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Puheenjohtajan Kuulumisia 

Kevät saapuu Teksasiin, vai saapuuko sittenkään!  Olemme saaneet nauttia harvinaisen 
pitkään kylmistä yöpakkasista ja vilpoisista aamuista, mutta missä viipyy lämpimät 
kevätilmat. Maanantaina oli sää kuin paras kesäilma Suomessa, ja nyt saa taas olla 
talvitakki päällä. Tuuli on purevan kylymä kuin ikkään Oulussa, vaikka aurinko 

paistaakin kauniisti. Onko ilmassa muutoksia!!   

Kevätlukukausi on mukavalla mallilla. Viime koulukerralla vietettiin Perinnepäivää, mikä olikin erilainen ja antoisa 
koulukerta. Meillä oli aivan mahtavia työpajoja ja makeat tarjottavat.  Lapset painoivat nättejä kasseja (pari essuakin 
taisi tulla), maalasivat kivileppäkerttuja, tekivät monen monta Suomen lippua jalustoineen, jne., lue lisää Katariina 
Keräsen toimittamasta Perinnepäivä -jutusta tuonempaa lehdestä. Samalla kerralla valokuvaaja Tytti Lauhava-
Kääriäinen kävi ottamassa kaikista ryhmistä luokkakuvat, sekä kuvia koko perinnepäivästä (kaikki kuvat tulevat 
webbisivuille). Hienoja kuvia ja mukavia muistoja oli päivä pullollaan, ja mikä tärkeintä, niitä kädentaitojakin tuli 

harjoiteltua oikein olan takaa "näppärästi omin sormin".  

Olemme kevään tuntisuunnitelmassa kirjaimissa Ä ja Ö, ja niitä harjoittelemme nyt tulevana lauantaina. Vaikka 
kevätloma on ovella, toivomme näkevämme teidät koululla.  Sitten onkin mukava jäädä ansaitulle "hiihtolomalle". 
Toivottavasti kaikilla on hyvät voiteet suksissa, ja luisto mitä mainioin. 

  

Nähdään koululla, ja oikein hyvää kevätlomaa kaikille! 

  

pj. Leila Jäämuru 

iltaleila@verizon.net 
1-214-228 2429 

 

 

Suomi-koulun luokkakuvat kevät 2013 

Käy kurkkaamassa kuvat täällä  

mailto:iltaleila@verizon.net
https://picasaweb.google.com/117814521253031233749/20130228?authkey=Gv1sRgCMC6tJa68v7_fw&feat=email#5850111497540857378
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Kirjaston Kuulumisia 

Kirjastolla tehtiin helmikuussa suurinventaario, missä käytiin jokainen 
lainamateriaali läpi, samalla poistettiin rikkinäisiä, vanhoja ja lainaamattomia 
kirjoja melkoinen määrä. Inventoinnin yhteydessä "löytyy" aina kirjoja, jotka 
ovat tiellä tietämättömissä, ..... kone ei ole ottanut niitä lainaukseen, lainattu 
ohi koneen...... yhteensä yli 150 kappaletta. Yli 100 lainamateriaalia on 
lainassa, mutta niitä ei ole palautettu, pisimmät laina-ajat ovat melkein 4 
vuotta. Sitten on lainaukset, jotka ovat lähteneet muille maille muuttokuormien 
joukossa.   

Pyydän teitä kaikkia vielä kerran katsomaan omista kirjahyllyistänne, oisko 
siellä Suomi-kirjaston kirjoja/pokkareita/CD-levyjä/DVD-elokuvia, joskus ne 
vain jää muiden kirjojen tai DVD -levyjen jalkoihin. Toivottavasti vielä löytyisi 
näitä puuttuvia kirjoja.  

Olemme auki entiseen tapaan ma-ke-pe 11-13, ja joka toinen lauantai 10-12.  

Spring break-viikolla olemme auki ainoastaan keskiviikkona !  

  

Nähdään kirjastolla ja nautitaan kirjojen maailmasta. 

  

Tervetuloa! 

 -Kirjaston väki- 

http://lukeminen.fi/
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 Suomen pystykorvasta UNESCON 

maailmanperintökohde 

Näin Perinnepäivien teemaan liittyen tässä pieni tarina eräästä merkittävästä suomalaiseen kulttuuriin 

liittyvästä perinteestä, nimittäin haukkuvasta suomalaisesta lintukoirasta. Suomen Pystykorvaa esitetään 

parhaillaan liitettäväksi UNESCOn Maailmanperintökohteeksi.  

 

Minun nimeni on Oliver. Olen reilun vuoden ikäinen Suomen 

Pystykorva. Asun Coppellissa isäntäni ja emäntäni kanssa. Meillä on iso 

takapiha jossa voin juosta ja joskus kaivella matoja nurmikosta ja 

haukkua oravia jotka tulevat uhittelemaan minulle aidan päällä. 

Mrourr! 

Me Suomen Pystykorvat olemme olleet suomalaisten kavereita 

kauemmin kuin kukaan edes jaksaa muistaa. Olemme peräisin luonnon 

koirakannoista joka tarkoittaa että meitä ei ole jalostettu muista 

roduista, niinkuin monet muut rodut nykyisin on.  

 

Ennen vanhaan olimme isännän korvaamaton apulainen metsällä, 

haukuimme hänelle lintuja, oravia, näätiä, hirviä, jopa karhujakin. 

Pidimme myös huolta että kukaan vieras ei tullut salaa pihaamme 

ilman että isäntä tai emäntä asiasta tietäisi. Olimme tavallaan 

entisaikojen hälytysjärjestelmä! 

 Niin, ja tietysti leikimme mielellämme lapsien kanssa sillä välin kun 

emäntä teki askareitaan. Meillä on muuten niin lämmin turkki että 

tarkenemme olla ulkona vaikka kuinka kovassa pakkasessa. Jotkut 

meistä asuvatkin ulkona koiratarhassa koko vuoden. Toki siellä on 

silloin mukava lämpöeristetty koirankoppi jonka katolta on myös 

hyvä seurata päivällä mitä ympäristössä tapahtuu. 

 

 
Nykyisin me olemme useimmiten perheemme seurakoirina 

taajamissa. Siellä ei oikein voi metsästää. Onneksi nykyajan 

ihmisellä on meille muutakin käyttöä. Kuljetamme esimerkiksi 

isäntäväkeämme kävelyllä tai juoksulenkillä ja meille opetetaan 

kivoja juttuja kuten Agilityä. Siinä on  sellainen rata jossa saa 

juosta kovasti ja hyppiä ja pujotella esteitä, ja ihminen on aina 

iloinen ja antaa kovasti kehuja ja herkkuja lopuksi. Varsinkin 

silloin kun mukamas teemme hänen tahtonsa mukaan.   
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 Suomen pystykorvasta UNESCON 

maailmanperintökohde Joskus me käymme koiranäyttelyissä. Siellä on muitakin 

koiria, ja sitten me juoksetamme ihmistämme ympäri 

näyttelykehää. Sitten siellä on joku varmaan nälkäinen setä tai 

täti, niin ainakin luulen, koska hän haluaa aina tutkia että 

onko meillä ruokaa hampaiden välissä. Tai jotakin, koska hän 

katsoo ensin meidän suuhun ja kun sieltä ei mitään löydä, niin 

sitten vielä taputtelee turkkiakkin että jos jossakin olisi joku 

namipala piilossa.  

Jos jaksaa kiemurtelematta antaa tuomarisedän tai –tädin 

katsoa hampaita ja taputella turkkia ja vielä muistaa seistä 

suorana ja hiljaa, niin silloin myös kehutaan ja saa herkkuja.  

Minun isoisäni (tuossa kuvassa) sanoi saavansa jopa pihviäkin! 

 

Joskus se näyttelyssäolo on tylsää kun ei saa haukkua eikä 

leikkiä muiden koirien kanssa, siitä voi saada jopa toruja. 

Onneksi aina välillä pääsee koirapuistoon jossa on muita koiria 

joiden kanssa voi laukata ja telmiä niin paljon kuin jaksaa.  

Sitä kivempaa on vain se kun minua rapsutetaan. Olenkin 

opettanut isäntäväkeni rapsuttamaan komennosta. Minun pitää 

vaan mennä selälleen ja vähän urista että ”RAPSUTA!”  niin 

yleensä silloin saa rapsutuksia. Ai jai jai... 

 

 

Oliverin ajatuksia kirjaili Jouni Saastamoinen 

Suomen pystykorva on Suomen virallinen kansalliskoira. Luonteeltaan hän on tyypillinen  suomalainen: 

hänellä on omat vahvat mielipiteet asioista ja hän tuo ne selkeästi julki jos on aihetta. Voi olla jukuripää ja on 

useimmiten hyvin älykäs, itsenäinenkin mutta yleensä seuranhaluinen ja tuttavilleen uskollinen ystävä. 

Vieraita kohtaan saattaa olla joskus varauksellinen, ainakin alkuun, kunnes näkee että isäntäväki on vieraiden 

hyvä tuttu. Herkkätuntoinen, ja jos kohdellaan huonosti, hän ei unohda sitä koskaan. Tarmokas ja reipas, ei 

mikään sohvaperuna, vaan kaipaa säännöllisesti liikuntaa. 

Suomen Pystykorvalle ollaan juuri hakemassa UNESCOn maailmanperintökohteen asemaa . Suomen 

Kennelliitto, Suomen Pystykorvajärjestö ja Metsästäjäliitto ovat tämän hankkeen takana.  

Täällä Teksasissa on myös pystykorvien kasvattajia. Lähin heistä, Ms. Diane Helland, jolla on Crowns Finnish 

Spitz –niminen kenneli, asuu Fort Worthissa. Oliver-koira on myös sieltä kotoisin. Maaliskuun 23. – 24. 

Päivinä Fort Worthin Amon G. Carter messukeskuksessa on kaikkien rotujen koiranäyttely jossa 

pystykorviakin on mukana kymmenkunta. 
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 Röllien Kevätkuulumisia 

Keitä me olemme: 7 innokasta ja reipasta 3-5-vuotiasta lasta 

Mitä me teemme Suomi-koulussa: leikimme, laulamme, loruilemme, juttelemme, askartelemme (Suomeksi 

tietenkin) 

 

Mitä Röllit jo osaavat: "hypätä trampoliinilla", "sukeltaa ilman laseja", "leikkiä”, leikata saksilla", "kiipeillä 

puissa", ”laulaa”... 

 

Kevään aikana aiheena on kirjaimet. Tuntien aikana lorupussista löytyy monen monta kirjaimeen liittyvää 

lorua ja laulua. Askartelujen tuotoksena puolestaan syntyy kirjaintauluja aiheena olevan kirjaimen mukaan. 

 

H niin kuin Haamu:            E niin kuin Elefantti:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R niin kuin Rytmit 

 

 

Kirjaimia, leikkiä, loruja, laulua, askartelua ja 

paljon keskusteluja - niistä on Röllien kevään 

Suomi-koulun tunnit tehty. 

 

Mukavaa kevättä kaikille! 

Suvi Salovaara, Röllit-ryhmän ohjaaja 
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Suomi-koulun perinnepäivää vietettiin lauantaina 23.2.  klo 10—12. 

Teemalla näppärästi omin sormin koululaiset pystyivät tekemään 

kaikenlaista kivaa ja ihan omin käsin. Parituntisen aikana oli mahdollisuus 

piipahtaa erilaisissa työpajoissa : oli kankaanpainantaa mm. perunalla, 

puutyöpaja, jossa tehtiin oma suomenlippu, kivityöpaja, jossa kivestä 

maalattiin ihania pikkusiilejä tai leppäkerttuja, avaimenperien tekoa, 

helmien pujotusta sekä kangaspuilla kutomista, josta muistona ihana pieni 

raidallinen matto :) Lisänä tietenkin perinteinen laululeikki-nurkkaus sekä sanaselityskisa. Paljon onnea Olavi 

Pulkkiselle ja Joel Sjölle—heistä molemmista kruunattiin Suomi-koulun vaka vanhat Väinämöiset. Pisteenä 

iin päälle kahvit /mehut karjalanpiirakoiden, pullien sekä runebergintorttujen kera.  Oi mikä ihana näppärä 

päivä :) Kuvat puhukoon puolestaan !  

Kuvat: Tytti Lauhava-Kääriäinen, Tuula Aro, Helena Tiainen 

Näppärästi Omin Sormin 
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Lapset olivat kokoontuneet kirkkoon kuulemaan papin esitystä pääsiäisestä. 

Nuorimmat olivat 5-6 vuotiaita, vanhimmat 9. Kysyin heiltä, miksi pääsiäistä 

vietetään, mitä kuuluu pääsiäiseen. 

Yksi vastasi: pääsiäisenä meillä on pääsiäispupuja. Aivan oikein. Mutta mitä 

vielä? Toinen vastasi, pääsiäisenä meillä on pääsiäismunien etsintämetsästys. Kolmas sanoi, 

pääsiäisenä puhutaan Jeesuksesta. 

Riemuitsin viimeisestä vastauksesta, mutta sitten se vaikein kysymys: mitä Jeesus teki ja mitä 

hänelle tapahtui pääsiäisenä? Pienen pieni pisamoilla varustettu tyttö nosti kätensä vastatakseen 

ja selitti innokkaasti: pääsiäisenä Jeesus muni pääsiäismunan! Tämä ehkä riittää 5-vuotiaille, mutta 

me muut tarvitsemme enemmän.  

Joillekin ihmisille pääsiäinen merkitsee Jeesuksen ristinkuolemaa ja kuolleista nousemista 

pääsiäisaamuna. Monet uskovat Jeesuksen palaanneen takaisin fyysisen ruuminsa kanssa elävien 

keskuuteen. 

Tutkijoiden näkemys on toinen. Pääsiäiskertomukset ovat vertauskuvia, niiden tarkoituksena ei ole 

raportoida historiallisesta tapahtumasta. Ne ovat ns. mythos –kertomusta, kertomuksia joiden 

takana ei ole historiallinen tapahtuma, vaan joiden merkitys on paljon laajempi.  

Rooman miehittäjävaltakunta pelkäsi poliittisia kapinallisia. Tavallisia rikollisia kohdeltiin huonosti, 

mutta ainoastaan poliittiset rikolliset ripustettiin ristille valtateiden varsille kaikkien muiden 

varoitukseksi: näin käy sinullekin jos nouset kapinaan keisaria vastaan. 

Rooma näki Jeesuksen poliittisena uhkatekijänä. Hänet piti saada ristille varoitukseksi. Keisarin 

ohjelma oli tämä: uskonto, sota, voitto rauha. Syntyi ”pax romana”, joka perustui väkivallalle. 

Tällainen rauha oli ja on yhä edelleen usein seuraavan sodan syy. 

Jeesuksen ohjelma oli toisenlainen: uskonto, väkivallattomuus, oikeudenmukaisuus, rauha. Näin 

saavutettu rauha, väkivallattoman oikeudenmukaisuuden kautta rauhaan, on kestävä.  

Pääsiäisenä Jeesuksen ohjelma nousi kuolleista. Rooma ei pystynyt kukistamaan Jeesusta ja hänen 

aloittamaansa liikettä. Paavali nimesi ylösnousseen Jeesuksen kirkoksi, Kristuksen ruumiiksi. Tämä 

Jeesus elää tänäkin päivänä. Hän on läsnä seuraavan kerran Dallasin Suomikirkon messussa 

maaliskuun 31. päivä. Sydämellisesti tervetuloa pääsiäismessuun!  

Riemullista pääsiäistä kaikille! 

Pastori Jarmo Tarkki 

Lisätietoja finnishlutheran.org 

Mikä ihmeen pääsiäinen ? 
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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  helmi—ja maaliskuussa 2013 

Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea 

Helmikuu    Maaliskuu 

Leo Nikkanen, 2.2. 3v  Aaron Simula, 1.3. 7v. 
Oskari Pirhonen, 5.2. 15v  Okko Keränen, 4.3. 5v.  
Ellen Kisselburg, 20.2. 7v  Petteri Pirhonen, 7.3. 13v. 
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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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