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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

  

Syyskaudella elimme koronan riivaamaa aikaa. Jouduimme siirtämään ja peruuttamaan jonkin 

tilaisuuden. Saimme kuitenkin tehtyä mm. jäsenkyselyn, jonka tuloksia valotamme kevään 

ohjelmassamme. Tule siis mukaan osallistumaan tilaisuuksiin. 

 

Teematiistaisin tarjoamme pullakahvit klo 13-13.30, jonka jälkeen on esitelmän vuoro klo 

13.30-15. Kokouspaikkana on Malmitalo, 2 krs, tila 2, Ala-Malmintori 1, Malmi 00700 Helsinki. 

Koronatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia Malmitalon toimintaan. Tiedotamme niistä 

jäsenistölle sähköpostilla ja kotisivuillamme. Luotamme kuitenkin tilanteen paranevan. 

Toteutamme korona-aikana teematiistaitapahtumia mahdollisesti myös netin välityksellä. Seuraa 

kotisivujamme www.hasory.net. Sieltä löytyy ajantasainen tieto yhdistyksen tapahtumista. 

Jos netin käyttö ei ole mahdollista, voit soittaa jäsensihteeri Tarja Haapalalle puh. 040 366 6018, 

lähettää tekstiviestin tai jättää soittopyynnön. 

 

 

TAMMIKUU 

 

Teematiistai 11.1. klo 13 

Kuulemme Malmin alueen monipuolisesta ja -vaiheisesta historiasta, josta kertoo Maria Laurila. 

 

Kampissa jumppaa 13.1.2022 - Kampin liikuntakeskuksen peilisali, Malminkatu 3 D 

Monipuolista ikääntyvien jumppaa Kampin liikuntakeskuksen pelisalissa Malminkatu 3 D Helsinki. 

Liikuntaryhmää ohjaa Kati Viik, IkäMoto/ IkiLiike järjestöstä. 

Ikääntyvien jumpassa pidetään huolta, että jokainen seniori voi vahvistaa lihasvoimaa, tasapainoa ja 

kestävyyttä omien voimiensa ja tasonsa mukaan. 

Ryhmä alkaa torstaina 13.1.2022 klo.11.00 ( 20.1.22 ei ole tuntia), muutoin ryhmä kokoontuu 

torstaisin koko kevään ajan Vappuun saakka. 

Ryhmään mahtuu 10 henkilöä. 

Liikuntaryhmän hinta on koko kevätkaudelta 61 euroa. Maksu verkkokauppaamme viimeistään 

10.1.2022. 

Tervetuloa mukaan hasolaiset - sekä miehet että naiset! 

Lisätietoa sähköpostilla: kirstianne.nieminen@gmail.com 
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HELMIKUU 

 

Teematiistai 1.2. klo 13 vuosikokous 

 

Lauantai 19.2. klo 13.00 

Niin kuin taivaassa -musikaali Helsingin kaupunginteatterissa 

Tämä elokuvanakin tunnettu elämänvoimainen, koskettavia kohtaloita ja vapauttavaa iloa sisältävä 

tarina tarjoaa katsojalle lämpöä ja balsamia sielulle. 

Musiikin voimaa, yhteisöllisyyttä ja toivoa korostava musikaali kertoo menestyneen kapellimestarin 

Daniel Daréuksen paluusta lapsuuden kotiseudulleen pieneen pohjoisruotsalaiseen kylään. 

Terveysongelmista kärsinyt huippumuusikko haluaisi elää hiljaiseloa, mutta löytää pian itsensä 

johtamasta kyläläisten kirkkokuoroa – ja keskeltä värikästä ja elinvoimaista yhteisöä. 

Lippuja on varattu 20 kpl, hinta 85 €/hlö. 

Ilmoittaudu 14.1.2022 mennessä Sirkka Kortetjärvi-Nurmelle, sirkka.kortetjarvi@gmail.com, tai 

tekstiviestitse 040 5020 856 ja maksa lippu verkkokaupassa. 

 

 

MAALISKUU 

 

Teematiistai 1.3. klo 13 

Jäsenkyselyn tuloksista kertovat HASOn viestintäryhmä Sirkka, Eva ja Anneli. 

 

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti 16.3.2022 klo 19.00 Musiikkitalossa 

Rakkain Rahmaninov 

Suosikkisolisti suosikkikonserton ääressä! Vuoden 2017 kansainvälisen Maj Lind -

pianokilpailun voittaja Mackenzie Melemed lumosi yleisön keskittyneellä läsnäolollaan. 

Suomeen ihastunut ja asettunut amerikkalaispianisti on kertonut ostavansa Oiva Toikan 

suunnitteleman lasilinnun aina, kun on soittanut suomalaisen orkesterin solistina.  

”Heti kapellimestari Mei-Ann Chenin astuttua lavalle hymy levisi välittömästi läpi koko 
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orkesterin. Hän on energisoiva katalyytti kapellimestarikorokkeella!” (Camilla Dahl, 

Mittmedia). Taiwanilais-amerikkalainen kapellimestari Mei-Ann Chen tekee debyyttinsä 

HKO:n edessä. 

Ilmoittautumiset liisa.fraki@gmail.com tai tekstiviestillä 040 701 6107 ja maksu 29 € 

verkkokauppaan  1.3.2022 mennessä. 

 

 

HUHTIKUU 

 

Nino Rota & Ennio Morricone Movie Themes Concert lauantaina  2.4.2022 19.00 

Musiikkitalo on siirtänyt tämän konsertin syyskuulta 2021 koronatilanteen vuoksi. 

Varatut liput ovat siirtyneet uuteen päivämäärään sellaisenaan. Jos haluat perua lippusi, niin ota 

yhteyttä sähköpostilla pauli.ronkainen@gmail.com. 

Koska konsertti on loppuunmyyty, voit kysyä peruutuspaikkoja yhteyshenkilöltä, Riikka Lonka 

puh. 050-528 6818 viimeistään 25.2.2022 

Järjestäjä Vantaan viihdeorkesteri 

 

Huikea sukellus italialaissäveltäjien hienoimpiin klassikoihin! 

La Strada, Il Postino, La Dolce Vita, Godfather, Romeo and Juliet, Once Upon a Time in the West… 

Yleisön, kriitikoiden ja kollegoiden ylistämä italialaiskaksikko Rota & Morricone on puhaltanut 

hengen lukuisiin järkälemäisiin klassikkoelokuviin. 

Musiikkitalon konsertissa päästään nauttimaan viidentoista elokuvan komeimmista kohtauksista 

sinfoniaorkesterin säestämänä. Luvassa on kauniita naisia, komeita miehiä, mafiosoja ja 

romantiikkaa – toisin sanoen pakahduttavan suuria tunteita pakahduttavan suuren musiikin 

saattelemana. 

 

Teematiistai 5.4. klo 13 

Ikääntyneet ja nettirikollisuuden uudet muodot. Rikosuhripäivystys tai Kuluttajaliitto. 
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Helsingin Kaupunginorkesterin konsertti 13.4. klo 19.00 Musiikkitalossa. 

Seherazade, johtaa Tianyi Lu. Ohjelmassa mm. Chopinin pianokonsertto nro 1 ja Rimsky-

Korsakovin ihastuttava Seherazade. 

Venäläisen pianistikoulukunnan täysiverinen kasvatti ja romanttiseen pianomusiikkiin erikoistunut 

Nikolai Lugansky on ihanteellinen ja virtuoosinen tulkki Chopinin nuorena säveltämälle ja 

kantaesittämälle 1. konsertolle. 

Ilmoittautumiset liisa.fraki@gmail.com tai tekstiviestillä 040 701 6107 ja maksu 36 € 

verkkokauppaan 29.3.2022 mennessä. 

 

Voit kuunnella yllä olevan konsertin myös kenraaliharjoituksena 13.4. klo 10.30. Lisätiedot ja 

ohjeet konsertin ehdoista, yhteyshenkilö Riikka Lonka,  puh. 050-528 6818, viimeistään 8.4. ja 

maksu 7 € verkkokauppaan. 

 

 

TOUKOKUU 

 

Teematiistai 3.5. korvautunee kävelytapahtumalla. 

Yhteyshenkilö Tarja Haapala. Seuraa kotisivuja ja sähköpostiasi. 

 

Helsingin Kaupunginorkesterin kenraaliharjoitus  6.5.2022 klo 10.30 Musiikkitalossa 

Moldau. Ohjelmassa Tsaikovskin pianokonsertto nro 1, esittäjänä kuuluisa Saleem Ashkar, sekä 

Bedrich Smetanan sarjasta Isänmaani neljä osaa, joista rakastetuimmassa virtaa Moldau, Tsekin 

kansallisjoki Vltava. 

Ilmoittautumiset Riikka Lonka, puh. 050-528 6818 ja maksu 7 € verkkokauppaan 2.5.2022 

mennessä. 

 

 

KESÄKUU 

 

Teemme taideretken Nissbackan kartanoon Vantaalle ja tutustumme kuvanveistäjä Laila Pullisen 

töihin ja veistospuistoon. Yhteyshenkilö Sirkka Kortetjärvi-Nurmi, sirkka.kortetjarvi@gmail.com. 

Tästä tiedotamme erikseen – seuraa siis kotisivuja ja sähköpostiasi. 

 

HASO ry:n vuoden 2022 jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi. Voit maksaa sen verkkokaupassamme tai 

tilisiirtona yhdistyksemme pankkitilille FI94 8001 87100 49615, viitenumero 2215. 

Jäsenmaksu tukee yhdistyksemme toimintaa. OSJ ry lähettää oman jäsenmaksun 30 euroa 

tammikuussa. OSJ:n jäsenmaksun maksaminen on edellytys jäsenyyden säilyttämiseksi. 
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Kotisivuiltamme www.hasory.net löytyvät kaikki ne tapahtumat, jotka ovat niitä laadittaessa 

tiedossa. Korona-aikana tapahtumat saattavat muuttua, siirtyä tai peruuntua. Seuraamme 

tilannetta aktiivisesti ja pidämme sinut ajan tasalla. 

 

 

 
 

 

HASO ry:n hallitus toivottaa rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022. 
 


