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Toukokuu 2009          www.suomi-koulu.com

Kesä on ovella ja kouluvuosi, ainakin Suomi-
koululla, on saatu päätökseen. Vuosi oli eri-
lainen koulumme opetushistoriassa ja hyvin 
menestyksekäs. Palasimme vanhaan -ihan pe-
rinnekouluun asti, ja huomasimme, että lapset 
sekä ohjaajat nauttivat lukuvuodesta täysin 
rinnoin. Nostimme käden taidot kunniaan ja 
siinä samalla koululaiset puhua pulputtivat 
suomea kuin vanhat tekijät. On aina hienoa 
saada melkein ummikko lapsi mukaan toimin-
taan, ja kuulla hänen rohkaistuvan puhumaan 
suomea vaikka vähänkin. Näitä lapsia meillä 
oli monta, ja jokainen heistä otti ison askeleen 
eteenpäin suomen kielen oppimisessaan. Kiitos 
Teille ohjaajille sekä avustajille, ja etenkin 
kaikille reippaille koululaisille!
 
Meidän ´kahvittajamme` pitivät lasten 
sokeritasapainot kurissa mahtavilla välipala-
tarjottavillaan, ja vanhempien kilokalorit 
hyvissä lukemissa maukkailla kahvitarjoiluilla. 
Heille kiitokset rauhallisista tunneista ja 
ylimääräisistä kiloista :))
 
Syksyllä jatkamme nk. perinnekoulua, 
johon koulupäivät löytyvät jo webbisivuilta, 

mutta aineet varmistuvat vasta elokuussa, 
tiedossa kuitenkin jo kotitaloutta ja käsitöitä 
-ainaski!  Samoilla linjoilla mennään myös 
hyväksi todetussa välipalatarjoilussa. Ainoana 
muutoksena toimintaan tulee vanhempien 
osallistuminen lasten kanssa koulun jälkeen 
tapahtuvaan koulutilojen siivoamiseen (joka 
kerralla eri kouluryhmä). Tässä yhteydes-sä 
opetamme koululaisillemme pieniä siivous-
vinkkejä, joita voi sitten vapaasti käyttää 
oman huoneen ja tavaroiden hallinnassa :))
 
Hauskaa on siis luvassa, joten pysy kuulolla! ( 
www.suomi-koulu.com)
 
 
-pj. Leila Jäämuru-
 
 
Kaikille oikein mukavaa kesää täällä ja siellä, 
mihin nyt kesä Teidät kuljettaakin!



Toukokuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Kirjastokuulumisia

Paljon Onnea Toukokuun Sankareille !

 Axel Courtois, 1.5. 2v
 Henry Mäkinen, 8.5. 11v
 Nea Koppinen, 11.5. 5v
 Valtteri Passila, 14.5. 7v
 

Kirjastomme on läpäissyt eloonjäämiskurssin, 
jolle se heitettiin reilu kuukausi sitten. Välillä 
näytti todella pahalta, huonolla hapella mentiin 
pari viikkoa ja sinerrystä oli jo havaittavissa, 
kunnes tänään se nosti päätään ja päätti selviytyä, 
-voittajana!  Voiton huumassa aina joutuu 
hieman kärsimään, mutta kaikki pitää osata 
kääntää voitoksi ja paremmaksi huomiseksi. 
Niinpä mekin kirjastolla astumme uuteen aikaan, 
emme kuitenkaan avaruustaikaan!  Näiden 
muutoksien yhteydessä kirjastomme muuttuu, 
ja muuttaa (tai pysyy samoissa tiloissa) kesän 
aikana useampaan otteeseen eri rakennustilojen 
uudelleenjärjestelyiden vuoksi. NSN-tiloissa 
tehdään mittavat remontit, joihin myös kirjasto 
kuuluu. Uutta mattoa lattiaan ja väriä seiniin, 
toivon mukaan jotain aakkospohjaista lattiaan ja 
seiniin taivaan sinistä :))
 
Tämän päiväinen tiedote näyttää hyvin vahvasti 
siltä, että suljemme kirjaston 31.5 alkaen tois-
taiseksi, ja jos remontti venyy ja paukkuu eikä 
vaihtoehtoista tilaa löydy, avaamme kirjaston vasta 
elokuun loppupuolella. Mutta tilanne voi olla jo ihan 
toinen ensi viikolla, joten pysy kuulolla ja käväise 
katsomassa www.suomi-koulu.com :sta aina vii-
meinen tiedote missä mennään. Tarkoituksena 
on näiden rakennusvaiheidenkin aikana pyrkiä 
pitämään kirjastoa auki koko kesän kuten aikai-
sempinakin kesinä, mutta mutta ....
 
Tiistaina 26.5 pitkän ja levollisen viikonlopun 

jälkeen aloitamme kirjastolla mittavan inventoinnin 
-yli 6000 nidettä pitää löytää, ne kirjoihin ja kansiin 
merkata, joten apuvoimaa tarvitaan runsaasti. 
Olisitko sinä vapaaehtoinen ja innokas, tule tiistaina 
klo 9.15 am ´´käskynjakoon´´ kirjaston ovelle, 
niin laitetaan homma pyörimään. Ole ystävällinen!
 
Kaikki nyt myös varmistaa, ettei omasta hyllystä 
löydy Suomi-kirjaston palauttamattomia lainoja. 
Löytyessä palautathan ne ensi viikon aikana 
kirjastolle, myös tiistaina voi kirjoja palauttaa.
 
Uusin ‘keuhkoin’ uusiin haasteisiin, pitäkäämme 
itsemme yhdessä -ja pinnalla!  
 
-pj.Leila-
 
Suurkiitokset kirjastomme “kummisetä” Juha 
Lappalaiselle, joka pelasti hukkuvan,  -vettä 
yskitään vielä pitkään, mutta mikäs maalla on 
yskiessä :))   KIITOS Juha!
Kiitokset myös Janne Moilaselle, joka on lupautunut 
sijoittamaan omaan kotiinsa Suomi-koulun 
opetustarvikkeet ja materiaalit (ainakin yhden 
makuuhuoneen verran) kesän ajaksi. Kiitos!  



Kiitokset Ohjaajilta
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Isot koululaiset kesän porteilla

Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla kesä.  
Näinhän tutussa suomalaisessa laulussakin 
sanotaan. Olemme saaneet tuta sen myös täällä 
Texasin preerialla tämän kevään aikana.

Suomi-koulun kevät on ollut täynnä tekemisen ja 
oppimisen iloa. Isoille koululaisille ovat jakaneet  
tietojaan ja taitojaan monet eri alojen taitajat, 
jotka ovat perehtyneet tuntien aiheisiin täysillä 
ja suurella sydämellä. Vapaaehtoistyö Suomi-
koululla antaa jokaiselle osallistujalle hyvän mielen 
ja positiivisia  voimia, jotka välittyvät koululaisille 
hyvin suunniteltuina tunteina ja iloisena ilmapiirinä.
 
Kesälomat ovat ihan pian kaikkien ilona ja ennen 
sitä haluan kiittää kevään aikana Suomi-koululla 
vapaaehtoistyöhön osallistuneita upeita ihmisiä. 
Suuret kiitokset kajahtaa Katariina Keräselle, 
Sami Simulalle, Seppo Vesalalle, Eeva Toiviaiselle, 
Maria Isohannille, Leila Jäämurulle ja Kristiina 
Ahlforsille. Tämä joukko on antanut aikaansa ja 
voimiaan isojen koululaisten tuntien suunnitteluun 
ja toteutukseen. Apuopet ovat myös olleet reippaita 
ja avustaneet hienosti kevään tunneilla. Näitä 
ryhdikkäitä  nuoria ovat olleet, Jasmin Farhadi, 
Viivi Räinä ja Marcel Erkko. Kiitos teille kaikille 
avustanne. Herkulliset kiitokset myös kahvittajille, 
joita ilman ei olisi ihania välipaloja koululaisille ja 
maukkaita kakkuja ja pullia kahvin kera kaikille.

Haluan toivottaa omasta ja isojen koululaisten 
puolesta kaikille hauskaa ja rentouttavaa kesää.
Syksyllä taas tavataan uusien aiheiden parissa.

Kristiina ja isot koululaiset  

 “Aurinko, aurinko lettuja paistaa.
  Hauska on auringon lettuja maistaa.
  Kiipeän puuhun, pistelen suuhun,
  loput voin heittää ukolle kuuhun.
  Sitten käynkin nukkumaan,
  pikku vatsa pullollaan.”
 
Aurinkoista kesää kaikille reippaille 
satutuokiolaisille!
 
Toivottelee, Satutäti Mervi

 

 
 
 Pieni kesäkeiju tirkistää, 
 onko kaikilla Palleroilla hymyssä suu. 
 Yks, kaks ja pim pam pom
 Kaikki ne iloisia on :)

Kiitos kaikille ihanille, pikku Palleroille kuluneesta 
keväästä. On ollut oikein rattoisaa seurata teidän 
kaikkien kehitystä ja iloista touhua !

Nauttikaa kesän lämmöstä ja tuoksuista !

t. Katariina, Pallerot-ohjaaja 

Hei Röllit,

Meilläpä vasta  vauhdikas lukukausi takana 
– Mahtava juttu, että innokkaita Röllejä riitti 
joka tunnille. Oli ilo tutustua kaikkiin lapsiin ja 
vanhempiin.

Sarille  suuri kiitos, kun tulit mukaan opettajaksi! 

Misin kassit on melkein pakattu ja kone kohti 
Suomea lähtee pian. Siella odotta uudet haasteet.

Toivotan teille kaikille oikein aurinkoista kesää,

Misi



Jo joutui armas aika ja suvi suloinen
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Kesä on jo nurkan takana. Suvivirsi ja Suomen kesä tuovat rakkaita muistoja mieleen. On 
aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa...On aika sanoa hei koulukavereille. Se on haikeaa. Mekin 
haluamme sanoa Suomi-kirkon puolesta HEI ja KIITOS. Kiitos Suomi-koululle, Leilalle, opettajille ja 
vapaaehtoisille hyvästä ja mukavasta yhteistyöstä. Suomi-kouluun on ollut kiva tulla oli se sitten 
vanhempana, opettajana tai pappina. Erityinen hei kuuluu niille perheille, jotka muuttavat kesällä 
pois. Kesä, uudet haasteet ja uusi asuinpaikka pitävät kaikki sisällään suunnitelmia, haaveita ja 
uusia tuttavuuksia. Me kirkon puolesta haluamme toivottaa myös siunausta, jotakin oikein hyvää, 
jokaisen Suomi-yhteisön perheen kesään. 

Nauttikaa yhteisestä ajasta perheen kanssa, kuunnelkaa, maistakaa ja haistakaa kesän ääniä, 
hajuja ja makuja! Moni suomalainen aistii Jumalan läsnäolon parhaiten juuri luonnon pienten 
ihmeitten keskellä.
 
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että näin aamulla peipon     
   hyppivän oksalta toiselle...
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että haistoin hernekeiton ja    
   ruisleivän tuoksun kun ystäväni teki minulle lounasta...
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että pesin ilta-päivällä kasvoni    
   kylmässä järvivedessä ja tunsin sen pistelevän ihollani...
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että kuulin illalla heinäsirkan    
   laulavan kesäniityllä...
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että kivet puhuvat ja voin nähdä    
   kauriiden hyppivän unissani ja että tuntematon lapsi hymyili minulle                   
            kaupassa ja että jokaisessa vihreässä ruohonlehdessä on Jumalan sormenjälki   
   ja että jokaiseen lapseni hiukseen on kirjoitettu Halleluja!
   En osaa sanoa mitään Jumalasta, paitsi että leivän karkea maku suussani   
   ja viinirypäleen kirpeä mehu kielelläni tuovat mieleen suloisen ajatuksen   
   armosta sekä esimaun taivaasta.
    (Tuntematon – kirjoittajan mukailtu käännös englanninkielestä tekstistä)

   Kerätkää omaan muistojen arkkuun kivoja kesämuistoja! Siunattua kesää   
   toivottaen,
   Irene-pappi



Ohjaajat ja Luokat  

Kevät 2009

Pallerot 
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Omput 
Essi Ahola
essi.ahola@gmail.com

Pellet
Essi Ahola
essi.ahola@gmail.com

Röllit 
Misi Asunmaa-Mäkinen
misi1@verizon.net

Sari Rantanen
santtulimami@gmail.com

Eskari
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Eka-Tokaluokka
Auli Ikonen
auli.ikonen@gmail.com

Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Isot koululaiset
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Apu-ohjaajat
Marcel Erkko
Hanna Kattilakoski
Laura Kattilakoski
Jasmin Farhandi
Viivi Räinä

Johtokunnan jäsenet

Kevät 2009

Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
214 - 224 2429
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Rahastonhoitaja
Tuija Räinä
tuija22@gmail.com

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Kirjastonhoitaja
Leila Jäämuru, 
214 - 228 2429
iltaleila@verizon.net

Suomikoululainen
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com
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Suomi-koulun syksy 
alkaa la 12.9. klo 12:00 

- samassa tutussa 
paikassa !

Nauttikaa kesästa ja 
nähdään taas syksyllä ! 


