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M

illaista on terveellinen positiivinen ajattelu?
Onko se sellaista yltiöpositiivista asennoitumista,
jossa kaikki minun niin sanotut negatiiviset tunteeni
lakaistaan maton alle? Pitääkö minun kieltää joitakin
puolia itsestäni ollakseni terveellä tavalla positiivinen ihminen?

M

inun mielestäni positiivisuus lähtee liikkeelle
siitä, että oppii hyväksymään itsensä ja omat tunteensa. Myönteisyys on sitä, että hyväksyn myös niin sanotut negatiiviset tunteeni kuten vihan ja surun.

M

yönteisyys on rehellistä itsensä hyväksymistä
ja itsensä ilmaisemista. Eri asia on sitten se, miten
toimimme . Vaikka hyväksyn oman vihani, se ei tarkoita sitä, että käyttäydyn miten tahansa toisia ihmisiä kohtaan. Kun opin kunnioittamaan ja rakastamaan itseäni ja sitä mitä minussa on, alan myös hyväksyä toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat.

M

inusta tuntuu siltä, että olen tässä positiivisen
ajattelun tiellä vasta alussa. Mutta ”pitkällekin matkalle lähtiessä on aina otettava se ensimmäinen askel
ensiksi” – suurin piirtein näillä sanoilla kuuluu muuan kiinalainen sananlasku.
- Tapio S
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Pajulahden liikuntaleiri 2.-4.12.2013
ANNI: Vaelluksella kun käytiin metsäpolkua pitkin ja
laavussaolo oli kivaa. Ruoat oli hyviä. Curling!

P

ajulahtiviikko keräsi mukavan määrän osallistujia. Haastattelin heistä Peteä ja Annia. Kivaa taisi olla, allaolevasta päätellen!:)

M

M

itä muuta teit viikon aikana? Miten sait ajan
kulumaan, riittikö puuhaa?

PETE: Käytiin omalla ajalla kuntosalilla kaverin kaa.
inkälainen olo viikosta jäi? Mitä päällimmäise- Oli myös laavureissu ja rantasauna, ei tullut aika pitnä tulee nyt mieleen kun sitä muistelee?
käksi yhtään.

PETE: Rentouttava lomamatka! Sopivasti oli ohjelmaakin.
ANNI: Hyvä fiilis! Hyvät muistot jäi. Harmitti kun
loppui noin pian.
Mikä oli kivaa, mistä tykkäsit?

ANNI: Erilaiset jumpat oli ihan kivoja ja Pete lähti
kaveriksi kuntosalille omalla ajalla. Rantasauna vikana iltana, syömisiä oli niin usein että niidenkin ansiosta kului aika vauhdilla. Oli luentoja liikunnasta ja
ravinnosta, ne oli tosi hyödyllisiä. Lisäksi mieleen jäi
kun suihku hajosi, ja korjattiin, ja palohälytyskin oli,
tuli ihan paloautot paikalle, vaikka hälytys olikin aiheeton.

M
PETE: Curling oli hauskinta. Vesijumppa toiseks
hauskinta ja seuraavalla sijalla ruoat. Ne oli hyvii,
terveellisiäkin.

itä pidit hetkistä, jotka koko ryhmä vietti yhdessä esim. liikunnan parissa?

PETE: Oli hyvä yhteishenki. Ei ollut mitään ongelmia.
ANNI: Hyvin sujui yhdessäolo.

Olisiko jotain parannusehdotuksia? Otettiinko viikon
aikana hyvin huomioon ihmisten erilaiset tarpeet?
PETE: Ei tule mieleen mitään parannettavaa. Kyllä
huomioitiin hyvin.
ANNI: Ei oikeastaan mitään.

K

ivoimmat muistot Pajulahdelta?

PETE: Kivointa oli kaverin kanssa viettää aikaa.
ANNI: Yhdessäoleminen ihmisten kanssa. Että tutustui paremmin klubitalon ihmisiin.

Teksti: Heidi, haastattelun pohjalta.
Kiitos haastattelusta Anni ja Pete!
Kuvat: Anja

”Ja niin he kävelivät kohti uusia seikkailuja..”

24 KUVAA SEKUNNISSA

J

ean-Luc Godard on yksi johtavista ranskalaisen
uuden aallon elokuvaohjaajista. Godardin esikoisohjausta ”Viimeiseen hengenvetoon” (A bout de souffle,
1960) pidetään yleisesti ehkä merkittävimpänä aikakautensa ranskalaisista elokuvista. Käsikirjoituksen
elokuvaan teki toinen merkittävä Godardin aikalaisohjaaja Francois Truffaut yhdessä Godard’in kanssa. Käsikirjoitus on varsin väljä, joten se antoi ohjaajalle
mahdollisuuden tehdä nopeasti siihen muutoksia vaikkapa kuvauspäivän aamuna. Elokuva on niin merkittävä, että sitä käytetään usein jopa elokuvahistorian
ajanlaskun merkkinä: ennen ja jälkeen ”Viimeisen
hengenvedon”.

E

lokuva toimi eräänlaisena katapulttina Belmondolle ja hänestä tulikin Ranskan suurimpia ja palvotuimpia elokuvatähtiä. Seberg sen sijaan upeasta alusta huolimatta ajautui pienempiin produktioihin ja vaatimattomampiin osiin. Hänen elämänsä päättyi 1979
unilääkkeiden yliannostukseen.

E

lokuvan miespääosaa esittää Jean-Paul Belmondo
ja hänen vastanäyttelijänsä on viehättävä amerikkalaisnäyttelijätär Jean Seberg. Elokuva noudattaa aika
pitkälle samoja teemoja kuin 1940- ja 50-lukujen amerikkalaiset rikoselokuvat. Belmondon roolihahmo
ihaileekin avoimesti Humphrey Bogart’ia. Godard
käyttää elokuvassaan nasevaa replikointia, tyylikästä
kameratyöskentelyä sekä nopeita leikkauksia. Tästä
elokuvasta monet myöhemmät ohjaajat ovat saaneet
vaikutteita, eikä kaikkein vähiten Quentin Tarantino,
jonka tuotantoyhtiön nimikin on (kunnianosoituksena
Godardille): a band apart – viitaten muutamaa vuotta
myöhempään Godardin ohjaustyöhön ”Bande Apart”.
Ja kuten niin monista eurooppalaisista elokuvista, tehtiin tästäkin Hollywood-versio 1980-luvulla ja se sai
nimen Breathless. Luonnollisesti amerikkalaisversio ei
ollut lähellekään alkuperäisen veroinen ja se vesitti
tarinan.

E

lokuvan perusjuoni on sangen yksinkertainen,
Belmondo esittää cool’ia pikkurikollista joka syyllistyy poliisin surmaamiseen, Sebergin esittämä hahmo
taas on nuori nainen, joka myy kadulla amerikkalaista
sanomalehteä. Hahmot tuntevat ennestään ja tappoon
syyllistyttyään Belmondo hakee turvaa Seberg’in luota ja yrittää taivuttaa tämän kanssaan Italiaan. Godard
itse sekä taas yksi ranskalaisohjaaja Jean-Pierre Melville vilahtavat pikkurooleissa, enin osa ajasta menee
kuitenkin luonnollisesti elokuvan kahdelle tähdelle.

G

odard itse piti ensimmäistä versiota elokuvastaan
turhan pitkänä, mutta ei siitä huolimatta ollut halukas
leikkaamaan kokonaisia kohtauksia pois. Godard pyysikin tähän apua Melville’ltä ja tämä ehdottikin, että
Godard leikkaisi pieniä palasia sieltä täältä ja näin sitten tapahtui. Tällöin syntyi omaperäinen ja sittemmin
runsaasti käytetty ns. jump-cut –tekniikka. ” Viimeiseen hengenvetoon” on kaiken kaikkiaan historiallisesti merkittävä elokuva ja aloittihan se tosiaan aivan
uuden suuntauksen ja aikakauden opettaen samalla
katsojilleen uuden tavan katsoa, nähdä ja tulkinta sekä
kokea elämyksiä valkokankaalta.

J

osssakin määrin elokuvan tarina, kevyesti elämään
ja rikokseen suhtautuva päähenkilö ja yhteiskunnan
auktoriteetteja kritisoiva ja niistä piittaamaton kerronta sai aikaan sen, että aluksi se oli Suomessa kokonaan kielletty, nykyään sillä on varsin alhainen ikärajasuositus ja siinä on jotain meille niin tuttua – onhan
luonnollisesti Aki Kaurismäkikin Godard’insa katsonut ja lukenut. Lisäksi Tarantinon ohella myös Kaurismäen tuotantoyhtiö Ville Alfa on saanut nimensä
Godard’in elokuvasta, nimittäin Alphaville. ”

V

iimeiseen Hengenvetoon onnistuu vielä yli 50
vuotta ensi-iltansa jälkeen yllättämään raikkaudellaan
ja muistuttamaan ajasta jolloin elokuvassa tärkeää oli
jokin muukin kuin pelkkä rymistely ja äänekkäät erikoistehosteet.
-Jarmo V-

PILLIPIIPARI

”Pelastit päiväni”

lä, että miten matalia ja hassunmöreitä ääniä täältä
lähteekään. Sitä itkua tyynnyteltiinkin sitten pitkään…

H

ieman faktaa tähän väliin: soitan omaa ebenpuista klarinettia, tarkemmin b-klarinettia (muut yleiset
ovat a- ja es-klarinetit)sekä satunnaisesti bassoklarinettia nykyisen orkesterini avustajana lainasoittimel”VÄÄÄÄÄÄ- ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!”
la. Klarinetinhan erottaa toisesta mustasta pillistä,
oboesta, pyöristetystä yläosasta jossa yksi ilmavirrassa
värähtelevä ruokolehdykkä synnyttää musiikkia
(oboessa on kaksi ruokoa kapeana suukappalepillinä).
len kuullut vaikka mitä kommentteja vuosien
varrella klarinetinsoitostani. Ylläolevista ensimmäinen 9-vuotiaana sain ekaa kertaa klarinetin kokeiltavakseoli ventovieraan mummon spontaani kehu viime kesä- ni. Nii-in vanha kun jo olen, tulee ensi syksyyn mennessä 25 vuotta täyteen soittoharrastusta.
nä isoäitini syntymäpäivillä esiinnyttyäni. Keskimmäinen kuvaa sukulaissetäni harmia isäni 50- vuotisAlussa oli… muna vai kana?
päivillä, joilta hän ei päässytkään vielä lähtemään kärvisteltyään paikalla jo kohteliaat kaksi tuntia, kun se Joskus olen miettinyt, mikä aikoinaan veti minut juuri
perhana alkoikin juuri soittaa (päivänsankarin toivo- klarinetin ääreen silloin pikkukakarana. Musiikki on
oikeastaan aina kuulunut kuvioihin. Ehdin jo 5muksesta). Alin oli kaverini vauvan yhtä spontaani
palaute musiikistani, kun halusin ilahduttaa ja viihdyt- vuotiaana soittaa pianoa, sitäkin ennen Muskarissa
tää vaavia kaivamalla pitkän pillin esiin ja näyttämäl- tykkäsin monenlaista hilavitkutinta kilkattaa ja rummuttaa. Viihdyin.
”Ei kai Heidi aio enää kauan soittaa??!”

O

Musaluokalla kaikille tarjottiin uusi soitinkokeilu, ja
valitsin ihan umpimähkään oboen. Koska nimi kuulosti jännältä. Ja kun siskollani oli huilu enkä halunnut
jäädä ns. lehdellä soittelemaan. Oboeta eivät kuitenkaan niin pienelle suositelleet, oli kuulemma niin vaikea, klarinettia tyrkyttivät. Kyllähän se minulle kelpasi. Ei ollut siinä vaiheessa hajuakaan miltä eri orkesteri-instrumentit kuulostaa.
Eka tunti meni hyvin kun äiti oli mukana, seuraavalla
tunnilla tuli pieni ongelma: ope ei meinannut millään
löytää minua. Olin nimittäin kyyristynyt naulakkoon
istumaan, vaikka tiesin, että pitäisi uskaltaa mennä
koputtelemaan, että tietävät avata, kun se tuntikin al-

koi jo. Puolalainen opettaja lähti lopulta käytävästä
katsomaan, oli ensin tyrmistynyt, mutta tajusi sitten
ujouteni ja lakkasi parjaamasta. Siitä se sitten lähti.

Soittotunnille – plääh…
Alakoulussa harrastus oli jotenkin itsestäänselvyys,
kun kaikki musaluokalla kävivät tunneilla,
tenttivät musiikinteoriaa ja monta kertaa
vuodessa keikkailtiin koulussa, kauppakeskuksissa ja ikiomissa konserteissa. Alussa
oli jännää uudella instrumentilla kahlata
tekniikkaläksyjä ja pieniä kappaleita open
kanssa yhdessä tunneilla, vaikka sainkin
harvinaisen huonon lainasoittimen koululta, ei siitä oikein tehoja irronnut. Yläkoulun lähestyessä alkoi kuitenkin pikku kapina puhjeta yhdellä jos toisella kaverilla,
siirryttiin rokkibändisoittimiin, lopetettiin
kokonaan jne. Oli pieni ihme, että jaksoin
jatkaa harrastusta kuohuvan murkkuiän yli.
Kun oli muutenkin ankeaa aikaa tosi ankealla yläasteella, rupesi yksinäiset treenit
pelkästään opettajaa ja opistotutkintoja
varten kyllästyttämään raskaasti. Heti, kun
opin jotain vaikeaa, se jo vaihdettiin uuteen
opeteltavaan, ja harvat kauniit tai kivat
kappaleet vietiin melkein heti nuottitelineeltä kun niihin oli päässyt käsiksi. Sattui
vielä niin, että opeakin kyllästytti kuunnella läksyjäni, hän kertoikin olevansa jazzmiehiä, että klassinen on sellaista vähän
tylsää peruskauraa, ja kun saamme suoritukset aikatauluun, voimme vaikka jammailla lopputunnin. En innostunut.

J

a se pahin puoli harrastuksessa, se oli
ilman muuta Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston sinfoniaorkesteri. Velvoite jokaiselle musiikkiopistolaiselle jos meinasi jatkaa soittotunteja, ei siellä muuten kukaan
olisi käynytkään. Edelleen ihmetyttää se
kokemus, ymmärränhän minä, että jos nuoria ei saa innostumaan siitä hommasta, pitää keksiä
jotain. Mutta silti… Ensimmäinen kokemukseni sinfoniaorkesterityöskentelystä oli todella karu julkinen
nöyryytys koulutoverieni edessä. Käski soittaa tuntemattomasta nuotista, tuli vääriä ääniä, kun en tiennyt
mitä on ’in a-transponointi’ eli nuottien siirtely alemmaksi samalla, kun soittaa. Laittoi minut ja kolme
muuta klarinettia seisomaan ja koko orkesterin kuun-

telemaan, kunnes saisimme oikeita ääniä soitettua. Eli
seisoin kaikkien edessä uudessa ryhmässä, näin minua
kiusanneet luokkalaiseni jousistossa virnuilemassa ja
tulin punaiseksi kuin paloauto…

O

pinkin pian harjoittelemaan tekniikan
kuntoon siitä samasta Sibeliuksen viulukonsertosta jota joka vuosi soitettiin, ettei tulisi
ikävyyksiä. Musiikin tasolla ei ollut väliä,
siihen asti ei päästy, kun piti vahtia oikeita
ääniä, hohhoijaa…Kaiken lisäksi bändi harjoitteli aikaisin lauantai-aamuisin, pilaten
jokaisen lauantaini. Kerkesin jo miettiä monet kerrat, miksi tämä kaikki riesa…
kunnes…

Jesh – Sibis-lukioon ja
Berliiniin! Taiteilijaelämää?
…Onneksi jatkoin treenaamista, sillä päästyäni Sibeliuslukioon meno totisesti muuttui. Kohta olin mukana tosi hyvässä koulun
sinfoniaorkesterissa ja tiedossa matkaa Berliiniin, kotimaan keikkamatkoja, konserttitanssiaisia ja muuta mukavaa. Parasta oli
kuitenkin törmääminen omaan juttuun kuin
sattumalta: kapellimestarina oli siihen aikaan elävä legenda Ylermi Poijärvi, joka
pikkuhiljaa johdatti minut musiikinteon hienouksiin ja saloihin. Yllellä oli mieletön
vimma omassa tekemisessä, joka innosti ja
sytytti koko orkesterin, kaiken lisäksi hän
oli hyvin hauska juttujen kertoja, orkesterissa sai usein myös nauraa pitkän lukiopäivän
päätteeksi.

E

simerkkinä Sibeliuksen Lemminkäissarjan harjoitukset Berliininkonserttia varten: Ylle jaksoi meitä huvittaa kuvailemalla
meille tietämättömille nuorille hyvin elävästi, että mitä se Lemminkäinen, eli Kalevalan oma Don
Juan, puuhasi niiden kaikkien hurmaamiensa nuorten
neitojen kanssa saaressa ennen lähtöään sankaritekoja
tekemään…Sitten me soitimme musiikkia joka tosiaan
kuvaa tuon naissankarin lemmenseikkailuja! Monta
kertaa revettiin monessa pultissa pitkin orkesteria Yllen jutuille…

L

kumppanien löytäminen kaikki ihanat nyanssit, temukion orkesterista sain ihan hirveän paljon omaan ponvaihdokset, sekä todellisen meiningin. Ihanat kapharrastamiseen intoa ja harjoitustuntien lisääntyessä
palevalinnat tuovat myös tullessaan mahtavia elämyktaitoakin. Olin pelännyt esiintymistä ikävien kiusaus- siä. Muuten kaikki onkin itsestä kiinni. Yleensä jos
kokemusten masentamana – orkan kanssa olikin luon- soitto menee hyvin, siitä myös nauttii –
tevaa esiintyä ja se alkoi sujua yhä paremmin kun ete- harjoittelukysymys siis.
nin sooloihin ja vaikeisiin osuuksiin pikkuhiljaa. Tal- Soittaminen on tärkein harrastukseni. Sitä ei voi vaan
linnassa abikeväänäni1999 oli ensimmäinen iso onnis- lopettaa vaikka porukat ja kaput vaihtuvatkin. Olin
tumisenkokemus, kun kenraaliharjoituksessa vanhassa myös juuri tosi hyvällä Helsinginkadun filharmonikkauniissa kirkossa Toompeanmäen juurella Ylle kehui kojen keikalla jouluna, josta tuli taas uusia tavoitteita
soittoani ihanan puhtaaksi. Pitkään treenattuani se tun- tulevaisuudelle: jos omaa treeniä jatkaen ja kehittäen
tui uskomattoman hyvältä.
pääsisi joskus siihenkin bändiin, kuka tietää?

S

ain myös jännittäviä elämyksiä viimeisenä vuotenani lukion orkassa, kun Ylle kysyi minua avustamaan soittajan sairastuttua Kirkkonummen kamariorkesteriin. Se on ammattilaisten huippubändi, ja ensimmäinen heidän kanssa soittamani Vappukonsertti oli
unohtumaton elämys. Hermoja se koetteli, kun olin
epävarma itsestäni enkä tiennyt, oppisinko kaiken.
Hyvin meni kuitenkin, sillä sain vuosien päästä toisenkin kutsun tuuraamaan, ja pääsin mm. soittamaan bassoklarinetilla Pähkinänsärkijän Makeishaltijattaren
tanssin.

Teksti ja kuvat Heidi

Pilli soi yhä
Lukion jälkeen piti etsiä uusi orkesteri ja kävin Polyteknikkojen kanssa yhden harjoituksen kokeilemassa
teekkarikylässä, mutta onneksi kuulin Kauniaisten orkesterista, jota johti sama innostava Ylermi Poijärvi.
Kauniaisten orkesteri olikin juuri minulle sopiva vanhaa klassista eli lempimusaani esittävä porukka. Sain
ystäviäkin ja nautin soitosta. Kerkesin vielä yli kymmenen vuotta Yllen johdolla kahlata orkesterissa monta unohtumatonta kappaletta ja konserttia, kunnes hän
siirtyi eläkkeelle.

T

uo kapelllimestarin vaihtuminen on ollut isoin
suru koko harrastukseni aikana. Yllestä en olisi millään halunnut luopua, hänen kanssaan oli hauskinta
soittaa. Mutta elämä on muutoksia. Olen vasta löytämässä uudelleen soiton iloa, kun uuteen kapellimestariin kestää tottua. Onneksi olen jo vuosia harrastanut
myös kamarimusiikkia työväenopistossa, jossa Ylle
edelleen vetää meidän ryhmäämme, Kvartettia tällä
hetkellä. Se täydentää hienosti orkesteriharrastusta.
Tällä hetkellä parasta onkin oikeiden ihmisten kanssa
soitto. Sillä on valtava vaikutus innostukselle, kamarimusan puolella tietenkin myös koko homman innostavuudelle, mahdollistaahan samanhenkisten soitto-

Ylle naurattaa yleisöä Ruotsin keikalla 2004. Bongaa kuvasta
tuttu blondi...

Opiskelijan haastattelu
Kuka olet?

Leila, 46v, lähihoitaja ja
mielenterveys- ja päihdetyön
opiskelija.

Mistä tulet?

Tulen matkatoimistoalalta.

Minne menet? Menen hoitoalalle.
Mihin uskot?

Hyvän voittoon.

Mihin et usko? Että pakenemalla asioita tai itseään
pääsisi lopulta kauas.
Miten päädyit alalle?
Alan vaihto kypsyi mielessäni pit kään internetin ”syödessä” matkatoimistoalan työpaikkoja.
Kiinnostus ihmiseen ja ihmisyyteen
johdatti.
Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi?
Etsin netistä harjoittelupaikkoja,
löysin Klubitalon. Laitoin meiliä,
Outi vastasi, kävin näyttäytymässä
ja sain soiton, että olen tervetullut.
Onko aika Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, jos on niin miten?
Avartanut. Näyttänyt mielenterveyden sairaudet osana tavallista,
normaalia elämää.
Lempiruokasi ja -juomasi?
Tex mex / kiinalainen. Arjessa
vesi tai vichy, juhlassa punaviini.
Mistä musiikista pidät?
Suomi pop, iskelmä.
Lempielokuvasi?
Meri sisälläni, Suuri sininen,
Mamma Mia, Toscanan auringon
alla.
Mitä harrastat?
Ohjatuissa jumpissa käyntiä,lenkkeilyä, hiihtoa, lukemista.

Haluatko sanoa jotain mitä ei kysytty?
Klubitalo on hieno paikka. Olette upeita!
Pitäkää huolta itsestänne, jonka perään
toisistanne. Nähdään! <3

RYTMINURKKA

T

he Who oli ansainnut kannuksensa legendaarisilla
esiintymisillään Monterey Pop –festivaalilla (1967),
Woodstock’issa (1969) sekä Isle of Wight’in festivaalilla (1970). Yhtye oli näiden esiintymisten jälkeen
suosionsa huipulla ja myös sen luomisvoima oli parhaimmillaan ja tuotteliaimmillaan vuosikymmenen
vaihteen molemmin puolin.

V

uonna 1970 julkaistiin ”The Who Live At
Leeds” –konserttitaltiointi, joka on yksi kaikkien aikojen upeimmista livetaltioinneista. Edellisenä vuonna
yhtye julkaisi rock-ooperan ”Tommy”, joka sekin on
yleisesti arvostettu mestariteos. Yhtyeen manageri Kit
Lambert sai Universal Pictures’in kiinnostumaan elokuvan tekemisestä Tommy’sta. Who’n kitaristi ja pääasiallinen säveltäjä Pete Townshend kieltäytyi kuitenkin tästä hankkeesta. Syynä kieltäytymiseen pidetään
sitä, että Townshend’illa oli työn alla Tommy’akin
kunnianhimoisempi science fiction –tarina
”Lifehouse”.

D

emojen teko tähän projektiin alkoi jo Live At
Leeds’in julkaisun jälkeen, mutta tähän tarvittiin Yhdysvaltoihin muuttaneen Lambert’in apua. Sessiot
kuitenkin karahtivat karille koska erilaiset päihdeongelmat vaivasivat työskentelyä. Lontooseen palaamisen jälkeen tuottaja Glyn Johns sai taivutettua yhtyeen
tekemään tavallisen albumin Lifehouse’n sijaan. Raitistunut Townshend taipui tähän ja yhtye aloitti Who’s
Next’in äänitykset.

Y

htye siirtyi yllättäen tällä albumilla puhtaasta
kitaravetoisesta rockista ilmaisuun, jossa annettiin
merkittävästi tilaa myös syntetisaattoreille.Tämä oli
melko radikaali veto ja antoi albumille aivan omanlaisensa sävyn. Koko albumi saatiin äänitettyä Lontoon
maineikkaalla Olymia-studiolla vuoden 1971 maalisja toukokuun välillä. Who’s Next on enemmän kaikkien neljän jäsenen kollektiivinen luomus, ei siis enää
Townshendin itsevaltaisesti johtama projekti. Laulaja
Robert Daltrey’n ylistetyt laulusuoritukset vaihtelevat
”Behind Blue Eyes’in” hienotunteisuudesta ”Won’t
Get Fooled Again’in” raakaan energiaan ja suoranaiseen karjuntaan. Basisti John Entwistle tehosti kokonaissointia kappaleissa omalla ilmeikkäällä soitollaan.

Hän myös sävelsi albumille hienoimpiin kuuluvan
laulunsa ”My Wife”. Rumpali Keith Moon soitti aiempaa tarkemmin. Townshendin monipuolinen ja
loistokas kitarointi lisäsi hänen arvostustaan instrumentalistina.

Who’s Next alkuperäisen LP:n kappaleet:
A-puoli
1. Baba O’Riley – 04
2. Bargain – 05:34
3. Love Ain't for Keeping – 02:11
4. My Wife – 03:41
5. The Song Is Over – 06:16
B-puoli
6. Getting in Tune – 04:50
7. Going Mobile – 03:43
8. Behind Blue Eyes – 03:39
9. Won’t Get Fooled Again – 08:38

L

P:n kannen kuva oli kaikkia siihenastisia kansikuvakonventioita rikkova: avarassa maisemassa on betoninen monoliitti,
jota vasten yhtyeen jäsenet ovat juuri
urinoineet ja sulkevat sepalustaan. Tähän
voisi viitata myös albumin nimi Who’s
Next (kuka on seuraava), toisaalta se myös
viittaa itse albumiin toteamalla:
”Who’n seuraava”. LP:n aloitusraita ”Baba
O’Riley” alkaa syntetisaattori-introlla ja
muuttuu heti sen jälkeen perinteisemmäksi
kitararockiksi. Se on täydellinen aloituskappale. Kappaleet vaihtelevat temmoltaan
ja dynamiikaltaan, kakkospuolen hillityn
”Behind Blue Eyes’in” jälkeen tulee räjähtävä 8 ½-minuuttinen ”Won’t Get Fooled
Again”, jonka loputtua kuulijalle jää hengästynyt olo sen kaiken patoutuneen energian purkauksesta.

A

lbumi nousi syyskuussa 1971 brittilistan ykköseksi, USA:ssa se päätyi parhaimmillaan neljänneksi
ja sitä myytiin Atlantin takana neljä miljoonaa kappaletta. Rolling Stone –lehti on valinnut Who’sNext’in
kaikkien aikojen 28. parhaaksi albumiksi. Mielenkiintoisena kuriositeettina on vielä hyvä mainita, että albumin kaksi kappaletta (Baba O’Riley sekä Won’t
Get
Fooled Again) päätyi 2000-luvulla suosittujen CSIrikossarjojen (CSI Miami ja CSI New York) tunnusmusiikiksi. Sarjan ensimmäinen Las Vegasiin sijoittuva ohjelma sai puolestaan tunnusmusiikkinsa (Who
Are You) hieman myöhemmältä Who’n albumilta.
Vaikka sekä Keith Moon ja John Entwistle ovat kuolleet elää, heidän energinen soittonsa tällä albumilla
ikuisesti.
-Jarmo V-
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KAALIKEITTO

O

n olemassa kaalikeittoa ja kaalikeittoa. Toinen
näistä on muisto kansakoulun keittiöstä, haju täyttää
käytävät ja saa oppilaat pökertymään. Aikuisempana
pystyy jotenkuten käyttämään ravintona. Toisaalta on
kaalikeitto, jota saatiin taas taannoin klubitalolla.

M

otivointia voi lähteä rakentamaan kaalin
terveellisyydestä ja yleensä kohtuullisesta hinnasta.
Kun saa maistettua tätä, ei enempiä selityksiä tarvita.

Valmistus:

P

erunat ja porkkanat kuorittiin ja pilkottiin, kaali
pilkottiin ja laitettiin kattilaan kiehumaan kuivatun
timjamin kanssa. Lihana oli naudan paistisuikaletta,
joka laitettiin omaan kattilaansa lihaliemeen
kypsymään. Näin saadaan kasvisversio samasta
keitosta.

K

un kasvikset kypsyivät, lisättiin paseerattua
tomaattia ja valkosipulia. Kasviskaalikeitto oli
valmis kun suolaisuus saatiin säädettyä kohdalleen.
Sitten lisättiin vain liha. Syötiin itse leivottujen ja
paistettujen sämpylöiden kanssa, jälkiruoaksi oli
persikkarahkaa.

VINKIT


Leikkaa kaali pieniksi neliöiksi. Älä kypsennä
liikaa, kaalin ei kuulu olla niljakasta.



Tomaatti, valkosipuli ja timjami peittävät
kansakoulumaista hajua ja makua. Pieni määrä
sokeria vielä pyöristää.



Muita vihanneksia voi käyttää saatavuuden
mukaan, väreillä on väliä.



Lihaa käytettäessä laatu merkitsee enemmän
kuin määrä.
- Heikki

