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V arjossakin on lähes liian lämmintä, aurinkoon ei voi 

edes ajatella menevänsä. Vieressä vuoroin kuorsaa ja läähät-

tää kuumuudesta koira. Mitä lie koira ajattelee tuijotellessaan 

maassa vilistäviä muurahaisia?  Jostakin joen rannalta kuuluu  

lokkien kirkuna, joka sekoittuu tuulen huminaan ja kaikuu 

kalliolta toiselle.  

 

T ulee mieleen kirja lokki Joonatan. Onkohan nuo joen ran-

nalla huutavat lokit samankaltaisia kuin Lokki Joonatan Li-

vingstone? Milloin viimeksi luinkaan kirjan Lokki Joonatan?  

Lokki Joonatan on kirja lokista, jonka elämä rakentuu rakkau-

desta lentämiseen ja lentämisen tuomaan vapauteen. Kirja al-

kaa Joonatanin lentoharjoituksista, ja siitä miten lentämisen 

taito on paljon tärkeämpää, kuin ruoasta kilpaileminen.  

 

J oonatanilla on palava halu liitää valon nopeudella, tehdä 

samalla silmukoita pilvien yläpuolella ja kokea aurinko siivis-

sään. On paljon tärkeämpää lentää, kuin räpytellä siipiään, 

tuntea tuuli siivissä ja tuulen tuoksu nokassa.  Lokkiparven 

muiden lokkien silmissä Joonatanista tuli liitoharjoitusten 

vuoksi parven hylkiö, vastuuton ja kuriton, lokkiparven pettu-

ri.  Joonatan,  joka vain haluaisi onnistua lentämisessä,  vii-

mein karkotetaan suuresta lokkien parvesta.  Petturi ja erilai-

suuden tavoittelija. Ja vaikka Joonatan menettääkin kirjan 

tekstissä siipiensa hallinnan monen monituista kertaa ja muut-

tuu syöksyssään sekavaksi höyhenmassaksi, loiskahtaa  

meren aaltoihin ja herää pimeässä aallokossa, se uskoo vapau-

teen. Toisinaan epäuskon ja väsymyksen keskellä kumea ääni 

sen sisimmässä sanoo: ” Ei siitä tule mitään.  

Minä olen vain lokki”  

 

J oonatan ei kuitenkaan anna periksi: hänellä on unelma, 

jonka hän on päättänyt toteuttaa. Joonatan ei luovuta missään 

vaiheessa lentämisen opettelua, vaikka kokeekin paljon vas-

toinkäymisiä. Joonatan vain jatkaa yrittämistä ja lopulta on 

itse opettamassa muille lentämisen ja liitämisen jaloa taitoa ja 

vapauden tunnetta. Eräänä päivänä Joonatan kohtaa ramman 

lokin, jonka lentotaidoissa ei ole paljoakaan kehumista. Joo-

natan näkee kuvajaisen itsestään tuossa toisessa hyljeksityssä 

lokissa, jolloin Joonatanista tulee tämän opettaja. Joonatan 

vakuuttaa rammalle lokille, että tämä kykenee lentämään ja 

olemaan vapaa jos vain itse sitä haluaa, ja on valmis yrittä-

mään.  

 

 

 

 

KLUBIPOSTI   

On Keski-Uudenmaan  

Klubitalon 

jäsenten ja henkilökunnan  

yhdessä julkaisema  

ei-kaupallinen jäsenlehti. 

 

Loutinkatu 2 

04400 Järvenpää 

Puh. 09-2711414 

 

Sähköposti: 

keski-uudenmaan.klubitalo@ 

ku-klubitalot.fi 

 

Kotisivut: 

www.ku-klubitalot.fi 

 

KLUBITALO 

AVOINNA 

 

Ma - To 8.00 - 15.00 

Pe 8.00 -  14.00 

 

 

 

Kannen kuva: Pirjo  

PÄÄKIRJOITUS 



3 

 

 

 

 

 

U nelmalla on siivet, aivan kuten lokeillakin. 

Lokki Joonatan löytää taivaaseen ja tapaa siellä 

lokkivanhimman Tsiangin. Tsiang opettaa hänelle 

niin fyysisesti kuin henkisestikin vapautta, lentä-

mistä ja siirtymistä paikasta toiseen liikuttamatta 

sulkaakaan. Kun tulee Tsiangin aika lähteä, itse-

varmuutta onnistumisistaan ja taidoistaan saanut  

Joonatan ottaa koulutettavakseen taivaaseen tullei-

ta lentohaluisia lokkeja. Niin kuin Lokki Joonatan, 

myös ihminen voi saavuttaa unelmansa, jos vain 

tekee töitä sen eteen, unohtamatta sitä, että vas-

toinkäymisetkin kuuluvat unelmien saavuttami-

seen.  

 

J okaisella ihmisellä on unelmansa, mutta uskal-

lus ja vapauden kokeminen vaatii rohkeutta, ja nii-

den voittamiseen meillä jokaisella on oma 

”Tsiang”. Taidanpa kaivaa kirjahyllystä Lokki 

Joonatanin. Mitäpä muutakaan sitä voisi näin kuu-

mana päivänä tehdä kuin lukea, kuunnella tuulta, 

kuunnella koiran kuorsausta, Lokki Joonatanin kir-

kunaa joella, unelmoida ja nauttia vapaudesta, ke-

sästä. 

 

Kirsi Tenhunen 

Sisällys: 

MANCHESTER (RE)UNITED  ………….sivu    4 
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24 Kuvaa sekunnissa   ………..……………sivu   8 

Haastattelut                       ………...……….sivu  10 

Kevätretki               ………………………...sivu 12 

Yhteistyötapaaminen   ……………………..sivu 15 
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O lin vaimoni kanssa huhtikuun lopulla matkalla 

Englannissa, Manchesterissa sekä Liverpoolissa. Mat-

ka alkoi maanantaina 22. huhtikuuta, läksimme kotoa 

taksilla aamukuudelta. Lentoasemalla jouduimme jo-

nottamaan puoli tuntia laukkujen jättämistä ja toiset 

puoli tuntia turvatarkastusjonossa. Kun olimme sen 

selvittäneet olikin käveltävä jo suoraan lähtöportille. 

Lento Helsinki-Vantaalta Manchesteriin kesti noin 2 h 

40 min, koneen laskeutuessa  näkyi kaikkialla silmän-

kantamattomiin  samanlaisia punatiilisiä asuintaloja – 

tyypillisiä brittiläisiä esikaupunkikoteja. Junamatka 

lentokentältä keskustaan kesti noin 20 min ja Piccadil-

ly-asemalta menimme taksilla hotelliin, joka sijaitsi 

aivan ydinkeskustassa. Yllätys oli iloinen kun huo-

neemme oli ylimmässä (8.) kerroksessa ja näkymä  

 

 

 

yli kaupungin hieno. Totuuden nimissä on sanottava, 

ettei Manchester millään muotoa ole kaunis kaupunki, 

mutta omalla tavallaan sekin viehätti. 

E nglannissa ja erityisesti Manchesterissa kolme 

tärkeintä asiaa ovat jalkapallo, jalkapallo sekä jalka-

pallo. Saapumispäivämme iltana Manchester United 

voitti kotiottelunsa Aston Villaa vastaan ja varmisti 

näin 20. valioliigan mestaruutensa, joista ensimmäi-

nen tuli kaudella 1907-08 – perinteitä siis riittää. Kau-

pungin toinen mahtiseura on Man City, joka sekin on 

juhlinut mestaruuksia. Kävimme ManU:n kotistadio-

nilla Old Traffordilla opastetulla kiertokäynnillä, joka 

kesti 1,5h. Vaikka katsomot olivat tyhjinä niin paikal-

la oli kuitenkin aivan maaginen tunnelma – Theatre Of 

Dreams (Unelmien Teatteri) onkin varsin osuva lem-

pinimi tuolle maineikkaalle jalkapallopyhätölle. Siellä 

oli myös MANU-museo, joka valotti hyvin seuran 

maineikasta historiaa. Kaupungin keskustassa oli li-

säksi Kansallinen Jalkapallomuseo, joka keskittyi 

enemmän jalkapallon historiaan ja Englannin maa-

joukkueeseen. 

O ld Traffordille menimme Metrolink-

raitiovaunulla ja sieltä kävelimme joen rannassa ole-

vaan hyvin erikoisen näköiseen rakennukseen, jossa 

toimii Imperial War Museum North (sotamuseo). 

MANCHESTER (RE)UNITED 

Näkymä hotellihuoneestamme. 

Klubin sisäänkäynti. 
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Vanha junanvaunu. 

Täällä oli aineistoa ja esineistöä ensimmäisen ja toisen 

maailmansodan sekä kylmän sodan ja terrorisminvas-

taisen sodan ajoilta. Aika vaikuttava oli sisätiloissa 

roikkuva brittiläinen Harrier-hävittäjä, jonka erikoi-

suutena on se, että se pystyy nousemaan pystysuoraan. 

M anchester on teollistumisen alkulähde – kau-

pungin historia on täynnä eri alojen teollisuutta ja tuo-

tantoa, joita esiteltiin mielenkiintoisessa MOSI-

museossa (tiede- ja teollisuusmuseo). Historia näkyi 

eri puolilla kaupunkia: punatiilisiä rakennuksia ja van-

hoja tehdasrakennuksia ja varastomakasiineja, niitä 

riitti joka puolella. 

B ritanniassa kun oltiin, niin myös musiikki ja eri-

tyisesti populaarimusiikki on leimallisesti läsnä kaik-

kialla. Konserttisaleja, -areenoita ja erilaisia klubeja 

riitti joka makuun ympäri kaupunkia. Meillä oli hyvä 

tuuri kun hotellistamme vain 100 metrin päässä sijaitsi 

yksi koko Manchesterin alueen parhaista klubeista: 

”Band On The Wall”. Olin hankkinut sinne jo etukä-

teen kotimaassa netistä pääsyliput yhdelle illalle, 

esiintyjä oli englantilainen soullaulaja Alice Russell, 

keikka oli hyvä ja klubi muutenkin mukava, aikalailla 

Tavastia-Klubin tyylinen – ainoastaan hiukan pienem-

pi. Onnistunut ilta. Toisena iltana taas olimme niin 

ikään etukäteen hankituilla lipuilla Bridgewater 

Hall’issa, joka on noin 2000 hengen konserttisali  jota 

pidetään akustiikaltaan saarivaltakunnan parhainpiin 

kuuluvana. Siellä ohjelmisto kattoi klassisen musiikin 

sekä jazzin ja rockin ja maailmanmusiikin. Meillä oli 

liput klassisen musiikin konserttiin, esiintyjä yksi tä-

män hetken eurooppalaisia huippuorkestereja Buda-

pest Festival Orchestra ja ohjelmassa oli mm. Beetho-

ven’ia ja Brahms’ia – hieno konsertti ja upea akustiik-

ka. Toinen onnistunut ilta. 

T oinen merkittävä jalkapallokaupunki ja Beatlesin 

kotikaupunki Liverpool sijaitsi vain noin 45 min juna-

matkan päässä. Mersey-joen rantamille reilasimme 

eräänä aamuna ja teimme muutaman tunnin tutustu-

miskiertueen siellä. Joki ja meri sekä niiden myötä 

merenkulku ja satama- ja telakkatoiminta ovat olleet 

mahtitekijöitä Liverpoolin suuruuden aikoina. Kerran 

niin eloisa ja volyymiltaan suuri elinkeinonala on nyt-

temmin näivettynyt ja kaupungissa on sen seurauksena 

paljon työttömyyttä ja Liverpool onkin yksi Euroopan 

köyhimpiä kaupunkeja. Liverpoolissa on kaksi valio-

liigan jalkapallojoukkuetta: FC Liverpool ja Everton, 

joista ensiksimainitussa on ollut suomalaisedustusta-

kin: Sami Hyypiä toimi jopa joukkueensa kapteenina 

muutaman vuoden. 

M erihistoria oli voimakkaasti läsnä kaikkialla ja 

merimuseo olikin erityisen kiinnostava kohde, siellä 

viimeistään tuli selväksi kuinka merkittävää kaikki 

merenkäynnin mukanaantuoma toiminta on ollut. Me-

Imperial War Museum North. 
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rimuseon yhteydessä oli myös Orjuusmuseo, joka sopi 

sinne hyvin, sillä merenkulku ja orjakauppa kulkivat 

käsikädessä menneinä vuosisatoina. Ja Liverpoolissa 

ei voi välttyä Beatlesilta: joka korttelissa tuntui olevan 

puoti, joka myi erilaista rihkamaa Beatlesin nimellä. 

Ja onhan heillä aihettakin pieneen paikallisylpeyteen 

sillä neljän työläiskodin nuorukaisen tie maailman-

maineeseen ja kuuluisuuteen ja sitä kautta rikkauteen 

on tarina unelmasta, joka voi toteutuakin tosielämässä. 

Popmusiikki ja jalkapallo, niiden perustalla on Liver-

poolin suuruus vankkumaton. 

L iverpoolista jäi kuitenkin kaikesta huolimatta 

hieman valju olo, saattaa olla että tihkusateellakin oli 

osuutta asiaan. Paluumatkalla junassa kohti Manches-

teria olikin tunne, että olimme saaneet Liverpoolista 

sen mitä sillä oli annettavana. 

J os pitää shoppailusta on siihen Manchesterissa hy-

vä mahdollisuus. Siellä on muun muassa Britannian 

suurin kaupungin keskustassa sijaitseva ostoskeskus 

”Arndale Centre”. On tavarataloja ja erikoisliikkeitä 

sekä lähes kaikkien mahdollisten ketjujen puodit ovat 

hyvin edustettuina.  Ja kuten maassa muutenkin niin 

myös koko Manchester on leimallisesti hyvin moni-

kulttuurinen kaupunki. Tämä näkyy hyvin erityisesti 

ravintolatarjonnassa: eri maiden keittiöt ovat hyvin 

edustettuina ja joka päivälle voi valita eri maanosan 

ruokaa syödäkseen. Perinteisin brittiruoka on kuiten-

kin ”fish & chips”, jota tuli luonnollisesti myös mais-

tettua. 

J a kuten kaikki matkat, myös tämä tuli päätökseen-

sä. Menimme hotellilta lentokentälle taksilla, joka oli 

varsin edullinen, vain  20 £. Paluumatka meni jou-

tuisasti ja kotiin ehdimme ennen puolta yötä. Jälleen 

kerran oli todettava, että matkailu on kivaa ja avartaa 

mutta kotiin on aina hyvä tulla! 

 

Teksti ja kuvat: Jarmo V 

 

 

 

Old Trafford’in jalkapallopyhättö. 



7 

 

 

 

 

 RYTMINURKKA 

T hick as a Brick on englantilaisen Jethro Tull -

yhtyeen vuonna 1972 julkaisema konseptialbumi. joka 

oli samalla yhtyeen viides studiolevy. Vuonna 1971 

Tull oli jo julkaissut ehkäpä parhaan ja suosituimman 

albuminsa "Aqualung", jonka jälkeen yhtyeen ko-

koonpanossa tapahtui muutoksia. Joskus Thick As A 

Brick'in sanotaan olevan progressiivista rockia, mutta 

pelkästään se että levyllä on vain pitkiä kappaleita tai 

ainoastaan yksi kappale kuten tässä ei tee musiikista 

vielä "progea". 

L evyn tarina kertoo 8-vuotiaasta Gerald Bos-

tockista (lempinimeltään "Little Milton", jonka ru-

noon koko levyn sanoitukset perustuvat. Konseptia 

tukevat CD- ja vinyylijulkaisujen kansilehtiset, jotka 

on naamioitu fiktiivisen St. Cleve Chronicle -

sanomalehden painokseksi. Levyn kansi toimii sano-

malehden etusivuna, pääotsikkonaan Bostockin dis-

kaaminen paikallisesta runokilpailusta. Itse asiassa 

kaikki tekstit on kirjoittanut yhtyeen johtohahmo Ian 

Anderson, joka vastasi myös sävellyksestä ja hoiti 

laulun lisäksi myös huiluosuudet sekä soitti myös viu-

lua, luuttua ja trumpettia 

L evy sisältää vain yhden yli 40-minuuttisen kap-

paleen, joka on jaettu kahteen osaan vinyylilevyjen 

kaksipuolisuuden takia. Tempo, tahtilajit ja soittimet 

vaihtelevat pitkin kappaletta useasti. CD:llä koko teos 

voidaan kuunnella yhtenäisenä ja kerralla. Vuonna 

2012 Thick As A Brick julkaistiin uudelleen remaste-

roituna ja remiksattuna 40-vuotisjuhlalaitoksena, jo-

hon kuuluu musiikki myös monikanavamiksauksena 

että alkuperäisenä miksauksena DVD:llä. Juhlapakka-

uksen täydentää tukeva teksti- ja kuvaliite. 

T hick As A Brick jakoi arvostelijoiden mielipi-

teet, mutta myi siitä huolimatta hyvin. Levy onkin en-

simmäinen Jethro Tull -albumi, joka on käynyt Yh-

dysvaltain albumilistan kärjessä. Levy myi Britannias-

sa platinaa. Albumia seuranneella kiertueella konsertit 

venyivät yli kaksituntisiksi pitkien kappaleiden ja en-

tistä showtyylisemmän rakenteen takia. Lisäksi yhty- 

 

 

een uusimmat jäsenet ottivat taiteilijanimet käyttöön: 

Barrie Barlow'sta tuli Barriemore Barlow ja Jeffrey 

Hammond lisäsi toisen Hammondin sukunimensä pe-

rään. Kyse oli sisäpiirin vitsistä, sillä Hammondin äi-

din tyttönimi oli ollut myös Hammond. 

T eosta on esitetty konserteissa näihin vuosiin 

saakka - kokonaisena sekä pilkottuna - vuoden 1972 

kiertueen jälkeen ensimmäinen täydellinen esitys to-

sin oli vasta teoksen 40-vuotisjuhla 2012, jolloin An-

derson julkaisi omissa nimissään myös kauan odote-

tun jatko-osan, joka jatkaa edelleen Gerald Bostock'in 

tarinaa. Julkaistiinpa aikanaan levystä myös single, 

joka arvatenkin oli melkoinen torso verrattuna koko 

teoksen noin 44 min pituuteen. Näinä pakatun mp3-

musiikin ja 2,5 minuutin formaattipopin päivinä on 

virkistävää kaivaa esiin klassikko yli neljän vuosi-

kymmenen takaa ja antautua menoon mukaan. Mainit-

takoon vielä, että albumin nimi on vapaasti suomen-

nettuna "Tyhmä Kuin Saapas" - sen merkitystä voim-

me vain arvailla! 

 

Kuuntele albumi: http://www.youtube.com/watch?

v=M9JEPeeohYs 

Teksti: Jarmo V 
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M ontrealin olympialaiset ja Lasse Virenin ja 

Pertti Karppisen kultamitalit. Vuosi on 1976, jolloin 

aloitin opinnot Turun Yliopistossa ja olin ennen lu-

kukauden alkua ehtinyt käydä moottoripyöräretkellä 

Ahvenanmaalla sekä Ruisrockissa.  

T aksikuskin  (Taxi Driver) New Yorkiin sijoit-

tuva elokuva kertoo yksinäisestä Vietnamin sodan 

veteraanista, joka haluaa hinnalla millä hyvänsä pe-

lastaa lapsiprostituoidun (Jodie Foster) sutenöörin 

(Harvey Keitel) kynsistä. Elokuva keskittyy ihmisen 

eristäytyneisyyteen ja vainoharhoihin. Yksi eloku-

van tunnetuimmista kohtauksista on De Niron yksin-

puhelu peilin edessä: "You talking to me?"  

T aksikuski menestyi taloudellisesti erittäin hyvin 

ja sai huomiota useissa palkintogaaloissa. Elokuva 

oli ehdolla neljän Oscarin voittajaksi, mutta ei voit-

tanut niistä yhtäkään. Se sai kuitenkin Cannesin elo-

kuvajuhlien Kultainen Palmu-palkinnon parhaana  

elokuvana. Jodie Foster sai kaksi Bafta-palkintoa, 

parhaasta sivuroolista ja uutena tulokkaana. Myös 

elokuvan musiikit säveltänyt Bernard Herrmann sai 

Bafta-palkinnon. IMDB:ssä. Taxi Driver on äänes-

tetty tätä kirjoitettaessa kaikkien aikojen parhaimpi-

en elokuvien joukkoon sijalle 56. 

N äin tämän mestariteoksen ensimmäistä kertaa 

sen ilmestymisvuoden ensi-iltaviikolla ja kokemus 

oli järisyttävä, puistattavakin ja sanalla sanoen mie-

leenpainuva. 

T ravis Bickle (Robert De Niro) viettää tappavan 

tylsää elämää eikä saa yöllä nukuttua. Travis käy 

öisin katsomassa pornoa paikallisessa pelkästään X-

Rated -elokuvia näyttävässä teatterissa. Kun tämä-

kään ei auta univaikeuksiin, Travis päättää ryhtyä 

ajamaan taksia yön pimeinä tunteina. Kaikki, mitä 

hän näkee kadulla - prostituoidut, narkkarit, rikolli-

set, kerjäläiset, sutenöörit, jne. vaikuttavat häneen 

suuresti ja hän päättää tehdä asialle jotakin. 

24 KUVAA SEKUNNISSA 
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T aksikuski provosoi yhteiskunnan mallia täysin 

häpeilemättömästi. Kukaan ei hoida kaikkea mätää 

pois kadulta, joten Travis päättää otta hommat hal-

tuunsa. Kun Travis saa kyytiinsä senaattori Charles 

Palantinen, hän ehdottaa ”saasta” -siivoushommia hä-

nelle, mutta puheistaan huolimatta Palantine ei tee 

asialle mitään. Miten jonkin kaupungin asiat voivatkin 

olla tällä tavalla? Ohjaaja Scorcese itsekin on lyhyes-

sä kohtauksessa taksimatkustajana takapenkillä. 

R obert De Niro vetää kerrassaan loistavan roolin 

yksinäisenä ja elämäänsä kyllästyneensä taksikuskina. 

Kun Travis mumisee peilin edessä "You Talkin' To 

Me?" -kysymystä edestakaisin, voi vain ihmetellä Ni-

ron näyttellijäkykyjä. Karismaattinen ja mieleen-

painuva kohtaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodie Fosterin esitys Iriksenä, 13-vuotiaana prostituoi-

tuna, on urotyö nuorelta tytöltä vaikeassa roolissa. 

Harvey Keitel, vetää myös hyvän roolin Sport-

nimisenä parittajana. Peter Boyle on osuva valinta  

Wizardin rooliin. Cybill Shepherd puolestaan esittää 

vaalitoimistossa työskentelevää Betsyä, jonka Travis 

yrittää iskeä itselleen, mutta heidän suhteensa jää mel-

ko hataraksi ja pinnalliseksi. 

E lokuvan lopussa Travis joutuu raivaamaan koko 

käytävällisen miehiä löytääkseen tiensä Iriksen luokse 

ja pelastaakseen tämän. Travis istahtaa sohvalle yltä 

päältä omassa ja muiden veressa, ja poliiseja ryntää 

sisään. Travis painaa sormensa vasemmalle ohimol-

leen ja päästää vähän aikaa aseiden ääniä. Lopussa 

vielä näytetään Iriksen vanhempien lähettämää kiitos-

kirjettä Travisille sekä lehtileikkeitä hänen urotyös-

tään. 

Katso traileri: http://www.youtube.com/watch?

v=0k_ZBz30BJA 

Teksti: Jarmo V 
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JAANAN HAASTATTELU 

1) Kuka ja mitä olet ? 

 Olen Jaana Viskari, muun muassa lähihoitaja-

 opiskelija, äiti, isosisko & vaimo. 

2) Mistä tulet? 

 Tulen alun perin Itä-Suomesta, tätä nykyä Jär-

 venpäästä. 

3)  Minne menet? 

 Kuljen kohti kesän lämpöä! 

4) Mikä on Klubitalolla parasta? 

 Klubitalolla parasta ovat  ihmiset & ilmapiiri : ) 

5) Mikä on Klubitalolla huonointa? 

 Huonointa ovat remonttia vaativat rännit. 

6) Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitys-

täsi mielenterveyskuntoutujista, miten? 

 Viikot Klubitalolla ovat osoittaneet, että täällä 

 on ihmisiä isolla i:llä ilman titteleitä tai muita 

 määreitä. 

7) Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este? 

 Raha ja resurssit ovat vain valintoja. Lisää euro

- ja sijoittaisin kuntatasolla perhetyöhön ja psy-

 kiatriseen kuntoutukseen. 

8) Lempiruokasi ja –juomasi? 

 Lempiruokiani on useita, esimerkiksi kuharullat 

 ja kanttarellikastike, lempijuomani on raikas 

 vesi. 

9) Lempielokuvasi? 

 Ihania leffojakin on paljon, mutta sanotaan tä-

 hän Kieslowskin väritrilogia, erityisesti Sininen. 

 Lemppareihin lukeutuvat myös Paistetut, vihreät 

 tomaatit ja Good will hunting. 

10) Mistä musiikista pidät? 

 Harvassa ovat ne riffit, jotka eivät sieluani lii-

 kauta… esimerkiksi U2, Sting tai Adele toimi-

 vat aina, mutta syttymään saavat myös Lumen 

 valo, Karri Koira sekä Sibelius. 

 

 

 

11) Mihin uskot / et usko? 

 Uskon rakkauteen ja elämään, Seiskan horos-

 kooppeihin vain, jos ne povaavat hyvää ; ) 

12) Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi?

 Olen omimmillani ihmisten kanssa työskennel-

 lessäni. Se toteutuu sekä nykyisessä että tulevas-

 sa ammatissani. 

13)    Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty?  

 Haluan kiittää kaikkia klubitalolaisia kuluneista 

 viikoista, ja toivotan talolle ja sen väelle monia, 

 hyviä vuosia! 

 

Kysymykset ja kuvat: Jarmo V 
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1) Kuka ja mitä olet ? 

 Olen Janette, 22-vuotias sosionomiopiskelija 

 Järvenpäästä. 

2) Mistä tulet? 

 Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

3) Minne menet? 

 Aamuisin klo 8.00 klubitalolle. Sieltä klo 16 

 kuntosalille töihin ja sen jälkeen itse treenaa-

 maan ja kaupan kautta kotiin siivoamaan ja syö-

 mään. 

4) Mikä on Klubitalolla parasta? 

 Klubitalon yhteishenki on aivan loistava. Har-

 vassa paikassa voi olla niin oma itsensä kuin 

 täällä. Parasta olette kuitenkin te jäsenet. 

5) Mikä on Klubitalolla huonointa? 

 Klubitalo voisi saada enemmän rahoitusta jotta 

 pystyttäisiin järjestämään enemmän matkoja, 

 joista jäsenet tykkäävät. 

6) Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitys-

täsi mielenterveyskuntoutujista, miten? 

 Osasin aika hyvin ennakoida millaista toiminta 

 täällä on. Ilokseni olen huomannut kuinka pal-

 jon tietoa ja taitoa jäsenillä on. Jokaisella on 

 oma vahvuutensa tietyissä asioissa. 

7) Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este? 

 Jos raha ei olisi este klubitalolal niin veisin jäse-

 net kuukauden lomalle Thaimaahan, jossa voisi 

 ratsastaa norsuilla ja maata auringon alla. Jos 

 minulla olisi paljon rahaa ostaisin monta sijoi-

 tusasuntoa ja maksaisin läheisteni kaikki maksut 

 pois. 

8) Lempiruokasi ja –juomasi? 

 Proteiiniletut, kana, riisi, kaurapuuro aamulla ja 

 juomana vesi. 

9) Lempielokuvasi? 

 The Dragonfly 

10) Mistä musiikista pidät? 

 Kaikki sekalainen menee, ei mitään tiettyä. 

11) Mihin uskot / et usko? 

 Uskon, että meille jokaiselle on annettu oma 

 tehtävämme. 

12) Mitä harrastat? 

 Harrastan monipuolista liikuntaa ja body fitne-

 siä. Iltaisin vietän vapaa-aikaani telkkarin ääres-

 sä 

13) Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi?  

 Tiedän, että olen oikealla alalla. Sosiaaliala on 

 kuitenkin niin laaja, joten ajan kuluessa saa näh-

 dä mihin suuntaudun. 

14) Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty? 

 On ollut ilo olla täällä, toivon teille kaikille hy-

 vää jatkoa ja iloista kesää, moikataan kun tava-

 taan! 

JANETTEN HAASTATTELU 
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Klubilaisten kevätretki suuntautui tänä keväänä 

Pärnuun, mukana matkassa oli 26 henkilöä. Vie-

timme Pärnussa yhden yön ja pari päivää. Kyselin 

joiltakin matkaan osallistuneilta reissun tunnel-

mia: 

 

Leena: Tunnelma oli hyvä ja tiivistyi porukassa. Ark-

kitehtuuri oli erilaista. Vinkkinä Virossa matkustavil-

le, kaupungin ulkopuolella ei ole huoltoasemia. Mat-

kanvarrella näkyi haikaranpesiä. 

 

Pauli: Ihan kiva reissu, tuli levättyä, saunottua ja ui-

tua. Valokuvasin keskustaa ja rantaa. Kotiinpaluu oli 

mielestäni liian myöhäinen. 

 

Jan: Kivaa oli käydä terassilla juomassa Cokista ja 

kävellä kaupungilla. Ruoka oli hyvää, aamupala oli 

tosi monipuolinen. Olisin halunnut jäädä sinne viikok-

si. 

 

Eija: Kaikin puolin hieno reissu, ei mitään negatiivis-

ta. Kaikki oli järjestetty erittäin hyvin, ohjelmaa oli 

sopivasti. Miinusta se, että merellä on levää ja kasvil-

lisuutta. 

 

 

 

 

Hannu: Mukavaa oli jo senkin takia, että se oli elämä-

ni ensimmäinen laivamatka ja ylipäätänsä ulkomaan-

matka. Hotellissa uinti oli mukavaa ja mukava reissu 

muutenkin, vaihtelua minulle.  

 

 

 

Kevätretki 
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Jarmo: Oli kiva käydä rentouttavissa hoidoissa hotel-

lilla. Pärnussa oli paljon kivoja puurakennuksia. Aa-

mupala hotellilla oli todella hyvä. Kaupungilla oli ki-

vaa kävellä koska liikennettä oli vähän, Pärnu oli rau-

hallinen kaupunki. Meri-ilma tuntui miellyttävältä. 

Mukavaa oli myös katsella bussin ikkunasta viron 

maaseutua, eikä aina Tallinnaa. 

 

Pete: Todella onnistunut reissu, viidestä tähdestä an-

taisin neljä ja puoli. Puolikas tähti lähti pois siitä, että 

saunassa oli niin kuumat lattiat. Idyllinen rauhallinen 

pikkukylä, tosi ihanteellinen hermolomakohde. 

 

Jukka: Bussimatka Tallinnasta Pärnuun oli vaaralli-

nen, koska bussikuski ohitteli niin paljon. Ruoka oli 

hyvää, kävin uimassa ja saunassa Hannun kanssa. 

Pää oli kipeä, mutta se meni ohi. Viro on omituinen 

kieli. 
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Ari: Matka oli ihana, hotellissa palvelu oli korkeata-

soista. Löytyi myös kasvisruokaa,ja se oli hyvää, kiitos 

siitä. Hotellille arvosanaksi täysi kymppi, sinne voisi 

mennä uudestaan! 

 

Outi: Ihania kakkuja ja hyvää seuraa, kauniita taloja. 

Oli kiva shoppailla! Kaikki järjestelyt sujuivat tosi 

hyvin. 

 

Heikki: Hyvää ruokaa, siellä oli jo silloin kesäinen 

sää. Jännittävä bussimatka mennessä… 

 

Haastattelut: Pirjo 

Kuvat: Jarmo, Pirjo, Heikki 
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TEEMA: Voimaantuminen 

HUSin ja kolmannen sektorin yhteistyöaamupäivä 
 

1. Napakka ohjeistus 

2. Työvälineiden valinta 

3. Sitten hommiin 

Tapahtui Klubitalolla 18. huhtikuuta: Vieraat pääsi-

vät tutustumaan talon toimintaan osallistumalla arki-

töihin jäsenten ohjaamana. Sattui olemaan siivous-

päivä, joten tehtäviä riitti kaikille. Vaihdoimme osia: 

jäsenet toimivat asiantuntijoina ja ohjasivat vieraita. 

 

Välitöntä  tunnelmaa aamupäivän jälkeen voisi ku-

vailla innostuneeksi. Tämä oli uusi kokemus sekä 

vieraille että jäsenille. Työt saatiin tehtyä, ohjaami-

nen sujui, tehtävää riitti kaikille.  

 

Välillä leikittelimme draamaharjoituksella opiskelijan 

ohjaamana. Kivaa oli. 

Varmaan parhaita tapoja tutustua johonkin 

toimintaan on osallistua siihen. Klubitalolla 

sen  toteuttamiseen on erityisen hyvät mah-

dollisuudet. Samaa mallia toivottavasti pääs-

tään kokeilemaan vielä uudelleen, joskus, 

meillä tai muualla. Vieraillemme päivä oli 

taatusti voimaannuttavan erilainen. 

Teksti ja kuvat: Outi ja Heikki  
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO 

Loutinkatu 2 

04400 Järvenpää 

 

Kesäkuun ensimmäisenä maanantaina oli kova helle. Kävimme jäätelökioskilla her-

kuttelemassa. 


