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Luontopolulla

H

einäkuun alussa päästiin
poutasäässä retkelle Lemmenlaakson
luonnonsuojelualueelle. Öisen sateen
jäljiltä polut olivat liejuisia, rapaisia ja
liukkaita.
Jyrkkien mäkien ja pitkien portaiden
lisäksi haasteina olivat poluille kaatuneet
puut.
Polku käveltiin läpi, kengät ja lahkeet
saatiin kurattua. Liito-oravaa ei satuttu näkemään,
mutta kyllä taas makkara maistui kun päästiin
laavulle takaisin.
Heikki
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Arjen kiireeseen ja meluun pieni tauko
Onko sinua useinkin ahdistanut ja tuntunut siltä,
että ruuhka-aikana kaupassa ja erilaisten älykännyköiden soidessa haluaisit hetkeksi hiljentyä
ja vetäytyä sivuun omiin ajatuksiin? Tässä muutama vinkki, millä pääset irtaantumaan hulinasta
hetkeksi:
Kävele hetkeksi ihan toiseen suuntaan mihin olit
menossa, hengitä syvään ja tyhjennä mielesi hetkeksi kaikesta. Ajattele jotain kaunista maisemaa
ja suuntaa katseesi kaukaisuuteen, mieti vielä
mitä tulee mieleen hiljaisuuden kaipuusta, tarvitseeko olla koko ajan niin kauhea kiire, ei ehkä
aina. Tämän harjoituksen ei tarvitse kestää montaa minuuttia, voit toteuttaa sen melkein missä
vaan, ja se auttaa sinua ymmärtämään ahdistusta ja paniikkia, mikä on jossain määrin ihan normaalia. Älä anna turhan kiireen ja melun häiritä
mieltäsi, muista ettei kaikkien tarvitse mennä samaa tahtia vaan välillä voi istahtaa puiston penkille sivusta katselemaan sitä loputonta ihmisjoukkoa, joilla on kiire ja joiden kännykät soivat
kilpaa.
Riitta.P.
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Lemmikkipalsta
Kissani Niilo ja Nelli

Niilo ja Nelli yhteiskuvassa talvella.

Teksti ja kuvat: Anna Lindroos
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Niilo poseeraa

Kissat pölynimuria paossa

Olen Anna Järvenpäästä ja käyn Klubitalolla. Asun kissojeni kanssa. Niilo ja Nelli ovat mustia kissoja. Niilolla on vähän valkoista kaulassa ja mahassa. Niilo tuli
minulle kesällä 2012 ja Nelli helmikuussa 2014. Niilo
on noin 9-vuotias ja Nelli täyttää marraskuussa vuoden. Kun Nelli tuli, Niilo ei alkuun hyväksynyt sitä ja
sähisi sille. Nyt ovat sopeutuneet ja nukkuvat vierekkäin ja ”pesevät” toisiaan nuolemalla. Joskus leikkimielisesti painivat keskenään.
Niilo on luonteeltaan hyvin sosiaalinen ja tulee vieraampienkin ihmisten syliin. Nelli ei tule syliin, mutta
tulee kyllä viereen rapsutuksia kaipaamaan. Niilo on
sosiaalisin kissa mitä tiedän. Nauttivat kun saavat
herkkunaksuja. Kovia ovat kehräämään. Nelli kehrää
tosi kovalla äänellä.
Kissat ovat sisäkissoja. Niilo on joskus käynyt valjaissa
ulkona. Kiva tulla kotiin kun kissat ovat tervehtimässä
ovella. Niilon tervehdys on ”kurmau”. Yhdeksi yöksi
voi jättää kissat keskenään, jos lähtee reissuun. Pärjäävät ihan hyvin. Runsaasti vettä ja ruokaa, sekä laatikoihin paljon hiekkaa pitää jättää. Kaksi kissaa on
hyvä määrä, koska niistä on lajitoverin seuraa toisilleen.
Kissoilla on kiipeilyteline, jota käyttävätkin ahkerasti.
Telineen sain Niilon entiseltä omistajalta. Kuvassa
kissat ovat telineen päällä pölynimuria paossa. Eivät
tykkää imurista yhtään.

Nelli oli noin 14-viikkoinen kun tuli minulle. Oli ihan
pentu vielä. Nyt on kasvanut, eikä taida kasvaa enää
enempää. Äitini keksi Nellille nimen. Olin aikaisemmin tosi allerginen kissoille, mutta se on parantunut.
Loput allergiasta lähti pois kun otin ensimmäisen kissan.
Kävin leikkauttamassa Nellin ensimmäisen kiiman jälkeen ja nyt ei tule enää kiimaa. Niilo on leikattu jo
edellisessä perheessä. Kissat rokotetaan joka vuosi.
Kissojen hoitoon menee köyhältä eläkeläiseltä paljon
rahaa, mutta on se sen arvoista.
Jos olen masentunut, kissat piristävät päivää. Niilo
tykkää olla sylissä ja ”leipoo” vatsaa. Tykkäävät olla
paljon siinä sylissä ja vierellä kun vaikka olen ollut
päivän poissa ja tulen kotiin.

Nelli ihan pienenä raapimassa
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Lautapeliharrastus

Perinteinen tammi, jossa nappuloissa kiinalaisia merkkejä.

Juha Mäkinen on 33-vuotias Järvenpääläinen kuntoutuja. Hän harrastaa lautapelejä ja pelilautojen tekoa.
Peliharrastus lähti siitä, että hänen kaverinsa osti Algan pelipakkauksen, jossa oli kuusi peliä yhdessä. Siinä
oli Tammi, Backgammon, Mylly, Domino, Yatzy ja
Shakki. Juha on tehnyt pelilautoja yhdessä isänsä kanssa ja työväenopiston puukerhossa. Suosikkipeliksi on
muodostunut Tammi, jota hän pelaa paljon. Tammea
on pelattu paljon poliisiasemilla, palolaitoksilla ja sairaaloissa aikanaan. Tammi on yksinkertaistettu versio
Shakista. Sairaaloissa ja parantoloissa sitä pelattiin terapeuttisen vaikutuksensa takia. Tammesta on olemassa variaatioita, esimerkiksi Hexdame, jota pelataan
kuusikulmaisilla ruuduilla (kuva), Kansainvälinen Tammi, jossa on 100 ruutua. Vielä suurempi lauta on Kanadan

Tammi, jossa on 12x12 eli 144 ruutua. Isommilla laudoilla pelattaessa myös nappuloita on enemmän, joten
siirtomahdollisuuksia on myös enemmän. Tammipeliä
yleisesti aliarvioidaan. Tammi on monimutkaisin ratkaistu peli. Mikäli molemmat osapuolet pelaavat täydellistä peliä, on tuloksena ratkaisematon tasapeli.
Juha on pelannut myös Backgammonia, monia muitakin lautapelejä ja vähän Heinäsirkka-Shakkia
(grasshopper chess) joka on Shakkivariantti.
Juha on pelannut lautapelejä kavereidensa kanssa ja
Järvenpään Rinkulassa.
Juha etsii uusia pelikavereita, ota yhteyttä jos kiinnostaa 040 5714122.
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Christian Freelingin kehittämä Hexdame vuodelta 1979.
Nappuloina mehutölkin korkit (yhteensä 32 kpl.)

Isoin lauta Kanadan Tammi, toinen on Kansainvälinen Tammi ja
edessä kolme tavallisen Tammen lautaa.
Laudat Juhan valmistamia, paitsi etummainen.

Juha Mäkinen
Teksti: Anna Lindroos
Kuvat: Juha Mäkinen
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Kymppikisat Hämeenlinnan Aulangolla
20.8.2014 lähdimme bussilla Klubitalojen verkoston välisiin kymppikisoihin. Kisapaikka Aulangolla oli todella viehättävä isoine puineen. Sää ei
ollut kylmäkään, mutta muutama sadekuuro iski
välillä. Tervetuliaispuheen jälkeen alkulämmittelyssä pompimme ja heiluimme musiikin tahdissa,
olin juuri etualalla kameroitten kiertäessä, mutta
minua se ei haitannut.
Aloitettuamme rastit 2 joukkueella vettä alkoi sataa, mutta meillä oli kertakäyttösadetakit emmekä kastuneet. Lajeina olivat mm. saappaanheitto,
koripallo, petangue yms. Kokonaisuudessaan
kisojen järjestäjät olivat tehneet hienoa työtä ensiapupisteineen päivineen. Osallistujajoukkueita
oli 17 ja kannustusjoukkueissa olijat tuurailivat
jos joku ei voinut osallistua tehtävään. Kyselinkin
toisessa joukkueessa olevalta henkilöltä miten oli
mennyt ja luuli vissiin menneen huonosti, mutta
kun palkintosijamme vain siirtyi ja siirtyi ylemmäs, totesimme että kakkukahvit täytyy varmaan
keittää.
1-joukkue, missä itse olin, sijoittui viidenneksi ja
2-joukkuueen pojat saivat mitalit kaulaan tullessaan kolmanneksi. Lopuksi minut pyydettiin yleisön eteen kertomaan kaikille ensi vuoden kisoista, jotka Kesi-Uudenmaan Klubitalo järjestää.
Meillä on onneksi vuosi aikaa suunnitella niitä ja
kisat ovat olleet varnasti kiva projekti jäsenille,
joten tervetuloa ensi vuonna mahdollisesti Järvenpäähän Vanhankylänniemeen.
Riitta.P
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Perhokalastus

Olen harrastanut perhokalastusta parikymmentä
vuotta. Kotipaikkakunnallani järjestettiin kahden päivän kurssi. Pääsin tutustumaan lajin saloihin MMkisajoukkueen jäsenten opastuksella. En omistanut
tuolloin perhovapaa, mutta sain lainaksi hyvän hiilikuitukepin. Heittäminen oli aluksi outoa, kun oli tottunut viskelemään uistinta virvelillä. Pianhan tuosta
päästiin jyvälle. Aluksi harjoiteltiin perhosiiman hallintaa nurmikolla, myöhemmin eri tekniikoita vedessä. Tutustuimme myös kalojen ravintokohteisiin, joita perhoilla jäljitellään. Kalathan syövät monenlaisia
hyönteisiä, kuten vesiperhosia, päivänkorentoja ja
niiden toukkia. Opettajamme näyttivät myös kuinka
sidotaan kaloja houkuttavia perhoja. Tuosta se kipinä lähti. Harjoiteltavaa riittää, täysinoppineeksi ei
tule.
Vapa sekä siima ja ennen kaikkea niiden yhteensopivuus ovat heittämisen kannalta avainasemassa.
Perhosiima on paino, joka saa vavan taipumaan ja
jota perhokalastaja vapansa avulla heittää. Ero on
selvä uistinkalastukseen, jossa viehe toimii heittopainona. Isotkaan perhot taas eivät paina juuri mitään.

Vapojen ja siimojen kohdalla käytetään luokitusta 112. Numero kertoo siiman painon ja sen heittämiseen sopivan vavan. Viitosluokan vapa heittää viitosluokan siimaa, seikan vapa seiskan siimaa jne.
Keskikokoisilla virtavesillä ja järvillä käytetään
yleensä luokkia 5-7. Kelan rooli on usein olla lähinnä siimavarastona, koska kalastettaessa siimaa käsitellään vapaana olevan käden sormilla.
Perhon heittämisen vaikeus on myytti. Kalojen huijaaminen sen sijaan voi olla todella hankalaa. Kalat
saattavat olla hyvin arkoja ja nirsoja perhon oikean
koon ja tarjoilun suhteen. Silloin kalastajan taidot
joutuvat koetukselle – mikä juuri tekee touhusta niin
mielenkiintoista.
Moderni perhokalastus syntyi reilu sata vuotta sitten
Brittein saarilla. Varusteet ovat kehittyneet vuosien
saatossa. Hiilikuitu on syrjäyttänyt lasikuidun ja
bambun vapojen yleisimpinä materiaalina. Nykyaikaiset kahluuhousut on tehty hengittävästä kalvomateriaalista, joten ne ovat kevyet ja miellyttävät
päällä. Huopa- tai kumipohjaiset kahluukengät pitävät hyvin liukkailla kivillä kahlatessa. Lisäksi tarvitaan perhoja, perukemateriaalia, suonipihdit perho-
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jen irrottamiseen kalan suusta ja mielellään haavi.
Perholiivit tai isoilla taskuilla varustettu kahluutakki
helpottavat perhorasioiden ja muiden tarvikkeiden
mukana kuljettamista. Lippa- tai lierihattu ja polarisoivat aurinkolasit suojaavat päätä ilmassa viuhuvalta perholta ja auttavat myös vedenalaisen maailman tarkkailua.
Tavoitelluimpia saaliskaloja ovat taimen, harjus, lohi
ja siika. Nykyään myös hauen perhokalastus on
yleistynyt. Itse olen kalastellut lähinnä KeskiSuomen koskilla kuten Huopanassa ja Keihärinkoskella. Mieluisinta minulle on harjuksen pintaperhokalastus Käsivarren maisemissa. On hienoa nähdä
kalan otti, ja siiman päässä saattaa teutaroida komea purje-eväinen suurharjus. Vaikka saalis on tärkeä, perhokalastaja pyytää ennen kaikkea elämyksiä. Perhokalastus on luonnossa olemista ja ympäristön havainnointia, ja sitä kautta syntyviä oivalluksia.
Perhonsidonta tuo harrastukseen kokonaan uuden
puolen. Useat kalastajat sitovat perhonsa itse. Kalojen ravintokohteiden jäljittely on mielenkiintoista
puuhaa. On palkitsevaa, kun kala kelpuuttaa oman
tekeleen. Taidot harjaantuvat tekemällä ja erilaiset
materiaalit tulevat tutuiksi. Kirjallisuudesta kiinnostuneille voin suositella Pertti Kanervan teoksia. Harrastuksen alkutaipaleella auttaa lajia pitempään harrastaneen opastus.
Teksti ja kuvat Artsi

Haasta

Kuka ja mitä olet?
Olen Meiju, sosionomi (AMK)-opiskelija.
Mistä tulet?
Tulen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.
Minne menet?
Toivottavasti kohti tulevaa ammattia ja muutenkin oikeaan suuntaan elämässäni.

man suurempi ja laitteita enemmän, sekä parempi ilmastointi. Toivoisin, että ihmiset innostuisivat parannuksien
myötä käyttämään salia enemmän. Myös ehkä joku liikunnan ammattilainen voisi silloin tällöin käydä ohjeistamassa.
Lempiruokasi ja –juomasi?
Lihapullat ja muusi. Coca-Cola.

Mikä on Klubitalolla parasta?
Yhdessä tekeminen, ihmiset, ilmapiiri ja tunne siitä, että
jokainen on tervetullut. On myös kiva, että talolla voi tehdä niin monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Myös se on positiivista, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa Klubitalon toimintaan.

Lempielokuvasi?
Komediat, erityisesti romanttiset komediat.

Mikä on Klubitalolla huonointa?
Tulee syötyä liikaa herkkuja!

Mitä harrastat?
Aloitan juuri tanssiharrastuksen.

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, miten?
On jonkin verran. Vaikka tulinkin talolle avoimin mielin,
on aika ollut todella avartavaa.

Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi?
Kyllä.

Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este?
Parantelisin talon kuntosalia. Se voisi mielestäni olla hie-

Mistä musiikista pidät?
Suomalaisesta ehkä enemmän. Pop, rap, rock, iskelmä..
Mihin uskot/et usko?
Uskon, että kaikella on jokin tarkoitus.

Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty?
Kiitos, kun olette ottaneet minut niin hyvin vastaan ja
saan tehdä harjoitteluni juuri teidän kanssanne!

attelu
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Kuka ja mitä olet?
Emmica lähihoitajaopiskelija. Nuori tyttö, positiivinen ja
huumorintajuinen immeinen.

Lempielokuvasi?
Minulla ei ole yhtä lempileffaa. Komediat ja kauhuleffat on
hyviä.

Mistä tulet?
Asun Kellokoskella, opiskelen Tuusulan Keudassa.

Mistä musiikista pidät?
Suomiräppi on parasta!

Minne menet?
Mihin uskot/ et usko?
Millo, nyt vai? Muutaman tunnin päästä kotiin. Kohta haen Horoskoopit täsmää minuun aina, joten uskon niihin.
pyykit.
Mitä harrastat?
Mikä on Klubitalolla parasta?
Tällä hetkellä en harrasta mitään. Keskityn kavereiden
Huippu tyypit
kanssa hengailuun.
Mikä on Klubitalolla huonointa?
Päivän hommat on suosittuja, ei meinaa riittää kaikille.

Tunnetko olevasi oikealla, omalla alallasi?
Lähihoitaja on se ammatti mistä pidän. Ambulanssikuski on
unelma-ammatti.

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, miten?
Haluatko sanoa jotakin mitä ei kysytty?
Minulla ei ollut ennen minkäänlaista käsitystä. Lepposia ja Ruuat ovat hyviä! Jatkakaa samaan malliin!
oikein mukavia ihmisiä.
Mitä muuttaisit jos raha ei olisi este?
Sisustaisin uudelleen. (Maalaisin/tapetoisin seinät. Sitten
poreamme tai palju olis kiva pihalla.)
Lempiruokasi ja –juomasi?
Pastat on ihania. Kokis on hyvää!

Kysymykset ja kuva Jarmo V
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