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Friikkiä(kö)?

Onko riskitöntä harrastusta
olemassa?
Boffaus ei ole täysin kivuton tai
riskitön harrastus. Adrenaliinin
pauhatessa, unohtaa helposti kuinka kovaa lyö. Mustelmat ja ruhjeet
ovat boffaajan arkipäivää. Murtuneet luut tai kallotkaan eivät ole
äärimmäisen harvinainen näky.
Ensiapulaukku onkin jesarin, veden ja urhean taistelumielen lisäksi
yksi tärkeistä perusvarusteista.
Mutta mitä harrastus olisi ilman
riskejä? Voihan virkatessakin
tökätä itseään virkkuukoukulla
silmään!

tarjoaa hyvän vaihtoehdon esimerkiksi jalkapallolle. Aseiden kanssa
liikkuessa saa ihmeen hyvin tilaa
vaikkapa jalkakäytävällä tai junassa. Pitkien aseiden raahaamisessa
on kyllä huonotkin puolensa. Nimittäin reilun kaksimetrisen aseen saaminen vanhaan junaan on työn, tuskan ja oudoksuvien katseiden takana.

Hyötyykö boffauksesta?
Aloitin boffauksen vasta viime
syksynä. Laji on tarjonnut minulle paljon. Olen rohkaistunut
myös koululiikunnassa.
Peruskuntoni on noussut, sillä
boffatessa pitää olla kokoajan
liikkeessä. Jos pysähtyy ihmettelemään, joku tulee ja tappaa.
Kenestä tulevaisuuden
mestari?
Suosittelen kaikille kiinnostuneille lajin kokeilemista. Bofferointi
on loistavaa stressinpurkua. Se

Kirjoittanut: Tiia Viirre
Kuvat: Laura Ronkainen

Tulikoe,
Järvenpään teatterin nuoret
Noitavainoihin perustuva tositarina, jossa viattomia hirtettiin ja karkotettiin noitina.
Asetelma kuulostaa mielenkiintoiselta ja sitä se myös on. Näytelmän
alussa pakanallinen henkien manaus
ja verenjuonti herätti mielenkiinnon.
Manaustanssin alkaessa näytti pahasti siltä, että kaikki tanssijat
toteuttaisivat saman verenjuontiriitin
vuorollaan. Tällöin syntyi Ette voi
olla tosissanne -tunne, joka osoittautui onneksi turhaksi. Yllätyksiä
löytyi joka kulman takaa ja tunnelma pysyi kokoajan katossa. Näyt-

telijät eläytyivät rooleihinsa mainiosti
ja hahmot sopivat esittäjilleen.
Vaatetus oli kohdallaan, lukuun ottamatta aikakauteen sopimatonta
seepramekkoa. Maskeeraus sopi
vaatteiden kanssa hyvin yhteen. Musiikin kanssa oli hiukan ongelmia, kuten myös valaistuksen, mutta se ei haitannut esityksen kulkua.
Äänenkäyttö oli hyvää ja joissain
kohdin jopa korvia huimaavaa. Näytelmä oli hyvin rakennettu ja musiikki

sopi kokonaiskuvaan.
Näytelmää oli hauska seurata, koska
sitä seuratessa joutui itsekin hiukan
miettimään mitä on tapahtunut ja mitä
tulee tapahtumaan.
Koska näytös, jota katsoimme, oli
ennakkonäytös, pienet tekniset virheet olivat sallittuja. Kokonaisuudessaan esitys oli hyvä ja suosittelen lämpimästi sen katsomista.
Esitykset Järvenpää-talossa
www.jarvenpaanteatteri.fi
Inka Tuiskula
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Testissä Järvenpään kirpputorit
Mikä kirppareissa viehättää?
Sukelsimme Järvenpään
kirpputorien hurjaan neljää
eri kirpparia ja niiden
tarjontaa.
Järvenpään seurakunnan
kirpputori
ti-la klo 10-14 poikkeuksena torstai
klo 10-18
kirkon alakerrassa, käynti
Kansakoulunkadun puolelta

Järvenpään seurakunnan kirpparin
laareja on pengottu jo vuodesta
1988 eli 23 pitkää vuotta. Myytävät kipot, kupit ja kuteet on voinut
lahjoittaa sinne vaikka naapurisi Seppo ja niistä saadut massit lahjoitetaan
lähetystyöhön
ja
yhteisvastuukeräykseen.
Hädän hetkellä Sepon kipot ja kupit voidaan lahjoittaa apua tarvitseville. Kirpparilla häärivät ovat siellä
vapaaehtoisina yhtä palkattua työntekijää lukuun ottamatta.
+ Sopusuhtaiset hinnat
+ Raha menee hyvään tarkoitukseen
- Aukioloajat
+ Laaja valikoima
- Ahdahko*

hes 200 myyntipöytää sekä pullakahvit
kahviossa.
Pöydän vuokraus koettelee Sepon kukkaroa 34 eurolla viikkoa
kohden, mutta tavara maksaa itsensä varmasti takaisin kirpparin
suuren suosion takia. Jos kolikot
jäi kotiin niin maksaa voi myös
muovirahalla.
+ Maksutavat
- Kallis viikkovuokra
+ Avarat tilat
Itsepalvelukirppis Helmi
ma-pe klo 10-18, la-su klo 10-15
Alhotie 10

Itsepalvelukirppis Euroset
ma-pe klo 10-18, la-su klo 10-15
Wärtsilänkatu 14

Eurosetin yhdeksäs toimintavuosi
pyörähti juuri käyntiin. Naapurin
Sepoille ja muillekin on tarjolla lä-

Helmestä ei tila lopu kesken ja sen
yli 200 myynti- ja lahjoituspöydissä ja samassa mestassa
toimineissa puljuissa on naapurin
Sepollakin ihmettelemistä.
Helmellä on takana kolme vuotta
toimintaa.
Hämmästelyn ohella Sepot ja
muutkin voivat herkutella
kahviossa tai tutustua kirpparin
ohessa toimivaan Ekopuotiin.
Helmessä Sepon kukkaro rasittuu
vain 31,90 Euroopan unionin yhteistä valuuttaa per neljännesosa
kuukautta.

*ahdahko = tila, joka ei ole häiritsevän ahdas, mutta ei
siellä tanssiaisia järjestetä

+ Suuret tilat
- Ei niin suosittu
+ Paljon myyntipöytiä
+ Lahjoituspöydät
Fida
ma-pe klo 9-17, lauantai klo 10-14
Myllytie 6

Fidan toiminta perustuu kokonaan
lahjoituksiin, joita Seppo tai kuka
tahansa voi tehdä suoraan myymälöihin, vaatekeräyslaatikoihin
tai tilaamalla ilmaisen
noutopalvelun
kotiin.
Kaikki tuotot menevät avustustyöhön ympäri maailmaa. Fida on
oiva paikka vanhojen huonekalujen metsästykselle, joten kotiaan
uudistavan kannattaa suunnata
sinne.
+ Kansainvälinen
- Ei auki sunnuntaisin
+ Paljon huonekaluja
-Melko vanhoja vaatteita
+ Raha menee hyväntekeväisyyteen
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Kevään viileimmät kirppislöydöt

Kirpparit ovat hyviä paikkoja bongailla hyvää tavaraa
halvalla. Alla olevissa kuvissa on parhaat
kirpparilöytömme tulevaa vuotta varten. Tuotteen
perässä oleva hinta on sen hinta kirpparilla ja suluissa
oleva hinta-arvio kaupassa.

Farkkushortsit 1€ (20€ )

Matkalaukut 3€/kpl (40€)
Punaiset tennarit 15€ (70€)
Mustavalkoiset tennarit 6€ (70€)

Toppatakki 5€ (35€)

Maastonvihreät housut vyöllä
9€ (45€)
Harmaa toppi 1€ (10€)
Kengät kuvausrekvisiittaa
Musta paita 1€ (20€)
Sähkönsiniset farkut 1€ (20€)

Maastonvihreä kauluspaita 2€ (20€)
Mustat shortsit 1€ (20€)

Mustavalkoinen toppi 0,5€ (10€)
Ruskea laukku 0,5€ (15€)
Kengät ja sukkahousut kuvausrekvisiittaa
Keltainen kauluspaita 0€ (15€)
Paita ja farkut kuvausrekvisiittaa
Veera Volotinen ja Kati Nöjd
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KOULUPUVUT
Söpöä yhteenkuuluvuutta
Mitä mieltä olisit, jos
Suomessakin otettaisiin
koulupuvut käyttöön Ison
Britannian tai Japanin
tavoin? Näiden maiden
tavoin myös Italiassa,
Espanjassa ja Ranskassa
käytetään koulupukuja.

Faktaa
koulupukujen
ihmeistä
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“Koulupuvut eivät
rajoita tai vie persoonallisuutta, vaan ovat
söpöjä. Persoonaa
voi tuoda esiin
asusteilla ja luonteella”

Hyvät puolet:

Koulupuvun kokonaisuuteen kuuluu yleensä valkoi- * Luo yhteenkuuluvuutta
nen kauluspaita, solmio ja
takki. Joissain maissa pojat * Ovat söpöjä
käyttävät shortseja. Tytöt * Vaatteiden perusteella
pukeutuvat hameisiin, ei voi kiusata
kauluspaitoihin tai villatakkiin, polvisukkiin tai
* Ei pukeutumissukkahousuihin ja solmioon.
Koulupuvuista saa usein selvilpaineita aamuisin
le oppilaan koulun ja luokka-as* On muokattavissa
teen. Koulupukuja on joissain
* Tunnistaa luokkamaissa sekä talvi- että kesäasteen ja koulun
mallia.
Japanissa pojat käyttävät
gakurania. Yleensä musta,
tummansininen tai tummanvihreä pystykauluksinen, napitettava uniformu suorilla
housuilla. Tyttöjen koulupuvut
ovat Japanissa saaneet vaikutteita länsimaalaisista koulupuvuista ja merimiesasuista.

Oma lle
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a
n
o
o
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* Voi kierrättää

Koulupuvuissa näkyy
persoonallisuus.
Kunhan tietää mitä
tekee!
Voit tuoda persoonaasi esille
erilaisilla kampauksilla,
meikeillä ja koruilla. Lisäksi
koulupuvuissa voisi sallia

pientä muokkausta, jotta ”oma
minä” ei katoaisi. Lisäksi
pinssejä, ketjuja, nauhoja ja
huiveja lisäämällä onnistut
erottumaan joukosta. Paidan
hihoja voi aina kääriä ja asusteita lisätä.
Inka Tuiskula & Tiia Viirre
Kuva: Anni Tertsunen
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Miesnäkökulma

Kundigallup
Poikien mielipiteitä tytöistä facebookissa

Ihannenainen? Kaunis? Älykäs? Bimbo?
Kun mies kävelee kadulla, hän
saalistaa ja skannaa naisia päästä varpaisiin. Ensin kiinnitetään
huomio ilmeeseen, angstinen ja
vihainen ilme on automaattinen
turn-off.
Sen jälkeen kaikki muu onkin
jo turhaa. Tutustumisen jälkeen
ulkonäkö on toisarvoista. Mutta tosiasia on se, että kukaan ei
halua tutustua ihmiseen, jolla
on suupielet alaspäin.
Tutustuttaessa ei gallupeilla ole
merkitystä. Jokainen ihminen
on yksilö, jolla on omat mieltymyksensä. Toisilla ehkä
erikoisemmat, mutta se on ihan
okei!

Ihan oikeasti, turha on ottaa
ulkonäköpaineita. Kunhan et
näytä, että asut roskalaatikossa
ja syö joka päivä kotiin
kannettua McDonald’s ruokaa,
niin olet ihan varmasti tarpeeksi
kaunis ilman puolen tunnin
meikkausta ja hiusten laittoa
joka toinen tunti. Ja ei, jos sinulla on lihaa luiden päällä, ei
se tarkoita että olet lihava, vaan
se on ihan normaalia ja oikeastaan ihan mukavaakin. Allekirjoittaneet uskovat näillä sanoilla edustavansa nuorten miesten
enemmistöä.

Tyttö
Meikillä 12 %
Ilman 88 %

Hymy/silmät?
Silmät 61 %
Hymy 39 %

Rehellinen/suosittu? Rehellinen/suosittu?
Suosittu 27 %
Suosittu 27 %
Rehellinen 73 %
Rehellinen 73 %
Vartalo/kasvot?
Vartalo 40 %
Kasvot 60 %

Yhteistä?
Musiikkimaku 91%
Harrastukset 9 %

Luonne/ulkonäkö?
Luonne 81 %
Ulkonäkö 19 %

Lyhyet hiukset 8 %
Pitkät hiukset 53 %
Ei väliä 39%

Muodoton/kurvikas?
Muodoton 22 %
Gallupin laatijat:
Kurvikas 78 %
Ronja Segersvärd ja
Emma Julkunen

Kirjoittajat X ja Y kuittaavat!

Koulupuvut ovat kommunisteille
“Koulupuvut Suomeen.”
Omaan korvaani tuo kuulostaa
joko kukkahattutädeiltä, jotka
paheksuvat nykynuorisoa vaatteista käytöstapoihin asti tai Japani-faneilta, jotka ovat
hurahtaneet liian syvälle
manga-tarinoihinsa.

kauheat toppahaalarit, etteivät
nuoret vain vilustu.. Miettikääs
sitä Te, jotka kuljette vuoden
ympäri legginsit housuina. Tai,
että ah niin ihana ja omaperäinen svea-piponne vaihtuisi
koulun tunnuksella varustettuun pipoon.

Ajatus koulupuvuissahan
on, että ne estäisivät nuorten
epäsovinnaisen tai liian rennon
pukeutumisen ja eriarvoisuuden tunteen. Monissa maissa
tyttöjen koulupukuun kuuluu
lyhyt hame ja pojille housut.
Onpas tasa-arvoista..

Väitetään, että kiusaaminen vähenisi, kun kaikki
pukeutuisivat samanlaisiin
asuihin. Kiusaamisen aiheet eivät kuitenkaan lopu siihen,
vaan niitä keksitään lisää. Siitä, kuinka toisilla on uudemmat
asut ja toisilla monta vuotta
käytössä
olleet
ja
nukkaantuneet.

Suomen ilmastoon suunniteltu koulupuku ei olisi lähelläkään Japanin lauhkeassa ilmastossa käytettäviä koulupukuja. Yllätys, yllätys. Talvisin olisi luultavasti jotkut

Koulupuku nopeuttaisi
aamulla vaatteiden valintaa?
Miksi kaikesta pitää tehdä niin
suuri ongelma? Jos on hidas

valitsemaan päivän asua, sen
voi valita edellisenä iltana. Ajatuskin ahdistaa ja tylsistyttää,
että joka päivä pukeuduttaisiin
samanlaisiin asuihin muiden
kanssa. Ja sitten omaa persoonallisuutta tuotaisiin esiin toisin tavoin, kenellä on uusin
kännykkä ja kenellä kallein
muotilaukku. Eli väittämä;
koulupuvut tulee halvemmaksi, teilaantuu tässä. Rahaa
kulutettaisiin vain enemmän
asusteisiin ja muihin yksityiskohtiin.
Kun yritettäisiin tehdä
koulupuku, joka sopii kaikille,
kävisi niin, ettei se lopulta sopisi kenellekään. Yksilöllisyys
kunniaan. Koulupuvut eivät
sovi Suomeen.
Ninja

Tutti Frutit testissä!
Toimittajamme uhrautuivat karkkitestiin puolestasi. Nyt saat tietää
myös perustietojen lisäksi jotain uutta, mitä tuskin aiemmin et ole
karkkipusseista ajatellutkaan…
HUOM!
Tiesitkö, että…
…ensimmäinen
Karl Fazerin kehittelemä
karkkilaji oli Pihlaja
vuonna 1895
…vuonna 1921
ensimmäiset Tutti Frutit
astuivat karkkimarkkinoille
…nykyään joka
neljäs Suomessa myyty
suklaalevy on Fazerin
Sininen
…Fazer on kertonut julkaisevansa lähitulevaisuudessa lisää Angry
Birds makeisia

1. Yoghurt Splash - 350g 2. +choco - 325g 3. Smoothie Mix - 350g
4. Mix - 400g 5. Holiday Mix - 350g
(pussien hinta vaihtelee ostaopaikan mukaan, mutta ne ovat useimmissa
päivittäistavarakaupoissa samanhintaisia n. 2,60e)

