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Puheenjohtajalta
Hei te kaikki helkanuoret!
Kenen kättä kiinnittääpi? Kuka voisi
tulla sinun mukanasi tänä syksynä mukaan helkatoimintaan? Kenet kutsuisit
helkanuorten laulu- ja leikki-iltaan, Satupäivään tai joulukortteja askartelemaan?
Parasta helkanuorissa ovat yhteisesti jaetut kokemukset,
tilaisuudet, ajatukset ja tapahtumat. Laukaassa helkanuoret ovat leikittäneet paikallisen MLL:n vuosikokouksen aikana osallistujien lapsia ja antaneet kaikille hyvää mieltä. Satupäiviä on pidetty monilla paikkakunnilla kirjastoissa ja
viihdytty satujen lukemisen maailmoissa. Helkanuorten leireillä olemme saaneet koulutusta monilta rinnakkaisjärjestöiltä.
Nämä hetket ovat niitä iloisia, yhteisiä hetkiä, joita toivoisin
runsaasti tulevaan helkanuorten toimikauteen. Helkaliiton
vuoden teema on: ”Kenen kättä kiinnittääpi, tulkohon mun
perässäni”. Mukaan on hirmuisen, järisyttävän, kauhistuttavan, hirmuliskoisen paljon helpompi tulla, jos joku pyytää
mukaan. Toivottavasti me mukana olevat helkat muistamme järjestää tilaisuuksia, joihin omien sukulaistemme ja
kavereidemme on helppo osallistua.
Helkanuorten toimintaan on kiva päästä tutustumaan ihan
paikan päällä, sillä paperilta lukien eivät leikit ja laulut tunnu miltään. Meillä on myös sellaista osaamista, mitä muilla
ei. Kun olin työpaikallani lukenut pikkuisen Kantelettaren
tekstiä, minulle ihasteltiin: ”Että joku vielä osaa lukea kalevalamittaa!” Me helkanuoret sen osaamme, meiltä se rytmi
löytyy.

Riitta

Painopaikka :
Kirjapaino Kari, Jyväskylä
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Kuvaterveisiä Kuhmosta :
Virpovitsojen tekoa, virpominen Hyvinvointi Sammossa

OSA 4

Maijakaijan askartelunurkkaus
Suomen kansallishyönteiset hamahelmistä
Seitsenpistepirkko on Suomen yleisin
leppäkerttulaji ja Suomen kansallishyönteinen
Paatsamasinisiipi valittiin Suomen kansallisperhoseksi Vuonna 2017
Pirkko tarvikkeet:
punaiset helmet: 58 kpl
mustat helmet:59 kpl
Perho tarvikkeet:

siniset:40 kpl
vaaleansiniset:60 kpl
mustat:81kpl

Työohje:
Aseta hamahelmet työpiirrosten mukaisesti hama-alustalle. Silitä
leivinpaperin läpi, silistysraudan lämpötila kaksi pistettä. Kun helmet ovat tarttuneet kiinni toisiinsa, anna hieman jäähtyä ja irroita
kuviot alustasta. Silitä myös toiselta puolen, näin saat kestävämmän lopputuloksen. Laita hetkeksi painon alle, esimerkiksi kirjan
niin saat suoran ötökän aikaiseksi :) Valmiit hamaötökät voit jatkojalostaa koruiksi, magneeteiksi, nukketeatterileikkeihin...
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Luciapullat
30 pullaa

Raparperijuoma
Noin 1 litra mehua
2 l kuorimattomia raparpereita paloina
1 sitruuna
4 dl sokeria
2 l kiehuvaa vettä

Tee näin:
1. Laita raparperinpalat kattilaan.
2. Pese ja viipaloi sitruuna.
3. Kaada sokeri ja sitruunanviipaleet kattilaan raparperin kanssa.
4. Kaada kaiken päälle 2 litraa kiehuvaa vettä ja sekoita.
5. Anna seisoa yön yli, sekoittele välillä.
6. Kaada mehu siivilän läpi suureen kulhoon tai kattilaan. Kaada
mehu puhtaisiin pulloihin.
Raparperijuoma säilyy jääkaapissa noin viikon.

Lähde: Kok Bok för alla. 2005, Finlands svenska Marthaförbund rf
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50 g hiivaa
175 g voita tai margariinia
2 pussia sahramia à 1/2 g
2 dl sokeria
5 dl maitoa
1/2 tl suolaa
n. 1 1/2 l vehnäjauhoja (1 1/2 l vastaa 900 g)
Voiteluun ja koristeluun: kananmunaa ja rusinoita
Tee näin
1. Murustele hiiva suureen taikinakulhoon. Sulata rasva.
2. Jauha sahrami sokerihyppysellisen kanssa morttelissa.
Sekoita sahrami sulaan rasvaan.
3. Lisää maito ja lämmitä neste noin 37˚C.
4. Sekoita hiiva pieneen osaan nestettä. Lisää loput nesteestä, sokeri ja suola.
5. Sekoita joukkoon melkein kaikki vehnäjauhot ja työstä
taikinaa noin 5 minuuttia koneella tai 10 minuuttia käsin.
Ripottele hieman jauhoja taikinan päälle.
6. Anna taikinan nousta leivinliinan alla 30–45 minuuttia.
7. Nosta taikina jauhotetulle työskentelyalustalle. Työstä
loput jauhoista taikinaan.
8. Leivo lettejä tai pitkoja, tai pyöreitä pullia. Laita pullat
uuninpellille leivinpaperin päälle.
9. Anna pullien nousta vielä 30–45 minuuttia leivinliinan
alla. Lämmitä uuni 200 asteeseen.
10. Voitele pullat kananmunalla ja painele rusinat pullien
pintaan.
11. Paista pullat uunin keskiosassa 8–10 minuuttia ja pitkot ja letit uunin alaosassa 15–20 minuuttia.
12. Anna pullien jäähtyä ritilällä leivinliinan alla.
Lähde:https://www.ica.se/recept/lussebullar-1047/
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Ahvenanmaan pannukakku
1 l maitoa
1 dl riisinjyviä tai 1,5 dl mannasuurimoita
1 dl vehnäjauhoja
3 kananmunaa
½–1 dl sokeria
½ tl suolaa
2 tl kardemummaa tai hippusellinen sahramia
50 g voita tai margariinia
Tee näin:
1. Keitä maidosta ja riisistä (tai mannasuurimoista) notkea puuro, ja anna jäähtyä hetki.
2. Vatkaa munat ja sokeri, sekoita puuroon.
3. Jauhot, suola ja kardemumma lisätään myös puuroon (jos
taikina on liian paksua, voit lisätä maitoa). Voitele uunivuoka ja
kaada taikina vuokaan. Lisää voi nokareina taikinan pinnalle.
Paista 200 asteessa noin 40–60 minuuttia.
4. Tarjoile (luumu-)hillon ja kermavaahdon kera.
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Porin Helkat mukana Satakunnan maakunnallisessa

Villasukkalaulu (Minun ystäväni)

VETERAANIJUHLASSA Porissa
Minun ystäväni on kuin villasukka, joka
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2017 Porin Helkat oli-

talvella lämmittää,

vat mukana Satakunnan Veteraaneille järjestetyssä juhlati-

minun ystäväni on kuin niitynkukka, joka

laisuudessa Porissa.
Tilaisuudessa meidän Helkojen tehtävänä oli jakaa villasukkia kaikille veteraaneille, jotka tytöt tunnistivat hopeisesta
tammenlehvä rintamerkistä.
Näitä villasukkia, jotka olivat pakattuina sinivalkoisiin paperipusseihin, saimme jaettavaksemme n. 200 kpl. Veteraanit

saa minut hymyilemään.
Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan,
vien sinut katsomaan,
miten aurinko laskee puiden taakse ja saa
taivaan punertamaan.

ottivat villasukkansa vastaan iloissa suin ja heistä oli ilo
nähdä näin somia tyttöjä kauniissa kansallispuvuissaan nii-

Minä olen vielä pikkuinen, mutta tahtoi-

tä heille henkilökohtaisesti

sin, oppia tän maailman,

ojentamassa.
Tilaisuudessa esiintyivät Porin
Sinfonietta, Porin ja Rauman

paljon paremmin, kun mä sitten joskus olen aikuinen, niin toivon,
että oppimasta koskaan lakkaa en.

yhdistetty veteraanikuoro ja
Talvi- ja jatkosodan veteraani
Aaltosen puhe, jossa hän
muisteli kertoen ja laulaen
näitä sotamuistojaan.

Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää,
minun ystäväni on kuin niitynkukka, joka saa minut hymyilemään.
Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan, vien sinut katsomaan,
miten aurinko laskee puiden taakse ja saa taivaan punertamaan.

Tuula ja Porin Helkat☺
Villasukkaterveiset Porista!
Tuula ja Porin Helkat☺
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Kuhmon Helkojen kuvaterveiset

Teatteriretki Kuopioon

Kerhokauden päätöstilaisuus Kuhmon Tuupalan väentuvassa.

Laukaan helkanuoret vierailivat yhdessä
Laukaan Kalevalaisten Naisten kanssa
Kuopion kaupunginteatterissa 8.4.2017.
Piitä ja Katria haastatteli Riitta.
Kävin Kuopiossa teatteriretkellä. Menin
bussilla, mukana oli Iisa, Elina, Riitta,
Hippu ja Katri, Sini, Saana, Pii, kuljettaja ja Kalevalaisia Naisia.
Me söimme linnassa! Sen ravintolan nimi oli Kallavesj. Söimme murevaa pihviä, melonia ja salaattia ja jälkiruokana oli raparperi-mansikka-kiisseliä kermavaahdolla.
Ruokailun jälkeen käytiin kävelyllä katsomassa kaunista
kirkkoa. Sitten menimme takaisin bussiin ja siitä teatterille.
Katsoimme Koirien Kalevalan koiramaisen oopperaversion.
Oopperan kertojana oli kissa, joka oli puolueeton.
Näytelmässä olivat vastakkain sudet ja koirat. Se oli hauskaa, kun Tuonelan Joutsen näytti vähän ankalta. ”Sekin oli
hauskaa, kun koirat laittoivat teltat ja kömpivät nukkumaan
sinne.” Katri muistelee.
”Lopussa kissa taulutti koiria,
ja se oli hauskaa.”, Pii sanoo.
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Seurasaaren juhannusvalkeat

Lempäälän Helkanuoret päättivät juhlia tämän vuoden juhannusta hieman toisella tapaa, Hesasa. Meidät kutsuttiin esiintymään Seurasaaren nostalgiseen juhannusjuhlaan. Ajatus kaupunkijuhannuksesta hieman kummastutti, mutta Seurasaaren museomiljöö ja perinteitä kunnioittava ohjelmisto kiehtoi. Saimme bussilastillisen Lempäälän helkoja innostumaan juhannusaaton vietosta pääkaupungissamme.
Juhannusvalkeiden ohjelmassa vastasimme piirileikkipajoista ja lipun nostosta, jonka jälkeen kajautimme ilmoille Kalevalaisen vieraantervehdyksen. Osa helkoista myös konsertoi kahdesti Karunan museokirkossa. Juhannusvieraat
saivat kuulla kirkon hämäryydessä runo- ja kansansävelmiä, tikkutyyliä ja jopa Tutskovin polskan.
Piirileikkipajassa kanteleet soivat teemalla "Kenen kättä
kiinnittääpi tulkohon mun perässäni." Turisteja saatiin houkuteltua sankoin joukoin perinneleikkien pyörteisiin. Lintunen, Sik sikanen sekä Hans vili raikuivat keskikesän juhlassa.
Lempäälän helkat nauttivat Seurasaaren tunnelmasta perhekunnittain. Jopa isät saatiin puettua kansanomaisiin
asusteisiin ja maitokärryn tuunaus oli Vuohijoen Vesan loistava taidonnäyte. Lasten poloneesissa vilahti tuttuja naamoja telkkarissa asti. Mahtavat juhannusmuistot jäi Seurasaaresta, kenties uusiksi joku kesä.
Terveisin, Mittu-Maarit
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Ompeluseurat Porin Helkoissa
Muutamassa kevään helkakerhossa Sirpa Martti kävi pitämässä helkoille
ompeluseuroja, joissa valmistettiin Äideille nuppineulatyynyt, joihin kirjailtiin Hannunvaakunat.
Nuppineulatyynyn valmistukseen tarvitset:
Sakset
Neulan
Kirjontalankaa/Puuvillalankaa
Vanua
Kaksi muotoon leikattua huopapalasta
Leikkaa kukkamallin mukaan kaksi huopapalaa, jäljennä toiseen huopapalaa hannunvaakunan kuvion ja ompele kuvio tähän ketju- tai etupistoin.
Liitä nämä kaksi huopapalaa yhteen niin, että laitat sopivan määrän vanua
niiden väliin ja ompele tämä kiinni etupistoin.
Näin on ihanan värikäs nuppuneulatyyny valmis ja Äiti iloistui sen saatuaan!
Terveiset innokkailta ompeluseuralaisilta, tämä oli kivaa puuhaa!
Aada, Sara, Nelli, Henriikka, Emma, Iida, Elisabeth, Helmi, Hertta, Kaisla,
Nuppu ja Ellen

Kuhmolaisia ajatuksia ja kokemuksia Helkojen kesäleiristä 2017
Helkojen kesäleirille on aina ollut ihana lähteä ja tapa ei
muuttunut tänäkään vuonna. Lähdimme Kuhmosta 8 henkilön voimin; Tuija, Aarni, Runo, Iiris, Milja, Salla, Riikka ja
Kirsi, torstai-iltapäivällä kohti Petäjävettä, joka tänä vuonna
oli kesäleirin paikkakuntana. Odotimme helkanuorten tapaamista innolla. Pääsimme perille myöhään illalla, joten sille
päivälle tapahtumaksi jäivät leirille majoittuminen ja iltapala.
Leiri jatkui ”hyvien” ja ”pitkien” unien jälkeen aamupalalla
koulun ruokalassa. Ensimmäiseen leiripäivään sisältyi ohjelmaharjoituksia Helkanuorten liiton Riitan ja Karjalaisen Nuorisoliiton Outin johdolla. Ohjelma koottiin tutuista loruista,
lauluista ja leikeistä, muun muassa Sik sikanen, Lennä lennä
lintunen, Seni ja Pujeke poika. Lempäälän Helkanuoret huolehtivat, että kanteleet soivat kauniisti.
Harjoitusten jälkeen lähdimme kävellen käymään Petäjäveden vanhassa puukirkossa. Kirkko oli yllättävän hyvässä
kunnossa ottaen huomioon, että se on yli 350-vuotta vanha.
Vanha kirkko oli yhtä kaunis sisältä kuin ulkoakin. Saavuttuamme kirkon pihaan portailla meitä odotti opas. Hän osasi
hyvin kertoa kirkon historiaa ja sen tapahtumia. Saimme
muun muassa kuulla, miten kirkossa valittiin lukkari opettajaksi tai kuinka ihmisiä heräteltiin, jos he nukahtivat kesken
jumalanpalveluksen.
Retken jälkeen pääsimme osallistumaan letitys- ja/tai parkour-pajoihin. Letityspajan anti ei mennyt hukkaan, mm.
ranskalainen letitys onnistuu jatkossa! Maittavan iltapalan ja
-toimien jälkeen oli mukava kellahtaa pedille päivän tapahtumia muistellen.
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Leirin toiseen leiripäivään sisältyi hyvin harjoiteltu esiintyminen Palokan Pelimannitalolla. Talolla vietettiin Suistamon
laulujuhlaa ja pruasniekkaa. Leikitimme ja tanssitimme laulujuhlille osallistuvia, tunnelma oli iloinen ja esityksemme
onnistunut. Yleisö piti ja meille jäi hyvä mieli.
Kävimme vierailulla myös lammastilalla, jossa oli jopa 800
lammasta. Tila oli erittäin suuri ja jokainen meistä varmasti
huomasi tilalle tullessaan kauniin ja ison talon, joka koreili
mäen päällä. Siellä oli myös mahdollisuus ostaa tilan omista lampaista saatua hienoa huovutusvillaa, jota moni varmasti ostikin.
Tilalta jatkoimme Jyväskylän keskustaan ruokailemaan.
Pyörähdimme myös keskustan Kompassissa flashmobbailemassa, eli tämmönen ex tempore -esiintyminen kadulla, oli
hauska vetää Rup rup rullaata keskellä Jyväskylän keskustaa!
Vierailu Suomen kansallispukukeskuksessa oli elämys. Siellä saimme tietoa kansallispuvuista, tutustuimme pukunäyttelyyn ja sai kokeilla mm. neulomista. Aivan ihana paikka,
täytyy varata vaan aikaa puolet enemmän seuraavalla kerralla. Päivän kokemuksista rentoina palasimme majapaikkaan. Päivän päätteeksi opettelimme huovutuksen saloja.
Mutta eihän se mitään salatiedettä ole, syntyi aivan loistavia huovutustöitä. Kiitos taitavan ohjaajan! Illan päätteeksi
vielä iltauinti, niin toinen täysi leiripäivä sai päätöksensä.
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Sunnuntai, viimeinen leiripäivä, kaikki hyvä loppuu aikanaan. Kokoonnuimme vielä aamulla katselemaan leiripäivien valokuvasaldoa. Paparazzit olivat tallentaneet hienoja
otoksia leiriläisistä ja leirin kulusta. Perinteisesti otimme
myös ryhmäkuvan. Kimpsut ja kampsut kokoon, paluumatka kohti Kuhmoa alkoi, tosin sitä ennen vielä maittava lounas. Niin ja tapahtuihan leirillä paljon, paljon muuta, edellä
mainittu on vain maistiainen kokonaisuudesta, joka oli huikea!
Iso kiitos leirin pääjärjestelyistä vastanneille, Tiihosen Seija ja Varpuharjun Riitta, olitte luoneet hienot puitteet ja
sisällön leirille! Hyvää kesää kaikille leirillä olleille helkanuorille, näkemisiin, seuraavalla leirillä tavataan, Porisss!
Yhteistyökirjoitelma by Riikka ja Kirsi
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Laukaan helkanuorten kirjavinkit

Laukaan helkanuorten kevääseen kuuluu vierailu kirjastossa. Tänä vuonna etsimme vinkkejä itsellemme ja toisille.
Tutkimme samalla, mistä kohdasta kirjaa löytää tekijän ja
painopaikan tiedot. Tässä parhaat kirjoista löytämämme
ideat!
Maria Peura
Tammen kultainen lastenrunokirja 2007
SATA HUONETTA
Kerron sulle salaisuuden: saan kohta
kodin uuden.
Siinä on sata huonetta ja sauna, pestään pois vanha kauna.
Saat leikkiä salissa ja ullakolla,
köllöttää katto nurmikolla.
Sini, Pipsa: Katsoimme kirjaston hyllystä joitakin kirjoja. Molempien mielestä se oli hauska, koska
katolla oli nurmikko. Suosittelisimme tätä
runoa äideille.
Perkiö Pia
Kiitos! Sanoi leijona
Lasten Keskus Helsinki 2014
Vatsa huokaa: Saanko ruokaa
Tässä tulee syötävää,
Pian se vatsaan häviää
eikä lautaselle jää.
Ilman lupaa, tauotta
karkki hakkaa hampaita
ja tekee niihin reikiä
pikkupikku veitsillä.
Nyt jo hampaat ruikuttaa:
Voi kun saatais nakertaa
pari palaa porkkanaa!
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Hippa! 49 sisä- ja ulkoleikkiä.
WSOY 2003.
Ryömivät ilmapallot
Mitä tarvitaan: riittävän suuri lattia
Keitä leikkiin mukaan? Kaksi tai enemmän.
Tarvikkeet: Yhtä monta ilmapalloa kuin on
osaanottajia.
1. Piirretään lähtöviiva ja maaliviiva ja asettaudutaan lähtöviivalle.
Jokaisella on ilmapallo edessä lattialla.
2. Merkistä ruvetaan puhaltamaan ilmapalloa kohti maaliviivaa. Kaikkien
on pidettävä kädet ja jalat lattiassa koko matkan ajan.
Luotonen Katriina
Bookwell Oy, 2015 Porvoo
NAM! lasten keittokirja
RAIKAS, VIHREÄ SALAATTI
½ ruukkua jääsalaattia
½ kurkkua
pari kourallista vihreitä viinirypäleitä
KASTIKE
½ sitruunan mehu
1 tl hunajaa
1 Huuhtele salaatti, kurkku ja viinirypäleet.
2 Revi salaatinlehdet kulhoon.
3 Pilko kurkku ja puolita viinirypäleet.
Asettele salaatinlehtien päälle.
4 Sekoita hunaja sitruunamehuun ja pirskottele kastike salaatin päälle.
PIPSA VINKKAA: Suosittelisin tätä ohjetta itselleni. Mä tykkään näistä raaka-aineista.
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Yhdistä arvoitus oikeaan kuvaan
Jokseenkin pitkä,
jokseenkin kapea,
jokseenkin leveät leukaluut,
jokseenkin harvat hampaat.

Kenen kättä kiinnittääpi…

Neljä jalkaa,
paljon kantaa,
eikä nostamatta paikaltaan pääse.

Nenä neittä, pää jänistä,
keskipaikka keikutinta,
häntä muuta hoikotinta

Edestakaisin kulkee
paikaltaan ei pääse

Suomi 100 teos/Porin Helkat
Metsässä syntynyt,
korvessa kasvanut,
naulassa nukkuva,
polvella laulava,
pöydällä pölisevä.

Herrain herkku,
kuningasten ruoka,
ei syö siat,
ei koske koirat

Tulevat tapahtumat:
Syksyn 2017 koulutus Kuopiossa 7.-8.10.2017
Kevään 2018 vuosikokous Tampereella huhtikuussa 2018
Kesän 2018 kesäleiri Porissa 7.-10.6.2018

Lähde: Suomen kansan arvoituskirja 1948
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