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Päätoimittajien tervehdys
Tämän lehden päätoimittajina olemme onnellisia, että saimme lehtemme valmiiksi ja
painokelpoiseksi. Nyt valaisemme teitä siitä, kuinka tämä vaativa urakkamme oikein eteni.
Kun meiltä vuosi sitten kysyttiin haluaisimmeko olla vastuussa tämän vuoden lehdestä,
olimme innoissamme ja vastasimme kyllä. Samalla ajattelimme niitä huonoja puolia,
ylimääräisiä kotitehtäviä, vastuuta ja artikkeleiden perässä juoksemista, emme olleet
varautuneet siihen kuinka vaikeata se oikeasti olisi. Sanoimme heti, että haluaisimme jotain
vastineeksi. Alun perin halusimme 50 % lehden tuotoista, korottaa lehden hintaa ja päättää
nimen. Tietenkään se ei ollut mahdollista joten päätimme, että haluaisimme retken
eläintarhaan. Aluksi se ei meinannut onnistua, mutta onneksi saimme lopulta retkellemme
luvan.
Päätimme alusta alkaen, että lehden teema tulisi olemaan Suomi 100 ja suomalaisuus
juhlavuoden kunniaksi. Kevään aikana emme saaneet oikeastaan mitään aikaiseksi,
työstimme omia artikkeleitamme ja toivoimme, että muut ryhmät tekivät sitä samaa.
Ilmeisesti eivät, sillä ennen kesäloman alkua saimme kaksi valmista artikkelia. Missä olivat
muut? Suomi-koulun alettua syksyllä ymmärsimme kuinka suuri tehtävä olisi saada lehti
valmiiksi jouluksi, melkein mahdottomuus. Ilman kaikkea materiaalia, tajusimme että meillä
olisi paljon tehtävää. Syksyn aikana lähetimme monta sähköpostia ja toivoimme, että joku
vastaisi. Vähän ajan päästä artikkeleita alkoi tulla vähän kerrallaan ja vaikka kuinka
annoimme määräaikoja, niitä sateli syyslomaan asti ja jopa sen jälkeenkin saimme vasta
viimeiset. Vähitellen lehtemme alkoi muodostumaan pienistä ongelmista huolimatta. Voi
kuinka ongelmallista oli kun kolme ihmistä yritti muokata samaa tiedostoa samaan aikaan,
teksti vaihtoi koko ajan paikkaa ja saattoi jopa kokonaan kadota ja tämä tietysti johti
äänekkääseen tuhahteluun ja valitukseen kaikilta osapuolilta. Mutta sokerilla ja kofeiinilla
selvisimme. Meillä oli myös villejä ideoita joita olisimme halunneet toteuttaa, mutta
valitettavasti aikaa ei ollut tarpeeksi.
Kaiken turhautumisen ja epäonnistumisen jälkeen olemme ylpeitä voidessamme vihdoinkin
esitellä lehtemme teille. Koko prosessin aikana pidimme kuitenkin hauskaa ja teimme
parhaamme. Emme tietenkään olisi onnistunut tässä kaikessa ilman mahtavaa
opettajaamme joka motivoi meitä jatkamaan ja tulemaan tunneille. Joten kiitos Katri siitä,
että annoit meidän valittaa ja marmattaa vapaasti. Ja kiitos kaikista ihanista artikkeleista
joita koululaisilta saimme. Haluaisin myös kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Olemme
iloisia, että meille luovutettiin tämä suuri vastuu ja saimme sen ylpeydellä täytettyä.
Päätoimittajanne,
Elise ja Ilse Harjunpää
Hyviä lukuhetkiä
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Vieraskynä

Hyvät Suomi-koululaiset,

minut valittiin Suomi-koulun puheenjohtajaksi helmikuun lopussa,
mutta vaikka siitä on jo aika pitkä aika, tuntuu minusta vieläkin, että
olen tässä tehtävässä vasta ihan vasta-alkaja. Tekemistä riittää
jatkuvasti, ja vähän väliä tulee uusia asioita hoidettavaksi.
Kaikenlaiset projektit ja tapahtumat ovat kivoja, mutta niitä edeltää
paljon "näkymätöntä" työtä - erilaista suunnittelua ja järjestelyä.
Vanha sananlasku sanoo, että "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty",
ja varsinkin tapahtumien järjestelyissä se todellakin pitää paikkansa.
Kun suunnittelu- ja valmistelutyöt on tehty hyvin, sujuu
tapahtumakin yleensä hyvin. Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan
aina kuitenkin myös monia vapaaehtoisia auttajia, eli teidän
koululaisten vanhempia.
Mitä Suomi-koulun puheenjohtaja sitten oikein tekee? Puheenjohtaja koordinoi koulun
toimintaa, on yhteydessä eri yhteistyötahoihin, sopii koulupäivistä ja tapahtumista,
valmistelee johtokunnan kokoukset, vastailee kaikenlaisiin Suomi-koululle tuleviin
kysymyksiin, ja niin edelleen. Tekemistä riittää aika lailla, mutta onneksi tehtäviä on voitu
jakaa jonkin verran myös muille johtokunnan jäsenille.
Suomi-koulun toiminta on tärkeää, sillä koulu tukee Berliinissä asuvien suomalaisten lasten
ja nuorten kielitaitoa. Suomi-koulussa oppii uutta ja saa kielenkäyttöön monenlaisia
virikkeitä. Voipa Suomi-koulusta löytää myös uusia kavereita ja jopa ystäviä! Minusta on
hienoa, että Berliinissä on aktiivisesti toimiva Suomi-koulu, jossa on kivat ja hyvät opettajat
ja paljon innokkaita oppilaita. Jatketaan samaan malliin!
Onnea 100-vuotiaalle Suomelle ja mukavaa joulunodotusta teille kaikille!
Virpi Salakari
Berliinin Suomi-koulun puheenjohtaja
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Mielipide
Joulupukille patentti
Kaikkihan me tiedämme että joulupukki asuu Suomen
Lapissa, paikassa nimeltä Korvatunturi. Joten miten
voisimme kitkeä ulkomailla vallitsevan harhaoppisuuden
siitä, että joulupukki asuisi mukamas pohjoisnavalla? No
patentoimalla joulupukki tietenkin!
Mielestäni Suomen valtion pitäisi patentoida joulupukki,
jotta harhaoppiset lastenohjelmat
joulupukista
pohjoisnavalla
voitaisiin
kieltää.
Jo
pelkästään
maantieteelliset faktat todistavat, että joulupukki ei voi
asua pohjoisnavalla, sillä pohjoisnapa sijaitsee keskellä
jäämerta, lisäksi pohjoisnavalla ei ole poroja eikä
tuntureita, vaan vettä ja pari hassua jäälohkaretta.
Huomautuksen arvoisena faktana haluaisin mainita sen
Kuva: Aino
että poroja asuu vain Lapissa, mikä vahvistaa teoriaa siitä,
että joulupukki asuu Korvatunturilla.
Jotta lasten joulunalusaika ei kävisi tylsäksi, ehdotan, että maailman lapsille näytettäisiin
todenmukaisia joulupukkiohjelmia, kuten tonttu Toljanteria! Sitä paitsi joulupukin
patentoiminen olisi Suomelle myös taloudellisesti kannattavaa, sillä turismi kasvaisi, kun
koko maailma tietäisi joulupukin asuvan Suomessa!
Ja mikä parasta, kukaan ei enää kysyisi, että missä, saatikka sitten mikä Suomi on!
Joulupukin patentoimisessa on vain hyviä puolia, joten patentoikaamme joulupukki!

Kuva: Merikukka
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Lettubaari

Suomi-koulun uutisia

Muiden ryhmien oppilaiden piti vastata kysymyksiin tai tehdä tehtäviä saadakseen letun.
Lettubaari saavutti suuren suosion

Marraskuun viidentenä päivänä 2016, Suomi-koulun 6-7 luokkalaisten ryhmä järjesti
Lettubaarin Nostitzstr. toisille ryhmille. 6-7 luokkalaisten ryhmä valmisti toisille ryhmille
kysymyksiä pienille lapuille. Toisten ryhmien oppilaiden piti vastata näihin. Jos he vastasivat
oikein, he saivat yhden letun. Kaksi oppilasta 6-7 ryhmästä paistoivat letut, samaan aikaan
yksi oppilaista antoi lettuja toisten ryhmien oppilaille. Yksi kuvasi tämän.
Millaista Lettubaarin pitäminen oli?
Hyvän ohjeen takia taikinan valmistus ei ollut vaikeaa. Pienen opettelun ja parin tummaksi
paistuneen letun jälkeen ohukaiset alkoivat onnistua. Letut maistuivat meille ja toisille
ryhmille, joten niitä oli mukava paistaa.
Lettutaikinan resepti
12 annosta
30 - 60 min
Ainekset
2 kananmunaa
5 dl maitoa
2,5 dl vehnäjauhoja
0,5 dl öljyä
0,5 tl suolaa

Tässä paistetaan herkullisia lettuja.

Valmistusohje
Tällä lettutaikinareseptillä paistat herkulliset letut. Lettutaikinasta tulee 12 pientä lettua tai
6 isoa lettua. Voit kypsentää lettutaikinasta uunissa myös herkullisen pannukakun.
1. Vatkaa kananmunien rakenne rikki, lisää puolet maidosta ja sekoita joukkoon
vehnäjauhot. Lisää loput maidosta, öljy ja suolaa. Anna lettutaikinan turvota vähintään
tunnin
2. Paista letut kuumalla pannulla molemmin puolin. Tarjoa letut sokerin ja marjojen
kanssa.
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Teksti Arto, Kuvat Reko ja Lassi

Meidän Suomi-kirjoituskilpailun voitot
Saksan Suomi-koulujen kaikille suomikoululaisille järjestettiin kirjoituskilpailu aineena
Meidän Suomi. Kilpailun tulokset julkistettiin Lyypekissä Suomi-koulujen opettajien
koulutuspäivien iltajuhlassa 23.9.2017. Kilpailuun sai osallistua ryhmänä vapaalla tyylillä.
Kilpailussa oli kolme sarjaa: Alle kouluikäiset, noin 7-11-vuotiaat ja noin 12–18-vuotiaat.
Kunkin sarjan voittaja palkittiin kirjailija Eppu Nuotion vierailulla ja 2. ja 3. tulleet saivat
kirjapalkintoja. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 244 suomikoululaista 26 eri opettajan johdolla.
Berliinin Suomi-koulu niitti kovastikin kunniaa, joten olemme halunneet julkaista osia
palkituista ja kunniamainintoja saaneista kilpailutöistä lehdessä. Alle kouluikäisten sarjan
voiton vei koulumme kevään 2017 pienten keskiviikko ja lauantairyhmien yhteisteos
Sukellus Suomeemme opettajien Ona Nurkkala ja Erica Honkaniemi johdolla (sivut 7-8) Noin
7-11-vuotiaiden sarjassa koulumme kevään 1-3.-luokkalaiset sijoittuivat kalevalaisilla
loitsuillaan jaetulle 3. sijalle (sivut 25–26). Tässä sarjassa 2 ryhmää saivat kunniamaininnan:
kevään 2017 lauantain 6-7.-luokkalaiset Taina Sivosen johdolla (takakansi) ja lauantain 4-5.luokkalaiset teoksestaan Poron saunaseikkailu (Alla) opettaja Nea Viljakaisen johdolla.
Anne Mäkelä
Poron saunaseikkailu

Olipa kerran poro, joka asui metsässä
ja halusi mennä vain saunaan. Kerran
tyttö nimeltä Laura tuli metsään ja otti
poron mukaan kotiinsa ja jätti Helgaporolle joka päivä saunan auki. Helga
sai syödä joka aamu lakritsia. Yhtenä
päivänä joulupukki tuli Helgan saunaan
ja antoi hänelle lahjan. Lahjana oli
Fazerin sinistä suklaata. Helga kyllästyi
saunaan ja söi enemmän Fazerin sinistä suklaata. Mutta Lauralla ei
ollut rahaa niin paljoon suklaaseen. Laura ja Helga alkoivat tapella
suklaasta. Sitten Helga lähti takaisin metsään. Siitä lähtien Helga söi enää vain Fazerin sinisiä
mustikoita.

Sukellus Suomeemme

Kuva Aniis

Kotimaa
Minä menen saunaan ja maljoja äitin kanssa.
Mustikoita. Me katsottiin Pikku Kakkosia. Lettuja ja
kalaa mä söin, mutta minä halusin lettu syödä.
Minä oon pelannu Afrikan tähteä minun
mummon ja Lotan kans. Mä katoin telkkarista
Tuomas Veturia. Mä rakensin pikku-leggojen kans
lohikäärmettä. Mummo teki riisipuuroo. Ei ollu kesä.
Oli lunta. Me ajettiin kelkan kans.
Siellä tapahtu joku siellä räjähti. Siellä oli
Dino joka huuti, joka tappeli ja syö.
Me leikittiin pesää muumun kaa. Sitte me
syötiin ja sitte me mentiin ulos metsään. Puuta oli
ihan paljon oli. Ja sitte me mentiin Lappiin ja sitte
sinne meni jänis. Ja sitte me mentiin matkoilemaan
ja sitten vielä me mentiin takaisin kotiin. Muusia ja
lihapullia. Mummun kaa mentiin pyörällä hakee
metsästä marjoja. Minä söin ihan kaikki. Vaari osaa
hyvin lukea. Mummu ja vaari puhuu suomea. Hilma
puhuu suomea.
Lettuja, marmilade gegessen mit Lettu.

Käynyt mummulla ja Mikolla laavulla nukkumassa. Mut monta kejtaa. Syötiin joskus
jäätelöä. Mentiin ulos leikkimään lumessa. Me laskettiin mäkeä. Mentiin joskus käymään
majjoja metsässä. Mentiin aina saunaan ja sit kylpemään ulos ja sit saunaan ja sit takaisin.
Suomi on vaan Suomi. Kesällä me kejättiin majjoja sieltä pihalta. Kesällä me oltiin mm mmm
mm puihin kiipetty.
Lumiheppa. Mökki, das ist ein kleines Haus.
Tuola ei ollu lunta. Joulupukki oli tuola. Mä sain paljon lahjoja. Mamu sai paljon
lajhoja kans. Mä tulin sen syliin. Tuola ulkona oli maja. Tuola oli paljon kiviä sisällä. Mä käyn
keväällä ja talvella.
Mummi ukin. Me leikittiin mummin. Mä katoin lastenohjelmii ja oktonautteja ja sit
mä leikin ja katoin taas oktonautteja ja belanssia. Kauraleipää, vahvaa ruisleipää. Minä söin
sitä kanssa. Sitten minä söin vielä jotain kastiketta, keittoo, makkarakeittoo. Sielä ei oo
saunaa. Ja sitte mä en muista enää mitä mä tein sielä.
Siinä tapahtu me leikitään. Me leikitään tavaroita. Sitte me syödään. Minä syön
kaurapuuroa ja sitte me mennään kauppaan. Sitte me mennään metrolla ajaan. Sitte me
ostetaan porkkana ja omena ja keksiä. Sitte ne linnut lentää ja me mennää kotiin. Mä puhun
suomea.
Me mennään autolla mummilaan ja sitten mennään kotiin. Sitte nukkumaan. Sit
tulee aamu. Sit tulee hämähäkki. Mummilaan. Tapahtunu jotain ihmeellistä. Sitte tulee
dinosaurus. Juosta ja pikkuautoilla hyppyristä. Puita. Leikkiny. Mä leikin metallin kaa. Sitte
dinosaurusta, pupuu, kettuu ja karhua ja etanaa. Toista etanaa.
Papa kann suomi. Ich kann nicht Finnisch. Nur mummu ja vaari kann.
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Mä oli Tuometta ja ota vaan taktaa ja mummu ei otaa taktaa ja vaari taktaa vähän. Oli
luntakin ja auto tuli titten vain auto ajoi ja titten mentiin mökiin. Ja mökittä on tauna ja
mökittä pitää mennä uimaan ja on kylmä mökittä. Vain auto oli mökittä.
Minä meni ambulanssiin. Minä menin yksin ralliauton mikä meni katuun. Poliisi meni
otti mua kiinni.
Minä olin Lapissa ja siellä oli paljon lunta. Lapiosta tekimme lumirappuset. Lapissa
minun kotin edellä oli yks poro. Valmis on se tariina.
Ukki on iso. Mummi on pieni.
Äiti on Suomes ja Papa Espanjas ja minä Suomes ja Espanjas. Suomessa oli yks
mustikka. Siinä oli yksi juna. Se meni yks kotiin. Sitte niin paljon mustikoita. Hyvälle ne
maistuu ja siinä oli mansikoita ja siinä oli vadelmaa ja siinä oli vielä muumi. Ne teki tehtäviä.
Muumi meni syömään mustikoita ja siinä oli yks hirvi ja se meni kyytiin. Mi menin syömään.
Pizzaa me tykätään syödä. Sitte oli pupunen. Sitte tuli yks kettu ja se meni junan kyytiin ja
sitte tuli yks sammakko. Ja sitte tuli yks krokodil, miten se sanotaan? Ja sitte tippu junasta
yks mansikka. Sinne ei mahu niin paljon. Nyt se loppu. Minulla on tossut jakas Suomes ja
sitte mie menin nukkumaan.

Minun Suomeni
Oskar: Minä piirsin ketun, koska tykkään
ketusta. Minun lempikaupunkini ovat
Tampere, Oulu, Helsinki, Korppoo, Porvoo.
Aniis: Minä piirsin saunan: Minä menen
saunaan ja se on hieno. Minä piirsin
joulupukin. Äiti sanoi, joulupukki tulee
suomesta. Ja minä tykkään porosta. Minä
piirsin mattoja: ja se on hieno. Ja minä
piirsin naalin. Minä tykkään naalista.
Meri: Minä leikkasin auringon ja pilvet.
Pilvet ovat Helsingissä ja aurinko
Joutsenossa. Kun minun isoisä ja isoäiti
asuvat Joutsenossa.
Lasse: Minä piirsin Clash Royalen kun Clash
Royale on lempipelini niin kuin Clash of
Clans ja Boom beach.
Mimmi: Minä piirsin laiturin ja linnun
Lenni: Minä piirsin Suomen kartan ja ralliauton.
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Luonto/Eläimet
Piirroksia Suomen metsistä
Kannoilla kuultua -satu- ja musiikkiesityksen inspiroimana eskarilaiset piirsivät piirroksia
Suomen metsään liittyen. Ohessa taiteilijoiden on esittelyjä teoksistaan, sekä heidän että
muita kokemuksiaan Suomen metsistä.

Linnea:
Olen piirtänyt itseni metsään. Metsässä on
myös siili ja pupu.
Pupulla on porkkanamaa, jossa kasvaa kolme
porkkanaa.

¨
Anton:
Minun metsäni on luminen. On pakkaskeli ja
aurinko paistaa. Metsästäni löytyy myös jänis
ja puu.

Viola:
Minun metsässäni kasvaa ruohoa ja sieltä
löytyy itseni lisäksi peura ja siili. On kesä,
aurinko paistaa.
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Elle

Cedric

Siri:
Minä olen piirtänyt itseni, lintuja ja puun
metsään. Metsästä löytyy myös ruohoa.
.

Sofia
Yhden kerran minulla oli Suomessa talvella lumihaalari päällä ja leikin uimista jäällä.
Näin kerran Suomessa metsässä ollessani ahman. Ahma halusi syödä jäniksen, mutta jänis
oli nopeampi ja juoksi pakoon.
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Metsäkertomuksia.

Kuva: Alman metsäkokemus

Eskarit tekivät 18.03. mielikuvituksellisen retken metsään.
Tässä heidän kokemaansa ja näkemäänsä:
Metsässä oli lämmintä ja vähän jännittävää,
mutta minä en pelännyt mitään.
Metsässä satoi lunta ja vettä.
Metsässä oli kivaa ja lämmintä.
Metsässä oli sateenkaari.
Minä näin karhun, lintuja ja susia, sekä myös
kaloja.

Kuva: Eeditin metsäkokemus

Olin ystäväni kanssa metsäretkellä. Minä näin
hevosen, lintuja, leppäkertun, ketun, siilin, ja
tuhatjalkaisen.
Minä näin siilejä metsässä ja kaloja vedessä. Lisäksi
näin pari lintua.
Olin metsäretkellä yksin. Näin pienen ketun, pienen
siilin, oravan ja lintuja.

Kuva: Lillin metsäkokemus

12

Keräsin kesäisellä metsäretkelläni mustikoita. Silloin
näin karhun, joka oli vedessä uimassa. Lisäksi näin
siilejä, kettuja ja pupuja.
Olin metsäretkellä yksin kesällä. Näin tikan sekä muita
lintuja. Lisäksi näin puron.
Olin metsässä äidin kanssa poimimassa marjoja.
Näin siiliperheen, ketun, pupuperheen sekä ison karhun.
Minä poimin marjoja, olin yksin. Näin karhun ja kaloja
vedessä. Lisäksi näin pienen ketun ja siiliperheen.
Kuva: Lukas ja metsäkokemus

Kuva: Lotan metsäkokemus
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Kuvat: ylhäällä vasemmalla Lilli
oikealla Alma
keskellä Lotta
alhaalla Eedit
14

Loitsut
Hyttysen karkoitusloitsu
Mene hyttynen pois, pois, pois,
inisemään Pohjolan perukoille.
Älä tule takaisin, pysy poissa ainiaan.

Kuva: Eemil

Kuva:Meri

Taivaannousuloitsu
Tahtoni on taivaalla kiitää,
linnun lailla liitää.
Mökille saareen menisin
omaan tupaan astelisin.
Mustikoita napsisin,
sinimarjoja maistelisin.
Iltaan mennessä takaisin lennän,
ennen pimeää kanssasi lennän.

Kuva: Aniis, 2 lk

Kuva: Wilma
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Suomen luonto
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Erilaisia eläimiä

Yksi koira ja kissa ovat pidättäneet karhun kun se karhu oli varastanut rahaa ja
porkkanan ja panda pesee graffiittia. Kiira

Paljon aikaisemmin hevosia käytettiin työ eläiminä kun ei ollut traktoreita.
Hevoset juovat todella paljon päivässä. Monet harrastavat ratsastamista.
Mimmi
17

Lili
Sateenkaariperhonen

Olivia
On 152 hevoslajia

Hilla
Maailmassa on enää hyvin vähän
pandakarhuja. Ihmisten takia pandoja
on enää vähän, mutta samalla jotkut
ihmiset myös auttavat pandakarhuja.
Hyväntekeväisyysjärjestö WWF
suojelee pandoja.
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Lea, Auto-onnettomuus ilveksen kanssa.

Aino
Lohikäärme

Miina
Kissat
19

Tiesitkö tätä?
Laticaida Laticaidata on merikäärme, joka
voi myös kiivetä puuhun.
Sarvikonnalisko voi heittää verta silmästä.
Puuma voi hypätä 5 metrin korkeuteen.
Valaan yksi hammas voi painaa 20 kiloa ja
olla metrin mittainen. Aika iso, vai mitä?
Tiikeri voi hypätä yli 10 metriä eteenpäin
Leo S.

Kuvat: kaksi ylimmäistä Elias S
kaksi alimmaista Onni
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Kulttuuri, Taide, Musiikki
Suomalainen Muotoilu

Kuva Tampereen luonnosta (Kuvaaja: Sara Kaihlaniemi)

Kuten tiedätte, Suomen taiteen teemat jotenkin liittyvät aina luontoon tai eläimiin.
Kuuluisimmat niistä ovat muumi, Iittala ja Marimekko. Lauantain isojen ryhmä on hankkinut
tietoa tästä aiheesta sekä Suomesta että Saksasta. He ovat saaneet kokoon haastatteluja
lentokentän kaupoista, vastauksia Muumi-kyselyyn ja missä voimme saada näitä tuotteita
Saksasta. Olli ja Henrik ovat tehneet ajatuskartan aiheeseemme liittyen. He tutkivat asioita,
jotka liittyvät aiheeseen “Suomalaisen inspiraation lähteet”.

Lauantain isojen ryhmän oppilaat Ilse ja Otto ovat löytäneet kaikille tuttuja Suomalaisia
Brändejä: Iittala-astiat, Fiskarsin työkalut, Fazerin elintarvikkeet, Marimekko vaatteet,
kankaat ja astiat, Kalevala korut, Jopo
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Muumimuki-kysely
Kysyimme saksalaisilta henkilöiltä erilaisia kysymyksiä ja järjestelimme ne tähän taulukkoon:
kysymykset

saksalaiset

Mistä Muumi-mukeja saa (Iittala/KaDeWe)
(Berliinistä)?

6 ei tiedä

1 KaDeWe

Kuka muumimukit on tehnyt (Iittala/Arabia)?

4 ei tiedä

3 arabia

Omistatko Muumi-mukeja?

14 ei 3 kyllä

Mikä on lempihahmosi Muumeissa?

1 Niiskuneiti 1 Nipsu

Mikä on lempimukisi?

1 Muumipeikko muki
jossa on myös Nipsu
1 Haisuli muki 1 Nipsu halimassa kissaa

Mistä Muumi-mukit tulevat?

2 Ruotsi 1 Puola

1 Mymmeli

1 Suomi

Muumit ovat Suomen suosituimpia lasten
hahmoja, jotka ovat olleet kanssamme jo 72
vuotta. Muumien keksijä suomenruotsalainen Tove
Jansson ei ikävä kyllä ole enää kanssamme, mutta
hänen lukemattomat tarinat ovat edelleen meidän
sydämissämme.
Lapset
rakastavat
kuulla
seikkailevia
tarinoita
joissa
ystävämme
Muumipeikko, Nipsu, pikku Myy, Niiskuneiti ja
näiden perheenjäsenet ja ystävät löytävät joka
päivä jotain uutta opittavaa.
Useimmat eivät kuitenkaan
ehkä tiedä, että useimmat
näistä kirjoista löytyy yli 43 kielellä kirjahyllyistä ympäri maailmaa.
Muumit eivät kuitenkaan pysy vain rakkaassa Muumitalossaan
Muumilaaksossa vaan matkaavat ystävänsä Nuuskamuikkusen tai
laivansa kanssa eri maailman kolkkiin. Joskus he jopa matkaavat
ajassa. Muumeja ei kuitenkaan löydy vain kirjojen sivuilta vaan myös
lukuisista sarjakuvista, ohjelmista, elokuvista,
astiastoista ja niin edespäin. Toivomme että Muumien iloinen
maailma opettaa meillekin jotain ja että emme koskaan unohda
lapsuuden ystäviämme.
Tässä on eräitä paikkoja Berliinissä, joista saa muumi astiastoa:
Iittala store
Friedrichstrasse 153-164 Munztrasse 7
10117 Berlin
10178 Berlin

KaDeWe
Nokia Shop Neukölln
Tauenzienstrasse, 21-24 Herrmannstrasse 175
10789 Berlin
12051 Berlin
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Pienten Pulmapalsta
Kysy meiltä- Pienet vastaa
3-4 vuotiaat suomi-koulun pienten ryhmien asianatuntijat vastaavat mieltäsi
askarruttaviin kiperiin kysymyksiin. Tällä kertaa teemana on syksy.
Mistä tietää että on syksy?
-Kun menee kaikki lehdet alas. Ne tippuu maahan. Ne lentää maahan.
-kalju puu
-keltaseita lehtiä ja oranssia tai vihreitä- Punanen.
-on kylmä
Mitä syksyllä puetaan päälle?
-sukkahousut, ne pinkit housut, sadehousut, sadetakki ja lakki, pipo, pinkit saappaat,
sateevarjo, sadentakki, kumppajit.
Mitä metsästä löytyy syksyllä?
-sienejä, kanttalelli (minä en tykkää kanttalellista mutta mummon ja vaalin kaa on keränny.
Vaan tykkää kalaa syödä) toim.huom.
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Kuvat: Joonatan

Mitä syksyllä voi tehdä?
-tanssia, haravoija lehtet, voi poimia (mansikoita) ja sieniä. Nukkua, hyppiä kumpparissa lätäkössä
(äiti komentaa, menee märäksi) toim.huom.

Mitä neuvoja antaisitte syksyiseen metsään menijälle?
-Voi kattoa eläimin ja sieni. Vain hyviä sieniä voi ottaa mukaan.
-kälpässieni ei saa syödä, se laaka. Vaan kälpäset ja linnut saa syödä.
-Ne kengät menee märäksi ja likaiseksi. Ei saa kengillä mennä lätäkköön.
Mistä tunnistaa kärpässienen?
-On punanen ja valkosia pilkkuja.
Sitten vielä viimeinen kysymys. Menettekö itse lätäköihin ilman kumppareita? (Kuin yhdestä suusta)
Mennään!
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Pienten taideteoksia

Elsii

Leeni

Elias

Max

Teo

Jonathan
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Kalevala
Me kaikki tiedämme Kalevalan, tarinan joka on täynnä ihastuttavia runoja. Kalevala on
Suomen ja Karjalan tasavallan kansalliseepos. Se perustuu Elias Lönnrotin vuodesta 1828
alkaen kokoamiin suomalais-karjalaisiin kansanrunoihin. Nämä runot on tehty kalevalaiseen
runomittaan. Kalevalan sisältämät runot eivät ole suoraan runonlaulajien laulamassa
muodossa, vaan niitä on muokattu, niiden kieliasua on yhtenäistetty ja korjailtu ja joitakin
osia runoista on siirretty toiseen paikkaan ja eri asiayhteyteen kuin alun perin muistiin
merkityissä runoissa. Osan Lönnrot on runoillut itse muodostamaan yhtenäisiä
juonikuvioita. Kalevalan alussa on luomismyytti, jonka mukaan maailma syntyi sotkan
munasta. Kalevala kuvaa muun muassa Kalevalan ja Pohjolan kansojen sekä eri
päähenkilöiden välisiä kiistoja, kostoreissuja ja kosiomatkoja sekä Sammon rakentamista ja
ryöstöä. Tapahtumat päättyvät kristinuskon tuloon. Kalevalalla on ollut suuri merkitys
suomalaisen kansallistunteen luojana. Se on myös vaikuttanut laajasti taiteisiin ja tieteisiin.
Kuuluisin runoista on Kalevalan ensimmäinen runo (Kuvassa). Runossa
kerrotaan vanhasta tietäjästä nimeltä Väinämöinen ja tämän ystävistä
ja heidän seikkailuistaan. Tässä seikkailussa on nuori poika
Joukahainen. Hän haastaa Väinämöisen tietokisaan, jossa he lausuvat
loruja, mutta Joukahaisen valehdellessa muistavansa ajat jolloin
maailma luotiin, Väinämöinen suuttui ja lähti. Joukahainen raivostui
siitä, että vanhus käänsi hänelle selkänsä ja huusi tämän perään
pahimman keksijän herjauksen. Väinämöinen suuttui ja teki loitsun, ja
nuorukainen vajosi maahan. Hädässä hän lupasi Väinämöiselle
siskonsa vaimoksi, jotta pysyisi elossa. Sisko ei halunnut vaimoksi
vanhalle miehelle ja hukutti itsensä. Raivostunut Joukahainen lähti
etsimään Väinämöistä syyttäen häntä siskonsa kuolemasta.
Löytäessään Väinämöisen hän ampui tulisella nuolella Väinämöiseltä hevosen alta, jolloin he
ajautuivat mereen. Kun Väinämöisen voimat alkoivat ehtyä, tuli valtava lintu jonka selkään
hän sai kiivetä.

Tuo jättiläislintu vei Väinämöisen pohjolaan, jossa asui pohjolan akka, harvahammas Louhi,
joka vaati Väinämöiseltä Sammon tämän vapautusta varten. Väinämöinen lupasi sen ja
päästyään kotiin hän meni seppä Ilmarisen luokse. Väinämöinen oli loihtinut kuusen joka
hipoi tähtiä ja yllytti Ilmarisen kiipeämään tuohon kuuseen. Kun Ilmarinen oli latvassa hän
nostatti tuulen, joka lennätti Ilmarisen pohjolaan, jossa Ilmari rupesi rakentamaan Sampoa.
Ensimmäisellä kerralla syntyi surmajousi, toisella sotapursi, kolmas oli lehmä, neljännellä
kultainen aura ja viides oli Sampo. Sammon valmistuksesta Louhi lupasi Ilmariselle
tyttärensä, mutta tyttö kieltäytyi. Ilmarinen lähti kotiin tyhjin käsin. Jonkin ajan päästä
Väinämöinen lähti kosimaan tyttöä. Kun Ilmarisen sisko sai tietää tästä ja kertoi veljelleen
heille tuli kiire. Ilmari pestiin ja puettiin uusilla vaatteilla, jonka jälkeen Ilmari lähti
Väinämöisen perään. He sopivat, että tyttö saisi valita kumman haluaisi kosivan häntä. Louhi
halusi tyttärensä naivan Väinämöisen, koska tällä oli aarteita ja tyttö halusi Ilmarisen. Louhi
suuttui ja antoi Ilmariselle tehtäviä joiden jälkeen hän saisi neidon. Hänen pitäisi kyntää
kyiset pellot, tuoda Tuonelan karhu ja tuoda Tuonelan joesta suuri suomuhauki,
pyydystämällä sen ilman verkkoa tai nuottaa. Ilmarinen onnistui tekemään kaikki työt ja sai
tytön omakseen.
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Minulle oli ilo kirjoittaa tämä artikkeli, sillä kun olin pienempi rakastin lukea Kalevalaa sen
seikkailujen takia. Eräässä Suomi-koulumme leirissä me jopa saimme tehdä esityksen, jossa
me esitimme Kalevalasta Sammon ryöstön. Se leiri oli upea. Toivottavasti te tykkäsitte lukea
osan Kalevalasta kanssani ja tietää enemmän kansalliseepoksestamme.
Annika, isot

Kirjoituskilpailun satoa: kevään 1-3.-luokkalaisten kalevalaisia loitsuja ( jaetulle 3. sijalle).
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Pienet taiteilijat

Helka S

Paavo

Selja
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Kuvat yllä Maia D
Kolme kuvaa oikealla Ida S

Kolme kuvaa alla Joonatan L

Vapaa-aika
Sarjakuvat
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100 vuotta Suomea

1) Kuka on Suomen presidentti?

2) Mikä on Suomen naapurimaa

a) Tarja Turunen
b) Sauli Niinistö
c) Tatu Patunen

a) Ruotsi
b) Outola
c) Tanska

3) Koska Suomi itsenäistyi?

4) Kuka asuu Huvikummussa?

a) 6.12.1917
b) 3.10.1990
c) 4.7.1776

a) Tatu ja Patu
b) Peppi Pitkätossu
c) Muumit

5) Miten paljon saaria Suomessa on?

6) Missä karjalanpiirakka on keksitty?

a) 100
b) noin 700
c) yli 1000

a) Outolassa
b) Savossa
c) Karjalassa

7) Miksi Suomen lippu on sinivalkoinen?
a) koska Suomen ensimmäinen presidentti tykkäsi niistä väreistä
b) koska Tatu ja Patu halusivat niin
c) koska Suomessa on niin paljon lunta ja vettä
8. Kuka on Kimi Räikkönen?
a) uimari
b) Formula 1 -ajaja
c) Suomen presidentti

9) Suomessa elävät…?
a) käärmeet ja krokotiilit
b) elefantit ja seeprat
c) karhut ja hirvet

10) Mitkä näppäimet ovat suomalaisessa ja saksalaisessa näppäimistössä eri paikoissa?
a) y ja Z
b) o ja v
c) a ja p
Vastaukset viimeisellä sivulla
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Urheilu- ja kulttuurivisa

1. Kuinka monta Risto Räppääjä kirjaa on?
a) 10
b) 16
c) 25
d) 3
2. Keksikö suomi jääkiekon?
a) joo
b) ei
3. Kuinka vanha NHL on?
a) 50v
b) 100v
c) 20v
4. Kuinka vanha Patrik Laine on?
a) 18-19v
b) 19-20v
c) 20-21v
Tekijät: Onni ja Verneri
Vastaukset viimeisellä sivulla

Kuva: Sinikka
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Etsi eroavaisuudet
Etsi näistä kahdesta kuvasta kuusi virhettä

:

Tekijät: Rosa H. ja Saima K.
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Sanasokkelo

Kuva etsittävistä eläimistä: Saima K.

Tässä on teille Sanasokkelo! Etsittävät sanat ovat: Perhonen, susi, käärme, muurahainen,
karhu, hirvi, sammakko, majava, tunturipöllö, toukka, orava, jänis, sudenkorento, varis ja
ilves

Tekijät: Saima K., Rosa H. ja Aune A.
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Kuvat: Gustav ja Eemil
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Terveisin SUKSI toimittajat
...eli:
Pienet 3-4-vuotiaat (Erica Honkaniemi ja Ona Nurkkala), Eskari (Anitra Bohman-Penttinen ja
Satu Mäkikärki), 1.-2. lk (Auli Pitkänen ja Pauliina Plank), 3. ja 5. lk (Katri Nykänen), 4. ja 6. lk
(Anne Mäkelä), Pienet 3-4-vuotiaat (Erica Honkaniemi ja Ona Nurkkala), Eskari (Teija
Vaittinen ja Sanna Yli-Siuru), 1. lk (Anitra Bohman-Penttinen ja Pauliina Plank), 2.-3. lk
(Nea Viljakainen), 4.-5. lk (Anne Mäkelä), 5.-8- lk (Taina Sivonen ja Suvi Vakkuri), 9lk (Katri
Nykänen), 2. lk (Auli Pitkänen),
Toimitus:
Päätoimittajat: Elise ja Ilse Harjunpää
Taittaja: Annika Jaakkola
Kuvaaja: Sara Kaihlaniemi
Ja muu toimitus: Olli Hagelberg, Otto Hagelberg, Henrik Bode

Vastaukset
100 vuotta Suomea
1) b 3) a 5) a 7) c 9) c
2) a 4) b 6) c 8) b 10) a
Urheilu- ja kulttuurivisa
1)b 2) b 3)b 4)a
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