi-

neen, mutta kuitenkin selkeä ja kattava. Oystercardiin 

voi ladata matkoja mihin suuntaan tahansa, kun vi-

lauttaa korttia metroon mennessään ja toisen kerran 

ulos astuessaan, maksaa vain siitä matkasta, minkä 

on matkustanut.   

L 
ontoossa on hauskaa vain hengailla ja 

haistella suusrkaupungin tunnelmaa. Näh-

tävää on loputtomasti, eikä viikon matkal-

la todellakaan ehdi nähdä kaikkea. Esim. 

Trafalgar Square on tosi kansainvälinen paikka, jossa 

järjestetään mm. mielenilmauksia ja katutaiteilijat 

esittävät siellä omaa repertuaariaan.  Aukion itäpuo-

lella on St. Martin In The Field -kirkko, jossa järjes-

tetään lounaskutsuja ja klassisen musiikin iltakonsert-

teja.  Pohjoislaidalla on kansallisgalleria, jossa on 

eräs laajimmista maalauskokoelmista.  Aukiolta joh-

tavasta Charing Crossista mitataan kaikki etäisyydet 

Lontoossa. Aukio on ollut läpi historian perinteikäs 

tärkeiden asioiden ilmoittamispaikka. Muun muassa 

Sir Winston Churchill ilmoitti aukiolla toisen maail-

mansodan päättyneen. Aukiolle kerääntyy myös 

yleensä ihmisiä juhlimaan suuria tapahtumia, voittoja 

ja saavutuksia. 

Muutaman minuutin päässä aukiolta on Lontoon viih-

demaailman keskus Soho.  Lähellä on myös Lontoon 

viheralueet Hyde Park ja Kensington Gardens.  Ox-

ford Street ja Piccadilly Circus ovat myös aivan Tra-

falgar Squaren läheisyydessä. Suurin osa museoista 

on ilmaisia, taidenäyttelyitä on vuoden jokaiselle päi-

välle ja live-musiikkiakin pääsee kuuntelemaan vaik-

ka jokaisena viikonpäivänä, joko pikkurahalla tai täy-

sin maksutta.  

Downtownia Lontoosta. 

Airway Thamesin yli. 



 

T 
hamesin yli menee nykyään myös Air Li-

ne, eli ilmojen halki matkaava hiihtohissi-

tyyppinen kulkuväline. Tosin näkymä siel-

tä ylhäältä ei ole Lontoon kauneimmasta 

päästä mutta kyllähän sieltä kuitenkin aika pitkälle 

näkee. Air Linessa tutustuin brittipariskuntaan, joista 

miehellä oli korkeanpaikan kammo, ja hän oli vähän 

kauhuissaan astuessaan hissiin. Mukana oli tosin 

myös skottimies, jonka kanssa lupsakasti jutellen mies 

näytti unohtavan pelkonsa… Kun pääsimme maan 

kamaralle, kutsui skottimies minut käymään luonaan 

Skotlannissa, ja antoi etanaposti-osoitteensa, joka nyt 

digiaikana on aika harvinaista… En tiedä koska olen 

menossa Skotlantiin, mutta Lontooseen ainakin halu-

an takaisin mahdollisimman pian! 

Kuvat ja teksti:  Sanna  H. 

 

Miimikko Trafalgar Squarella. 

Tienristeyksessä. 

Ruokaa! 

Mielenosoittajia Trafalgar Squarella. 
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