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Puheenjohtajan Kuulumisia 

Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään.  

Oletteko nähneet kiuruja, peipposia tai pääskysiä ? Ei se mitään, en minäkään, mutta  kesä on 

ovella.  

Maaliskuun 23. päivä pidimme jäsenkokouksen, missä kävimme läpi koulumme toimintaa ja 

budjetointia. Jäsenistö antoi hyväksynnän sekä vuoden 2012 tilinpäätökseen sekä tulevan 

lukuvuoden 2013—14 toimintasuunnitelmalle ja budjetille. Lopuksi totesimme olevamme todella 

kiitollisia koulumme tiloista NSN:llä. 

Muuttovirrasta huolimatta koulun tulevaisuus näyttää hyvältä. Teille kaikille kiitokset.  

Koulu on nyt yli puolenvälin ja parasta aikaa juhlimme pääsiäistä. Vielä on muutama koulukerta 

jäljellä ja sitten pidämme isommat kevätjuhlat, ehkä jopa lastenkonsertin eli olehan kuulolla. Laita 

siis päivä 4.5. jo  kalenteriisi. 

 

Hyvää Pääsiäistä kaikille ! 

 

pj. Leila Jäämuru 

iltaleila@verizon.net 
1-214-228 2429 

mailto:iltaleila@verizon.net
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Kirjaston Kuulumisia 

Kevättä rinnassa? Nyt kirjastolle lainailemaan ja puotiin ostoksille, aika 
aloittaa uusi 'luku' - kausi kevään valoisten päivien kunniaksi. Lukemista 
riittää kaikille, jos vaikka kokeilisit runoja, muistelmia tai vaikka 
sarjakuvia! 
 
Olemme auki normaalisti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 11-13, sekä Suomi-koululauantaisin klo 10-11.30. 
 
Nähdään kirjastolla! 
 

07.09.2013 Kesä Suomessa 

21.09.2013 Suomalaisia lastenlauluja 

05.10.2013 Suomalainen luonto 

19.10.2013 Liikuntapäivä 

02.11.2013 Suomalaiset sankarit 

16.11.2013 Suomalaiset ruoat 

23.11.2013 Suomen uutiset  

07.12.2013 Itsenäisyyspäiväjuhla 

Syksyn 2013 koulupäivät ja aiheet 

http://lukeminen.fi/
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Pellet 9.2. 2013 

Ryhmäämme kuuluu kuusi ahkeraa ja iloista 
Pelleä, tosin tällä kerralla yksi Pelle oli lomalla. 
Aloitimme tunnin tuttuun tapaan alkulorulla 
Hämä-hämähäkki ja kerroimme omat nimet ja 
iät maskottimme Anssi Apinan johdolla.  

Aiheen puitteissa kävimme läpi 
RRRRRRRUUUUUMMMM! kulkuneuvoja ja 
tutustuimme erilaisiin autoihin, laivaan, 
lentokoneeseen, koulubussiin, 
avaruusrakettiin, helikopteriin, motskariin, 
paloautoon, taksiin ja poliisiautoon. 
Lauloimme Liikennelaulun 'Muista aina, 
liikenteessä...' ja rakensimme yhteisvoimin 
palikoista junaradan.  

Askartelimme kevään kunniaksi oheisen 
taideteoksen, joka näyttää toki aivan kukalta 
terälehtineen. Seuraavaksi leikimme 
Lentokone lentää ja Laiva, laiva minnekä laiva 
menee, jotka kävivät aamujumpasta 
vanhemmille! Luimme vielä Veturi kirjan ja 
hurautimme autotyynyllä luokan ympäri 
muutaman kierroksen per Pelle. Tunti päättyi 
tuttuun loppuloruun Aurinko, aurinko lettuja 
paistaa.  

 
 

Hyvää kevättä lukijoille ja terveisiä sisaruksille 

sekä Suomi-koulun muille oppilaille! T: Pellet 

+ opet Laura & Hannele" 
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Moneksi munakennosta 

Mikäli sunnuntain egghuntin kassi on vielä hukassa, niin tässä helppo ja näppärä pupukenno :) 

Tarvitset : 

 Pahvinen munakenno 

 Maalia ja sivellin 

 Liimaa 

 Valkoista paperia 

 Pumpulia 

 2 silmää 

 2 pinkkiä ja 1 valkoinen pallo TAI musta ja pinkki tussi 

1. Maalaa munakenno esim. Ruskeaksi  

2. Piirrä valkoiselle paperille pupunnaama ja 

leikkaa se irti  

3. Liimaa pupulle silmät sekä nenäpallerot 

4. Piirrä viikset 

5. Liimaa  pupunnaama kuivuneen munakennon 

toiseen päähän ja toiseen päähän pumpulipallo 

hännäksi. 

6. Avot — egghuntin munakenno on valmis :) 

 

Ja halutessasi voit piirtää pupulle silmät ja nenän 

tussillakin :)  
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PÄÄSIÄINEN 2013 
 
Mitä pääsiäinen merkitsee? Mitä se merkitsee 
sinulle? Vastaukset näihin eivät välttämättä ole 
samat. 
 
Kristillinen pääsiäinen viittaa Jeesuksen 
ylösnousemukseen pääsiäisaamuna. 
 
Raamatun neljä evankeliumia kertovat kaikki 
samasta tapahtumasta mutta jokainen hiukan eri 
tavalla. Esimerkiksi, ketkä olivat pääsiäisaamun 
ensimmäiset nimeltä mainitut vieraat Jeesuksen 
haudalla? 
 
Matteuksen mukaan Magdalan Maria ja ”se toinen 
Maria”, Markuksen mukaan Magdalan Maria, 
Jaakobin äiti Maria ja Salome, Luukkaan mukaan 
Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, 
Johanneksen mukaan Magdalan Maria. 
 
Kaikissa neljässä evankeliumissa kerrotaan 
Magdalan Marian olleen haudalla pääsiäisaamuna. 
Muiden naisten osalta kertomukset ovat erilaiset. 
 
Tämä on tietysti haaste, kertomukset eivät ole 
yhtenevät. Näitä tekstejä ei voi harmonisoida. Onko 
Raamattu siis arvoton? 
 
Luterilainen kirkko ei ole fundamentalistinen, ts. 
luterilaiset eivät usko Raamattuun kirjaimellisesti. 
Luterilaiset ottavat Raamatun vakavasti, eivät 
kirjaimellisesti. 
 
Ylösnousemuskertomus sisältää ns. ”mythos” –
aineistoa, kertomuksilla näytetään viittaavan 
johonkin tärkeään asiaan ilman suurta huolta 
yksityiskohdista. Pääsiäisen sanoma ei ole 
kirjaimellisessa kuvauksessa, vaan sen 
merkityksessä. 

 
Pääsiäinen on uuden elämän ja toivon juhla. 
Jeesuksen fyysinen ruumis roikkui ristillä, Jeesuksen 
elämäntyö nousi kuolleista. Paavali kuvaa kirkkoa 
Kristuksen ruumiina – siinä on ylösnousemus. 
Pitkäperjantain suunnaton suru on kääntynyt 
pääsiäisaamun riemukkaaksi iloksi. Suuren pelon 
vallassa olleet Jeesuksen oppilaat panivat surun 
taakseen ja heistä tuli sinnittömän rohkeita 
evankeliumin julistajia. Jeesus elää, Rooman 
mahtava valtakunta ei voinut kukistaa häntä. 
 
Mitä pääsiäinen merkitsee sinulle? 
  
Sydämellisesti tervetuloa pääsiäismessuun, 
Jarmo Tarkki 
Kalifornian ja Teksasin Suomikirkon siirtolaispappi 
 
Tervetuloa messuun: 
Faith Lutheran Church 
6000 Morriss Road 
Flower Mound, TX 75028  
 

 

 

 

 

Pääsiäiskirkko 31.3. klo 15.00 
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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 

Maaliskuu    Huhtikuu 

Aaron Simula, 1.3. 7v.  Robert Rautapää, 4.4. 2v. 
Okko Keränen, 4.3. 5v.   Daniel Larva, 5.4. 12v. 
Petteri Pirhonen, 7.3. 13v. 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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