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KUULUMISIA VANHEMPIEN EDUSTAJALTA 
 

 
  

Perinteitä,  juuria ja siivousluutia! 
 
Tänä vuonna Suomi-koulussa haluamme tuoda esiin suomalaisia perinteitä sekä 
tutustua  merkittäviin  suomalaisen kulttuurin tekijöihin.  Syksyllä vietimme 
kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven päivää, luimme Aleksis Kiven elämästä  sekä otteita 
seitsemästä veljeksestä . 
 
Runebergin päivänä alaluokkien oppilaat tutustuivat Runebergin tuotantoon ja runoilivat 
itsekin Runebergin innoittamana.  Koulun päätteeksi herkuttelimme makeilla 
Runebergin tortuilla kansallisrunoilijamme kunniaksi. Runebergin runoon sävelletty 
kansallislaulumme oli kuitenkin monelle lapselle tuntematon ja tämän kevään 
tavoitteena on, etta lapset oppisivat tunnistamaan ja myös laulamaan Maamme-laulun.  
 
Elias Lönnrotin kokoaman Kalevalan aihetta lähestyimme lauluin, runoin ja tarinoin. 
Vauvaryhmäläiset saivat ihan omat Väinämöisen hatutkin. Tanhut ja muut perinteiset 
suomalaiset laululeikit soivat myös pienimpien lasten ryhmissä pitkin kevättä. 
 
Ensi viikolla Suomi-koulussa  vietämme laskiaista.  Laskiaisperinteisiin Suomessa 
kuuluu mäenlaskeminen. Perinteisesti pulkkamäessä huudettiin: ”pitkiä pellavia, hienoa 
hamppua, lautasen kokoisia nauriita”. Mitä pidemmälle pulkka mäenlaskussa liukui, sitä 
pidempiä pellavia kesällä saatiin. Laskiaisperinteisiin kuului myös rasvainen ruoka ja 
herkut. 5.3 saammekin kahvitella Jaana Kattilakosken leipomien laskiaispullien kera.  
 
Myöhemmin keväällä virvomme ja varvomme, teemme hauskoja aprillipiloja, 
tutustumme suomalaisiin satuihin ja Mikael Agrigolaan. Tietysti juhlistamme myös 
vappua ja kevään huipennukseksi juhlimme näyttävästi Suomi-koulun 20-vuotistaivalta. 
Tule mukaan Suomi-kouluun viihtymään ja touhuamaan yhdessä! 
 
Eeva Toiviainen 
Vanhempien edustaja 
 
P.S. Olisimme kiitollisia jos voisitte laittaa lastenne roskat roskakoriin välipalan jälkeen  
ja pyyhkäistä pikkutassujen sotkut pöydiltä sekä kerätä roskat lattialta ennen lähtöä. 
Kiitos avusta! 
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Suomi-koulun kevään koulupäivät ja aiheet 
 
5.3.  Laskiaisperinteet 
 
26.3.        Aprillia syö silliä juo kuumaa kuravettä 
                päälle, suomalaiset aprilliperinteet 
 
2.4.          Satujen ihmeellinen maailma, Mikael 
                Agrigolan päivä, suomalaisuuden päivä 
 
16.4.  Elämää meressä 
 
30.4.  Kevät keikkuen tulevi – vappuperinteet 
 
14.5.  Suomi-koulun 20-vuotisjuhla/kevätjuhla 
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Kirjaston kuulumisia! 
  
  

KIRJASTO on auki 3 kertaa viikossa: 
 

-Maanantaisin klo 10-12 Eeva Toiviainen ja Johanna Partanen auttavat 
teitä pääsemään kirjojen luvattuun maailmaan, 
 

-Keskiviikkoisin klo 11-13 Juliet Kaarto ja Milla Lindstedt pitävät teidät leivissä ja 
 

-Perjantaisin klo 11-13 Inga Koponen ja Katri Lappalainen jututtavat ja huolehtivat, että 
herkut viikonlopullenne lähtee mukaan Suomi-puodista ;)) 
  

Satutunnit kirjastolla klo 10.15-10.45 eri satutädin ohjaamana joka maanantai. Jos 
haluat mukaan tähän toimintaa, yhdeksi satutädiksi, ota reippaasti yhteyttä 
etoiviainen@gmail.com tai iltaleila@verizon.net. 
  

Kirjakerho muuttaa päivänsä perjantaille, ja seuraava (kerran kuukaudessa) kirjakerho 
on 25.3 klo 10. Kaikki kirjoista pitävät ja niistä mielellään keskustelevat tuolloin 
kirjastolle. Yritämme järjestää myös muita erilaisia tapahtumia perjantain 
kirjastovuoroille. Todennäköisesti saamme erilaisia esittelyjä, mutta niistä enempi 
lähitulevaisuudessa. 
  

Tulehan käymään kirjastolla lainailemassa ja ostoksilla. 
  

Tervetuloa! 
  

-Leila & kirjastoapulaiset- 
  
Ps. Hiihtolomaviikolla kirjasto on auki vain KESKIVIIKKONA klo 11-13 !! 
 
  

 
  

http://us.mc842.mail.yahoo.com/mc/compose?to=etoiviainen@gmail.com
http://us.mc842.mail.yahoo.com/mc/compose?to=iltaleila@verizon.net
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SYNTYMÄPÄIVÄSANKARIT! 

Iida Markkanen, 15.2.  

Luna Lauhava-Kääriäinen, 3.2. 

Olivia Markkanen, 15.2.  

Cristopher Yli-Krekola, 23.2.  

 

 

Jälkiä lumessa, helmikuu 2011  
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Runebergin päivänä alaluokan oppilaat tutustuivat J.L. Runebergin 

teksteihin ja opettelivat Maamme-laulun sanoja. Lisäksi he runoilivat itse 

seuraavasti: 

. 
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Terveiset satutunnilta! 
 
Maanantaiaamuna 7.2. Suomi-koulun kirjastolla oli iloinen ja 
touhukas tunnelma, kun 13 lasta äiteineen olivat saapuneet 
kuuntelemaan mainion satutädin Heidi Luukkosen tarinointia. 
Paikalle olivat tulleet Lauri, Oona, Enna, Aida, Tapio, Saku, Okko, 
Otto, Kalle, Elsa P. ja Elsa C. sekä Iida ja Olivia. Heidi kertoi heille 
tarinoita maatilan 10 koiranpennusta, siivoavasta Sami-
kilpikonnasta ja lumotusta lumiukosta. Niissä riitti ihmettelemistä 
ja kyselemistä puolen tunnin ajaksi. 
 
Kiitos siis Heidille tästä tuokiosta ja samalla myös kaikille muille 
auttavaisille ja ystävällisille satutädeille, joita tämän alkuvuoden 
aikana olemme saaneet kuulla sekä etukäteen niille, joiden 
tarinoinnista saamme vielä tämän kevään aikana nauttia. Ja iso 
kiitos myös kilteille kirjastontädeille Eevalle ja Johannalle, että 
tulitte pitämään kirjaston ovet auki. 
 
Kivaa ja tarinoiden täyteistä kevättä kaikille! 
 
Tämän jutun raapusteli: 
Anna-Riikka (Anni) Courtois 
 
 
HUOMIO! Kaipaamme lisää satutätejä! 
Jos sinua kiinnostaa lukea satuja ja tarinoita lapsille, niin tule 
ihmeessa jonakin maanantaiaamuna kirjastolle klo 10.15-10.45. 
Voit lukea lapsille vain yhtenä kertana tai niin monena kuin 
sovitaan. Jos innostuit, ota yhteyttä minuun Anniin 
anniparvi@hotmail.com tai Leilaan iltaleila@verizon.net.  
 
 
 
 
 
 

mailto:anniparvi@hotmail.com
mailto:iltaleila@verizon.net


HELMIKUU 2011                                             WWW.SUOMI-KOULU.COM 
 

9 

 

  
Satutäti Heidi Luukkonen lukee lapsille tarinaa 10 koiranpennusta. 

 

 
Lapset Olivia, Lauri, Saku, Iida, Okko, Kalle, Otto, Aida ja Oona, sekä äidit Minna, Katariina ja 

Ulla kuuntelevat Heidin tarinointia. 
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Kevään merkkejä, helmikuu 2011 
 

 

 

 

 

 

 
Red Old Museum Dallasissa. Kiva paikka Dallasin historiasta kiinnostuneelle. 
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Juosten olisit jo pitkällä…… 
 

 

 

 

 
Team runningfinns : Ulla Passoja, Tytti Lauhava-Kääriäinen, Sari Turkulainen, Anna Päivärinta, Eeva Toiviainen ja 

Katariina Keränen 

 

 

 

Tuttuja naamoja Dallasin Suomi-koulusta osallistui sunnuntaina 27.2. Fort Worthin 
puolimaratonille. Ilmassa oli aistittavissa muutaman ensikertalaisten jännitystä, mutta 

koko tiimi (runningfinns) juoksi  maagiset 21 kilometriä erinomaisin tuloksin  
Joukkuekisassa olimme hienosti sijalla 15   
 
Kuuden reippaan naisen porukka on treenannut epäsäännöllisen säännöllisesti viime 
lokakuusta lähtien. Juoksulenkit ovat olleet  pelkkää yhdessä tekemisen riemua ja 
toistemme tukemista. Nyt on ensimmäinen koitos takana ja runningfinns suuntaa kohti 

uusia haasteita  
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SUOMI-KIRKON KUULUMISIA 
 

KEVÄT TULEE SUOMI-KIRKKOONKIN 

Päivä pitenee, yöpakkaset jäävät pois, aurinko paistaa yhä lämpimämmin, nurmikko 
alkaa viheriöidä, mielikin virkistyy  -  on kevät.  Suomessa kevään tulo on paljon 
tuntuvampaa, kun suuret lumimassat alkavat sulaa ja luonto herää pitkästä 
talviunestaan. 

Myös kirkkovuodessa on erilaisia vaiheita. Kirkkovuosi alkaa adventista - joulun 
odotuksesta, sitten tulee jouluaika – Jeesuksen syntymäjuhla.  Nyt elämme aikaa, jolloin 
seurataan Jeesuksen elämää ja opetuksia. Reilun viikon päästä maaliskuun 8. päivänä 
on laskiainen, josta alkaa paaston aika. Laskiainen on tänä vuonna harvinaisen 
myöhään, mikä merkitsee, että myös pääsiäinen on tavallista myöhemmin, samoin 
helatorstai ja helluntai. Nämä kaikki juhlat liittyvät toisiinsa ja niiden ajankohta 
määräytyy pääsiäisen ajankohdan mukaan.  Pääsiäistä vietetään ensimmäisenä 
sunnuntaina kevätpäivän tasauksen (21.3.) jälkeisen täydenkuun jälkeen eli siis 
22.3. -  25.4. välisenä aikana. Pääsiäinen  on siis tänä vuonna todella harvinaisen 
myöhään eli 24.4. ja sen mukaisesti myös helatorstai, joka on 2. päivänä kesäkuuta  ja 
helluntai, joka on vasta 12. päivänä kesäkuuta.  

Paasto merkitsee jostain kieltätymistä. Yleensä se ymmärretään niin, että syödään 
vähän kevyemmin tai jopa ollaan pieni jakso kokonaan syömättä ja näin annetaan 
kehon levätä ja  puhdistautua. Paasto voi olla myös jostain asiasta tai tavasta,  
luopumista – joku ei syö karkkia paastonaikana, joku ei syö lihaa, joku ei katso telkkaria 
joku lukee Raamattua joka päivä, joku lupaa olla ystävällinen kaikille ihmisille, joku 
lahjoittaa paastonaikana jotain puutteenalaisille yms. Paastonajan tarkoitus on opetella 
panemaan asioita tärkeysjärjestykseen ja luopumaan ns. tarpeettomasta eli se 
merkitsee kasvamista vastuullisessa elämäntavassa ja omastaan luopumista 
hädänalaisten hyväksi. Sen vuoksi juuri paastonajan alkuun on sijoitettu Suomessa 
vuoden suurin keräyskampanja YHTEISVASTUUKERÄYS.  

Juhliminen ennen paastoanaikaa liittyy juuri edellä mainittuun kieltäytymiseen jostain 
asioista. Ennen paastoa juhlitaa – niinpä etenkin katolisissa maissa pidetään suuria 
karnevaalijuhlia juuri ennen paastoa. Suurimpana esimerkkinä Rion karnevaalit. 
Karnevaali-sana on latinaa (carne vale) ja tarkoittaa jäähyväiset lihalle. 

Nämä kirkkovuoden merkkipaalut näkyvät myös Suomi-kirkon toiminnassa. 
Paastonaikaan valmistaudutaan  Paastonajan Tuomasmessussa ja Pääsiäisenä 
pidetään suomalaisten kevätjuhlat kirkolla.  Tervetuloa mukaan! (pankaapa ajat ylös 
kalenteriin) 
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LASKIAISEN TUOMASMESSU  

 Laskiaissunnuntaina 6. päivänä maaliskuuta  klo 17.00 kirkolla 
 Kivoja lauluja, musiikkkia, hiljentymistä 
 Lapsille omaa ohjelmaa 
 Messun jälkeen maistuu oikeat laskiaipullat 
 Koko perhe tervetuloa 

PÄÄSIÄISEN LASTENKIRKKO  ja SUOMALAISTEN KEVÄTPARTYT 

 Palmusunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta alkaen klo 15.00 

 Aluksi lasten messu kirkossa, virpomiset, lasten laulu, Kaamos-kuoro 

 Messun  jälkeen pihalla egg hunt, herkullista syötävää, hyvää musiikkia, lapsille 

ohjelmaa yms 

KONFIRMAATIOMESSU ÄITIENPÄIVÄNÄ 

 Sunnuntaina 8. päivänä toukokuuta klo 15.00 
 Kuusi rippikoululaista päättä rippikoulunsa konfirmaatioon 
 Samalla juhlitaan tietenkin äitienpäivää 
 Messun jälkeen juhlat 
 Tervetuloa juhlimaan! 

HUOMAA MYÖS MUUTA KIRKON OHJELMAA: 

 Pienten lasten muskari  11.3.  ja 25.3. klo 10.00 kirkolla 
 Nuorten ilta  26.3. klo 18.00 kirkolla, pelataan sählyä, korista,futista ja 

herkutellaan yms 
 Riparileiri Briarwoodissa 2.-3.4., mukaan voi tulla muitakin nuoria ja tietenkin 

isosia taas tarvitaan 
 Pienten lasten muskari  8.4. klo 10.00 kirkolla 

 Tarkemmat tiedot löytyy aina Suomi-kirkon kotisivuilta www.finnishlutheran.org 

Terveisin Seppo 

 
 
 
 

   FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 
   6000 Morriss, Flower Mound, TX 75028 

  Pastori Seppo Vesala 972 310 0166 seppo@finnishlutheran.org 
Pastori Irene Erkko 972 310 0167 irene.erkko@gmail.com 

  www.finnishlutheran.org 

http://www.finnishlutheran.org/
mailto:seppo@finnishlutheran.org
mailto:irene.erkko@gmail.com
http://www.finnishlutheran.org/
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Suomi tietovisa 
 

 

1. Minne perustettiin Suomen ensimmäinen nuorisoseura? 

        A. Helsinkiin         B. Rovaniemelle        C. Kauhavalle 

 
2. Kuka voitti vuoden 2002 Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon parhaalla 

esikoisromaanilla Ilman suuria suruja? 

 

3. Missä päin Suomea liito-oravaa tavataan? 

 

4. Missä sijaitsee marsalkka Mannerheimin syntymäkoti Louhisaaren kartano? 

 

5. Kuka suomalainen on voittanut kahdesti Le Mansin 24 tunnin ajot (tilanne 2007)? 

 

6. Mikä on presidentti Mauno Koiviston vaimon nimi? 

 

Dallas, helmikuu 2011 
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Yhteystietoja 
 

OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
KEVÄT  2011                                              KEVÄT 2011 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Tytti Lauhava-Kääriäinen  
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Anni  Courtois  
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com  
 
 

PELLET 
Eliina Novamo 
Vilma Kuvaja 
pellet@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Suvi Salovaara 
rollit@suomi-koulu.com 

 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARIT 
Hanna Vihavainen 
Markus Impola 
eskarit@suomi-koulu.com 
 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Heidi Luukkonen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 
Tiia Hyde 
tex-lapset@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 ALALUOKAT 
Eeva Toiviainen  
alaluokat@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ISOT  
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isot@suomi-koulu.com  

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski  
Laura Kattilakoski 
Christian Partanen 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com  

SIJAISOHJAAJAT 
Heidi Luukkonen  
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
mailto:eskarit@suomi-koulu.com
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Tietovisan vastaukset 

 
1. Kauhavalle vuonna 1881 

2.  Reko Lindan 

3. Keski- ja Etelä-Suomessa 

4. Askaisissa, 30 km Turusta pohjoiseen 

5. Jyrki  Järvilehto (vuosina 1995 ja 2005) 

6. Tellervo Koivisto 

 

 

Fort Worth, Stockyard, Helmikuu 2011 

 


