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Puheenjohtajan kuulumisia!      
      
      
    Kesäisen kauniina lauantaipäivänä vietimme lukuvuotemme päättäjäisiä Äitejä 
kunnioittaen. Lapset lausuivat ja näyttelivät kauniin Sinivuokko-runon melkein täydelle 
salille jokaisen koululaisen -palleroista isoihin- ollessa mukana. Yhteislauluina 
lauloimme Peipon Pesää, Kevätlaulua sekä Suvivirttä korkealta ja lujaa, niinkuin 
ennenvanhaan, olihan mukavaa ja terapeuttista ;)) Lopuksi jaettiin todistukset. 
Yllätyslahjana jaoimme lapsille "hovikuvaajamme" Orvo Välilän ottamat yksilökuvat 
lapsista Jere Lehtisen ja olympiapronssimitalin kanssa, tietenkin Jeren nimikirjoituksilla. 
Suurkiitokset Jerelle tästä mahtavasta päivästä Suomi-koululla!   Kaiken juhlinnan päälle 
juotiin makoisat kahvit pikkukakkuineen ja saatiinhan vielä suutkin makeiksi kaikista 
niistä karamelliherkuista mitä juhlapöytä meille tarjosi. Kahvittajille ja puotimyyjälle 
iloiset kiitokset mahtavista tarjoiluista ja ihanista herkuista sekä tarjoilupöydässä että 
puodissa. Kahvittelun lomassa Kaamos-kuorokin kävi luikauttamassa äideille 
"Sunnuntaiaamuna" -laulun. Aplodit myös "Kaamoksettareille"!  Kiitokset kaikille 
ohjaajille, olette tehneet mahtavaa ja antoisaa työtä, jota ei monestikaan osata arvostaa 
tarpeeksi, mutta me Suomi-koululaiset osaamme. Hienoa työtä, olette hienoja naisia!! 
      
    Kevätlukukausi on mennyt joutuin, aloitimme lukukauden tammikuun yhdeksäs 
saduilla ja tarinoilla, ja päätimme sen toukokuun kahdeksas runoihin, välissä oli monta 
hauskaa ja ikimuistoista oppituntia. Vaikka sadut, tarinat miksei runotkin ovat 
mukaansatempaavia ja yleensä melko harmittomia, joskus kylläkin aika pelottavia, on 
seuraava teille kertomani asia kuitenkin todella harmillinen, pelottava eikä yhtään hauska. 
Tietämättämme vietimme kevätjuhlissamme myös Suomi-koulun (Suomi-yhteisön 
keskuudessa tutuksi tulleen kokoontumispaikkamme eli Suomi-kirkon) virallista 
päättäjäisjuhlaa kyseisissä tiloissa. Tiistaina 10.5 minut oli kutsuttu kirkolle palaveriin 
kyseisen kirkon pastorin puheille, pelko mielessä menin tapaamiseen sillä olen aistinut 
paikallisen kirkon taholta jo pitkään kylmenemistä meitä suomalaisia kohtaan. Ilmoitin 
johtokunnallemme jo maaliskuun palaverissä, että minulla on sellainen tunne, ettei meillä 
ole ehkä koulutiloja ensi syksylle. Odotin kokousta, pelkäsin pahinta ja toivoin parasta, 
mutta se mitä sieltä viestitettiin, oli todellinen sokki ja epäusko. En meinannut millään 
uskoa, että meille ei enää olisi paikkaa kirkon sydämessä, yritin kaikkeni, puhuin rahasta, 
vähensin koulupäiviä -melkein sanoin, että voimme pitää koulua vaikka yöllä- mutta 
mikään ei auttanut. Paikallisen kirkon päättäjät olivat äänestäneet meidät "ulos", ja 
pastori oli vain sanansaattaja. Kun toivuin tästä sokista, kysyin saako Suomi-kirkko 
jatkaa kuitenkin samoissa tiloissa, mutta tyrmistykseni oli valtava saadessani myös siihen 
kieltävän vastauksen, heille asiasta oli jo kerrottu pari viikkoa aikaisemmin. Asia oli 
loppuunkäsitelty, piste. Itkuhan siinä tuli, sen voin myöntää. Illalla kotona en meinannut 
millään uskoa kaikkea tapahtuneeksi, ja vieläkin epäusko jäytää rintaa. Rinnalle on tullut 
myös suuri suru ja voimattomuus!  Minä en näe asiaa ihan niin valoisana kuin 
pastorimme Seppo Vesala omassa tiedotteessaan. On totta, että muutokset tuovat aina 
jotain uutta, joskus jopa parempaa, mutta nyt en näe sitä. Olen asunut Teksasissa kohta 
15 vuotta, 11 vuotta siitä olen ollut kyseisen kirkon "viikkokävijä". Aloitin kirkon 
varainhankintaryhmäläisenä sekä pyhäkouluopettajana,  lisäksi vedän Kaamos-kuoroa, 
joka on harjoitellut kirkon mahtavassa kirkkosalissa melkein joka viikko kymmenen 
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vuoden ajan (ei tietenkään kesäkuukausina). Paikka on ollut minulle tärkeä ja ainoa 
kirkko Teksasissa, jossa olen käynyt.  Kun muutama vuosi sitten pääsimme Suomi-
koulun kanssa saman katon alle koko Suomi-yhteisön kanssa, tuntui kuin olisimme tulleet 
pitkältä matkalta kotiin, nyt minulta ja teiltä kaikilta on viety tämä Suomi-yhteisön "koti". 
Paikka on ollut monille kuin seuraintalo, ei kirkko vaan paikka missä on kohdattu muita 
suomalaisia ja ystäviä suomikoulun, muskarien, naisten kerhojen, kuoron jne. toimintojen 
kautta. Hyvänä esimerkkinä juuri vasta juhlittu Vappu koko Suomi-yhteisön kanssa. 
Paikka on hyvin suomalainen, paljon kiveä, puuta ja lasia, avara kuin Suomen taivas, 
arkkitehtuuri on puhuttanut monia. Olemme tehneet lukemattomien ihmisten kanssa 
suunnattomasti työtä kymmenen, melkein yhdentoista vuoden aikana kirkkomme eteen, 
luullen sen olevan meidän kotikirkko, nyt koko työ on poispyyhkäisty ja voimme aloittaa 
alusta, tai ne jotka vielä jaksavat ja innostuvat. Kristityt ihmiset jättivät toiset kristityt, 
olemme Teksasissa, "businesten" kehdossa ja kauniiden, mutta samalla usein niin tyhjien 
sanojen kulttuurissa. Olen todella pahoillani, etten pystynyt pitämään Suomi-koulua 
meille niin mahtavassa paikassa. Monesti olemalla vierasmaalainen ei ole mitenkään 
hyvä juttu, etenkään ellemme me osaa sopeutua maan kulttuuriin ja tapoihin. Ehkä meille 
kävi nyt niin, olimme liian erilaisia!  Ehkäpä meillä suomalaisilla on vielä opittavaa täällä 
Teksasissa olemisessa! 
      
    Nyt alkaa Suomi-koulun ehkä kovin urakka pitkään aikaan, mistä löydämme meille 
sopivat tilat sopivalla sijainnilla? Toivon hartaasti, että Te kaikki tuette ja teette 
voitavanne tämän asian eteen. En selviä tästä yksin enkä kaksin, tarvitsemme koko 
Suomi-yhteisön apua. Pidä silmät ja korvat auki, käytä suhteita ja ystäviä sananviejinä, 
ota selvää tiloista ja viestitä, pienikin vinkki voi johtaa johonkin suurempaan. Minä 
luotan teihin, mutta kovasti tämä vaatii työtä -meiltä kaikilta!  Autathan!   
      
    Haluan kiittää Teitä kaikkia, jotka mahdollistitte koulun olemassaolon, ohjaajia ja 
apuohjaajia, johtokuntaa, kahvittajia ja puodin pitäjiä, kirjastohelppereitä, vierailevia 
luennoitsijoita, Teitä vanhempia ja etenkin kaikkia niitä lapsia, jotka jaksoivat ahertaa 
taas yhden lukuvuoden lisää Teksasin Suomi-koululla. Tuhannet kiitokset Teille kaikille! 
      
    Ensi lukuvuonna alkaakin meidän 20 vuosi, pitkä matka on tultu Mervi Moyn 
olohuoneen lattialta alkaneesta Suomi-koulusta (http://www.suomi-
koulu.com/tiedostot/historiikki.pdf) nykyisyyteen, mutta pystymmekö vielä antamaan 
koulullemme lisää vuosia? Toivottavasti! 
      
    Näistä ikävistä uutisista huolimatta, toivotan Teille kaikille oikein hyvää ja aurinkoista 
kesää!  Ollaan kuulolla, ja toivottavasti näemme syksyllä! 
      
      
    Leila Ylinärä-Jäämuru 
    Suomi-koulun puheenjohtaja 
    214-228 2429 
    iltaleila@verizon.net 
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Kirjaston kuulumisia! 
  
  
Kesä saapuu väkisinkin, monet ovat jo pakkaamassa laukkujaan lomamatkalle Suomeen,  
- tai sitten muuttolaatikoita, mihin ne sitten vieneekään.  Me kirjastolla jatkamme 
kuitenkin vanhaan hyvään tapaan, kirjasto on auki koko kesän keskiviikkoisin klo 11-13 , 
missä tutut kirjastohelpperit auttavat kesälukemisten sekä makeisten valinnassa ;))  
Ruisleipää emme voi toimittaa kesäkuukausien aikana, mutta leipäkauppa 
www.Breadhaus.com tekee tilauksesta ruisleipää myös kesällä (jonka sitten joudut itse 
hakemaan Grapevinesta -harmillista, eiks juu ;)). 
  
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 ja elokuvia ja musiikkia ja 
pokkareita ja dekkareita ja ........... ilostuttamassa kesähelppereitä, etteivät ihan yksin 
siellä istu ;D 
  
Hyvää kesää Kaikille! 
  
-Leila & helpperit- 
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Kiitos 
 

 
 
 
 
 
 
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta,  
västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään.  
 
Kiitos kaikille Ompuille ja Pelleille, sekä heidän vanhemmilleen 
kuluneesta keväästä. Kanssanne on ollut hurjan kiva leikkiä, laulaa ja 
askarrella! 
 
Aurinkoisin terveisin,  
Essi ja Mia, Omppujen ja Pellejen –ohjaajat 
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Suuri kiitos Rölli-ryhmälle ja Röllien vanhemmille mukavasta lukuvuodesta! 
Jokaiseen tuntiin kuuluneen laulun sanoja mukaillen..  
  
"Sinun kanssas halitusten, ratiritirallaa, hyvästit nyt sanon sulle, 
ratiritirallaa!"  
  
Hauskaa  ja aurinkoista kesää,  
  

toivottaa Heidi-ope  
 

 
 
 
Hei kaikki reippaat Eskarilaiset! 
 
Kiitokset teille ja apuohjaajille osallistumisesta tana kevaana! 
Nauttikaa kesasta, ja pitakaa hauskaa! 
 
Tiia-ohjaaja 
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Kiitos kuluneesta lukuvuodesta 

reipas eka-tokaluokkalainen! 
Toivon sinulle hymyä, naurua, 
iloa  ja onnea monta kiloa.  –Eeva 
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SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA 
 
Missä kirkkovuodessa mennään? 
 
Helluntai on kirkon syntymäpäivä  
Sunnuntai 23. toukokuuta on helluntaipäivä. Silloin tulee kuluneeksi tasan 50 
päivää pääsiäisestä. Helluntai merkitseekin kirkkovuodessa pääsiäisajan 
päättymistä. Sen ajankohta vaihtelee eri vuosina pääsiäisen ajankohdan 
mukaan.  
Tähän viidenteenkymmenenteen päivään viittaavat helluntain erikieliset 
nimitykset, kuten ruotsin pingst ja englannin Pentecost. Niiden taustalla on 
kreikan kielen pentekoste, ’viideskymmenes’. Suomen kielen helluntai-sanan 
taustalla on taas ruotsin helig dag, ’pyhä päivä’. 
Kymmenen päivää ennen helluntaita ja siis 40 päivää pääsiäisestä vietetään 
helatorstaita, joka on Suomessa ns. arkipyhä eli keskellä viikkoa oleva pyhäpäivä 
ja näin ollen koulusta ja työstä vapaapäivä. Helatorstain toinen nimitys kertoo sen 
sisällöstä eli se on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. 
Helluntai kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman 
juhlan joukkoon. Se on Pyhän Hengen juhla ja samalla kristillisen kirkon 
perustamispäivä, siis kirkon syntymäpäivä. Apostolien teoissa (Ap.t. 2:1-41) 
kerrotaan, kuinka tuhannet ihmiset olivat koolla ensimmäisenä helluntaina. Pyhä 
Henki vuodatettiin apostolien päälle, ja kaikki paikalla olleet saivat kuulla 
evankeliumin omalla kielellään. Pietari saarnasi pelastuksesta, ja noin 
kolmetuhatta henkeä kastettiin. 
Suomalaisilla oli aikoinaan tapana nähdä helluntain säässä enteitä koko tulevan 
kesän säistä. Sanottiin esimerkiksi, että ”helluntain paisteet on koko kesän 
paisteet”. Samoin sateisen helluntain uskottiin ennustavan sateista kesää. 
Merkittävä perinne oli myös helluntaisauna. Silloin kylvettiin ensimmäisen kerran 
uusilla vihdoilla. Saunasta tullessa oli tapana alastomana seisten heittää vihta 
saunan katolle. Vihdan asennosta ennustettiin elämän kulkua. Jos heittäjä oli 
naimaton, vihdan tyven suunta osoitti, missä tuleva puoliso asuu. Jos heittäjä oli 
iäkäs ja vihta osoitti hautausmaalle, ennusti se kuolemaa. Jos vihta sen sijaan 
osoitti pihalle, heittäjä sai pysyä kotona. Helluntaisauna oli myös nuorten neitojen 
naimaonnen nostattamissauna, johon liittyi erilaisia lemmentaikoja. 
Helluntai oli entisajan nuorisolle iloinen juhla, jolloin laulettiin ja tanssittiin. Usein 
helluntaina löydetystä kesäheilasta tuli syksyllä aviopuoliso. Helluntai ja 
heilastelu liitetään nykyäänkin vahvasti toisiinsa. Tuttu on varmaan sanonta “ellei 
heilaa helluntaina, ei koko kesänä”. 
 
KIITOKSET 
Kiitoksia Suomi-koulun väelle kuluneesta kouluvuodesta. On ollut hienoa tehdä 
yhteistyötä teidän kanssanne ja ne messut,mitä olemme yhdessä toteuttaneet 
ovat olleet mieliinpäinuvia juuri sen takia, että lapset ovat olleet niissä tekijöinä.  
 
Toivotamme rentouttavaa ja turvallista kesälomaa kaikille! 
Irene ja Seppo Suomi-kirkosta 
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Ps.  Ja muistakaahan sunnuntaina  elokuun 22.päivänä on kouluun lähtevien 
siunaamismessu. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 
KEVÄTKAUDEN VIIMEINEN MESSU JA KONFIRMAATIO JA 
SAMALLA VIIMEINEN SUOMI-KIRKON MESSU REJOICE-KIRKOSSA 
 
• Sunnuntaina 16. päivänä toukokuuta klo 15.00 
 
• Nämä rippikoulunsa  kiitettävästi suorittaneet nuoret konfirmoidaan 
juhlavasti sunnuntain messussa: Marcus Heinonen, Topias Hokkanen, Viivi Järvi, 
Vilja Järvi, Samu Järvelä, Nikolas Kiiski, Vilma Kuvaja, Joel Novamo, Katariina 
Partanen, Miika Räinä, Katarina Oja, Päivikki Salmi, Christina Suikkari, Timothy 
Thompson 
 
• Konfirmaation ja messun toimittavat Irenen Erkko ja Seppo Vesala 
avustajineen 
 
• Säestyksestä ja musiikista vastaavat Kaamos-kuoro, Anni Courtois, Viivi 
Järvi ja Raine Partanen 
 
• Messun jälkeen konfirmaatiojuhla  ja kahvitarjoilut, johon kaikki ovat 
tietenkin tervetulleita 
 
• Lastenhoito järjestetty messun alusta ehtoollisen viettoon asti 
leikkihuoneessa 
 
• Kahvin yhteydessä yhteydessä on mahdollisuus lunastaa etukäteen tilatut 
Suomi-kirkon 10-vuotisjuhlan video-DVD sekä valokuva-DVD 
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Syntymäpäiväsankarit toukokuussa 2010 ja kesällä 2010 
 

 
 
Toukokuu 
Axel Courtois, 1.5  
Jesse Peltonen, 5.5  
Miia Tyni, 10.5 
Oliver Piirinen, 17.5 
Nea Koppinen, 11.5 
Sophia Mustonen, 28.5 
 
Kesäkuu 
Sarah Savolainen, 27.6 
Tami Autio, 2.6 
Anna Toiviainen, 18.6 
Ulla Junttila, 5.6 
Alexa Montonen, 12.6 
Sara Ikonen, 3.6 
 
Heinäkuu 
Steffen Fallini, 10.7 
Julius Blom, 29.7 
Ella Karen Valentina Ross, 19.7 
Verneri,Jäämuru 1.7 
Mika Montonen, 27.7 
 
 
Elokuu 
Suvi Keranen, 17.8 
Sakari Hirvilampi, 29.8 
Neea Tyni, 27.8 
Samuli Hirvilampi, 1.8 
 
 
Onnea! Onnea! Onnea! 
 
Hyvää Kesää Kaikille! 
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Suomi tietovisa 
 
 
 
Historia 
Minä vuonna Ahvenanmaa sai itsehallinnon? 
A) 1920      B) 1930      C) 1940 
 
Kulttuuri 
Kuka Aleksis Kiven romaanin seitsemästä veljeksestä oli naimaton? 
 
Luonnontiede 
Mistä Suomeen istutettu peledsiika on tuotu? 
 
Maantiede 
Minkä kaupungin kaupunginosa Joonaanmäki on? 
 
Urheilu 
Missä lajissa Eva Wahlström on moninkertainen Suomen ja Pohjoismaiden 
mestari sekä EM-hopeamitalisti? 
 
Yleistieto 
Kuka on kirjoittanut teoksen Jumalan rakastaja (1984)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vastaukset löydät lehden viimeiseltä sivulta. 
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Suomiyhteisössä tapahtuu 
 
KESÄ 2010 
 
 
11.9  KOULUA 
         Aiheena on KOTITAOLUS 
 
25.9  KOULUA 
         Aiheena on LUKEMINEN 
           
 
Kirjasto- ja puotipäivät 
kesällä 2010 
klo. 11.00 – 1.00 
 
Kirjasto on auki kesällä keskiviikkoisin klo. 11-13. 
 
Keskiviikosta 1.9.2010 lähtien kirjasto on taas normaalisti auki maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13. 
 
     
    Ke  2.6         Leila+Juliet 
 
    Ke  9.6         Nina    
 
    Ke  16.6       Sari  
 
    Ke  23.6       Sari+Juliet  
 
    Ke  30.6       Juliet 
 
    Ke  7.7         Juliet 
 
    Ke  14.7       Lilli 
 
    Ke  21.7       Lilli 
 
    Ke  28.7       Milla 
 
    Ke  4.8          Milla 
 
    Ke  11.8        Milla+Juliet 
 
    Ke  18.8        Leila+Milla+Juliet 
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    Ke  25.8        Leila+Milla+Juliet 
 
    Ke  1.9          Leila+Milla+Juliet  
 
    Pe  3.9          Nina+Sari 
 
 
 
Suomalaisten naisten yhdistys 
 
 
Kirjakerho 
 
 
Suomi-kirkko 
 
Su 16.5  Klo 15.00 
KEVÄTKAUDEN VIIMEINEN MESSU JA KONFIRMAATIO JA 
SAMALLA VIIMEINEN SUOMI-KIRKON MESSU REJOICE-KIRKOSSA 
 
 
Su 22.8  on kouluun lähtevien siunaamismessu. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
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Yhteystietoja 
OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
Kevät 2010                                              Kevät 2010 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Essi Ahola ja Mia Lähteenlahti 
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Kristiina Ahlfors 
varapuheenjohtaja suomi-koulu.com 

  SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Heidi Luukkonen 
rollit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARI 
Tiia Hyde, Paula Välilä 
eskari@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

EKA-JA TOKALUOKKA 
Eeva Toiviainen 
ekatokaluokka@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Anni Courtois 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ISOT KOULULAISET 
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

SATUTUNTI 
Tytti Lauhava-Kääriäinen 
satutunti@suomi-koulu.com 

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski, Sofia Hyde, 
Laura Kattilakoski, 
Vilma Kuvaja 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaj@suomi-koulu.com a 

Vara-ohjaaja 
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

Tietovisan vastaukset 
A) 1920 
Simeoni 
Siperiasta 
Porvoon 
Nyrkkeilyssä 
Jussi Parviainen 


