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Keski-Uudenmaan Klubitalon jäsenlehti
3-4/2015

KLUBIPOSTI
Keski-Uudenmaan
Klubitalon
jäsenten ja henkilökunnan
yhdessä julkaisema

Et ehkä tiedä mitä sisimmässäsi piilee.

ei-kaupallinen jäsenlehti.

Rohkeus kokeilla ja yrittää kaikkea uutta
voi olla pimennossa itseltäsikin mutta juuri

Ratatie 19
04430 Järvenpää

epäonnistumisen mahdollisuus ja lause

Puh. 09-2711414

”tyhmiä kysymyksiä ei ole” voisi kannustaa

Sähköposti:

jokaista kokeilemaan kaikkea, uuttakin,

keski-uudenmaan.klubitalo@

siis irrota köydet, purjehdi ulos turvallises-

ku-klubitalot.fi

ta satamasta, näe, koe, kuule, ainahan

Kotisivut:

palaat takaisin satamaan kunnes uusi

www.ku-klubitalot.fi

ulappa kutsuu. Maailma ympärillä odottaa
matkaajaa.

KLUBITALO
AVOINNA:

Riitta.P

Ma 8:00-15:00
Ti 8:00-15:00
Ke 8:00-15:00
To 8:00–18:00
Pe 8.00 - 14.00
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Tässä numerossä:

Kansainvälinen Klubitalokoulutus
Lontoon Mosaic Clubhousessa
6.— 17.2015

Opiskelijoiden haastattelu

Avointen ovien päivä

Seitsemän Samuraita
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Kansainvälinen Klubitalokoulutus
Mosaic Clubhouse’ssa 6.—17. heinäkuuta 2015
Klubitalon akkreditointi- eli laadunvar- tautumista lukemisen muodossa ja toisimistusprosessin tueksi osallistuimme
naan myös kehittämissuunitelman työstäJarmon ja Artsin kanssa Lontoon Momistä varsinaisten sessioiden välissä.
saic Clubhouse’ssa järjestettyyn Kansainväliseen Klubitalokoulutukseen
heinäkuun 6. - 17 aikana. Kansainvälinen Klubitalokoulutus on akkreditoinnin ja siirtymätyön ohella yksi klubitaloyhteisön ainutlaatuisista toimintatavoista.
Kansainvälisessä koulutuskeskuksessa
järjestettävä koulutus koostuu pääasiassa
kolmesta osa-alueesta,
1. työpainotteiseen päivään osallistumisesta, yhdessä paikallisen Klubitalon jäsenten ja henkilökunnan kanssa.
2. keskustelut yhdessä muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa Klubitalon toimintaperiaatteista, jaoteltuna kv. standardien osa-alueiden mukaan.
3. standardeihin perustuvan kehittämissuunnitelman laatiminen omalle KlubitalolValmistautuminen kurssille alkoi jo keväälle yhdessä kouluttajien kanssa.
lä ilmoittautumisen jälkeen, jolloin saimme
Aikataulun runko yleisesti oli työpainottei- ennakkotehtäväksi arvioida mitkä olennainen päivä 9:00 - 17:00 välillä, jonka lomas- simmat standardien kohdat vaatisivat kehittämistä, sekä laatia alustava suunnitelsa oli keskustelut koko kurssin kesken
11:00-12:30, kehittämissuunnitelman laati- ma asian viemiseksi eteenpäin. Ennen
lähtöä vielä valmistauduttiin luettavaksi
mista oli yhteensä kuusi kertaa aamu- ja
saamillamme klubitaloaiheisella materiaailtapäivinä. Tämän ulkopuolella olimme
lilla.
läsnä Mosaic Clubhousen hallituksen kokouksessa, työ- ja koulutuspäivällisellä ja
Saavuimme koulutuksen järjestäjän varaatalon puutarhajuhlissa. Iltatehtäviksi oli
maan hotelliin Balhamissa sunnuntaina
seuraavaan päivän keskusteluun valmis-
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5.7 ennen koulutuksen alkua, ollaksemme aamusta valmiina aloittamaan.
Maanantaina 6.7. meidät noudettiin hotellilta, saimme autokyydin Mosaiciin.
Aamupalan, esittelyjen ja alkuinfon jälkeen osallistuimme työpainotteiseen päivään. ’Business & Administration’yksikössä työskentelystä jäi mieleen sosiaalisen median julkaisujen suunnittelun
ja aikataulutuksen järjestelmällisyys.
Päivän keskustelun aihe oli jäsenyys ja
vapaaehtoisuus. Illalla oli vielä yhteinen
päivällinen kurssilaisten, henkilökunnan
ja jäsenten kanssa.
Tiistaina 7.7. saimme aamulla oppaaksemme paikallisen jäsenen bussimatkalle hotellista. Tämän jälkeen matkustimme hotellin ja Mosaic’in väliä omine neu-

voinemme, bussilla tai metrolla. Päivän
keskustelun aihe oli työpainotteinen päivä. Iltapäivällä aloitimme kehittämissuunnitelman valmistelun.
Keskiviikkona 8.7. päivän keskustelun
aihe oli henkilösuhteet, erityinen Päivän
ohjelmassa oli myös meidän klubikokoustamme vastaava Policy Meeting,
jossa käsiteltiin tavallista ongelmaa pummailua ja lainaamista.
Torstaina 9.7. aamupäivän lomassa oli
siirtymätyöpaikkavierailu, siirtymätyö oli
tarjoilun hoitamista ja muuta emännöintiä
paikallisen seurakunnan päivätoiminnassa. Päivän keskustelun aihe oli klubitalon
tilat. Iltapäivän aluksi kokoonnuimme
toisen kerran työstämään kehittämissuunnitelmaamme.

5

.. jatkuu sivulta 5

Päivän keskustelun aihe oli koulutus. Iltapäivällä oli kolmas kerta kehittämissuunIllalla pidettävään hallituksen kokoukseen nitelman valmistelua.
valmistettiin yksikössä hallituksen jäsenille jaettaviksi varainkeruumateriaalia. Hal- Tiistaina 14.7 päivän keskustelun aihe oli
lituksen kokouksen alussa oli kahdeksen roolit ja vastuut. Iltapäivällä työstettiin
nuoren it-osaajan esitys markkinointistra- taas kehittämissuunnitelmaa.
tegiasta
Keskiviikkona 15.7 päivän keskustelun
aihe oli talon toiminta. Iltapäivällä jäälleen
työstettiin kehittämissuunnitelmaa.
Torstaina 16.7 päivän keskustelun aihe
oli päätöksenteko klubitaloilla. Osallistuimme puutarhajuhlaan, johon paikalliset
jäsenet saivat tuoda omaisiaan ja joka oli
osittain työpainotteisen päivän ulkopuolella.
Perjantaina 17.7 viimeiset keskustelut,
kehittämissuunitelmien jakaminen, loppusanat ja yhteenveto. Ohjelma päättyi viiPerjantaina 10.7. päivän keskustelun aihe meisiin hyvästelyihin noin kello 12:45,
oli työllistyminen. Iltapäivällä vierailimme jolloin poistuimme todistustemme kera
kahdessa siirtymätyöpaikassa, jotka olivat Mosaic Clubhousesta.
poliklinikan vastaanottopisteen hoitamista
sekä tv-asemalla kahvikuppien keräämistä ja tiskaamista.
Lauantaina 11.7 vapaa-ajan ohjelmana oli
käynti Shard’in näköalatasanteella 250m
korkeudessa yhdessä kurssilaisten ja Mosaic’in jäsenten kanssa.
Sunnuntaina 12.7 ei ollut virallista tai
muodollista ohjelmaa.
Maanantaina 13.7 johtajat tai muut hallinnolliset kurssille osallistujat saapuivat,
myös Jarmo Vanhanen. Esittelyiden ja
uusien tulijoiden infoamisen lisäksi työpainotteinen päivä oli normaali, päivä jatkui
17:00 jälkeen työ- ja koulutuspäivällisellä,
jossa jäsenet vaihtavat kokemuksiaan
töistä ja koulutuksesta.

Lauantai 18.7 hotellihuoneen luovutus,
siirtyminen lentokentälle ja kotimatka.
Työpainotteiseen päivään osallistuminen
Mosaic Clubhousessa antoi ideoita miten
työt voidaan järjestää niin että kenenkään
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ei tarvitse olla joutilaana, esimerkin siitä
miten ilmapiiri voi olla hyväksyvä, arvostava ja hyväntuulinen samalla kun yksikössä tehdään tosissaan töitä.

Siirtymätyöpaikkavierailut olivat mielenkiintoisia ja innostavia.
Työntäyteisen kaksiviikkoisen jälkeen
kotiin oli tuomisina kehittämissuunnitelma, jonka jatkotyöstäminen eli varsinainen urakka on aloitettu kuluneena syksynä, pahimpien kisan järjestämis- ja muuttokiireiden jälkeen ja jota jatkamme kohti
ensimmäistä akkreditointiamme.

Kielivaikeuksista huolimatta keskustelut
klubitalon periaatteista olivat antoisia,
varsinkin kokemuksien ja mielipiteiden
jakaminen. Ongelmat ovat usein samanlaisia, ratkaisut yksilöllisiä.

Kuvat ja teksti: Heikki
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OPISKELIJOIDEN HAASTATTELU

1)

Kuka olet?

6)

Oona, viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelija.
2)

Mistä tulet?

3)

Keuda Tuusula, asun Järvenpäässä.
7)
Minne menet?

Mihin uskot?
Uskon, että asioilla on tapana järjestyä.

5)

Nuoruusiän haaveammatti oli kätilö ja sen ansiosta hain alalle ja
pääsinkin. Unelma-ammatti muuttui kuitenkin kätilöstä mielenterveysalalle.
Miten päädyit klubitalolle harjoitte
lijaksi?
Puhuttiin koulukaverin kanssa, että
mitä eri paikkoja olisi Järvenpäässä ja kaveri kertoi tästä klubitalosta. Asia jäi korvan taakse ja kun
tuli aika valita harjoittelupaikka niin
ehdotin paikkaa opettajalle ja
nyt olen täällä.

Työharjoittelun jälkeen takaisin
koulunpenkille oppimaan lisää
alasta.
4)

Miten päädyit alalle?

8)

Mihin et usko?
Siihen, että ihmisellä ei olisi mahdollisuutta muuttua.

Onko aikasi klubitalolla muuttanut
käsitystäsi mielenterveyskuntoutujista, jos on niin miten?
Ei, jokainen meistä on saman ar-
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voinen
9)

11)

Mikä on mielestäsi parasta klubitalolla?

Suomalaisesta kuten Antti Tuisku ja
konemusiikista.

Jäsenet ja ohjaajat, positiivinen ilmapiiri.
10)

12)

2)

13)

Kuka olet?

jista, jos on niin miten?

Werneri, 21-vuotias sosionomi- ja
kirkon nuorisotyön ohjaajaopiskelija.

Olen työskennellyt mielenterveys
kuntoutujien kanssa myös aikaisemmin, joten ei merkittävästi. Mukavaa
porukkaa.

Mistä tulet?
9)

Minne menet?
sen jälkeen minne ikinä tie viekin.
Mihin uskot?

10)

Siihen, että asioilla on tapana järjestyä.
5)

Mihin et usko?

11)

Miten päädyit alalle?
Olen aina halunnut työskennellä
ihmisten parissa, joten sosiaaliala
on tuntunut luontevalta. Olen myös 12)
tehnyt nuorisotyötä seurakunnassa

7)

Miten päädyit Klubitalolle harjoitteli
jaksi?
Kuulin paikasta hyvää edelliseltä
harjoittelijalta. Olin vailla toista har
joittelupaikkaani, joten
olin yhtey
dessä klubitaloon. Onneksi paikka
oli avoinna.

8)

Lempiruokasi ja –juomasi?
Itsetehdyt lihapullat, kahvi.

Suomen kesään.
6)

Mikä on mielestäsi parasta Klubitalolla?
Hyvä yhteishenki sekä se, että kaikki saavat olla avoimesti omana itse
nään. Ihmiset myös auttavat aina
tarvittaessa toisiaan.

Kohti valmistumista ammattiin ja
4)

Mitä harrastat?
Lasten kanssa kaikenlaista.

Tulen Kotkasta ja muutin Järvenpäähän reilu vuosi sitten.
3)

Lempielokuvasi?
Luokkakokous.

Lempiruokasi ja –juomasi?
Oman mummon tekemä kaali- tai
makaronilaatikko, maito, mehut,
vesi.

1)

Mistä musiikista pidät?

Mistä musiikista pidät?
Pidän hyvin laajasti kaikenlaisesta
musiikista, sen suhteen ei rajoituksia. Teen itse tietokoneella elektronista musiikkia ja soitan kitaralla
melko paljon metallimusiikkia.
Lempielokuvasi?
Inception

13)

Mitä harrastat?

-

Musiikkia eri muodoissa ja valokuva
usta.

Kysymykset ja kuva Jarmo V

Onko aikasi Klubitalolla muuttanut
käsitystäsi mielenterveyskuntoutu9

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
13.11.2015
Marraskuun 13. päivä perjantaina vietettiin talolla avointen ovien– ja omaistenpäivää. Väkeä alkoi heti puolen päivän
jälkeen virrata sisään ja päivän mittaan
kävijöitä kertyi suuri joukko. Jäsenten
omaisia oli vierailulla kiitettävästi, samoin muita tutustujia.
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Kahvi ja pikkusuolaiset ja –makeat menivät kuin kuumille kiville. Paikoin eteinen pääsi ruuhkautumaan, eivätkä kaikki mahtuneet yläkertaan. Tunnelma oli
lämmin ja onnitteluja uusista tiloista
saimme kosolti.
Teksti ja kuvat Jarmo V

.
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24 KUVAA SEKUNNISSA
Akira Kurosawa / Seitsemän Samuraita (1954)
On olemassa ohjaajia ja elokuvia, Ohjaajia
ja Elokuvia, sitten on Akira Kurosawa ja
Seitsemän Samuraita. Japanilainen Akira
Kurosawa (1910-1998) on eittämättä viime
vuosisadan merkittävimpiä elokuvaohjaajia, jonka tuotanto käsittää pitkän ajanjakson, vuodesta 1943 aina 1993 asti – siis
puoli vuosisataa.
Seitsemän Samuraita (Shichinin No Samurai, 1954) on kaikkien aikojen tunnetuin
japanilainen elokuva ja itse asiassa yksi
maailman tunnetuimmista elokuvista. Se on
pystynyt ylittämään kieli- ja kulttuurirajat niin
sisällön kuin elokuvakerronnan suhteen, ja
siinä yhdistyvät suurenmoisesti taide ja viihde.
Kurosawa tunnetusti ihaili länsimaista elokuvaa, kuten John Fordin westernejä ja imi
niistä vaikutteita, jotka hän yhdisti Japanin
omaan rikkaaseen elokuvaperinteeseen ja
historiaan. Tämä teki Kurosawan elokuvista
helposti lähestyttäviä myös länsimaissa,
joissa niistä sitten tehtiin jopa lännenversioita: ”Seitsemän rohkeaa miestä” (1960) sekä
”Kourallinen dollareita” (1964). Yhtä sujuvasti Kurosawa myöhemmissä elokuvissaan
esimerkiksi siirsi Shakespearen näytelmiä
Japanin historiaan.

käyttö sekä syvätarkka, tyyliä tunnelmien
mukaan vaihtava kameratyö ovat kuin oppikirja elokuvantekijöille. Mutta Kurosawan
kohdalla kerronnan mestarillisuus ei ole
vain tekniikkaa, hän käyttää sitä nimenomaan tarinan, henkilöiden, teemojen ja
tunnelmien kertomiseen, samalla kun kaiken läpi piirtyy ohjaajan humanistinen maailmankatsomus.

Seitsemän Samuraita on tarina pienestä
maalaiskylästä, joka säännöllisesti joutuu
suuren rosvojoukon kynsiin. Kyläläiset päättävät lopulta palkata pelättyjä samuraita
suojakseen, sillä he näkevät nämä pienempänä pahana. Kyläläisillä ei kuitenkaan ole
varaa kunnon palkkoihin, niinpä he saavat
kokoon vain seitsemän eri syistä mukaan
liittyvää samuraita. Nämä seitsemän ovat
Seitsemän Samuraita ansaitsee maineensa, ronin’eja eli samuraita vailla isäntää. Heisillä se on tavattoman rikas ja elokuvakerdän johdollaan kylä alkaa sitten valmistauronnan eri osien hallinnassaan hämmästyt- tua rosvojoukon paluuseen.
tävän taitava teos. Elokuvan henkilöhahmoOlkoonkin, että kerrottava tarina on pieni ja
jen ja heidän keskinäisten suhteidensa rikyksinkertainen, niin elokuvana Seitsemän
kaus, toimintajaksojen iskevyys, musiikin
Samuraita edustaa elokuvakerronnan loista12

vinta, lähes homeerista, epiikkaa. Kuvauksen, kohtausten vaihtelevan sisällön ja
rytmin ja musiikin valloittavan kitkaton kudelma antaa katsojille aikaa uppoutua
henkilöhahmoihin ja heidän luonteisiinsa
sekä ryhmien välisiin konflikteihin ja sidoksiin. Neljänkymmenen rosvon hurjuus,
samuraiden tyyneys ja lojaalius omaa arvomaailmaansa kohtaan ja kyläläisten
vimmainen eloonjäämisen pakko saavat
katsojan avautumaan elokuvaa kohden
kaikella sillä intensiteetillä, mitä elokuvan
muotoon puettu pyyntö ja vaatimus jaetusta kokemuksesta edellyttääkin. Samurait
yhdessä kyläläisten kanssa saavat lopulta
rosvojoukon eliminoitua, mutta taistelussa
myös osa samuraista menehtyy. Voittajina
selviävät lähinnä siis kylä ja sen asukkaat.

erilaisen mutta yhtä lailla omaa lajityyppiään uudistaneen menestysfilmin Godzillan
avulla. Seitsemän Samuraita teki yhdestä
pääosan esittäjästään, Toshirô Mifune’sta
(1920–1997), lähes supertähden. Hän teki
pitkän elokuvauran ja esiintyi useammassakin Kurosawan ohjaamassa elokuvassa.

Seitsemän Samuraita on säännönmukaisesti kaikkien elokuvakriitikoiden parhaiden elokuvien listalla. Vaikka sillä on ikää
jo yli 60 vuotta ja kyseessä on yli kolmituntinen mustavalkoinen elokuva, ei aika ole
himmentänyt sen hohtoa yhtään. Seitsemän Samuraita kestää useita toistuvia
katselukertoja ja aina siitä löytää jotain
uutta. Kurosawan mestariteos (joka ei
suinkaan ole hänen ainoansa) on kiistatta
yksi elokuvahistorian merkittävimpiä teokLähes kolme ja puoli tuntia kestävä eepos sia, josta ei ole onneksi (vielä!) tehty uuoli melkoinen riski ja kokeilu tekijöilleen,
delleenfilmatisointia. Tämä on yksinkertaitekoaikanaan kallein Japanissa koskaan
sesti elokuva, joka jokaisen elokuvahartehty elokuva. Kuvaukset kestivät yli vuo- rastajana itseään pitävän on nähtävä ainaden, ja kuluista vastannut Toho-yhtiö huo- kin kerran elämässään.
lestui niin, että harkitsi useasti koko hankJarmo V
keen keskeyttämistä. Kurosawalla oli
Rashomon’ista (Kurosawan ohjaus vuodelta1950) huolimatta maine nykyaikaan
sijoittuvien vakavien draamojen tekijänä,
joten koko hanke oli hänellekin suuri kokeilu, ei siis vain kuvallisten ainesten kuten hidastusten, uudenlaisten kameralinssien ja lähikuvien rohkean käytön osalta.
Uutta oli myös realistinen ajankuva, joka
korvasi aikaisempien samuraielokuvien
kiiltokuvamaisen koreuden ja puhtauden.
Tohon riskinotto kuitenkin kannatti ja synnytti yhden elokuvahistorian suurista klassikoista. Jo konkurssikypsä yhtiö itse nousi jaloilleen, ei vain Seitsemän Samurain
vaan myös toisen samanaikaisen, vallan
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RYTMINURKKA
Talking Heads / Fear Of Music (1979)
ilmiöön kuin itsetuhoinen Death Metal
tämä on Uuden Aallon vastaava ilmiö.
Levyn kansi oli lähes kauttaaltaan musta,
sen vasemmassa yläreunassa oli vihreällä yhtyeen ja albumin nimi. Musta pinta
oli kuitenkin kohokuvioitettu, joten se loi
pientä elävyyttä kansitaiteeseen. Jo kappaleiden nimistä voi päätellä, että kyseessä ei ole mitään kevyttä listapoppia:
I Zimbra, Mind, Paper, Cities, Life During
Wartime,
Talking Heads oli amerikkalainen vaihtoehtorock-yhtye, joka toimi vuosina 1974–
1991. Sen kokoonpanoon kuuluivat myöhemmin menestykselliselle soolouralle
siirtynyt David Byrne (laulu ja kitara),
Chris Franz (rummut), Tina Weymouth
(basso) ja Jerry Harrison (koskettimet ja
kitara).

MemoriesCan’t Wait, Air, Heaven, Animals, Electric Guitar, Drugs

Kappaleiden sanoitukset käsittelevät perimmiltään hyvin yksinkertaista asiaa:
pelkoa. Kaiken mahdollisen mitä inhimillisesti ottaen voi kuvitella olevan pelättävissä. Vaikka musiikki on synkkää, eivät
sanoitukset kuitenkaan ole aivan yhtä
mustia, mutta ne osoittavat tarkasti että
maailma koostuu erilaisten kaaosten kerTalking Heads’in katsotaan olevan osa
punkin rinnakkaisilmiötä ns. uutta aaltoa, rostumista. Tämä albumi pitää kuulijansa
johon kuului joukko yhtyeitä joita ei luoki- pelossa monellakin tapaa. Sen musiikillinen harmonia on todella kiinteä, ottaen
teltu varsinaisesti punkiksi, mutta joka
kuitenkin olivat selvästi vaihtoehtoista, eri huomioon että Talking Heads normaalisti
oli tehnyt musiikista iloista sekamelskaa.
lähtökohdista musiikkiaan tekeviä kuin
Omalla tavallaan levy tuo ajatuksen ja
”vanhat yhtyeet”. ”Fear Of Mutunteen dystopiasta, mikä aluksi on vaisic” (Musiikin Pelko) on yhtyeen kolmas
studioalbumi ja se ilmestyi vuonna 1979. kea mieltää kunnes depressiivinen ”Fear
Of Music” vähitellen avautuu kuulijalleen.
Albumin tunnelma on synkkä muistuttaen
brittiläistä Joy Division´ia enemmän kuin Byrnen ystävä Brian Eno tuli mukaan
levytyssessioihin ja myös tuotti albumin,
mitään muuta yhtyettä samaan aikaan
hänet otettiin muovaamaan soundia ja
kun LP ilmestyi. Verrattuna sellaiseen
äänimaisemaa ja siinä Eno onkin onnis14

tunut erinomaisesti. Brian Eno oli paitsi
tuottaja myös Roxy Music-yhtyeen kosketinsoittaja ja perustajajäsen. Häntä pidetään myös yhtenä ambientmusiikin keskeisenä kehittäjänä.

kaikkeuden tasapaino toimii. Talking
Heads ei yhtyeenä ehkä ymmärtänyt tai
ajatellut tätä asiaa ”Fear Of Music’ia” levyttäessään, mutta huolimatta siitä mitä
he ajattelivat tämä on uskomattoman hieno albumi. Se kuuluu omasta mielestäni
Albumi nousi Billboard’in listalla sijalle 21,
1970-luvun lopun hienoimpiin LP-levyihin
kritiikissä sitä kutsuttiin nimellä ”Fear Of
ja on Talking Heads’in upein hetki, vaikka
Everything” (Kaiken Pelko), lisäksi kirjoiuseat kriitikot pitävät yhtyeen seuraava
tettiin, että ”pieni kevennys ei olisi pahitlevyä ”Remain In Light” sen parhaana.
teeksi”. Onneksi Byrne ja Eno olivat vakuuttuneita siitä millainen sointi levyllä
Levyn musiikin ja lyriikan vaikuttavuutta ei
pitää olla ja sen pelottavan jylhä olemus
käy kiistäminen vaikka siitä ei pitäisikään.
vaikuttaa vielä 36 vuotta ilmestymisensä
”Fear Of Music” on rock’in uuden aikakaujälkeen.
den uljas airut, joka kuuluu jokaiseen laajaan ja monipuoliseen musiikkikokoelTalking Heads’in musiikki ei oikeastaan
maan. ”Fear Of Music” ei ole helposti lämuistuta mitään toisen tunnetun yhtyeen
hestyttävä albumi; se vaatii kuulijaltaan
musiikkia. Sen pohjana ei ole bluesista
paljon ja on haastava teos, teos todellakin
ammentava rock and roll vaan sen perussillä se on niin koherentti kokonaisuus
olemus tulee jostain aivan muualta ja
että sitä ei voi pilkkoa yksittäisiksi lauluiksi
lisäksi se on polyrytmistä (polyrytmi on
vaan on kuunneltava aina kokonaan. Tätä
kahden tai useamman itsenäisen rytmin
levyä ei pidä pelätä vaan on käytävä siikuuluminen samaan aikaan). Soinnillisesti
hen rohkeasti käsiksi. Lopulta ”Fear Of
ja sisällöllisesti ”Fear Of Music” sopii hyMusic” on rohkealle ja ennakkoluulottovin myös tänä päivänä yleiseen maailman
malle kuulijalle palkitseva kokemus.
tilaan. On asioita, joita on pelättävä ja tulee aina olemaan asioita, joita pitää pelä- Jarmo V
tä ja juuri tämä on se miten maailman-

15

KESKI-UUDENMAAN KLUBITALO
Ratatie 19 04430 Järvenpää
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