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KLUBIPOSTI
2/2019

Klubiposti on  Keski-Uudenmaan
Klubitalon jäsenten ja henkilökunnan
yhdessä julkaisema ei-kaupallinen 
jäsenlehti.

Keski-Uudenmaan Klubitalo

Seutulantie 1
04410 JÄRVENPÄÄ

puh. 050 502 0514
sähköposti:
keski-uudenmaan.klubitalo@
ku-klubitalot.fi

kotisivut:
www.ku-klubitalot.fi

Facebook:
@kuklubitalo

Klubitalo avoinna:
Maanantai    7:30-15:00
Tiistai    7:30-15:00
Keskiviikko   7:30-15:00
Torstai   7:30-15:00
Perjantai   7:30-14:00

Kannen kuva:  Heikki
Takakannen kuva: Anna
Päätoimittaja: Heikki Manninen

HANNU 60v

”Lasissa 60, tuntuu kuin olisi 40. Kahdes-
sakymmenessä vuodessa ei ole ikä al-

kanut painamaan enempää.” Muistissa on 
säilynyt myös aina se, kun vuonna 2002, elo-
kuun ensimmäisenä päivänä Klubitalo avattiin 
Järvenpään Kaskitiellä. Hannu ja Klubitalon 
ensimmäinen johtaja Marja Nevalainen olivat 
kahdestaan aamupäivän paikalla, iltapäivän 
puolella alkoi paikalle tulla myös muita. Näin 
siis Hannu on Klubitalon jäsen numero yksi.

Kuusikymppisiä juhlittiin Klubitalolla touko-
kuun lopulla, perinteisellä tyylillä täytekak-

kuineen ja Crocs -sisäkenkälahjoineen. 

Toivotamme Hannulle pitkää ikää koko Klu-
bitalon väen puolesta!

Teksti: Heikki

Kuvat:Jari Järvinen

  Mukavaa kesää kaikille!

  Seuraava KLUBIPOSTI
  ilmestyy syksyllä.
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”ÖLÖVINÄ POHOJOSESSA” Kuva ja teksti:
  Jari Järvinen

Käväisimme toukokuun puolessa välissä kah-
den vuorokauden reissun Oulussa klubitalo-

jen kevätseminaarissa. Meitä oli Järvenpäästä 
allekirjoittanut ja Mona, klubitalomme johtaja.  
Seminaarin olivat järjestäneet pohjoisen klubita-
lot, Roihula Rovaniemeltä, Tönäri Kajaanista ja 
Pönkkä Oulusta. Tilaisuudet pidettiin Radisson 
Blu -hotellissa, jossa suuri osa vierailijoista myös 
majoittui.

Lähdimme matkaan tiistaiaamuna Norwegianin 
lennolla klo 7.00 ja olimme perillä hotellilla n. 

klo 9. Siitä alkoi tiivis ohjelma, joka sisälsi luen-
toja, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Ensimmäi-
nen päivä meni puoliksi torkkuen, kun olimme 
joutuneet heräämään jo neljän aikoihin aamuyös-
tä. Minä en erityisesti painanut mieleeni käsitel-
tyjä aiheita, Mona sen sijaan teki muistiinpanoja, 
joten jääköön tässä luettelematta kaikkea ohjel-
maamme.

Hotelli oli tosi hieno ja ruokaa oli niin monen-
laista, että oli valinnan vaikeuksia. Ekana 

päivänä ei ollut iltaruokailua, joten kävimme kau-
pungilla kiinalaisessa syömässä. Minä menin 
vuoteeseen jo klo 8 aikoihin, mutta en nukkunut 
oikein hyvin niin kuin en yleensäkään vieraissa 
paikoissa.

Keskiviikkona ohjelma alkoi pian yhdeksän jäl-
keen.  Tämän päivän ohjelmasta jäi mielee-

ni   liikunta-aiheinen työpaja, jossa teimme asa-
hi-jumpan ja rentoutuksen, johon en osallistunut. 
Toinen mieleen jäänyt tilaisuus oli iltajuhla erilai-
sine musiikkiesityksineen, mm. pohjoisen klubita-
loista kertovine räp-esityksineen ja itse sävellet-
tyine lauluineen.

Viimeinen päivä, torstai, jatkui yhtä tiiviinä kuin 
aiemmat. Paikalle oli saapunut ex-kansan-

edustaja Jani Toivola, joka piti tunnin esityksen 
aiheena ”Jokaisella on oikeus omaan tarinaan”. 
Viimeiseksi luovutettiin klubitalojen viiri seuraa-
valle seminaarin järjestäjälle Pirkanmaalle, tar-
kempi paikka jäi vielä avoimeksi. Meidän lento 
etelään lähti klo 17.30, minä olin kotona n. klo 20 
illalla.

Rankka oli ohjelma näinä päivinä, mutta kyllä 
minuakin kiinnosti kuunnella kärsivällisesti 

monipuolista luennointia. Tietoni klubitalojen toi-
minnasta lisääntyi aika paljon. Seuraavaan ker-
taan!

OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT Kuvat: Jari Järvinen

Kuka olet?
- Tiina
 

Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Kuullut paikasta hyvää
- Tasavertaisuus

Mitä olet oppinut täällä?
- Yhdenvertaisuutta

Mistä pidät?
- Ulkoilusta, kavereiden kanssa olosta, elokuvista

Mieliruokasi?
- Makaronilaatikko, katkaravut

Mihin haluaisit matkustaa?
- Kreikkaan

Mihin uskot/ et usko?
- Uskon että asiat järjestyvät aina.
- Yhdenvertaisuus - kaikki ovat saman arvoisia.

Unelmasi?
- Valmistua kodinuoltajaksi, päästä töihin.

Mitä teet seuraavaaksi?
- Valmistumisen jälkeen mahdollisesti töihin.

Haluatko kertoa jotain muuta mitä ei ky-
sytty?
- Ihana paikka.

Kuka olet?
- Minä olen Janne. Asun tällä hetkellä Saviolla 
Keravalla.

Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Vastuuopettaja ehdotti Klubitaloa alkuvuodesta.

Mitä olet oppinut täällä?
- Olen oppinut soveltamaan opetettuja asioita, 
esim. kanttiininpitoa. Monipuolista oppimista ja 
kokeilua.

Mistä pidät?
- Elokuvista ja hyvästä musiikista.

Mieliruokasi?
- Spagetti bolognese.

Mihin haluaisit matkustaa?
- Panamaan. Sijainti Etelä-Amerikassa kiinnos-
taa.

Mihin uskot/ et usko?
- Uskon itseeni / En pitkälti täysivaltaisesti usko 
perususkontoihiin.

Unelmasi?
- Yksi pitkäaikaisista unelmista valmistumisen jäl-
keen olisi opiskella luonto- ja eräoppaaksi.

Mitä teet seuraavaksi?
- Lepäilyä, asunnon siivoilua, kesällä Klubitalolla 
kolmena pävänä viikossa.

Haluatko kertoa jotain muuta mitä ei ky-
sytty?
- Eipä ihmeitä.

Karttapohja:
Wikimedia Commons
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HYVINVOINTILOMA KISAKESKUKSESSA

Käsien puristusvoiman sanotaan ennakoivan hyvää toimintakykyä iän karttuessa. 
Sen mittaamisesta on kysymys tässä kuvassa.

”Raivopallo” - painavaa ja pehmeää pallo paiskataan täydellä voimalla lattiaan. 
Tuntuu vatsalihaksissa myöhemmin.

Saimme taas hienon mahdollisuuden päästä 
Hyvinvointilomalle Klubitalon kanssa. Tällä 

kertaa matkakohteena oli Urheiluopisto Kisakes-
kus. Matka maksoi jäsenille kokonaisuudessaan 
vain 50 euroa, ja siihen sisältyi kuljetus, majoi-
tus, ruuat sekä tietysti leirin ohjelma. 

Lähdimme kohti Kisakeskusta maanantaina 
6.5. Matka sinne kesti kaksi tuntia. Paikka oli 

tosi upea ja majoituimme viihtyisissä mökeissä. 
Kisakeskuksen alueella on paljon hienoa luon-
toa, ja myös järvi jossa kävimme uimassa.

Joka päivä oli paljon kivaa ohjelmaa, erilaisia 
jumppia aamuisin, ulkoliikuntaa ja erilaisia 

pelejä. Uusiakin asioita tuli kokeiltua kuten esim. 
jousiammuntaa. Myös rantasauna oli yhtenä ilta-
na, ja tuli käytyä monta kertaa uimassa samalla. 

Meille tarjottiin joka päivä aamiainen, lounas 
ja päivällinen. Ruoat olivat todella hyviä.

Ilmatkin suosivat meitä hyvin, oli lämmintä eikä 
juurikaan satanut. 

Matkasta jäi tosi hyvät fiilikset jälkeenpäin, ja 
motivaatio liikuntaan ja terveellisiin elämän-

tapoihin kasvoi.

Teksti: Ansku90 

Kuvat: Jari J, Mia
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Monen suosikkilajia, sisäcurlingia, päästiin pelaamaan pariin otteeseen.

Näkymä Kullaanjärvelle rantakallion laelta.

Aamuvarhaisella saattoi bongata valkohäntäpeuran vasoineen.

Jousiammunnan kokeilusta pidettiin myös ko-
vasti. 10 metrin matkalta osui aika hyvin maaliin.

Kisakeskuksen kodassa vietettiin iltaa maa-
nantaina ja tiistaina laulellen, pelaillen ja mak-
kaaraakin paistui.
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ROCKTÄHTIEN LYHYT ELÄMÄ Kuva: Pixabay.com
Teksti: Reijo

Yö oli kai työssään kun Hendrix syntyi, paha 
ei ollut vallassa, mutta Mefisto sai omansa, 

sielu vaadittiin takaisin 18. syyskuuta. Diili oli 
kenties valtion vahvistama, mutta jälki oli pahaa.

Kuolema oli epäselvä, ja aivan liian aikainen, 
27 vuotta ei riittäisi elämäksi, 

ellei näin olisi käynyt englantilai-
selle runoilijalle Keats’ille, hän-
kin kuoli 27 vuotiaana. Ja niinpä 
oli Byroninkin laita ja Schellyn. 
Nyt täytyisi toivoa ettei tästä tulisi 
maantapa, mutta Amy Weinhouse 
kuoli myös 27 vuotiaana, samoin 
Janis Joplin ja Jim Morrison.

Hänhän sen keksi, kun musiik-
ki on loppu, on myös elämä 

loppu. Mutta onko tämä taivaassa 
määrätty vai onko kyse sattumas-
ta? Sattuma on julmaa. Armollinen 
kuolema. ”The grateful death”. Jäl-

leen täytyy ihailla maailmaa, se naamioituu sat-
tumaan, vaikka kuoleman laki on vääjäämätön. 
Ei ole oikeastaan mitään väliä elääkö täyteen 
ikään. Ikuisuuden kannalta.

TOMI VALMISTUI DATANOMIKSI Kuva: Heikki
Teksti: Tomi

Aloitin koulun vuonna 2017 elokuussa, da-
tanomilinja Keravan Keudassa. Minulla on 

pakko-oireyhtymä ja lukihäiriö. Päihteet ovat 
olleet myös aikaisemmin ongelmana, olen vii-
me vuodet ollut lähes päihteetön. Suoritin silti 
kolmevuotiset opinnot kahdessa vuodessa 2,62 
keskiarvolla (maksimi on 3).

Ammatillisista aineista tuli kuusi kiitettävää. 
Pakko-oireyhtymän vuoksi koulun ylimmis-

sä kerroksissa liikkuminen oli vaikeata ja tämän 
takia juttelin erityisopettajan kanssa ja sain tätä 
kautta hissikortin, mutta liikkuminen oli vieläkin 
haastavaa. Sen takia tein kotona hommia par-
haani mukaan. Olin Klubitalolla työssäoppimas-
sa puoli vuotta ja täältä sain myös kiitettävän ar-
vosanan.

Toivon pääseväni ATK -tukeen töihin, joko 
kouluun tai isompaan yritykseen.

VAPPUBILEET Kuva: Jari J, Martti T
Teksti: Heikki

Vaikka tämän lehden ilmestyessä 
valmistaudutaan jo Juhannukseen 

viettoon, vappuna meillä oli sellaiset bi-
leet, että niitä on syytä tässä vielä muis-
tella. 

Ohjelmassa oli liikunnanohjaajaopis-
kelijan järjestämä liikuntabingo al-

kulämmittelyksi, ilmaisutaidon ryhmän 
vappuesitys ”Amorin nuolet”, vappulou-
nas simoineen ja munkkeineen, sekä 
elävää musiikkia Hemi Big Band’in esit-
tämänä, tanssittiinkin.

Kuvista välittynee tapahtuman värik-
kyys ja aavistus siitä meiningistä 

kun meidän porukka heittäytyy juhlatun-
nelmaan.
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Keski-Uudenmaan Klubitalo
Seutulantie 1
04410 Järvenpää

puhelin:  050 502 0514
sähköposti: keski-uudenmaan.klubitalo@
	 	 ku-klubitalot.fi
nettisivut:	 www.ku-klubitalot.fi
Facebook: @ku-klubitalo

Aukioloajat:
 Maanantai 07:30-15:00
 Tiistai  07:30-15:00
 Keskiviikko 07:30-15:00
 Torstai  07:30-15:00
 Perjantai 07:30-14:00
 15. kesäkuuta asti ja jälleen
 12. elokuuta alkaen:
 Lauantai 09:00-13:00

Annan kissat Niilo 
ja Nelli osaavat 
ottaa rennosti.

Niin pitäisi meidänkin!


