
1

TUUSULANJÄRVEN KLUBITALON JÄSENLEHTI 1/2021

KLUBIPOSTIKLUBITALON
TUUSULANJÄRVEN



2 3

KEINO UNOHTAA ARKIARJEN MURHEET

Olen ruvennut seuraamaan 
tubettajia. Valitsen videota 

aihepiirin mukaan. Erityisesti 
videot vaeltajien vaelluksista 
Suomen kansallispuistossa 
kiinnostaa. Monet ovat illat, 
varsinkin nyt korona aikana, 
jolloin olen katsellut televi-
siostani Youtube videota ja 
kuvitellut seuraavani askel 
askelelta vaeltajaa kauniissa 
maisemissa. Luonnon voimaa, 
rauha ja kauneus, ihmeellistä 
kyllä, välittyy tv-ruudun kautta 
ja rauhoittaa mieleni. Eläydyn 
vaeltajan etenemisestä poluilla 
katsellessani niin, että haasta-
vissa kapeilla poluilla, jonkun 
porisevan kosken laidalla 

hiukan jännitän, että pysynkö-
hän polulla.

Olen myös seurannut yhtä 
karavaanari tubettajaa. 

Videoissaan hän ”ottaa asun-
toautonsa kyytiin” ja selostaa 
ohi kiitäviä maisemanäkymiä. 
Hän kertoo paikoista, joissa 
on käynyt, ja antaa arvionsa 
erilaisista karavaani-, ja leirintä 
alueista, kertoen elävästi 
niiden hyvistä ja huonoista 
puolista. Yhdessä videossa 
hän kertoi jostain virkistysalu-
eesta, että ”siellä ihminen viih-
tyy, siellä ollessa sitä unohtaa 
arjen murheet.”

Jäin miettimään sanoja. 
Niin, totta -on murheita, 

jotka kuuluvat arkeen. Meillä 
kaikilla on niitä, useimmiten 
ne seuraavat meitä ja niiden 
kanssa on vaan pärjättävä. 
On tärkeätä, että välillä antaa 
itselleen luvan olla murheiden 
yläpuolella, ja kuten tubettaja 
tokaisi; unohtaa arjen murheet. 
Millä tavalla rentoutuu ja pääs-
tää irti murheista on yksilöl-
listä. Ehkä ruudusta katso-
malla vaeltajien kulkua jylhissä 
maisemissa tai jospa joskus 
seuraavalla tasolla – olemalla 
itse se vaeltaja.

   - Mona

Kuva: Heikki

UNI JOSTA TULI TOTTA

Silmät täynnä hiljaisia sanoja
Soitat rakkauden instrumentteja

Taivaallista melodiaa, jota ei voi 
kahlehtia

Laulat laulua, jonka kirjoitti Jumala

Olet uni, josta tuli totta

Runo: Tero V.P. Nevalainen
Piirros: Jari J.
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KISSAYSTÄVÄNI

Olen Anna ja minulla on ollut kissoja 
vuodesta 2012. Ensin minulle tuli Niilo, 

joka oli ainoana kissana pari vuotta. Otin 
Niilolle kaveriksi tyttöpennun, Nellin. Heistä tuli 
parhaita ystäviä heti parin viikon tutustumisen 
jälkeen. On ollut hyvä asia, että kissalla on laji-
toveri. On tietysti myös sellaisia kissoja, jotka 
eivät viihdy toisen kissan kanssa. Yleensä tämä 
mainitaan jo kissaa hankkiessa.

Niilo oli ystävällisin kissa, mitä olen tiennyt. 
Heti alkuun oli kiehnäämässä ja sylissä. 

Niilo kuoli syyskuussa kasvaimiin. Lemmikin 
kuolema on omistajalle valtava suru, varsinkin 
jos kyse on pitkäaikaisesta ystävästä. Ei ole 
monella ollut niin suurta rakkautta lemmikin 
kanssa kuin minulla ja Niilolla. Nelli oli myös 
surullinen ja etsi kaveriaan joka paikasta. Nelli-
kin tottui sitten jossain vaiheessa, että Niilo ei 
enää ollut siinä. 

Nelli oli pentu, kun minulle tuli. Nellin emo oli 
maatiainen ja isä Norjalainen Metsäkissa, 

Nelli on pitkäkarvainen taustansa takia. Nelli 
ei heti ollut niin ihmisläheinen, mutta tuli kyllä 
sellaiseksi myöhemmin. 

Kissojen yhteiselämää on mukava seurata, 
kun leikkivät yhdessä ja nuolevat toisiaan. 

Joskus toinen sähähtää, jos meno on liian kova 
toisen mielestä. Kissan täytyy joskus varoittaa 
toista kissaa. 

Niilosta ja Nellistä olen joskus aiemmin 
kirjoittanut tänne lehteen. Niilo aloitti ketjun, 

jossa kissojen nimet alkavat N-kirjaimella.

Nyt on uusi tulokas, Nana, noin kaksivuotias 
pienikokoinen kissa, jonka pelastin löytö-

eläintalosta. Hän oli alkuun todella arka, ja jonkin 
verran arka on vieläkin. Ensimmäiset aikansa 
viettikin enimmäkseen sohvan alla piilossa. 
Makailin itsekin sitten lattialla ja juttelin Nanalle. 
Hänelläkin oli sitten sen vaiheen jälkeen kova 
tutustuminen uuteen kotiinsa, kuten kaikilla 
kissoillani on alkuun ollut. Täytyi vilistää ympäri 
kämppää kaikki nurkat haistellen ja tutkien. 
Nanan hyvä ominaisuus on ollut uteliaisuus, 
joka on paljon auttanut sopeutumisessa. Aina 

tarkkailemassa, mitä ihmiset ja Nelli tekee. Olen 
melko hyvin onnistunut Nanan kesyttämisessä 
ja aika tekee tehtävänsä myös. Nana rohkais-
tuu koko ajan lisää. Tulee joskus minun viereen 
ja antaa silittää. Nellin merkitys on suuri. Nana 
uskaltaa tehdä uusia asioita, kun Nelli näyttää 
esimerkkiä.

Kissani ovat kaikki totutettu syömään raaka-
ruokaa ja pitävät siitä paljon. Nana saa 

edelleen jonkin verran myös viljatonta ja kuiva-
ruokaa, koska pitää siitä myös paljon. Kuiva-
ruoka oli Nanan suosikki jo löytöeläintalossa, 
eikä siellä märkäruokia juuri syönytkään. Nanan 
arkuuden takia ei kovin moni ollut kiinnostunut 
häntä ottamaan. Minulla oli sen takia sopiva 
koti kissalle, kun oli toinen rohkaiseva kissa 
jo valmiiksi näyttämässä esimerkkiä uudelle 
tulokkaalle.

Nana oli alkuun todella arka, ei ole vieläkään 
täysin ihmisläheinen, mutta kehittyy koko 

ajan. Kaikki kissat eivät olekaan niin ihmislähei-
siä. Uusi kiva juttu on, kun tulee puskemaan ja 
kiehnäämään jaloissa, kun annetaan ruokaa. 
Ruoka-ajat, on kissoilla kolme kertaa päivässä 

ja alkavat vähän ennen ruoka-aikaa jo miuku-
maan, ja muistuttamaan. Olen huomannut, 
että Nellin pitää syödä kylpyhuoneessa erik-
seen, koska muuten Nana rohmuaisi Nellin 
ruuat omat syötyään. Nana on myös oppinut, 
että ruokaa tulee aina lisää, ettei tarvitse syödä 
vauhdilla ja pelätä, että ruokaa ei enää tule. 

Taustastaan hylättynä kissana, huolimatta 
Nanasta tulee vielä ihmisiin luottava kissa. 

Nelli ei heti hyväksynyt tulokasta, mutta nyt 
hoivaa ja rakastaa Nanaa. Meni oikeas-
taan vähemmän aikaa tutustuessa toisiinsa, 
kuin Niilolla ja Nellillä. Tytöt keskenään ehkä 
helpommin tutustuvat. Leikattuja ovat olleet 
kaikki. Sekin on tärkeää, leikkauttaa. Ei tule 
käytöshäiriöitä niin helposti. Nellin leikkautin 
itse, kun oli ihan pentu tullessaan.

En sitä ymmärrä miksi kissoja hylätään. 
Kodittomia kissoja on paljon. Löytöeläin-

talosta kun ottaa kissan, niin voi pelastaa 
ainakin yhden kissan elämän. Kuitenkin pitää 
miettiä, että pystyykö huolehtimaan varmasti 

lemmikistä, jos sellaisen ottaa. Ja lisäksi kissa 
ei ole koskaan ilmainen, vaikka sen saisikin 
ilmaiseksi. Sitäkin pitää ajatella.

Nana, ystäväni Jarin kuvaamana

Nana ja Nelli

Niilo ja Nelli, parvekkeella valjaissa

Teksti: Anna L.
Kuvat: Annan arkisto
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TUUSULANJÄRVEN KLUBITALON OPINTOVALMENTAJA

Hei, olen Anna Holopainen ja olen 36-vuotias, 
perheeseen kuuluu lisäksi mies, poika ja 

pieni labradorinnoutaja. Olen kotoisin Savon-
linnasta ja siellä elin 16-vuotiaaksi asti. Sen 
jälkeen olen asunut Järvenpäässä, Hämeenlin-
nassa ja nyt Hyvinkäällä. Aloitin maaliskuussa 
2021 Klubitalolla opintovalmentajana.

Harrastuksia: 
Retkeily, neulominen ja muut kädentaidontyöt, 
kesäisin parvekepuutarha, museot, musiikin 
kuuntelu ja lenkkeily, melonta aina kun se on 
mahdollista

Opinnot:
Kuvataidelukio, Ohjaustoiminnan artenomi 
(AMK) HAMK ja sivuaineena Humak:in seikka-
lukasvatus, Kulttuuri ja taidetoiminta hyvinvoin-
nin edistäjänä (YAMK) HAMK ja nyt Sosiono-
miopinnot HAMK:issa aloitettu.

Retkeily
Luonto on ollut minulle tärkeä jo ihan pienestä 
pitäen, oli kivaa, kun sain mennä yksinkin leik-
kimään ja seikkailemaan lähimetsään. Retkei-
lyssä ja luonnossa liikkumisessa tärkeintä on 
hyvän seuran lisäksi hyvät eväät.

Myös riittävä vaatetus on tärkeää, sillä palelu ei 
ole kivaa. Metsässä liikkuessa tykkään poiketa 
välillä ihan tuntemattomille poluille ja on jännit-
tävää suunnistaa sieltä kohti tutumpia maasto-
ja. Suunnistaminen ei kuulu vahvuuksiini, mutta 
olen treenannut sitä aika paljon varsinkin, jos 
välillä on joutunut vähän hukkaan. Suunnistus-
ta onkin ollut hyvä harjoitella lähimetsissä, kos-
ka niitä ympäröivät tiet tai muut tunnistettavat 
paikat.

Välillä yövymme metsässä joko riippumatois-
sa, teltassa, laavulla tai kodassa. Joskus me-
rimelontavaelluksella nukuttiin myös meren 
rannalla hietikossa, mutta makuupussi olikin 
melkoisen märkä aamulla, kun kosteus oli las-
keutunut aurinkoisen päivän jälkeen. Mieheni 
telttakankaasta tehty kota on ollut talviretkeilys-
sä näppärä, koska siinä on ollut kamina ja sisä-
tilan on saanut ajoittain mukavan lämpimäksi.

Uusi perheenjäsenemme Saga-koira on tar-
koitus totuttaa retkeilyyn ja ottaa myöhemmin 
myös vaelluksille mukaan. Nyt olemme aloitta-
neet ihan pienistä metsäretkistä, joilla pääsee 

haistelemaan luontoa ja järsimään keppejä ja 
muuta. Tarkoituksena olisi päästä parin vuoden 
päästä lappiin vaeltamaan.

Mutta mennäänpä takaisin niihin retkiruokiin, 
ajattelin, että jaan muutaman testatun reseptin 
vähän erilaisilta reissuilta.

Lähimetsän retkeilyssä olemme testanneet 
tikkupullan ja lettujen paistoa nuotiopaikal-
la. Letut maistuvat myös suolaisina, jos tekee 
kotona täytteen valmiiksi. Täytteenä olemme 
testanneet esim. kasvistäytettä, jossa oli kesä-
kurpitsaa, juustoa ja paprikaa sekä mozzarella, 
ananas ja salamitäytettä. Letusta paistetaan 
ensin toinen puoli ja kääntämisen jälkeen voi 
lusikoida täytettä lämpenemään letun päälle. 
Lettutaikina tulee näppärästi mukaan esim. 1,5 
l tyhjässä limpparipullossa, jos sen saa pidet-
tyä viileänä ennen valmistusta. Samalla taval-
la testasimme tehdä myös vegaanisia blinejä, 
täytteenä oli vegaanista porkkalaa, merilevästä 
tehtyä ”mätiä”, sipulia ja kaurafraichea. Toimi 
tosi hyvin!

Burritot ja tortillat toimivat myös hyvin, idea 
on vähän sama, kuin täytettyjä lettuja tehdes-
sä. Tortillapohjan avulla voi myös tehdä pitsaa 
paistinpannulla, jos mukana on foliota tai kansi 
pannulle. Kannen avulla pitsan päällysjuusto 
sulaa mukavasti.

Lämmin keittolounas on pidemmillä reissuilla 
ja talvella mukavaa syötävää. Olemme kuivat-
taneet itse esim. papuja, jauhelihaa, perunaa 
ja sipulia, kasviksia, sieniä ja yrttejä. Kuiva-
tut kasvikset voi laittaa turpoamaan jo aamul-
la ruokatermokseen kuumaan veteen käve-
lyn ajaksi. Lounaspaikalla riittää kiehautus ja 
maustaminen ja maittava ateria on valmis. Toi-
sinaan keittoon voi laittaa esim. nuudeleita se-
kaan, niin saa vähän vaihtelua.

Burgerit valmistuvat myös helposti pienellä ret-
kipaistinpannulla ja tuore salaatti ja muut kas-
vikset tuovat raikkautta ateriaan. 
Erikoisin herkku, mitä olen testannut  valmistaa 

trangialla, on mutakakku. Onnistui ihan hyvin, 
mutta oli aika haasteellinen ja sotkuinen val-
mistaa. Valmistus kävi kahdella kattilalla ve-
sihauteen avulla. Kakkutaikina oli päällimmäi-
sessä kattilassa vielä leivinpaperin sisällä, jotta 
ei palaisi pohjaan.
 
Nuotiolla valmistuu helposti myös jälkiruoat, 
kuten klassikko suklaabanaanit foliossa tai 
överimakea keksistä, suklaasta ja vaahtokar-
kista tehty ”purilainen”, joka lämmitetään folion 
sisällä niin, että suklaa ja vaahtokarkki sulaa. 
Näitä ei pysty kyllä montaa syömään…
Talviretkeilyssä on helppoa, kun eväät säilyvät 
viileänä itsestään, kesän helteillä joutuukin vä-
hän jo laskemaan, kuinka kauan tuoretuotteet 
kestävät hyvänä kuljetuksessa. Kesällä suo-
simme retkikeittimien käyttöä, sillä metsäpa-
lovaroitus on usein voimassa ja avotulen teko 
kiellettyä. Retkikeittimen kanssa voi myös va-
paammin valita taukopaikan. Aina ei tarvitse 
olla mitään ihmeempää mukana, joskus pais-
tinpannulla uudelleen lämmitetty edellisen päi-
vän kaalilaatikko tai makaronilaatikko maistuu 
tosi hyvältä, kun sen syö ulkona. 

Teksti ja kuvat:
Anna H.
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UUTTA OPISKELUA

Viime syksynä meille tultiin 
talolle kertomaan 

Työllistä mut! -hankkeesta.

Hankkeessa on mahdollista 
päästä opiskelemaan 

erilaisia kursseja/koulutuksia.

Joulukuussa oli haastattelu 
Teamsin kautta ja kiin-

nostuin heti hoiva-avustajan 
koulutuksesta.

Koulutuksen oli tarkoitus 
alkaa tämän vuoden 

maaliskuun lopulla, mutta 
koronan takia koulutus siir-
rettiin syksylle. Kuitenkin on 
monenlaisia verkkokursseja 
tarjolla, joista itse osallistun 
Digiavustaja-kurssille sekä 
Arjen taidot -kurssille.

Opinnot ovat alkaneet 
hyvin ja tuntuu tosi muka-

valta kun pääsee pitkästä 
aikaa opiskelemaan, ja aivan 
uudenlaista alaa.

Valmistuin merkonomiksi 
vuonna 2013. Silloin olin 

työssäoppimisjaksoilla kaupoissa, mm Tokman-
nilla ja Tiimarissa. Lisäksi olen ollut kaksi jaksoa 
siirtymätyössä Keravan Prismassa. Olen pitä-
nyt kaupan alan työstä ja asiakaspalvelusta, 
mutta tässä vuosien aikana on tullut mieleen, 
että haluaisin joskus vielä opiskella jotain ihan 
erilaista.

 Lähihoitajan ammatti on kiinnostanut 
minua aina. Haluaisin päästä joskus töihin 

esimerkiksi vanhainkotiin. 

Tällä hetkellä opiskelutahti tuntuu sopivalta, 
tunteja on riittävästi viikossa, eikä tunnu 

liian raskaalta. Olen avoimella mielellä tulevai-
suuden suhteen. 

Opiskelussa on myös ollut mukana hyvät 
opettajat ja ohjaajat, joilta saa hienosti 

apua ja tukea opintoihin. 

Toivon, että mahdollisesti tämänkin jälkeen 
vielä joskus lähden opiskelemaan jotakin 

uutta.

Olen ollut kuntoutustuella monta vuotta, 
ilman opiskelua tai työtä.

Tämä on loistava mahdollisuus! 

JÄRVENPÄÄVISA
1. Järvenpää on perustettu vuonna?                                             
a. 1931
b. 1941
c. 1951
d. 1961

2. Kaupungiksi Järvenpää muuttui vuoden 
1967 alussa. Tuolloin Järvenpäässä oli asuk-
kaita?
a. 10 845
b. 14 606 
c. 18 091
d. 22 912

3. Kuka suunnitteli kolmisoinnun?
a. Rolf Westphal
b. Gösta Enckell
c. Otto E. A. Hjelt
d. Alvar Aalto

4. Mikä tapahtuma järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1978?
a. Makkaran yö
b. Tivoli Sariola
c. Järvenpää-päivä
d. Puistoblues

5. Missä kaupungissa syntyi Jean Sibelius?
a. Porvoo
b. Hämeenlinna
c. Järvenpää
d. Turku

6. 1980 luvun alussa Järvenpäässä toimi 
Rockabilly orkesteri nimeltään?
a. Teddy and the Tigers
b. The Capitols
c. Falcons
d. The Twisters 

7. Minä vuonna valmistui Järvenpään kirkko?
a. 1959
b. 1962
c. 1968
d. 1974

8. Perhelän rakennuksen yläkerrassa oli nuo-
risotila nimeltään?
a. Häkki
b. Vintti
c. Galaxy
d. Luola

9. Vuonna 2019 maailman parhaaksi ruoka-
kaupaksi valittiin?
a. Järvenpään K-Citymarket
b. Järvenpään Prisma
c. Järvenpään Lidl
d. Järvenpään K-Supermarket Pajala

10. Tällä hetkellä Järvenpäässä on asukkaita 
arviolta n. ?
a. 35 000
b. 40 000
c. 45 000
d. 50 000

oikeat vastaukset sivulla 15

TonyTeksti ja kuva:
Anni
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SIIRTYMÄTYÖHAASTATTELUT

K-rauta (PM)

Mitä työtä teit K-raudassa? 
- Hyllytystä ja asiakaspalvelua.

Miten pääsit työn alkuun (perehdytys)? 
- Työvalmentaja oli mukana ensimmäisenä työ-
päivänä, eka päivinä olin vähän pallo hukassa 
ja kyselin paljon neuvoja.
 
Saitko tarvittaessa tukea työyhteisöltä ja 
klubitalolta?
- Se oli tosi esimerkillinen paikka, että miten 
otettiin vastaan.
Oltiin tosi ystävällisiä, muut työpaikat voisivat 
ottaa siitä mallia, että miten kohdellaan.
En saanut yhtään ahdistuskohtausta edes 
koko aikana.

Koitko olevasi osa työyhteisöä?
- Koin, pitää myöntää, että oli kiva päälle laittaa 
työvaatteet, joissa luki K-rauta

Mitä siirtymätyö sinulle antoi?
- Onnistumisen tunteen ja oli hyvä, kun oli te-
kemistä. Olin työpaikalla aina etuajassa. 

Keravan Prisma (AT)
 
Mitä työtä teit Prismassa? 
- Suurimmaksi osaksi se oli hyllytystyötä, sitten 
oli siivoamista ja asiakkaiden neuvomista.

Miten pääsit työn alkuun (perehdytys)? 
- Perehdytys tapahtui toisen myyjän toimesta 
ja työvalmentaja oli mukana ensimmäisenä 
päivänä. Työskentely tapahtui yleensä työparin 
kanssa.

Saitko tarvittaessa tukea työyhteisöltä ja 
klubitalolta?
- Tukea sai hyvin tarvittaessa kummastakin. 
Työtehtäviin sai keltä vaan apua.

Koitko olevasi osa työyhteisöä?
- Koin olevani osa työyhteisöä, enkä tuntenut 
itseäni ulkopuoliseksi.

Mitä siirtymätyö sinulle antoi?
- Oli hienoa, että sai työkokemusta ja ekaa 
kertaa palkkatyötä.

Helsingin Mylly (Tuukka)

Mitä työtä teit Helsingin Myllyllä? 
- Siivoustyö, joka sisälsi jauhon siivoamista 
tuotantotiloista.

Miten pääsit työn alkuun (perehdytys)? 
- Työ neuvottiin perusteellisesti työnantajan 
toimesta. Myös työvälineiden käyttöön opas-
tettiin. Ensimmäisellä kerralla oli työvalmentaja 
mukana.

Saitko tarvittaessa tukea työyhteisöltä ja 
klubitalolta?
- Talossa oli hyvä henki ja opastusta sai kenel-
tä vain. Kun työ sujui hyvin, ei tarvetta apuun 
ollut.

Koitko olevasi osa työyhteisöä?
- Pikkuhiljaa tulin osaksi työyhteisöä. 

Mitä siirtymätyö sinulle antoi?
- Antoi uskoa siihen, että töitä pystyin teke-
mään ja pikkuisen rahaakin taskuun.

K-rauta (Tuukka)

Mitä työtä teit K-raudassa? 
- Pääasiassa hyllytystyötä, tavaroiden hyllyttä-
mistä ja asiakaspalvelua.

Miten pääsit työn alkuun (perehdytys)? 
- Talo kierrettiin läpi ja opastettiin, mistä mikä-
kin asia löytyy ja mihin mikäkin tuote kuuluu. 
Työvalmentaja oli mukana aloituksessa ja työ-
hön perehtymisessä. Olin ensimmäinen, joka 
aloitti kyseisessä työssä.

Saitko tarvittaessa tukea työyhteisöltä ja 
klubitalolta?
- Keneltä vain pystyi kysymään neuvoa työhön 
liittyvissä asioissa. Työvalmentaja tuki haasta-
vissa tilanteissa.

Koitko olevasi osa työyhteisöä?

- Työilmapiiri oli todella hyvä ja tunsi olevansa 
osa porukkaa.

Mitä siirtymätyö sinulle antoi?
- Erinomainen fiilis jäi ja työnantaja oli erin-
omainen. Siellä oli kiva tehdä hommia. Opin 
sen, että jos haasteita tulee, kannattaa ottaa 
ajoissa asia puheeksi.

Teksti ja kuvat:
Mia ja Pirjo
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KEVÄT ON JO PITKÄLLÄ JA KESÄ SAAPUU Teksti ja kuvat:
Riikka

Aloitan keväällä aikaisin jo taimien kasvat-
telun. Aurinko alkaa tuoda valoa. Haluan 

kotiin kesän vihreyttä.  Toivoa lämpimistä ja 
aurinkoisista kesäpäivistä.

Pääsiäiseksi kasvattelen rairuohoa, ohra-
ruohoa, hernettä ja valkosipulia. Uutena 

kokeiluna maissia, joka kasvoikin nopeimmin 
ja isoimmaksi näistä kaikista.

Jos talvellakin haluaa kasvatella, niin pärjää-
vät mainiosti pienelläkin valolla. Mikäpä sen 

mukavampaa, kuin laittaa leivän päälle itse-
kasvatettua ja varmasti tuoretta valkosipulia. 
Hernettä voi popsia noin vain, tai laittaa vaikka 
salaatin sekaan.

Pääsiäisen jälkeen laitoin esikasvatukseen 
paprikan ja tomaatin taimia, jotta kerkeävät 

kesän tullen tehdä satoa. Kerran olen jo taimet 
koulinut isompiin multiin ja erotellut ne yksi-
tellen kippoihin. Kohta olisi taas sama rumba 
edessä. Ovat kasvaneet niin vauhdilla.

Seuraavaksi laitan vielä yrttejä itämään. 
Yleensä olen laittanut basilikaa, timjamia 

ja persiljaa. Tänä vuonna voisi kokeilla jotain 
uutta.

Kukat olen ostanut valmiina, mutta niitä-
kin olisi kiva kasvattaa itse idättämällä 

siemenestä.

Mukavinta tässä on seurata taimien kasvua 
ja niiden hoitaminen on hyvin terapeut-

tista. Pientä mukavaa näpertelyä. Kunhan 
mullan pitää tasasen kosteana, niin taimetkin 
voivat hyvin.

Edessä olisi parvekkeen siivous. Onneksi ei 
ole vielä kiire. Taimet voi laittaa ulos vasta 

kun yölläkin on lämmintä. Ja karaistakkin niitä 
kannattaa ensiksi. Toivotaan, että tänäkin 
vuonna tulee satoa.
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Kuluneena kesänä minulla oli ilo olla työhar-
joittelussa Tuusulanjärven Klubitalossa. Se 

sijaitsee Järvenpäässä, joka puolestaan on osa 
kaunista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää 
seutua Keski-Uudenmaan sydämessä. Kaunis 
Tuusulanjärvi toimi aikanaan asuinympäristönä 
ja suurena inspiraation lähteenä joukolle rakas-
tetuimpia kansallisromantiikan ajan taiteilijoi-
tamme, joita olivat esimerkiksi Juhani Aho, J.H. 
Erkko, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Gösta 
Enckell ja Jean Sibelius. Monet näiden mesta-
reiden kodeista ovat nykyään suosittuja muse-
oita, joista suuri osa sijaitsee Tuusulanjärven 
itäpuolta myötäilevän rantatien varrella.

Seudun arvokas historia on myös Klubita-
lolla hyvin tiedossa, ja siitä ollaan ylpeitä. 

Kulttuuriympäristössä kasvaneet klubitalolai-
set ovat kulturellia väkeä, ja heidän joukostaan 
löytyy runsaasti esimerkiksi musiikkiin, teatte-
riin ja kirjallisuuteen liittyvää tietämystä, minkä 
lisäksi järven ympäristön luonto ja maalais-
maisema ovat monelle pyöräilevälle jäsenelle 
tärkeä henkireikä.

Kun Klubitalo kesäkuun alussa sai jälleen 
avata rajoitetusti ovensa pitkän koronatauon 

jälkeen, on pienryhmien kanssa käyty monilla 
järven ympäristöön suuntautuvilla kulttuuri- ja 
luontoretkillä. Heinäkuun lopussa kävimme 
tutustumassa rantatien taiteilijakoteihin Tuusu-
la-viikon yhteydessä. Järven lounaisosassa 
sijaitseva, taiteilijoiden aikanaan ”Pikku-Ko-
liksi” ristimä jylhä Sarvikallion näköalapaikka on 
myös ollut säännöllinen vierailukohde, samoin 
kuin aivan Klubitalon takana sijaitseva Villa 
Cooperin ulkoilmataidenäyttely.

Järvenpäässä kesäisin järjestettävä Puistob-
lues on monelle Klubitalon jäsenelle tärkeä 

vuosittainen kulttuuritapahtuma, ja yleisössä 
olon lisäksi monet ovat olleet mukana festivaa-
lin talkooporukassa.

Klubitalolla on paljon kulttuuriaiheista pien-
ryhmätoimintaa. Aiemmin talolla pidettyjen 

levyraatien ja tarinateatterin lisäksi tänä kesänä 
on aloitettu myös runo- ja lukupiirit talon yhtei-
sissä Teams-kokouksissa. Runopiirissä sekä 
jäsenet että ohjaajat lausuvat runonpätkän, 
jonka herättämistä ajatuksista käydään keskus-
telua. Runopiiri on innoittanut jotkut jäsenistä 
jopa kirjoittamaan ja lausumaan omia runojaan. 
Lukupiirissä taas kokoonnutaan yhteen käsit-
telemään äänestyksellä valittua pienoisromaa-
nia tai novellia. Molemmissa ryhmissä käsitellyt 
teokset ja keskustelut ovat olleet todella moni-
puolisia, syvällisiä ja koskettavia. Jälleen kerran 
taide on näyttänyt voimansa ja kykynsä pureu-
tua inhimillisyyden ytimeen.

Taidekokemukset ja niiden käsittely poru-
kassa tukevat ja tiivistävät Klubitalon ainut-

laatuista yhteisöä. On ollut hienoa havaita, 
kuinka tälle on annettu paljon mahdollisuuk-
sia. Keskustelu taideteoksen ympärillä avartaa 
omaa maailmankuvaa. Klubitalon tutussa ja 
turvallisessa ympäristössä tällaiseen ajatus-
tenvaihtoon on hyvä heittäytyä. Tuusulanjärven 
Klubitaloa voi siis todellakin luonnehtia aidon 
kulturelliksi Klubitaloksi.

    - Jussi

JÄRVENPÄÄSSÄ ON KULTURELLI KLUBITALO Teksti ja kuvat: 
Anna L.

Jean Sibelius 1939
kuva: Wikimedia Commons

ITUSALAATTI

ldut ja linssit (itusalaatti 200g) 
paistettuna voissa ja oliivi-

öljyssä, vähän aromisuolaa 
joukkoon. Niiden pitää jäähtyä 
ennen salaatin lisäämistä.

Toisessa kuvassa valmis 
salaatti, jossa on jääsalaat-

tia. Kastiketta ei välttämättä 
tarvitse,  koska lopputulos on 
niin maukasta paistamisessa 
käytetyn rasvankin ansiosta.

Yllättävän ruokaisaa!

Järvenpäävisan vastaukset:
1. C    6. D
2. B    7. C
3. A    8. A
4. D    9. A
5. B  10. C
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Kuva: Jari J.

Tämän lehden mennessä painoon Klubitalolla 
jatkuu toistaiseksi etätoiminta.

Jos olet kiinnostunut Klubitalon jäsenyydestä, 
ota yhteyttä.

Klubitalon puhelinnumero:
050 502 0514

sähköposti tuusulanjarvi@eskot.org

nettisivut:
www.tuusulanjarvenklubitalo.org

Facebook: Tuusulanjärven Klubitalo

Jäsenten yksityinen ryhmä Facebookissa:
Tuusulanjärven Klubitalo YKSITYINEN

KLUBITALO
TUUSULANJÄRVEN

ESKOT ry

Seutulantie 1A   04410 Järvenpää

Etukannen kuva: Heikki


