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OLEN KERÄILIJÄ

Olen keräilijä, ainakin toisessa, jopa kolman-
nessa polvessa.

Isäni, puutarhuri Gustav Jonsson, joka oli 
syntynyt vuonna 1915, oli aikansa mies. Häntä 

ei voi kuvailla lastensa arkeen osallistuvaksi, 
tavalla kuten nykyajan isät ovat. En muista, että 
olisi meitä lapsia sylitellyt, hoitanut tai osallistu-
nut konkreettisen päivittäiseen huolenpitoon. Se 
oli äitini tehtävä. No, kyllä hän sillä lailla puuttui 
meidän, veljieni ja minun kasvatukseemme, että 
komensi meidät hiljaisiksi, kun villiinnyimme 
liikaa ja hän jakoi puutarhassamme työtehtä-
viä suoritettaviksi. Isäni oli, kuten moni muukin 
sodankäynyt mies, mieleltään enempi mollivoit-
toinen ja työkeskeinen.

Kun isäni otti esille postimerkki-, tulitikkurasia-
etiketti-, tai postikorttikeräilynsä hänestä 

kuoriutui ihan toisenlainen ihminen. Hän kä-
sitteli aarteensa varovaisesti, niitä vahingoitta-
matta, useimmiten pinsetin. Hän kertoi jokai-
sesta kappaleesta jonkun tarinan. Useimmiten 
se olin minä, nuorin, joka seisoi tiiviisti hänen 

työpöytänsä vieressä kuuntelemassa. Isä se-
losti kustakin aarrekappaleestaan, mistä hän oli 
sen saanut, ja miten hän oli sen käsitellyt. Hän 
myös kertoi miten, ja minkä perusteella hän 
niitä järjesteli ja arkivoi. Nämä yhteiset hetket 
ovat säilyneet mielessäni kauniina lapsuuden 
muistoina. Opin asioita silloin siinä samalla esi-
merkiksi, että Sveitsi on Helvetia, mikä minua 
salaa nauratti.

Kun isäni sisko, meidän ”Faster” kuoli 90-lu-
vulla, hänenkin jäämistöstänsä löytyi myös 

hänen äitinsä, siis isoäitini keräämiä postikortte-
ja. Osa niistä on reippaasti yli 100 vuotta vanho-
ja aarteita. Siitä keräilystä alla kuva pääsiäismo-
tiivisista postikorteista. 

Minusta tuli myös keräilijä, se on sitten val-
lan toinen tarina, kerron siitä seuraavassa 

numerossa. 

- Mona
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KAAPO JA ALVIN

Kaapo on 11-vuotias papparainen. Hän on 
arka ja suojautuu aina mun selän taakse, 

jos vastaan tulee vieraita koiria. Kaapo kaipaa 
joskus omaa rauhaa ja menee naulakon alle 
nukkumaan. Kaapo on kiltti, eikä tee koskaan 
tuhojaan. Välillä hakeutuu syliin hakemaan 
hellyyttä.

Alvin on 9v. Mutta on ihan pentumainen. Alvin 
seuraa mua jokapaikkaan. Ruoat tehdään 

yhdessä ©. Nukutaan yhdessä. Alvin rakastaa 
multaa eikä kukkalaudalle voi lauttaa viherkas-
veja koska se menee syömään ne. Lenkillä 
Alvin haluaisi tutustua kaikkiin vastaantuleviin. 
Tykkää palloleikeistä.

Terveisin Niina
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NIILO JA NELLI

NIILO
Kohta 14 vuotias, sylissä viihtyvä ihmisläheinen 
kissa. Tuli minulle 6 vuotiaana. Seuraa usein 
emoaan eli omistajaansa joka paikkaan. 
Aina tunkemassa syliin ja tervehtii kotiin tullessa 
nousemalla ja raapimalla paidankin rikki. Tyk-
kää myös muista ihmisistä ja meneekin monen 
syliin. 
Hakee omaa aikaa välillä möllöttämällä eteisen 
korissa, kun henkilökunta on enemmän kotona.
Tulee nukkumaan yöksi kylkeen kiinni ja kehrää 
kovasti. Niilon kehräys on hiljaisempi kuin kave-
rinsa Nellin.
Ei ole yhtään kiinnostunut leluista.

NELLI
Yli 6 vuotias pitkäkarvainen tyttökissa, joka tuli 
minulle pentuna. Itsenäinen oman tiensä kulkija. 
Tykkää välillä tulla emon lähelle. Kehräys on 
tosi kova. 
Silloin tällöin tulee viereen tai syliin kehrää-
mään. Joskus Nellillä on paljon asiaa ja miukuu 
kovasti. Vastailee kun sille juttelee.
Tykkää leluista ja palloista. On vielä pentumai-
nen, vaikka ikää on.

Teksti ja kuvat: Anna

Sivun 12 musavisan oikeat vastaukset:

1. c,  2. d,  3. b,  4. d,  5. b,

6. c,  7. a,  8. c,  9. d,  10. c
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PISTÄÄ MIETTIMÄÄN

Yksi uutinen korona aiheesta pisti tänään 
miettimään.  Luin netistä, että Italiassa 

72-vuotias pappi oli luovuttanut hengitysko-
neensa tuntemattomalle koronaan sairastuneel-
le nuorelle ja pappi oli itse sen vuoksi kuollut. 

Pystyisinkö itse samaan kuin tuo pappi? Pitäi-
sikö minun pystyä? Mikä on siinä tilanteessa 

oikea teko? Mitä vaimoni ja lapseni siitä tuumai-
sivat? Nämä ovat minulle vaikeita kysymyksiä. 
Enhän itse ole vielä yli 70-vuotias ja elämässä 
on vielä paljon asioita, joita haluaisin tehdä ja 
asioita, jotka haluaisin kokea. Tuon papin rat-
kaisua hieman helpottanee se, että hän oli jo 
72-vuotias. 

Ehkä hänellä ei olisi muutenkaan ollut ko-
vin monia elinvuosia jäljellä, ken tietää. Ja 

ilmeisesti hän oli perheetön. Muuten tuossa 
hengityskoneen saatavuus asiassa taitaa päteä 
moraalisesti sama sääntö kuin ruuhkabussissa: 
istumapaikat otetaan bussiin tultaessa ensin ja 
viimeksi tulleet saavat tyytyä seisomapaikkoihin. 
Tosin kerrotaan, että lääkärit ja sairaanhoitajat 
tekevät päätökset siitä kuka pääsee hengitysko-
neeseen ja kuka taas ei meidän puolestamme 
(siis jos hengityskoneet loppuvat kesken kuten 
Italiassa on tapahtunut): Jos on tehtävä valinta 
vanhuksen ja lapsen välillä he valitsevat lapsen 
hengen pelastamisen.

Kaiken kaikkiaan kysymys oman itsen ar-
vostamisesta, omasta itsestä huolta pitämi-

sestä, oman minuuden rakastamisesta toisten 
ihmisten, lähimmäisten, rakastamisen ohella on 
elintärkeä kysymys meille jokaiselle. Mielenter-
veyden ongelmista yleisimpiin kuuluvan ma-
sennuksen taustalla lienee usein se, että emme 
jostakin syystä rakasta itseämme sellaisena 
kuin aidosti olemme kaikkine puolinemme.

Emme uskalla näyttää todellisia tunteitam-
me tai ilmaista todellisia mielipiteitämme. 

Saatamme ajatella, jos ei niin tietoisesti mutta 
kuitenkin alitajuisesti, että muilla on oikeus olla 
sellaisia kuin he ovat mutta minulla ei. Minun 
pitää olla ja elää vain muiden ehdoilla. Näin 
”kävelemme itsemme yli” ja päädymme kynnys-
matoksi.

Sanomalehdessä oli jokin aika sitten juttu 
eräästä psykologista. Hän puhui siinä jutus-

sa ”terveestä itsekkyydestä”. Hänen mukaansa 
ihmisen tulee huolehtia omasta hyvinvoinnis-
taan ja siten hän jaksaa auttaa myös toisia 
ihmisiä. Hänen mukaansa asia on tavallaan pa-
radoksi: kun rakastaa itseään ja pitää itsestään 
huolta voi myös rakastaa muita ja auttaa muita 
ihmisiä. Näin oman itsen rakastaminen ja lähim-
mäisen rakastaminen eivät syvimmältään ole 
ristiriidassa keskenään. Sanoihan eräs toinen 
ihmisasiantuntija jo 2000 vuotta sitten: ”Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.

- Tapio

Kuva: Jari J.
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Kuva ja runot: Tero V.P. Nevalainen
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TUULI

Tuuli kulkee, kuljettaa
ja turhaan

Maailma on,
tyyni peili heijastaa

Sulan, palan
olemaan

Meri käy, kimmeltää
ei kenellekään

Aalloissa viedään
elämä, kuolema
ei mitään

Tuuli tuo linnut pois
ei minnekään

Tähdet viestittää
on, on
tyhjää

LUOVUUS

Maailmankaikkeus hengittää
oljenkorren, minun lävitseni

Virtaa vereni
Minun matkani,
spiraali,
polkuni

Varmistan jalansijani, kiipeän
Näkemälläni
lumoan itseni

Annan sinulle muodon, virtaat 
lävitseni
kuin valo kristallisen prisman 
läpi

UNI JOSTA TULI TOTTA

Silmät täynnä hiljaisia sanoja
Soitat rakkauden instrumentteja

Taivaallista melodiaa, jota ei voi 
kahlehtia
Laulat laulua, jonka kirjoitti Ju-
mala

Olet uni, josta tuli totta
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KAIKKI TIET VIEVÄT ROOMAAN

Edellisestä Rooman-matkasta oli kulunut 
jo reilut 31 vuotta kun lensimme vaimoni 

kanssa ikuiseen kaupunkiin marraskuussa 
2018. Saavuttuamme Fiumicinon lentokentälle 
otimme taksin hotellille. Kuski ajoi hurjaa vauhtia 
moottoritiellä kohti kaupunkia, nopeusmittari 
näytti välillä reilua 140km/h. Kaupunkialueelle 
saavuttuamme taksin kulku hiljeni ja sitten pian 
jo olimmekin hotellimme edessä. Oli jo aika 
myöhä joten kävimme vain pienellä iltakävelyllä. 
Matkamme oli aika lyhyt: kolme yötä ja kaksi 
kokonaista päivää.

Ensimmäisenä aamuna suuntasimme Tiber-
joen yli ja kohteenamme oli Piazza Navone, 

joka on yksi kaupungin merkittävimmistä aukioista. 
Se on geometrisesti symmetrinen varsin pitkä ja 
kapea aukio, jota lukuisat kahvilat ja ravintolat 
reunustavat. Siitä oli lyhyt matka Pantheonille, joka 
puolestaan on parhaiten säilynyt antiikinaikainen 
monumentti Roomassa. Se rakennettiin alun 
perin pyhäköksi seitsemälle planetalle ja niiden 
jumalille. Nykyään se toimii katolisessa kirkkona. 
Sieltä suuntasimme muutaman välietapin kautta 
Colosseumille, kuuluisalle areenalle, joka on 
antiikin ajan suurin amfiteatteri. Siellä järjestettiin 
mm. gladiaattorinäytöksiä ja sinne mahtui alun perin 
noin 75 000 katsojaa. Kuljeskelimme keskusta-
alueen nähtävyyksille, kävimme lounaalla 
ja jatkoimme matkaamme pitkin kaupungin 

keskeisintä ostoskatua Via Del Corsoa pitkin 
Piazza Del Popolo’lle, joka sijaitsee kaupungin 
historiallisella pohjoisportilla. Se on puolestaan 
ovaalinmuotoinen, vain hiukan ympyrää pitempi, 
aukio, jonka keskellä on obeliski.

Vaikka edellisestä käynnistämme olikin 
kulunut jo kauan aikaa, näytti itse kaupunki 

täysin muuttumattomana. Rooman keskustan 
osalta näin onkin, se mitä uutta on tullut on 
kaikki kaupungin laitamilla. Suurin syy tähän on 
tietysti se, että lähes joka korttelissa on jotain niin 
historiallisesti merkittävää, että uudisrakentamisen 
on käytännössä lähes mahdotonta. Kaupungin 
kirkkojen määrä on myös suuri, pienistä 
korttelipyhäköistä mahtavimpaan Vatikaanin 
pikkuvaltiossa sijaitsevaan Pietarinkirkkoon 
saakka.

Toisena päivänä kävelimme jo aamusta 
Vatikaaniin, jonne hotelliltamme oli vain 15 

minuutin kävelymatka. Itse Pietarinkirkkoon 
ja Sikstiiniläiskappeliin, jossa on upeat  
Michelanhelon kattomaalaukset oli arviolta kahden 
tunnin jonotus, joten tyydymme vain muistelemaan 
ensikäyntiämme sinne ja vaeltelimme pylväiköiden 
välissä auringon paahdetta vältellen. Vatikaanista 
jatkoimme taas hieman eri reittejä keskusta-
alueelle kierrellen ja katsellen mm. kirkkoja sekä 
ulkoa että sisältä ja kävimme mm. Espanjalaisilla 
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Teksti ja kuvat: Jarmo V.

portailla ja Fontana di Trevillä, joka on Rooman 
kuuluisin suihkulähde. Viimeisen illan vietimmekin 
rauhallisella kävelyllä Tiberin rantakaduilla ja 
silloilla sekä kävimme vielä illallispizzalla. 

Lentomme Suomeen lähti melko varhain, 
joten pian hotelliaamiaisen jälkeen  otimme 

taksin lentokentälle. Tällä kertaa taksikuski piti 
maltillisempaa vauhtia kuin se edellinen kuski 
tullessamme. Lentokentältä ostimme hiukan 
italialaisia herkkuja kotiin vietäväksi. Koko 
Roomassa oloaikamme sää oli aurinkoinen 
ja varsinkin puolenpäivän jälkeen melko 
lämmin. Kun saavuimme Helsinki-Vantaalle 
oli sää marraskuisen harmaa ja tihkusateinen, 
täydellinen vastakohta Roomalle. Parin päivän 
aurinkolataus antoi kuitenkin kivasti voimaa 
kaamoksen keskelle.

Arrivederci Roma!
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Kuvat: Jarmo V.
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PIENI MUSAVISA
1. Mikä Oli Kaija Koo:n ensimmäinen soolole-
vy?

a. Tuulikello
b. Tuulten viemää
c. Kun savukkeet on loppuneet
d. Unihiekkamyrsky

2. Minkä niminen on Iron Maiden yhtyeen mas-
kotti?

a. Hellboy
b. Iron man
c. Ripper
d. Eddie

3. Minkä yhytyeen hittikappale oli Ehtaa tava-
raa?

a. Raptori
b. Bat & Ryyd
c. Pääkköset
d. Norsumuurarit

4. Mistä kappaleesta tehtiin Metallican ensim-
mäinen musiikkivideo?

a. Enter sandman
b. Nothing else matters
c. The Unforgiven
d. One

5. Miltä levyltä löytyy Madonnan hittikappale La 
isla bonita?

a. Like a prayer
b. True blue
c. Like a virgin
d. Madonna

6. Mistä kaupungista on kotoisin laulaja Matti 
Esko?

a. Helsinki
b. Kerava
c. Järvenpää
d. Hämeenlinna

7. Mitä musiikkityyliä edustaa yhtye nimeltä 
Beherit?

a. Black metal
b. Thrash metal
c. Death metal
d. Speed metal

8. Minkä yhtyeen hittikappale oli Das boot?

a. 2 Unlimited
b. Kraftwerk
c. U-96
d. E-Type

9. Minkä nimisestä pojasta kertoo Skid row yh-
teen kappale 18 and life?

a. Mick 
b. Johnny 
c. Jimmy 
d. Ricky

10. Minä vuonna julkaistiin Kikan Minä haluun 
viihdyttää levy?

a. 1987
b. 1988
c. 1989
d. 1990

OIkeat vastaukset löydät sivulta 4.

TonyKuvat: Jarmo V.
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KAALIKEITTO JA LETUT Teksti ja kuvat: Riikka

Kaalikeitto:

700g sika-nautajauheliha
1kg valkokaalia
2kpl sipulia
3kpl valkosipulinkynttä
3kpl porkkanaa
n. 1.5 litraa vettä
2kpl lihaliemikuutiota
1tl paprikajauhetta
2tl suolaa
mustapippuria

Valmistus:

1. Suikaloi kaali. Kuori ja hienonna sipuli ja val-
kosipulinkynnet. Kuori ja paloittele porkkanat
 2. Ruskista jauheliha paistinpannulla. Mausta 
jauheliha valkosipulilla. Lisää paprikajauhe,mus-
tapippuri ja suola
3. Laita isoon kattilaan vesi,valkokaali,porkkanat 
ja sipuli. Lisää lihaliemikuutio.
4. Anna kiehua 15min. Lisää joukkoon paistettu 
jauheliha ja anna kiehua vielä n.15min

Letut:

3kpl kananmunaa
6dl maitoa
3dl vehnäjauhoja
1rkl sokeria
1tl suolaa

Ohje:

1. Vatkaa munien rakenne rikki kulhossa. 
Lisää taikinaan muut aineet ja vatkaa tasai-
seksi.
2. Anna turvota 30min. 
3. Paista taikinasta ohukaisia rasvassa pais-
tinpannulla.
4. Tarjoa lisänä esim. sokeria,hilloa,sokeroi-
tua marjasurvosta,jäätelöä tai kermavaahtoa



13

VALKOSIPULIKERMAPERUNAT JA
MUIKUT + KERMAVIILIKASTIKE

Valkosipulikermaperunat:

1kg perunoita
5kpl valkosipulinkynttä, hienonnettuna
2tl suolaa
1tl mustapippuri rouhetta
4dl kuohukermaa

Ohje:
1. Kuori perunat ja viipaloi laakeahkoon uunivuo-
kaan. Lisää valkosipuli,suola ja pippuri. Sekoita 
huolella
2. Valuta päälle kerma
3. Paista 200 astetta uunissa n.50min, tai kunnes 
on kypsää

Muikut:

1/2kg perattuja muikkuja
N.1dl ruisjauhoja
1tl suolaa
Ripaus mustapippuria

Ohje:
Mausta ruisjauhot suolalla ja pippurilla. Kääntele 
muikut jauhoseoksessa. Ja paista ne pannulla 
voissa ruskeaksi molemmilta puolilta. 

Kermaviilikastike:

Purkki kermaviiliä
1 valkosipulinkynsi, hienonnettuna
2tl tilliä
Ripaus suolaa
Ripaus pippurisekoitusta

Teksti ja kuvat
 Riikka
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ANNIN MEIKKI- JA PUKEUTUMISVINKKEJÄ KEVÄÄSEEN

Kevät on mukavaa 
muutoksen aikaa. 

Silloin on myös kiva 
uudistaa hieman tyyliä.

Itse tykkään käyttää kaikkia 
erilaisia värejä. Joskus oli 
vaihe,että kaikki oli vain 
mustaa, mutta onneksi ei 
enää ole.

Käytän keväällä 
mielelläni hameita 

ja niiden kanssa 
värikkäitä polvisukkia tai 
sukkahousuja. Mustaa 
väriä on kiva yhdistellä 
muiden värien kanssa, 
niin vaatetuksessa kuin 
meikissäkin. Mustan ja 
valkoisen yhdistelmä sopii 
myös hyvin.

Tässä hyviä 
meikkivinkkejä 

kevääseen:

- valkoinen 
silmänrajauskynä

-huulirasva, jossa on 
aurinkosuoja

-värikäs poskipuna ja 
aurinkopuuteri

- kosteuttava voide ennen meikkiä

- värikäs kynsilakka

Keväällä ei tarvitse meikata niin voimakkaasti. 
Läpikuultava meikki on kevään suosikki. 

Nautitaan keväästä ja lämpimistä ilmoista. :)

Teksti ja kuva:
Anni
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TALVIKUVIA Kuvat: Jari J.
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Etukannen kuva: Jarmo V.

Klubitalon ulko-ovi on ollut koronaepidemian 
takia suljettuna 17.3.2020 lähtien.

Klubitalotoiminta ei tästä huolimatta  lepää laa-
kereilla- päinvastoin; koska Klubitalo on yhtei-
sö, jonka henkilökunta ja jäsenet muodostavat 
yhdessä; se yhteisö toteutetaan nyt somessa 
ja puhelimen välityksellä.

Arkirutiineista pidetään kiinni seuraamalla 
kolmasti päivässä Live striimauksia. Opitaan 
päivä päivältä paremmiksi digiosaajiksi, mistä 
on hyötyä meille kaikille sinä päivänä kun tämä 
poikkeuksellinen aika loppuu.

Ja sekin aika tulee, pitäkäämme lippuamme 
entistä korkeammalla siihen asti ja huolehdi-
taan toisistamme.

Jos et vielä ole mukana nettiyhteisössämme, 
me opastamme sinua siihen - ota yhteyttä:

Klubitalon puhelinnumero 050 502 0514

Mona Jonsson 050 331 9239
Arto Kumpulainen 045 661 2698
Heikki Manninen 045 356 4564
Mia Merisalo  045 325 1870
Pirjo Redsven 045 120 7007

sähköpostit etunimi.sukunimi@eskot.org

Facebook Tuusulanjärven Klubitalo

Jäsenten yksityinen ryhmä Facebookissa
Tuusulanjärven Klubitalo YKSITYINEN

Seutulantie 1A 04410 JÄRVENPÄÄ


