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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

Lämpimän kesän jälkeen virittelemme syyskauden toimintaamme. Teematiistaisin tarjoamme 

pullakahvit klo 13.00 – 13.30, jonka jälkeen on esitelmän tai alustuksen vuoro klo 13.30 – 15.00.  

Ilmoita vähintään viikko ennen teematiistain tilaisuutta mahdollisista ruokarajoituksista. 

Kokouspaikkamme on tuttu Malmitalo, 2. krs, tila 2, Ala-Malmintori 1, Malmi 00700 Helsinki. 

Toivokaamme, ettei korona häiritse toimintaamme. Jos niin kuitenkin käy, tiedotamme muutoksista. 

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

Jos netin käyttö ei ole mahdollista, voit soittaa jäsensihteeri Tarja Haapalalle, puh. 0403666018, 

lähettää tekstiviestin tai jättää soittopyynnön. 

 

Lippuostojen loppusummaan lisätään automaattisesti toimituskulu kaksi euroa. 

  

Jos kuluvan vuoden jäsenmaksusuoritus 10 euroa on unohtunut, sen voi suorittaa joko 

verkkokaupassa tai yhdistyksen tilille FI94 8001 8710 0496 15, viite 2215. 

  

 

SYYSKUU 

 

Teematiistai 6.9. 2022 klo 13.00 Perho Liiketalousopisto ja Green City Farm 

 

Green City Farm on kestävän  

kehityksen oppimispelto ja 

ekologinen puutarha. Se on osa 

Perho Liiketalousopiston Malmin 

kampusta.  

Green City Farmin ideaa ja 

toimintaa tulee meille esittelemään 

viljelytoiminnan asiantuntija Heidi 

Hovi-Sippola. 

Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö 

Petri Vainio kertoo kuulumiset Perho Liiketalousopiston ammatillisesta 

koulutuksesta. Lopuksi emeritalehtori Sirkka Kortetjärvi-Nurmi luo katsauksen 

malmilaisen kaupallisen koulutuksen historiaan. 

 

 

Green City Farmin sadonkorjuumarkkinat la 17.9.2022 klo 10–15, peltokierros klo 11 

Liiketalousopisto Perhon Malmin kampus, Vanha Helsingintie 13 

 

Green City Farmin sadonkorjuumarkkinat ovat Liiketalousopisto Perhon pysäköintipaikalla, joka on 

muutaman minuutin kävelymatkan päässä Malmin asemasta. Busseilla 69 (Kamppi - Pasila - 

Käpylä - Malmi - Jakomäki) ja 73 (Hakaniemi - Malmi - Puistola) pääsee ihan lähelle. Muillakin 

busseilla pääsee, esim Itiksestä 561 (Itäkeskus - Malmi - Aviapolis - Kivistö). Vielä muitakin  
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busseja varmaan on, riippuu siitä, mistä päin on tulossa. 

 

Green City Farmin sadonkorjuumarkkinoilla voit ostaa Farmin oman pellon ja pientilojen 

ekologisesti ja vastuullisesti tuotettuja kasviksia sekä kasvis-, marja- ja lihatuotteita. Markkinoilla 

voit myös nauttia perholaisten kokkien loihtimia grilliruokia ja kasvisherkkuja. Lapsille on 

hevosajelua ja poniratsastusta, ja musiikkia on kaikkien iloksi. 

 

Sadonkorjuumarkkinat ovat avoinna klo 10–15, mutta jos haluat osallistua hasolaisten kanssa 

opastetulle peltokierrokselle, kannattaa olla paikalla klo 11.00. Lähtö peltokierrokselle on 

markkinapaikalta, ja kierroksen alkamisesta tulee kuulutus kovaäänisten kautta. 

 

Lisätietoja markkinoiden ohjelmasta saat tästä linkistä: 

https://perho.fi/sadonkorjuumarkkinat-malmi- 

helsinki/?utm_term=Katso%20myyjat*%20tuotteet%20*%20ohjelma 

 

 

Keskiviikko 28.9. 2022 13.00 Suomen Valokuvataiteen museon K1-galleria 

 

Museo sijaitsee osoitteessa Mikonkatu 1, Kämp Gallerian pohjakerroksessa. 

Näyttelyssä Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon ”Pohjoistuulen metsä”. 

 

Liput 12 euroa, eläkeläiset 6 euroa tai Museokortti. Jokainen ostaa oman lippunsa. Ei yhteistä 

opastusta. Voit ottaa myös kaverin mukaasi. 

 

Ilmoittaudu kuitenkin viimeistään maanantaina 26.9. tekstiviestillä Tarja Haapalalle  0403666018. 

Näyttelyn jälkeen halukkaat voivat sulatella näkemäänsä ja nauttia lasillisen gallerian vieressä 

sijaitsevassa The Glass-ravintolassa. 

 

 

LOKAKUU 

 

Teematiistai 4.10.2022 klo 13 Runojen LUMO 

 

Solahdamme runojen maailmaan osallistujien toiverunojen avulla. Päivän juontaja Eeva Härö 

kertoo runoista ja lausuu niitä. Hän pyytää lähettämään itsellesi merkityksellisen runon – tai itse 

luomasi runon. Kuuntelemme runot ammattilausujan esittämänä ja voit kokea elämyksen 

kuullessasi toiverunosi. Jokaisen runon jälkeen keskustellaan ja kuullaan kenen toiverunosta oli 

kysymys ja miksi runo on tärkeä toivojalle. 

 

Lähetä siis toiverunosi Eeva Härölle, eeva.haro@gmail.com viimeistään 15.9.2022. 
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Lauantai 15.10.2022 klo 13.00 Ensimäinen tasavalta Helsingin kaupunginteatteri SN 

 

Musiikkipitoinen ja dokumentteihin pohjautuva näyttämöteos kertoo siitä, kuinka Suomesta tuli 

tasavalta K.J. Ståhlbergin luoman hallitusmuodon pohjalta. 

Lipun hinta 45 € . 

Lisätiedot Anneli Rajaniemi, rajaniemianneli@gmail.com tai tekstiviestillä 0407688436 ja maksa 

lippu HASOn verkkokaupassa viimeistään pe 16.9.2022. 

 

 

Tiistai 25.10.2022 klo 11.00 Seniorisoppa Helsingin kaupunginteatteri 

 

Seniorisoppa sisältää muistoja ja musiikkia, keittolounaan ja kiireetöntä jutustelua. 

Tapahtuma on Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön lämpiössä. 

Merja Larivaara esiintyy konsertissa vierailevien näyttelijöiden ja nelihenkisen 

orkesterin kanssa. 

Ovet avataan klo 10.15, konsertti on 11.00–11.45, ja ruokailu on konsertin jälkeen. 

Tilaisuus päättyy klo 12.30. 

Lipun hintaan 18 € kuuluu konsertti ja keittolounas (kasviskeitto). 

Lisätiedot Sirkka Kortetjärvi-Nurmelle, sirkka.kortetjarvi@gmail.com, tai 

tekstiviestitse 040 5020 856 ja maksa lippu HASOn verkkokaupassa viimeistään ma 

26.9.2022. 

 

 

MARRASKUU 

 

Teematiistai 1.11.2022 klo 13 Tunnista huijarit verkossa – tietoisku 

 

Asiantuntijana Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling- Pomoell. 

Aiheeseen liittyy opas, johon kannattaa tutustua ja ladata se omalle koneelle. 

Opas löytyy osoitteesta: 

https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/tunnista-digihuijaus-koulutuspaketti-itseopiskeluun/ 

 

 

Lauantai 12.11.2022 klo 13.00 Tritonus Vallilan Kansallisteatterissa 

 

Johanna Freundlichin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima teos pohjautuu Kjell Westön 

romaaniin. 

Lipun hinta 36 € . 

Lisätiedot Anneli Rajaniemi, rajaniemianneli@gmail.com tai tekstiviestillä 0407688436 ja maksa 

lippu HASOn verkkokaupassa viimeistään ke 12.10.2022. 

 

Teatteri sijaitsee Vallilan Konepajan alueella, käyntiosoite Aleksis Kivenkatu 17 / Bruno 

Granholmin kuja. (Bussi- ja raitiovaunupysäkkejä on sekä Aleksis Kiven kadun että  
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Teollisuuskadun puolella.) Omalla autolla tuleville maksullista pysäköintitilaa on kadun varressa ja 

parkkihallissa, johon sisäänkäynti Teollisuuskadun puolelta. 

 

 

JOULUKUU 

 

Tiistai 6.12.2022 klo 15.00  RSO:n Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Musiikkitalossa 

 

Radion sinfoniaorkesteria johtaa Jukka-Pekka Saraste. Ohjelmassa on mm. Sibeliuksen All’overtura 

sarjasta Historiallisia kuvia sekä Sinfonia nro 1. Historiallisia kuvia ja ensimmäinen sinfonia ovat 

peräisin helmikuun manifestin vuodelta 1899, jolloin Suomi koki historiansa kohtalonhetkiä. 

Kantaesityksenä kuullaan Ylen tilaama Veli-Matti Puumalan viulukonsertto Tree of memories, 

solistina Carolin Widmann, jolle konsertto on sävelletty. 

 

Lisätiedot liisa.fraki@gmail.com tai tekstiviestillä 040 701 6107 ja maksu 24 € 

verkkokauppaan 15.11.2022 mennessä. 

 

Tiistai 13.12.2022  Joululounas 

 

Varaa päivä kalenteristasi. Tarkemmat tiedot saamme myöhemmin. 

 

 

Ensi keväänä matkustamme Saksaan Hansa-tunnelmissa 2.-7.5.2023. Merkitse aika jo kalenteriisi. 

Matkatiedot saadaan joulukuussa jaettavaan ensi kevään jäsentiedotteeseen. 

 


