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Hyvää juhlavuotta 2017! Tämän Suomen satavuotisen historian juhlavuonna saamme tehdä ja kokea myös sata pistoa perinteeseen. Kun
Helkaliiton hallituksessa suunnittelimme vuoden tapahtumia, toivoimme, että pistot perinteeseen sitovat ne nykyaikaan. Kanteletarta
lukiessa voidaan tempautua tunneilmaisuun tai muuttaa runon teemaa tyylilajia vaihtamalla: itkuvirrestä saippuaksi ja häärunosta raastavaksi draamaksi. Pistoja voidaan tehdä itse tuottajana tai kokijana.
Voimme esiintyä, mutta myös käydä katsojana tai kuulijana erilaisissa
kulttuuritapahtumissa.
Toivon, että näkisimme kerholaisten fiiliksiä, taitoja ja ajatuksia myös
somessa. #suomi100-tunnisteella voi katsella monenlaista suunnitelmaa ja toteutunutta juhlavuoden aikana. Ehkä sen yhteyteen voisi
liittää tunnisteen #helkanuoret ja jakaa kansallispuvun hameen heilahduksen, kantelen kielen soinnin tai ihanan koruaskartelun. Helkanuoret löytyvät Twitteristä, Facebookista ja Instagramissa ovat ainakin Kotkan helkat. Kurkatkaapa sinne – mutta muistetaan ne ikärajoitukset. Yhdessä vanhemman kanssa sopien voi somesta hakea ja katsella näitä tunnisteita!
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Helkanuorten liiton teema vuonna 2017 on

Kenen kättä kiinnittääpi ,
tulkohon mun perässäni .
Vuonna 2017 juhlimme 100-vuotiasta Suomea yhdessä. Helkanuorten
liitossa tartutaan Yhdessä-teemaan kiinnittämällä sormet sormien lomaan mm. Karjalaisen Nuorisoliiton ja Kalevalaisten Naisten Liiton
kanssa. Yhteinen kesäleiri vietetään kesäkuussa Jyväskylässä ja itsenäisyyttä juhlistetaan suurella juhla-esiintymisellä. Yhteistyö tuo toimintaan virtaa ja monipuolistaa harrastusta. Yhteistyöllä toivotaan saavutettavan myös näkyvyyttä.
Teeman runosäkeistö on lainattu Ritvalan helkavirrestä. Säkeistö
muistuttaa helkanuoria toiminnan ensimmäisistä vuosista: lapset ja
nuoret kokoontuivat iloitsemaan kansanrunon rikkaudesta, leikkimään
ja laulamaan. Helkatoiminnalle ei tänäkään päivänä ole asetettu paineistettuja sisältötavoitteita tai kiireistä aikataulua. Perinne ja kulttuuri
löytyvät myös jokaisen toimijan omasta kokemuksesta ja uutta voidaan aina oppia. Väljyys antaa tilaa luovuudelle kehittyä. Helkatyön
laatu syntyy toimijoiden itsensä asettamien tavoitteiden kautta. Kun
kiinnitetään käsi toiseen ja seurataan yhteiseen harrastukseen, ovat läsnä myös sosiaalisten ja tunnetaitojen oppiminen, yhteistyön ja järjestötoiminnan taidot.

Aleksis Kiven päivänä Lauri Viitaa runoin ja sävelin
Runoilija Lauri Viidan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata
vuotta. Aleksis Kiven päivänä, maanantaina 10.10.2016 klo:17.30, Porin pääkirjastossa vietettiin tilaisuus, jossa Viidan tuotantoa sävellettynä esittivät Minna Liettyä-Tyni ja Pekka Tyni sekä runoja Veikko Hirviniemi ja Porin Helkanuoret. Tilaisuuden järjesti Porin Kaupunginkirjasto- Satakunnan maakuntakirjasto.
Helkanuoret esittivät runot: Tuttu Satu, Laulu ja Tein laulun perhosesta.
Tuula ja Porin Helkanuoret
TUTTU SATU
TUTTU SATU: TYÖSTÄ TIEHEN LUIKKI LATU LAISKAN MIEHEN.

Helkatoimintaan kutsutaan vuonna 2017 helkaperheet eli toiminnassa
mukana olevat lapset perheineen. Mukaan saavat tulla niin isovanhemmat, pienet sisarukset kuin serkuksetkin. Ystävät, kummit ja naapurit
ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Paikallisyhdistysten toivotaan järjestävän päiväleiri, retki tai tapahtuma, johon voidaan kutsua
helkanuorten lähipiiri mukaan. Tilaisuuksiin toivotaan Kalevalaisia
Naisia, paikkakuntien yhteistyökumppaneita ja samanhenkisiä järjestöjä. Toivomme, että mahdollisimman monen kättä kiinnittääpi!

VATSA HUUSI HIERSI HIEKKA: SYNTYI UUSI RIIMINIEKKA.
OIVA RAAJA PÄÄ ON; KAS KUN KUMAHTAA JA TÄYTTÄÄ TASKUN.
VENEVAJAT, NÄLKÄPÄIVÄT, LUOKKARAJAT TAAKSE JÄIVÄT.
TYÖNÄ KUN ON MAATA, LAULAA, PÄÄLLE RUNON KASTAA
KAULAA.
KENPÄ KYSYY, TEETKÖ VÄÄRIN; VIRKA PYSYY MIELIN MÄÄRIN.
KEHUJANSA RUOKKII, KIITTÄÄ KELPO KANSA. KUNHAN RIITTÄÄ.
KANTAATIT, SE MUUT SUO HYVÄT. AASIT ITSE LISÄÄNTYVÄT.

Riitta Varpuharju
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TEIN LAULUN PERHOSESTA JA HENKÄISIN.
SE LENSI.

Kotkan yöhelkat Luovissa 4-5.11
Vietimme jo perinteeksi tulleita yöhelkoja halloween-teemalla. Kaikkien saavuttua, lähdimme
ulos leikkimään valopiiloa. Leikittyämme tovin,
menimme saunaan lämmittelemään, koska meillä oli kylmä.
Saunottuamme siirryimme sisälle nauttimaan herkullisia tortilloja ja
jälkiruuaksi halloween-herkkuja. Sen jälkeen kirjoitimme leiripostia,
joka jaettiin myöhemmin illalla. Kaikki saivat mukavia kirjeitä. Halloween-asut päällä aloimme kauhistuttavan leikin ihmissusien kylä.
Mukavia kerhokertoja toivottaa Kotkan helkat. :)
Suvituuli
Kiviharju

Satupäivä laukaalaisittain
Laukaassa valtakunnallista satupäivää vietettiin vasta 25.10., sillä Keski-Suomessa Satupäivä osui parahiksi syyslomalle. Kun seuraavalla
viikolla kerhoiltiin, tavattiinkin pääkirjaston satunurkkauksessa. Näin
Laukaan helkanuoret kertovat kirjaston kanssa toteutetusta illasta.
”Satupäivään tuli paljon lapsia ja Riitta luki meille Kekri-kirjaa. Leikimme
sateenvarjoleikkiä ja riimileikkiä. Sateenvarjoleikissä Riitalla oli sateenvarjo
ja, jos se oli alhaalla, meidän piti sanoa oma nimemme hiljaa. Jos sateenvarjo oli ylhäällä, sanoimme nimemme kovaa. Riimileikissä lattialla oli kuvia
mm. aaveesta ja navetasta. Sitten Riitta luki tekstin pätkän, joka rimmasi
johonkin lattialla olevaan kuvaan. Kun Riitta oli lukenut tekstin, meidän piti
päätellä mihin kuvaan se rimmasi. Esim. Muista Ahdin vanha vala, silloin
tarttuu verkkoon – kala.
Meidän piti ryhmissä leikkiä tonttuja ja käydä tietyssä määränpäässä. Hiippailimme kirjahyllyjen välissä. Riitta oli pukeutunut tontuksi ja luki meille
tonttukirjaa.
Sitten meille annettiin pienet pussit, joissa oli lyhyt teksti liittyen Kekriin. Sen
jälkeen meidän piti pienissä ryhmissä tehdä niistä patsaat. Meidän patsaat
kielsivät tekemästä töitä ja yhdessä toisessa patsaassa esitettiin saunan
lämmitystä. Esitimme patsaina myös Kekripukkia ja Kekritärtä, joille annettiin ruokaa.”
Muille helkaohjaajille vinkiksi: jos löytyy laminointikone, niin tuon riimipelin
saa helposti s-postilla itselleen ja kotona korteiksi askarreltua. Riimien aiheet tulevat vanhoista haltijoista ja suomalaisista kansanuskomuksista.”

Kiitos Satupäivälle Laukaan kirjastolle hyvästä yhteistyöstä ja riemukkaasta illasta!

Tessa Pääkkönen haastatteli Emmaa, Piitua, Pipsaa, Lottaa, Nettaa,
Jennaa, Iisaa, Hiljaa ja Piitä.
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Kuhmon Helkojen kerhoilua
Syksyn kerhokausi alkaa olla muutamaa kerhokertaa vaille taputeltuna
2016 vuodelta. Kevät-kausi alkaa sitten tammikuussa 2017.
Joulunaika lähestyy. Lausuttavat ja laulettavat muuttuvat sen mukaisesti,
jouluisiksi. Kuhmossa helkakerho kokoontuu perinteisesti torstaisin, Tuupalan koululla. Koulun tukaritila on ollut kerhopaikkamme useampana
vuonna.

OSA 3

Ihmissusien kylä
1.

Leikkijät muodostavat piirin ja valitsevat leikinjohtajan (kyläpäällikkö). Muut
leikkijät ovat kyläläisiä.

2.

.Kyläpäällikkö käskee kyläläisiä sulkemaan silmänsä ja valitsee ihmissudet (14) koskettamalla heitä päähän ja poliisin (1-2) koskettamalla heitä kasi kertaa
päähän.

3.

Kyläpäällikkö kehottaa ihmissusia heräämään (muu kylä nukkuu silmät kiinni). Ihmissudet valitsevat yhdessä henkilön, jota he osoittavat äänettömästi.
Kyläpäällikkö kehottaa ihmissusia sulkemaan taas silmänsä

4.

Tämän jälkeen poliisille annetaan lupa avata silmänsä. Hän valitsee yhden
henkilön, jonka arvelee ihmissusien valinneen. Poliisi sulkee silmänsä.

5.

Nyt kaikki avaavat silmänsä kyläpäällikön käskystä.

6.

Kyläpäällikkö kertoo kenet ihmissudet ovat valinneet ja valittu poistuu pelistä, paitsi jos poliisi on arvellut oikein ja saanut pelastettua tämän henkilön.

7.

Järjestetään kyläkokous, jossa pelaajat osoittavat sormella, ketä epäilevät
ihmissudeksi. Pelaaja poistuu pelistä.

8.

Peli alkaa uudestaan kohdasta 3 ja jatkuu niin kauan, että joko ihmissudet
ovat kuolleet tai kaikki ihmissudet ovat selvinneet loppuun asti.

Poliisia ja ihmissudet paljastetaan vasta pelin päätyttyä.

Kerhotunnille osallistuu 9 helkaa, 4-15-vuotiaita. Osalla helkailu on ollut
harrastuksena 10v ja osalle, onneksi, harrastus on uusi. Uutta on myös
TRIO, kolmen vanhimman helkan laulu-ja lausuntaryhmä.
Kerhokerrat sisältävät mm. kanteleen soittoharjoituksia, laulua, lausuntaa, leikkejä ja askartelua. Kuhmon helkanuorten yhdistyksen hankkima
bassokannel on ollut soinnillaan tukevoittamassa esityksiämme. Olemme
myös ottaneet yhdistyksen 5-kieliset kanteleet käyttöön. Syksyn aikana
kävimme vanhusten viikolla Kuhmon sairaalan 2-osastolla esiintymässä,
kanteleet olivat mukana elävöittämässä lauluja. Vietimme Kekriä perinteisin sadonkorjutarjoiluin. Syksykauden viimeinen kerho kerta päättyy
joulukuussa Hämärän hyssyyn, jota vietämme yhdessä Kuhmon Kalevalaisten Naisten kanssa.

Hyvää talven jatkoa ja mukavia kerhonkertoja kaikille Suomen helkoille!
Kirsi Haverinen
Kuhmo

Olen ainutlaatuinen
Leikkijät asettuvat piiriin ja yksi leikkijöistä menee piirin keskelle. Hän keksii itsestään todellisen asian, joka alkaa sanoilla ”Olen ainutlaatuinen, koska…” esimerkiksi
”Olen ainutlaatuinen koska minulla on kaksi veljeä” tai ”Olen ainutlaatuinen, koska
harrastan ratsastusta”. Jos asia on totta muilla leikkijöillä, he käyvät antamassa
yläfemman piirin keskellä seisovalle. Jos asia ei ole totta muiden leikkijöiden parissa, leikkijä julistetaan ainutlaatuiseksi ja hän palaa piiriin. Uusi leikkijä siirtyy keskelle. Keskellä olevalla leikkijällä on kolme mahdollisuutta todistaa ainutlaatuisuutensa.
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Kuhmon ja Lempäälän
helkanuorten piirustuksia

Suomi 100-vuotta
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teemasta

Laukaan helkanuorten heppailukerhokerta
Kerholaisten toiveena syksyllä oli päästä katsomaan hevosia. Lähellä
kerhon kokoontumispaikkaa asui Riitan tuttu, joka omistaa kaksi ponia, Lyyli ja Jäppinen. Riitta otti yhteyttä ponien omistajaan ja he sopivat kerran, kun helkat voisivat tulla käymään.
Harjasimme ja silitimme poneja samalla kun niiden omistaja Heli kertoi poneista. Heli antoi luvan käydä ponien selässä ja ratsastaa vähän
– ilman satulaa. Varsinkin kerholaiset Hilja ja Emma olivat innokkaita
ratsastamaaan ja he kiersivät pientä rinkkien ponien aitauksessa jonkun vanhemman taluttaessa ponia.
Heli näytti meille Jäppisen karsinaa. Lopuksi jokainen sai antaa palan
ruisleipää poneille. ”Se oli hauskaa, kun sai ratsastaa ponilla”, muisteli
Emma. ”Oli kiva harjata poneja”, Hilja sanoo.
Jenna ja Netta Pääkkönen

LUMIUKKOSUKLAAKEKSIT
n. 20 palaa
1 pkt (400g) murotaikinaa
(pakaste)
Kuorrutus
200 g taloussuklaata
1,5 dl kuohukermaa
Koristelu
valkoisia ranskanpastilleja
suolatikkuja
kookoshiutaleita
25 g taloussuklaata
oransseja koristerakeita

Anna pakastetaikinan sulaa huoneenlämmössä n. 15 min.
Kauli taikinasta ohut levy (25X30) leivinpaperinpäälle pellille. Pistele muutama reikä
haarukalla.
Paista levyä 200 asteisessa uunissa n. 10 min. Anna jäähtyä.
Paloittele kuorrutuksen suklaa kattilaan ja lisää kerma, pane liesi keskilämmölle ja
sulata ainekset tasaiseksi seokseksi sekoitellen. Anna jäähtyä hieman.
Kaada kuorrutus keksilevyn päälle ja anna jähmettyä n. 10 min.
Asettele kuorrutukseen lumiukoiksi kolme ranskanpastillia päällekkäin ja käsiksi palat suolatikkua.
Ripottele kookoshiutaleita lumeksi. Nosta levy jääkaappiin vähintään puoleksi tunniksi.
Porin helkat tekivät näitä Isälle lahjaksi Isäinpäiväksi ja toki maistelimme niitä itsekin
ja maistuivat todella hyviltä, nam!
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Tulevat taphtumat:
Kevään vuosikokous 2017 ja ohjaajakoulutus
Helsingissä 1.-2.4.2017

Kesäleiri Keski-Suomessa 15.-18.6.2017
yhdessä Karjalaisten Nuorten liiton kanssa

Perinneporinan 2/2017 deadline 15.7.2017

