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KLUBITALON ERILAINEN ARKI

K

ulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen,
myös Klubitalossa. Koronapandemia tuli
syliimme ryminällä sulkien koko yhteiskunnan
maaliskuun lopulla. Kaikki laitettiin kiinni –
päiväkodit, koulut, kirkot, kirjastot, ravintolat
ja työpaikat. Myös Klubitalo joutui sulkemaan
ovensa pitkäksi aikaa. Toimintaa se ei
kuitenkaan lopettanut – päinvastoin. Klubitalo
siirtyi monen muun toimijan tavoin verkkoon ja
muuttui e-Klubitaloksi. Jäsenet ja ohjaajat pitivät
tiiviisti yhteyttä erilaisissa verkon kanavissa,
kuten WhatsAppissa, Facebookissa ja Microsoft
Teamsissa. Yhteydenpito oli tiivistä. Tuttua
ja ensiarvoisen tärkeää yhteisöä ei haluttu
menettää, vaikka ei pystyttykään tapaamaan
kasvotusten.
Klubitalolaisten
keskinäiset
tsemppiviestit olivat monelle todella tärkeä asia
rankan eristyksissä olon keskellä.

K

esäkuun alussa Klubitalo avasi ovensa
rajoitetusti. Toiminta on jatkunut ns.
Hybridimallilla, jossa jäsenet ja henkilökunta
on jaettu pienryhmiin. Tämän lisäksi rinnalla
on edelleen keväällä käytössä olleet verkon
viestintäkanavat. Koronatilanteen helpottaessa
väliaikaisesti moni onkin jo alkanut kysellä, koska
normaaliin arkeen palataan. Ymmärrettävästi
monet kaipaavat tärkeitä rutiinejaan, eli
työpainotteista päivää ja työviikkoa Klubitalolla
tärkeiden
ihmisten
kanssa.
Paluussa
kevättä edeltävään arkeen voi vielä kestää.
Yhteiskunnassa on todennäköisesti jatkettava
rajoituksia tavalla tai toisella niin kauan, kunnes
edes riskiryhmään kuuluvat saadaan rokotettua
koronaa vastaan. Niinpä myös Klubitalossa
voidaan joutua rajoittamaan kävijämääriä ja
aukioloaikoja vielä jonkin aikaa, kuten parhaillaan
tehdään.

Teksti: Jussi
Kuva: Pixabay.com

työpaikalla tulevat vähenemään. Digiloikan
pitäisi kuitenkin olla kaikkien ulottuvilla. Myös
Klubitalossa
tulisikin
panostaa
jatkossa
juurikin
digitaitojen
kehittämiseen.
Myös
työelämätaitoihin satsaaminen nimenomaan
etätyön näkökulmasta olisi todella tärkeää,
jotta mahdollisimman moni säilyisi kyydissä
mukana. STEA:n rahoittama, Suomen Klubitalot
ry:n Yhdenvertainen e-Klubitalo-hanke pyrkiikin
juuri tähän. Siinä Klubitalon jäsenille annetaan
lainaksi kannettavat tietokoneet, joiden käyttöön
he saavat opastusta.

V

aikka
pienryhmätoiminta
rajoitettuine
aukioloaikoineen säilyisikin jonkin aikaa,
voidaan siihenkin kehittää paljon uutta.
Lyhyemmässäkin ajassa ehtii talolla tehdä
työnjakoa, laittaa ruokaa ja siivota, liikkua ja
harrastaa kulttuuria. Monia asioita voi tehdä
sekä paikan päällä Klubitalossa että verkossa
-vaikka
samanaikaisesti.
Tuusulanjärven
Klubitalolla on hyvin pohdittu pienimuotoisten
verkkolähetysten tekemistä talolta niille jäsenille,
jotka eivät juuri sillä hetkellä voi olla paikan
päällä. Kaikkien osallisuutta voi siis pyrkiä
näissäkin oloissa edistämään monella eri tavalla.
Uusien käytäntöjen ideoiminen ja kokeileminen
vaatii kaikkien yhteisön jäsenten työpanosta.
Niin kauan kuin tällainen epätavallinen tilanne
yhteiskunnassa vallitsee, pitäisi siitä yrittää ottaa
kaikki hyödyllinen irti. Melko varmasti tämä kaikki
on vain väliaikaista, ja Klubitalollakin nähdään
tulevaisuudessa taas pidempien työpainotteisten
päivien merkeissä. Niitä odotellessa – ja niitä
silmällä pitäen – on nyt hyvä luoda jotakin aivan
uutta, joka tekee Klubitalon kuntouttavasta
yhteisöstä ja sen arjesta tulevaisuudessa
entistäkin hienompaa.

T

ällä hetkellä Klubitaloissa vallitsee siis
edelleen varsin erilainen arki. Vaikka
toiminta tässä arjessa onkin rajoitettua, tuo se
myös paljon mahdollisuuksia. Tiedämme, että
paluuta koronapandemiaa edeltävään aikaan
ei enää ole. Maailma on jo ehtinyt muuttua.
Ihmisten eristäminen sai aikaan yhteiskunnassa
melkoisen digiloikan. Suomi oli eturintamassa
siirryttäessä tavanomaisista töistä etätöihin,
ja monet jäävät työskentelemään etänä myös
vastedes – tai ainakin viikoittaiset käynnit
3

Runo: Tero V.P. Nevalainen

UNESTA TÄYSI
Hiljainen ikuisuus herää,
kuolleiden musiikki
Kukat räjähtää valmiiksi,
kuolemaan, siemeniksi
Sydäntäni vasten lepää sairautesi, kuoliosi
Kosken sinua, kietoudun kukintaasi
Valloitat, vangitset sieluni
Silmiesi kylmä talvi,
musta tuli
Taivas, helvetti
Kirkastun tulessasi
Kidutettuna, revittynä kappaleiksi
Kannan hymyäsi
Olen unesta täysi

4

SAATANA

Tussityö, Tero V.P. Nevalainen
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OPISKELIJAN HAASTATTELU
Kuka olet?
- Anni, 35 v, opiskelen sosionomiksi,
ensimmäinen vuosi tulossa päätökseen
Miksi halusit juuri Klubitalolle?
- Opintojen alussa tutustuttiin paikkoihin, joissa
on sosionemeja töissä. Jäi tuntuma, että tämä
olisi kiva harjoittelupaikka.
Mitä olet oppinut täällä?
- Pitkäjänteisyyttä. Live-lähetyksissä olen
oppinut olemaan jännittämättä paljoa kameraa.
Mistä pidät?
- Saunomisesta, puusaunanssa. Kynttilöistä,
elaimistä, erityisesti omasta Onni-koirasta.
Mieliruokasi?
- Iskän savustama lohi.
Mihin haluaisit matkustaa?
- Mökille, pois sivistyksen parista. Pois somesta.
Mihin uskot/et usko?
- Jos tekee toisille hyvää, saa sen jollain tapaa
takaisin.

Mitä teet seuraavaksi?
- Lomailen kolme viikkoa.

Mitä muuta haluaisit kertoa?
- Tunne siitä, että tämä olisi hyvä harjoittelupaikUnelmasi?
ka osoittautui todeksi. Olen viihtynyt hyvin ja on
- Että voi elää onnellisena ja terveenä, ja että
ollut ilo tutustua uusiin ihmisiin ennestään tuttuläheisetkin pysyvät terveinä.
jen lisäksi.

Leivontoryhmässä tehtiin mustikkajuustokakkua. Gluteeniton versio syntyy yhtä helposti
kun pohjaan käytetään gluteenittomia kaurakeksejä, eikä jää maussa yhtään jälkeen.
Netistä löytyy useita ohjeita, tässä on käytetty
Valion mustikkajuustokakkuohjetta.
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ANNAN OMA NUUDELIMUNAPAISTOS

A

inekset kahdelle henkilölle:
3 pientä pussia nuudeleita ja nuudeleiden mausteet
1 iso sipuli
4 kananmunaa
runsaasti sweet chili kastiketta

P

ilko sipuli pieniksi. Keitä nuudelit kattilassa. Paista kananmunat palasina sipulin kanssa
pannulla. Laita keitetyt nuudelit joukkoon. Paista hetken. Lisää sweet chili kastike ja
nuudeleiden mausteet.

S

ekoita! Ruoka on sitten valmis.

Teksti ja kuva: Anna
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BERTRAND RUSSELL

B

ertrand Russell, Russellin 3 jaarli 18. toukokuuta
1872 – 2. helmikuuta 1970. Hän oli Brittiläinen
matemaatikko, filosofi ja loogikko ollen koko
empiristisen filosofian perinteen aloittaja. Hänen
panoksensa matematiikan perustutkimuksessa
sekä logiikassa oli merkittävä. Russell kirjoitti
useita kansantajuisia teoksia filosofiasta ollen
samalla arvostettu yhteiskunnallinen ajattelija.
Häneltä pyydettiin yleisesti myös mielipiteitä ja
lausuntoja mm. politiikan kysymyksiin.

B

ertrand
Russell
syntyi
Trellechissä,
Monmouthshiressä 18. toukokuuta 1872
aristokraattiseen perheeseen. Hänen isoisänsä
John Russell, jota Englannin kuningatar Victoria
oli pyytänyt kahdesti muodostamaan maan
hallituksen. Hän toimi myös pääministerinä
1840- ja 1860 luvuilla. Russellit nousivat valtaan
ja aatelistoon Tudor- suvun myötä. Russellin
vanhemmat olivat radikaalin Whig -puolueen
kannattajia. Russelin isä oli ateisti, mikä oli siihen
aikaan melko harvinaista ja hän salli vaimonsa
suhteen heidän lastensa kotiopettajaan, biologi
Douglas Spaldingiin. Russellit olivat olleet
aatelistossa ja vallassa jo satoja vuosia.

U

tilitaristifilosofi John Stuart Mill kuoli vuosi
sen jälkeen kuin kun Russell syntyi, mutta
Russelliin hänen kirjoituksillaan oli suuri vaikutus.
Russell oli kahdesta sisaruksestaan vanhin,
hänellä oli seitsemän vuotta vanhempi veli Frank
ja neljä vuotta vanhempi sisar Rachel. Russellin
äiti Catherine kuoli 1874 kurkkumätään ja hänen
tyttärensä Rachel kuoli pian äitinsä jälkeen.
Russellin isä kuoli pitkän masennuksen jälkeiseen
keuhkoputkentulehdukseen vuonna 1876. Russell
ja hänen veljensä Frank sijoitettiin isovanhempiensa
luo asumaan Richmond Parkiin. Russellin isoisä
Russellin ensimmäinen jaarli kuoli vuonna 1878,
joten hänen isoäitinsä kreivitär Russell kasvatti
pojanpoikansa lapsuudesta aina nuoruusvuosiin
asti. Russellin isä vaati testamentissaan, että
hänen pojastaan kasvatetaan agnostikko,
mutta kreivitär, joka oli skotlantilaisesta
presbyteerisuvusta sai oikeudelta luvan sivuuttaa
poikansa vaatimuksen testamentissa. Kreivitär oli
uskonnollisesti vanhoillinen, mutta edistyksellinen
muilla elämän osa-alueilla mm. hyväksyessään
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Teksti: Mikko
Kuvat: Wikimedia Commons
evoluutioteorian. Isoäiti kasvatti Russellista
sosiaalisesti oikeudenmukaisen sekä ohjeisti
häntä periaatteellisuuteen.

L

apsuus Russellilla oli hyvin yksinäistä ja hän
kirjoitti omaelämänkerrassaan harkinneensa
useasti itsemurhaa. Russell suoritti kouluopinnot
kotonaan, mikä kuului sen ajan henkeen. Hänen
omien sanojensa mukaan ainoastaan halu oppia
matematiikkaa piti hänet hengissä. Hän vietti
lukemattomia tunteja isoisänsä kirjastossa.

R

ussell aloitti opinnot Oxford Trinity Collegessa
vuonna 1890 ja valmistui kandidaatiksi
matematiikasta vuonna 1893 sekä filosofiasta
kaksi vuotta myöhemmin. Alys Pearsall Smith,
amerikkalainen kveekari, jonka Russell tapasi
17-vuotiaana. Heistä tuli hyviä ystäviä ja he
kiersivät pitkin Eurooppaa, käyden mm. Pariisin
maailmannäyttelyssä vuonna 1889. Russell meni
naimisiin
vuonna 1894 ylevämielisen Alysin
kanssa isoäitinsä vastusteluista huolimatta.
Heidän avioliittonsa alkoi hajota kahdeksan
vuotta myöhemmin ja he päätyivät asumuseroon.
Avioero astui voimaan vuonna 1921. Russellilla oli
samaan aikaan useita suhteita eri naisiin.

R

ussellilla
oli
elinikäinen
kiinnostus
yhteiskuntateoriaan ja politiikkaan. Hänen
kirjallinen uransa alkoi 1896 tutkielmalla
German Social Democracy. Russell opetti
London School of Economyssä saksalaista
sosiaalidemokratiaa, toimien samalla myös
luennoitsijana samassa koulussa vuonna 1937.
Hänet valittin Royal Societyyn vuonna 1908.
Russell kirjoitti yhdessä Whitehedin kanssa
The Principles of Mathematican ja myöhemmin
Principia Mathematica teoksen, joka teki hänestä
maailmankuulun alallaan.

L

udwig Wittgensteiniin hän tutustui vuonna
1911, joka oli nuori insinöörioppilas ja
Russell piti häntä nerona loogikkona. Hän toivoi
Wittgensteinistä työnsä jatkajaa. Wittgensteinillä
oli pahoja fobia- sekä masennuskausia ja
Russell oli Ludwigin tukena näinä vaikeina
aikoina,
kuitenkin
pitäen
Wittgensteinin
työkykyisenä. Russell julkaisi Wittgensteinin
tunnetuimman teoksen nimeltä Tractatus
Logico-Philosophicus vuonna 1922. A N
Whiteheadin vaimon kuolinvuoteella Russell
koki emotionaalisen kokemuksen, joka muutti
hänen elämänkatsomustaan suuresti. Viiden
minuutin aikana hänestä tuntui, että maa katoaa
jalkojen alta ja samalla hetkellä hänestä tuli
omien sanojensa mukaan aivan eri ihminen.
Russell kertoi kokeneensa syvällisesti ihmisten
yksinäisyyden. Aikaisemmin hän oli ollut
imperialisti mutta kääntyi boorien kannattajaksi
ja pasifistiksi.

R

ussell
toimi
pasifistina
ensimmäisen
maailmansodan aikana ja vuonna 1916

hänet erotettiin Trinity Collegesta Defence of the
Real Actin- rikkomisesta. Vielä myöhemmin hän
sai kuuden kuukauden vankeustuomion ja suoritti
sen Brixtolin vankilassa. Myöhemmin hän kirjoitti,
että jos Britannia olisi jäänyt pois ensimmäisestä
maailmansodasta, niin Natsisaksaa ei olisi
päässyt muodostumaan, eivätkä bolsevikit
olisivat päässeet valtaan Venäjällä. Russell
osallistui Britannian viralliseen delegaatioon ja he
lähtivät vuonna 1920 Venäjälle tutkimaan vuoden
1917 vallankumouksen vaikutuksia. Matkallaan
hän kävi Leninin kanssa pitkän keskustelun.
Lenin tuotti Russellille pettymyksen ja hän
kirjoittaa elämänkerrassaan, että Lenin vaikutti
julmalta mieheltä. Russell matkusti myös Kiinaan
luennoimaan filosofiasta vuodeksi. Russellilla
oli matkalla mukanaan hänen rakastajattarensa
Dora Black. Japanilainen lehdistö kirjoitti
Russellin kuolleen keuhkokuumeeseen ja
Dora ilmoitti pariskunnan ollessa Japanissa,
että Russell ei voi antaa haastatteluita, koska
lehdistön mukaan hän on kuollut. Parin palatessa
Englantiin vuonna 1921 Dora oli viidennellä
kuukaudella raskaana ja näinollen Russell
järjesti pikaisen eron vaimostaan Alysistä.

R

ussell ja Dora menivät samantien naimisiin
kun ero astui voimaan. Heidän esikoisensa
sai nimen John Conrad Russell, 4, Russellin
jaarli. Myöhemmin he saivat tyttären Katharine
Jane Russell, josta tuli Lady Katharine Tait.
Russell elätti itsensä kirjoittamalla kansantajuisia
kirjoja fysiikasta ja etiikasta sekä koulutukseen
liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 1927 Russell
ja Dora perustivat koulun, joka kantaa nimeä
Beacon Hill. Russellin jättäessä koulun vuonna
1932, Dora työskenteli siellä vuoteen 1937 ja hän
siirtyi seuraavaksi Britannian tiedotusministeriön
palvelukseen. Ajan myötä avioliitto aloi rakoilla
ja lopulta se hajosi Doran saadessa kaksi lasta
amerikalaisen journalistin Griffin Barryn kanssa.
Ennen avioeroa Russellista tuli Russellin, 3.
jaarli isoveli Franckin kuoltua vuonna 1931.
Myöhemmin Russell on kertonut, että arvonimestä
ei ole juurikaan ollut hyötyä, paitsi hotellihuoneita
varattaessa. Russellin kolmas vaimo oli Oxfordin
yliopiston opiskelija Patricia Spence. He saivat
pojan Conrad Sebastian Robert Russell, joka
toimi yhtenä liberaalidemokraattisen puolueen
johtohahmona. [JATKUU SIVULLA 15]
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HUBBLE -AVARUUSTELESKOOPPI

H

ubble avaruusteleskooppi on maapallon
kiertoradalla sijaitseva avaruusasema ja sen
peilin halkaisija on 2,4m. Hubble pääsi matkaan
24.04.1990.
avaruussukkula
discoveryn
lennolla STS- 31. Teleskooppi pystyy ottamaan
terävämpiä kuvia avaruudesta, kun ilmakehä
ei ole häiritsemässä kuvaamishetkellä. Hubble
on noin linja- auton kokoinen ja se mahtuu
avaruussukkulan ruumaan. Se on ollut yksi
tärkeimmistä tähtitieteen instrumenteistä. Sen
ottamat valokuvat ovat tarkimpia ja ajallisesti
pisimältä saatu informaatio ulottuu 13 miljardin
valovuoden päähän eli suhteellisen lähelle
alkuräjähdystä. Ensi vuonna Nasa laukaisee
kiertoradalle James Webb teleskoopin, jonka
näkökyky toivotaan ulottuvan 500 miljoonan
vuoden päähän alkuräjähdyksestä ja silloin
me voisimme nähdä maailmankaikkeuden
ensimmäiset tähdet, sekä galaksit.

I

lmakehä suodattaa ison osan UV valosta pois
ja näin ollen Hubblen kuvaustekniikka nähdä
himmeämpiä kohteita avaruudesta on tarkempi
kuin maanpäällisten teleskooppien. Kirkkaita
kohteita ne näkevät yhtä tarkasti. Hubble saa
virtansa kahdesta aurinkopaneelista ja se
kiertää maata noin 559 kilometrin korkeudessa.

14

Teksti: Mikko

Sillä ei ole työntövoimaa ja se tulee putoamaan
kiertoradaltaan. Käyttöiäksi arvioitiin 15 vuotta
ja se täyttyi 24.4.2005 mutta se on vieläkin
toiminnassa. Uusi arvio maahansyöksylle on
ennen vuotta 2032.

E

ndeavour sukkulalennolla STS- 61 säädettiin
ja huollettiin Hubblen peilejä vuonna 1993
saaden sillä entisestään tarkempia kuvia.
Korjausten jälkeen sen ottamat kuvat ovat
10 kertaa tarkempia kuin maanpäällä olevilla
observatorioilla. Huoltolentoja on tehty viisi ja
viidennen lennon korjauksilla Hubblen ottamista
kuvista on tullut entistä tarkempia. Nasa lopetti
sukkulalennot vuonna 2011, kun Atlantis sukkula
räjähti ilmakehään laskeutumisvaiheessaan.
Tämä Wikipedian artikkeli taitaa olla aika vanha,
sillä onnettomuudesta ei ole mainintaa.

S

en verran tulevaisuuteen, kuten tekstin alussa
mainittiin James Webb avaruusteleskooppi,
joka korvaa Hubblen vuonna 2021 eli ensi vuonna.
James Webbin peili 6,5 m halkaisijaltaan, joten se
on huomattavasti isompi kuin Hubblen peili. Webb
näkee näkyvää, sekä infrapunavaloa ja soveltuu
monenlaisten kohteiden havaitsemiseen.

Kuvat: Wikimedia Commons

Perhossumu. By NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team
- http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/25/image/f/,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7777740
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R

ussell
lähti
opettamaan
Chicagon
yliopistoon toisen maailmansodan jälkeen
ja sieltä matka jatkui Kalifornian yliopistoon Los
Angelesiin. Russellin kirjoittama kirja Marriage
and Morals sai Yhdysvalloissa tyrmäyksen
puritanisteilta ja häneltä kiellettiin opettaminen
Collegeissa. Intellektuellit protestoivat Russelin
puolesta, saaden puolestapuhujaksi John
Deweyn ja Horace M Kallen. Tämä tapahtui
vuonna 1940. juuri toisen maailmansodan
alussa. Kuten mainittua hän sai Professuureja
Yhdysvalloissa sodan jälkeen. Hänen kirjansa
Länsimaisen filosofian historia 1945 sai alkunsa
laajalle yleisölle suunnatuista luennoista,
työskennellessään Barnes Foundationissa.
Russell palasi Trinity Collegeen, kun hän
riitaantui Albert C. Barnesin kanssa.

R

ussell sai loppuelämäkseen mukavasti rahaa,
sillä teos Länsimaisen filosofian historia oli
myyntimenestys. Nobelin kirjallisuuspalkinnon
hän sai vuonna 1950 ja vuotta aikaisemmin
Order of Meritin. Perusteena Nobelille oli hänen
kirjallisen tuotantonsa kokonaisuus. Länsimaisen
filosofian historia oli yksi kriteeri palkinnolle ja
hänen tapansa kannustaa ihmisiä kohti vapaata
ajattelua sekä humanitaarisia ihanteita.
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Seutulantie 1A 04410 JÄRVENPÄÄ

Klubitalotoiminta jatkuu toistaiseksi samaan
tapaan kuin kesäkuun alussa aloitettiin:
Ennakkoon sovituin pienryhmätapaamisin E-Klubitalon kanssa rinnakkain.
POIKKEUS 1.-20.12.20 PELKÄSTÄÄN ETÄNÄ
Jos et kuulu näihin ryhmiin ja haluaisit tulla
mukaan, olethan yhteydessä meihin.

Klubitalon puhelinnumero 050 502 0514

Jos olet kiinnostunut Klubitalon jäsenyydestä,
ota yhteyttä.

Jäsenten yksityinen ryhmä Facebookissa
Tuusulanjärven Klubitalo YKSITYINEN

Etukannen kuva: Jari J.
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sähköpostit tuusulanjarvi@eskot.org
nettisivut www.tuusulanjarvenklubitalo.org
Facebook Tuusulanjärven Klubitalo

