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Varapuheenjohtajan	  kuulumisia	  
	  
Luin	  juuri	  eräästä	  blogista	  loistavan	  ajatuksen:	  "Vain	  juoksu	  on	  juoksua.	  Lause	  juoksemisesta	  on	  lause."	  Päätin	  
pitää	  tuon	  ajatuksen	  mielessäni	  ainakin	  jonkun	  aikaa	  ja	  keskittyä	  elämässä	  olennaisiin	  asioihin.	  Miten	  se	  liittyy	  
Suomi-‐kouluun	  ja	  "Varapuheenjohtajan	  kuulumisia"-‐kirjoitukseen?	  Tämä	  ei	  ala	  hyvin,	  ajauduin	  heti	  hakoteille...	  
	  
Oppiminen.	  Suomen	  kieli.	  Lapset.	  Nämä	  ovat	  minusta	  Suomi-‐koulun	  olennainen	  osuus,	  toiminnan	  motivaattori.	  
Me	  aikuiset	  -‐	  ohjaajat,	  vanhemmat,	  johtokunta,	  muut	  vapaaehtoiset	  -‐	  olemme	  Suomi-‐koulun	  kannalta	  olemassa	  
vain	  yhtä	  tarkoitusta	  varten:	  luomassa	  lapsille	  mahdollisuuden	  oppia	  suomen	  kieltä	  ja	  suomen	  kielellä.	  Minusta	  
on	  hienoa	  olla	  mukana	  tässä	  toiminnassa	  ja	  päästä	  seuraamaan	  lasten	  oppimisen	  iloa.	  Uskon,	  että	  monet	  
muutkin	  tuntevat	  samalla	  tavalla.	  (Jos	  nyt	  tuntuu	  erityisen	  paljon	  siltä,	  että	  haluaisit	  rakentaa	  Suomi-‐
kouluamme	  ohjaajana,	  johtokuntatoimissa	  tai	  muuten	  vapaaehtoisena,	  tee	  rohkeasti	  itsestäsi	  ilmianto!	  Yhdessä	  
tekeminen	  on	  erityisen	  mukavaa.)	  
	  
Puitteiden	  luominen	  eli	  se,	  minkä	  me	  aikuiset	  olemme	  ottaneet	  hommaksemme,	  sisältää	  hurjasti	  erilaisia	  
tehtäviä.	  Aloitin	  varapuheenjohtajana	  helmikuun	  jäsenkokouksen	  jälkeen	  ja	  tuo	  tehtävien	  kirjo	  on	  sen	  jälkeen	  
selvinnyt	  minulle	  yhä	  paremmin.	  Tiedättehän,	  kun	  katsoo	  laatikkoon	  pienen	  reiän	  läpi,	  näkee	  vain	  osan	  sisällä	  
olevista	  asioista.	  Tämä	  tietenkin	  olettaen,	  että	  laatikossa	  on	  valot	  päällä,	  muutenhan	  ei	  näe	  mitään,	  koska	  on	  
pimeää.	  Jos	  suurentaa	  reikää,	  näkee	  paljon	  enemmän.	  Jos	  menee	  laatikkoon	  sisälle	  ja	  katselee	  joka	  puolelle,	  
näkee	  melkein	  kaiken.	  Samalla,	  kun	  tehtävien	  asioiden	  määrä	  tilinpäätöksistä	  Suomi-‐koulukertojen	  voileipä-‐
tarjoiluihin,	  raha-‐anomuksista	  nettisivun	  päivityksiin,	  kirjastoon	  ja	  Suomi-‐puotiin	  saakka	  on	  hiljalleen	  avautu-‐
nut	  silmieni	  eteen,	  osaan	  myös	  entistä	  paremmin	  arvostaa	  jokaisen	  panosta	  Suomi-‐koulun	  toiminnassa.	  
Toisaalta,	  mitä	  enemmän	  toimintoja	  Suomi-‐koululla	  on,	  olkoonkin,	  että	  niitä	  kaikkia	  voidaan	  varsin	  
perustellusti	  	  pitää	  tarpeellisina,	  sitä	  kauemmaksi	  saattaa	  Suomi-‐koulun	  ydinasia,	  lapset	  ja	  oppiminen,	  
harhautua	  meidän	  aikuisten	  mielestä.	  
	  
Lähimpänä	  olennaista	  toimintaa	  aikuisista	  ovat	  tietenkin	  ohjaajat.	  Me	  vanhemmat	  saamme	  kiittää	  heitä	  
lukuisista	  ideoista,	  heidän	  ajastaan	  ja	  tarmostaan	  lastemme	  kanssa	  (ja	  ilman	  lapsia	  tuntien	  valmistelun	  parissa!)	  
ja	  ennen	  kaikkea	  siitä	  oppimisen	  ilosta,	  jonka	  lapsemme	  ohjaajien	  kautta	  omaksuvat.	  
	  
Eniten	  saamme	  kuitenkin	  olla	  kiitollisia	  lapsistamme.	  Jokaiselle	  vanhemmalle	  varmasti	  tuttujen	  ilmiselvien	  
syiden	  lisäksi	  nimittäin	  lasten	  ansiota	  on	  myös	  se,	  että	  nuo	  pienet	  ihmiset	  ovat	  tuoneet	  meidät	  vanhemmat	  
yhteen,	  kun	  haluamme	  pitää	  meille	  itsellemme	  arvokkaan	  kielen	  ja	  suomalaisen	  kulttuurin	  rikastuttamassa	  
myös	  lastemme	  elämää.	  	  Tässä	  prosessissa	  voi	  hyvinkin	  olla,	  että	  aikuinenkin	  huomaa	  kulttuurissamme	  uusia	  
piirteitä	  tai	  kokee	  vanhat	  uudella	  tavalla	  lasten	  suhtautumisen	  vuoksi.	  Itse	  odotan	  moista	  tapahtuvaksi	  vapun	  
suhteen.	  Niin	  entinen	  teekkari	  kuin	  olenkin,	  en	  ole	  koskaan	  innostunut	  vapusta.	  Voi	  hyvinkin	  olla,	  että	  
tulevaisuudessa	  lasten	  riemu	  vappupalloista,	  serpentiineistä,	  simasta	  ja	  munkeista	  onnistuu	  kääntämään	  
omankin	  pääni	  taas	  tupsulakilliseksi	  huhti-‐toukokuun	  vaihteessa.	  	  
	  
Vapun	  hengessä	  haluan	  nostaa	  nyt	  maljan	  kaikille	  Suomi-‐kouluyhteisön	  aikuisille	  -‐	  ja	  ennen	  kaikkea	  sille	  
oleelliselle	  porukalle:	  lapsille!	  Kippis!	  
	  
Outi	  Reentilä	  	  
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Pallerot	  ja	  Pellet	  yhdessä	  musiikkituokiolla	  
	  
Kaksi	  pienintä	  Suomi-‐koulun	  ryhmää	  päätti	  pitää	  yhteisen	  musiikkituokion	  isompien	  
ryhmien	  saadessa	  nauttia	  nukketeatteriesityksestä.	  Olimme	  valinneet	  muutaman	  tutun	  
laululeikin,	  joita	  säestämään	  saimme	  upeasti	  kitaralla	  soittavan	  Markuksen,	  Pellet-‐
ryhmäläisen	  isän.	  Lapset	  osallistuivat	  hienosti	  leikkeihin,	  osa	  jopa	  ilman	  vanhempia!	  	  
	  
Sekä	  pienet,	  että	  isot	  nauttivat	  tuokiosta	  niin	  paljon,	  että	  ohjaajat	  päättivät	  yrittää	  myös	  
perustaa	  Suomi-‐koulun	  loputtua	  puistomuskarin	  kesäksi	  (mutta	  siitä	  lisää	  toisaalla).	  
Kiitos	  kaikille	  onnistuneesta	  musiikkihetkestä!	  
	  
Pienten	  ryhmien	  opet,	  
Hannele	  ja	  Laura 
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Moi,	  
minun	  nimeni	  on	  Alexandra,	  olen	  11	  vuotta,	  ja	  asun	  
Dallasissa.	  Vaikka	  asun	  Dallasissa,	  muistan	  Suomen	  todella	  
hyvin.	  Harrastin	  telinevoimistelua	  Suomessa,	  ja	  harrastan	  
sitä	  täälä	  Dallasissakin.	  Kesän	  aikana	  menin	  Suomeen,	  
kesäleirille	  Kuortaneelle.	  Kuortaneella	  me	  ei	  kuitenkaan	  

vain	  voimisteltu,	  mutta	  myös	  käytiin	  lenkillä,	  kävelyllä	  metsässä,	  tehtiin	  voimaa	  ulkona	  
leikkipaikalla,	  ja	  omalla	  ajallamme	  me	  levättiin,	  tai	  leikittiin	  ulkona.	  
	  
	  	  
Kuortaneella	  me	  asuttiin	  pienessä	  rivitalossa,	  siinä	  oli	  huone	  joka	  sisälti	  kaksi	  sänkyä,	  vessa,	  
makuuhuone	  joka	  sisälti	  kolme	  sänkyä,	  ja	  siinä	  oli	  jopa	  pieni	  keittiö,	  ja	  ruokapöyta.	  
Aamupalaksi	  ja	  iltapalaksi	  minä	  yleensä	  söin	  pikapuuroa,	  ja	  kurkkuvoileipää.	  Lounasta,	  ja	  
illallista	  me	  söimme	  kuortaneen	  ruokailuhuoneessa,	  jossa	  oli	  buffetti.	  
	  	  
Minä	  pidin	  kuortaneen	  leiristä	  hyvin	  paljon	  koska	  se	  tavallaan	  tuntui	  siltä,	  kuin	  asuisi	  omassa	  
pienessä	  asunnossa	  kavereittensa	  kanssa,	  ja	  ei	  ollut	  aikuisia	  koko	  ajan	  kertomassa	  sinulle	  mitä	  
tehdä,	  mitä	  syödä,	  tai	  milloin	  tehdä	  mitä.	  Valmentajamme	  kuitenkin	  tulivat	  tarkistamaan	  että	  
me	  olemme	  nukkumassa	  kello	  kymmenen,	  ja	  ettei	  me	  häiritä	  ketään	  myyta	  joka	  asuu	  meidän	  
lähellä.	  
	  	  
Alexandra	  Aaltonen	  
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Hyvää	  syntymäpäivää	  kaikille	  
huhtikuun	  sankareille	  J	  

	  
	  

	  
	  

	  

Robert Rautapää 4.4. 3v. 
Noah Gray, 7.4. 1v 
Lasse,Nikkanen 22.4. 6v 
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KRISTUKSEN	  ILMESTYMISET,	  TARUA	  VAI	  TOTTA?	  
 	  

Pääsiäisen jälkeen tapahtui Jeesuksen ilmestymisiä kuolleista. 
Kaikissa näissä kertomuksissa on outoja piirteitä. 1. sunnuntaina 
pääsiäisen jälkeen evankeliumitekstissä (Joh. 21:1-14), niin kuin 
Emmauksen tien ilmestyksessä, opetuslapset eivät tunnista Jeesusta 
samoin kuin Maria Magdaleena ei tunnista Jeesusta haudalla 
pääsiäisaamuna.	  
 	  
Jeesuksen taivaaseen ottamisen aikataulu vaihtelee kertojasta 
riippuen. Luukas 24:1-51 kertoo sen tapahtuneen pääsiäispäivän 
iltana samoin kuin Markus 16:9-19 (ei alkuperäisessa Markuksen 
evankeliumissa). Lyhyestä aikataulusta johtuen ilmestyksiä oli hyvin 
vähän.	  
 	  
Apostolien tekojen mukaan (1:2-3,9) Jeesus astui taivaaseen 40 

päivää pääsiäisen jälkeen. Nyt ilmestyksille oli paljon enemmän aikaa. Aikataulun puolesta tämä on 
outoa siksi, että Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja on oletettavasti yksi ja 
sama henkilö. Olisi luullut hänen muistavan oikean aikataulun. Mistä on kysymys?	  
 	  
Antiikin ajan tavallisesti nimettömille kirjoittajille historiallinen tarkkuus ei ollut tärkeätä. He 
kirjoittivat ”mythos” ei ”logos” –tyylillä. Tämä tarkoitti sitä, että tekstien tarkoituksena ei ollut antaa 
tosiasioihin perustuvaa uutisraporttia tapahtumista, vaan evankeliumit ovat jo saarnoja, selittävät 
sitä mitä tapahtui tekemällä tärkeitä huomioita. 	  
	  
Kristuksen pääsiäisen jälkeisten ilmestyksien tarkoituksena oli osoittaa, että vaikka mahtava Rooman 
valtakunta ristiinnaulitsi Jeesuksen maallisen ruumiin, Kristus elää. Paavali selittää tämän 
kirjoittamalla kirkosta Kristuksen ruumiina. Näin Kristuksen ilmestykset eivät ole tarua eivätkä totta, 
ne ovat varhaisten kristittyjen näkemyksiä siitä, mitä tapahtui, heidän tapansa kertoa omista 
kokemuksistaan. Kirkko Kristuksen ruumiina elää ja on täällä meidän kaikkien keskellä, kaikista 
vajavaisuuksistaan ja ongelmistaan huolimatta.	  
 	  
Tänä vuonna kristikunta viettää helatorstaita, Kristuksen taivaaseen astumisen juhlaa 29.5., 40 
päivää pääsiäisestä.	  
 	  
Seuraava messu on sunnuntaina 25.5. Klo 15. Messun yhteydessä pidetään suvikonsertti, mukana 
suomalainen eturivin sellisti Jussi Makkonen ja kanttorimme Ruusamari Teppo. Luvassa on mm 
Sibeliuksen suosikkikappaleita Valse Tristestä alkaen. Sydämellisesti tervetuloa kaikille.	  
	  
Pastori Jarmo Tarkki	  
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Kirjaston Kuulumisia 

Hei,	  olen	  Sanna	  Salminen	  ja	  muutimme	  
mieheni	  ja	  mäyräkoiran	  kanssa	  Alleniin	  
puolisen	  vuotta	  sitten.	  Sitä	  ennen	  ehdimme	  
asustella	  1,5	  vuotta	  Chicagon	  liepeillä.	  	  
	  
Olen	  hiljattain	  aloittanut	  kirjastolla,	  joten	  
jatkossa	  minuun	  voi	  törmätä	  siellä.	  
	  
t.Sanna	  

Osa	  teistä	  on	  jo	  huomannut,	  että	  Suomi-‐koulun	  kirjasto	  löytyy	  
Facebookista	  (suomikirjasto),	  mutta	  osalle	  se	  voi	  olla	  uusi	  tuttavuus.	  Ole	  
ystävällinen	  ja	  käy	  katsomassa	  uusimmat	  uutiset	  kirjastoltamme	  sen	  
kautta.	  Sivut	  on	  tehnyt	  Riku	  Pirhonen,	  joka	  huolehtii	  päivityksistä	  yhdessä	  
kirjastoavustajamme	  Nina	  Pirhosen	  kanssa.	  Pyrimme	  ilmoittamaan	  ja	  
kuuvaamaan	  sekä	  kirjaston	  että	  puodin	  kaikki	  uutuudet.	  Sieltä	  voit	  lukea	  
myös	  kirjastolla	  järjestettävistä	  tapahtumista	  mm.	  kirjakerhot	  ja	  
satutunnit.	  
	  
Olemme	  saaneet	  myös	  uuden	  apulaisen	  joukkoomme	  eli	  Sanna	  Salminen	  
auttaa	  meitä	  kirjastolla	  eri	  päivinä.	  Sannan	  esittelyn	  löydätkin	  tuosta	  
yläpuolelta.	  
	  
Muuten	  kirjastolla	  on	  samat	  kuviot,	  auki	  ma-‐ke-‐pe	  11-‐13.	  Leipää	  saatavilla	  

ke-‐pe,	  ja	  ennakkotilauksia	  voit	  tehdä	  Leilalle	  vaikka	  tekstaten	  214-‐228	  2429.	  
	  
Tervetuloa	  lainailemaan	  ja	  ostoksille,	  
	  
-‐Kirjastoväki-‐	  
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