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Pääkirjoitus

Tämä lehti ilmestyy tammikuussa ja eletään taas meille kaikille uutta,
tuntematonta vuotta 2022. Edellinen vuosi 2021 oli Tärskyn kannalta
varsin onnistunut. Kävijät osallistuivat ahkerasti kerhoihin ja juttua riitti
kohtaamispaikan sohvilla ja pöytien äärellä. Tärskyläiset loivat keskenään uusia kaverisuhteita ja pidettiin huolta toinen toisistamme. Saimme kiitosta kerhojen ja koulutusten sisällöstä sekä onnistuneista retkistä
ja tapahtumista. Kävijämme ovat oppineet uusia taitoja, on kerrottu tarinoita Hali-koiralle, kokattu ja rokattu, pelattu ja sportattu. Kunto on
kasvanut ja mieliala pysynyt korkealla. Kiitos osallistujille, ohjaajille, avustajille ja vapaaehtoisille, yhdessä olemme enemmän.
Myös rahoittajamme STEA pitää toimintaamme tuloksellisena, meillä on
oma paikkamme kävijäkunnan (kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten)
hyvinvoinnin tukemisessa. Saimme tuleviksi lähivuosiksi rahoituksen,
jolla toimintaa voidaan jatkaa nykyisessä laajuudessa. Tästä olemme kiitollisia, saamme tehdä työtä, jonka näemme merkitykselliseksi ja tärkeäksi.
Tuntematon vuosi 2022 tuo toivottavasti tullessaan hyväksi todettujen
juttujen lisäksi jotain uutta. Jatkuva uusiutuminen ja kehittyminen on
Tärskyn tapa tehdä töitä. Huhtikuussa 2022 tulemme järjestämään Tulevaisuus Tärskyt. Se on messutyyppinen tapahtuma teemoina opiskelu,
asuminen ja työ. Miten sinä näet oman tulevaisuutesi? Miten asut, opiskelet tai missä olet töissä? Näihin voit saada vastauksia tuosta tapahtumasta.
Tämä lehti on syntynyt Tärskyn kävijöiden toimesta. Olen päätoimittajana iloinen ja ylpeä miltä se taas näyttää. Tule sinäkin mukaan Kohtaamispaikka Tärskyn monipuoliseen toimintaan!
Valoisia ja lumisia talvipäiviä toivoen,
Outi Yli-Heikkilä
Hankepäälllikkö, VTM, Sosionomi AMK
Kohtaamispaikka Tärsky
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Kivointa Turussa on

uudet maisemat ja

ihmiset.

Lahdesta
Turkuun

Teksti Miisa Rakkolainen ja Otto Rakkolainen
Kuvat Mikael Lindvall ja Tuomas Käkelä

Sisarukset Otto ja Miisa Rakkolainen muuttivat viime vuonna Lahdesta Turkuun ja heistä on sen jälkeen tullut tärskyläisiä. He haluavat kertoa lukijoillemme mitä eroavaisuuksia
he ovat huomanneet ja miten muutto on vaikuttanut heidän elämäänsä. He haastattelivat
toisiaan 9.11.2021 asiaan liittyen Tärskyssä

Kuinka kauan olet asunut Turussa?
Miisa: Olen tullut tänne 2021 kesäkuussa ennen juhannusta. Olisko se nyt kohta sitten viisi
kuukautta.
Otto: Minä muutin kesällä heinäkuun lopussa
eli noin neljä kuukautta on tullut asuttua täällä
Turussa.
Miisa ja Otto heille tärkeässä Turun maisemassa.

Miksi muutit Turkuun?
Miisa: Minä halusin välillä vaihtaa maisemaa. Tulin Turkuun, koska se on ihan kiva ja on se isompi kuin
Lahti. Eikä minulla ollut varaa muuttaa pääkaupunkiseudulle.
Otto: Minulle kävi niin, että kun sinä (Miisa) aloit miettimään muuttoa, aloin itsekin ajatella, että olisi kiva
asua muualla. Aluksi ajattelin Tamperetta, että se voisi olla kiva. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että en
tuntisi sieltä ketään, joten päädyin lähtemään sinun perääsi tänne Turkuun.
Mikä on ollut kivointa Turussa asumisessa?
Otto: Uudet maisemat ja ihmiset.
Miisa: Kyllä minäkin sanon, että ihmiset. Tärskyläiset ovat mukavia ja muutkin ovat olleet mukavia. Eivät
turkulaiset ole niin sisäänpäin kääntyneitä, kuin internetin keskustelupalstoilla pelotellaan!
Mitä eroa on asua Lahdessa ja Turussa? Mitkä asiat ovat paremmin ja mitkä huonommin?
Otto: Täällä on ainakin parempi joukkoliikenne kuin Lahdessa. Tulee kuljettua enemmän, kun bussilipuissakin on hyvä vaihtoaika ja hinnoittelu on parempi. Huonommin ei mikään mielestäni ole. Olen ollut
tyytyväinen täällä asumiseen.
Miisa: Minäkin kehun joukkoliikennettä. Kuukausikorttikin on paljon edullisempi täällä kuin Lahdessa. Ei
täällä mikään varsinaisesti ole huonommin. Ehkä välimatka muuhun perheeseen on aika pitkä Lahteen.
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Mitä kaverisi olivat mieltä, kun muutit pois
Lahdesta?
Miisa: Kai heille asia oli ihan OK. He ovat muutenkin niin meneviä ja heillä on paljon suunnitelmia elämissään, että kyllä se heille hyväksyttävä
asia oli.
Otto: Aluksi he olivat ihmeissään, kun minäkin
päätin muuttaa, mutta kyllä he siihen tottuivat ja
ovat hyväksyneet sen siellä.

,,
Tärskyläiset ovat

mukavia.

Oliko Lahdessa jotain kohtaamispaikkaa,
jossa kävit?
Miisa: Lahdessa oli sellainen paikka kuin Moisku. Se oli Lahden kunnan vammaispalveluiden
järjestämä. Se oli muutaman päivän viikossa auki. Siellä ei ollut varsinaisesti kerhotoimintaa. Se
oli enemmän vain sellainen hengailu olohuone.
Moiskussa tehtiin aina yhdessä ruoka, josta jokainen kävijä sai syödä kahden euron maksua
vastaan. Teimme myös paljon retkiä. Käytiin
muun muassa Tallinnassa, Tampereella ja IkeSisarukset ovat käyneet Tärskyssä tiiviisti muuttonsa jälkeen.
assa ostamassa sisustusesineitä sinne Moiskuun. Tärskyllä ja Moiskulla on muuten sama kävijäkunta, mutta Moisku oli suunnattu pääsääntöisesti itsenäisesti asuville erityisille. Moisku sijaitsee Lahden keskustassa.
Otto: Minä en koskaan ole käynyt siellä Moiskussa, enkä muissakaan vastaavissa.
Kaipaatko jotain Lahdesta?
Otto: Tietty kavereita, kun niitä ei tule nyt enää oikein joka päivä nähtyä. Ja oli Lahdessa tietty kivoja
lenkkeilymaastoja, joita kaipaan. Tykkäsin Lahden satamasta, siellä oli kiva käydä kävelemässä.
Miisa: Kai sitä nyt kaipaa. Onhan siellä mummo, vanhemmat ja toinen veljistäni. Kaipaan myös vanhaa
työvalmentajaani ja kaikkia niitä mukavia Lahden vammaispalveluiden työntekijöitä ja asiakkaita. Paljon
ihmisiä oli siellä, joiden kanssa olin tekemissä.
Suosittelisitko Turkuun muuttamista muille?
Miisa: Miksikä en. Onhan tämä mukava ja iso kaupunki, jossa asiat ovat suhteellisen reilassa. Ei mikään kymppi plussa, mutta voin antaa varoivaisen suosituksen Turulle!
Otto: Omasta mielestäni voisin kyllä suositella. Olen tykännyt täällä asua. Ei ole tullut koti-ikävää Lahteen toistaiseksi. Minusta tuntui melkein heti kodilta, kun olin saanut kaikkia huonekaluni uuteen kämppääni täällä.
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Minun puoleeni voi

kääntyä.

Teksti Miisa Rakkolainen
Kuva Mikaela Virta

Jani Hirvi on valittu kohtaamispaikka Tärskyn ensimmäiseksi luottamushenkilöksi syyskuussa
2021. Miisa Rakkolainen haastatteli Jania tämän aiheen tiimoilta 4.11.2021 Tärskyssä.
Kertoisitko meille, että mikä tämä tämmöinen Tärskyn luottamushenkilö oikein on?
Tärskyn luottamushenkilö on sellainen, ketä ottaa Tärskyn kävijät huomioon, kuuntelee heidän mielipiteitään hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä. Toimin myös välikappaleena Tärskyn kävijöiden ja
työntekijöiden välillä. Olen myös Tärskyn talokokouksien virallinen puheenjohtaja.
Miten sinut valittiin tähän tehtävään?
Pidettiin äänestys, niin kuin oikeissa vaaleissa. Ehdokkaita oli kolme. Minun äänestysnumeroni oli kaksi. Ei ollut varsinaista kampanjointia. Jokainen kävijä sai antaa äänensä haluamalleen ehdokkaalle.
Miksi juuri sinä halusit olla Tärskyn luottamushenkilö?
Heitin vain idean ilmaan, että voisin lähteä kokeilemaan kepillä jäätä. Olen sosiaalinen ja tavallaan olkapää, jonka puoleen voitte kääntyä. Olen luottamuksen arvoinen henkilö.
Okei, sinulla on siis side tähän paikkaan!
On! Olen ollut mukana toiminnassa ihan alusta asti. Olen muutenkin aktiivi esimerkiksi Tukiliitossa ja
Me Itse ry:ssä. Olen ollut mukana Tärskyn perustamiskokouksessa.
Miksi sinun mielestäsi Tärsky tarvitsee tällaisen luottamushenkilön?
Lähinnä siksi, että toiminta on jatkunut jo yli viisi vuotta ja, että kävijöillä olisi tällainen turvallinen henkilö, jolle voi puhua luottamuksellisesti.
Olet jo tovin ollut luottamushenkilönä. Onko jotain hetkeä, joka olisi ollut mieleenpainuva tänä
aikana?
Itseasiassa oli! Eräässä kokouksessa menimme yhden kävijän kanssa pintaan syvemmälle tunneasioissa. Se oli erittäin tunnepitoinen ja tärkeä hetki!
Onko sinulla jotain, jota haluaisit sanoa luottamushenkilönä lehtemme lukijoille?
Sellaisia terveisiä vaan, että minun puoleeni voi kääntyä, jos tulee ongelmia tai pelkää miten suhtaudutaan niin minä autan. Mä toivon, että voitte tulla juttelemaan ja kysymään minulta. Tulkaa Tärskyyn!
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OPERAATIO RUOKAKASSI
TEKEE TÄRKEÄÄ TYÖTÄ

Lasse Riutta on mukana vapaaehtoisena Operaatio Ruokassin "Food and Hope" toiminnassa. Hän haastatteli
toiminnanjohtaja Jari Niemelää 17.11.2021, joka kertoi tarkemmin tärkeästä työstä, jota he tekevät.
Teksti ja kuvat toimittanut Lasse Riutta.
Kuka sinä olet ja miksi olet Operaatio Ruokakassin toiminnassa mukana?
Olen Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja Jari Niemelä. Olen ollut yhdeksän vuotta mukana toiminnassa sydämen
kutsusta tähän vähävaraisten auttamistyöhön.
Mitä ruokakassitoiminta pitää sisällään?
Meillä on kokonainen ketju, ruoan hakemisesta, varastointiin ja logistiikkaan. Me haemme ruokaa Helsingin ja Turun seudulta noin 85 eri toimijalta ja sitten toimitamme sen meidän varaston kautta meidän jäsenjärjestöjen ruoanjako paikkoihin.
Jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 43. Ruoanjako tapahtuu siis näiden jäsenjärjestöjen kautta. Food and Hope (jossa Lasse
on tehnyt vapaaehtoistyötä) on yksi tällainen järjestö.
Miksi ihmiset hakevat ruokakasseja?
Suomessa on valitettavasti valtava määrä köyhiä eli ensisijainen syy on se, että on pienellä eläkkeellä tai työttömänä. Tätä on tutkittu paljon paljon. Esimerkiksi meidän sisäministerimme Marja Ohisalo on tutkinut aihetta väitöskirjassaan. Noin
40% ruokakassin hakijoista on eläkeläisiä, toinen 40% on työttömiä ja noin 10% opiskelijoita.
Paljonko kassin hakijoita normaalisti on?
Meidän toiminta on Suomessa neljän suurimman toimijan joukossa. Me jaamme noin 4600 ruokakassia joka viikko.
Minkälaista ruokaa ihmiset yleensä hakevat, kun he hakevat ruokakassia?
Ruokakassin sisältö vaihtelee aika paljonkin. Se riippuu siitä mitä me saamme lahjoituksena. Me emme osta mitään. Meidän ringissä on paljon kauppiaita, maahantuojia, tukkuliikkeitä, keskusvarastoja, ihmisiä, jotka haluavat tehdä hyväntekeväisyyttä. Yleensä ruokasissa on peruselintarvikkeita, normaalia ruokaa, mitä suomalaiset syövät.
Mikä ruokakassityössä on kaikkein parasta?
Tietysti se, että voi auttaa toisia. Siitä tulee hyvä mieli ja voi
tehdä jotakin, mikä on hyödyllistä jollekin toiselle.
Kenelle voisit suositella tätä ruokakassi toimintaa?
Jos puhutaan vapaaehtoisista, kaikille jotka haluavat auttaa
toisia. Meillä on monta jäsenjärjestöä, joista voi kysellä tarvitaanko vapaaehtoisia. Asiakkaina on niitä, joilla ei ole rahaa
ostaa ruokaa. Rohkeasti sitten pitää vaan lähteä liikkeelle.
Kaikki apu on ilmaista. Turussa kasseja jaetaan esimerkiksi
Turun ja Kaarinan seurakunnan kautta. Meillä on vapaaehtoisia yli 600. Keskusvarastossa työllistämme noin 50 ihmistä.
Työntekijöitä on palkkatuella, työkokeilijoita, kuntouttavassa
työtoiminnassa mukana olevia ja RISE:n kautta tulevia yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä. Vapaaehtoisille on sellainen sopimus, että he tekevät meille työtä ilmaiseksi, mutta
saavat sitten ottaa kassillisen ruokaa mukaansa. Moni vapaaehtoinen on sellainen, joka on ensin tullut hakemaan ruokakasseja ja sitten joku on vinkannut, että haluaisitko tulla seuraavaksi vaikka vähän auttamaan. Näin pääsee osaksi kokonaisuutta ja syntyy tärkeitä sosiaalisia kontakteja.

Lasse pakkaamassa ruokakassia jakamista varten.
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Perhe oli myös hankalassa tilan-

teessa, sillä usein vanhemmat

syyttivät itseään siitä, että

heillä on tällainen kehitysvam-

mainen lapsi.

PERÄKAMMARISTA
ESIINTYMISLAVOILLE
Maisa Saloniemi on kirjoittanut kirjan, joka kertoo Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki
ry:n 60 vuotta vanhan tarinan. Miten kaikki alkoi ja mitä tarina pitää sisällään. Tästä häntä
haastatteli Jani Hirvi Tärskyssä 30.11.2021. Teksti Jani Hirvi, kuva Nina Mäki.
Kuinka kauan olet toiminut yhdistyksessä?
Yhdistyksen jäsen olen ollut pitkään, en enää
muista koska olen liittynyt. Kun jäin eläkkeelle
vuonna 2011, soitin silloiselle puheenjohtajalle
Veijo Lehtoselle, että tarvittaisiinko yhdistykseen tällaista tyyppiä sinne mukaan. Kokouksessa minut valittiin sihteeriksi, kun edellinen
sihteeri oli luopumassa siitä hommasta. Olen
siis toiminut luottamustehtävissä vuodesta
2012. Ensin olin aika monta vuotta sihteerinä
ja sitten puheenjohtajana ja nyt olen hallituksessa mukana.
Mikä sai sinut juuri nyt kirjoittamaan
historiikkiä?
Siinä on monta syytä. Ensinnäkin se, että kaikki Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n
mapit löytyivät muutama vuosi sitten yllättäen

eräästä kellarikomerosta. Diana Lempisen
kanssa haettiin kaksi autokuormallista tavaraa,
joista suurin osa oli mappeja. Sitten oli onni,
että Katteluksen Leilan kanssa sattumalta juttelimme tanssituvalla. Hän on sukututkija ja
hän sanoi, että voisi mielellään alkaa niitä
mappeja tutkimaan. Ja siitä se sitten lähti. Hän
teki valtavan työn. Hän jopa kävi Tampereella
kaksi kertaa lukemassa Tukiviestejä. Hän kirjoitti arkistoista löytyneet tiedot paperille. Hän
myös aloitti itse kirjoitustyötä. Sitten hänelle
tuli sellainen elämäntilanne, ja hän ei enää
voinut työtä jatkaa. Työn jatkaminen kaatui minun niskaani, kun olen noin 30 kirjaa elämäni
aikana kirjoittanut. Oletin, että sen jotenkin
pystyn kirjoittamaan.
Hyvä, että on vihdoin kansissa tämä hieno
juttu!

8

Miten yhdistys alkoi 60 vuotta sitten?
Arkistoista löytyivät kaikki tiedot, kuka on kutsunut perustamiskokouksen koolle ja keitä on
ollut siinä mukana. Vuonna 1965 perustaja ja
yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Minkkinen
kirjoitti kirjeen jälkipolville. Hän oli Turun kaupungin lastensuojelujohtaja. Lastensuojeluun
kuului silloin myös kaikki vammaisten asiat.
Hän huomasi kuinka vaikea kehitysvammaisten tilanne oli. Siihen aikaan puhuttiin vajaamielisistä. Heitä löydettiin jostain peräkammarista. Perhe oli myös hankalassa tilanteessa,
sillä usein vanhemmat syyttivät itseään siitä,
että heillä on tällainen kehitysvammainen lapsi. He eivät tunteneet ketään muuta. Tilanne
oli kaiken kaikkiaan surkea. Tämä lastensuojelun johtaja oli hyvin ennakkoluuloton ja avarakatseinen. Helsinkiin oli jo perustettu Vajaamieleisten tukiyhdistys. Sieltä otettiin yhteyttä,
että perustakaa nyt Turkuunkin ja sieltä tuli
professori kertomaan kuinka tärkeä yhdistys
on. Perustava kokous pidettiin 20.11.1960 lastensuojelun tiloissa. Perustamassa oli kehitysvammaisten vanhempia tai muita joilla oli jokin
side kehitysvammaisiin. Joukossa oli kaupungin hallituksen jäseniä, tohtoreita ja insinöörejä, joku oli kotirouvakin. Kaikilla oli titteli siihen
aikaan.
Onko Turku ollut perustamassa Tukiliittoa
Tampereelle?

on tämä Elli Jokinen, joka oli ensimmäinen
kehitysvammaisten diakonissa Suomessa.
Hän oli kiertänyt pitkin Keski-Eurooppaa ja
maailmaa katsomassa miten kehitysvammaisten asiat hoidetaan eri paikoissa. Sitten hän
tuli Helsinkiin Rinnekotiin töihin, mutta onneksi
muutti Turkuun vuonna 1964. Elli otti kaikki ohjat käsiinsä ja alkoi tapahtua. Hänestä tuli toiminnanjohtaja ja hän sai paljon aikaiseksi, esimerkiksi sen, että jäsenistä kerättiin tiedot.
Hän kävi kehitysvammaisten vanhempien luona puhumassa ja sai heidät liittymään mukaan.
Elli järjesti myös matkan Eurooppaan, kun hänellä oli hyvät ulkomaansuhteet. Ilman Elliä ei
oltaisi tässä.
Kaikkein ikävin asia oli se, kun 2009 pidettiin
hätäkokous. Se tarkoitti sitä, että yhdistyksen
tarina oli lopussa. Ei ollut ketään ihmisiä, jotka
jatkaisivat ja rahat olivat lopussa, kaikki olivat
vähän epätoivoisia. Yritettiin saada esimerkiksi
RAY:ltä rahaa, ei tullut. Sitten oli vielä niin, että
silloin Klubia pidettiin Omaishoitokeskuksessa,
jossa oli vesivahinko, joten sielläkään ei voitu
olla. Päätettiin, että 2009 syksy pidetään taukoa, ei mitään toimintaa. Hätäkokous kuitenkin
päätti, että jatketaan tammikuussa, kun klubia
voitiin pitää. Sitten saimme ihmisiä mukaan ja
siitä se sitten lähti, mutta aika hilkulla oli. Sitten
vielä nykyajan tärkein saavutus ja kohokohta
on kohtaamispaikka Tärsky ja sen toiminta.
Nyt on paikka missä kokoontua, pitää kerhoja
ja saada vertaistukea.

Kyllä. Se meni nopeasti ja vuonna 1960 loppuvuodesta pidettiin Turun perustava kokous ja
tammikuun lopussa jo rekisteröitiin yhdistys.
Sitten samana keväänä 1961 olivat Turku, Helsinki ja Tampere perustamassa Tukiliittoa. Se
on aika yllättävää, ei ollut ennen tiedossa kuin
nyt tätä historiikkia tehdessä. Tämä kaikki on
ollut minulle kovin mielenkiintoista.
Mikä on tärkein asia yhdistyksen 60
vuotisessa historiassa?
Voi,voi tuohon kun tietäisi oikean vastauksen.
Tärkeitä asioita on monta. Ensinnäkin se, että
on ollut tällainen Minkkinen olemassa. Sitten

Historiikin kansikuva.
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HARRASTUS ESITTELY:
PARTIO
Teksti Hanna Penttilä
Kuva Tuomas Käkelä

Partio on ryhmäharrastus, joka aloitetaan usein 7-vuotiaana, kuten minäkin olen aloittanut. Sitä harrastetaan
yhdessä ryhmän kanssa ja käydään tapaamassa kololla, eli paikassa, joka on partioryhmän sovittu tapaamispaikka.
Partioon kuuluu myös isommat tapahtumat kuten esimerkiksi partiolaisten marssi, kotimaiset ja kansainväliset leirit. Partiota harrastetaan paljon luonnossa. Jokaisessa partioryhmässä yhdessä tekeminen ja selviytymistaitojen opetteleminen ovat todella tärkeitä.
Partiossa on myös taitokisoja. Selviytymistaitojen suorittamisesta saa merkkejä, jotka ommellaan itse kiinni
omaan partiotakkiin. Merkit jaetaan yleensä leireillä iltanuotiolla, mutta myös kololla voi suorittaa selviytymis- Hanna täydessä partioasussa.
taidon ja saada siitä merkin. Leireillä partiolaiset nostavat lipun salkoon ja tervehtivät sitä leirin alussa ja lopussa.
Minä olen Mietoisten Satakielet -partioryhmässä. Meidän partioryhmämme
kolo sijaitsee Perkkoonmäessä. Partiolaisilla on myös oma asu. Siihen kuuluu partiopaita, huivi ja vyö. Partiomarsseissa kuuluu olla myös partiohattu
ja naisilla hame.
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HARRASTUS
ESITTELY:
SUUNNISTUS
Teksti Tiina Tamminen
Kuvat toimittanut Tiina Tamminen
Kuva Maarian Mahdin urheilutalosta heidän esitteestään.

Suunnistus on harrastus, jota harrastetaan luonnossa, yleensä metsässä.
Suunnistuksessa ideana on kulkea luonnossa ja löytää rasteja kartan ja kompassin avulla. Suunnistusta voi harrastaa yksin tai osana joukkuetta. Suunnistuksessa järjestetään myös kisoja, joissa nopeinten kaikki rastit löytänyt kisaaja
tai joukkue voittaa.
Minun isäni, setäni ja kaksi tätiäni alkoivat suunnistamaan 1950-luvulla. He olivat 8-vuotiaita ja kiersivät ympäri Suomea isoissa suunnistustapahtumissa. He
olivat muun muassa Jukolan viestissä ja Venlojen viestissä. Siellä naiset lähtivät suunnistamaan päivällä ja miehet yöllä pimeässä kello yksitoista.
Siskoni ja veljeni alkoivat suunnistamaan oravanpolkukoulussa ja lähikilpailuissa. Tätini voittivat suunnistuksen viesti kultaa ja setäni sai pronssia samassa tapahtumassa. Serkkuni
lapset suunnistava edelleen.
Suunnistus on ollut suvussani
pitkään. Suosittelen tätä harrastusta kaikille. Sukulaiseni kuuluvat suunnistus seura Maarian
mahtiin, joka on perustettu
vuonna 1948 Turussa.

Kuvassa Tiinan tädit Ulla ja Leena juhlivat suunnistuksen viestikultaa. Kuva julkaistu alunperin lehdessä vuonna 1966.
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Teksti Sella Ijäs
Kuva Nina Mäki

TÄRSKY

KOKKAA JA ROKKAA
Tärskyssä on ollut oma kokkaus ryhmä Tärsky kokkaa ja rokkaa jo yli kaksi vuotta.
Kokkausryhmän jäsen Sella Ijäs kertoo tekstissään ryhmästä ja siitä miksi se on
hänelle tärkeä.

Olen Sella Ijäs, 24-vuotias nuori nainen ja olen aktiivinen tärskyläinen ja Tärsky
kokkaa ja rokkaa ryhmäläinen. Kokkiryhmä on sellainen, missä opetellaan tekemään ruokia yhdessä. Ruoat eivät ole vaikeita tehdä. Se ei ole mitään rakettitiedettä.
Minä halusin tulla ryhmään mukaan, jotta oppisin tekemään ruokia ja käyttämään
mittasuhteita ruuanlaitossa. Ei siihenkään mitään avaruustiedettä tarvita. Kokkausryhmässä kivointa on se, että tehdään yhdessä ja autetaan toinen toisiamme. Se
on iloista ja sen näkee kaikkien kasvoilta, että kaikilla on oikeasti kivaa ja hauskaa.
Kokkausryhmän reseptien pohjalta olen kotona tehnyt pinaattilettuja, kaurapaistosta ja kaurakeksejä. Lempiruokani, jota kokkausryhmässä on tehty, on kasvislasagne, koska se oli erittäin hyvää. Minä rakastan sitä ja voisin syödä pelkästään
sitä. Tykkään tehdä erilaisia salaatteja, koska siinä voi käyttää vain mielikuvitusta
ja sinä voit laitaa jääkaapista kaikkea mitä vain löydät. Esimerkiksi, jos jotain on
menossa vanhaksi, voit hyödyntää ne salaattiin ja salaatista voi tulla ihan minkä
väristä vaan, koska vain mielikuvitus on rajana.
Kokkiryhmästä on ollut hyötyä, koska olen oppinut käyttämään mittasuhteita ruoanlaitossa. Suosittelen kokkiryhmää muille tärskyläisille, koska reseptit ovat helpoja,
kun ne saa kirjallisena ja kuvallisena. Kuvallista ohjeesta on helppo katsoa, että
mitä sinun pitää tehdä ja sitten vain etenet kuvien mukaan!
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Tärsky kokkaa
& rokkaa
resepti

Tässä on Tärsky kokkaa ja rokkaa ryhmän suosittelema ja kokoama resepti kasvislasagnelle.

Kasvislasagne
Tarvikkeet:
2 keskikokoista kesäkurpitsaa
2 porkkanaa
2 tölkkiä tomaattimurskaa
paketti lasagnelevyjä
300g juustoraastetta
suolaa ja pippuria
Tarvitset myös leikkuulaudan, kuorimaveitsen,
veitsen ja uunivuoan.
Työvaiheet:
1.
Pese kädet.
2.
Huuhtele kasvikset viileällä vedellä.
3.
Kuumenna uuni 180 asteeseen.
4.
Kuori porkkanat. Pese ja leikkaa kesäkurpitsa ja porkkana pituussuunnassa
ohuiksi siivuiksi.
5.
Lado ainesosat uunivuokaan seuraavassa järjestyksessä: tomaattimurska,
porkkana, kesäkurpitsa, juusto, lasagnelevy ja toista sama loppuun asti.
Päällimmäiseksi tulee lasagnelevy, jonka päälle juustoraaste. Rouhaise
kesäkurpitsan päälle suolaa ja mustapippuria.
6.
Nosta uuniin 30 minuutiksi tai kunnes pinta saa kauniin kullanruskean värin.
Anna vetäytyä ennen tarjoilua noin 10 minuutin verran.
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Nimeni on Matti Aholainen ja kerron teille taas minua kiinnostavista eläimistä. Nyt kerton maailman merissä elävistä otuksista. Oletko sinä joskus nähnyt näitä eläimiä?

Valkohai
Valkohain kanssa ihmisen pitää olla todella varovainen. Australiassa ja Yhdysvalloissa ne voivat tulla ihmisen lähelle ja ne voivat viedä jopa jalan. Ne
pyydystävät pieniä ja isompia kaloja ruuakseen. Ne voivat elää jopa 70vuotiaiksi.

Hylje
Hylkeet ovat kivoja eläimiä, niiden kanssa voi uida ja leikkiä vedessä. Niitä on
eläintarhassa. Luonnossa hylje-emo voi jättää poikaset ja silloin niitä täytyy
syöttää. Hylkeet syövät pääasiassa kalaa, esimerkiksi silakkaa tai muita pieniä
parvessa eläviä kaloja. Hylkeet eivät syö kasveja. Hylje painaa 100-300 kiloa.

kirjolohi
Ihminen pyydystää kirjolohia. Se on ihmisen ruokailun kannalta tärkeä. Ne
ovat suosittuja eri kaupoissa. Luonnossa ne hyppivät joissa ja siellä ne
kasvavat aikuisiksi, josta muuttavat mereen aikuisina. Kirjolohi on taitava
hyppäämään koskia pitkin.

saukko
Saukko on kova varastamaan linnunpesiä ja pikku nisäkkäitä. Se syö myös rapuja ja sammakoita. Se on hyvä uimaan ja sukeltamaan. Yleensä saukoista ei
ole haittaa ihmiselle, mutta jos ne tuntevat itsensä uhatuiksi ne voivat hyökätä.

merikotka
Merikotka on monelle eläimelle todella vaarallinen. Se voi syödä variksen.
Jos pesän lähelle tullaan tekemään jotain, se hyökkää. Se kaihtaa kuitenkin
ihmistä. Se hyökkää pikkulintujen pesiä vastaan. Se on todella taitava lentämään. Merikotka näkee ihmisen kaukaa. Sille tulee kolme poikasta, jos se
on saanut saalista, muuten tulee vain yksi.
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LEFFAKRIITIKOT
JANI JA SELLA
Teksti Jani Hirvi ja Sella Ijäs

ARVOSTELEVAT ELOKUVAN:

Elokuvan taustaa
Vaiana on vuonna 2016 julkaistu Disneyn animaatioelokuva.
Elokuvan ensi-ilta oli Suomessa 17.2.2017. Elokuva kertoo
tytöstä nimeltä Vaiana, joka asuu saarella keskellä Tyyntävaltamerta. Vaiana saa tärkeän tehtävän ja koko maailman kohtalo on hänen käsissään. Elokuva on tunnettu myös musiikistaan ja värikkäästä merellisestä maailmastaan.
Janin arviointi
Mahtava toteutus! Tässä yhdistyi hienosti animaatio ja todellinen maailma. Musiikki elokuvassa oli täyskymppi bassot tulivat hyvin kappaleissa esiin. Animaatiot ovat kehittyneet paljon 90-luvulta! Lempihahmojani olivat Vaiana ja puolijumala
Maui. Juoni oli loistava. Hyvä voitti pahan ja lopussa kiitos
seisoo!
Annan tälle elokuvalle 10 pisteitä!

Sellan arviointi
Tykkäsin elokuvasta! Kuvitus ja värit olivat tosi hienot mielestäni. Musiikki elokuvassa oli myös tosi hyvää. Lempihahmoni
oli ehdottomasti Vaiana. Juoni oli erinomainen ja hauska.
Annan 8/10 pistettä tälle elokuvalle

SPORTTIRISTIKKO

RATKAISE RISTIKKO JA OSALLISTU

-kisa

PALKINNON ARVONTAAN. TUO VAL-

MIS RISTIKKOSI NÄYTILILLE TÄRS-

KYYN JA OSALLISTUT MUKAAN

1.

KISAAN!

4.

1.

2.

3.

5.

2.
3.

5.

8.

6.

4.

7.
9.

6.
10.

7.

8.

9.
10.

PYSTY

VAAKA

1. Jyväskylän Liiga joukkue

1. Kalle Palanderin urheilulaji

2. Tero Pitkämäen urheilulaji

2. Ratsastettava eläin

3. Formulakuski Räikkönen

3. Suomen seuratuin urheilulaji

4. Peli, jossa pallo löydään porttien läpi

4. Olympialaisten kaupunki 2022

5. Turkulainen juoksija Nurminen

5. Nuorempi kiekko Koivujen velistä

6. Määrää jäähyjä jääkiekossa

6. Susijengi pelaa tätä lajia

7. Maastohiihtäjä Krista

7. Turun Mestis -joukkue

8. Maalintekijä Patrik

8. Suomen kansallisurheilulaji

9. Hallitseva jalkapallon EM mestarimaa

9. Urheilussa vahti vartioi tätä

10. Suomelainen KHL-joukkue

10. Suomalaisessa urheilulajissa heitettävä jalkine

