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kuvat ja teksti: Veli-Matti

TUUSULANJÄRVEN E-KLUBITALO

K

lubitalo on ollut suljettuna 17. maaliskuuta
lähtien, jonka jälkeen E-Klubitalo avattiin.
Arjen rutiinien ylläpitämiseksi meillä on suljetussa Facebook-ryhmässä kolme live-striimausta
päivittäin; aamulla, keskipäivällä ja iltapäivällä.
Jäseniä ryhmässä on tällä hetkellä yli 70. Live-esityksiä lähettää pääsääntöisesti työntekijät,
mutta yhä useammin ovat jäsenet ottaneet siitä
kopin. Aiheina ovat olleet mm. kalenterikatsaus,
ruokavinkit, jumppa-, tai tanssituokiot, tietovisailut, ihonhoitovinkit yms. Työntekijät ovat paikalla arkisin 7:30-15:30, arkipyhistä riippuen myös
lauantaisin kello 9: 00-13:00.

huomenet, kerrotaan päivän puuhista ja tsempataan toinen toistamme. Esimerkkinä viikolla 15
viestejä vaihdettiin yhteensä 440 kertaa. Jäseniä
ryhmässä on yhteensä 41 henkilöä.

T

ämän lisäksi meillä on yhteisiä Teams-kokouksia kaksi kertaa viikossa. Näiden kokousten tuotoksena saimme aikaiseksi mm.
Klubilehden. Teams on tavoittanut tällä hetkellä
15 jäsentä ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

N

iihin jäseniin, joilla ei ole nettiyhteyttä tai älypuhelinta, pidetään säännöllisesti yhteyttä
puhelimitse.

M

eillä on myös yhteinen WhatsApp- ryhmä,
jossa käydään keskustelua kellonajoista
riippumatta. Tässä ryhmässä toivotetaan hyvät

K

lubilehteä jaettiin postitse tavoittaaksemme
myös heitä, jotka eivät ole olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
Teksti: Mona, Pirjo ja Mia
Kuvat: Artsi ja Mia
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KOIVUNRISUSYDÄN

1.Tarvikkeet: Koivunrisuja, ohjeessa käytetty suoria
koivunoksia (Riippakoivun
oksat taipuisampia, käy
myös jos löytyy). Sidontarautalankaa ( esim.ruskeaa)
Sivuleikkurit oksien pätkimiseen, rautalankaan sopivat
pihdit, hanskat.

2. Aloitus: Leikkaa ja tee
nippu n.6 kpl risuja, leikkaa
risun loppupäästä paksuin
pätkä pois. Sido napakasti
rautalangalla yhteen.

4. Sido 2 kpl saman pituisia
(suunnilleen) pötkylöitä.
Päättele langat hyvin.

5.Taivuttele kaarelle
pötkylöitä.
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Teksti ja kuvat: Leena

3. Kieputtelu: Kieputtele
tiiviisti ja napakasti risuja
peräkkäin pötköksi, tee ensin
pieni nippu, vähennä nipun
kokoa edetessäsi työssä,
esim. 6-5-4-3 kpl:een
risunippua peräkkäin, ettei
työ tule liian paksuksi. Lisää
seuraava nippu n.10 cm
päästä edellisestä yhteen
edellisen kanssa .Tee n.100105 cm pitkä pötkylä.

6. Taivuttele kuvan mukainen sydän,
yhdistäen ensin tiukasti paksuimmat
päät
pötkylöistä,
muotoile
ja
taivuttele sydämen muotoon, vedä paksu yhdistetty tyviosa sydämen
alakärkeen tiukasti. Kiinnitä alakärjen taakse napakasti tyviosa. Kieputa
loppu ” hännän” ympäri rautalankaa ja muotoile vähän vinoon. Päättele
työ ja laita ripustuslenkki risusydämen taakse. Sydämen voi koristella
esim.tekokukilla, nauhoilla yms. Sopii oveen tai esim. muualle sisustus
koristeeksi. P.s.helpompi tehdä jos ei vielä lehdet koivuissa.
Luonnonmateriaaleista askartelun iloa.

KARANTEENIVAPPU

Teksti ja kuva: Anni

T

ähän loppuun itsetehdyn siman ohje

Ainekset
4l vettä
250g fariinisokeria
250g taloussokeria
1-2 sitruunan mehu
1/5 tl tuorehiivaa
Pullotukseen sokeria ja rusinoita
Kiehauta puolet vedestä isossa teräskattilassa.
Nosta kattila levyltä ja sekoita sokerit joukkoon.

T

änä vuonna vietämme vappua eri tavalla
kuin yleensä. Ei voida kokoontua isoihin porukoihin tai mennä puistoon piknikille ystävien
kanssa.

S

en sijaan vappua voi viettää monin eri tavoin kotona. Kodin voi koristella kivan näköiseksi esim. serpentiinillä tai ilmapalloilla. Voi
myös itse valmistaa simaa tai vaikkapa leipoa
munkkeja.

Lisää sitruunamehu ja loput vedestä, anna
jäähtyä kädenlämpöiseksi.
Liuota hiiva nestetilkkaan ja sekoita joukkoon.
Anna siman käydä huoneenlämmössä kannen
tai liinan alla noin 1vrk.
Pullota sima puhtaisiin pulloihin. Lisää jokaiseen pulloon 1 tl sokeria ja muutama rusina.
Sima on valmista, kun rusinat nousevat pintaan. Viileässä (jääkaapissa) valmistusaika on
noin viikko, huoneenlämmössä noin 3 päivää.

Y

stävien kanssa voi myös järjestää virtuaali- Säilytä sima jääkaapissa ja käytä noin viikon
sen tapaamisen videokeskustelun kautta ja kuluessa.
siten viettää vappua ”yhdessä”.

T

ietysti kannattaa ulkoilla mahdollisimman
paljon, se ei onneksi ole kiellettyä.

Ohje dansukker.fi

Sivun 7 leffavisan oikeat
vastaukset:
1. b
2. d
3. b
4. a
5. c

6. d
7. c
8. a
9. b
10. d
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KEVÄT ON KASVUN AIKAA!

Teksti ja kuvat Riikka

K

evät on aina ollut minun yksi lempi vuodenajoista.
On ihanaa seurata kun luonto herää henkiin, alkaa
vihertämään ja nousee kukkia sieltä täältä.

I

tselläni on taipumusta talvisin väsymykseen, kun ei
valoa juurikaan ole. Keväällä itsekin herään ”talviunilta”.
Mieli virkistyy ja puhtia on aivan eri lailla.

L

uonnossa kun kuljen, niin jään aina ihastelemaan
kaikkea ja otan kuvia. Siellä saa aina aikaa kulumaan
tuntikausia. Välillä tuntuu, että sydän oikein pakahtuu
kaikesta kauneudesta.

Y

ksi kevään harrastuksistani onkin yrttien sekä
vihannesten esikasvatus, kouliminen ja istutus.
Niitä on ihana seurata vaihe vaiheelta. Kuinka pienestä
siemenestä voikaan kasvaa niin suurta ja ihmeellistä?

E

ilen nostin taimet parvekkeelle. Niitä oli niin paljon
että hyvä kun mahtuivat. Tänä kesänä minulla
on tulossa paria eri chili lajiketta, kirsikkatomaatteja,
tomaatteja ja paprikaa.

Y

rtit ostan valmiina ja laitan ne isompiin ruukkuihin.
Ainakin ruohosipulia, basilikaa ja kissanminttua.
Täällä jäädään odottelemaan satoa, nähtäväksi jää
mitä tuleman pitää?

MELOJA

Teksti ja kuva Pirjo
päällä, kuulee vain veden soljuvan äänen, vesilintujen puhetta ja sammakoiden soidinmenojen
hurjan kurnutuskonsertin. Tai kun näkee joutsenperheen tai kurkipariskunnan ihan läheltä, silloin
tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan olla tarkkailijana niiden puuhissa.

M
I

hastuin melomiseen jo heti ensikosketuksella, jonka siihen sain. En edes muista koska ja
missä se tapahtui, mutta se tunne, joka siitä tuli,
oli jotakin sen kaltaista, että tuntuu sielussa asti
niin hyvältä, että sitä on vaikeaa pukea sanoiksi.
Kuin pakahduttava onnen tunne. Kun on ihan lähellä vettä ja liikkuu pehmeästi ja hiljaisesti sen
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elominen on minulle kuin terapiaa, siinä
luontoa seuratessa voi unohtaa hetkeksi
koko muun maailman. Uppoutua kuuntelemaan
luonnon ääniä ja tuoksutella veden tuoksua. Niitä muistoja on hyvä kaivaa esiin, kun haluaa rauhoittua välillä muun menon keskellä. Kun sulkee
silmät, voi kuvitella olevansa taas veden äärellä,
ja kuulla ja haistaa mielen sopukoihin tallennetut
muistot.

PIENI LEFFAVISA
1. Kuka näytteli pääosaa elokuvassa Cobra
vuonna 1986?
a. Steven Seagal
b. Sylvester Stallone
c. Harrison Ford
d. Jean Claude Van Damme

Tony

6. Minkä niminen pelle oli elokuvassa It- Se?
a. Rudolf
b. George
c. Vicious
d. Pennywise

2. Kuka ohjasi toisen version Tuntematon
sotilas elokuvasta vuonna 1985?

7. Mistä elokuvasta tuli tunnetuksi kappale My
heart will go on?

a. Edvin Laine
b. Aku Louhimies
c. Pekka Parikka
d. Rauni Mollberg

a. Avatar
b. King kong
c. Titanic
d. Top gun

3. Missä elokuvassa Al Pacino teki roolin
nimellä Tony Montana?

8. Minkä niminen kaksikko oli pääosissa
elokuvassa Wild wild west?

a. Kummisetä
b. Scarface - Arpinaama
c. Mafiaveljet
d. Taksikuski

a. Will Smith & Kevin Kline
b. Will Smith & Martin Lawrence
c. Will Smith & Tommy Lee Jones
d. Will Smith & Charlize Theron

4. Minkä niminen pilvenpiirtäjä oli elokuvassa
Die hard - Vain kuolleen ruumiini yli?

9. Mikä oli Renny Harlinin ensimmäinen pitkä
elokuva?

a. Nakatomi plaza
b. World trade center
c. Empire state building
d. Trump tower

a. Prison - Vankila
b. Jäätävä polte
c. Die hard 2
d. Cliffhanger - Kuilun partaalla

5. Kuinka monta virallista Uuno Turhapuro
elokuvaa tehtiin?

10. Kuka näytteli pääosan elokuvassa Mad
Max 2 - Asfalttisoturi?

a. 17
b. 18
c. 19
d. 20

a. Tom Hardy
b. Arnold Schwarzenegger
c. Van Diesel
d. Mel Gibson
Oikeat vastaukset sivulla 5
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SPLITISSÄ, KROATIASSA KEVÄÄLLÄ 2019

V

aimoni kanssa olin 4.- 11.5.2019 lomamatkalla kuului yksi huone ja oma kylppäri ja lisäksi ulkoSplitissä, Kroatiassa. Oli upea matka! Meillä oven vieressä oli pieni Ikean pöytä ja tuoli. Kaikki
oli useampia vaihtoehtoja matkakohteesta, oli kävelymatkan päässä, mitä vain tarvitsimme.
mutta lopulta päädyimme Splitiin, eikä kaduttanut
valinta siellä eikä sen matkan jälkeen. Meillä oli
Finnairin suora lento Helsinki-Vantaalta Splitiin
ja toisin päin takaisin. Lennot menivät hyvin.

O

limme
varanneet
noudon
Splitin
lentokentältä
majapaikkaamme
Divota
Apartment Hotelliin. Meillä oli siinäkin onnea,
kun paikallinen kuskimme osasi neuvoa hyviä
ruokapaikkoja ja muita mielenkiintoisia kohteita
määränpäässämme.

M

ajoitus oli upeassa huoneistohotellissa
kaupungin vanhassa osassa. Se oli ylin
kerros tavallisessa talossa, jossa oli kaksi
kerrosta. Meillä oli rauhallisella sijainnilla ja
keskeisellä paikalla huoneisto. Huoneistoon
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Teksti ja kuvat: Keijo

T

utustuimme
vanhaan
kaupunkiin,
Etnografiseen museoon, Arkeologiseen
museoon, Marjan kukkuloihin, Kasjuni Beachin
uimarantaan. Uimme Adrian meressä ja oli
aurinkoinen päivä. Olimme torilta hankkineet
merisiilien varalta uimakengät. Muita uimareita
ei ollut paljon. Menimme rannalle bussilla ja
tulimme takaisin keskustaan.

J

oka ilta kävimme eri ravintoloissa syömässä
ja ruoat olivat välimerellisiä herkkuja:
mustekalaa, simpukoita ja kalaa. Ravintolat
olivat paikallistenkin suosimia, eivätkä mitään
turistiruokaloita. Meren herkut oli useimmiten
ostettu aamulla suoraan kalastajalta. Kaikki ruoat
olivat ikimuistoisia elämyksiä. Hinnatkin olivat
keskivertoja aterioilla. Huoneistohotellimme
aamiainenkin oli paras, mitä koskaan olimme
saaneet missään, se oli buffet-tyyppinen
jugurtteineen, munakkaineen, mysleineen,
mehuineen, leikkeleineen, kahveineen ja teellä
varustettuna, neljää eri smoothieta, juustoja,
kakkuja, croissantteja, erilaisia hedelmiä,
suklaalevitettä ym. ym.

Y

leensä oli hyvät ilmat ja ei ollut liian kuuma
vielä silloin toukokuussa. Turistejakaan
ei ollut vielä paljon. Ajoitus oli erinomainen.
Rakastuimme Splitiin, sen kauneuteen ja
ihmisten ystävällisyyteen sekä ruokiin. Joskus
ehkä vielä palaamme sinne.
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Kuvat ja piirros: Jari J.
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BRAINDEAD

Tussityö, Tero V.P. Nevalainen
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Seutulantie 1A 04410 JÄRVENPÄÄ

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

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

Klubitalotoiminta ei tästä huolimatta lepää Klubitalon puhelinnumero 050 502 0514
laakereilla- päinvastoin; koska Klubitalo
050 331 9239
on yhteisö, jonka henkilökunta ja jäsenet Mona Jonsson
muodostavat yhdessä; se yhteisö toteutetaan Arto Kumpulainen 045 661 2698
nyt somessa ja puhelimen välityksellä.
Heikki Manninen
045 356 4564
Mia Merisalo		
045 325 1870
Arkirutiineista pidetään kiinni seuraamalla Pirjo Redsven
045 120 7007
kolmasti päivässä Live striimauksia. Opitaan
päivä päivältä paremmiksi digiosaajiksi, mistä sähköpostit etunimi.sukunimi@eskot.org
on hyötyä meille kaikille sinä päivänä kun tämä
nettisivut www.tuusulanjarvenklubitalo.org
poikkeuksellinen aika loppuu.
Ja sekin aika tulee, pitäkäämme lippuamme
entistä korkeammalla siihen asti ja huolehditaan
toisistamme.

Etukannen kuva: Pirjo
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Facebook Tuusulanjärven Klubitalo
Jäsenten yksityinen ryhmä Facebookissa
Tuusulanjärven Klubitalo YKSITYINEN

