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Puheenjohtajan Kuulumisia 

Näin se vain aika rientää ja viimeinen suomikoulukerta on käsillä ensi lauantaina, jolloin vietämme 

kevätjuhlia lauluin ja leikein. Lapset ovat oppineet paljon, tehneet hauskoja askarteluja ja tavanneet uusia 

kavereita samalla kun me vanhemmat olemme saaneet jutella kahvilassa/kirjastossa ja nautiskella hyvistä 

tarjoiluista.   

 

Jotta saisimme jatkaa mahtavissa koulutiloissamme, haluan vielä kerran muistuttaa teitä kaikkia, että 

meidän pitää käyttäytyä asianmukaisesti meille annetuissa tiloissa.  Emme saa juoksennella käytävillä, 

emme hyppiä pöydillä emmekä pyöritellä kalliita tuoleja eteisaulassa, vaikka mikään ei varmaan 

pikkuisten mielestä ole hauskempaa kuin ottaa pienet spurtit ja kokeilla äänijänteitä aulassa. Meidän 

tulee muistaa, että tilat ovat työpaikka monelle, ja myös lauantaisin siellä ollaan töissä. Olemme olleet 

etuoikeutettuja saadessamme pitää Suomi-koulua NSN-tiloissa, ja haluamme ehdottomasti jatkaa 

oleskelua jatkossakin näin upeissa tiloissa. Pidetään tämä mielessä seuraavalla kerralla kun tulemme 

kouluun. 

 

Kevätjuhlassa nautimme hyvistä tarjoiluista ja esityksistä, laitetaan parasta päälle ja juhlitaan. Lopuksi 

laulamme tietenkin Suvivirren korkealta ja 'kauniisti'. 

 

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! 

 

pj. Leila Jäämuru 

Kevään ylimääräinen 

jäsenkokous 

         La 4.5. klo 10.00—10.05 

                 TERVETULOA ! 
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Kirjaston Kuulumisia 

Suomi-koulun vapaaehtoisten työtunnit 

Nyt kirjastolle lainailemaan, ja ostamaan herkkuja puodista. Meillä 
on nyt tosihyvät valikoimat hakea muistamislahjat lasten opettajille 
ja valmentajille.  
Nyt on myös hyvä aika katsoa omat kirjahyllyt läpi, josko sinne olisi 
eksynyt kirjaston kirjoja. Kirjaston kirjoja on tiellä tietämättömissä 
vielä yli 100 kirjaa! 
 
Olemme auki normaalisti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 11-13, ja vielä kerran lauantaina 4.toukokuuta klo 10-12.  
 
Kaikki ovat tervetulleita kirjastolle! 
 
-kirjastoväki- 

http://lukeminen.fi/
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Suomalaisten Naisten Yhdistys on pitkään toiminut “säästöliekillä” ja olemme miettineet keinoja 

toiminnan elvyttämiseen. Kevään jäsenkokouksessa keskustelimme asiasta ja esiin pulpahti idea 

illasta taulua maalaten. Inga Koponen otti tapahtuman järjestelyn kontolleen ja niinpä keväisenä 

huhtikuun sunnuntai-iltana 10 Suomi-naista suuntasi Grapevineen innokkaina kokeilemaan taulun 

maalaamista. Aloitimme illan nyyttikestinaposteluilla ja sitten istahdimme jokainen puhtaan 

valkoisen kankaan ääreen. 

Tästä se lähtee! Illan ideana oli, etta maalaamme jokainen taustalla 

näkyvän Sunset Twilight –nimisen teoksen. Aikaisempaa 

kokemusta ei kuulemma tarvinnut olla, mutta kyllä me kaikki 

taisimme vähän itseksemme miettiä, että mitähän tästä tulee… 

Emäntämme, Monican, ohjeiden mukaan kuitenkin etenimme askel 

askeleelta vai pitäisiko sanoa väri väriltä ja tuota pikaa kankaalle 

alkoi hahmottua ihan oikean näkoistä tuotosta. Parin tunnin kuluttua 

siveltimen laski käsistään 10 erittäin onnellista ja innostunutta 

naista! Totesimme, että kaikkea sitä ihminen osaa, kun uskaltaa 

yrittää! Päätimme järjestää syksyllä uuden tapaamisen ja silloin on 

taulumme aiheena Dallasin silhuetti. Toivottavasti mukana on silloin 

vielä enemmän ihania Suomi-Naisia!  – Kati Autio  

 

 

Painting with a Twist—suominaiset 

taiteen parissa 
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Aapelit ryhmän juttu  - Mies ja pupu 

Hei kaikki Suomi-koululaiset, 

Huhtikuun koululaisten juttu tulee Aapelit-ryhmältä. Lapset ovat keksineet kaikki jutun alleviivatut sanat :) 

Terveisin, 

Aapelit-ohjaaja Katariina 

 

Miehen ja Pupun Paha Ystävyys 

  

Olipa kerran läski mies joka halusi lähteä retkelle haisevaan metsään. Mies oli 
yksinäinen ja surullinen kuljettuaan aikansa lyhyttä polkua pitkin. Hän tapasi hirveän 
pupun, joka oli myös yksinäinen. Mies oli hämmästynyt ja onnellinen löydettyään 
kultaisen kaverin. He lähtivät yhdessä kävelemään kohti pimeää laaksoa ja lupasivat 
olla hyviä ystäviä toisilleen elämänsä loppuun asti.  

Vapun Historiaa 

Ilmapallot, serpentiini, sima, munkit, vappuparaati ja opiskelijoiden riennot— kaikki nämä ovat tuttuja 
suomalaisesta vapusta. Vappu on työn, työväen, ylioppilaiden ja kevään juhla.  

Kristillinen vapun juhlinta alkoi saksalaisen vuonna 710 syntyneen abbedissa Valburgan pyhimykseksi 
julistamisen muistopäivänä 1.5.779. Valburga, alkujaan englantilainen, tuli tarinoiden mukaan uskoon ja 
matkusti saksalaiseen luostariin. 

Valburga oli ihmisten silmissä niin arvostettu ja korkea, että kuoltuaan hänet julistettiin katolisen kirkon 
pyhimykseksi. Vappua eli Valborgin päivää kutsutaan myös valpurinpäiväksi tai valpuriksi. 

Suomessa vappu tunnetaan vanhana kevään juhlana Hela eli toukojuhlana. Pelloille ja avoimille paikoille 
sytytettiin kokkoja eli helavalkeita. Joita poltettiin pahojen henkien pois ajamiseksi ja soitettiin kelloja. Tämä 
uskomus lienee kenties nykypäivän vappurymyämisen perimmäinen syy - suomalaisetkin intoutuvat julkiseen 
juhlintaan ja mekkalan pitoon kun kerrankin luvan kanssa saa ottaa ilon irti elämästä.  

Vappu työläisten juhlapäivänä sai alkunsa Yhdysvalloissa. Toukokuun ensimmäinen päivä oli moving-day , 

päivä jolloin työsopimuksia uusittiin ja työpaikkaa vaihdettiin. Toukokuun ensimmäinenä päivä vuonna 1886 

järjestettiin mielenosoituksia joissa vaadittiin kahdeksantuntista työpäivää. Näissä mielenosoituksissa kuoli 

kymmenen ihmistä. Seitsemää ihmistä syytettiin valtion vastustamisesta ja heidät hirtettiin. Vuonna 1889 

Pariisissa kokoontunut työläisten Toinen internationaali päätti, että mielenosoituksen uhreja muistettaisiin 

maailmanlaajuisesti toukokuun ensimmäisenä päivänä. Mielenosoitusten seurauksena syntyi myös 

vappumarssien perinne.  
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ISÄN KUOLEMA 

Palasin juuri hautajaisista. Isäni, rovasti Osmo Tarkki, kuoli huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Hänet siunattiin 

Urjalan kirkossa.  

Monet meistä ovat tehneet saman, pitkän ja vaikean matkan Atlantin toiselle puolelle oman läheisen ja 

rakastetun ihmisen muistotilaisuuteen. Pitkällä matkalla jää runsaasti aikaa ajatella sitä, mitä on menetetty. 

Ajatella sitä kuinka maailma on muuttunut, kuinka monet asiat tuntuvat nyt erilaisilta. Aikaa on myös ajatella 

kaikkea sitä, mitä olemme saaneet läheiseltä rakkaalta, ja sitä, mitä tulemme vastaisuudessakin saamaan 

vaikka tuo ihminen itse ei enää ole läsnä. 

Mutta missä isäni on nyt? Kuolinilmoitukseen lainasimme edesmenneen ystäväni Martti Lindqvistin sanoja: 

Me kuolemme, emmekä kuitenkaan kuole, vaan elämme niiden ihmisten sydämissä, jotka ovat meitä 

rakastaneet. 

Poisnukkuneet rakkaat elävät mielissämme. Voin nytkin nähdä ajatuksissani isäni kasvot, hänen herkässä 

olleen hymynsä, kaiken hassuttelun mitä meillä oli tapana tehdä. Mutta en tule enää näkemään häntä 

elävänä, niin kuin vain joitakin aikoja sitten. Kaikki tämä aiheuttaa tuskaa ja hätää. Surutyö ei ole rakkaan 

ihmisen unohtamista, vaan sitä, että opettelee elämään uudessa, muuttuneessa tilanteessa.  

Maailmassa kaikki muuttuu, mikään ei pysy samana paitsi se, että kaikki muuttuu. Tämä koskee niin hyviä 

kuin huonojakin asioita. Lapset kasvavat, lapsuus jää taakse. Me aikuiset olemme kaikki entisiä lapsia. Kukaan 

ei voi tulla uudelleen lapseksi. Kun hyvät asiat muuttuvat, suremme sitä mitä oli ennen. Kun huonot asiat 

muuttuvat paremmiksi, iloitsemme. Muutoksen suunta on aina samaan suuntaan, eteenpäin, huomiseen. 

Idän kirkossa puhutaan ”harmolypeestä”. Tällä tarkoitetaan ihmisen tilaa, jossa sekä ilo että suru kohtaavat, 

harmolype tarkoittaa kirjaimellisesti “iloista surua”. Pitkällä muistotilaisuusmatkalla koin harmolypeetä, iloa 

siitä, että minulla oli fantastinen isä, jonka elämä vaikuttaa monien ihmisten arjessa vielä pitkään, surua siitä, 

että upea ihminen on poissa. 

Isäni sanoi, että ihmisellä pitää olla mahdollisimman pieni peruutuspeili. Me emme saa jäädä kiinni 

menneeseen, meidän pitää elää ”nyt” –hetkessä ja kohdata tulevaisuus toiveikkaana. Yritän pitää hänen 

opetuksensa mielessäni. Se on paras tapa kunnioittaa hänen muistoaan. 

Tervetuloa Suomikirkon seuraavaan tilaisuuteen, konfirmaatiomessuun äitienpäivänä 12.5. alkaen klo 14 

(huom. aika!). Lauantaina kanttori-urkuri Terhi Miikki-Broersma pitää lauluillan kirkolla alkaen klo 19.00. 

Kaikki ovat tervetulleita. Ks. lisätietoja www.finnishlutheran.org 

Pastori Jarmo Tarkki 

http://www.finnishlutheran.org
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Kevään 2013 koulupäivät ja aiheet  

12.1.  Kirjain H 

26.1. Kirjain E 

9.2.  Kirjain R 

23.2. Perinnepäivä 

9.3.  Kirjaimet Ä ja Ö 

23.3. Kirjain T 

6.4.  Kirjain Y 

20.4. Kirjain S 

4.5.  Kevätjuhla 

Suomi-koululaisten synttärit  huhti—ja toukokuussa 2013 

Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea 

Huhtikuu    Toukokuu 

Robert Rautapää, 4.4. 2v.  Liam karhu, 1.5. 2v. 
Daniel Larva, 5.4. 12v.  Miia Tyni, 10.5. 6v. 
Lasse Nikkanen, 22.4. 5v. 

Saku Keränen, 30.4. 7v. 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Kevät 2013                                          Kevät 2013 

 

 

 

PALLEROT 

Hannele Tyni 

pallerot@suomi-koulu.com 

 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

 

LUKUTOUKAT 

Sari Rautapää  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 
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