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YSTÄVÄ 

M e jokainen tarvitsemme vierellemme ystäviä. 

Joskus riittää kun bussipysäkillä toinen hymyilee ja 

kertoo sään olevan hyvä, tulee iloinen mieli. On hen-

kiystäviä, puolituttuja ja monesti todella läheiseksi on 

vuosien varrella tullut oma sisko tai veli.  

O n kuitenkin myös niitä joilla ei ole yhtään ketään 

jonka kanssa voisi juoda kupillisen kahvia tai ihan 

vaan jutella. Kun esim. työyhteisössä tai täällä klubita-

lolla on paljon muita koko ajan ympärillä, aika kuluu 

verkkaisesti ja mukavasti, eikä tarvitse jäädä mietti-

mään turhia. 

H enkiystävälle voit kertoa ilot ja surut, niitä on 

sitten helpompi käsitellä ja muut ystävät ja tuttavat 

ilostuttavat läsnäolollaan ihan vaan arjen pienissä ym-

pyröissä. Ja koska tarvitsemme kaikki toisiamme, 

muista joskus jotain yksinäistä. Pyydä vaikka kävelyl-

le torille, hän ilahtuu varmasti vaikkei itse osaa sitä 

pyytää.  

O lemme sosiaalisia ja kukaan ei pysty eikä halua 

olla aina yksin vaan tarvitsemme toisiamme, joskus 

pelkkä iloinen hy-

my riittää valaise-

maan koko päivän. 

- Riitta P. 
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Jarin haastattelu 

Kuka ja mitä olet? 

Jari, lähihoitajaopiskelija. 

 

Mistä tulet? 

Järvenpäästä 

 

Minne menet? 

Kohti tulevaisuutta ja sen tarjoamia haasteita. 

 

Mikä on Klubitalolla parasta? 

Rauhallinen yhteisöllinen tunnelma. 

 

Mikä on Klubitalolla huonointa? 

Ei ole tullut vastaan mitään huonoa. 

 

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitystäsi muut-

tanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, miten? 

Lähinnä avartanut käsitystä. Myös poistanut ennakko-

luuloja. 

 

Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este? 

Laajentaisin toimintamahdollisuuksia, itse taloa. Myös 

retkien järjestäminen olisi hyvä. 

 

Lempiruokasi ja –juomasi? 

Olen lähinnä kaikkiruokainen joten en osaa nimetä 

varsinaista suosikkia. 

 

Lempielokuvasi? 

Unelmien Sielunmessu. 

 

Mistä musiikista pidät? 

Rauhallisesta ja monipuolisesta. 

 

Mihin uskot/et usko? 

Uskon ihmisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa. 

 

Mitä harrastat? 

Lihaskunnon vahvistamista ja kehittämistä, peruskun-

toilua. Luen myös kirjoja. 

 

Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi? 

Kyllä uskoisin olevani, koen asiat mielenkiintoisiksi 

ja mielekkäiksi. Mahdollisuudet jatko-opiskella ja 

oman osaamisen laajentaminen plussaa. 

 

Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty? 

--- 

Kuva ja kysymykset Jarmo V 
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Kuka ja mitä olet? 

Nimeni on Hope M. Mwinkeu. Opiskelen DIAK;issa 

Järvenpäässä. 

 

Mistä tulet? 

Olen kotoisin Sambiasta. 

 

Mikä on Klubitalolla parasta? 

Klubitalo on mahtava paikka, joka antaa toivoa nor-

maalista elämästä mielenterveyskuntoutujille. 

 

Mikä on Klubitalolla huonointa? 

Ei ole mitään huonoa. 

 

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mie-

lenterveyskuntoutujista, miten? 

Kyllä on muuttanut. Klubitalo antoi minulle mah-

dollisuuden olla vuorovaikutuksessa jäsenten kans-

sa ja on hämmästyttävää huomata kuinka ystävälli-

siä ja arjen toimiin aktiivisesti osallistuvia he ovat. 

 

Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este? 

Muuttaisin yhteiskunnan negatiiviset asenteet mie-

lenterveyskuntoutujiin herkkyyden avulla. 

 

Lempiruokasi ja –juomasi? 

Suosikkiruokani on kana vihannesten ja riisin 

kanssa ja –juomani ananasmehu. 

 

Lempielokuvasi? 

Gifted Hands (Taitavat Kädet) 

 

Mistä musiikista pidät? 

Gospelista- 

 

Mihin uskot / et usko? 

Uskon Jumalaan. Uskon, että Hänellä on päämäärä ja 

hyvä suunnitelma meille jokaiselle. En usko syrjin-

tään. 

 

Mitä harrastat? 

Harrastan ompelemista, leipomista ja elokuvia. 

 

Haluatko sanoa jotain mitä ei kysytty? 

Haluaisin rohkaista Klubitalon jäseniä tavoittelemaan 

unelmiaan. Toivotan kaikkea parasta joka päivälle, 

älkääkä antako koskaan periksi elämässä. 

 

Kuva ja kysymykset Jarmo V 

Hopen haastattelu 
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Kristiinan haastattelu 

Kuka ja mitä olet? 

Kristiina Sorri, sosionomi AMK-opiskelija. 

 

Mistä tulet? 

Mäntsälästä, kotoisin olen länsirannikolta Porista. 

 

Minne menet? 

No, kohta lähden ainakin kotiin. 

 

Mikä on Klubitalolla parasta? 

Jäsenet, työntekijät ja opiskelijat. 

 

Mikä on Klubitalolla huonointa? 

Nyt ei tule mitään mieleen. 

 

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mie-

lenterveyskuntoutujista, miten? 

Ihmisiä ei tule määritellä sairauden tai diagnoosin 

perusteella. Jokainen on arvokas omana itsenään. 

 

Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este? 

Laittaisin sote-palvelut kuntoon. 

 

Lempiruokasi ja –juomasi? 

Makaronilaatikko ja maito. 

 

Lempielokuvasi? 

Kummisetä-elokuvat. 

 

Mistä musiikista pidät? 

Pop- ja rockmusiikki. 

 

Mihin uskot/et usko? 

Uskon tulevaisuuteen. 

 

Mitä harrastat? 

Harrastan lukemista, leffojen katselua ja luonnossa 

liikkumista. 

 

Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi? 

Vihdoinkin alkaa tuntua, että oma ala olisi löytymäs-

sä. 

 

Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty? 

Kiitos ihan kaikille Klubitalon jäsenille ja henkilökun-

nalle. Tänne oli opiskelijan helppo tulla ja sulautua 

osaksi yhteisöä. 

 

Kuva ja kysymykset Jarmo V 
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 ELÄMÄNTAPAMUUTOS 

M aaliskuun puolessa välissä aloin kerrata oikeaa 

ruokavaliota ja riittävää liikuntaa. Halusin muuttaa 

kokonaisuutta ja tehdä realistisen muutoksen kohot-

taakseni peruskuntoa ja mahdollisesti pudottaa kiloja. 

Samaan aikaa Kellokoskella alkoi ”liikunnallinen hy-

vinvointiryhmä”, jossa oli vielä yksi paikka jäljellä. 

Pääsin ryhmään, siellä tehtiin mm. kuntotestejä ja ke-

honkoostumismittaus. Saimme myös askelmittarit 

käyttöön, mikä lisäsi intoa kävellä. Kuntoilumme oli 

omatoimista, mutta sain kuntosali- ja kotijumppaoh-

jeen sekä olimme yhteydessä puhelimitse. Huomasin 

pitkästä aikaa että liikkuminen oli kivaa ja terveelli-

nen ruokavalio on lopullinen muutos elämässäni. Ker-

taakaan ei ole vielä tuntunut ”pakkopullalta” lähteä 

liikkumaan, kasvishetki päivällä on juhlahetki lukea 

päivän postit. 

 

 

 

L iikuntaryhmän päätösretki oli 3 päivän urheilulei-

ri Pajulahdessa. Aktiviteettia oli sopivan paljon ja siel-

lä oli monta ulkomaalaista opiskelijaa, jotka kannusti-

vat ja pitivät meistä. Viimeisenä iltana paistoimme 

vaahtokarkkeja nuotiolla, sain myös uuden ystävän, 

kahvittelemme ja käymme kirppareilla joskus. Kiloja 

on pudonnut ja tsemppaan kaikkia muitakin tekemään 

elämäntaparemontin, omilla tavoitteellaan. 

 Netissä on paljon ohjeita oikeanlaiseen muutokseen 

ja tee oma suunnitelmasi juuri sinulle sopivaksi.. 

Muista myös riittävä lepo, tee jotain kivaa palautuak-

sesi ja palkitse itsesi välitavoitteissasi. Kevät on uu-

distumisen aikaa, silloin on hyvä aika uudistaa myös 

itsesi hyvinvointi, se ei ole koskaan liian myöhäistä.  

 

 

 

- Riitta P. 
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T he Dark Side of the Moon on Pink Floydin kah-

deksas studioalbumi vuodelta 1973. Albumia pidetään 

yleisesti Pink Floydin merkittävimpänä Wish You 

Were Here’n ja The Wall’in ohella. Se pysyi julkai-

sunsa jälkeen 741 viikkoa Billboardin listalla, mikä on 

enemmän kuin mikään muu albumi koskaan. Sitä on 

myyty arviolta 45 miljoona kappaletta, mikä tekee sii-

tä yhden maailman myydyimmistä. Albumia on mo-

nesti sanottu yhdeksi populaarimusiikin historian mer-

kittävimmistä.  

Albumi sisältää poikkeuksellisen paljon elektronisilla 

soittimilla tuotettua ääntä, ja siitä tulikin pitkäaikainen 

esimerkki siitä, kuinka syntetisaattoreita voidaan käyt-

tää populaarimusiikissa. 

Sanoitukset käsittelevät ihmisen arkielämää ja elämi-

sen paineita, kuten aikaa ("Time"), rahaa ("Money"), 

sotaa ("Us and Them"), psykoosia ("Speak to Me", 

"Brain Damage", "On the Run") ja kuolemaa ("The 

Great Gig in the Sky", "Eclipse"). Levyn alkuperäinen 

nimi oli Eclipse: A Piece for Assorted Lunatics. Albu-

min pääsanoma kuullaan kappaleella "Breathe", kun 

Gilmour laulaa: Don't be afraid to care.[4] 

The Dark Side of the Moonia alettiin levyttää touko-

kuussa 1972  kuululla Abbey Roadin studiolla Lon-

toossa.  Albumin levytyksessä käytettiin runsaasti eri-

laisia tehosteita ja soittimia tavanomaisesta poikkea-

valla tavalla, mikä oli tuohon aikaan varsin uutta. Esi-

merkiksi "Time"-kappaleen alussa kuullaan päällek-

käin miksattua herätyskellojen soittoa, ja "On the 

Run" -kappaleen aikana kitaristi David Gilmour soit-

taa kitaraa kieliä mikrofonijalustalla hankaamalla, luo-

den korkealta soivan viiltävän soinnin. Lisäksi levyllä 

on kokeiluja erlaisten kaikujen ja moniraitanauhoituk-

sen kanssa. Abbey Roadin ääniteknikko Alan Parsons 

auttoi albumin äänitehosteiden luomisessa. 

Osa albumilla käytetyistä äänitehosteista ja nauhoitus-

tekniikoista ovat toistettavissa vasta nykypäivänä 

yleistyneillä äänentoistolaitteilla, mikä on hyvä esi-

merkki albumin aikaansa edellä olleesta äänenlaadus-

ta. Audiofiilien keskuudessa The Dark Side of the 

Moon on edelleen paljon käytetty referenssilevy, jota 

käytetään testaamaan laitteiston toistokykyä ja toisto-

tarkkuutta. 

Osa kappaleista muodostui yhtyeen vanhemmista 

hankkeista jäljelle jääneistä teemoista. "Us and The-

min" esiversio "The Violent Sequenceä" oli määrä 

käyttää Micheangelo Antonionin elokuvassa Zabriskie 

Point, mutta Antonioni hylkäsi kappaleen, koska se oli 

hänen mielestään "liian surullinen ja muistutti kirkko-

musiikkia". "Breathen" samanniminen esiversio löy-

tyy Roger Watersin ja Ron Geesinin vuonna 1969 te-

kemältä Souds from The Body –soundtrackiltä. 

Suuri osa albumin demoversioista nauhoitettiin Roger 

Watersin omistamassa puutarhavajassa, jonka hän oli 

muuttanut levytysstudioksi. Watersin demoversio kap-

paleesta "Money" on ainoastaan akustisen kitaran 

säestämä, ja kappaleen alkuperäinen versio kuulostaa-

kin enemmänkin brittiläiseltä folkilta kuin lopullisen 

version blueshenkiseltä kappaleelta. "On the Runin" 

voisi katsoa edustavan kokeellista, varhaista synteti-

saattorimusiikkia. 

The Dark Side of the Moon on yksi maailman myy-

dyimmistä levyistä. Maailmanlaajuisesti sitä oli myyty 

vuoteen 2009 mennessä yli 45 miljoonaa kappaletta. 

Britanniassa albumi on 3,8 miljoonalla kappaleella 

kaikkien aikojen kuudenneksi eniten myyty. Yhdys-

valloissa The Dark Side of the Moon on kaikkien ai-

kojen eniten myyty albumi. Se on ollut myydyimpien 

albumien listalla kaikkiaan 741 viikkoa, yhtäjaksoi-

sesti 591 viikkoa. Albumi poistui albumilistalta 23. 

huhtikuuta 1988, mutta albumi on tullut listoille takai-

sin useasti. 

 

Rytminurkka 
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The Dark Side of the Moonin katsotaan useimmiten 

edustavan progressiivista rockia. Eräs levyn suosi-

tuimpia kappaleita on Yhdysvaltain singlelistoilla si-

jalle kolme noussut "Money", joka aloittaa levyn toi-

sen puoliskon. Se tunnetaan etenkin erikoisesta 4/4:n 

ja 7/4:n välillä vaihtelevasta tahtilajistaan. Myös muun 

muassa kappaleet "Time" ja "Us and Them" ovat saa-

neet huomiota. 

Monissa albumin kappaleissa kuullaan sanoitusten 

aiheisiin liittyvää puhetta. Studioon tuotiin ihmisiä 

Abbey Roadin ympäristöstä, ja heitä pyydettiin kerto-

maan oma mielipiteensä aiheeseen, jota kappale käsit-

telee. Myös Paul ja Linda McCartney olivat haastatel-

tavina, mutta Waters ei lopulta hyväksynyt heidän 

vastauksiaan, sillä hänen mielestään McCartneyt 

"yrittivät liikaa olla hauskoja."  

Kuolemaa käsittelevän instrumentaalin, "The Great 

Gig in the Skyn", intro-osiossa kuullaan Abbey Roa-

din silloisen ovimiehen, irlantilaissyntyisen Gerryn 

mielipide: 

En pelkää kuolemaa, en välitä, kuolenpa milloin ta-

hansa. Miksi minun pitäisi pelätä kuolemaa, siihen ei 

ole syytä, joskus on mentävä. 

( And I am not frightened of dying, any time will do I 

don't mind. Why should I be frightened of dying, the-

re's no reason for it you've got to go some time.) 

Hän lausuu myös levyn päättävän Eclipsen outrossa 

lausahdelman: 

Oikeastaan ei ole olemassa kuun pimeää puolta... itse 

asiassa se on kaikki pimeää 

( There is no dark side of the Moon really... matter of 

fact it's all dark.) 

Oma kohtaamiseni Dark Side Of The Moonin kanssa 

tapahtui radion välityksellä. Olin levyn ilmestymisen 

aikaan lukiolainen ja kun levy sitten ilmestyi matkus-

tin bussilla reilun 50 km:n päässä olevaan kaupunkiin 

levykauppaan ja tulin seuraavalla bussilla kotiin. Ko-

ko seuraava ilta menikin levyä kuunnellessa, eikä se 

tänä päivänäkään ole menettänyt rahtuakaan ensi-

viehätyksestää. 

 

 

Jarmo V 
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24 KUVAA SEKUNNISSA 

Y hdysvaltalaiset veljekset  Joel ja Ethan Cohen 

muodostavat omaperäisen käsikirjoittaja-ohjaaja pari-

valjakon. Heidän uransa alkoi jo 1980-luvun puolella 

ja he ovat melko tasaiseen tahtiin luoneet persoonalli-

sia Hollywoodin valtavirrasta poikkeavia elokuvia, 

joiden ehdottomaan parhaimmistoon Big Lebowski 

kuuluu. 

 

Yksi hyvän ja viihdyttävän elokuvan merkki on, että 

niin tekemiseen kuin katsomiseenkin satsataan täysil-

lä. Kyllähän Coenit osaavat leffan teon vaikka kaikkea 

ei aina ymmärrä ihan heti.Kaikki veljesten elokuvat 

ovat olleet täysosumia, joten on vaikea ylittää entisiä 

saavutuksia, sillä rima on mahdottoman korkealla, ja 

niinpä Big Lebowski sai tuoreeltaan kriitikoilta melko 

ristiriitaisen vastaanoton. Rima kuitenkin ylittyy: Big 

Lebowski on taattua tavaraa, hersyvän hauskaa ja äly-

kästä elokuvaa. 

 

Big Lebowskia on hankala luokitella mihinkään laji-

tyyppiin. Ehkä rikoskomedia olisi paras määritelmä 

ellei sitä automaattisesti yhdistäisi keskinkertaisiin 

paukuttelufilmeihin. Big Lebowski on jotain aivan 

muuta, letkeä tarina elämäntapana keilailua ja oluen-

juontia harrastavista miehistä, jotka joutuvat mukaan 

kummalliseen kidnappausvyyhteen. Coenin veljesten 

elokuvana siinä yhdistyvät Arizona Babyn (1988) ir-

rotteleva huumori ja Fargon (1996) peräkylän junttilan 

sarkastinen kuvaus. 

 

Jeff "Dude" Lebowski (Jeff Bridges) on pummi, joka 

voisi olla repäisty jostain Charles Bukowskin romaa-

nista. Työnteko ei maita, mutta erilaiset päihteet ja 

kauniit naiset sitäkin enemmän. Sekä luonnollisesti 

keilaradalla notkuminen räjähdysherkän Vietnam-

veteraani Walterin (John Goodman) ja perverssiä mik-

kihiirtä muistuttavan Donnyn (Steve Buschemi) kans-

sa. Lebowski joutuu moninaisten sattumien kautta 

mukaan rikosten ja kavallusten ketjuun, jossa tosin 

rikollisten sijaan ongelmia aiheuttavat hänen arvaa-
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mattomat ystä-

vänsä. Rikkaiden 

seurapiireissä 

pöhnässä törmäi-

levä Lebowski on 

kuin Elliot Gould 

Robert Altmanin 

Pitkissä jäähyväi-

sissä (1973). 

 

Big Lebowskiin 

on kasattu taas 

toinen toistaan 

uskomattomimpia 

tyyppejä. John 

Goodman on hui-

kea katkerana, 

juutalaiseksi 

kääntyneenä ve-

teraanina, joka 

onnistuu kääntä-

mään keskustelun 

kuin keskustelun 

Vietnamin so-

taan. Veteraanien 

sopeutumisongel-

mia kuvaavat elo-

kuvat saavat uu-

den ja hauskan 

alaluvun Good-

manin hahmossa. 

Mistähän mahtaa 

johtua, että 

Goodman, joka 

muuten on ollut 

mukana kaikenlaisessa elokuvaviritelmissä, pääsee 

loistoonsa vasta Coenin veljesten ohjauksessa? Si-

vuosissa pikantteja pikavisiittejä tekevät Peter Stor-

mare saksalaisena pornotähtenä sekä John Turturro 

keilaradalla lanteitaan vispaavana ex-pedofiilinä. 

 

Dialogin rytmi on Big Lebowskissa suorastaan hui-

kea. Päähenkilöiden päättömät keskustelut vaikkapa 

keilauksesta ja pasifismista sekä nautiskelevat hidas-

tukset keilaradalla höllyvistä läskeistä tuovat eloku-

vaan epätodellisen leijuvan tunnelman, jota upea mu-

siikkiraita - mm. Bob Dylan, CCR, Santana - vielä 

korostaa. Lebowski ja Walter ovat kohelluksineen 

kuin Ohukainen ja Paksukainen. Mikään ei tunnu on-

nistuvan kunnolla, mutta ystävät pysyvät ystävinä ja 

aina voi todeta: "Let’s go bowling." Big Lebowski on 

todellinen hyvän olon elokuva. Keilaamisesta vielä 

sen verran, että vaikka siitä puhutaan paljon ja aikaa 

vietetään keilahallilla, Dude ei kertaakaan ole itse tosi 

toimissa radalla. 

 

Näin Big Lebowskin ensimmäisen kerran teatterissa ja 

pidin näkemästäni välittömästi. Sittemmin olen katso-

nut sen eri kotivideoformaateissa ehkäpä 15 kertaa – 

ja aina ne samat jutut naurattavat vaan edelleen! 

 

Jarmo V 
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T iistaiaamuna kello 8:00, lähdimme bussilla viettä-

mään iloista virkistyslomaa Eerikkilään. Perillä lai-

toimme laukut säilöön ja saimme perusinfoa opistosta 

ja katsoimme diaesityksen. Meille oli järjestetty leik-

kimieliset ”olympialaiset”,  joissa lajeina olivat mm. 

laatikoiden siirto yhden kulkiessa niillä merkin ympäri 

ja frisbeen heittoa, sokkokeräystä neuvoilla. Jokainen 

joukkue pärjäsi kuulemma keskivertoa paremmin.  

 

 

 

Ruokailu oli tietenkin aina kohokohta mahtavine li-

sukkeineen. Ensimmäisenä päivänä patikoimme luon-

tokeskukselle, yhteensä noin kahden tunnin metsäkä-

vely oli vaihtelua tavalliselle pururadalle tai asfaltti-

tielle. Loppuvaiheessa alkoi hieman ripsiä vettä mutta 

kaikki jaksoivat ihan hyvin. Illalla osa saunoi ja ui, 

yksi jäsen nautti perusteellisesti ja ui varmaan puoli 

tuntia. Tulipa yksi  jäsen moikkaamaan ja vaihtamaan 

kuulumisia kun oli muuttanut Forssaan. Pidimme illal-

la juttutuokion ja osa pelasi yatzya.  

 

 

 

 

A amulla oli mahdollisuus saunaan ja uintiin ja 

tunnin kuluttua runsaasta aamiaisesta meille pidettiin 

aika hikinen puistojumppa ja sokerina pohjalla ennen 

bussiin lähtöä rentouduimme ”slow pulse”-

rentoutuksen ohjaajan puhuessa rauhallisesti ja musii-

kin soidessa taustalla. Kaiken kaikkiaan hyvä reissu ja 

nyt on kiva vastaanottaa kesä ja auringon lämpö. 

Riitta P 

 RETKI EERIKKILÄN URHEILUOPISTOLLE 
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Tunnelmia Eerikkilän retkeltä 

Kuvat Anja H 
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Säkeitä kesälle 

 

On suuri sun rantas autius 

sitä sentään ikävöin 

Miten villisorsan valitus 

soi kaislikossa öin 

 

-Tuntematon 

 

 

 

 

 

 

 

Päivä viilenee iltaa kohden 

Juo minun käteni lämpö, 

kädessäni on kevään veri. 

Ota käteni, ota valkoinen käsivarte-

ni, 

ota kapeitten olkapäitteni kaipaus 

Olisi kummallista tuntea 

yhtenä yönä, tällaisena yönä, 

povellani raskas pääsi 

 

-Edith Södergran: Dagen svalnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taa metsien  

kerä auringon vaipui kuin etsien 

saturantoja oudomman maan 

Vanamoiden ja mataran tuoksu,  

suven raikas 

nyt yllä on haan 

 

Yön ruskojen  

hämytietä käyn lempeesi uskoen 

tutun hiljaisen ikkunas taa. 

Sinut löytäen lauluni hellä 

yli koivikon kaikua saa 

 

-Kauko Käyhkö: Suviserenadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meri peilin lailla taas säihkyy heijas-

tustaan. 

Luodoltani katselen nyt kirkkautta 

sen. 

Piiri hiljaisuuden vain kohta silloin 

särkyy, 

ylitseni tiirat kun lentää kirkuen.  

-Suom. Reino Helismaa 

 

 

 

 

http://www.kainuuneinoleinoseura.fi/@Bin/176358/Aamuaurinko nousee.jpeg
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-ZsgeXgg1UuE/Tmux3rwsy9I/AAAAAAAAAL0/47z_V58FpQE/s1600/sailing.jpg&imgrefurl=http://hhjuoksu.blogspot.com/2011/09/aurinko-meri-lenkkitossut.html&h=1195&w=1600&tbnid=RIGxHCIOd7yhLM:&zoom=1&docid=wdDvA
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Ruislinnun laulu korvissani, 

tähkäpäiden päällä täysi kuu; 

kesä-yön on onni omanani, 

kaskisavuun laaksot verhouu. 

En ma iloitse, en sure, huokaa; 

mutta metsän tummuus mulle tuo-

kaa, 

puunto pilven, johon päivä hukkuu, 

siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 

tuoksut vanamon ja varjot veen; 

niistä sydämeni laulun teen. 

 

Sulle laulan neiti, kesäheinä, 

sydämeni suuri hiljaisuus, 

uskontoni, soipa säveleinä, 

tammenlehvä-seppel vehryt, uus. 

En ma enää aja virvatulta, 

onpa kädessäni onnen kulta; 

pienentyy mun ympär' elon piiri; 

aika seisoo, nukkuu tuuliviiri; 

edessäni hämäräinen tie 

tuntemattomahan tupaan vie. 

 

-Eino Leino: Nocturne 

1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siell’ lauantai-iltana valkeat koivut 

jo kunnaille antavat vehreän näyn 

Ne hartaina näyttävät lausuvan sulle: 

Vain onnea kaukana kukkuvat käet 

Siis pyöritä, lennätä pellavapäätä 

kun silmissä leikkivät säkenet lyö 

Niin kaunista muualt’ ei löytyä saata  

kuin Saarenmaan nummien kesäi-

nen yö 

 

-Tuntematon: Saarenmaan valssi 
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