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Kouluvuosi	  on	  jälleen	  ohi	  ja	  on	  aika	  lomailun.	  Kaikki	  me,	  -‐ohjaajat	  ja	  apulaiset,	  
kahvittajat,	  kirjastotyöntekijät,	  johtokunta,	  koululaiset	  ja	  vanhemmat-‐,	  olemme	  
tehneet	  parhaamme,	  että	  lapset	  ovat	  viihtyneet	  ja	  saaneet	  lauantaiaamuisin	  
koulussa	  mukavia	  muistoja.	  Niitä	  on	  kertynytkin	  melkoisesti,	  olemme	  pitäneet	  
koko	  koulun	  yhteiset	  liikuntapäivät	  Grapevine	  Laken	  rannalla	  ja	  luistelupäivän	  
jäähallissa,	  puhumattakaan	  kaikista	  niistä	  tunneista,	  mitä	  pidimme	  koululla.	  On	  
tehty	  koruja	  ja	  taideteoksia,	  opeteltu	  erilaisia	  asioita	  suomalaisuudesta,	  on	  
otettu	  luokkakuvat,	  juhlittu	  itsenäisyyttä	  ja	  tehty	  äidit	  onnellisiksi	  
äitienpäiväjuhlassa.	  Vuosi	  on	  ollut	  todella	  antoisa	  meille	  kaikille.	  
	  
Dallasin	  alueelta	  on	  jälleen	  muuttanut/muuttaa	  lukuisia	  perheitä	  toisiin	  
asemapaikkoihin,	  vastaavasti	  uusia	  perheitä	  on	  tullut/tulee	  koko	  ajan.	  Suomi-‐
yhteisön	  tavoitteena	  on	  saada	  kaikki	  mukaan	  yhteiseen	  toimintaan.	  Suomi-‐
koulu	  haluaa	  tukea	  etenkin	  mahdollisuutta	  ylläpitää	  suomen	  kielen	  taitoa	  
ulkomailla,	  järjestämme	  erilaisia	  yhteisiä	  ulkoilupäiviä,	  juhlimme	  tärkeitä	  
suomalaisia	  juhlapäiviä,	  tuomme	  esille	  suomalaista	  kulttuuria	  ja	  erilaisia	  
suomalaisia	  tapoja.	  Tässä	  työssä	  meitä	  auttaa	  meidän	  kaikkien	  lisäksi	  myös	  
ylläpitämämme	  kirjasto	  ja	  sen	  suuri	  suomalainen	  	  lainastomateriaali.	  Jotta	  
löytäisitte	  paremmin	  tietoa	  koulustamme,	  olemme	  luoneet	  omat	  FB-‐sivut	  sekä	  
koululle	  että	  kirjastolle,	  lisäksi	  käytämme	  webbisivua	  tiedotukseen	  ja	  sen	  
yhteyteen	  on	  perustettu	  myös	  blogi.	  Käykäähän	  tutustumassa	  kaikkiin	  
julkaisuihin.	  Lisäksi	  toimitamme	  myös	  Suomikoululainen	  -‐lehteä,	  mikä	  ilmestyy	  
kuukausittain.	  Meidät	  löytää	  monesta	  paikasta!	  
	  
Kiitän	  teitä	  kaikkia,	  jotka	  olette	  mahdollistaneet	  jälleen	  yhden	  vuoden	  
koulumme	  historiassa.	  Monet	  tekijöistä	  kiittävät	  matkasta	  ja	  jatkavat	  eteenpäin	  
uusiin	  haasteisiin,	  me	  kiitämme	  teitä	  kaikesta	  hyvästä	  mitä	  teitte	  lasten	  ja	  
koulun	  eteen!	  Nyt	  toivotaan,	  että	  koulu	  saa	  lähtijöiden	  tilalle	  jälleen	  uusia	  
innokkaita	  perheitä	  ja	  tekijöitä.	  Pidetään	  siis	  yhtä,	  ja	  aletaan	  valmistella	  
seuraavaa	  helmeä	  koulumme	  vuosinauhaan,	  nähdään	  syksyllä	  koulussa.	  
	  
"Jos	  haluat	  olla	  mukana,	  	  pysy	  kelkassa!"	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Pirkko-‐Liisa	  Perttula	  
Kaikille	  hyvää	  kesää!	  
	  
Pj.	  Leila	  Jäämuru	  
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KIITOKSET OHJAAJILTA 

Kaunis	  kiitos	  ahkerille	  Aapeleille	  kevään	  
tunneista.	  Aurinkoista	  ja	  rentouttavaa	  
kesää	  kaikille!	  
	  	  
Suvi 

Lämpimät	  kiitokset	  ihanille	  palleroille	  
mukavista	  suomikoulu	  kerroista!	  
Aurinkoista	  kesää	  suomalaisten	  kirjojen,	  
lorujen,	  leikkien	  ja	  musiikin	  parissa	  !	  	  
	  
Halauksin,	  Laura	  ja	  Noah	   

Suuret	  ja	  lämpimät	  kiitokset	  koko	  
Pellet	  -‐ryhmälle	  yhdessä	  ja	  erikseen!	  	  
	  
Mennyt	  vuosi	  on	  ollut	  ihanaa	  viettää	  
teidän	  kanssanne	  suomen	  kielen	  
parissa	  laulaen	  ja	  leikkien.	  On	  ollut	  
mahtavaa	  seurata,	  miten	  meidän	  
pienet	  ovat	  kasvaneet	  ja	  hieman	  jo	  
itsenäistyneetkin.	  Osa	  meistä	  siirtyy	  
uuteen	  ryhmään,	  osa	  lähtee	  ihan	  
kokonaan	  uusien	  haasteiden	  
kimppuun,	  mutta	  voin	  sanoa,	  että	  
ainakin	  minä	  tulen	  muistamaan	  
lämmöllä	  yhdessä	  viettämämme	  
ajan.	  
	  
Onnellista	  kesää	  ja	  kaikkea	  hyvää	  
jokaiselle,	  niin	  isolle	  kuin	  pienelle!	  
	  
Kiitos,	  
Pellet	  -‐ope	  Hannele 

Kiitos	  kaunis	  ahkerille	  Lukutoukille	  
mukavasta	  keväästä!	  Kevään	  aikana	  opimme	  
monia	  asioita	  Suomen	  kulttuurista	  ja	  
mieleenpainuvin	  kerta	  minulle	  oli	  kun	  
teimme	  upeita	  runoja	  kalevalan	  mittaan	  ja	  
kun	  teimme	  yhdessä	  liikuttavat	  sanat	  
äitienpäivälauluun.	  	  
	  
Rentouttavaa	  kesää	  kaikille,	  muistakaa	  ottaa	  
riippunkeinuun	  mukaan	  suomalaista	  
kirjallisuutta	  ja	  pitää	  yllä	  suomen	  kielen	  
taitoa!	  	  
	  
Sari 

Suljen	  ihanan	  soittorasian,	  kierrän	  
lauluni	  kippuraan.	  Muiston	  mukavan	  
taskuun	  talletan,	  siihen	  saakka,	  kun	  
tavataan.	  
Kiitän,	  kumarran,	  niiaan,	  
vilkutan,	  pian	  taas	  yhdessä	  laulellaan.	  
	  
Mukavia	  kesäpäiviä	  kaikille	  Röllit-‐
ryhmäläisille!	  
	  
Ohjaajat	  Mesi	  Autio	  ja	  Vilma	  Jäämuru	  
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Kevään	  viimeisellä	  Suomi-‐koulukerralla	  juhlittiin	  koulun	  
päättymisen	  	  lisäksi	  äitienpäivää.	  Heti	  Suomi-‐koululle	  
saavuttaessa	  oli	  havaittavissa,	  että	  ilmassa	  on	  juhlan	  tuntua.	  
Paikka	  oli	  koristeltu	  vaaleanpunaisin	  koristein,	  korviin	  kantautui	  
hiljainen	  klassinen	  musiikki	  ja	  ympärillä	  pyöri	  juhlavaa	  väkeä.	  
Suomi-‐koululaiset	  olivat	  muuttuneet	  prinsessoiksi	  ihanissa	  
mekoissaan	  ja	  pieniksi	  herroiksi	  nappipaidoissaan.	  
	  
Jäin	  ihmettelemään	  juhlaloistoa	  ja	  vaihtamaan	  kuulumisia	  

muiden	  äitien	  kanssa.	  Vilkuilimme	  ihmetellen	  kahvipöytään	  ja	  ihastelimme	  pöydälle	  ilmestyneitä	  
voileipäkakkuja,	  mansikoita,	  kinuskikakkuja,	  suklaita	  ja	  vaahtokarkkeja.	  Vielä	  ei	  kuitenkaan	  ollut	  
kahvien	  aika,	  vaan	  juhlan	  alkaessa	  äidit	  käskettiin	  istumaan	  erityisesti	  äideille	  varattuihin	  paikkoihin	  
juhlasalin	  etuosaan.	  Äitienpäiväjuhlan	  teemana	  oli	  äitien	  rentoutuminen.	  Lapset	  lähtivät	  
määrätietoisesti	  hakemaan	  pieniä	  rasvapurkkeja	  ja	  saapuivat	  äitiensä	  luokse	  antamaan	  käsihierontaa	  
ja	  hieromaan	  hartioita.	  Taustalla	  soi	  klassinen	  musiikki	  ja	  toden	  totta,	  hetki	  oli	  mitä	  rentouttavin	  ja	  
ihanin,	  kun	  oma	  lapsi	  pienin	  kätösin	  rasvasi	  ja	  hieroi	  äidin	  käsiä.	  Silmäni	  alkoivat	  kostua.	  
	  
Olen	  ennenkin	  ollut	  Suomi-‐koulun	  äitienpäiväjuhlassa	  ja	  tiesin,	  että	  isät	  saattavat	  laulaa	  äideille	  
tunteikkaasti	  kuorossa.	  Yritin	  kuitenkin	  pysyä	  tyynenä	  ja	  olla	  vuodattamatta	  lisää	  kyyneliä.	  Ohjelma	  
eteni,	  lapset	  esiintyivät.	  Oli	  musiikki	  esityksiä,	  laulua	  ja	  runoja.	  Oli	  lapsen	  omia	  kuvaelmia	  siitä	  miksi	  
oma	  äiti	  on	  niin	  ihana	  ja	  hyvä.	  Lasten	  pyytteetön	  rakkaus	  ja	  ilo	  paistoi	  jokaisesta	  esityksestä.	  
Herkistyin.	  Kyyneleet	  eivät	  meinanneet	  pysyä	  silmän	  verkkokalvon	  pinnalla,	  vaikka	  kuinka	  yritin	  pitää	  
silmiäni	  auki.	  Isiä	  pyydettiin	  lavalle.	  Tällä	  kertaa	  mukana	  oli	  säestäjäkin.	  Kitaran	  säestyksellä	  isät	  
varovasti	  aloittivat	  ”Sankarit”	  kappaleen	  ja	  alkuun	  päästyään	  laskivat	  sanat	  alas	  ja	  lauloivat	  suoraan	  
sydämestään	  	  ...”keitä	  ne	  on	  ne	  sankarit,	  sellaiset	  sankari	  naiset...”	  ja	  katsoivaat	  vaimojaan	  ja	  lastensa	  
äitejä	  suoraan	  silmiin.	  Minun	  oli	  pakko	  hieraista	  vaivihkaa silmäkulmaa,	  mutta	  kyyneleet	  eivät	  
tarttuneetkaan	  hyvin	  rasvattuun	  käteeni.	  Posket	  kyynelistä	  märkinä	  tunteikkaan	  laulun	  jälkeen	  lausui	  
vielä	  eräs	  isä	  kauniit	  sanat	  kaikille	  meille	  äideille	  siitä,	  kuinka	  me	  äidit	  olemme	  niitä	  arjen	  sankareita	  
tekemällämme	  tärkeällä	  työllä.	  Olin	  kauniista	  sanoista	  ja	  ihanasta	  juhlasta	  aivan	  tunnekuohun	  
partaalla.	  Juhlan	  ja	  lopullisen	  kyynelvirtani	  sinetöi	  minulle	  niin	  rakas,	  Suomessa	  kovasti	  tapetilla	  ollut	  
Suvivirsi,	  josta	  Suomi-‐kouluyhteisömme	  veisasi	  ensimmäisen	  säkeistön.	  Suvivirren,	  lasten	  todistusten	  
ja	  luokkakuvien	  jälkeen	  olo	  oli	  yhtä	  juhlallinen	  ja	  vapaa	  kuin	  lapsena	  koulun	  kevätjuhlan	  jälkeen.	  	  Me	  
emme	  kuitenkaan	  vielä	  kirmanneet ulos	  todistuksia	  heilutellen,	  vaan	  siirryimme	  nauttiamaan	  
rauhassa	  ja	  rentoutuneina	  ihanat,	  suomalaiset	  äitienpäiväkahvit.	  
	  
Haluan	  kiittää	  ihanasta	  äitenpäiväjuhlasta	  idearikkaita	  Suomi-‐koulun	  opettajia	  sekä	  lapsia,	  jotka	  
yhdessä	  järjestitte	  meille äideille	  kauniin,	  tunteikkaan	  hetken,	  joka	  pysyy	  muistoissa	  varmasti	  aina!	  
 
KIITOS!	  
	  
Ps.	  Kuvia	  juhlasta	  löytyy	  Suomi-‐koulun	  webbisivulta	  J	  

Suomi-koulun äitienpäiväjuhla 

Teksti  : AIno Aaltonen 



 

 

SUOMIKOULULAINEN TOUKOKUU 2014 

4 

Hyvää	  syntymäpäivää	  kaikille	  touko-‐,	  
kesä-‐,	  heinä-‐	  ja	  elokuun	  sankareille	  J	  
	  

	  
	  
	  
	  

 

Dallasinsuomalaisista	  koostuva	  Short	  Term	  
Evolution	  bändi	  viihdytti	  Metroplexin	  alueella	  
asuvia	  suomalaisia	  ja	  suomenmielisiä	  lauantaina	  
17.5.2014	  järjestämällään	  ilmaiskeikalla.	  
Konsertti	  järjestettiin	  Carrolltonissa	  sijaitsevassa	  
kotoisassa	  Nico´s	  Cocina	  ruokaravintolassa,	  johon	  
ei	  ollut	  sisäänpääsymaksua	  eikä	  ikärajaa.	  
Yleisössä	  mukana	  nähtiin	  yksi	  Suomi-‐

koululainenkin!	  Konsertissa	  mukanaolo	  oli	  varmasti	  hyvä	  tapa	  tutustua	  suomalaiseen	  
populaarimusiikkiin	  ulkomailla!	  
	  
STE	  bändi	  halusi	  olla	  osaltaan	  mukana	  auttamassa	  Suomen	  lastensairaala	  projektissa:	  
"Lastenlinnan	  Sairaala	  2017",	  johon	  saatiin	  keikan	  aikana	  kerättyä	  kolehdilla	  noin	  300$.	  Tuotto	  
menee	  lyhentämättömänä	  sairaalakeräykseen	  tämän	  viikon	  aikana	  Petri	  Heinosen	  mukana.	  
	  
Kiitos	  STE	  bändille	  hienosta	  keikasta	  ja	  kiitos	  siitä,	  että	  olitte	  mukana	  lasten	  asialla!	  
	  
STE	  bändin	  faneille	  tiedoksi,	  että	  lisää	  keikkaa	  on	  tulossa.	  	  Bändi	  järjestää	  seuraavan	  
esiintymisensä	  syys-‐lokakuussa,	  ja	  tiedottaa	  tarkemmasta	  	  ajankohdasta	  kesälomien	  jälkeen.	  
	  
Pysykää	  kuulolla!	  
 

Miia Tyni, 10.5. 7v 
Joel Sjö, 1.6. 6v 
Roope, 11.6. 11v 
Sarah Savolainen, 27.6. 10v 
Alexandra Aaltonen, 16.7. 12v 
Ella Ross, 19.7. 5v 
Sini Siurumaa, 21.7. 3v 
Miika	  Kokkonen,	  1.8.	  7v	  
Aava	  Tyni,	  2.8.	  3v	  
Emil	  Aaltonen,	  10.8.	  14v	  
Neea	  Tyni,	  27.8.	  5v	  
Emersyn	  (	  Emmi)	  Gamill,	  30.8.	  3v	  
	  
	  

STE lasten asialla  

Teksti ja kuva : AIno Aaltonen 
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MITÄ	  ON	  ”EVANKELIUMI”?	  
	  
Muutama	  vuosi	  sitten	  seurakuntalainen	  ilmoitti	  haastavasti,	  että	  pastori	  ei	  saarnaa	  evankeliumia.	  
Ilahduin	  haasteesta,	  se	  antoi	  tilaisuuden	  sokraattiseen	  keskusteluun.	  Hetken	  keskusteltuamme	  hän	  
myönsi,	  ettei	  tiennyt,	  mitä	  evankeliumi	  on.	  Jos	  hän	  ei	  tiennyt	  mitä	  ”evankeliumi”	  on,	  kuinka	  hän	  voisi	  
tietää	  saarnaanko	  evankeliumia	  vai	  en?	  Sana	  ”euangelion”	  tulee	  koine-‐kreikan	  sanoista	  ”eu”	  (hyvä)	  ja	  
”angelion”	  (viesti),	  josta	  tulee	  suomenkielen	  sana	  ”enkeli”.	  
	  
Kaikenkaikkiaan	  evankeliumeita	  on	  tusinoittain,	  jotkut	  ovat	  vanhempia	  kuin	  Raamatussa	  olevat	  neljä,	  
esimerkiksi	  Tuomaan	  evankeliumi,	  suurin	  osa	  on	  kuitenkin	  myöhäisempiä.	  Kirkkoisä	  Irenaeus	  päätti	  
100-‐luvun	  lopulla,	  että	  Raamatun	  kaanonissa	  pitää	  olla	  neljä	  evankeliumia.	  
	  
Sanaa	  ”evankeliumi”	  ei	  ole	  lainkaan	  Luukkaan	  eikä	  Johanneksen	  evankeliumeissa.	  Matteuksen	  
mukaan	  evankeliumia	  on	  se,	  mitä	  Jeesus	  itse	  saarnasi,	  siis	  hänen	  oma	  viestinsä.	  Markuksen	  mukaan	  
evankeliumia	  on	  sanoma	  Jeesuksesta,	  ei	  Jeesuksen	  sanoma.	  Apostoli	  Paavali	  käyttää	  sanaa	  
”evankeliumi”	  viittaamaan	  Jeesuksen	  Kristuksen	  kuolemaan,	  ylösnousemukseen	  ja	  paluuseen.	  
	  
Ajatus	  siitä,	  että	  Jeesus	  kärsi	  ja	  kuoli	  ristillä	  meidän	  puolestamme	  on	  peräisin	  Anselm	  
Canterburyläisen	  teksteistä,	  n.	  vuodelta	  1100.	  Kristikunta	  on	  opettanut	  tätä	  näkemystä	  vähän	  yli	  900	  
vuotta,	  mutta	  lähes	  1100	  vuotta	  opetettiin	  toisin.	  Jeesus	  oli	  alkuseurakunnassa	  Jumalan	  valtakunnan	  
julistaja.	  Tässä	  valtakunnassa	  kaikista	  ihmisistä	  pidetään	  huolta,	  jokaisella	  on	  terveysvakuutus	  
varallisuuteen	  katsomatta,	  jokaisella	  on	  eläketurva	  vanhuuden	  varalle,	  jokaisella	  lapsella	  on	  oikeus	  
esikouluun	  ja	  maksuttomaan	  koulutukseen	  aina	  yliopistoon	  saakka.	  Tämä	  oli	  alkuperäistä	  
evankeliumin	  julistamista.	  	  
	  
On	  sanottu,	  että	  Jeesuksen	  julistama	  sanoma	  (Matteuksen	  mukainen	  evankeliumi)	  Jumalan	  
valtakunnasta	  on	  laskeutunut	  maan	  päälle	  Skandinaavisissa	  hyvinvointiyhteiskunnissa.	  Kirkko	  on	  
Skandinaviassa	  onnistunut	  Jumalan	  valtakunnan	  julistamisessa	  niin	  hyvin,	  että	  se	  on	  tehnyt	  itsensä	  
osittain	  tarpeettomaksi.	  Tästä	  meidän	  skandinaavisten	  tulee	  pitää	  kiinni	  ja	  	  
olla	  ylpeitä.	  	  
	  
Nähdään	  kirkolla!	  Kokoonnumme	  25.	  toukokuuta	  klo	  15	  Rejoice	  
Lutheran	  kirkolla,	  vanhassa	  paikassamme	  osoitteessa	  532	  E	  
Sandy	  Lake	  Rd,	  Coppell,	  TX	  75019.	  Kanttorimme	  Ruusamari	  
Teppo	  ja	  Suomesta	  vieraanamme	  oleva	  eturivin	  sellisti	  Jussi	  
Makkonen	  pitävät	  huolen	  siitä,	  että	  meillä	  on	  upea	  
konserttimessu.	  Sydämellisesti	  tervetuloa	  kaikille.	  
	  
Pastori	  Jarmo	  Tarkki	  
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Kirjaston Kuulumisia 

Kesä	  lähestyy	  vääjäämättömästi,	  ja	  sen	  myötä	  aukioloajat	  muuttuvat.	  Kesäkuun	  
ensimmäisestä	  päivästä	  elokuun	  viimeiseen	  olemme	  auki	  vain	  keskiviikkoisin	  
klo	  11-‐13,	  tänä	  aikana	  ei	  ole	  leipää	  saatavilla.	  Syyskuussa	  palataan	  sitten	  
normaaleihin	  kuvioihin.	  	  	  
	  
Kirjasto	  on	  saanut	  vastaanottaa	  tämän	  kevään	  aikana	  lukemattomat	  määrät	  
kirjoja,	  pelejä,	  lehtiä	  ja	  elokuvia,	  suurkiitokset	  kaikille	  lahjoittajille!	  
	  
Jos	  lukeminen	  ei	  jaksa	  kiinnostaa,	  tule	  vierailemaan	  puodissa,	  siellä	  on	  tuotteita	  
hyllyt	  notkollaan,	  hae	  omat	  suosikit	  ja	  kokeile	  uusia.	  
	  
Viimeisimmät	  tiedotteet	  kirjaston	  ja	  puodin	  toiminnasta	  löydät	  FB	  sivultamme,	  
käy	  tutustumassa	  	  (www.facebook.com/suomikirjasto).	  
	  
Kirjaston	  väki	  toivottaa	  kaikille	  oikein	  lämmintä	  kesää,	  nähdään	  
kesäkeskiviikkoisin	  kirjastolla!	  

Paljon onnea kaikille  
tänä keväänä  
valmistuville ! 

6.9.	  	   	   Tervetuloa	  takaisin-‐	  picnic	  
20.9.	  	   Metsän	  eläimet	  
4.10.	  	   Syksyn	  värit	  
18.10.	  	   Ulkoilupäivä	  :	  mennään	  metsään	  
1.11.	  	   Sienet	  ja	  marjat	  
15.11.	  	   Puut	  ja	  kasvit	  
6.12.	  	   Itsenäisyyspäiväjuhla	  

Syksyn 2014 Suomi-koulupäivät 
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Suomi-koulun johtokunta ja ohjaajat  
kevät 2014 

 Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 

iltaleila@verizon.net 

Pallerot 
Laura Gray 

laura.emilia.gray@gmail.com 

Varapuheenjohtaja 
Outi Reentilä 
outi.reentila@gmail.com 

Pellet 
Hannele Tyni 

tyni.hannele@gmail.com 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen@tx.rr.com 

 

Röllit 
Mesi Autio, Vilma Jäämuru 

mesi.autio@gmail.com , 
vjaamuru19@gmail.com 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 

nina.pirhonen@verizon.net 

Aapelit 
Suvi Salovaara 

suvi.salovaara@gmail.com 

Vanhempain edustaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Lukutoukat 
Sari Rautapää 
sari.rautapaa@gmail.com 

Ohjaajien edustaja 
Sari Rautapää 

sari.rautapaa@gmail.com 

Apuohjaajat 
Tami Autio, Sakari Hirvilampi ja 

Oskari Pirhonen 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

 

Suomikoululainen 
Katariina Keränen 

katariina.keranen@gmail.com 

 

Facebook 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 

 

 

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan – ota rohkeasti yhteyttä 
Leilaan, iltaleila at Verizon.net tai soita 214 – 228  2429. 


