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Lokakuu 2006

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Puheenjohtajan Palsta

Puheenjohtajan Palsta
Suomi-koulu on päässyt hyvään vauhtiin syksyn
koulukerroissa, uudet tilat ovat ahtaahkot, mutta sita
“tiiviimpi” on ollut tunnelma sekä luokissa että
käytävillä. Paikka on nyt sitten testattu ja hyvaksi
todettu. On todella hienoa, että olemme päässeet
hyvin sopeutumaan Suomi-kirkon tiloihin, paikat ja
luokat alkaa pikkuhiljaa olla kaikille tutut. Vanhempien
yllapitämä kahvitusrinki ja siivoustiimi ovat tehneet
todella hyvää jälkeä. Oli ilo nähdä lukuisa joukko
aktiivisia vanhempia imurin varressa heti tuntien
loputtua, siistiä tuli hetkessä ja näinhän sen kuuluu
mennäkin, jokainen auttaa/tekee jotain, joku opettaa,
joku keittää kahvit, joku siivoaa, joku tekee lehteä,
joku hoitaa hallintoasiat jne. eli jokainen tekee kaikkien
hyväksi ja siinä samalla myös itselleen suuren
palveluksen, sillä sitähän tämä on; hyväntekeväi-
syystyötä, josta kaikille jää ja tulee hyvä mieli.

Viime kerralla lapset oppivat Suomesta ja suomalai-
suudesta, mutta samalla juhlittiin myös Halloweenia
mitä erilaisimmilla asukokonaisuuksilla -mielestäni isoja
noitia oli melko paljon ja pieniä prinsessoja ja Spiderma-
neja lukuisia. Tarjottavat olivat suussasulavia ja niita
tuli syödyksi hurjasti luuranko-Kallen seuratessa
sivusta. Jokainen sai vielä matkaan jotain pientä ja
kivaa ohjaajiltakin. Tytti valokuvasi ahkerasti ja hänen
ottamat luokkakuvatkin löydät webbisivuiltamme.

Seuraavalla kerralla loruillaan lasten kera, mutta
vanhempien kanssa pitäisi puhua vakavampaa asiaa,
eli pidämme sääntömääräisen syksyn jäsenkokouksen,
missä käsittelemme tulevan vuoden 2007 vuosisuun-
nitelman seka budjetin. Toivomme mahdollisimman
monen pääsevän osallistumaan tähän tärkeään
yhteiseen päätöksentekotilaisuuteen. Kokous alkaa
heti klo 12 ja kestää noin puolisen tuntia, jonka päälle
onkin kiva juoda hyvät Juhlamokka-kahvit. Sitten
kiireesti kirpputoripöytiä laittamaan sekä tavaraa
myymään ja ostamaan, siitä tulee hauskaa kaikille.

Sen jälkeen meillä onkin enää joulujuhlakerta 9.12,
jolloin toivon mukaan joulupukkikin pääsee vierailemaan.

Kesän ja syksyn aikana olemme saaneet lukuisia
kirjalahjoituksia kirjastolle, joista suurkiitokset jokaiselle
lahjoittajalle. Otamme mielellään lahjoituksia vastaan.

Tämän syksyn aikana olemme saaneet myös rahalahjoi-
tuksia Suomi-koululle. Walfred Huskonen Oklahomasta
muistaa vuosi vuoden jälkeen auttaa ja tukea meitä
työssämme ja Simulan perhe on antanut myös
huomattavan rahalahjoituksen lastemme hyväksi.
Okmetic-firma lahjoitti Suomi-koulun lapsille $ 500,
joka menee lyhentämättömänä lasten opetusmate-
riaalien hankintaan. Mahtavat suurkiitokset kaikille
lahjoittajille ja suomikoulun tukijoille. Pienestä purosta
voi kasvaa aikojen saatossa iso virta, toivon mukaan
tämä on alku sille.

Oikein hyvää Halloweenia kaikille Suomi-koululaisille,
olkaa kiltisti vaikka ette karkkia saisikaan ;-)

-Leila-

Kuva: Tytti Lauhava-Kääriäinen
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Hei! Syksy 2006 on ollut ohjaajille
haasteellinen ja työntäyteinen.
Olemme palaveeranneet harva se
viikko, jotta hommat saataisiin
toimimaan ja lapsia pystyttäisiin
palvelemaan entistä paremmin.

Uusi paikka ja uudet tilat vaativat
sopeutumista  ja opettelua meiltä
kaikilta. Ryhmien yhdistäminen
ohjaajapulan vuoksi ja tuntien
porrastaminen sopivien luokkatilojen
vuoksi on koetellut niin ohjaajia kuin
vanhempiakin. Ohjaajat kuitenkin
toivovat, että vanhemmat ymmär-
täisivät tilanteen. Olemme kaikki
samassa pienessä veneessä. Yrittä-
käämme jokainen autttaa toinen
toistamme parhaan kykymme mu-
kaan. Tästä johtuen myös vanhem-
pien antama palaute on erityisen
tärkeää niin ohjaajille kuin johtokun-
nallekin. Rohkaisemmekin teitä
vanhempia keskustelemaan lastan-
ne koskevista opetusasioista lap-
senne oman ohjaajan kanssa.
Kertokaa, jos jokin painaa mieltänne
tai haluatte antaa kiitosta tai muuta
palautetta.

Ohjaajat tekevät arvokasta vapaa-
ehtoistyötä omasta halustaan. He
ovat Suomi-koululla lapsia varten.
Vaikka ohjaajan työ vaatii paljon,
se antaa sitäkin enemmän. On ilo
nähdä, että kaikki ryhmät ovat
runsaslukuisia ja lapset iloisia,
nauravia ja positiivisia. Jatketaan
samaan malliin ja pidetään lippu
korkealla.

Sitten vielä omasta ryhmästäni
Rölleistä muutama sana. Röllien
kanssa sukelsin värien kiehtovaan
maailmaan. Käden taitona lapset
piirsivät upeita taideteoksia suomi-
koululaiseen. Kyseisissä piirustuk-
sissa halusin nähdä kuinka lapset
eri värejä käyttävät. Taideteosten
aihe oli vapaa. Tämän jälkeen
ilmaisutaitona leikimme värileikin ja
jänis istui maassa -laululeikin.
Lisäksi keskustelin lasten kanssa

Ohjaajan palsta

erilaisista eläimistä ja siitä, miten
kyseiset eläimet ääntelevät. Pyysin
lapsia matkimaan kyseisen eläimen
ääntä ja kiitettävästi he tehtävästi
suoriutuivatkin. Ei voi muuta kuin
hattua Rölleille nostaa. Tarinatuo-
kiossa Milla luki lapsille ensimmäisen
luvun Seitsemästä koiraveljeksestä.
Lopuksi kurkistimme lorupussiin.
Röllien mukana kulkee sama alku-
ja loppulaulu joka Suomi-koulukerta.

Nähdään Suomi-koululla!

Minna Lampinen-Närhi
Ohjaajien edustaja
Röllit-ryhmän ohjaaja
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Röllien Taidetta
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Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta

Tämän syksyn aikana Suomikoululaisessa tullaan näkemään koululaisten
mietteitä Suomi-koulusta ja vähän muustakin.

Ensimmäisenä piinapenkkiin joutui Eka/Toka-luokan Lucas Stickler,
haastattelijana apu-ohjaaja Aurelia Kropsu.

1. Nimi ?
Lucas Elliot Stickler

2.Kauanko olet asunut Dallasissa ?
Kaksi vuotta

3.Mitä sinulla on ikävä suomesta ?
Ei yhtään mitään

4. Mikä sinusta on parasta Suomi-koulussa ?
Tehtävien tekeminen

5. Mitä haluaisit muuttaa Suomi-koulussa ?
Olisi kiva jos leikittäisiin enemmän

Kirjastolla on käynyt ahkeraan kävi-
jöitä myös perjantaisin eli pidämme
kirjaston edelleenkin auki myös
perjantaisin 9-11.

Uutena palveluna kirjasto on, yh-
teistyössä leipoja Suzanne Visankon
kanssa, tuonut mahdollisuuden saa-
da uunituoreita karjalanpiirakoita,
pullaa, suklaaneliöitä, toscakakkua
ym. herkkuja kirjastolta perjantaisin.
Voit tehdä sitovan tilauksen keski-
viikkona kirjastolla (11-15) ja nou-
taa maksamasi tilauksen perjan-
taina kirjastolta ennen 11 ja näin
yllättää perheen “emännän” tai
“isännän” tuoreilla leivonnaisilla.
Mikä olisi parempi aloitus viikonlopun
viettoon kuin makoisat karjalanpii-
rakkakahveet raskaan työviikon jäl-
keen ennen niitä kuuluisia “viikonlop-
pusiivoussessioita”.

Muistattehan, että Suomi-koulun
satutunnit jatkuu edelleenkin uu-
dessa paikassa eli Suomi-kirkolla
tiistaisin, katso tarkemmat päivät
webbisivuiltamme.

Pidämme kirjastolla rahastonhoi-
tajamme Tytti Lauhava-Kääriäisen
valokuvataidenäyttelyn alkaen
8.marraskuuta jatkuen kuukauden
verran, itse taiteilija on paikalla kes-
kiviikkona 8.11 klo 11 lähtien. Anna
hetki aikaa itsellesi ja tule katso-
maan ja viettämään rauhallinen het-
ki suomalaisen valokuvataiteen pa-
rissa.

Näemme siis kirjastolla keskiviikkoisin
ja perjantaisin.

Tervetuloa kaikki kirjojen maailmaan.

Kirjastossa tapahtuu !
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Hauskaa Syntymäpäivää

Anton 2.9. 1v
Jonna 22.9. 2v
Oona 24.9. 6v
Sofia 10.9. 6v
Anna 10.9. 6v
Vilma 25.9. 8v
Mesi 7.9. 7v

Syyskuu Lokakuu

Alexander 27.10. 1v
Arianna 13.10. 3v
Ryan 30.10. 5v
Alexandra 31.10. 5v
Niklas 8.10. 7v
Roosa  18.10. 7v
Tilda  15.10. 8v
Mikko  18.10. 12v
Tiia  19.10. 12v

Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

syyskuussa tai lokakuussa !
Onnea, onnea, onnea vaan !
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

UUSIEN YHTEYSTIEDOT (JA MUI-
DENKIN)

Totesimme, että täällä asuu monia
viimeaikoina muuttaneita, joille ei
esim. kirkon syysohjelma mennyt
postissa. Syy: meillä ei ole heidän
yhteystietojaan.

Siksi pyyntö: Jos toivot saavasi kir-
kon ohjelmat ja sähköiset tiedo-
tukset, ole hyvä ja anna meille
yhteystietosi. Kirkko ei luovuta niita
muihin tarkoiutuksiin, vaan ne ovat
vain omaa yhetydenpitoa varten.

Ja tervetuloa käymään Rejoice –
kirkolla!  Pastorin yhteystiedot
löytyvät ohesta. Ja vähän muutakin
tietoa.

Nähdään kirkolla

Päivö Tarjamo
Puhelin 972-795 5158 cell (tällä
tavoittaa parhaiten)
Kirkon web sivusto
www.finnishlutheran.org

PUHÄKOULUT MARRASKUUSSA
Torstaina 2.11., 16.11.
Sunnuntaina 5.11. osallistutaan
lasten kirkkoon klo 15.

LASTENHOITOPALVELU
Perjantaina 10.11. klo 18-22.
Ilmoittautumiset p. 214-680 1451
(Kati Autio) tai 214-566 3958 (Tiina
Tarvainen).
Seuraava la 2.12.

LASTEN KIRKKO
Sunnuntaina 5.11. klo 15.
Tervetuloa erilaiseen ja hauskaan
lasten messuun!

Koko perheen THANKSGIVING-
Ateria suomalaisena isänpaivänä su
12.11. klo 15.
Lyhyt rukous- ja kiitoshetki aluksi
kirkossa.

KAAMOS-Kuoro harjoittelee Rejoice
kirkolla keskiviikkoisin klo 18-19.

http://www.finnishlutheran.org


Ohjaajat:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)

Mirka Hattula
mpaana@jnetti.fi

Katja Kärkkäinen
katturpeinen@hotmail.com

Pupula/Röllit (3-4 -vuotiaat)
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Apu-ohjaajat
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Päivi Kiiskinen
paivik@vzavenue.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Apu-ohajaaja
Riina Haapasalmi
riina.haapasalmi@comcast.net

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)

Anna-Riikka Courtois

anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja

Aurelia Kropsu

aurelia.kropsu@netti.fi

Isot koululaiset (9 vuotiaat)
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Apuohjaaja
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

Johtokunnan jäsenet:

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

Rahastonhoitaja
Tytti Lauhava-Kääriäinen
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sihteeri
Mervi Haapasalmi
972-462 8093

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

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Ohjaajien edustaja
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Vanhempien edustaja
Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Webmaster
Jani Lehti
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Marjo Neijonen
marjo.neijonen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2006

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Reija Patrakka

Omput 1-2v. Mirka Hattula, Katja
Kärkkäinen

Röllit 3 -4 v. Minna Lampinen-
Närhi, Päivi Kiiskinen,
Milla Impola

Eskari 5-6 v. Kirsi Varsa, Riina
Haapasalmi

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Anna-Riikka
Courtois, Aurelia
Kropsu

Isot Koululaiset 9v.-> Sanelma Helkearo,
Taylor Thompson

 Seuraava lehti ilmestyy Marraskuussa -

lähetä  materiaali Katariinalle 25.11.

mennessä osoitteeseen

katariina.keranen@luukku.com.
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Suomikoulupäivät
Syksyllä 2006

Marraskuu 11
Joulukuu 2

Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2006

Itsenäisyyspäivän Gala 2006

Tule mukaan juhlistamaan itsenisyyspäivää tähän jo
viidenteen Itsenäisyyspäivän Gala tapahtumaan.

Aika: Lauantai, 2. joulukuuta, alkaen klo 18.00
Paikka: Omni hotelli
Liput: 100USD
Lippujen tilaus: Rita Salonen
rita@tellusinternational.com, 817-312-4008

Pääesiintyjä: Danny, D-Voices ja Islanders
Lisätiedot: www.fabg.org
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