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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 Sanna 

Kiinnostuin klubitalon toiminnasta ainakin kuukausi ennen 

sinne menemistä.  Sitten eräänä aamuna olin menossa kaup-

paan, kun samaan bussiin tuli  eräs klubitalon jäsen jolta 

kysyin: Missä se Klubitalo oikein on? ( Olin netistä ottanut 

selvää osoitteesta samalla viikolla, mutta en tiennyt minne 

mennä). Hän neuvoi minulle reitin ja päätin samalta 

istumalta jäädä klubitalon pysäkillä pois ja mennä katso-

maan paikan päälle. Näin minä tulin Klubitalolle.  

Minut otettiin ystävällisesti vastaan ja muutama ihminen 

tuli sanomaan, että olen tutun näköinen. Minulta kysyttiin: 

Missäköhän olemme tavanneet kun näytät niin tutulta.  En 

itse ollut rekisteröinyt heitä missään aikaisemmin mutta 

minut muistettiin jostakin - ehkäpä Kellokoskelta. 

Tulin taas seuraavalla viikolla ja sain aina pieniä puuhastelu 

-tehtäviä, joita sai tehdä, ettei päivä menisi ihan 

”haahuiluksi”. Kanttiini tuli myös pian tutuksi kahvin ja 

aamupalan merkeissä. 

Se oli hiukan ennen joulua kun tulin ensimmäistä kertaa, 

joten jouluaterian aika tuli pian. Minusta oli  mukavaa kun 

oli yhteinen jouluateria. Sai seurassa syödä joulukinkut ja 

kalat kun joulun vietin kumminkin yksin kalkkunoineni ja 

laatikoineni. 

Olen alkanut viihtyä Klubitalolla pienen oleskelun jälkeen. 

Ihmisiä en tunne nimeltä kun vajaat 10 kpl, mutta minulla 

on aikaa tutustua ihmisiin. Käyn Klubitalolla 2 kertaa vii-

kossa. Kun lähden suljen oven hyvällä mielellä ja tiedän 

tulevani takaisin. 

Aamuisin kun lähden, saan suurta tyydytystä siitä, että he-

rään ja saan raijattua itseni ylös sängystä 8.10 bussiin. 

Myös se on mukavaa kun aamupalaa ei tarvitse aina itse 

laittaa vaan sen saa hintaan 50s - vaikka pidänkin ruuan 

laittamisesta. 

Hyödyn itse siitä, että saan olla ihmisten parissa koko päi-

vän. Ei ole niin yksinäistä, sekä on mukavaa puuhailla 

esim. salaatin kanssa ja saa omatoimisesti siivota tai tehdä 

jotakin muuta, eikä ketään pakoteta mihinkään.                                                                                                         

Jos ja kun ihmisellä riittää halua ja kiinnostusta ryhmiä vetä-

mään , niin se on hyvä kun annetaan tilaisuus siihen. Meillä 

on täällä liikunta-, karaoke-, leffa-, kädentaito– ym.. ryhmiä.                                                                                    

Ystävänpäiväkortit olen saanut tehtyä kädentaitoryhmässä ja 

leikattua pari tonttua. Ryhmät toimivat vertaistuen turvin, 

minkä koen hyväksi. 

Jäsen X  

                                   

  

  

Klubitalolaisen mietteitä 
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RYTMINURKKA 

P alataanpa tällä kertaa ajassa hieman taaksepäin 

vuoteen 1968. Euroopassa oli laajoja opiskelijamella-

koita, erityisesti Ranskassa.  Tsekkoslovakian miehi-

tys, Meksikon kesäolympialaiset ja Grenoblen talviki-

sat. Rakkauden kesä 1967 oli takana ja Woodstock 

vielä vuoden päässä.  

A merikkalaismuusikko Jimi Hendrix (1942-

1970) oli Experience yhtyeensä kanssa oli jo vuoden 

1967 Montereyn Popfestivaalilla räjäyttänyt pankin ja 

tehnyt itsestään maailmankuulun. Samana vuonna 

Hendrixin yhtye esiintyi Suomessa Helsingin Kulttuu-

ritalolla, ja tämä keikka on jäänyt vaikuttamaan monia 

suomalaisia muusikoita. Takana oli kaksi LP:tä ”Are 

You Experienced”   sekä ”Axis Bold As Love”.  Ja 

julkaisuaan odotti yhtyeen luovin huippu ja yksi kaik-

kien aikojen parhaista tupla-albumeista,  ”Electric La-

dyland”.  

E lectric Ladyland’ista tuli lopulta Experience’n 

viimeinen yhteinen albumi. Se julkaistiin syyskuussa 

1968 ja USA:ssa se nousi listaykköseksi ja Britan-

niassakin se saavutti viidennen sijan. Levylla soitti 

useita vierailevia muusikoita ja varsinkin basisti Noel 

Reddingin osuus oli vähenemään päin. Redding ’in ja 

Hendrix’in keskinäinen yhteistyö sujui melko kehnos-

ti levytyksen aikaan ja Hendrix soittaakin useilla kap 

 

paleilla itse bassoa. Lopulta yhdeksän kuukautta le-

vyn ilmestymisen jälkeen Jimi Hendrix Experience 

hajosi. 

E lectric Ladyland on yksi psykedeelisen rock-

musiikin tärkeitä virstanpylväitä. Albumilla on selke-

ää poppia, progressiivista rockia, bluesia sekä kappa-

leessa ”Crosstown Traffic” jo idullaan olevana myö-

hempinä vuosikymmeninä syntynyttä hip hopia. 

N oel Reddingin ja Hendrixin keskinäiset ongel-

mat eivät suinkaan olleet ainoita projektia kohdan-

neista vaikeuksista; jo levytysten aikaisessa vaiheessa 

tuottaja Chas Chandler vetäytyi pois kyllästyttyään 

venähtäneisiin studiosessioihin ja Hendrixin mukaan 

kutsumien ihmisten läsnäoloon. Niinpä albumi lopulta 

kun se julkaistiin olikin Hendrixin itsensä tuottama. 

L evy julkaistiin siis 2-LP –formaatissa sekä myös 

kahtena erillisenä levynä. Eurooppalainen versio jul-

kaistiin omalla kannellaan, jossa oli joukko alastomia 

naisia. Tämä kansi oli englantilaisen levy-yhtiön idea 

eikä Hendrix itse pitänyt siitä.   

U SA:ssa Electric Ladyland julkaistiin etukannes-

saan kuva, jonka Hendrix oli alkujaan toimittanut levy
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-yhtiölle. Tämän kuvan 

oli ottanut Linda East-

man (myöh.  McCart-

ney). 

A lbumin kuului-

simpia kappaleita ovat 

”All Along The Watch-

tower”, joka oli Bob 

Dylanin Hendrixille 

säveltämä,  jo mainittu 

”Crosstown Traffic” 

sekä yksi rockhistorian 

upeimmista  kitarahym-

neistä "Voodoo Chile 

(Slight Return)". Kap-

pale on hyvä esimerkki 

Hendrixin työtavasta: 

hän otti deltabluesin 

muodon ja ja psykedeli-

soi sen lisäten vokaa-

liosuudet, jotka olivat 

kuin suoraan Voodoo-

papin puhumia. Voodoo 

Chile on myös yksi 

Hendrixin eniten konserteissaan esittämiä kappaleita. 

Se on ollut myös myöhemmille kitaristisukupolville 

lähes pakollista harjoittelumateriaalia, usein kopioitu 

muttei koskaan ylitetty tai saavutettu alkuperäisen 

voimaa ja energiaa. Tällä kappalella Hendrix käytti 

kitarassaan ”Cry Baby” –wah-wahpedalia, joka olikin 

yksi Jimi Hendrixin tavaramerkeistä. 

E lectic Ladyland täyttää tänä vuonna  45 vuotta, 

mutta se ei voisi olla yhtään ajankohtaisempi ilmesty-

misensä aikoihin kuin nyt. Se oli suunnannäyttäjä se-

kä studiotyöskentelyn että myös rocksäveltämisen alu-

eilla. Albumi kuuluu kaikkien aikojen tärkeimpiin le-

vytyksiin kaikki genretkin huomioon -ottaen. Se kuu-

lostaa jokaisella kuuntelukerralla uudenlaiselta ja eri 

laiselta ja voi vain arvailla mitä olisi seurannut tämän 

albumin jälkeen jos Hendrix olisi saanut elää pitem-

pään, sillä tämä jäi viimeiseksi Hendrixin elinaikana 

julkaistuksi studioalbumiksi. 

 

Kuuntele kappale:   

http://www.youtube.com/watch?v=XaUcI8u-31c 

 

Jarmo V 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XaUcI8u-31c
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24 KUVAA SEKUNNISSA 
 

B lade Runner on brittiläisen Ridley Scottin vuon-

na 1982 ohjaama dystopia-tieteiselokuva (dystopia = 

tulevaisuuden epätoivottu yhteiskunta). Scott oli koke-

nut sci-fi –filmien ohjaaja, olihan hänellä ansioinaan 

mm. yksi genren suurimmista klassikoista ”Alien” 

vuodelta 1979. 

 

B lade runner sijoittuu synkkään tulevaisuuden Los 

Angelesiin vuonna 2019. Käsikirjoitus perustuu löy-

hästi Philip K. Dick’in romaaniin 

”Palkkionmetsästäjä”. 

 

B lade Runner ei ilmestyessään menestynyt Pohjois

-Amerikassa, mutta sai paremman vastaanoton Euroo-

passa. Myöhemmin se on kuitenkin saanut huomatta-

vasti arvostusta ajatuksia herättävän yksityiskohtaisen 

maailmansa vuoksi. Videolla elokuva saavutti innok-

kaan kannattajajoukon ja kulttisuosion. Se menestyi 

lopulta niin hyvin, että se valittiin yhdeksi ensimmäi-

sistä elokuvista, jotka julkaistiin DVD:nä. 

 

E lokuvan Los Angeles on usein mainittu postmo-

dernina elokuvakaupunkina. Blade Runnerin kaupunki 

ei ole visio ultramoderneista pilvenpiirtäjistä ja järjes- 

tyksessä olevista, mekaanisista sisustuksista, vaan se 

on pikemminkin sekoitus esteettisesti kierrätettyä rap-

piota. 
 

F ilmin suurimpia vahvuuksia on visuaalisesti kau-

nis ja huolellisen yksityiskohtaisesti toteutettu tum-

masävyinen lavastus – sekoitus sadetta, pursuavaa sa-

vua ja loputtomasti muuttuvia keinovaloja, jotka yh-

dessä synnyttävät mielikuvan dystooppisesta yhteis-

kunnasta ja rappiolla olevasta Maaplaneetasta. 

Ohjaaja Ridley Scott halusi kuvan näyttävän pimeältä, 

mutta sisältävän silti useita valokerroksia. Kuvaaja 

Jordan Cronenweth käytti työssään monimutkaisia 

väripaletteja. Hän valitsi usein raskaita valonlähteitä, 

jotka oli sijoitettu juuri ja juuri pois näkyvistä. Näin 

hän valaisi elokuvan ainutlaatuisella tavalla. Kuvaajan 

idea elokuvaa tehdessä oli: “Kyse ei ole siitä, mitä va-

laistaan, vaan siitä, mitä ei valaista.” 

 

N ykyään monet pitävät Blade Runneria moderni-

na klassikkona sekä 2000-luvun tärkeiden teemojen ja 

huolenaiheiden ennustajana. Siihen myös viitataan 

useissa muissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Yksi 

tyiskohtaisen ja omaperäisen tulevaisuudenkuvansa 

ansiosta sitä myös pidetään yhtenä kaikkien aikojen 

vaikutusvaltaisimmista elokuvista. Sen visuaalista  
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tyyliä on jäljitelty runsaasti, ja sitä pidetään kyber-

punk-genren määritelleenä elokuvana. Se on myös 

monien tieteentekijöiden suosikkielokuva Blade Run-

ner myös toi kirjailija Philip K. Dick’in Hollywoodin 

tietoisuuteen ja sen jälkeen lukuisia elokuvia on tehty 

hänen kirjojensa pohjalta. 

 

E lokuvan pääosaa esittää Harrison Ford, jonka roo-

lihahmo Deckard keskittyy karanneiden replikanttien 

jäljittämiseseen näiden piilotellessa Los Angelesissa. 

Muissa elokuvan keskeisissä rooleissa ovat Sean 

Young ja Rutger Hauer sekä Daryl Hannah. Koko elo-

kuvan ajan näyttää vallitsevan loputon yö, vettä sataa 

ja ilmapiiri on lohduton. Deckard ja replikantit ottavat 

yhteen useaan otteeseen eikä sivullisiakaan säästetä. 

Lopulta todellisuus hämärtyy eikä ole enää mitenkään 

selvää kuka on replikantti ja kuka ei. 

 

 

L evityksessä on ollut kaikkiaan seitsemän eri ver-

siota Blade Runnerista. Ohjaajan versio julkaistiin 

1992. Vuonna 2007 taas tuli ohjaajan hyväksymä  

”Lopullinen leikkaus”. Eri versiot poikkeavat toisis-

taan pienillä muutoksilla juonessa ja muutamissa koh-

tauksissa, elokuvan loppu sen sijaan vaihtelee suures-

tikin. 

 

 

A llekirjoittanut on nähnyt tämän tieteisklassikon 

eri versioina kymmeniä kertoja, joka kerta filmistä 

löytyy jotain pientä uutta. Scottin aiemman Alien-

ohjauksen kanssa Blade Runner on yksi kaikkien aiko-

jen hienoimmista sci-fi –elokuvista – samassa sarjassa 

Fritz Langin Metropoliksen kanssa ja se onkin jo pal-

jon. 

 

Katso Blade Runner –traileri: http://

www.youtube.com/watch?v=iYhJ7Mf2Oxs 

 

Jarmo V 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iYhJ7Mf2Oxs
http://www.youtube.com/watch?v=iYhJ7Mf2Oxs
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E 
spanjaan lähtiessäni odotin 

kulttuuria, aurinkoa, la-

tinotemperamenttia ja hyvää 

ruokaa.  Mutta kuinkas sitten 

kävikään… 

Siinä kymmenen aikoihin  2.11. perjantai-

aamupäivällä saavuin Faron lentokentälle 

Etelä-Portugaliin. Lennot kestivät noin 6 

tuntia vaihtoineen Lissabonissa. Minua 

tulivat hakemaan kentältä suomalainen 

ystäväni Jemina sekä toinen suomalainen, 

Sirpa, joka oli asunut Espanjassa jo 20 

vuotta. 

Parin tunnin automatkan jälkeen saavuim-

me pieneen kylään nimeltä Tharsis. Siellä 

oli Kristus on vastaus -ryhmän leiri. Vein 

tavarani pieneen asuntovaunuun joka oli 

asuntoni tämän kaksiviikkoisen aikana. 

Maisemat olivat hienot. Hevosia ja possu-

ja laiduntamassa leirin tuntumassa, hieno-

ja kukkuloita ja puita, ja ennen kaikkea-

kesä! Vaikka sää ei ollutkaan helteinen, 

oli se kuitenkin keskiverto-suomen kesän 

veroista. Kaikki leirissä oli suunniteltu 

kulkemaan pyörillä, eli vessat, suihkut ja 

keittiö olivat siirreltävissä leirin vaihtaes-

sa paikkaa. Oli totulteltavaa aina kaupun-

gissa asuneelle ja mukavuuksiin tottuneel-

le naiselle arabialaiseen vessaan (reikä 

lattiassa) ja siihen, että jos halusi siirtyä 

”huoneesta” toiseen, vaikka keittiöön tai 

suihkuun, oli mentävä ulkokautta. Lisäksi-

alkoi satamaan. Ja satoi lähes taukoamatta 

monta päivää putkeen. Maa oli täynnä 

mutaa, joka tarttui vaatteisiin ja kaikkialle. 

Onneksi minulla oli kumisaappaat muka-

na, ilman niitä en olisi pärjännyt. Välillä 

aurinkokin näyttäytyi-mutta vain hetkeksi. 

Lisäksi leirissä oli vatsatauti-epidemia, 

monet sairastivat. Onneksi en sentään 

saanut sitä pöpöä. Minulla ei ollut kannet-

tavaa mukana, ja puhelimella netissä käy-

minen olisi tullut liian kalliiksi. Joten ei 

oikein ollut mitään tekemistä-tai olisi var-

maan ollut- muttei mitään mitä olisin tot-

tunut tekemään koiranilmalla.  Asunto-

vaununi oli niin pieni ettei matkalaukkuni 

oikein mahtunut avattuna sinne ilman että 

täytti koko lattiatilan.  Joten lähinnä istut-

tiin sisätiloissa ja juteltiin. Ilmapiiri oli 

lämmin ja minut otettiin vastaan, vaikka 

olin vain ”vieraileva tähti” .  Elämä leirillä 

oli jotenkin tosi huoletonta, ei tarvinnut 

ostaa mitään, ruoat tehtiin 35 hengelle 

kerralla, ja kaikki muukin tehtiin kimpas-

sa. Huumoria viljeltiin runsaasti.  

 

Viimeisenä maanantaina pääsin käymään 

Sevillassa kaverini Jeminan kanssa, joka 

oli leirillä vuoden. Käytiin kiertoajelulla 

kaupungin läpi, syömässä Burger Kingis-

sä ja shoppailemassa.  

Mutkia matkaan tuli, kun Espanjaan, Por-

tugaliin ja Italiaan julistettiin yleislakko 

siksi päiväksi, kun minun piti lentää ko-

tosuomeen. Minun oli tarkoitus lentää 

Portugalin Farosta portugalilaisella halpa-

lentoyhtiöllä. Onneksi leirissä oli portuga-

lilaisia, joista yksi soitti puolestani lento-

yhtiöön, ja sai vaihdettua lentoni seuraa-

valle päivälle. Aika paljon oli ilmeisesti 

apua siitä, että asian hoiti portugalilainen 

portugaliksi. Lisäksi uudet lentoaikani 

kestivät 6 tuntia vähemmän kuin alun 

perin oli tarkoitus. 

Niinpä siis sain yhden lisäpäivän Espan-

jassa. Lähdimme käymään Välimeren 

rannalla ja kävin uimassa ja keräilin sim-

pukankuoria. Uimaintoani paikalliset ih-

mettelivät, olihan kuitenkin marraskuu. 

Mutta eihän se sen kylmempää ollut, kuin 

Saimaan vesi joskus kesäkuussa! Seuraa-

vana päivänä lähdin kokemusta rikkaam-

pana Lissabonin ja Frankfurtin kautta ta-

kaisin Helsinkiin. 

EVIVA ESPANJA!  

Välimeren rannalta. Espanjalaisesta  pikkukylästä. Taustalla tuulimyllyt. 

O
lé
! 

Teksti ja kuvat: Sanna H 
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Espanjalainen kissa. 

Maisema kaivoksilta Tharsiksessa. 
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 HAASTATTELUT    (kysymykset ja kuvat: Jarmo V) 

1) Kuka ja mitä olet ? Olen Sara, lähihoitajaopiskelija Järven-

pään Seurakuntaopistolta. 

Miia, sosiaalialan ja elämän opiskelija. 

2) Mistä tulet? Kotoa, mutta asun Järvenpäässä Kotoa :) 

3)  Minne menet? Enköhän mä sinne kotiin takas mene aina Aika näyttää, uskon että oikeaan suuntaan. 

4) Mikä on Klubitalolla parasta? Mukavat ihmiset, ilmapiiri ja ruoka! Hyvä yhteishenki, ihmiset. 

5) Mikä on Klubitalolla huonointa? Epämukavat ruokalan tuolit En osaa vastata vielä tässä vaiheessa. 

6) Onko aikasi Klubitalolla muutta-

nut käsitystäsi  mielenterveyskun-

toutujista, miten? 

Ei ehkä muuttanut, mutta olen yllättynyt 

miten paljon täällä on erilaisia ja erikun-

toisia ihmisiä 

Uusien ihmisten tapaaminen avartaa aina. 

Omat ennakkoluuloni ovat karisseet jo 

ennen Klubitalolle tuloa. 

7) Mitä muuttaisit jos raha ei olisi 

este? 

Ostaisin itselleni ja perheelleni kaikkea ja 

osan lahjoittaisin sairaaloille. 

Tekisin tarvittavat muutokset, jotta ihmis-

oikeudet toteutuisivat jokaisessa maail-

man kolkassa. 

8) Lempiruokasi ja –juomasi? Täytetyt paprikat ja jäätee Lasagne, suppilovahverokeitto, italialai-

nen ruoka.. Niitä on paljon! Lempijuoma 

vesi. 

9) Lempielokuvasi? Illusionist, Harry Potterit, fantasiaelokuvat 

sekä tositapahtumiin perustuvat kauhuelo-

kuvat 

Forrest gump. 

10) Mistä musiikista pidät? Alternative pop ja rock – laidasta laitaan Rock, suomipop, iskelmä, rap.. Fiiliksen 

mukaan. 

11) Mihin uskot / et usko? Uskon rehellisyyteen ja että asiat aina 

lopuksi kääntyy parhain päin. En usko, 

että voitan  ikinä Lotossa 

Uskon seuraavaan elämänohjeeseen: koh-

tele ihmisiä, niin kuin haluaisit itseäsi 

kohdeltavan. En usko mihinkään yliluon-

nolliseen. 

12) Mitä harrastat? Ratsastusta, kisun hemmottelua ja eloku-

via 

Liikuntaa, lukemista (viime aikoina lähin-

nä koulukirjoja) ja kaikenlaista pelailua. 

13) Tunnetko olevasi oikealla, omalla 

alallasi? 

Kyllä, tykkään olla ihmisten kanssa teke-

misissä. Lähihoitajana on niin paljon 

  mahdollisuuksia siihen 

Kyllä. 

14) Haluatko sanoa jotakin mitä ei 

kysytty? 

”Hyvää alkavaa kevättä ja pitäkää kivaa 

Pärnussa!” 

Aurinkoista kevättä! 
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Taina, toivon mukaan olen hyvä, kiltti ja 

luotettava ihminen. Klubitalolla toimin 

keittiössä. 

Kimmo Piirainen – henki, sielu ja ruumis 

Maailmalta, Tuusulasta. Päihteiden ja särkyneiden mielien maail-

masta 

Toivoisin, että en mihinkään (töiden puo-

lesta) 

Valoon päin (auttamaan edellä mainituissa 

maailmoissa eläviä) 

Yksikään päivä ei ole samanlainen Välittömyys 

Mun aikana ei ole ollut mitään huonoa Ehkä se, ettei talosta tiedetä tarpeeksi ulko-

puolella 

On ja paljon. Ennakkoluulot voi heittää 

romukoppaan ja heitinkin. 

Kaikki me olemme erilaisia, enkä ymmärrä 

miten ”mielenterveyskuntoutuja” määritel-

lään 

Jos saisin lottovoiton lahjoittaisin  eri jär-

jestöille rahaa, että ne pärjäisi ja yksi mun 

haave on myös rakentaa kaivoja köyhille 

maille 

Lisää klubitaloja 

Olen kaikkiruokainen ja  -juomainen. 

Omatekemä pizza ja ananaslimu. 

Makaronilaatikko ja maito 

Kaikki romanttiset komediat - ihania Häjyt 

Suomalaisista nuorista laulajista kuten Ma-

riska jne. 

Melkein kaikki käy, ehkä joku ”raskaampi 

metalli” 

Uskon parempaan huomiseen ja siihen, että 

jokaisella meistä on oma tehtävä tässä 

maailmassa. En usko, että pahoja ihmisiä 

on olemassa, jokaiseen huonoon käytök-

seen löytyy aina jokin pätevä syy. Ja sen-

kin pystyy aina korjaamaan. 

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elä-

mä” – uskon siis Jeesukseen. En usko 

omaan järkeeni. 

Talvisin laskettelen ja hiihdän, kesäisin 

kaikki mahdollinen liikunta. Olen liikkunut 

paljon pienestä pitäen, lentopallo on veres-

sä. 

Kuntosalilla käyntiä, piirtämistä 

Tunne on niin vahva, että OLEN! Kyllä! Tavoitteeni on löytää oma paikkani 

päihde- ja mielenterveysalalta. Pitkän toi-

pumiskokemuksen itse läpikäyneenä uskon 

pystyväni auttamaan myös muita nouse-

maan loputtomalta tuntuvasta suosta. 

 Kiitos kaikille jäsenille lämpimästä vas-

taanotosta – opetitte mulle paljon ja muis-

tutitte mistä elämässä on  kysymys 



12 

 
RETKIPÄIVÄ LUOMULEIPOMO VARPULAAN 

A amun valjetessa autot starttasivat klubitalon pi-

halta. Autoletka kulki kohti Talmaa, jossa sijaitsee 

luomuleipomo Varpula.  Vastaan meidät otti tietenkin 

talon haukkuva koira, jonka jälkeen mäkeä alas riensi 

myös talon emäntä, pellavahameeseen somistautunut 

”punapää”. Hän toivotti meidät tervetulleeksi, samalla 

pahoitellen, että on sattunut päällekkäisbuukkaus, eli 

pieniä koululaisia oli vierailulla samaan aikaan. Eipä 

hätää, menimme ensiksi tapaamaan talon piha-

asukkaita eli lampaita. Pienen hetken kuluttua me-

nimme sisätiloihin ja koululaiset  ulos…näin se sopu 

tilaa antaa. Pienen historia- ja kahvitteluhetken jäl-

keen päästiin itse asiaan, eli ruisleipää leipomaan. 

J okaisen meistä upotti ensiksi kätensä tai-

kinatiinuun ja vaivasi taikinaa pienen hetken. Tämän 

jälkeen meidät jaettiin neljään ryhmään ja saimme 

eteemme juuri vaivaamaamme ruisleipätaikinaa. Ku-

kin teki tyylillään oman näköisen leipänsäJ. Leipien 

paistuessa uunissa kuuntelimme vielä talon historiaa, 

katsoimme valokuvia ja puhuimme muuten vaan.  

K otimatkan eväiksi saimme juuri uunista tulleet 

lämpimäisemme sekä palan 1800

-luvulta olevaa taikinan juurta, ja 

toki myös yksityiskohtaiset oh-

jeet hyvän ruisleivän tekoon. 

P äivä oli antoisa kaikin puo-

lin. Saimme rautaisannoksen his-

toriaa, kertomuksia niin ruislei-

västä, talon historiasta kuin him-

meleistäkin. Halukkaat saivat 

myös kokeilla villalangan pyörit-

tämistä alkaen karstaamisesta. 

Parasta oli kuitenkin tuoreen 

ruisleivän tuoksu! 

Taina K 
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M enimme porukalla esittelemään Suomen Klubi-

taloja mielenterveysmessuille 20.11.2012. Meidän li-

säksi siellä olivat esittelemässä Helsingin Klubitalot ja 

Espoon Klubitalo. Meidän vuoro oli klo 12.00 – 15.00. 

Jakaannuimme kahden hengen ryhmiin ja jokainen 

meistä esitteli tunnin ajan Suomen Klubitalojen toimin-

taa.  Ihmiset tulivat kyselemään esim. kuinka monta 

klubitaloa Suomessa on ja muita asioita. Kiertelimme 

vapaavuorollamme ympäri hallia ja tutustuimme erilai-

siin pisteisiin. Niitä oli monia, esim. myynnissä oli pal-

jon kirjoja eri aiheista ja esittelyssä oli myös asumispal-

veluyksiköitä. Siellä oli myös tanssiesityksiä. Kokemus 

oli rikastuttava ja voisin mennä uudestaan.  

Riitta P 

MIELENTERVEYSMESSUT 2012  

Kuva Sanna H 

Kuvat Pirjo R 
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YSTÄVÄNPÄIVÄ KLUBITALOLLA 14.2. 

 

”Ystävä on ihminen, johon ei tarvitse yrittää                                

tehdä vaikutusta” 

 

”Ainoat ihmiset, jotka eivät koskaan epäonnistu ovat niitä, 

jotka eivät koskaan yritä mitään” 

”Ei matkan pituus meitä hirvitä vaan ensimmäisen 

askeleen otto” Limbokisan voittaja: Tuomo K. 
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K lubitalolla vietettiin 14. helmikuuta torstaina ystä-

vänpäivää. Opiskelijaharjoittelijamme Miia ja Sara olivat 

suunnitelleet ja järjestäneet mukavaa ohjelmaa päivän 

ajaksi. Kimmo A soitti kitaraa ja laulatti porukkaa, oli 

myös bingoa, limboa ja leivoskahvit. Lisäksi oli arvauskil-

pailu, jossa seinälle oli laitettu useiden jäsenten ja henki-

lökunnan lapsuuskuvia ja niistä piti sitten arvuutella ketä 

ne esittävät. 

 

”Jos etsii vain vikoja, ei muuta löydäkään kuin niitä. 

Kun etsii positiivisia asioita, löytää etsimänsä” 

 

”Hymyilemiseen tarvitaan 26 lihasta, mutta murjottami-

seen 62. Mitäpä suotta itseään vaivaamaan”  

 

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen 

voi tehdä jotakin, ja jos jokainen tekee jota-

kin, tulee kaikki tehdyksi” 
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO 

Loutinkatu 2 

04400 Järvenpää 

Kuva: Sanna 

SÄÄSTÖVINKIT 

Halpa Tallinnan matka  

Tee matka Tallinnaan polkupyörällä, ota mukaan kumivene, huvi-

lateltta ja retki välineet. Polkupyörällä pääsee ilmaiseksi Helsin-

kiin, josta kumiveneellä pääsee meren yli, kumiveneeseen otat mu-

kaan polkupyörän, huvilateltan, ja varusteet, souda kumiveneellä 

Tallinnaan, perillä jatka matkaa pyörällä lähelle puistoa, johon 

pystytät huvilateltan, huvilateltassa voit yöpyä halvalla, tee huvila-

teltassa hyvät ruuat.  

Paluupäivänä pakkaa teltta, ja tarvikkeet mukaan, tule pyörällä 

rantaan, jossa se kumivene odottaa, sitten retkivälineet mukaan 

veneeseen, polkupyörä, ja kaikki välineet, souda takaisin meren yli 

Helsinkiin, jossa pakkaat kumivenen, huvilateltan ja retkivälineet 

pyörän tarakalle ja polje takaisin kotikaupunkiin, tällä tavalla teet 

halvan reissun. 

-Pauli 


