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Puheenjohtajan Palsta
Tämä kevät on tuonut koulullemme jälleen kerran muutoksia. Kirjastotilamme ovat muuttaneet Nokialla toiseen rakennukseen. Koska uudet tilamme ovat toimistorakennuksessa, tilojen käytössä on paljon rajoituksia, joista Leila onkin jo webbisivuillamme ilmoittanut.
Luulen, että lasten kanssa uusien kirjastotilojen käyttäminen voi osoittautua vaikeaksi. Tulemme yrittämään
parhaamme, muuta emme voi!
Vietimme viime viikon lopulla tosi hauskan kevätriehan
River Legacy puistossa Arlingtonissa ! Sää suosi
riehaamme ja nautimme kauniista säästä juhlistamalla
samalla äitienpäivää. Lapset nauttivat pomppulinnasta
ja kiipeilyseinästä ja taikuri Bryan Lankford esiintyi
lapsillemme. Myöskin suomalaisten oma All Old Stars
bändi viihdytti meitä soittaen sekä lapsille, että
aikuisille. Kiitoksia heille mahtavasta konsertista!!

Positiivisena näen sen, että lähtöni pakottaa tekemään
päätöksiä/muutoksia, sillä en usko että joukossamme
on toista ‘hölmöä’ joka ottaisi vastuun sekä puheenjohtajuudesta että puodista.
Sen jälkeen kun puodin toiminta siirrettiin Nokialle kirjastonhoitajan työtaakka on kaksinkertaistanut. Tähänkin tilanteeseen olisi nopea korjaus tarpeellinen
ennenkuin kirjastonhoitajamme ‘palaa loppuun.’ Tilakysymys on myös yksi haaste puodin toiminnassa,
mutta tällä hetkellä meidän on tultava toimeen niillä
tiloilla, mitkä Nokia voi meille antaa käytettäviksi.
Lämpimät kiitokset oppilaille, vanhemmille sekä reippaille
vapaaehtoistyöntekijöillemme menestyksekkäästä lukuvuodesta.
Sinikka

Itse olen nyt jäänyt pois puheenjohtajan roolista. Olen
yrittänyt jättää työni jo kahden vuoden ajan, mutta
tilalle tulijoita ei ole ollut ja koulun toimintaa ajatellen
jatkoin työtäni sinnikkäästi. Yhtäjaksoinen työni
koululle on nyt kestänyt melkein 10 vuotta, joten on
aika viimeinkin satsata aikaa omalle perheelleni.
Jos puheenjohtajan työssämme olisi kysymys ainoastaan koulun johtamisesta, tämä olisi helppoa koska
kokemukseni juontaa koulun aloituspäiviin vuonna 1991.
Käytännlssä näin ei kuitenkaan ole.
Perustamani Suomi-puodin kohtalo huolettaa, sillä en
tule enää hoitamaan tilauksia, tuotteiden vastaanottoa, varastointia, kuljetuksia Nokialle enkä tilauksista
koituvaa paperisotaa. Tätä työtä olen tehnyt vapaaehtoisena ilman minkäänlaista korvausta puodin
perustamisesta lähtien ja tästä koituva työmäärä on
verrannollinen mihin tahansa pienen liikkeen ylläpitämiseen. Koulumme rahatilanteen vuoksi tilaukset
joudutaan monta kertaa rahoittamaan ‘omasta
pussista’ jopa useamman kuukauden ajan.
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Kiitos - Kiitos - Kiitos
Kirjasto- ja puotilaiset

Lämmin kiitos Rölleille ja heidän vanhemmilleen tästä mukavasta vuodesta. Toivottavasti kaikilla on ollut
yhtä hauskaa ja antoisaa kuin itselläni. Lukukausi on sujahtanut kuin
siivillä ja on jälleen aika lähteä kesälaitumille.
Toukka kiipee herneenvartta,
kainalossa suomenkartta.
Tarkoitus on matkustaa ristiin
rastiin koko maa.
Toukka kiipee herneenvartta,
painaa kainalossa kartta.
Latvakukkaan saavuttuaan siihen
nukahtaa.
Haluan myös kiittää ahkeria vapaaehtoisia Ninaa ja Natalieta, joita ilman meillä tuskin olisi ollut näin
kivaa.
Hauskaa kesälomaa
toivoo Paula Välilä
PS. Röllien kevätlukukauden todistukset ovat noudettavissa kirjastolla.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kouluvuosi on taas takanapäin ja
kesälaitumet odottavat joko Suomessa, täällä Teksasissa tai ihan
jossain muualla päin maailmaa.
Yksi asia on ja pysyy, ja sehän on
kirjasto puotineen. Olemmehan
mekin kyllä muuttaneet talosta
toiseen, mutta aukiolot pysyvat
ennallaan eli olemme koko kesän
auki keskiviikkoisin 11-13 välisen
ajan ja teitä palvelee samat iloiset
ladyt, Paula ja Milla kesäkuun ja
Juliet heinäkuun. Elokuun alussa
jatkamme sitten taas paremmin
voimin ja isommalla kirjavalikoimalla,
koska Suomesta tulee taas kaikki
kesän uutuudet teille saataville.
Kesäkuukausina puoti ei voi tarjota
teille tuoretta ruisleipää, mutta
saatte sitä kyllä koko kesän Grapevinen leipäkaupasta (Breadhaus www.breadhaus.com) torstaisin
ennakkoon tilaamalla (muista
soittaa leipäkauppaan tilauksesi
viikkoa ennen tarvettasi puh. 817
488 5223).
Suklaat ja muut sulavat herkut on
myös aika vähissä ja niitä saadaan
vasta syksyllä lisää kovan kuumuuden vuoksi.
Toivotan teille kaikille oikein hyvää
kesää ja hyvää kotimatkaa niille,
jotka jättävät meidät tänne “rannalle” ja uusille tulijoille sekä kesän
jälkeen palaaville “tervetuloa takaisin”.

Idan kesäruno:
Kiva kiva koulu on lopunu.
Leeikimään leeikimään ulos nyt.
Aurinko paistaa lämpimäästi,
talveele hyvästi!
Lapset lapset tykkä uida, leikiä ja
levätä.
Villiä kesää!
T. Ida Kinnunen 7v.

Tervetuloa kirjastoon kaikille niille
jotka jäävät tänne hikoilemaan
-hae hyvä kirja, DVD, CD-levy,
salmiakkia, .... altaalle mukaan
kanssasi
:0)

Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net

Ps. Muistattehan Kaikki tarkistaa,
ettei kirjaston kirjoja ole jäänyt
“venymään” kotiinne, kirjastoinventaarion tuloksena (tehty toukokuussa) meiltä “puuttuu” taas,
jälleen kerran, turhan paljon
kirjastomateriaalia. Ole ystävällinen
ja tarkista. Otamme myös mielellään
lahjoituksia vastaan. Kiitos!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Terveiset satutuntilaisille!
Mista sadut tulevat?
Mummin tilkkuvakasta,
kesamökin takasta,
sateen kirjokaaresta,
kaukaisesta saaresta,
polunvieren kukasta,
sinisestä sukasta,
maailmasta suuresta,
oman korvan juuresta.
Sieltä sadut tulevat.
Saturikasta ja ihanaa kesää kaikille
satutunnilla kävijoille!
Satutäti, Katja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tossu ja sukka ne tirkistaa onkohan
kaikilla varpailla pää. Yks, Kaks ja
Pim Pam pom, kenen nämä varpaat
on?
Kiitokset kaikille vauvoille, taaperoille ja pienille leikki-ikäisille jotka
olette olleet Pallero-Omppu ryhmässä.
Lämmintä ja elämyksellistä kesää!
Toivoo, Katja ja Reija-Riikka
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

ONNISTUNEITA TAPAHTUMIA!
Olemme saaneet toteuttaa monia
onnistuneita tapahtumia. Ainoastaan kerran oli väkea ototettua vähemmän. Syynä oli harvinainen
lumisade ja liukkaus, siis huono keli.
Muuten hyvä osanotto on yllättänyt
oli sitten kyse maaliskuun musiikkiiltapäivästä, pääsiäiskirkosta tai
perheseminaarista.On ollut mieluista
kokea, että seurakunta kokoontuu.
Sama ilo on tunnettu varmaan myös
pyhäkoulussa ja lastenhoidossa.
Perheseminaarimme tai viikonloppumme Briarwoodissa ansaitsee
erityisen maininnan. Meillä oli hauskaa. Oli hieno nähdä myös lapset
ja nuoret ohjaajineen aktiivisina. Lari ja Kaija Junkkari loivat seminaariimme vapautuneen ja elämänläheisen ilmapiirin.
Toivottiin jopa, etta tapahtumalle
löytyisi jatkoa! Ihan hyvä ajatus.
Katsotaan, mitä saamme aikaan, kun
taas uusi toiminta-kausi alkaa.
Hyvin kiitollinen olen teille, jotka
olitte seminaarin järjestelyissä
mukana. Upeaa joukkoa!

Hyvää kesää! Odotan, että tapaamme jälleen kirkolla, kun kuumin
kesä on ohi.
Päivö Tarjamo
Seurakunnan pastori, puh. 972-795
5158 (uusi nro)
Pastori on vuosilomalla ja työmatkalla Suomessa 7.7.-10.8.

TULEVIA TAPAHTUMIA
YHTEISMESSU Rejoice seurakunnan
kanssa sunnuntaina 4.6. klo 10.30
am (helluntaipäivä), yhteiskuoro.
Tulkaa osoittamaan meidän suomalaisten läsnäolo arvostuksena
isäntäkirkollemme.
Syksyn ALKAJAISMESSU sunnuntaina 3.9. klo 6 pm, Rejoice kirkossa.
PYHÄKOULUT alkavat torstaina
7.9. klo 17.30.
RIPPIKOULUSTA kiinnostuneet
(1992 tai ennen syntyneet) ottakaa
yhteys pastoriin!
Muusta toiminnasta ilmoitetaan
myöhemmin.
Rejoice kirkko: 532 E. Sandy Lake
Rd., Coppell, TX 75019

Kiitos Suomi-koululle, että on voitu
yhdessä palvella omaa yhteisöämme. Kiitos tästä palstatilasta. Kiitos
myös kirjastolle, jossa kirkonkin
ilmoitukset on ollut nähtävillä.
Onnea ja siunausta niille, jotka ovat
lähtemässä/lähteneet Suomeen tai
muualla. Toitte oman lisänne elämään täällä.
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Hauskaa Syntymäpäivää

Hauskaa Syntymäpäivää kaikille Suomikoulun
oppilaille, jotka viettävät syntymäpäiväänsä
Toukokuusta Elokuuhun 2006 !

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Nea 11.5. 2v.
Aulis 10.5. 2v.
Ella 5.5. 3v.
Aapo 11.5. 4v.
Mishael 13.5. 5v.
Kostia 14.5. 6v.
Ida 15.5. 7v.
Aku 6.5. 8v.
Atte 13.5. 11v.
Karsten 22.5. 11v.
Jussi 8.5. 12v.
Kai 11.5. 14v.

Anna 10.6. 4v.
Alexa 12.6. 4v.
Tommi 2.6. 5v.
Lotta 10.6. 8v.
Viivi 24.6. 13v.

Joona 29.7. 2v.
Mika 29.7. 2v.
Eerika 19.7. 3v.
Kylie 29.7. 6v.
Sofia 13.7. 6v.
Anni 24.7. 7v.
Miika 13.7. 10v.
Miika 30.7. 11v.
Verneri 1.7. 13v.

Elokuu
Edit 2.8. 1v.
Eerika 20.8. 3v.
Akseli 10.8. 3v.
Arttu 21.8. 3v.
Samuli 1.8. 5v.
Julia 7.8. 6v.
Viljami 15.8. 6v.
Jere 10.8. 6v.
Jere 2.8. 8v.
Sakari 29.8. 9v.
Petri 16.8. 13v.
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Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com
Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
Rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com
Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

Pellet
(2-vuotiaat)
Rani ValdermarsdotterHanhisalo
469 - 363 9408
ragnheidurv@yahoo.com

Lotta Huhta, Sihteeri
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Leila Jäämuru,
kirjastonhoitaja
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Pupula (3 -vuotiaat)
Sari Kangasniemi

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

Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
469- 569 8230
paula.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
469- 544 1903
Henni Ala
Susanne Ala
Pienet Tex-lapset (3- 5 vuotiaat, suomen kieli
toisena kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

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

Hauskaa kesää kaikille ! Seuraava lehti
ilmestyy elokuussa ennen koulun alkamista !

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2006
Ryhmän nimi

Ikä

Ohjaajat

Pallerot

0-1v.

Katja Kinnunen

Omput

1v.

Reija Patrakka

Pellet

2v.

Rani
ValdemarsdotterHanhisalo
Kirsi Varsa

Pupula

3 v.

Sari Kangasniemi

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

Minna Lampinen-Närhi
Vanhempien edustaja
minna.lampinennarhi@gmail.com
Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja
mervi.nieminen@charter.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net
Isot Tex-lapset
Taru Parvin
taru.parvin@comcast.net
817-579-7885

Suomikoulun alkaminen
Syksyllä 2006
Koulu alkaa Syyskuussa tarkempaa tietoa syksyn tullen
suomikoulun webbisivulla !
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