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PÄÄMÄÄRÄ

M

eillä jokaisella on joku päämäärä tai tavoite. Tänä aikana moni odottaa että joulun alkuvalmistelut olisivat
ohi ja voisi rauhoittua rauhassa
odottelemaan juhlaa.

O

n myös odotuksia että toiveet ja
tavoitteet työpaikasta tai opiskelusta
toteutuisivat. Voi olla myös päämääränä elämän selkiytyminen ja oman
hyvinvoinnin löytäminen. Oikeastaan
elämän suunnittelu liian tarkkaan ei
ole aina hyväksi. Itse odotan tällä
hetkellä tarpeeksi tasaista ja virkistävää elämänrytmiä, joka oikeastaan
onkin jo niin.

T

oivottavasti jatko tuo lisää ulottuvuuksia elämään ja saan nauttia
edelleen Klubitalon monipuolisista jäseneduista, ja onhan n. vuoden
päästä jotain isompaa kun lähdemme
porukalla etelän aurinkoon.

Pe 8.00 - 14.00

Riitta P

Kannen kuva Anja

Sisällys:
Vesitreenin vertaisohjaaja………..... …sivu 4
Lemmikkipalsta …...…………...….……sivu 5
Sipoonkorpi………………….…………...sivu 6
24 kuivaa sekunnissa…..………...…....sivu 8
Logoterapia…………………………….sivu 10
Rytminurkka…………………………….sivu 12
Välähdyksiä vuoden varrelta………….sivu 14

VESITREENIN VERTAISOHJAAJAKURSSI
Kuortaneen Urheiluopisto 24.-26.11.2014
MTKL oli järjestänyt Vesitreenivertaistukiohjaajan kurssin Kuortaneen urheiluopistolla ja saavuimme sinne maanantai-iltapäivällä kolmen aikoihin. Meitä oli eri puolelta Suomea ja jo junassa olimme osittain tutustuneet. Ensimmäisenä
iltana kävimme läpi odotuksia ja toiveita sekä
tutustuimme toisiimme. Osa porukasta olikin jo
aikaisemmin vetänyt erilaisia jumppia, mutta minä en ollut sitä virallisesti tehnyt. Teimme myös
yhteiset pelisäännöt ja tärkein niistä: huumori
sallittu, joka oli varmaan kaikkein tärkein asia.
Seuraava päivä olikin tiivis paketti käytännön
harjoitusta ja teoriaa vuorotellen. En olisi uskonut, että löytyy niin paljon asiaa vesiliikunnasta.
Pitää huomioida erityisryhmät, turvallisuus, eriKuortane Suomen kartalla
laiset liikuntasarjat, vesijuoksun oikea tekniikka
jne. Kaikenlaisia liikuntaryhmiä voi ideoida loputtomiin soveltaen maa- tai vesiliikuntamuotoja.
distukset ja tiedän liikkumisesta vedessä nyt palYhteisömme jäsenet pääsevät liikkeelle mieluummin porukassa ja innostus liikuntaan löytyy jon enemmän ja voin tukea toisiakin saamani
tiedon avulla. Kurssi oli todella virkistävä ja hyvä
uudestaan.
ajoitus tähän pimeään marraskuuhun, toivottaIllalla hyvin syötyämme suunnittelin seuraava
vasti ensi vuonna näemme taas, kenties vaikka
noin 3 min. omaa ohjelmaa viimeiselle käytänLapissa.
nön harjoitukselle ja lueskelin oppimaani materiTeksti Riitta P, kuvat Wikimedia Commons
aalia. Meillä oli tosi hyvä porukka ja yhteistyö
toimi, huumorikin kevensi tunnelmaa. Jokainen
meistä veti seuraavana päivänä oman noin kolmiminuuttisen ohjelmansa valitsemansa musiikin tahdissa ja
ohjaajat antoivat palautetta
niiden jälkeen. Oli erilaisia
teemoja kuten nyrkkeily,
tanssi ja itse vedin rauhallisemman ohjauksen klassisella musiikilla.
Ennen kotiinlähtöä annoimme kurssista palautetta ja
toiveita jatkokurssin mahdollisesta sisällöstä, itse toivoin
yhtä pitempää taukoa vesijumpan ja teorian välille. Tuli
hieno tunne kun saimme to

Kuortaneen Urheiluopisto

LEMMIKKIPALSTA
Viljakäärmeellä ei ole myrkkyhampaita sillä se on kuristajakäärme.
Sen täysikasvuinen pituus vaihtelee 150 ja 180 senttimetrin välillä,
mutta niitä jalostetaan myös alle
80 senttimetrin pituisiksi lemmikkikäärmeiksi.
Viljakäärmeet syövät pääosin hiiriä
ja muita jyrsijöitä. Myös liskot ja
linnunmunat kelpaavat
Viljakäärme on hämäräaktiivinen
ja liikkuu siis vasta auringon laskettua ja varhain aamulla.

P

ipan lemmikki Smaug nukkuu kauan,
syö kerran viikossa eikä haise. Eläintä käsitellään päivittäin desinfioiduilla käsillä. Se ei
kestäisi luonnosta tulevia mikrobeja. Vapaana ollessaan se pyrkii menemään piiloon esimerkiksi huppuun. Vessanpönttöön Smaug
ei kuitenkaan karkaa.

T

erraario maksoi 300 €, kaksi pakastettua
hiirtä maksaa 7 €. .

S

maug tulee toimeen myös kissan kanssa. Kissa ei juuri käärmettä haIsta ja käärme
jähmettyy paikoilleen kun kissa on lähellä.

V

iljakäärme on siis helppohoitoinen, kohtuuhintainen eikä ihan tavallisen tylsä
lemmikki.

Viljakäärme on kotoisin PohjoisAmerikan kaakkoisosasta

SIPOONKORVEN METSÄRETKI

Perjantaina 24.10.2014 starttasimme Sipooseen
virkistäytymään metsän keskelle ja paistamaan
makkaraa. Eksyimme Anjan kanssa jo ensimmäisessä tienhaarassa matkalla nuotiolle kun löysimme hyviä kuvakulmia. Opiskelija Meiju oli järjestänyt meille luontopolun rasteineen, välillä oli
muutama leikkimielinen visa ja pieniä tehtäviä.
Kaikki saimme osallistujapalkinnot, mutta Jarmo
oli ainut, jolla oli kaikki oikein. Kävely metsässä
piristi, saimmehan raikasta ilmaa aimo annoksen
ja kahvit sekä pullat maistuivat. Lopussa porukka
intoutui leikkimään puuhippaa ja keksimään erilaisia jumppaliikkeitä. Tällaisia retkiä pitäisi järjestää useamminkin, se virkistää mieltä ja porukassa on hauska niitä toteuttaa.

Riitta P.

Metsässä kulkiessasi älä koskaan unohda nauttia
raikkaasta metsäilmasta.

Tämä hk:n sininen on muuten mun!

24 KUVAA SEKUNNISSA

A

lien – kahdeksas matkustaja on Ridley Scottin ohjaama tieteiskauhu-elokuva vuodelta 1979.
Se voitti Oacarin parhaista erikoistehosteista.
Elokuvan alien-hirviön suunnitteli sveitsiläinen
kuvataiteilija H.R. Giger, ja se kuuluu kauhuelokuvien tunnetuimpiin hirviöhahmoihin. Alien uudisti lajityyppiä yhdistämällä sci-fiä ja psykologista trilleriä , ja se on saanut kolme jatko-osaa.
Kaikkien elokuvien pääosassa on näytellyt Sigorney Weawer ja hänet tunnettaneen parhaiten
juuri tästä roolista. Elokuvien pohjalta on tehty
myös pelejä ja kirjoja. Elokuvasta julkaistiin
vuonna 2003 erityinen ohjaajan versio.

J

tonta eliötä yritetään poistaa ryhmän jäsenestä
leikkauksen avulla, sen veri osoittautuu voimakkaaksi hapoksi, joka syövyttää avaruusaluksen
metallinkin.

P

ainajainen alkaa, kun vieras olio purskahtaa
ryhmän jäsenen rintakehästä ulos ja piiloutuu
aluksen sokkeloihin. Pian kaikkien henki on vaarassa, kun peto kasvaa täyteen mittaansa ja alkaa yksitellen tappaa miehistöä. Myös joistakin
miehistön jäsenistä paljastuu uusia asioita ja
huomataan, ettei olento olekaan ainoa vaaratekijä.

K

auppalaiva Nostromo on palaamassa maaoitain kohtauksia kuvatessa (kuten ruokailukohtausta) ohjaaja ei kertonut näyttelijöille, missä han pitkän matkan jälkeen. Ihmiset heräilevät syAlien milloinkin lymyili, tai mitä seuraavana tulisi väjäädytyksestä vain huomatakseen, että ovat

tapahtumaan, kasvattaakseen näyttelijöiden säikähtelyn aitoutta.

E

lokuva kertoo rahtialus Nostromosta, joka
vastaanottaa hätäsignaalin vierasta tähteä kiertävältä planeetalta ja suuntaa sitä kohti. Emoalus
vaurioituu laskussa ja samalla kun sitä korjataan,
ryhmä menee etsimään signaalin lähdettä. Aluksen tietokone analysoi signaalia ja saa selville
sen olevan varoitus- eikä hätämerkki.
Ryhmä on kuitenkin kohdannut jo vieraan elämänmuodon, ja se kiinnittyy yhteen ryhmän jäsenistä. Ryhmällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin
tuoda vieras eliö mukanaan alukseen pelastaakseen toverinsa. Pian havaitaan, että olennolla on
täydellinen puolustusmekanismi. Kun tuntema

10 kuukauden päässä maasta. Samoihin aikoihin
Nostromon keskustietokone, "Mom" (Äiti) rekisteröi signaalin, joka vaikuttaa SOS -lähetykseltä
läheiseltä planeetalta. Koska on miehistön tehtävä auttaa avunpyytäjiä, he laskeutuvat planeetalle, josta ilmoitus tulee. Kolme miehistön jäsentä:
Lambert (Veronica Cartwright), Kane (John Hurt)
ja kippari Dallas (Tom Skerritt) laskeutuvat planeetan pinnalle ja suunnistavat avaruusalukselle,
luutnantti Ellen Ripleyn (Sigourney Weaver) pitäessä vahtia. Siellä he huomaavat aluksen lastiruumassa olevat munat, joissa näyttäisi olevan
elämää. Yksi näistä munasta kuoriutuvista olennoista hyökkää Kanen kasvoille. Myöhemmin
aluksessa huomataan, että olio antaa Kanelle
happea ja jos sitä leikkaa, sylkäisee se syövyttä-

vää happoa. Lopulta tämä hämähäkkimäinen
olento kuolee ja irtoaa Kanen kasvoista ja hän
herää myöhemmin.

R

ruuselokuvasta aikuisille suunnatun, inhottavan
ja hermoja raastavan version. Kaiken kaikkiaan
Alienista on vaikea keksiä mitään arvosteltavaa
– niin täydellinen se on.

uokaillessaan Kane alkaa vääntelehtiä tuskissaan ja lopulta hänen rinnastaan purskahtaa
ulos Alien. Tämän kohtauksen kulkua ei kerrottu
kenellekään näyttelijöistä ja siksi ilmeet näyttävät niin aidoilta. Tämä ”vauva” onkin jo seuraavassa kohtauksessa iso olento, joka alkaa tappaa miehistön jäseniä yksitellen. Lisäksi yksi
miehistön jäsenistä, Ash (Ian Holm) paljastuu
robotiksi, joka sekoaa ja lopulta tuhotaan.

O

tin vastaus kaksi vuotta aikaisemmin alkaneeseen Star Wars -buumiin. Hän teki omasta ava-

Jarmo V

Alien - Kahdeksas matkustaja oli Ridley Scot-

ma ensikokemukseni Alienista on sen Suomen ensi-iltaviikolta Tampereelta elokuvateatteri
Hällästä; olin tuolloin armeijassa ja iltalomalla
piti keksiä jotain tekemistä. Elokuvan mainoksissa mainittiin, että ”Avaruudessa ei kukaan kuule
huutoasi” – se varmaankin sai minut teatteriin
sisälle. Enkä ole katunut, tämä lajinsa kiistaton
klassikko saa minut palaamaan siihen aina uudestaan.

LOGOTERAPIA

L

ogoterapian kehitti wieniläinen neurologi ja
psykiatri Viktor E. Frankl (1905-1997). Frankl nimesi oman oppinsa logoterapiaksi, mutta käytti
siitä myös nimitystä eksistenssianalyysi. Jälkimmäinen termi on edelleenkin logoterapia-nimen
rinnalla käytössä etenkin saksankielisellä alueella. Kreikankieleinen logos-sana tarkoittaa tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä

F

rankl joutui testaamaan oppinsa paikkansapitävyyden keskitysleirien kauhuissa toisen maailmansodan aikana. Hän esitti, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja
merkityksellisenä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva
potentiaali kestää lähes mitä tahansa elämässä
vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta
valita eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä
on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin.
Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja,
joista hän on vastuussa.

misen menneisyys ei määrää, mihin hänellä tulevaisuudessa on mahdollisuuksia, vaan elämässä
on aina jäljellä tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja
elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä
ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen
prosesseissa.

L

ogoterapia luetaan kuuluvaksi humanistisen
psykologian piiriin ja sitä pidetään kolmantena
wieniläisenä psykoterapian koulukuntana. Siinä
missä Sigmund Freud näki ihmisten ongelmaksi
seksuaalisen turhautumisen (psykoanalyysi), Alfred Adler alemmuudentunteen
(individualipsykologian), näki Frankl ihmisten
suurimmaksi ongelmaksi elämän mielettömäksi
kokemisen eli eksistentiaalisen ahdistuksen. Logoterapian mukaan syynä ihmisen olemassaolon
tyhjyyteen on se, että ihminen ei tiedä, mitä hän
haluaa. Vaistot eivät enää sano, mitä ihmisen on
ogoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä
pakko tehdä, eivätkä traditiot enää sano, mitä
olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen. hänen kuuluu tehdä. Tämä johtaa siihen, että ihIhminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja hen- minen haluaa sitä, mitä muutkin tai sitä mitä
kinen kokonaisuus. Vaikka fyysinen tai psyykki- muut häneltä haluavat.
nen meissä sairastuisi, henkinen ei koskaan! Ih

L

T

erapia-nimityksestä huolimatta ei ole varsinaista raJattua "logoterapiatekniikkaa" (vrt. psykoanalyysi tai kognitiivis-behavoriaalinen terapia), vaan logoterapeutti käyttää parhaaksi katsomiaan tekniikoita. Toivon terapiaksikin nimetty
logoterapia on ajassamme entistä ajankohtaisempi itsehoidon ja mielen hyvinvoinnin suuntaus.

V

armaan jokainen meistä on joskus pettynyt
tai tyytymätön omaan elämäänsä.Logoterapian
avulla tyytymättömyyteen voi löytää aivan uudenlaisen näkökulman. Sen keskeinen ajatus on, että ihmisen tulee ja hän voi itse löytää elämänsä
tarkoituksen. Elämän tarkoitus voi täyttyä kolmella tavalla: toimimalla eli antamalla itse jotakin
maailmaan, kokemalla eli saamalla elämyksiä
esimerkiksi taiteesta, luonnosta tai rakkaudellisesta ihmissuhteesta. Kolmas on valita arvokas
ogoterapia ei ole vain psykoterapiaa, vaan
suhtautuminen tilanteeseen, jota ei voi muuttaa.
filosofisena ajattelumallina logoterapiaa voidaan
soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämäs- Tärkeää ovat tehdyt valinnat ja se, mitä itse lähettää eteenpäin. Aina ei pysty vaikuttamaan siisä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Se hen, mitä tapahtuu, mutta omaan asenteeseensa
tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongel- pystyy vaikuttamaan.
mien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Logoterapia ei yritä selvittää, mikä ihmisen
ogoterapian mukaan meitä ei niinkään muuta
elämässä on mennyt pieleen, vaan painottuu sii- se, mitä meille tapahtuu, vain se, miten asenhen, mitä hyvää ja ehjää vielä on jäljellä, minkä
noidumme asioihin.
varaan voi rakentaa tulevaisuutta.
Teksti ja kuvat: Jarmo V

L

L

L

ogoterapian ihmiskuva on kolmiulotteinen.
Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus, jonka
ominaisuuksia ovat muun muassa vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen.

Rytminurkka

M

M

W

E

urder Ballads on australialaissyntyisen Nick
Cave’n ja Bad Seeds –yhtyeen yhdeksäs pitkäsoittolevy, joka ilmestyi vuonna 1996. Kuten albumin nimikin jo kertoo, koostuu sen materiaali sekä uusista että perinteisistä ”murhaballadeista”,
laulutyyppi joka perustuu intohimorikosten ja
usein myös niiden seurausten yksityiskohtiin.
here The Wild Roses Grow, duetto Kylie
Minoguen kanssa, oli iso hitti ja se sai myös kaksi Aria Awards -palkintoa vuonna 1996. Kaksi
muuta näkyvää artistivierasta olivat PJ Harvey
sekä Shane MacGowan. Albumi oli myös yhtyeen siihen asti suurin kaupallinen menestys, joka
osaltaan pohjatui ”Wild Roses” –kappaleen videon toistuvaan esittämiseen MTV:llä.

TV jopa nimesi Nick Caven vuoden parhaaksi miespuoliseksi artistiksi, mutta tämä titteli
vedettiin myöhemmin takaisin Caven pyynnöstä,
Ehkä hän ajatteli, että yhtyeen vaihtoehtorock –
tausta menettäisi uskottavuuttaan jos kaupalliset
meriitit tuotaisiin liiaksi esille.
nsimmäinen albumille tehty kappale oli
”O’Malley’s Bar”. Se sävellettiin samaan aikaan
kun yhtye äänitti edellistä levyään ”Henry’s
Dream”. Studiosessiot olivat puolestaan heti
”Let Love In” –levyn äänitysten jälkeen,Tarkoituksena oli saada muutama kappale
elokuvaan ”John Hillcoat”. Cave itse sanoi, että
hän lähestyi eri tahoja ja tarjosi materiaalia elokuvaan.

M

yöhemmin Cave sanoi, että ”Olin tavallaan
tietoinen siitä, että ihmiset menevät ja ostavat
LP:n ja ihmettelevät miksi ihmeessä olivat sen
tehneet”. Syy oli se,että Kylie Minoguen kanssa
tehty laulu ei mitenkään indikoinut sitä millainen
albumi todellisuudessa oli.

S

anoitustensa puolesta ”Murder Ballads” on
siis varsin synkkä, eikä soittokaan ole erityisen
duurivoittoista.Tämänkaltaisen teemalevyn tekeminen on vaatinut melkoista riskinottoa mutta se
on kannattanut. Paitsi, että se sisälsi sen yhden
todellisen hitin (Wild Roses), oli koko albumi tunnelmaltaan ja soitannaltaan yhtenäinen ja jopa
pelottava ja uhkaava. Tämän levyn jälkeen Nick
urder Ballads sai lähes yhtenäisen loistavan kritiikin ja vastaanoton kaikkialla. Levyn tun- Cave on varmaankin joutunut tarkoin miettimään
nelmaa ja kappaleiden sisäistä tarinankerronnal- seuraavaa siirtoaan ja mihin suuntaan musiikillisesti lähtee kulkemaan.
lista elementtiä ylistetiin ja eräs lehti jopa antoi
varoiruksen, että levy ei sovi (rankkojen ja raadollisten lyriikoidensa vuoksi) kaikkein herkimmilurder Ballads lähestyy jo 20. ikävuottaan,
le. Sitä pidettiin myös siinä mielessä harvinaise- mutta siitä huolimatta se jokaisella kuuntelukerna pop-albumina, että se resonoi voimakkaasti
ralla tuntuu jollakin tavalla uudelta. Sanoituksista
eri aikakausien painoa. Sen katsottiin olevan
löytyy jotain, jota tulkitsee toisin kuin ennen. Tämyös enemmän kuin pelkkää tarinankerrontaa,
mä levy kypsyy kuin hyvä viini tai juusto; mitä
jokaisessa laulussa Cave loi pikkutarkaan ja ma- enemmän aikaa kuluu, sen paremmalta se tunkaaberin tarinan ja sitten suodatti sen yhdeksi
tuu. Nyt, vuonna 2014, voi aivan perustellusti sakuolemankuvaksi hieman samaan tapaan kuin
noa sen olevan yhden 1990-luvun merkittävimvalokuvaaja tekee asetelman studiossaan.
mistä pop/rock-albumeista.

M

M

Jarmo V

VÄLÄHDYKSIÄ VUODEN VARRELTA

Jouluruno
Missä on joulu, sen tuoksu ja taika?
Vastauksia etsien,
Sydämessä pohtien,
Piparin tuoksu, koristeltu joulupuu,
Vai onko se tällä kertaa joku ihan muu?
Kun keskellä himmeän jouluyön,
Ympärillä suuren tähtivyön,
Katselen tähtitaivaan avaruutta,
Nyt tarvitsekaan en mä mitään muuta,
Ihan pienen hiljaisen hetken vain,
Mä nyt sydämeeni tarvitsen kai,
Siis joulun aikaa, tuoksua ja taikaa,
Ei kaukaa mun tarvitse hakeakaan,
Vain sydämessäni hiljentyen,
Jouluyön ympärilläin loistaen,
Mä saavutin sen juuri,
Se pien hetki ja kovin suuri,
Joulu saapuu lailla hetken,
Vaatimattomankin,
Pienen ja hiljaisen.
- Riitta P

KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO
Loutinkatu 2
04400 Järvenpää

Korpimetsän hiljaisuus
Sen ilman puhdas raikkaus
Jykevät puut ympärilläin
Kuin sysimetsän syli
Nyt voin hieman hiljentyä
Kuulla tuulen huminan
Voin pysähtyä hiljaisuuteen
Riitta P.

