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Huhtikuu 2009          www.suomi-koulu.com

Puheenjohtajan Palsta

Kevätlukukausi kulkee väjäämättömästi 
kohti loppuaan, ja kesälomat ovat jo ihan 
ovella. Mihin tämä aika rientää, lapset 
kasvavat ja vanhemmat vanhenevat -melkein 
huomaamatta! 
 
Suomi-koululla on ollut mahtava kevät, 
jäsenistö on kasvanut ja lapset ovat viihtyneet 
koulussa paremmin kuin hyvin, kiitos meidän 
mahtavien ohjaajien ja apulaisten. Joka 
koulukerran jälkeen positiivinen palaute 
tunneista on ollut mieltälämmittävää ja 
runsasta. Kiitos Teille kaikille, jotka olette 
meille sitä antaneet! Kiitos vielä kerran meidän 
mahtaville ohjaajille ja apuohjaajille.
 
Ilman Suomi-koulun johtokuntaa ei 
olisi Suomi-kouluakaan ja sen aktiivista 
toimintaa, kiitos meidän energiselle ja 
työtäpelkäämättömälle johtokunnalle. Kiitos!
 
Koko kevään kahvituksen pääorganisaattorina 
on ollut Kaarron perhe eli Juliet ja Pekka, suuri 
ja lämmin kiitos kaikista niistä herkuista ja 
välipaloista, joilla he ovat meitä hemmotelleet. 
Kiitos! Kiitos myös kaikille niille, jotka ovat 
olleet auttamassa heitä kahvitteluissa, etenkin 
Susanne Farhadille. Kiitos!
 
Kiitos myös koko Suomi-yhteisön muille 
ryhmille. Yhteistyö on ollut hedelmällistä, ja 
paljon on saatu taas yhdessä aikaan, siitä 
hyvänä esimerkkinä F/X-yhtyeen konsertin 
järjestäminen huhtikuun lopussa. Konsertissa 
esiintyi myös Teksasin suomalaisten Nuorten 
Puhallinorkesteri ‘puhaltamalla’ Finlandian 
konsertin päätteeksi -hienosti soittivat, ja 
varmaan tulevaisuudessa saamme kuulla 
heidän soittamistaan enemmänkin. Kiitos Teille 
kaikille yhteistyökumppaneille, etenkin Suomi-
kirkolle ja Suomi-naisille!

Suomi-kouluun kuuluvassa kirjastossa 
ja Suomi-puodissa 9 naista ovat tehneet 
vapaaehtoistyötä viikottain, heille kuuluu iso 
halaus ja mahtava kiitos kaikesta. Kiitos!
 
Suuret kiitokset myös Suomi-koulua tukeneille 
yksityishenkilöille, Sami Simulalle ja Walfrid 
Huskoselle. Teidän luotto meihin ei ole 
katkennut ja se on antanut uskoa huomiseen. 
Kiitos!
 
FABG (Finnish American Business 
Guild) myöntämä vuosittainen avustus 
(=Itsenäisyyspäivä-Galan tuotosta osa) on 
aina merkittävä apu kevään korvilla tiukkojen 
budjettien puristuksissa. Kiitos!
 
Kiitos vanhemmille ja lapsille, teidän kanssa on 
ollut ilo olla! Aivan mahtavaa!
 
Lopuksi kiitos Suomi-koululle mahtavasta luku-
kaudesta, kiitos Meille!
 
 
Syksyllä tavataan ja opitaan taas jotain uutta,
 
 
-pj. Leila Jäämuru-



Jazzia eturivin paikoilla
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Oletko koskaan ajatellut miltä tuntuisi saada live-
bändi omaan kotiin ? Sen ihanuuden saimme kokea  
Maria ja Juha Isohannin kotona kuunnellessamme 
Vaasalaista F/X jazzbändiä. Noin kuukausi sitten 
bändin  kosketinsoittaja, Dani Strömback oli ottanut 
yhteyttä Leila Jäämuruun ja kysellyt olisiko heidän 
Dentonin ja Marshallin visiittiin mahdollista yhdistää 
pysähdystä myös täällä Dallasissa. Ja niin vaan 
mahdollisuus tuli -- itse asiassa kaksikin :)

Keskiviikkona nautitttiin Jazzia aikuisten kesken - 
mikä ihana fiilis olikaan seurata kansainvälisestikin 
tunnustetun Jazz-bändin soittoa privaattikeikalla 
ja kotoisassa ilmapiirissä! Ainutlaatuinen tilaisuus 
meille Dallasin Suomalaisille päästä kuuntelemaan 
todella taitavien miesten soittoa ! Jazz taatusti 
lumosi meidät kaikki :)

Torstaina vietettiin konsertti-iltaa Suomi-kirkolla 
perheiden kesken. Musiikkia oli laidasta laitaan 
-- Ruusamaria Teppo, Kaamos-kuoro, Nuorten 
puhallinorkesteri sekä tietenkin F/X bändi ! Perheen 
pienimpiäkään ei unohdettu, vaan heille tarjottiin 
lapsellisia laululeikkejä bändin ja muutaman 
kuorolaisen kera ! Kivaa oli varmasti kaikilla :)

Konsertin jälkeen saimme nauttia ihanista 
tarjoiluista -- kiitos siitä kirkon varainhankinta-
naisille :) Varmasti kaikki lähtivät hymysuin ja jazz 
korvissa soiden kotiinpäin. 

Lisätietoja bändistä löytyy heidän kotisivuiltaan: 
www.fxtheband.com.



Huhtikuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Kirjastokuulumisia

Paljon Onnea Huhtikuun Sankareille !

 Andrea Erkko, 1.4. 13v
 Saara Ahola, 12.4. 3v
 Skye Doughty, 21.4. 6v
 Lasse Nikkanen, 22.4. 1v
 Saku Keränen, 30.4. 3v
 

Kevät taittuu kohti kesää, kuinka nopeasti vuosi 
onkaan alkanut!  Kirjastollakin tulee puhaltamaan 
uudet tuulet, mutta niistä kirjoitellaan hiukan 
myöhemmin. 
 
Ennen kesälomia kerkiää lukea vielä monta hyvä 
kirjaa ja katsoa lukuisia elokuvia  -maukkaan kahvin 
ja täyteläisen suklaan merkeissä, tietenkin meiltä 
löytyy myös salmiakkia moneen menoon. Uutuutena 
keskiviikkoisin myydään kotonaleivottua pikkupullaa 
ja pullapitkoja tai leetoja, ihan miten vaan :))  
Näiden herkkujen valmistaja on Susanne Farhadi. 
Perjantaisin saa ennakkotilaamalla karjalanpiirakoita, 
ja leipää myydään edelleenkin keskiviikkoisin.
 
Tulehan ostoksille ja lainailemaan, paljon uusia 
kirjoja on taas viivakoodattu järjestelmään.
 
 
Tervetuloa,
 
-Leila & Helpperit- 



Tulossa olevan kesäkauden lämpö on jo 
kurkistanut muutaman kerran nurkan 
takaa. Sieltä se pian lehahtaa esiin koko 
kuumuudessaan. Vielä voimme kuitenkin 
nauttia siedettävästä ilmasta ja käydä 
reipailemassa vaikka luonnon lenkkipoluilla.

Isot koululaisetkin ovat olleet oikein reippaita 
ja uusia asioita on opittu kevään viimeisillä 
tunneilla. Huhtikuun äidinkielen tunnilla 
keskusteltiin käsin kirjoittamisen tärkeydestä. 
Tutustuttiin Suomessa, muissa Pohjoismaissa 
ja muallakin voimassa oleviin kirjain- ja 
numeromalleihin. Käytiin läpi tekstaus- ja 
kirjoituskirjaimet sekä tutkittiin kirjainten 
sitomista ja kynän rentoa kirjoitusasentoa 
kädessä. Oman selkeän ja sujuvan käsialan 
kehittyminen on tärkeä asia nuorelle, 
koska monia tekstejä kirjoitetaan nykyään 
tietokoneella ja siinä hommassa ei oma 
persoonallinen käsiala kehity. Tehtiin kirjain- ja 
numeroharjoituksia.

Pääsiäinen oli jo ovella ja tehtiin vielä 
värikkäitä pajunoksia, joista yksi vietiin kotia 
koristamaan ja toinen säästettiin Pääsiäisen 
perhemessuun (12.4.), jolloin kaikki Suomi-
koulun lapset veivät oksan ryhmässä alttarilla 
olevaan vaasiin juhlistamaan ja värittämään 
perhemessua. Kristiina ohjasi äidinkielen tunnit 
apuope Jasminin avustuksella.

Ympäristöopin  merkeissä mentiin huhtikuun 
toinen koulukerta, joka oli samalla viimeinen 
tämän kevään koululauantai ennen kevätjuhlaa 
(2.5.). Edellisen viikon aikana oli kerätty 
kierrätystavaraa, joka sitten lajiteltiin Suomi-
koululla niitä varten varattuihin laatikoihin. 
Mukana tuotiin myös pieneksi jääneitä siistejä 
vaatteita ja leluja, joita voi vaihtaa muiden 
lasten kanssa. Keskusteltiin kierrätyksestä ja 
erityisesti kompostointi herätti kiinnostusta.   

Pastori Seppo Vesala oli hankkinut 
lintupönttötarvikkeet kirkon takapihalle ja 
neuvoi pöntön valmistuksessa. Sitten alkoi 
melkoinen naputus ja koputus. Vasarat 
kolkuttelivat iloisesti ja pöntöt valmistuivat. 
Isot koululaiset askartelivat kieli keskellä suuta 
ja ilmeet olivat tarkkana. Pönttöjä tutkittiin 
mielenkiinnolla ja lopuksi otettiin valmistajista 
pönttöineen ryhmäkuva. Oli aivan valtavan 
ihana havaita kuinka innostuneesti kaikki 
olivat mukana työssä. Käsillä tekeminen on 

loistava juttu! Apuopet Jasmin, Viivi ja Miika 
olivat suureksi avuksi tälläkin kertaa. Erityisen 
kiitoksen ansaitsee pastorimme Seppo, joka 
oli paneutunut aiheeseen 100 %:sti ja ohjasi  
lapsia innolla.  

Isojen koululaisten kevätkausi alkaa olla 
lopuillaan ja kesän riennot ovat edessä. 
Ihan tuntuu ihmeelliseltä tämä ajan nopea 
kuluminen.  Isojen koululaisten kevätkausi on 
ollut tapahtumarikas ja paljon uusia asioita 
on opittu. On ollut valtavan hienoa huomata, 
kuinka nuoret ovat kasvaneet ja kehittyneet 
kevään aikana.

Kevät-terveisin
Kristiina ja Isot koululaiset

Isot Koululaiset
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Lapsella on oikeudet kirkossakin
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Olipa tosi mahtavaa viettää pääsiäismessua 
Suomi-kirkossa. (käykääpä Suomi-kirkon 
kotisivuilla kurkkaamassa kuvia etusivulla ja 
huhtikuun uutisista,os: www.finnishlutheran.
org ). Parasta siinä oli se, että mukana oli 
paljon lapsia, oli sitä iloa ja riemua, mitä vain 
lapset voivat tuoda tullessaan. 

Me aikuiset olemme tottuneet siihen, että 
kirkossa pitää olla hiljaa ja istua paikallaan. 
Totta onkin, että pyhän ja hartauden kokemi-
seen liittyy hiljaisuus ja on hyvä lapsellekin 
opettaa hiljaisuutta. Mutta silloin kun on
kymmenittäin lapsia koolla, on jännitystä 
ja uusiakin asioita, ei voi olettaa, että olisi 
hiljaista. Jumala on läsnä kirkossa ja kuulee 
rukouksemme, vaikka olisi vähän meteliäkin. 
Meteli ei vähennä Jumalan läsnäoloa ja siu-
nausta tai ehtoollisen arvoa. Päinvastoin se 
ilo ja riemu, mitä lapset tuovat tullessaan, 
vahvistaa seurakunnan olemusta – elävänä 
ja toimivana kirkkona. “Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän 
kaltaistensa on Jumalan valtakunta”, kehottaa 
Jeesus lasten evankeliumissa. Toisaalta lasten 
kirkossaolemiseen liittyy myös lasten oikeudet. 

Tänä vuotta juhlitaan lasten oikeuksien 
yleissopimusta, jonka Yhdistyneitten Kansa-
kuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 1989. 
Sopimus on maailman laajimmin hyväksytty 
ihmisoikeussopimus. Kirkon piirissä sopi-
mukseen liittyen alkaa kaksivuotinen hanke, 
jonka nimenä on Tyttöjen ja poikien oikeudet 
kirkossa.  Lapsen on saatava tulla omana 
itsenään myös Jumalan kansan juhlaan.  Hä-
nellä on oikeus kokea olevansa odotettu ja 
tervetullut seurakuntaan, niin lasten ja nuorten 
omiin kuin seurakuntalaisten yhteisiinkin tilai-
suuksiin. Lapsellakin on oikeus pyhään.

Tähän lasten oikeuksien sopimukseen ja siitä, 
miten sitä juhlitaan täällä Dallasissa, enemmän 
kesän jälkeen.

Seppo-pappi

RIPPIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 
ALKAA

Syksyllä alkavaan rippikouluun voi ilmoittautua 
Sepolle tai Irenelle. Heiltä saa myös lisätietoja. 

Rippikoulu on tarkoitettu vuonna  1995 tai 
sitä aikaisemmin syntyneille. Rippikoulu alkaa 
syyskuun lopulla ja kestää huhti-toukokuuhun. 
Rippikouluun sisältyy pari viikonlopun mittaista 
leirijaksoa tai mahdollisesti yksi pitempi 
leirijakso yhdessä sovittuna aikana ja silloin 
tällöin kokoontumisia kirkolla lähinnä messujen 
yhteydessä. Arki-iltoina ei ole rippikoulua. 
Aikataulu sovitaan yhdessä osallistujien 
kesken. 

Ilmoittautuminen toukokuun loppuun 
mennessä. Irene: irene.erkko@gmail.com tai 
Seppo: seppo@rejoicelutheran.org



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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