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Suomi-koululaisten maaliskuu on ollut 
ikimuistoisia tapahtumia täynnä. Seitsemäs 
päivä maaliskuuta odotimme NHL-pelaaja Jere 
Lehtisen vierailua koulullemme koululaisten 
iloksi, mutta pahaksi onneksemme se ei 
aivan toteutunut. Suomi-koulu toteutti 
kuitenkin jokaisen lapsen haaveen ostamalla 
mailat Jaana Lehtisen avustuksella, jotka 
Jere sitten allekirjoitti jokaiselle lapselle 
henkilökohtaisesti, joten ilman Jeren 
paikallaoloakin saimme liikuntapäivästämme 
huippuhienon (http://www.suomi-koulu.com/
Kuvagalleria.aspx). Voi sitä ilon määrää ja 
riemunkiljahduksia, mahtavia poseerauksia 
ilmaveiveistä ja puolustuksista -taisipa 
loppuaika tunneista mennäkin pelikuvioita 
suunnitellessa koko luokan kesken ja mailoja 
ihastellen. Ohjaajat ja apuohjaajatkin 
odottivat kädet hikoillen saavatko he mailoja 
ollenkaan, mutta niinpä tais käydä, että vain 
koululaiset sen saivat. Koko Suomi-koulu ei 
voi kyllin kiittää Jere ja Jaana Lehtistä, jotka 
mahdollistivat tämän iloisen tapahtuman 
onnistumisen. Kiitos Teille!
 
Tämän jälkeen koululaiset viettivätkin 
ansaittua kevätlomaa kukin tahoillaan -osa 
kuulemma kotona vain ´kyykkyhokia´ pelaten 
uudella mailallaan :))  Ilmat olivat suosiolliset 
ja kaikki toivon mukaan rentoutuivat hyvin 
loppukevään koitoksiin.
 
Eilen lauantaina palattiin taas sorvin ääreen 
´Suomen historia´ -aiheena. Taasen olivat 
ohjaajat tehnyt mahtavaa työtä koululaisten 
eteen valmistellessaan tunteja. Ryhmistä tuli 
niin iloisia ja hyväntuulisia lapsukaisia omine 
sukupuineen ja vanhanajan käpylampaineen, 
loruja ja lauluja lallatellen, isojen koululaisten 
ilmeet ihmetystä täynnä Suomen pitkästä 
ja vivahteikkaasta historiasta, mahtavaa 
ohjaajat -Te olette kaikki huippuja, kiitos! 
Puhumattakaan sitten meistä vanhemmista, 
jotka saimme jälleen nauttia maittavasta 

-melkeinpä ihan lounaasta- Julietin ja Pekan 
laittamina. Herkullisia voileipiä, kiitos Teille! 
 
Erikoiskiitoksen haluan antaa meidän Suomi-
historian asiantuntijalle Sami Simulalle. Hän 
piti sellaisen luennon isoille koululaisille, 
jonka jokaisen paikallaolijan olisi pitanyt 
käydä kuuntelemassa jo ihan yleissivistyksen 
vuoksi. Luulenpa, että monessa kodissa 
puhuttiin eilen Suomesta ja sen historiasta 
oppitunnin innoittamana. Suurkiitokset Samille 
mahtavasta luennosta ja haasteesta, jonka otit 
vastaan. Kiitos Sami!
 
Ensi kerralla 4.4 Suomi-koululla 
valmistaudutaan jo pääsiäisen viettoon ja 
tutustumme omaan kieleemme eli suomeen. 
Sitten onkin Suomi-yhteisön yhteinen 
Perhemessu 12.4 klo 15, jossa esiintyvät 
Suomi-koulun lapset kulkueena ja laulavat 
lopuksi yhdessä harjoitellun laulun. 18.4 
Suomi-koululla on aiheena ympäristöoppi, 
jonka yhteydessä vietämme myös kirpputori- 
ja kierrätyspäivää. Kaiken kruunaa koko 
Suomi-yhteisön yhteinen perhekonsertti 23.4 
klo 18, jonka vetää F/X-yhtye Suomesta (www.
fxtheband.com). Heitä auttaa ohjelman teossa 
nuorten puhallinorkesteri ja Kaamoskuoro. 
Kaikki ovat tervetulleita kaikkiin näihin 
tapahtumiin eli kalenterit esiin ja päivät 
muistiin.
 
Oikein antoisaa maaliskuun loppua ja iloista 
huhtikuun odotusta Teille kaikille!
 
Nähdään koululla,
 
pj. Leila Jäämuru

Maaliskuu 2009          www.suomi-koulu.com



Isojen Koululaisten kevät
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Nyt mennään jo pitkällä keväässä ja melkein 
kaikissa puissa on jo keväästä kertovat ihanan 
vaaleanvihreät lehdet. Luonnon uudet energiat ovat 
vallanneet pihat ja ihmisten mielet. Onko olemassa 
jotain kauniimpaa kuin kevät? Isojen koululaisten 
kevätkauden tunnit ovat näiden energioiden 
valtaamina jo täydessä vauhdissa.

Helmikuussa isot koululaiset käsittelivät 
kuvaamataidon tunnilla suomalaista arkkitehtuuria 
ja sen historiaa sanoin ja kuvin. Tehtävien kautta 
heille avartui tietämys myös rakennustaiteen 
historiasta. Käsiteltiin asunnon suunnitteluun 
liittyviä peruskäsitteitä ja symboleja sekä 
mietittiin tilan kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Pääsuunnittelutehtävänä lapset saivat sommitella 
oman ihannetalon pohjaratkaisun. Maria Isohanni 
oli koonnut kaiken tämän loistavasti yhteen 
pakettiin ja lapset olivat  innolla mukana koko ajan.
  
Helmikuun matematiikan tunnilla oli esillä 
senttimetrikäsite. Mitattiin pituuksia, korkeuksia 
ja leveyksiä. Opiskeltiin geometrisiä muotoja, 
käsiteltiin kolmiulotteisuutta ja rakennettiin 
paperista kolmiopyramidi, ympyrälieriö ja 
kuutio. Eeva Toiviainen oli valmistellut huolella 
mielenkiintoisen ja monipuolisen tunnin. Matikkakin 
voi olla siis hauskaa, jos se esitetään näin hyvin! 

Maaliskuun liikuntatunti alkoi ryhmäliikunnan 
vauhdittamana kirkon takapihalla. Toinen tunti 
oltiin sisätiloissa ja käytiin läpi Kristiinan kokoamat 
aiheet. Mietittiin liikunnan fyysisiä ja psyykkisiä 
merkityksiä. Värikästä keskustelua käytiin 
koululaisen liikunnan tarpeesta, terveellisestä 
ravinnosta, unen ja levon tärkeydestä. Puhuttiin 
myös kasvavan ja kehittyvän nuoren hygieniasta. 
Keskusteltiin tietokoneella ja TV:n  äärellä 
vietetystä ajasta - mikä olisi hyvä aika ja mikä on 
liikaa, jne. Ruuduille ei kannata juuttua!
Tunnin loppupuolella Leila tuli yhtäkkiä ovesta 
sisään ja toi Jere Lehtisen signeeraamat pienet 
jääkiekkomailat jokaiselle. Lasten suut olivat 
hymyssä ja valokuvat otettiin jokaisesta erikseen ja 
vielä yhteiskuva. Olipa iloinen ylläri!

Maaliskuun toisella suomikoulukerralla historian 
tuulet havisivat kirkkosalissa. Sami Simula

oli tehnyt selkeän ja kattavan power point 
-esityksen, joka alkoi esihistoriallisesta ajasta. 
Mielenkiintoinen historian kulku läpäisi mm. kivi-, 
pronssi- ja rautakaudet. Historian käsittely jatkui 
Ruotsin ja Venäjän valtakausien kautta Suomen 
itsenäistymiseen. Juttua riitti vuoteen 2002 asti, 
jolloin markka vaihtui euroon. Videoesityksenä 
nähtiin dokumentti Suomen tiestä talvi- ja 
jatkosotaan.

Vapaaehtoispohjalla toimivalle suomi-koulullemme 
on elintärkeää vireiden kanssamatkustajien panos.
On todellinen ILO huomata, että 
suomiyhteisöstämme löytyy näitä upeita persoonia, 
jotka ovat valmiita jakamaan lapsillemme tietoja 
ja taitoja ilman rahallista korvausta. Näillä ihmisillä 
on sydän paikallaan, he ovat rohkeita aikuisia, 
jotka eivät pelkää vastuun ottamista. Suuri kiitos 
kaikille tämän kevään suomi-koulun toimintaan 
osallistuneille ihanille ihmisille, joihin kuuluu 
ensisijaisesti tuntien toteuttajat, kuten Katariina 
Keränen, Maria Isohanni, Eeva Toiviainen, Leila 
Jäämuru ja Sami Simula.

Tulossa on vielä kaksi koulukertaa ennen 
2.5. pidettäviä kevätjuhlia. Äidinkieli 4.4. ja 
ympäristöoppi 18.4. Ota reippaasti yhteyttä 
Kristiinaan tai Leilaan, jos haluat jakaa osaamistasi, 
auttaa kahvituksessa tai missä tahansa muussa. 
Kaikki apu on tervetullutta! 

Riemuisaa kevättä kaikille!
Kristiina ja Isot Koululaiset



Maaliskuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :

3

Kirjastokuulumisia

Hiihtolomat on vietetty joko lasketellen tai 
rannalla loikoen, mutta yhtäkaikki väriä 
naamaan kaikki ovat saaneet. Nyt odotellaan 
sitten pääsiäistä, sitä viimeistä kevään suurta 
juhlaa ennen kesää!

Kirjastolla kaikki jatkuu ennallaan -ainakin 
toistaiseksi-, olemme auki normaalisti sen 
3 kertaa viikossa 11-13 koko kevätkauden. 
Olet tervetullut lainailemaan ja siinä samassa 
ostamaan pientä hyvää, etenkin suklaa näin 
pääsiäisen aikaan on todella tarpeellista 
kaikissa kotitalouksissa :))
 
Viime viikolla kirjastolla saimme nauttia 
korutaiteilija Lilli Lehtosen (www.lilliscraft.com) 
näyttelystä, mikä saikin hyvän vastaanoton 
ympäri ´businesscampusta´.Korut ovat 
kauniita ja uniikkeja yksityiskohtia täynnä, 
jokainen löytää omanlaisensa ja tarvittaessa 
taiteilija tekee juuri sellaisen kuin haluat, 
eikä samanlaista ´kävele´ hevin vastaan. 
Suurkiitokset Lilli Lehtoselle mahtavasta 
näyttelystä, kirjasto tuntui jo perjantaina liian 
tyhjältä poistuessasi.
 

Tervetuloa kirjastolle,
 -Leila & helpperit-

Ps. Jos olet halukas auttamaan kirjastolla, ota 
rohkeasti yhteyttä iltaleila@verizon.net

Paljon Onnea kaikille Maaliskuun 
Sankareille !

 Okko Keränen, 4.3. 1v
 Aaron Simula, 1.3. 3v
 Petteri Pirhonen, 7.3. 9v



Ehtoollinen saa koskettaa lasta
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Ensimmäiset  tuhat vuotta kirkon historiassa 
kaikki kastetut lapset saivat osallistua ehtool-
liselle. Suomessa lasten ehtoolliskäytäntö 
palautettiin 1979. Viime vuosina lasten ehtoolli-
sellakäynti on yleistynyt. Enää ei pidetä tiukkaa 
rajaa siitä, että vasta rippikoulun jälkeen 
annetaan ehtoollinen. Siihen asti lapsi siunataan 
ehtoollisen jaon yhteydessä.  Jokainen kastettu 
lapsi saa osallistua ehtoolliselle yhdessä van-
hempansa tai kumminsa kanssa. Totta kai 
on hyvä antaa lapselle ehtoollisopetusta, 
mikä antaa samoin kuin muukin kristillinen 
kasvatus ja opetus lapselle eväitä vakaumuksen 
muodostamiselle, ihan samalla tavalla kuin 
vanhemmat kasvattavat suomen kieleen tai 
liikennekäyttäytymiseen.

Tullessaan perheensä  kanssa kirkkoon ja 
ehtoolliselle lapsi imee itseensä ilmapiiriä 
ja tapahtumia, hän voi aistia jotain pyhää 
vanhempien hiljentyessä nauttimaan ehtoollista. 
Lapset elävät ja oppivat matkimalla, kyselemällä 
ja intuitiivisesti. Usein opitaan ensin joku tapa, 
ja tavan sisältö paljastuu, avautuu vähitellen 
lapsen kasvaessa. Tiivistetysti voidaan sanoa, 
että lapsuuden kokemukset ja ehtoollisella 
käynnit ovat paras pohja ymmärtää myöhemmin 
elämässä ehtoollisen merkitys.

Miten me otamme vastaan sen, että leivässä ja 
viinissä syömme ja juomme  Kristuksen ruumiin 
ja veren syntiemme anteeksisaamiseksi. Voimme 
ajatella: Kristus meissä. Tai että vastaanotamme 
ehtoollisaineet ja tiedämme olevamme osa 
satojen vuosien ketjua.  Ehtoollinen on salaisuus, 
jota edes aikuinen ei voi loppuun saakka 
ymmärtää. Ehkä riittääkin, että vastaanottaa 
ehtoollisen lahjan ja uskoo, kun sanotaan  
“sinun puolestasi”.  Lapsi tarvitsee  ehtoollista 
samoista syistä kuin aikuinen. Ehtoollinen tukee 
lapsen hengellistä elämää ja kasvua sekä antaa 
hänelle uskon salaisuuteen liittyvät lahjat.
Pääsiäisen aikaan on hyvä kertoa lapselle 
Jeesuksen tarjoamasta viimeisestä ateriasta. 
Tapahtumasta kertovia taulujakin on nähtävillä 
joka paikassa. Tuon kiirastorstain tapahtuman 
jälkeen ovat  kristityt viettäneet ehtoollista ja 
muistelleet Jeesusta ja sitä, mitä hän on tehnyt 
puolestamme. Ehtoollinen on yhteyden ateria. 
Se on yhteyttä Jeesukseen ja toinen toisiimme. 
Jakaessamme leivän ja viinin, saamme elä-
määmme vahvistusta ja anteeksiantamusta.  
Jumalan armo kuuluu lapsellekin.

Eli kun tulet lapsen kanssa kirkkoon ja 
ehtoollispöytään, sovi etukäteen siunataanko 
hänet, vai ottaako hän ehtoollisen.  Jos lapselle 
jaetaan ehtoollinen, hän ottaa pikarin telineestä 
ja tulee jakajan eteen kämmenet avoinna 
merkiksi siitä, että jakaja voi laittaa leivän 
siihen. Saatuaan leivän lapsi sanoo aamen ja 
siirtyy viininjakajan eteen. Samoin saatuaan 
viinin lapsi sanoo aamen ja siirtyy nauttimaan 
ehtoollisen sivuun kaikessa rauhassa.  Lapselle 
kaadetaan yleensä vain tilkka viiniä. Tosin lapsi 
voi viettää ehtoollista nauttimalla vain leivän. 
Se on ihan ok.

Tavataan pääsiäisenä kirkossa
Seppo
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