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Pääkirjoitus 
 

H yvä mielenterveys on mielen ja ruumiin tasapainoa 

ja hyvinvointia. Hyvällä mielenterveydellä on myös pal-

jon ulottuvuuksia terveys– ja sairauskäsitteiden ulkopuo-

lella. Mielenterveydellä tarkoitetaan muun muassa kykyä 

olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ilmaista tuntei-

taan, nauttia elämästä, sietää pettymyksiä ja vastoinkäymi-

siä. Hyvään mielenterveyteen kuuluvat myös riittävä itse-

tunto ja omanarvontunto sekä toisten ihmisten arvostami-

nen. 

 

K aikkien mielenterveysongelmien syntymistä ja nii-

den pahenemista kannattaa ennaltaehkäistä. Se on 

sekä inhimillisesti että yhteiskunnan rakenteita kannattele-

vaa toimintaa, josta hyötyvät sekä yksilö että yhteiskunta.  

 

P reventiivistä työtä tekevät useat eri tahot. Esimerkik-

si varsin useilla vapaaehtoistoimintaa pyörittävillä kol-

mannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli koko vä-

estön psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä ja mielenter-

veysongelmien ennaltaehkäisyssä. Kolmannella sektorilla 

toimii lukuisa määrä erilaisia järjestöjä, jotka tekevät ar-

vokasta preventiivistä työtä. Vapaaehtoistoiminta tuottaa 

hyvinvointia sekä avun saajalle että antajalle. Yksinomaan 

kolmannen sektorin vastuulle ei preventiivistä työtä voi 

silti jättää. Paras hyöty saadaan selkiyttämällä kaikkien eri 

toimijoiden roolit ja sopimalla yhteistyöstä ja voimavaro-

jen jakamisesta yli ”oman tontti-rajan”. 
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N äin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 

osaamista voidaan kohdentaa jo syntyneiden terve-

ysongelmien pahenemisen ehkäisyyn ja kuntoutta-

vaan työhön.  

T oimintojen rahoituksesta päättävien on hyvä 

ymmärtää, että vastuuta preventiosta ei voi sälyttää 

kokonaan kolmannelle sektorille ja vapaaehtoistoi-

mijoiden harteille. 

S amalla on hyvä pitää mielessä, että hyvän mie-

lenterveyden saavuttamiseksi tarvitaan suunnitelmal-

lista ja pitkäjänteistä työtä kaikkien ihmisten mielen-

terveyden edistämiseksi, jolla voidaan mahdollistaa 

yksilön oikeus kokea yhteisöllisyyttä yksinäisyyden 

sijaan. 

- Kirsi Tenhunen 

Onnittelut 50 v. Jaskalle!!! 

(Kuva: Sanna) 
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V uotta 2011 voi kuvailla värikkääksi, haasteel-

liseksi ja toimeliaaksi klubitalovuodeksi. Motivoitu-

nut ja osallistava työskentelyote sekä ilolla tekemi-

nen auttoivat toiminnan edelleen kehittämisessä, uu-

sien toimintamuotojen toteuttamisessa ja hyviksi ha-

vaittujen käytäntöjen ylläpidossa. Toiminnan moni-

puolistaminen ja jäsenten vaikuttamismahdollisuudet 

toiminnan kehittämisessä antoivat mahdollisuuden 

toteuttaa toimintaa enenevässä määrin jäsenten toi-

veiden, tavoitteiden ja tarpeiden mukaiseksi vastaa-

maan arjessa tarvittavia kykyjä ja taitoja. 

T oiminnan mahdollisti hyviksi koetut käytännöt 

eri viranomaistahojen välillä, sekä jäsenten työllisty-

minen ja koulutukseen pääsyt. Samalla koko klubita-

lotoiminnan tarpeellisuus ja merkitys erityisesti va-

paavalintaisuuden ja tasavertaisuuden periaatteiden 

mukaisena todettiin rahoittajatahojen osalta ainutlaa-

tuiseksi ja kannatettavaksi.  

V uoden 2011 suurin epävarmuustekijä oli uusi-

en toimitilojen ja vuokrasopimuskuvioiden selvittä-

minen, vuokranantajan konkurssin yhteydessä.  

Vuodelle 2011 ajoittunut toimitilojen muutto oli val-

taisan iso haaste niin henkilökunnalle kuin jäsenis-

tölle. 

K lubitalon jäsenmäärä kasvoi  22 uudella jäse-

nellä, aktiivijäsenten siirtyessä työ- ja opiskeluhaas-

teiden pariin (työhön 12 ja koulutukseen 7 henkilöä).   

 

T uloksia ei voi syntyä ilman aitoa yhteistyötä ja 

yhteiskuntavastuun kantamista eri toimijoiden välil-

lä. Jäsenten aktiivisuus, luovuus, omien taitojen ja 

voimavarojen käyttö sekä vastuunkanto sekä omasta 

kuntoutumisesta, että talon toiminnasta yleisesti 

tuottaa yhteisesti hyväksyttävää sosiaalista pääomaa.  

T oiminnan tarpeellisuudesta ja jäsenten omien 

mielipiteiden kuuleminen ja subjektiiviset tuntemuk-

set välittyvät jokaisessa arjen toiminnassa, arjen hal-

linnassa, kuntoutumisen etenemisessä ja sairaalahoi-

don tarpeen vähenemisessä. 

 - Kirsi Tenhunen 

VUONNA 2011 
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VUONNA 2011 
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K esällä ehdittiin pyöräillä Tuusulan-

järven ympäri. 

Tutustuttiin työläiskotimuseoon ja makka-

raakin  saatiin. 

 

 

VUONNA 2011 
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S yksyllä vietettiin uusien tilojen vihkiäisiä, har-

joiteltiin alkusammutusta ammattilaisen opastuksel-

la. Ja makkaraa, sitä ei ole koskaan liikaa. 

VUONNA 2011 
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VUONNA 2011 
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VUONNA 2011 
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RYTMINURKKA  

F -U-N-K. Funk on rytmimusiikingenre, jonka 

uranuurtajiin, kehittäjiin ja suuriin nimiin James 

Brownin ("Soulin Kummisetä") ohella kuuluu  

eittämättä myös sanfranciscolainen yhtye SLY & 

THE FAMILY STONE. Yhtyeen perustaja ja 

johtohahmo on Sylvester ”Sly” Stone, joka toimi 

aikaisemmin DJ:nä ja on lisäksi tuottaja, kitaristi, 

laulaja ja säveltäjä. Family Stone oli myös 

ensimmäisiä yhtyeitä, joissa oli sekä 

afroamerikkalaisia että valkoisia jäseniä. 

Yhtyeeseen kuului myös Slyn sisko Rosie (piano) 

sekä toinen ”naismuusikko” Cynthia Robinson, joka 

soitti trumpettia. Basson 

varressa nähtiin Larry 

Graham jr, jota pidetään 

ns. peukkubasson isänä. 

Yhtye perustettiin vuonna 

1967 ja se julkaisi 

ensimmäiset albuminsa 

varsin huomaamattomasti. 

Kolmas LP ”Life” sisälsi 

jo muutaman hitin ja 

neljäs albumi ”Stand” 

kiteytti ilmestymis-

vuonnaan 1969 koko 

siihenastisen 

musiikkifuusion ja 

merkitsi paitsi 60-luvun 

loppua myös soulin, 

psykedelian , rockin ja R 

& B:n yhteensulautumista. 

Tämä albumi antoi hyvän 

pohjan menestykselle ja oli varmaan yksi merkittävä 

syy siihen, että yhtye sai kutsun esiintymään samana 

vuonna Woodstockin festivaaleille. Esiintyminen oli 

menestyksekäs ja teki Sly & The Family Stonesta 

supertähtiä. 

M aailmassa elettiin kuitenkin epävakauden 

aikoja ja myös yhtyeen jäsenten – eikä vähiten Sly’n 

itsensä – henkilökohtaiset elämät ajautuivat 

vaikeuksiin, eikä vuonna 1970 ilmestynyt uutta 

musiikkia mutta sentään ”Greatest Hits” –kokoelma. 

Vuonna 1971 ilmestyi sitten albumi, jolla oli 

uudenlainen yhtye, vaikka kokoonpano olikin 

pysynyt samana. LP:tä koristi ainoastaan koko 

kannen kokoinen Yhdysvaltain tähtilippu. LP;n nimi 

oli rohkea ”There’s A Riot Goin’ On” (Meneillään 

on mellakka), joka oli reilu irtiotto aiemmasta 

kepeydestä ja hyväntuulisuudesta. Yhtyeen sointi on 

muuttunut raskaammaksi ja tempokin aavistuksen 

hitaammaksi, musiikki on monisäikeinen ja –

kerroksinen kudelma, jonka päälle yhtyeen jäsenet 

soulille tyypilliseen tapaan heittävät lauluosuuksia 

vuoronperään. Yleistunnelma albumilla on  

ahdistunut jopa depressiivinen mutta yhtä kaikki 

kyseessä on yksi populaarimusiikin mestariteoksista.  

T here’s A Riot Goin’ On on ennenkaikkea 

yhtenäinen kokonaisuus, jossa heijastuvat paitsi 

maailman niin myös Stonen oman elämän ongelmat 

ja kaootisuus. Suurimmaksi hitiksi nousi ”Family 

Affair”, joka oli sekä pop- että r&b –listojen numero 

yksi – ei mikään huono saavutus albumilta, joka on 

varsin epäkaupallinen niin 

soundeiltaan kuin 

säveliltäänkin. Riot on 

tummien hauduttavien 

rytmien ja syvien ”toista 

puolta” heijastavien 

visioiden mestariteos. Sen 

soinnit eivät ole 

vanhentuneet reilussa 40 

vuodessa tippaakaan, se 

kuulostaa yhä synkältä ja 

vakavalta – siitä puuttuu 

saman aikakauden 

tyypilliselle soulmusiikille 

(sekä Motown- että 

Phillysoul) tyypillinen 

positiivinen iloisuus ja 

kepeys sekä tanssittavuus. 

Eihän ympäröivä 

maailmakaan levyn 

julkaisemisen aikoihin antanut aihetta kepeilyyn; 

taustalla vaikuttivat sekä Vietnamin sota että 

Yhdysvaltain omat sisäiset asiat. 

S ly & The Family Stone ja ”There’s A Riot 

Going On” kuuluvat tumman rytmimusiikin 

kaanoniin ja sen vaikutus on neljän vuosikymmenen 

kuluessa ollut vankka niin soul-, funk-, rock- ja r&b-

musiikkiin sekä myös hip-hopiin. Albumia 

kuunnellessaan siitä löytää joka kerralla jotain uutta 

sävyä, ikäänkuin sen rytmikeitos poreilisi ainiaan 

levyllä pysähtymättä koskaan. Niin ja albumin 

nimikappale ”There’s A Riot Going On” on 

kestoltaan 0.00 – siis mittaamattoman lyhyt aika 

hiljaisuutta ! 

 

-Jarmo V 
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S am Peckinpah ja väkivallan verinen runous. 

Vuosi 1969 ja "The Wild Bunch" (Hurja Joukko) 

avasivat uuden luvun amerikkalaisen elokuvan 

yhden omimmista 

lajeista - nimittäin 

western (länkkäri). 

Pecinpah tunnetaan 

varsin suoraa väkivaltaa 

sisältävien elokuvien 

ohjajana, jolla oli jo 

ennen Hurjaa Joukkoa 

kokemusta kolmen 

länkkärin verran, mutta 

ne olivat niin 

muodoltaan kuin 

sisällöltäänkin 

perinteisempiä elokuvan 

konventioita 

noudattelevia teoksia. 

Kuusikymmenluvun puolivälissä oli syntynyt uusi 

lännenelokuvien alalaji ”spagettiwestern”, jonka 

johtavana ohjaajanimenä oli italialainen Sergio 

Leone. Tämä ilmiö synnytti myös lajityypille uuden 

supertähden: Clint Eastwoodin. Tämä ilmiö pakotti 

myös amerikkalaisen westernin uusiutumaan ja 

Peckinpah oli tämän joukon kärjessä. 

E lokuvan perusjuoni on varsin yksinkertainen: 

joukko ikääntyneitä rikollisia tekemässä vielä 

viimeisen keikkansa. Eletään vuotta 1913, vanha 

länsi on jo väistynyt ja moderni maailma tekee 

tuloaan. Joukkio ryöstää rautatietoimiston, mutta 

ryhmän johtajan entinen kumppani on vastassa 

väijyksissä mukanaan sekalainen joukkio 

onnenonkijoita ja palkkiometsästäjiä, jotka 

rautatieyhtiö on palkannut. Rosvot pettyvät kun 

suuren hopeasaaliin asemesta saavatkin käsiinsä 

vain pelkän syötin. Ryhmä ratsastaa Teksasista Rio 

Granden yli Meksikoon. Agua Verden kaupungissa 

näkyy Meksikon vallankumouksen jättämät jäljet ja 

sitä johtaa rosvokenraali. Ryövärijoukko ryhtyy 

kenraalin töihin ja ryöstää Yhdysvaltain armeijan 

asejunan. Tästä kenraalin kapinalliset saavat 

lisäaseistusta ja kertaalleen vesiperän saaneet miehet 

puolestaan palkitaan kullalla. Kuvaan tulee myös 

laajempia sotilaspoliittisia vaikuttimia, ollaanhan jo 

aivan ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä, 

juoneen punoutuu myös saksalainen 

sotilasneuvonantaja, joka on Meksikossa 

testaamassa ja toteamassa saksalaisten uusimpia 

aseita. 

E lokuvassa matkan varrella väkivalta ryöpsähtää 

tulisena liemenä kasvoille useaan otteeseen, verta 

vuodatetaan ja sitä vuodetaan. Väkivaltaa korostaa 

ei sen määrä vaan se tapa 

millä se kuvataan ja tässä 

Peckinpah ohjaajan 

ominaisuudessa toi jotain 

innovatiivista, nimittäin 

taistelukohtaukset 

kuvattiin monesta 

kulmasta ja leikattiin 

vuorottelemaan sekä 

normaalinopeudella että 

hidastettuna. Tämä uusi 

kuvaustyyli toi 

uudenlaisen hurmeisen 

koreografianomaisen 

vaikutelman ja ”Hurjaa 

Joukkoa” pidettiinkin 

vuosia elokuvan historian väkivaltaisimpana 

elokuvana, ei ruumiiden määrän vaan nimen omaan 

ohjaajan omintakeisen tyylin vuoksi. Tähän samaan 

tyyliin perustuu moni sen jälkeinen filmi ja 

suorastaan uusi elokuvalaji, joka nostaa väkivallan 

jalustalle mutta ei kuitenkaan elokuvallisesti yllä 

samalle tasolle Peckinpahin kanssa. Vaikka 

korostuneesti elokuva muistetaan aina väkivallasta, 

pohtii siinä ohjaaja myös sitä mitä lännen 

muuttuminen merkitsi lainsuojattomille. 

H urja Joukko on kiistatta ohjaajansa Sam 

Peckinpahin paras elokuva ja päätyö. Peckinpah 

palasi vielä western-ljityyppiin kahdesti, mutta ei 

ylittänyt itseään. Vaikka elokuva sai ilmestymisensä 

aikaan runsaasti kritiikkiä ja sitä pidettiin 

kiistanalaisena, on se kuitenkin kelpuutettu 

merkittävänä elokuvana säilytettäväksi Yhdysvaltain 

Kongressin kirjaston Kansalliseen 

elokuvarekisteriin. 

N ykypäivän mittapuulla ”Hurja Joukko” ei 

vaikuta kovinkaan shokeeraavalta, päähuomio 

keskittyy enemmänkin ensiluokkaisen 

näyttelijäkaartin hienoihin roolisuorituksiin 

nasevaan dialogiin ja upeaan kuvaukseen. ”Hurja 

Joukko” ei takuulla ole jokaiselle sopiva elokuva, 

mutta ennakkoluulottomalle ja avoimelle mielelle se 

on ajoittaisessa järkyttävyydessäänkin upeaa 

katsottavaa: todellinen klassikko ! 

- Jarmo V 

24 KUVAA SEKUNNISSA 



12 

M ustavalkoiset valokuvat, joista näyttelyni 

koostuu, on kuvattu vuosien 2005 ja 2011 välillä. 

Kaikki esillä olevat teokset  ovat syntyneet matkoil-

lani niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Ni-

mensä mukaan (fragmentti = katkelma, pala) näytte-

lyn 18 teosta esittelevät ympäröivää maailmaa enim-

mäkseen yksityiskohtina – pieninä lohkaisuina jos-

tain suuremmasta. Ihminen on kuvissa läsnä ainoas-

taan viitteellisesti ja useimmiten varsinaisen kuva-

alan ulkopuolella. Monissa on mukana myös voima-

kas valon ja varjon vuorottelu luomassa kontrastia ja 

elämää muutoin niin liikkumattomiin ja pelkistettyi-

hin kuviin.  

M onista teoksista on aistittavissa jotakin tuttua, 

jotain ennen nähtyä – mutta samalla myös jotain vie-

raannuttavaa – ehkäpä siksi, että kuvien kohteet esi-

tetään ei kokonaisina vaan pilkottuina osiin ja uudel-

leentulkittuina. Myös urbaanin maiseman elementit 

ovat toisilleen sukua – olipa kuvan aihe sitten Lissa-

bonista tai New Yorkista, Prahasta tai Tallinnasta, 

Palmasta tai Atlantic Citystä kaikkia yhdistää sama 

valon leikki ja kaupungin laitamien kaikkialla sa 

 

mankaltaiset osin hylätyt ja autiot takapihat sekä 

vanhojen rakennusten detaljit, varjot ja muodot. 

V alokuvausta olen harrastanut 10-vuotiaasta 

lähtien, lähes koko työurani (20 v) tein valokuvien 

parissa. Vaikka valokuva olikin ammattini, en ole 

ammatiltani valokuvaaja. Nyt kun sairaus on vienyt 

eläkkeelle, on aikaa jälleen kuvata itse ja kokea taas 

innostusta ja elämyksiä. Prosessi alkaa siitä kun kat-

son kameran etsimen läpi ja päättyy kun vedos laite-

taan kehykseen jolloin siitä tulee ”teos”. 

Näyttely on esillä Kellokoskella Kahvila Kinuskil-

la’ssa 31.1.-31.3. 2012. 

- Jarmo V 

FRAGMENTTEJA  
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Kuka, mitä häh? 

O:Oskari Skyttä, sivari pakosta. Ensikosketus 

alaan. Ei koulutuspohjaa. Erikoistunut lii-

kuntaan. 

M:Miska Hietala, opiskelija Helsingin diakonia 

ammattikorkeakoulusta. Toinen työharjoitte-

lu, ja mahtava meininki. 

Miksi juuri klubitaloon? 

O: Kiinnostus mielenterveyskuntoutujia kohtaan, 

sekä suositeltu paikkaa. 

M: Myöskin kiinnostus kyseiseen paikkaan, ei 

aikaisempaa kokemusta järjestöistä, eikä 

mielenterveys puolen työstä. 

Ennakkoluulot/odotukset paikasta? 

O: Ei aavistustakaan kun aloitin – mitä odottaa. 

Viikkojen jälkeen ihmettelin vain missä ovat 

kuntoutujat, koska talo täynnä tuntumakseen 

tavallisia ihmisiä. 

M: Ei varsinaisesti odotuksia, ehkä jotenkin luu-

lin että täällä olisi kovinkin työsuorituspai-

notteista meininki, mutta ilokseni huomasin 

että painopiste on ihmisten keskenään olemi-

sessa, kohtaamisessa sekä toinen toisensa 

huomioimisessa. 

Kakun pituus? 

O: Talolla 2.1 eteenpäin 11 kuukautta. 

M: Seitsemän viikkoa talolla. 

Jos olet oppinut jotain, niin mitä? 

O: Mielen voima on valtaisa ja huomaa monissa 

piirteitä itsestä. 

M: Ehkä tärkeimpiä asioita mitä oppinut, niin 

ihan olemisen taito. Kuuntelemisen ja hiljai-

sen tiedon omaksumisen. Monesti arkisessa 

kohtaamisessa on enemmän sosiaalista pää-

omaa kuin voisi saada millään hienolla työ-

otteella. 

Mitä harrastat? 
O: Seinäkiipeily, Telinevoimisteluopetus. 

M: Rullaluistelua kesäisin, lukeminen, aikido. 

Mihin uskot/et usko? 

O: Uskon kehitykseen ja parempaan huomiseen 

sekä aseista kieltäytymiseen. En usko asioi-

den olevan sitä miltä näyttää, enkä usko kapi-

talismiin. 

M: Uskon Jumalaan, sekä valinnan voimaan. Ih-

miset voivat uskoakseni lähes aina valita. En 

usko lottoon, enkä minkään usko kapitalis-

min kantavan loputtomiin. 

Erikoisinta sinussa? 

O: Pienenä rakensin itselleni arkun pahvilaati-

kosta,  koska halusin olla vampyyri. 

M: Kaksi varvastani on kasvanut yhteen. 

Suurin unelmasi? 

O: Kiertää maailmaa, ja kiivetä valloittamatto-

mia kallioita. 

M: Muuttaa Irlantiin ja perustaa Bed and break-

fast paikka  
Tulevaisuus? 

O: Joko opiskelemaan ehkä ensihoitajaksi, tai 

heittäytyä tuntemattomaan ja lähteä maail-

malle kiipeilemään. 

M: Valmistua sosionomi diakoniksi, ja päästä 

diakoniahommiin! 

Kysymykset: Oskari & Miska, Kuva: Jarmo V 

SIVARIN JA HARJOITTELIJAN HAASTATTELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskari, siviilipalvelus-

mies ,vasemmalla 

 

Miska, sosionomiharjoittelija,  

oikealla 
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Kuka ja mitä olet ? 

Joni, kahden lapsen isä ja mielenterveyskuntoutuja, 

työkokeilussa tammikuusta 2012 alkaen 

 

Mikä on Klubitalolla parasta ? 

 Vuorovaikutus jäsenten kesken ja henkilökun-

nan huolenpito 

 

Mikä on Klubitalolla huonointa ? 

       Päivä loppuu liian nopeasti ! 

 

Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este ? 

Enemmän liikuntaa (uintia esim.) ja fysioterapet-

ti opastamaan kehonhallintaa 

 

Lempiruokasi ja –juomasi 

Kasvisruoka ja vesi (salaatit, ruoka ilman tulta), 

pyrkimys tulla vegaaniksi. 

 

 

 

Olet ortodoksi, mitä se tarjoaa sinulle elämää 

varten ? 

Pyrkimys hyvään, ihmisiä luontoa sekä itseä 

kohtaan 

 

Mistä musiikista pidät ? 

Klassisesta musiikista sekä moderneista virsitul-

kinnoista 

Lempielokuvasi ? 

Kurjat (Les Miserables) 

Millaisena olet kokenut aikasi Klubitalolla ? 

Aika on ollut rikastuttavaa ja voimia antavaa 

Mitä haluat sanoa, mitä ei kysytty ? 

Toivon, että jokainen talolle tulija ottaisi asiat rau-

hallisesti hetki kerrallaan ja olisi läsnä juuri tässä 

hetkessä 

 

 

Kysymykset ja kuva: Jarmo V 

JÄSENHAASTATTELU 
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO 

Loutinkatu 2 

04400 Järvenpää 

Loutinkatu 2: 

 

Linja-autoasemalta Vuoritietä 600 metriä, 

Rautatieasemalta vajaa kilometri. 


