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V iime lokakuussa aloitin siistijän 

työn Järvenpäässä Helsingin Mylly 

Oy:llä. Kävin tutustumassa jo aiem-

min työnkuvaan, kun Outi paikkosi 

edellistä työntekijää. Otin alusta läh-

tien työn innolla vastaan, tuntui että 

hahmotin vaikeitakin paikkoja put-

saillessani putkia pölyistä. Ilmapiiri 

oli todella hyvä, mikä on aika tärke-

ää missä tahansa työssä, varsinkin 

kun kuntoutujana pääsee mukaan 

normaaliin työhön. 

S ain myös joka kuukausi hakea 

10 kg erilaisia jauhotuotteita varas-

tosta, ja joulun aikaan hyödynsin 

niitä siskollenikin. Oikeastaan mi-

tään kompastuskiviä ei tullut, väliar-

vostelussakin kaikki oli ok. Liikunta-

suorituksenakin pölyjen huiskuttami-

nen ja lattian ja putkien imurointi 

vastasi mielestäni kuntosalia. Tässä 

työssä sain nähdä oman kädenjäljen 

ja työskennellä yksin, joten jännitys-

tä ei pahemmin ollut. 

L oppuarvosteluaamuna aavistin 

että nyt voin saada arvoasteikolla 1-

5 täyden 5 ja niin sainkin. Siirtymä-

työ on oikeastaan aika stressitön, 

kannattaa kokeilla, vaikka se onkin 1

-2 päivää viikossa, arvostan sitä, 

sillä kuuluessaan hyvään työyhtei-

söön siitä myös saa paljon. En tiedä 

olisiko jatko rahallisesti kannattanut, 

mutta onneksi on muitakin vara-

suunnitelmia. 

V iimeisen työpäivän jälkeen se-

lailin Myllyn uudistettuja nettisivuja 

ja tuntui hienolta että olen ollut siellä 

töissä, Myllärin luomutuotteet ovat 

aika laadukkaita ja monipuolisia, 

hieman haikeana  ajattelin että tämä 

siirtymätyö oli todella hyvä juttu! 

  

OpiskelijoidenOpiskelijoiden haastattelut 

—- sivuilla 4-5 

Media-koulutus —sivulla 9 

Teksti   Riitta P 

Siirtymä työ ni Helsingin Myllyllä  
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1) Kuka olet? 

- Jutta, viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelija. 

2) Mistä tulet? 

- Mäntsälästä. 

3) Minne menet? 

- Tulevaisuuteen ja toivottavasti valmistumisen 

jälkeen töihin. 

4) Mihin uskot? 

- Parempaan huomiseen. Jokaisessa ihmisessä on paljon hyvää ja jokainen 

ihminen on tutustumisen arvoinen. 

5) Mihin et usko? 

- Ettei omaa tulevaisuutta voisi muuttaa tai siihen vaikuttamaan. 

6) Miten päädyit alalle? 

- Äitini puhui minulle alasta, jonka jälkeen kiinnostuin itsekin alasta. Ihmislä-

heinen työ 

7) Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi? 

- Opettajani oli varannut paikan ja minä sitten pääsin tänne. 

8) Onko aika Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, 

jos on niin miten? 

- Ei varsinaisesti. Olen tehnyt töitä jo aiemmin mielenterveyskuntoutujien 

kanssa. 

9) Lempiruokasi ja –juomasi? 

- Tortillat ja tuoremehut. 

10) Mistä musiikista pidät? 

- Kuuntelen kaikenlaista musiikkia laidasta laitaan. Fiiliksen mukaan. 

11) Lempielokuvasi? 

- 8 mile. On paljon hyviä elokuvia! 

12) Mitä harrastat? 

- Lenkkeily, kuntosali, lukeminen ja sirkus. 

Kysymykset ja kuvat:  Jarmo V 

Häästättelut 
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1) Kuka olet? 

- Janina, 20-vuotias sosionomiopiskelija. 

2) Mistä tulet? 

- Haminasta. 

3) Minne menet? 

- Toivottavasti en minnekään Järvenpäästä. Töi-

hin olisi mukava päästä. 

4) Mihin uskot? 

- Uskon ihmisiin ja siihen, että meissä kaikissa on jotain hyvää. 

5) Mihin et usko? 

- Että lehmät osaavat lentää. Ehkä niillekin vielä joskus kasvaa siivet? 

6) Miten päädyit alalle? 

- Oman elämäni kautta sain varmuuden siitä, että haluan työskennellä ihmis-

ten kanssa. 

7) Miten päädyit Klubitalolle harjoittelijaksi? 

- Kuulin klubitalosta kouluni kautta. Paikka vaikutti mielenkiintoiselta ja mu-

kavalta. 

8) Onko aika Klubitalolla muuttanut käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, 

jos on niin miten? 

- Ei varsinaisesti muuttanut, mutta jokainen päivä ihailen täällä aitoutta ja 

yhteishenkeä! 

9) Lempiruokasi ja –juomasi? 

- Kiinalainen ruoka. Lempijuomani on maito. 

10) Mistä musiikista pidät? 

 - Kuuntelen mielialan mukaan musiikkia. Kaikki riippuu siitä millainen päivä 

minulla on. 

11) Lempielokuvasi? 

- Australia, Vettä elefanteille, Amelie ja Moulin Rouge. 

12) Mitä harrastat? 

- Ratsastusta. Lisäksi minulla on kaksi kissaa. 

”meissä kaikissa on jotain hyvää” 
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T hin Lizzy on vuonna 1969 perus-

tettu irlantilainen hard rock -yhtye. 

Sen ensimmäinen toimintakausi oli 

vuosina 1969–1983. Yhtyeen johto-

hahmona ja pääsäveltäjänä toimi Phil 

Lynot (k.1986). Yhtyeen tunnetuimpia 

kappaleita ovat muun muassa 

"Whiskey in the Jar", "The Boys Are 

Back in Town", "Jailbreak" ja 

"Dancing In The Moonlight". Thin Liz-

zy tunnetaan myös niin sanotun kah-

den soolokitaristin tuplakitara-soundin 

pioneerina. Karismaattisen keulaku-

van, guyanalais-irlantilais-juuret 

omaavan Lynottin sanoitusten aiheita 

olivat mm. ns. kovanaamat, roman-

tiikka sekä myös Irlannin historia. 

Vaikka yhtyeen musiikki luokitellaan 

yleisesti hard rock -genreen kuulu-

vaksi, on sen kappaleissa esiintynyt 

vaikutteita muun muassa irlantilaises-

ta kansanmusiikista, soulmusiikista, 

countrysta sekä psykedeelisestä 

rockista ja heavy metallista. Thin Liz-

zy koottiin uudelleen vuonna 1996, ja 

se tekee edelleen kiertueita soittaen 

yhtyeen alkuperäistä materiaalia. 

Thin Lizzy / Jailbreak 

RYTMINURKKA 
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Y htye sai alkumuotonsa joulukuus-

sa 1969, kun kitaristi Eric Bell ja kos-

ketinsoittaja Eric Wrixon tapasivat 

Orphanage-yhtyeessä soittaneet lau-

laja-basisti Phil Lynottin ja rumpali 

Brian Downey. Nimi Thin Lizzy oli 

Eric Bellin idea, joka tuli The Deano-

sarjakuvassa esiintyneestä Tin Lizzie

-robotista. Yhtye levytti EMI-yhtiölle 

kesällä 1970 singlen "The Farmer" / "I 

Need You", joka jäi ilman kaupallista 

menestystä. Wrixon oli eronnut yhty-

eestä ennen singlen julkaisua ja jäl-

jelle jääneet jäsenet jatkoivat triona. 

Saman vuoden lopussa yhtye sai le-

vytyssopimuksen Decca Recordsilta. 

B ellin tilalle tuli ensin belfastilainen 

nuori kitaristi Gary Moore, joka oli 

mukana kuitenkin vain muutaman 

kuukauden ja hänen tilalleen tulivat 

väliaikaisesti Andy Gee  ja John 

Cann. Kevään 1974 kiertueen jälkeen 

sopimus Decca Recordsin kanssa 

päättyi ja hajoaminen oli lähellä Brian 

Downeyn päätettyä erota yhtyeestä. 

Lynott sai kuitenkin Downeyn muutta-

maan mielensä ja yhden kitaristin 

sijaan he päättivät hakea kahta kita-

ristia ja muuttaa yhtyeen tyyliä. Koe-

soittojen jälkeen paikan saivat 18-

vuotias skotti Brian Robertson ja kali-

fornialainen Scott Gorham.  

U utta tyyliä alettiin kehitellä ja yh-

tye sai sopimuksen Phonogram Re-

cords-yhtiöltä jonka alamerkit Vertigo 

ja Mercury (Pohjois-Amerikassa myö 

 

hemmin Warner Bros.) tulivat julkai-

semaan Thin Lizzyn albumit. Vuoden 

1974 lopulla julkaistu uusi albumi, 

soul-vaikutteinen Nightlife oli kuiten-

kin pettymys niin kaupallisesti kuin 

yhtyeen itsensä mielestä tuotannolli-

sesti. 

V uoden 1975 alussa yhtye pääsi 

ensimmäiselle Yhdysvaltain kiertueel-

le yhdessä Bachman-Turner Overdri-

ven kanssa. Samana vuonna julkais-

tu, enemmän hard rock-vaikutteinen 

Fighting-albumi nousi Ison-Britannian 

albumilistalle ja albumilta nousivat 

esille yhtyeen tunnusmerkeiksi tule-

vat tuplakitara-harmoniat mm. kappa-

leissa "Wild One" ja "Suicide". Seu-

raava albumi Jailbreak (1976) oli yh-

tyeen lopullinen läpimurto. Singlenä 

julkaistu "The Boys Are Back in 

Town" oli maailmanlaajuinen hitti.  

M uita tunnettuja kappaleita albu-

milla ovat "Warriors", "Emerald" ja 

nimikappale "Jailbreak". Thin Lizzy oli 

nyt iso nimi ja teki menestyneitä kier-

tueita, mutta ristiriitoja alkoi esiintyä 

etenkin Robertsonin ja Lynottin välil-

lä. Tilanne kärjistyi, kun Robertson 

loukkasi kätensä ravintolanujakassa 

eikä voinut osallistua yhtyeen Yhdys-

valtain kiertueelle. Hänen tilallaan 

kiertueella soitti Gary Moore, joka ei 

kuitenkaan jäänyt yhtyeeseen Lynot-

tin pyynnöstä huolimatta. 
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J ailbreakissa kulminoitui yhtyeen 

kaikki siihen mennessä tekemä. Phil 

Lynot oli lauluntekijänä huipussaan ja 

kaksi kitaristia loivat soundin, joka oli 

paitsi uraauurtavaa niin myös vaiku-

tuksia antavaa. Lynott ei antanut Gor-

hamin ja Robertsonin tehdä yksinään 

omia kappaleita vaan ne olivat yh-

dessä kirjoitettuja. Tämän ansiosta 

albumi on tiukempi ja yhtenäisempi 

antaen sille yksilöllisyyttä, nimittäin 

Lynottin karhea kapinallinen, jolla oli 

kuitenkin runoilijan sydän. Kaikki tä-

mä antoi albumille rikasta syvyyttä 

joka kantaa ja kestää. Samalla Jaib-

reak-albumissa on kuitenkin suurta 

kineettistä energiaa yhtyeelle, joka 

yhä kuulostaa läheiseltä ja välittömäl-

tä huolimatta siitä kuinka monta ker-

taa sitä toistetaan. 

 

 

 

V uonna 1977 Turun Ruisrockissa 

pääsin kuulemaan yhtyeen soittoa 

lähietäisyydeltä, se teki minuun erit-

täin suuren vaikutuksen. Jailbreakilta-

kin kuultiin useita kappaleita. Kaiken 

kaikkiaan hieno yhtye, jonka taru tosi-

asiallisesti päättyi Phil Lynottin kuole-

maan siitäkin huolimatta, että Thin 

Lizzy-nimellä edelleenkin on toimiva 

yhtye. Lynott oli Thin Lizzyn johtaja ja 

sielu. 

Teksti: Jarmo V 
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K lubitalo maksoi 3 jäsenelle 

Kristiina Hanhirovan pitämän 

koulutuksen Onnelassa Tuusu-

lanjärven rannalla. Minä Riitta, 

Pete ja Anna saimme tilaisuuden 

kehittää omaa esiintymistaitoa 

mediassa. 

 

A amu alkoi hyvällä aamupalalla ja 

mukana olivat myös kaikki ohjaajat. 

En aluksi ollut sisäistänyt kurssin si-

sältöä, mutta se oli hyvin mielenkiin-

toinen info. Saimme tosi hyviä ohjeita 

ja opastusta miten kertoa esim. Klubi-

talon toiminnasta julkiseen mediaan 

tai lehteen. 

T ietenkin nautimme välillä hyvän 

lounaan ja joimme pullakahvit. Teim-

me n. 3 min. pituisia harjoitteluvide-

opätkiä, missä omin sanoin kerroim-

me Klubitalon toiminnasta ja vastai-

limme kysymyksiin. Jännitimme vä-

hän, mutta se kuuluu asiaan ja onnis-

tuimme kuitenkin hyvin. Mielestäni 

mahdollisimman luontevasti ja rehelli-

sesti kerrottu asia on parempi kuin 

opeteltu teksti paperilta. 

 

 

 

O n todella mukavaa, että jäsenet 

pääsevät kaikenlaisiin mahdollisuuk-

siin mukaan, loppujen lopuksi meidän 

aidot kokemukset kertovat paljon ja 

niillä on varmasti merkitystä Klubita-

lon toiminnan kannalta. Jokaisen jä-

senen palaute Klubitalon ulkopuolel-

le, sen myönteisyys vahvistaa, että 

mitä enemmän jäseniä otetaan mu-

kaan, 

sen pa-

remmin 

rattaat 

pyörivät.                               

- Riitta.P.                                                                                       

 

Mediä-köulutus 11.2.2015 
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F ight Club on David Fincherin 

vuonna 1999 ohjaama rajuotteinen 

jännitysdraama, jonka pääosissa ovat 

Brad Pitt, Edward Norton sekä Hele-

na Bonham-Carter. Brad Pitt on täy-

dellinen anarkistisena Tyler Durdeni-

na, Edward Norton kuvastaa nimettö-

män kertojan sisäistä ahdistusta lois-

tavasti ja Bonham- Carterin Marla on 

juuri niin ruma ja kaunis kuin hänen 

pitääkin. 

E lokuvan tarina alkoi vuonna 

1996, kun kirjailija Chuck Palahniukin 

romaani Fight Club julkaistiin. Heti 

samana vuonna 20th Century Fox 

osti kirjan oikeudet ja elokuvan suun-

nittelu alkoi. Käsikirjoittajaksi tuli ensi-

kertalainen Jim Uhls, jonka tärkeim-

piä päätöksiä oli kirjan kertojan säilyt-

täminen myös elokuvassa. Lopullisen 

käsikirjoituksen tekoon osallistui Uhl-

sin lisäksi monia kirjoittajia, mukaan-

Fight Club 

24 kuvaa sekunnissa 
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lukien Cameron Crowe ja elokuvan 

tähti, Edward Norton. 

K ulttimaineeseen noussut elokuva 

sai vuonna 1999 ristiriitaisen vastaan-

oton. Toisaalta kriitikot kehuivat elo-

kuvaa kun taas toisten mielestä se oli 

groteski teos ilman sanomaa. Eloku-

va tienasi vain 37 miljoonaa dollaria 

USA:n markkinoilta ja sitä pidettiin 

rahallisesti jopa floppina. Maksoihan 

elokuvan tekeminen 67 miljoonaa. 

Maailmanlaajuisesti elokuva keräsi 

kuitenkin yli 100 miljoonan lipputulot 

ja saapuessaan DVD:lle elokuvan 

löysivät myös ne jotka olivat sitä kar-

sastaneet kriitikoiden jakautuneen 

tuomion vuoksi. Siitä alkoi myös elo-

kuvan tie kulttiklassikoksi ja "Paras 

elokuva"-listojen huipulle.  

 

F ight Clubin kuvaukset tapahtuivat 

Los Angelesissa jossa David Fincher 

kuvasi yli 1500 rullaa filmiä 300 koh-

taukseen, yli 200 kuvauspaikkaa 

käyttäen. Elokuvan päänäyttelijät to-

della uppoutuivat elokuvan kuvauk-

seen ja tunnelmaan. Esimerkiksi Ed-

ward Norton aloitti tupakoinnin oike-

asti ja kohtaus jossa Pitt ja Norton 

löivät humalassa golfpalloja, kuvattiin 

kun näyttelijät olivat oikeasti huma-

lassa. Fight Clubin mainoskampanja 

perustui  jännitykseen, kukaan ei saa-

nut kertoa mikä Fight Club on. Tämä 

kielto koski elokuvassa myös itse 

Taistelukerhoja – niistä ei saanut pu-

hua kenellekään, ne olivat täysin 

maanalaista toimintaa.  Monelle onkin 

jäänyt elokuvan mainonnasta mieleen 

vain Fight Club-saippua, joka ei itse 

asiassa edes näy elokuvassa. 
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E lokuvasta ja sen kerronnasta voi 

vain harvoin käyttää sanaa täydelli-

nen. Fight Clubista puhuttaessa ei voi 

käyttää muuta sanaa kuin täydellinen. 

Elokuva on visuaalisuudeltaan, yksi-

tyiskohdiltaan, tarinaltaan, musiikil-

taan, näyttelijäsuorituksiltaan, oikeas-

taan kaikilta elementeiltään niin hie-

nosti viritetty kokonaisuus, että sen 

räjähtävä huijaus lamauttaa katsojan-

sa tajunnan totaalisesti. Jäljelle jää 

vain mairea tietoisuus elämänsä 

angstista, jonka on aina halunnut ko-

kea ja nyt tuolle kokemisen halulle on 

viimein annettu mahdollisuus toden-

tua.  

 

 

E hkä kunnioittavinta Fight Clubis-

sa on sen asenne. Juuri kun yleises-

sä keskustelussa jaaritellaan väkival-

takuvausten paljoutta ja haitallisuutta, 

Fincher loihtii elokuvan, joka tarjoaa 

verta ja mäiskettä salvaksi henkiselle 

tyhjyydelle ja pahalle ololle, kun aikui-

set miehet pieksevät toisilleen ja itsel-

leen parempaa fiilistä ja elämän tar-

koitusta. Hollywoodin kaksinaismo-

raali saa silmilleen ruhjeiden ja rois-

keiden lennellessä äimistyneen kat-

sojan silmille. Väkivaltaan kohdistuvat 

asenteet isketään betonille itse kun-

kin poimittaviksi. Aluksi on helppo 

samaistua Nortonin esittämän kerto-

jahahmon henkisen tyhjyyteen konsu-

merismin kiiltokuvapoikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F ight Club on myös kärsinyt lei-

mastaan väkivaltaisten tappelukohta-

usten tyrkkyrinä, sillä sen pohjimmai-

nen ajatusmaailma kommentoi länsi-

maista kulutusyhteiskuntaa hyvin pal-

jon laajemmalla sektorilla. Kylmäksi 

Fight Club tuskin jättää ketään, jaka-

en yleisön selvästi kahteen leiriin. 

Toisaalta lienee kuitenkin myös niin, 

että ne, joille kulutusyhteiskuntakritiik-

ki olisi kaikkein tervetulleinta, tuskin 

edes haluavat sitä elokuvasta  lukea  

tai sitten sivuuttavat koko filmin vas-

tenmielisenä väkivaltaviihteenä ja 

upottavat katseensa takaisin ylisenti-

mentaaliseen tusinaviihteeseen. 

Teksti  Jarmo V 
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Anjan koirat 

Lemmikkipälstä 

A nja on klubitalon 

ohjaaja ja kokki. Anjalla 

on kaksi koiraa, roduil-

taan Hovawart, ja Hee-

leri, eli Lancesterin kar-

jakoira.  

Heeleri on nimeltään 

Aatos. Aatos on iältään 

1v.7kk. Rotu on peräi-

sin englannista, pai-

mentanut karjaa. 

Aatos nukkuu Anjan 

vieressä ja on enempi 

sisäkoira, tykkää olla 

lähellä. Heeleri on 

oman tien kulkija luon-

teeltaan. Pitää koulut-

taa kunnolla, että totte-

lee. 

H ovawart on vanha saksalainen 

pihakoira. Hoffin nimi on Romu ja hän 

on kaksivuotias. Väriltään musta. Ho-

vawarteja on kolme eri värivariaatio-

ta, kultainen, musta ja mustaruskein 

merkein.  Romu viihtyy pihalla. 

Hoffeja käytetään palveluskoiri-

na. Tämä koira voi harrastaa 

mitä vaan, koiratanssista 

agilityyn ja tukikoirakoksi. 

Hoffi on palvelualtis ja Ro-

mu on yltiösosiaalinen. 

Kaikkien kaveri. Eikä hauku. 

A nja harrastaa koirien kanssa tot-

televaisuuskoirakoulutusta eli TO-

KOa. Molemmat koirat ovat mukana 

tukikoiratoiminnassa. Se tarkoittaa, 

että käymme eri paikoissa, palveluko-

deissa, päiväkodeissa ym. rapsutelta-

vana.  

”Jos on huono olo, niin voi koiraa 

paijata ja kertoa murheensa.” 
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T ukikoirakoksi pääsee kun käy 

tukikoirakoulutuksen, jossa käydään 

läpi vuorovaikutusta erilaisten ihmis-

ten kanssa. Koiraa ei kouluteta, vaan 

omistajaa, omistaja kouluttaa koiran-

sa itse. Koira ei saa olla aggressiivi-

nen ja pitää tulla toimeen muiden koi-

rien kanssa ja olla omistajan hallin-

nassa. Anja käy koirien kanssa myös 

koirakahvilassa, mikä tarkoittaa, että 

tapaamme muita koirattomia ja koiral-

lisia ihmisiä ja koirat ovat rapsutetta-

vana siellä. 

A atos on pärjännyt hyvin näytte-

lyissä. Koirat leikkivät keskenään ja 

Aatos roikkuu Romun karvoissa kiinni 

ja komentaa. Aatos on perheen po-

mo. Koirat tulevat Anjan lasten kans-

sa hyvin toimeen. Lapset käyvät välil-

lä pihalla taluttamassa koiria. Koirat 

tykkäävät uida kesäisin. Koirat eivät 

ole leikattuja ja Aatoksella on jälkeläi-

siä 4 kappaletta. Kun on karvanlähtö-

aika niin on koko kämppä täynnä kar-

voja. 

A nja on harrastanut koiria yli 15 

vuotta ja rotuna on ollut Hovawart. 

”Koirat vaikuttavat 

mielenterveyteen 

myönteisesti.” 
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Anja on koko pienen ikänsä pitänyt 

koirista. Vanhemmat eivät tykänneet 

koirista, joten Anja hankki koiria vasta 

muuttaessaan omilleen. 

K oirat syövät Barf-ruokaa (eli raa-

karavintoa). Sisältää raakaa lihaa, 

luita, kasviksia. Esim. aamupalaksi 

lihamössöä, välipalaksi raaka luu, 

kalkkunankaula raakana, siansorkka 

ja iltapalaksi raakaa lihakasvismös-

söä. Välillä saavat kuivamuonaa. Jä-

töksissä huomaa eron. Jos syövät 

kuivamuonaa, jätökset ovat isompia 

ja ne haisevat verrattuna raakaruo-

kintaan. 

K oirat vaikuttavat mielentervey-

teen myönteisesti. Ulkoilu tekee hy-

vää ja jos on huono olo, niin voi koi-

raa paijata ja kertoa murheensa. Koi-

ra ei juorua eteenpäin. Koira ei katso 

ihmistä persoonana, koira ei tuomitse 

vaan hyväksyy kaikki. Koira elää täs-

sä ja nyt- elämää. Muistaa huonot ja 

hyvät asiat. 

Teksti: Anna, kuvat Anja 
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KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO 

Loutinkatu 2 

04400 Järvenpää 


