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Puheenjohtajan Palsta
Uusi vuosi on aluillaan ja muutoksia on tiedossa. Suomipuotimme on siirtynyt näillä näkymin kokonaan kirjastolle.
Siellä Leila ja Paula ‘hiki hatussa’ hoitavat kirjalainauksia
ja rahastavat puodin ostokset samalla kertaa. Toivon, että
joukostamme löytyy henkilöitä, jotka tarjoutuvat auttamaan
Leilaa kirjastossa silloin kun apua tarvitaan.
Pyydän myös kaikkia meitä olemaan vastuuntuntoisia kirjastomme lainauksista. Monet meistä muuttavat takaisin
Suomeen keväällä tai alkukesästä, ja on tärkeää muistaa
palauttaa lainatut materiaalit koulumme kirjastolle ajoissa.
Olisi hyvä ilmoittaa myös sihteerillemme, Lotalle muuttosuunnitelmista, sillä hän pitää listaa kaikista jäsenistämme.
Koulumme rahatilanne ei ole kovin hohtoinen tällä hetkellä.
Tulomme perustuvat jäsenmaksuihin, Opetushallituksen
ja Suomi-Seuran avustuksiin sekä omiin varojenkeruuprojekteihimme. Tämä vuosi tulee tuomaan mukanaan
korkeampia hintoja puodissamme, sekä myös koululla
kahvituksen muodossa. Joudumme myös nostamaan
jäsenmaksuja syyslukukaudesta lähtien. Verrattuna
muihin Suomi-kouluihin USA:ssa, jäsenmaksumme ovat
hyvin pienet. Tulemme vuoden aikana järjestämään myös
useita rahankeruutapahtumia. Jos haluat tukea kouluamme rahallisesti, annamme siitä mielellämme tositteen
verohallitusta varten.

Suomikoulun Kevään
Jäsenkokous
Su 12.2. klo 14:30
Walnut Hill kirkon
juhlasalissa
Käsiteltävät asiat :
1. Vuoden 2005 toimintakertomus
2. Vuoden 2005 tilintarkastuskertomus
3. Jäsenmaksun korottaminen/sääntöjen
muuttaminen
Äänestysoikeus kaikilla Suomikoulun
jäsenillä !
TERVETULOA!

Kevään koulupäivistä emme vielä ole täysin varmoja,
vaikka niistä olemmekin alustavasti nettisivullamme
ilmoittaneet. Meillä on kommunikaatiovaikeuksia Walnut
Hill kirkon kanssa sekä huhtikuun, että toukokuun päivistä.

Kevään koulupäivät:

Vapun suunnittelu alkaa olla pian ohjelmassa. Suunnittelemme alustavasti tänä vuonna suurehkoa tapahtumaa, niin kuin olemme tehneet joinakin aikaisempina
vuosina.

12.2, 26.2,
12.3, 26.3,
9.4, 23.4,
30.4
14.5 (Kevätjuhla)

Nähdään koululla!
Sinikka
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Terveisiä Ohjaajilta
kohdat äidinkieltä puhuttaessa ja
kirjoittaessa, joten jokainen oppilas
etenee omien taitojensa mukaan ja
tehtäviä löytyy monipuolisesti.

Hei!
Nimeni on Hanna-Leena Pekkala ja
iältäni olen 22-vuotias. Olen 5- ja 6vuotiaiden Eskari-ryhmän uusi opettaja 2006 kevään loppuun saakka.
Muutin Coppelliin toukokuussa 2005
työn perässä, koska arkisin työskentelen au-pairina suomalaisessa
perheessä. Opiskelen Suomessa
Mikkelin ammattikorkeakoulussa
Kulttuurin ja nuorisotyön yksikössä
viimeistä vuotta yhteisöpedagogiksi.
Suomikoulu oli minulle jo entuudestaan tuttu työympäristö, koska toimin
syksyn apuohjaajana Piipon Sarin
vetämässä 1- 2 luokkalaisten ryhmässä. Olen ohjannut aikaisemmin paljon
eri-ikäisiä lapsiryhmiä, joten minun oli
helppo tarttua näin pikaisesti uuden
ryhmän ohjaajan haasteisiin.
Kevään aikana käytössämme ovat
aapiset ja uudet tehtäväkirjat, jotka
lapset saavat Suomikoulun loputtua
omaan käyttöönsä. Tulemme opettelemaan aakkosia leikkimällä, laulamalla ja tekemällä erilaisia harjoitteita
aapisesta ja tehtäväkirjasta.
Tutustumme myös lasten kanssa Kalevalaan Mauri Kunnaksen kirjoittaman ja kuvittaman kirjan: Koirien
Kalevalan avulla myöhempänä ajanjaksona. Tietysti myös askartelemme
ja leikimme liikunnallisia leikkejä
tunneilla, jotta ahkera aherrus ei
kävisi liian yksipuoliseksi.
Toivon, että lapset saavat tunneillani
uusia oppimisen kokemuksia, ylläpitävät ja kehittyvät suomenkielen
taidoissaan. Pyrin myös tunneillani
huomioimaan lasten erilaiset lähtö-

Aurinkoista ja lämmintä kevättä
kaikille!
Hei taas !!
Röllit jatkaa tänäkin kevätlukukautena
tuttuun tapaan siitä mistä syksyllä
aloitimme. Leikin, laulun ja askartelun
lomassa opettelemme asioita ja
käsitteitä tutulla Suomen kielellä.
Tänä keväänä keskitymme erityisesti
Suomen kielen aakkosten opetteluun
sekä numeroihin.
Terveisin,
Hanna-Leena
hantta@comcast.net

Tervetuloa siis kaikki vanhat ja uudet
Röllit ja toivon, että meillä tulee
olemaan yhtä hauskaa kuin tähänkin
asti. Ja kaikki vanhemmat ovat myös
tervetulleita
seuraamaan
ja
osallistumaan.
Terveisin Paula Välilä

Tervetuloa mukaan kaikki 0-2 vuotiaat
yhdistettyyn Pallero ja omppuryhmään! Kokoonnumme klo.15.15
kirkon yläkerrassa.
Kevään aikana laulamme, leikimme ja
loruilemme lasten kanssa. Tutut alkuja loppulaulut sekä muut tutut rutiinit
pidetään aina mukana. Pyrimme
huomioimaan niin vauvat kuin taaperotkin ja tämä onnistuu varmaan
hyvin kahden ohjaajan kanssa.
Nähdään suomikoulussa!
Kevätterveisin,
Reija ja Katja
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Suomikoulun oppilaiden piirustuksia, runoja, kertomuksia....

Talvi
Talvi on kuukausi, kun lapset menevät
ulos leikkimään lumeen ja tekevät lumi
enkeleitä. Talvi on aika, kun lapset
menevät luistelemaan ja suksilla
laskevat alas mäkiä.
Leevi Villgren, Isot Koululaiset

Salolampi
By Petri Hyde
Last summer, I was in the Family Sofia, my little sister, had a lot of
week with my mom and little sister. fun with her teacher by singing
songs, reading books, and playing
Salolampi is a fun place for all games with her friends.
ages. For adults and the older kids
there is swimming, canoeing, It is very relaxing there too. There
hiking, and much other stuff. But is a sauna, and a library. It also
also there is a lot of fun for younger makes you actually feel like you’re
kids.
in Finland. I learned lots of cool
things in Finnish also.

There were a lot of Finnish dishes
that were really good. I hope you
will have a lot of fun like I did at
Salolampi.
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa
USKO JA SIVISTYS

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

Suomi-koulut pitävät kunniakkaasti yllä oman suomalaisen sivistyksen perinnettä. Vahvan englanninkielisen
kulttuurin keskellä siinä on meille
haastetta.

Kevätkauden
lukset:

Monet suomalaisen sivistyksen
uranuurtajat toimivat kristillisen uskon
perustalta. Kalevalan luoja Lönnroth
oli vakaumuksellinen kristitty. Runeberg, jonka päivää vietetään kohta 5.
helmikuuta, runoili monia säkeitä,
jotka ovat nyt virsikirjassa.

jumalanpalve-

Su 19.2. klo 18 (Kansanlaulumessu)
Su 19.3. klo 18
Pääsiäispaivänä 16.4. klo 15, egg
hunt
Su 7.5. klo 15, konfirmaatio
Helluntaina 4.6. klo 10.30,
kaksikielinen messu yhdessä Rejoice-kirkon kanssa).

Musiikki-iltapäivä su 5.3. klo 15,
Rejoice-kirkolla. Musiikkia joka
makuun, leikkejä lapsille, tarjoilu.
Suomalaisena ulkomailla. Missä koti?
Viikonloppu-retreat/perheseminaari Briarwood Retreat Centerissä
29.-30.4. Asiantuntija-vetäjinä Kaija
ja Lari Junkkari Suomesta. Varmista
pääsysi pikaisesti p. 214-274 7867.
Rippikoulu 12.2. klo 12.30, 19.2. klo
15

Aina kirkkokahvit/mehut!

Kuoro, harjoitukset tiistaisin klo 18

Tänä vuonna on vietetty Johan
Wilhelm Snellmanin 200 vuotismuistoa. Juhlavuoden pääsihteeri totesi,
että häntä “suurmiehen ja uskonnon
suhteen vahva esiinnousu yllätti.”
Snellmanin mukaan länsimaisen
sivistyksen perimmäinen juuri oli
kristinuskossa.

Pyhäkoulut:

Kirkon toimipaikka:
Rejoice
Lutheran Church, 532 E. Sandy Lake
Rd., Coppell
Kirkon sivut www.finnishlutheran.org

Kristillinen kirkko on aina suosinut
opetusta ja koulutusta. Se on ollut sivistyksen perinteen vahva säilyttäjä.
Puhunut inhimillisyyden ja henkisten
arvojen puolesta.

Seuraavina perjantaipäivinä klo 1822:
17.2., 24.3.,21.4., 19.5.

Torstaisin klo 17.30 Rejoice-kirkolla
(3 ryhmaa + esirippikoulu)
Tied.: Mervi Nieminen p. 469-855
7972
Lastenhoito:

Pastori: Päivö Tarjamo p. 214-274
7867 tai 972-304 3016, email
paivo@rejoicelutheran.org
TERVETULOA SUOMALAISTEN
OMALLE KIRKOLLE!

Tied: Kati Autio p. 214-680 1451 tai
Tiina Tarvainen p. 214-566 3958

Siksi täältä kirkon puolelta onkin hyvä
toivottaa menestysta ja intoa Suomikoululle.
Toivon, että tuo suurmiestemme näkemys uskon ja sivistyksen myönteisestä suhteesta vaikuttaisi yhä
koulujemme henkeen.
Päivö Tarjamo
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“TAHDON SULLE OLLA HYVIN HELLÄ”
Musiikkipitoinen iltapäivä
Sunnuntaina 5.3.2006 klo 15:00
Rejoice Lutheran Church, 532 E. Sandy Lake Rd, Coppell
Liput $10/perhe
Tarjolla hernekeittoa ja laskiaispullakahvit $5/hlo
Lapsille on tulossa liukumäki !
TERVETULOA !

järj. Suomalaisen seurakunnan varainhankintakomitea

Suomalaisena maailmalla-missä on kkoti?
oti?
Varaa kalenteriisi 29.-30.4. ja tule viettämään mukava ja antoisa yhdessäolon viikonloppu.
Paikka: Briarwood Retreat Center (www.briarwoodretreat.org)
Päivien vetäjinä toimivat paljon maailmalla itsekin olleet, nyt Suomessa asuvat Kaija Maria ja Lari
Junkkari ( www.sapientium.com). He kumpikin ovat maanlaajuisesti tunnettuja luennoitsijoita,
kouluttajia ja kirjailijoita.Viikonlopun aihepiirit:
- Suomalaisena maailmalla.
- Mikä ja missä on koti?
- Työn ja perhe-elämän tasapaino
- Parisuhteen hyvinvointi
- Kolmannen kulttuurin lapset
Lapsille järjestetään omaa ohjelmaa luentojen ajaksi.
Lisää tarkempaa tietoa tulossa lähiaikoina mm. viikonlopun hinnasta, joka sisältää majoituksen,
ruokailut sekä päivien ohjelmat.
Järjestäjänä suomalaisen seurakunnan varainhankintakomitea.
Tiedustelut: Anneli Sormunen, sormunen@earthlink.net
972-393 5721, 469-396 6308
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Ohjaajat:

Johtokunnan jäsenet:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Tytti Lauhava-Kääriäinen,
Rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Pellet (2-vuotiaat)
Rani ValdermarsdotterHanhisalo
469 - 363 9408
ragnheidurv@yahoo.com
Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com
Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net
Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net
Eskari (5-6 -vuotiaat)
Hanna-Leena Pekkala
hantta@comcast.net
Milla Impola
Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Sari Piippo
Isot koululaiset (9+ vuotiaat)
Minna Koskela
Markus Impola
Pienet Tex-lapset (3- 5 vuotiaat, suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net
Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net
Isot Tex-lapset
Taru Parvin
taru.parvin@sbcglobal.net

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Helmikuussa ! Lähetä juttusi Katariinalle
katariina.keranen@luukku.com 20.2. mennessä.

Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
Historiikin Kerääjä
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com
Lotta Huhta, Sihteeri
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi
Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2005
Ryhmän nimi

Ikä

Ohjaajat

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Pallerot

0-1v.

Katja Kinnunen

Omput

1v.

Reija Patrakka

Katja M. Kinnunen,
Ohjaajien edustaja
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Pellet

2v.

Rani ValdemarsdotterHanhisalo
Kirsi Varsa

Minna Lampinen-Närhi
Vanhempien edustaja
minna.lampinennarhi@gmail.com

Pupula

3 v.

Anne Jääskeläinen

Röllit

4 v.

Paula Välilä

Eskari

5-6 v.

Hanna-Leena Pekkala
Milla Impola

Eka- & Tokaluokka

7 -8 v.

Sari Piippo

Isot Koululaiset

9v.->

Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset

3-5 v.

Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset

yli 6 v.

Taru Parvin

Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja
mervi.nieminen@charter.net

Suomalaisten Naisten Yhdistyksen Ystävänpäiväjuhla ja sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 11.2.2006 klo 19:00
Mansions by the Lake klubitalo
620 N. Coppell Rd, Coppell
Ilmoittautumiset 7.2. mennessä Päivi Impolalle paivi.impola@comcast.net
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