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Puheenjohtajan palsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvuosi Suomi-koululla aherrettiin päätökseen        
ja on aika lähteä ansaitulle lomalle, meidän 
kaikkien!  Kevätjuhlassamme oli 75 vierasta 
nauttimassa mukaansatempaavasta 
musiikkituokiosta, ohjelma oli menestys ja lopuksi 
nautimme maukkaista tarjottavista.  

  

Kevätjuhlan alussa pidimme ylimääräisen 
jäsenkokouksen, missä päivitimme jäsenmaksujamme 
sekä valitsimme uudet johtokuntalaiset. Tervetuloa 
joukkoomme mukavaan! 

  

Olemme saaneet myös uusia ohjaajia tulevalle 
kouluvuodelle, mutta muutamaan ryhmään 
tarvitsisimme vielä ohjaajaa. Apuohjaajan paikkoja 
olisi myös tarjolla. Tulisitko mukaan toimintaamme? 
Rohkeasti mukaan! Tarvitsemme sinua! Kaipaamme 
sinua! 

Koulumme, kirjasto ja puoti saavat jatkaa nykyisissä 
tiloissa, mistä iso kiitos NSN:lle ja meidän 
puolestapuhujalle, Juha Lappalaiselle! 

 

Vielä kerran kiitokset teille kaikille, jotka olette 
tehneet tärkeätä ja ansiokasta työtä Suomi-koulun 
johtokunnassa ja ohjaajana, useammat teistä 
molemmissa. Kiitokset teille vanhemmille, jotka 
jaksatte tuoda lapsenne kouluun ja pidätte sen 
antamaa opetusta tärkeänä omien juurien etsimisessä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja arvostatte suomalaista kulttuuria sekä suomen 
kieltä. Ja etenkin kiitokset kaikille pienille ja isoille 
koululaisille, ilman teitä ei olisi meitä!  

  

Nyt vietämme ansaitun kesäloman ja jatkamme 
koulua syyskuun kahdeksas päivä! Kirjasto ja 
puoti ovat auki koko kesän  keskiviikkoisin klo 11– 13. 
Tervetuloa kirjastolle! 

  

Lämmintä kesää ja virkistäviä lomapäiviä Teille 
kaikille! 

  

-

Leila Jäämuru- 

214-228 2429 

iltaleila@verizon.net 

mailto:iltaleila@verizon.net
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Ohjaajien Kiitokset Aurinkoista ja iloista kesää pienten Tex-lasten 
ryhmäläisille Sarahille, Aaronille, Mikalle ja 
Oliverille! Kiitoksia mukavista koulupäivistä, olitte 
kaikki hienosti mukana oppimassa Suomen kieltä 
ja kulttuuria.  
Syksyllä taas nähdään Suomikoulun merkeissä!  
Ps. Kevätjuhlan ongintapisteestä saatua kirjaa 
voitte täytellä kesälläkin vaikka yhdessä 
vanhempien kanssa :-) 
 
Lomaterveisin,  
Laura ope 

Suuri kiitos kaikille Suomi- koululaisille, vanhemmille ja 
vapaaehtoistyökavereilleni, joiden kanssa olen saanut tehdä 
antoisaa yhteistyötä näiden kolmen vuoden aikana. 
 
Ajattelen lämmöllä ihania oppilaitani ja mukavia vanhempia, 
joihin olen tutustunut toimiessani ohjaajana Suomi- 
koulussa. Ohjaajana oleminen on ollut palkitsevaa!  
 
Hyvällä mielellä muistan myös aivan upeita ja mahtavia 
johtokuntalaisia, joiden kanssa sain suunnitella ja toteuttaa 
monia kivoja juttuja Suomi- koulua varten.  Kiitos ihanaiset!  
 
Toivotan kaikille oikein rentouttavaa ja hauskaa kesää!   
 
Lämpimin terveisin,  
Heidi Luukkonen 

Suomi-koulun kevät hurahti kuin siivillä—

kiitos paljon kaikille Palleroille. Vuosi oli taas 

täynnä mukavia hetkiä ! 

Ihanaa kesää toivoen, 

Katariina  
Kiitos ahkerille Pellet-ryhmäläisille mukavasta 

vuodesta. Ihanaa kesää täällä Teksasissa ja 

Suomessa. Terveiset Floridan  hiekkarannalta :) 

Pellet-ohjaaja Tytti 

Kaunis kiitos kuluneesta lukuvuodesta lukutoukat! 

Lämpimät halaukset apuohjaajille Christianille ja 

Katariinalle! Hauskaa kesää!    

Lukuiloa ja uusia elämyksiä sylin täydeltä teille 

kaikille! 

  Eeva-opettaja 
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Suomi-koulun kevätjuhla 12.5. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iloinen laulu ja nauru raikui Suomi-koulussa la 12.5. 

Kevätkauden päättäjäisiin oli tullut runsaasti Suomi-

koululaisia ja koulun ystäviä. 

Kevään viimeinen kerta aloitettiin lyhyellä 

kokouksella mukavista asioista : Suomi-koulu saa 

edelleen jatkaa Nokia Siemensin tiloissa , Suomi-

koulun johtokunta on uudistunut ja  lähes kaikissa 

ryhmissä on jo ohjaaja syksyksi—JIPPII ! 

 

 

 

 

 

 

 

Itse juhla alkoi Suomi-koulun ohjaajien 

musikkituokiolla. Kaikkein pienimmätkin Suomi-

koululaiset pääsivät nauttimaan tutuista lauluista ja 

leikeistä vanhempiensa kera. Musiikkihetken 

lomassa saatiin myös nauttia kolme pukkia—

nukketeatteriesityksestä.   

 

 

 

Musiikkituokion lopuksi isoimmat Suomi-koululaiset 

esittivät tosi coolin  Suomi-koulu rapin ohjaajiensa 

Eeva Toiviaisen ja Tiia Hyden johdolla. Lipat vinossa 

ja polvet notkuen rappi huikattiin menemään :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja kuten jokainen kevätjuhla, niin myös Suomi-

koulun viimeinen kerta päätettiin iki-ihanaan 

suvivirteen, todistuksiin sekä tietenkin maittaviin 

kahveihin ja mehuihin.  Tästä on hyvä lähteä hyvillä 

mielin kesälaitumille ja syksyllä taas nähdään 

entistä energisimpinä ! 
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Isojen Suomi-koululaisten räppi : 

 

Suomi-koulun käytävää tallaan 

Penkkiä kulutan, riimejä rallaan 

Sanasoppaa vielä keitän  

Muutaman lauseen sinne heitän 

 

JEE JEE Suomi-koulu rokkaa 

JUU JUU Suomi-koulu rokkaa 

 

Sanaluokat on hallussa mulla, 

Nyt mä kysyn—onko sulla ? 

Substantiivit, adjektiivit,  verbit ja pronominit. 

 

JEE JEE Suomi-koulu rokkaa 

JUU JUU Suomi-koulu rokkaa 

 

Numeraalitkin mä osaan : 

Yy kaa koo—sataviis—joo joo 

Adverbit ja konjuktiot 

Sekä INTERJEKTIOT 

 

JEE JEE Suomi-koulu rokkaa 

JUU JUU Suomi-koulu rokkaa 

 

Tämän olen oppinut tämän kevään aikana.  

Kesäloma alkakoon—kirjat heitän naulakkoon.  

Nyt ei tarvi tehdä työtä—voi nukkua pitkää yötä.  

Relaa, relaa, relaa, relaa, relaa. 

 

JEE JEE Suomi-koulu rokkaa 

JUU JUU Suomi-koulu rokkaa 

                                                    Sanat  isot koululaiset 

Suomi-koulun ohjaajat Syksy 2012 

 

Pallerot  Michelle Larva 

Pellet  Laura Välilä-Ross 

Röllit   Suvi Salovaara 

Aapelit  Katariina Partanen 

Lukutoukat - paikka avoinna -  

Texlapset Laura Gray 

 

Apuohjaajat : 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Tiia Turkulainen 

 

Suomi-koulun johtokunta Syksy 2012 

 

Puheenjohtaja  Leila Jäämuru 

Varapuheenjohtaja Helena Tiainen 

Sihteeri  Nina Pirhonen 

Rahastonhoitaja Tuula Aro 

Vanhempain edustaja Krista Kisselburg 

Ohjaajien edustaja Laura Gray 

Tiedotus  Katariina Keränen 

Webmaster  Tuula Aro 
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Suomi-koululaisten syntymäpäivät  kesällä 

2012, Onnea, Onnea vaan ! 

 

Toukokuu 2012 

Liam Karhu, 1.5. 1v 

Axel Courtois, 1.5. 5v 

Miia Tyni, 10.5. 5v 

 

Kesäkuu 2012 

Elsa Ijäs, 9.6. 1v 
Alexa Montonen, 12.6. 10v 
Tapio Pulkkinen, 19.6. 4v 
Sarah Savolainen, 27.6. 8v 
 

Heinäkuu 2012 

Jere Väisänen, 10.7. 12v 

Ella Ross, 19.7. 3v 

Stella Aro, 26.7. 10v 

Mika Montonen, 27.7. 8v 

Joona Väisänen, 29.7. 8v 

 

Elokuu 2012 

Neea Tyni, 27.8. 3v 

Emmi (Emersyn) Gamill, 30.8. 1v 
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Kirjaston Kuulumisia 

 

Teksasissa on jo täysi kesä, mutta Suomeenkin on povattu "kuumaa pitkää kesää", 
mitä sitten tarkoittaneekaan!  

Pidämme kirjastoa ja puotia auki koko kesän keskiviikkoisin klo 11-13, missä tutut 
kirjastohelpperit auttavat kesälukemisten valinnassa. Ruisleipää emme voi toimittaa 
kesäkuukausien aikana.  

Toivotan kaikille paluumuuttajille oikein hyvää jatkoa, ja kiitoksia kaikista yhteisistä 
hetkistä kirjastolla. Teille, jotka lähdette "vain" lomailemaan, iloisia lomapäiviä ja 
tervetuloa takaisin uusin innoin. Te, jotka jäätte Teksasin paahtavan auringon alle, 
käykäähän kirjastolla hakemassa kesälukemista ja herkkuja. 

Kaikille Teille, jotka olette antaneet kirjalahjoituksia kirjastollemme, suurkiitokset!  

Hyvää kesää Kaikille!  

-Leila & kirjastoapulaiset-  

Kirjasto auki 30.5—31.8 keskiviikkoisin klo 11-13  

 Ohjaajien Kiitokset 

"Hiirilimpun, kukkakimpun nyyttiin pakkaan. 

Kissanpussin selkään nakkaan. 

Lähden maailmalle, suuren taivaan alle." 

 

Meillä oli mukavaa. 

Kiitos Michellelle apuohjaajan suuresta avusta. 

Kiitos reippaille Rölleille innokkaasta keväästä. 

Ihanaa kesää kaikille! 

Suvi Salovaara, Röllit-ryhmän ohjaaja 
Jälleen yksi vuosi Suomikoulussa on päättymässä, ja 
oppilaat saavat nauttia kesän iloista. Tämä vuosi jäänee 
minun osaltani viimeiseksi. Takana on vuosien 
aherrus ja iloiset muistot monesta "Tex-lapset"-
ryhmästä.On ollut mahtavaa olla edistämässä lasten 
suomenkielen taitoja ja yleistä Suomi-tietoutta. 
Kiitos Tex-lasten oppilaille ja vanhemmille, jotka toitte 
lapsenne koululle. 

 
Hyvää kesää kaikille! 
 
Tiia Hyde 
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Muistatko oman rippikouluajan?  

Mikä jäi mieleen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinut on todennäköisesti kastettu muutaman 

kuukauden ikäisenä. Kummit lupautuivat huoleh-

timaan kristillisestä kasvatuksestasi, enemmän tai 

vähemmän menestyksekkäästi. Ennen kun täytit 15 

vuotta, vastaanotit kirjeen kotiseurakunnaltasi, jossa 

sinua kehotettiin osallistumaan rippikouluun. 

Tämä oli ensimmäinen merkki siitä, että aikuisuus ja 

omasta elämästä vastuunottaminen ovat lähellä. 

Monia lupauksia tehtiin nuorelle; tansseihin voi 

mennä rippikoulun käytyä. Kirkkohäiden samoin kuin 

itse kummina toimimisen edellytyksenä on 

rippikoulun käyminen. Kirkollisissa vaaleissa voi 

asettua ehdokkaaksi vain jos on käynyt rippikoulun ja 

konfirmoitu. On myös väitetty, että maaseudulla 

ennen aikoihin luvattiin rippilahjaksi tekohampaat. 

Ilmeisesti tätä pidettiin hyvänä asiana! 

 

 

 

 

 

 

 

Rippikoulun tarkoituksena on opettaa sen uskon 

sisältö ja merkitys, johon meidät on kastettu. 

Konfirmaatio tarkoittaa sananmukaisesti kasteen 

vahvistamista. Meidän pitäisi pystyä rippikoulun 

käytyämme selvittämään kysyjälle, mitä on luteri-

lainen kristinusko. Outo kysymys ehkä monelle 

Suomessa, mutta täällä kirkkojen luvatussa maassa 

tätä kysytään meiltä kaikilta jossakin elämämme 

vaiheessa. 

Luterilaiset ovat, kaikkien lyhyimmässä muodossa, 

ulosheitettyjä roomalaiskatolisia. Luterilaista kirkkoa 

ei koskaan perustettu, se syntyi isestään kun katoli-

nen kirkko julisti protestantteja pannaan, Martti 

Lutherin ensimmäisenä.  

Luterilaisen uskonperinteen mukaan pelastus on 

kokonaan Jumalan työtä meissä. Uskominen ei ole 

pelastuksen ehto ja edellytys, se on pelastustie-

toisuuden seuraus. Aivan samoin kuin me äitien-

päivänä kiitämme äitejämme siitä, mitä äiti on jo 

tehnyt meille, samalla tavalla uskominen on ”kiitos” 

Jumalalle siitä, mitä hän on tehnyt. Outoahan olisi 

meille kaikille heikkouskoisille, jos meidän pitäisi 

omilla uskomisansioillamme lunastaa itsellemme 

pelastus. 
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Äitienpäiväsunnuntaina konfirmoimme neljä 

rippikoulun käynyttä: Lyydia Kilkki, Eveliina Fallini, 

Miika Järvelä ja Matias Turkulainen. Konfirmoijina 

olivat pastorit Seppo Vesala, Irene Erkko ja Jarmo 

Tarkki. Samassa messussa kukitimme 33 äitiä 

kiitokseksi heidän tekemästään työstä. Messun 

jälkeen pastori Irene Erkko kastoi uusimman kirkon 

jäsenen, Emersyn Mari Gamillin. Onnea ja siunausta 

kaikille. 

Messussa oli kaiken kaikkiaan 105 ihmistä. Hieno 

päätös kevätkaudelle. Seuraava suomenkielinen 

messu pidetään Flower Moundissa elokuun 26. päivä 

klo 15. Tervetuloa kaikki! 

Lisätietoja löydät suomikirkon sivuilta 

finnishlutheran.org 

Pastori Jarmo Tarkki 

Kuvat : Paula ja Orvo Välilä 

 

 

FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 

6000 Morriss Rd. Flower Mound, TX 75028 

Pastori Jarmo Tarkki  805 350 1667  

jarmotarkki@socalsynod.org 

www.finnishlutheran.org 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
http://www.finnishlutheran.org
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Syksy 2012                                            Syksy 2012 

 

 

 

PALLEROT 

Michelle Larva 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

- ohjaaja puuttuu -  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Jani Lehti/Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 

 

 Suomi-koulun syyslukukausi 

 alkaa  8.9. 2012 klo 10.00 
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