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Puheenjohtajan tervehdys 

 

 

 

Iloista helkasyksyä! 

Syksyllä on ihana aloittaa jotain uutta: uusi harrastus, uusi koulu tai 
ainakin ostaa uusi nippu lyijykyniä. On riemuisaa nähdä koulukaverei-
ta kesän jälkeen ja tehdä suunnitelmia syysilloille. Syksyllä on myös 
mahtava palata tutun harrastuksen pariin. Mitä helkanuorissa tänä 
syksynä tehdään? Mennäänkö ollenkaan esiintymään vai olisiko aikaa 
yöretkelle? Mitä lauluja kerhossa lauletaan ja voidaanko mennä Hura 
hura häitä, Peikko-leikkiä ja tunnekorteilla improa ainakin? 

  

Vasta viime aikoina Suomessa on alettu ymmärtää, että tie menestyk-
seen kulkee monipuolisen harrastamisen kautta. Liian tiukka keskitty-
minen yhteen lajiin tai harrastukseen voi viedä ilon ja innostuksen. 
Kun monissa harrastuksissa on paine harrastaa enemmän, kovemmin, 
aiemmin, kilpailullisemmin ja kalliimmin, niin helkoissa voi olla muka-
na myös rennommin, yhdessä, joustavasti, leireillä, liittyä 5.-luokalla 
tai aikuisena ja jäsenmaksu on varsin kohtuullinen. Vaikka painetta ei 
ole, harrastus imee mukaansa ja antaa monenlaisia mahdollisuuksia 
kehittyä harrastajana. 

  

Antoisaa harrastusvuotta meille kaikille! Nautitaan harrastamisesta ja 
iloitaan yhdessäolosta! 

Riitta Varpuharju 

mailto:nordlundkaisa@gmail.com
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Vuosikokous 2016  

Jyväskylä 
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OSA 2 

Nimikirjainsähke 

Leikissä kirjoitetaan paperille jokaisen leikki-
jän etukirjain. Kirjaimista muodostuu säh-
keen ensimmäiset kirjaimet. Jos paikalla ovat 
Eeva, Terhi ja Kerttu, sähkeen kolme ensim-
mäistä sanaa alkaa kirjaimilla E, T ja K. Ru-
nojakin voi kirjoittaa tällä tavalla!  

Laukaan helkanuorissa syntyi esimerkiksi 
tällaisia sähkeitä: 

Lotta paistaa riisiä pannulla. Kaikki haistavat 
palaneen jauhelihan. (Lotta) 

Riku poika koiraa housussa potkii jalka lokkia 
paikoillaan (Pihla) 

Hollannissa on pelle ja lusikka. Pöllö rikkoo 
ovensa, pelle tuli ja korjasi oven. (Hilja) 

Pallot: Riitta potkii kissaa. Herkku piilottaa 
Jannaa. Loppu. Pii. (Pii) 

Ilmekartta 

Ilmekarttaa varten kuvataan tietokoneella läjäpäin selfieitä. Miltä näytän iloi-
sena? Entä äkäisenä? Kuvia otetaan tunnelistan mukaan. Jos kuva onnis-
tuu, se jätetään kameralle ja epäonnistuneet poistetaan. Ilmekartta voidaan 
tulostaa ja sitä voidaan tutkia vaikka seuraavana kerhovuonna: vieläkö näy-
tän samalta äkäisenä? 
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SUKUPUUU 

Laukaan helkanuoret haastattelivat omia vanhempiaan ja isovanhempiaan. 
Kysyimme heiltä seuraavia kysymyksiä: 

Missä olet syntynyt? 

Miten vietit lapsena vapaa-ajan? 

Mitä pelejä välitunneilla pelattiin? 

Mitä isäsi tai äitisi kertoi sinulle lapsuudestaan? 

 Piin isomummu (87v) kertoi näin: 

Isomummu syntyi Äänekoskella Hujakolla kotonaan. Isomummu leikki piha- 
ja sisäleikkejä: hippaa, piilosta, palloleikkejä, nukke- ja kotileikkejä. Iso-
mummu pelasi välitunneilla polttopalloa ja peliä nimeltä Suomi ja Ruotsi. 
Siinä pallolla heitettiin seinään ja tehtiin välissä temppuja. Isomummun äiti 
kuoli, kun isomummu oli 9-vuotias. Isä kasvatti isomummun. Isä teki töitä. 
Yhdessä oltiin kalalla ja heinäpellolla ja puhuttiin kotiaskareista. 

 

 Pihla haastatteli äitiään Virpiä. 

Virpi syntyi Lahdessa. Hän leikki vapaa-ajalla pikkusiskon ja naapureiden 
kanssa. Välitunneilla leikittiin hienoja rouvia, Tarzania ja Janea ja 10 tikkua 
laudalla sekä tervapataa. Ennen vanhaan leikittiin paljon metsissä, sisällä 
pelattiin lautapelejä, leikittiin toimittajaa ja äänitettiin haastatteluja. 

 

 Hiljan mummu Leena syntyi Kuopiossa. 

Leena-mummu vietti vapaa-ajan leikkien ja pelaten. Koulussa leikittiin vies-
tiä ja ruutuhyppyä. Lapsena mummun vanhemmilla oli paljon töitä kotona. 
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KESÄLEIRILLÄ LEMPÄÄLÄSSÄ 9.6-12.6.2016 

 

HELKALEIRILLÄ 

Kahdeksan reipasta tyttöä Porista 

Lian ja Tuulan kanssa leirille iloisin mielin lähtivät. 

Kanteletta ihanasti soittaen, mielikin lepäsi lem-

peästi. 

Rumpuja kumistaen rytmi tarttui koko kehoon 

asti. 

Museoraitilla elämykset tarttuivat huiviin, 

ja saatiin myös nekkuja suihiin. 

Kivaa oli myös yhdessä huvitella, 

pelailla, piilotella, sekä kirmailla. 
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Kaikkien helkojen kanssa oli mukava 

esiintyäkin,  

näin se yhdessä ei pelottanut olleenkaan. 

Ruokakin maistui mukavan maukkaalta, 

niin, että vatsakin täyttyi sopivasti. 

Näin oli taas hyvä lähteä kotiinpäin, 

takatasku täynnä monia uusia elämyksiä. 

 

 

 

Kiitos kaikille helkoille ihanista yhteisistä 

leiripäivistä! 

Ensi vuonna Jyväskylässä nähdään taas! 

Kiitos ja kumarrus!  

Porin Helkat 
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TERVEISII PORIST! 

 

Meri liplattaa piänel aallol rantaa, ko mää istu rantakivel ja funteeraan suvipäivie 

kulkuu. 

Siin mu muistu mielee, et piti skriivat näit porilaiste helkojen kuulumissii. 

Tää alku tässä edellä on kirjoitettu Porin murteella, mutta nyt jatko kuulumisista 

selvemmin suomen kirjakielellä… 

Porin helkoissa toimii tällähetkellä 10 innokasta ja reipasta tyttöä ja meikäläinen 

ohjaajana viime syksystä alkaen. 

Kevät kului mukavasti maanantaisin näissä helkakerhoissa, johon aina iloisesti saa-

pui nämä flikat. 

Alkuvuodesta tehtiin sukupuut ja meillä vieraili kahtena maanantai kerhoilloissa 

kaksi vanhempaa flikkaa eli mun Äiti Anneli 80 v. ja Untuvan päiväkodin eläkkeellä 

oleva päiväkodinjohtaja Katri. 

Vieraat kertoivat ja tarinoivat omasta elämästään, evakko retkestä Karjalasta tänne 

Poriin ja omista sukujuuristaan ja suku jutuistaan. Näitä helkat tytöt kuuntelivat 

haltioissaan ja ”silmät ympyrkäisinä” ja kyselivät sekä keskustelivat vieraiden kanssa 

mukavasti. Siinä samalla kahvitellen, mehutellen ja pullaa nauttien yhdessä ilta kului 
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Kevään aikana esiintymisvierailuja meillä oli useita: Satakunnan yhteisökeskuksen 5 

v. juhlilla, kolmessa eri vanhainkodissa ja Anneli Äitini 80 v. päivillä. Esiintymisohjel-

massa oli lauluja, runoja, sananlaskuja ja arvoituksia, näin ollen yleisökin pääsi hyvin 

osallistumaan. Kaikista esiintymisistä kovasti pidettiin, joten esiintymispalkaksi 

saimme herkullisia tarjoiluita. 

Äitienpäiväksi askartelimme Äideille kauniin värikkäät säilytyspurnukat ja kortit toki 

myös. 

Kun toukokuussa kesä jo puhkesi kukkaan ja oikein helteeksi, niin useita kerhoiltoja 

nautimme Raatihuoneen puistossa leikkien erilaisia perinneleikkejä mm. tervapa-

taa, kirkonrottaa, väriä, peiliä, piiloa sekä erilaisia pelejä kuten polttopalloa, viesti-

pelejä jne. 

Viimeisenä kerhokertaa me vietimme Kirjurinluodon Pelle Hermannin puistossa 

ihanan lämpimässä kesäsäässä leikkitelineillä touhuten ja piknikillä jäätelöitä nuo-

leskellen. 

Oikein hyvää ja lämmintä kesän jatkoa teille kaikille! 

 

Terkuin: Aada, Sara, Henriikka, Emmi, Helmi, Henriikka, Hertta, Nelli, Alisa ja Nuppu 

sekä jutun kirjoittaja Tuula-ohjaaja 
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KIRJAVINKKAUS 

Wolde, Gunilla: Sanna lääkärissä (Tammi 2009) 

3-vuotias Katri suosittelee kirjaa, koska kirjassa on jännää, kun Sanna tippuu 
puusta. Sanna itkee. Lääkäri auttaa Sannaa. 

Hunter, Erin: Selviytyjät: Yllättävä vihollinen (Bookwell Juva 2014) 

Lotta (11v.) suosittelee kirjaa koirista pitäville. Kirjassa on 214 sivua, joten se 
ei sovi ihan pienille. Kirjassa on hihnakoiria, eli lemmikkejä, jotka karkaavat 
ja liittyvät villikoirien laumaan.  Kirjan paras kohta on taistelukohtaus. 

Metsä: Opi tunnistamaan eläimiä ja kasveja (Pen & Paper) 

7-vuotias Pii suosittelee kirjaa nuorille, 7-35-vuotiaille. Kirjassa on parasta 
sivu, jolla kerrotaan ketusta. Kettu on vähän kuin kissan ja koiran sekoitus. 
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Wagner, Heike E.: Pentu tulee taloon (Perhemediat 2006) 

7-vuotias Pihla suosittelee kirjaa 7-10-vuotiaille. Kirjassa on parasta se, kun 
koiranpentu tulee taloon. Toivon itsekin pentua, mutta siinä on liian paljon 
hoidettavaa. Luen mielelläni koirakirjoja. 

Huvin vuoksi – 20 käsityö- ja askarteluohjetta (Sanoma Magazines 2012) 

6-vuotias Hilja pitää kirjassa erityisesti kohdasta, jossa neuvotaan saippu-
ajäätelöpuikkojen tekoa. Suosittelen kirjaa sellaisille, jotka tykkäävät askar-
rella. 

 Hart, Christopher: Pikkuhirviöt (Gummerrus 2009) 

Pipsa (9v) suosittelee kirjaa niille, jotka tykkäävät piirtää. Kirjassa näytetään 
kuinka piirretään söpöjä pikkuhirviöitä. Kirjan avulla voi myös suunnitella itse 
omia hirviöitä. 
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Helkaliiton ohjaajakoulutusta: 

 

Vuosikokous 2017/ kevään koulutus 

Helsingissä 1.-2.4.2017 

 

 

 

 

Kesäleiri Keski-Suomessa kesäkuun alussa 
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