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Puheenjohtajalta 

 

 

 

 

 

 

 

Vieläkö teillä on kengän pohjalla hiekkaa?  

 

 

Omien supikkaiden saumoista voisi vielä löytää Yyterin hienon 

hiekan jyväsiä. Perinneporinan ilmestyminen kertoo kuitenkin lo-

mien olevan jo takana ja uuden helkavuoden olevan jälleen edes-

sä. Tänä syksynä luemme satuja ja kirjoitamme satuja. Satuja 

voi koittaa näytellä, piirtää, leikkiä käsinukeilla tai askarrella sor-

minuket sadun elävöittämistä varten. Sadun voi kirjoittaa nopea-

stikin: Miten kävi Saku Sammakon? Millaisen kirjeen Lumikki kir-

joitti metsämökiltä serkuillensa? Millaista laulua menninkäiset 

laulavat korpimetsissä? 

 

Laukaan helkanuoret pitivät keväällä kerhokerran kirjastolla. Kut-

suimme mukaan paikallisen kirjailijan ja kuvittajan (Sari Puttosen 

ja Pia Kovasen) ja mukaan olivat tervetulleita kaikki kirjastonkä-

vijät. Istuimme kuulemassa Konnan nimeltä Rupi tarinaa ja hel-

kanuorilla oli kysymyksiä niin paljon, että lopulta piti jo toppuu-

tella. Ehdimme kuitenkin sommitella vielä Konnan kotikontujen 

kartan ja lukea runotarinaa itsekin. Toivon, että moni muukin 

helkaryhmä innostuu tästä kirjailijavierailuideasta! 

 

Innostuminen on mielestäni yksi helkatyön parhaista jutuista. 

Tapaamme isolla joukolla vain pari kertaa vuodessa, mutta innos-

tuminen kantaa sieltä pitkälle. Kiitos teille kaikille helkoille siitä 

innosta, jonka tuotte kansanperinnetyöhön! 
 

Riitta 
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Helkakoulutus Tampereella 7.-8.4.2018 
 

Lauantai 7.4. 

Lähdimme lauantaiaamuna kuuden aikaan Laukaasta 
kahdella eri kyydillä kohti Tamperetta. Olimme perillä 

noin yhdeksän aikaan ja kävelimme Tampereen Nais-
yrittäjien tilaan. Aamukahvin jälkeen oli kaksituntinen 

koulutus sekä samaan aikaan vuosikokous. 
Koulutuksessa puhuimme maiden erilaisista perinnöistä, 

joita pitäisi suojella. Tämän jälkeen oli lounas, joka oli 

kanakiusausta. Pienen vapaa-ajan jälkeen jatkoimme 
kaikki yhteisesti koulutusta, jossa puhuimme runoudes-

ta ja teimme oman tarinan. (#ritarimato #KAFGIILU)   
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Kahvitauon jälkeen lähdimme kävelemään Finlaysonin 

alueen Työväenmuseo Werstaaseen. Siellä meillä oli n. 
puolentoista tunnin opastettu kierros alueesta. Kierros 

oli suurimmaksi osaksi ulkona paria paikkaa lukuunotta-
matta. Onneksi siis sää oli lämmin ja aurinkoinen.  

 
Kierroksen jälkeen ei ollut enää suunniteltua ohjelmaa, 

jolloin me menimme omakustanteisesti syömään omaan 
valittuun ruokapaikkaan. Samaan aikaan hallitus piti 

vielä kokouksen, jonka takia osa joutui odottamaan 
kyytiään hotellille. Hotellina meillä oli Rosendahlin ho-

telli. Illalla oli vielä aikaa käydä uimassa hotellin uima-
hallissa. 
 

Sunnuntai 8.4. 

Sunnuntaiaamuna söimme hotellilla aamupalan, jonka 

jälkeen menimme takaisin Tampereen Naisyrittäjien ti-
laan. Halukkaat kerkesivät kuitenkin käydä vielä ennen 

aamupalaa uimassa.  
 

Naisyrittäjien tilassa aloitimme pajahetkellä, jossa ryh-
missä ideoimme toimintaamme liittyviä asioita. Sen jäl-

keen meille tuli pitämään parin tunnin ajan pajoja Hilu 
Toivonen-Alastalo, Karjalaisesta Nuorisoliitosta. Ensim-

mäisen tunnin aikana hän kertoi heidän liiton toimin-

nasta yleisesti, ja samalla saimme kaikki kokeilla pirta-
nauhan tekoa. Pienen tauon jälkeen jatkoimme tanssin 

parissa. Hilu opetti meille muutamia tanhuliikkeitä. Tä-
män jälkeen söimme enää lounaan ja matka kotia kohti 

alkoi. 
 
 
 
 
 

Kirjoittaja: Tessa Pääkkönen 
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Noppatarina 

 
 Kirjoita tai kerro satu! 

 

 

 

 

 

Heitä noppaa ja katso, mikä hahmo sadussasi seikkailee. Sen jäl-

keen heitä noppaa nähdäksesi missä paikassa satu tapahtuu. Näi-

den jälkeen heitä noppaa myös nähdäksesi mikä tavara hahmolla 

on mukana ja lopulta mitä sadussasi tapahtuu.  

 

Esimerkiksi, jos heität luvut 5, 4, 1 ja 6, tarinaasi tulee Iloinen pe-

limanni, joka käyskentelee Lakkasuolla Rukki mukanaan ja jonka 

Kanteleesta katkesi kieli. Miten Iloinen pelimanni ratkaisee tilan-

teen ja miten hän pääsee suolta takaisin kotiin?  

 

Kirjoita satu paperille tai kerro kaverille. Voit laatia myös oman 

taulukon. 

 

 Hahmo Paikka Tavara Juoni 

1 Vanha tammi Salainen puu-

tarha 

Rukki Löytyi salai-

nen kätkö 

2 Harmaa vaa-

niva kissa 

Kainuun kor-

pimetsä 

Pirtanauha Kadonnut 

saunatonttu 

3 Puhuva papu-

kaija 

Hylätty Juna-

asema 

Supikkaat Tikku varpaan 

kynnen alla 

4 Hirveä hirvi Lakkasuo Parsinneula Bensa loppuu 

yllättäen 

5 Iloinen peli-

manni 

Leirikeskus Perintöryijy Kettu itki poi-

kiansa 

6 Runokirja Hämärä ullak-

ko 

Karjalanpii-

rakka 

Kanteleesta 

katkesi kieli 
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Auta pientä tyyppiä löytämään tie satukirjojen maail-

maan ja maaliin päästyäsi luepa itsekin jokin mukava 

satu  

Labyrintti 
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Prinsessa Jalokivi 
 
Elipä kerran Prinsessa, Jalokivi nimeltään. 

Katajan latvan naapurissa oli Prinssin iloinen oksa. 
Prinsessa Jalokivi meni rantaan, josta hän löysi kultaisia 

heiniä. 
Sitten hän näki käpypolun, jota lähti seuraamaan. 

Polun päässä hän tapasi kiltin Jäkälämummon, jolla oli 

hiljainen näkinkenkä korissaan. 
Polun varrella oli myös suuren suuri Mänty, joka huojui 

tuulessa. 
Sitten Prinsessan oli aika lähteä takaisin kotiinpäin. 

Joten loppu hyvin kaikki hyvin! 
 

Nuppu - Porin Helkat 
 

Nupun sepittämä satu Helka-

nuortenliiton kesäleirin luon-

topolun tehtävistä kerättyjen 

kuvien ja sanojen pohjalta.  
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Tunnelmia Porista! 
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Kuvat : Runo Niemi, Kirsi haverinen, Maarit  Kaija,Elina Lindqvist ,Seija Tiihonen 
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Kirjonta -vuoden käsityötekniikka 
 

Koska olet viimeksi tarttunut neulaan ja lankaan? Taito-
liitto on nimennyt vuoden 2018 käsityötekniikaksi kir-

jonnan. Kirjonta on kulkenut allekirjoittaneen elämässä 
pitkän matkaa. Pienenä tyttönä sitä mamman kanssa 

istuttiin sohvan reunalla kanavatyöt kourassa ja puu-
hasteltiin neulan ja langan parissa, toisinaan tehtiin 

myös ristipistoja.  
 

 
Ala-asteella vohvelikankangas 

tuli tutuksi materiaaliksi. Käsi-
työtunneilla valmistettiin tyyny-

jä, pyyhkeitä, pöytäliinoja. Äiti-

muori on jopa säilyttänyt van-
hoja koulutöitä.  

 
 

 
 

 
Nimikirjaimet perintölakanois-

sa herättävät nostalgisia tun-
teita. Isoisoäidin kauniisti kir-

jaillut tekstiilit ovat aarteita, 
joita vaalia. Itsekin aikoinaan 

kässäluokassa väkertänyt ni-
mikirjaimet tyynyliinaan kul-

maan. 

 
Miksipä sitä ei voisi nykyäänkin kirjoa suosikki petivaat-

teisiin ja pyyhkeisiin kauniita monogrammeja tai muita 
kuvioita. 
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Projektiin on helppo ryhtyä. Tarvitset vain palan kan-

gasta, neulan ja lankaa. Voit ammentaa ideoita perin-
teisistä menetelmistä tai keksiä uusia, moderneja mal-

leja. Kuvioita ja tekniikoita löytyy moneen makuun ja 
toteutukseen. Vaatteita ja asusteita voi elävöittää kir-

jonnalla. Muutamalla pistolla saat iloa ja piristystä arki-
siin asioihin. Perinteitä kunnioittava voi sukeltaa kan-

sallispukujen loistokkaaseen kirjontamaailmaan: re-
koissa ja tykkimyssyissä riittää haastetta. 

 
Radikaalit ristipistot ja muut kirjontamenetelmät seu-

raavat nykyajan liikkeitä. Pistoilla otetaan kantaa. Huo-
netauluihin viritellään tämän hetken sanontoja, sloga-

neita. Kirjoa voi joko käsin tai kokeile luovaa ompelu-
konekirjontaa. Ota kynä käteesi ja hahmottele kankaal-

le jokin lausahdus omalla murteellasi tai taltio oma pii-

rustus kankaalle.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Haaste heitetty: Otapa se neula ja lanka käteen ja anna 

palaa! 
 

Terveisin 

 
Maarit 
(joka suunnittelee aloittavansa isoa rekipeittokirjontaa tänä vuon-

na kasvivärjätyillä langoilla.) 

 



Perinneporina 2/2018● 21 

 

Pistot 
 
Kuvista löydät kirjonnan peruspistoja, joilla työ lähtee 

vauhtiin: 
 

ketjupisto 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

etupisto  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

pykäpisto  
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tikkipisto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ristipisto 
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Etsi Anni Swanin sadut 9 kpl 

sanat on piilotettu ihan mihin suuntaan tahansa 

PIILOSANATEHTÄVÄ 
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Piilotetut sadut: 
KIELIKELLO 

NOKKOSNOITA 
ORAVA JA NÄRE 
KOIVU JA TÄHTI 

IHMEAAPINEN 
ÄLYKÄSHAUKKA 

KURKI JA PAIMENTYTTÖ 
LUMOLINNA 
SATUKONTTI 

 
 

Oletkos lukenut Anni 
Swanin satuja? 
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Helemat heiluu ja Helekat helekkyy 

 

Terveiset Savon sydämestä! Pohjois-Savon Helekat on nyt toiminut 

ensimmäisen puoli vuotta pääasiassa Siilinjärvellä. Itse toimin yh-

distyksen puheenjohtajana sekä helkakerhon vetäjänä. Alku on ol-

lut hidasta, mutta emme anna sen haitata. Eikä siis se määrä vaan 

laatu! Tällä hetkellä heinäkuun lähetessä puoliväliä tahti sen kun 

kiihtyy. 

Harjoituksia on pidetty läpi koko kesäkuun Siilinjärven Pöljällä kol-

men iloisen tyttösen ryhmän valmistautuessa Siilifolkin esitykseen, 

joka on ensi tiistaina. Viikonloppuna lähdemme junalla kohti Hel-

sinkiä osallistuaksemme Animeconiin. Tyttöjen innostus Anime-

maailmaan näkyy myös esityksessämme. Yksi harjoittelemamme 

tanssi tehdään Animetyyliin. 

Maanantaina pidämme vielä pitkät harjoitukset tanssia ja kanteleen 

soittoa vuorotellen sekä sopivasti ”välitunteja” limpsaa ja jätskiä 

nauttien. Tiistai onkin sitten täynnä toimintaa. Aamulla tytöt osal-

listuvat Hippaa ja Hyppelyä tanssitunnille. Sitten pidetään kantele-

pajaa Karjalaisen nuorisoseuran Sukujuhlilla, nopeat harjoitukset 

ja esiintyminen Siilifolkin pääteltassa. Esiintymisen jälkeen on vielä 

toinen kantelepaja ennen kuin päivä on pulkassa. 

Kantelepajaa pidetään heinäkuussa myös Iisalmen perinnepäivässä 

ja elokuussa elojuhlassa. 

Toimintaa on siis jo alkua pidemmälle ”Melekein valamista”. 
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Tulevaisuuden toiveita 

Jos oikein saisi toivoa, niin ensi syksynä… 

• saamme lisää lapsia Siilinjärven helkakerhoon ja ehkäpä 

jopa kaksi eri ryhmää, joista toinen olisi pienemmille tytöille ja 

pojille. 

• Kuopioon saadaan oma Helkakerho 

• kerhojen lisäksi saamme koukutettua mukaan myös innok-

kaita lasten vanhempia 

• joulukuussa saamme pidettyä kunnon joulujuhlan ja kerät-

tyä rahaa ensi kesän Kalenoihin. 

• ja Kalenoissa esitämme oman esityksemme ja pidämme 

niin hauskaa… 

Ja melkeinpä unohdin. Ensi keväänä olette tervetulleita Kuopioon 

tutustumaan meihin paremmin, kokoustamaan ja koulutuksiin. 

Laittakaapa koulutustoiveita tulemaan. Ymmärsin, että kalakukon 

leivontaa oli jo toivottu! 

 

Kesäterveisin Pöljän Pyrylästä! 

 

Riikka Asikainen 
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Ohjaajan vinkkinurkka 

Satuhieronta 

 
Porin kesäleirillä tutustuttiin satuhierontaan, jossa tari-

nan mukaan hierotaan toisen kehoa. Sateen ropina voi 
tuntua sormien naputuksena, tuuli leveinä kämmenen-

pyyhkäisyinä. Kirjoittakaa oma satuhierontatarina ja 
kokeilkaa, miltä kirjoittamanne tarinat tuntuvat! 

 
 

Satumaja 
 

Männyn juurakkoon, kantoon tai kiven juureen voi ra-
kentaa pienen majan metsän pienimmille taikaolen-

noille. Järjestele lehtimatto, pikkuiset takkapuut ja ko-
ristekävyt menninkäisen tai keijukaisen kodiksi. Kun 

koti on valmis, kirjoita runo tai tarina siitä maailmasta, 

jonka olet juuri rakentanut. 
 

 
Tekstiviestisatu 

 
Kirjoittakaa yhteinen tarina sähköpostilla tai vaikkapa 

whatsappilla (yli 13-vuotiaat). Jokainen kirjoittaa 
omalla vuorollaan tarinaa lauseen tai kaksi – miksi ei 

pidempäänkin. Millainen tulee teidän helkaryhmän tari-
nasta? Sadun voi päättää ohjaaja tai voitte sopia tari-

nan päättyvän seuraavalla kerhokerralla. 
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Tarinan häirintä 
 

Istutaan ringissä, yksi alkaa kertomaan tarinaa omasta 
todellisesta päivästään. Vuorotellen toiset antavat ker-

tojalle minkä tahansa keksimänsä sanan, joka hänen 
pitää upottaa tarinaansa. Niinpä tositarina alkaa muut-

tua aivan toiseksi. Tarinan pitää päättyä silloin, kun vii-
meinen joukosta on antanut oman sanansa häiritse-

mään tarinan varsinaista kulkua. 
 

 
Leikkiklassikko: Disney-hippa 

 
Hippasilla ollaan tavalliseen tapaan, mutta turvapaikan 

löytää menemällä kyykkyyn ja huutamalla satuhahmon 

nimen. Jos huutaa jo sanotun nimen, joutuu hipaksi. 
Jos ei keksi millään uutta satuhahmoa, kannattaa pöt-

kiä karkuun tai saatat jäädä hipaksi! 
 

Tulevat tapahtumat: 

Kevään 2019 vuosikokous / koulutus Kuopio 

Kesän 2019 kesäleiri Jyväskylässä  6.-9.6.2019 

Jätti Porina löytyy osoitteesta: 

https://www.helkanuortenliitto.fi/perinneporina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinneporinan 1/2019 deadline 15.11.2018 


