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Toukokuu 2004

Suomikoululainen

Suomikoulun kuulumisia

Kesä on tulossa, Teksasin kevätmyrskytkin kertovat sen.
Onneksi kevät on ollut hyvä sään suhteen ja tornadoai-
takaan ei ole tarvinnut pelätä.  Oli vain todella harmi, että
suomikoulun vappujuhla jouduttiin peruuttamaan sateen
takia. Mutta ensi vuonna sitten paremmalla onnella !

Lämpimät kiitokset kaikille ohjaajillemme ja lapsille mah-
tavista esityksistä koulumme kevätjuhlassa. On tosi upe-
aa nähdä miten kaikki yrittävät ahkerasti ! Kiitokset myös
kaikille miehille ihanasta laulusta äideille.  Kevätjuhlan ai-
kana muistimme vakituisia vapaaehtoistyön-tekijöitämme
Kalevala-korulla.

Kesän aikana monet vapaaehtoisistamme muuttavat pois
ja tarvitsemme uusia innokkaita henkilöita mukaan syys-
lukukaudelle.  Ohjaajien joukossa on monta paikkaa
haettavana ja lisätietoa paikoista löytyy suomikoulun
webbisivuilta.  Myös suomikoulun johtokuntaan kaivataan
uutta verta.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa....

Näyttää siltä, että kahvi ei olekaan  enää ‘kortilla.’  Löysin
meille uuden maahantuojan Floridasta ja Mikko siellä pi-
tää huolen, että saamme Juhlamokkaa myyntiin entiseen
tapaan.

Kirjastonhoitajamme suunnittelee jo kesän aikana tehtaviä
ostoksia kirjastoomme.  Jos sinulla on erityistoivomuksia,
otathan yhteytta Leila Jäämuruun.

Kauniit kiitokset kaikille koulumme toimintaan osallistu-
neille.  Aurinkoista kesää!

Nähdään syyskuussa.

Sinikka

"sä kasvoit neito kaunoinen...."
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Kevät on jo pitkällä - meille suomalai-
sille kesä ainakin ilmojen suhteen - ja
yhteenveto kuluneesta vuodesta on
jälleen paikallaan näin kirjastonkin
kannalta.

Tämän lukuvuoden aikana kirjasto on
vakiinnuttanut asemansa suomalais-
ten keskuudessa, sillä kiitettävän
monet ovat löytäneet kirjaston oven
ja tulleet vierailulle, mutta vieläkin on
perheitä, jotka eivät välttämättä edes
tieda, missä me toimimme.

Maaliskuun lopussa toin taas uuden
erän kirjoja ja VHS- sekä DVD- kaset-
teja Suomesta. Lisäksi olemme saa-
neet todella mahtavia lahjoituksia
Gummerukselta, myös lukuisat paikal-
liset perheet ovat antaneet upeita kir-
ja- ja VHS-kasettilahjoituksia. Suurin
yksittäinen rahalahjoitus saatiin
bisneskillan järjestämän itsenäisyys-
päivägaalan tuotosta, joka lahjoitettiin
kokonaisuudessaan kirjastolle. Kirjas-
tomateriaali uudistuu ja laajenee koko-
ajan, esimerkkinä mainittakoon uusi
kattava oppimateriaaliaineisto vaikka-
pa kotona opiskelua varten (Suomen
historiaa, kansalaistaitoa, äidinkielen
uudet virtaukset ,...) Kiitokset teille
kaikille merkittävistä lahjoituksista.

Maaliskuun numerossa kirjoittamani
jutun perusteella olemme saaneet joi-
takin hävinneitä lainastomateriaaleja
takaisin, mutta vielä on kadoksissa
luvattoman paljon. Hävikki on liian
suuri meidän pikkuisessa kirjastos-
samme ja  pienellä budjetillamme hy-
väksyttäväksi , joten johtokunta on
päättänyt, että kirjastossa otetaan
käyttöön tiukemmat laina-ajat ja
myöhästymissakot. Lisäksi hävinneen
tai tuhoutuneen lainamateriaalin jou-
tuu jatkossa korvaamaan suomi-

koululle. Näin alamme noudattamaan
samoja sääntöjä, jotka ovat yleisesti
käytössä jokaisessa kirjastossa. Myös
laina-ajat hieman lyhenevät  -kirjat
kahteen viikkoon ja uutuuselokuvat
viikkoon. Ylimenevältä ajalta peritään
1 $ lisämaksu / laina (maksimi 5 $).
Uudet säännöt tulevat voimaan kesä-
kuun alusta. Kaikki ymmärtänevät,
että tähän on mentävä, sillä Suomes-
ta ostettuna kirjat ovat todella kalliita
- esim. uutuuskirjat ovat noin 30 euroa
kpl ja lasten CD-rom pelit 50 euroa.

Kirjasto on auki keskiviikkoisin myös
kesäkuukausina, eli jos olet halukas
auttamaan aukiolojen ylläpidossa, ota
minuun yhteyttä. On tärkeää, että
myös täällä kesäänsä viettävillä on
mahdollisuus käyttää kirjastopalveluja
samoin kuin Suomen suvesta nautti-
villa. Kirjastoon tulee myös useita
aikakausilehtiä koko kesän ajan, eli
pysyt ajan hermolla –ainakin suoma-
laisittain - käymällä kirjastossa
lukemasssa niitä.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia
niitä, jotka ovat auttaneet jälleen ker-
ran lukuvuoden aikana kirjastossa.
Etenkin porukkaa, joka uhkui nais-
energiaa inventoidessamme koko
kirjastomateriaalin. Tässä urakassa
kului melkein neljä kokonaista viikkoa
ja eräälle -Malla Paakkolanvaaralle jäi
siitä niin hyvä meininki päälle, että on
siitä lähtien ollut aina auttamassa kes-
kiviikkoisin, mikä suurena helpo-
tuksena on ollut itse kirjastonhoitajalle.

Tuhannet kiitokset Teille kaikille yh-
teistyöstä.
Leila Jäämuru
suomikoulun kirjastonhoitaja
iltaleila@verizon.net

Ps. Jos olet paluumuuttaja tänä ke-
sänä, tarkistathan vielä kirjahyllysi,
jospa sieltä löytyisi jotain kivaa  suomi-
koulun tarpeisiin –vaikka lahjoituksi-
na. Kiitos jo kaikille etukäteen.

Iloitse uudesta kesäpäivästä.
Hymyile  auringolle.
Sukella kirjojen maailmaan.

Kirjastokuulumiset
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Ikävä tulee etenkin kaikkia niitä, jotka
palaavat takaisin Suomeen tai muut-
tavat muualle. Te, jotka osaatte nyt lu-
kea ja siirrytte ensi syksynä ekalle
luokalle, tulkaa tervehtimään ja ker-
tomaan kuulumisia, kun tapaatte mei-
dät koulun käytävällä tai salissa.

Jatkamme ensi syksynä edelleen
eskarin ohjaajina eli « ei vielä lukevat
» 5-6 –vuotiaat saavat jatkaa kans-
samme ja heille varaamme uutta ai-
neistoa.

Kiitoksia kuluneesta keväästä

OMPUT JA PELLET

Tällä kalikalla,
rumpupalikalla

rummunkalvoon taon
 aikamoisen vaon.

Tanssinaskelilla
 laulun lainehilla

kierrän ympyrässä
rummun pärinässä
laulun ilo väikkyy,
sydämeni säikkyy.

Kiitos soittimille ynnä rumpalille!
Uppo-Nalle

Iloista ja aurinkoista kesää  kaikille
apinaorkesterin jäsenille  ja kiitos kulu-
neesta keväästä !!!

Annalle myös suuri kiitos avusta !!!

Kesäterveisin:Satu

PUPULA

Kiitokset ihanasta vuodesta koko
Pupulan porukalle!  On olllut kiva työs-
kennellä kanssanne!
Hyvää kesää Pupulan lapsille ja kai-
kille suomikoululaisille!

Kesäterveisin,
Katja M. Kinnunen

Hei  Isot koululaiset!

Kiitokset teille kaikille tästä vuodesta.
On ollut mukava kokoontua teidän
kanssanne lauantaisin ihmettelemään
suomen kielen kummallisuuksia, ker-
tomaan tarinoita, kirjoittamaan juttuja
ja näyttelemään. Monta kertaa olette
yllättäneet minut aidolla kiinnostuksel-
la ja innokkaalla osallistumisella.

Opiskelu ei aina voi olla ihan leikkiä.
Olette joutuneet tekemään ahkerasti
töitä, ja uskon, että siitä on teille jat-
kossa hyötyä. Jos mieleenne tulee yk-
sikin asia, josta olemme tunneilla pu-
huneet, ette ole viettäneet lauantai-
iltapäiviä Suomi-koululla turhaan!
Oman äidinkielenne opiskelun arvon
huomaatte viimeistään lomillanne
Suomessa.

Syksyllä  jatketaan Suomi-koulua var-
masti aika erilaisella joukkiolla. Ryh-
mämme oppilaista moni on muutta-
massa kesän aikana pois takaisin
Suomeen tai ihan kokonaan uusiin
maisemiin. Teksasista pois lähteville
oppilailleni toivotan lämpimästi onnea
matkaan. Määränpäässänne teitä
odottaa uusi koulu, uudet harrastuk-
set ja uudet ystävät. Tiedän kuitenkin,
että selviätte edessä olevista haas-
teista loistavasti. Te olette jo ehtineet

kokea niin paljon, että ette enää vä-
hästä säikähdä!
Mukavaa kesälomaa koko vauhdik-
kaalle sakille!

Terveisin
Anu

P.S. Suuri kiitos kuuluu myös Isojen
koululaisten vanhemmille. Teette
tärkeää työtä tuodessanne heitä Suo-
mi-kouluun! Ottakaapa kesän ohjel-
maan vielä käynti Suomi-koulun kirjas-
tolla Isojen koululaistenne kanssa.
Siellä on paljon hauskaa, heille sopi-
vaa luettavaa kesäloman rauhallisten
hetkien varalle.

ESKARI

Kiitokset kaikille eskarilaisille, Olitte
todella ahkeria!

Töitä oli liiankin kanssa, jotta ehdim-
me käydä loppuun lähes kaikki kirjai-
met ja numerot 0-9 :ään. Luimme
Aapista ja opettelimme värejä, käsit-
teitä pari, samanlainen, erilainen jne.
Onneksi meillä oli apuna koko kevään
reipas neito Minna Paakkolanvaara.
Suuri kiitos hänelle ja hyvää koti-
matkaa!

« Kuka siemenistä ei pitäisi ?
muuten ei mikään itaisi.

Kaunista ja vihantaa
siemenistä versoaa,
kukkia ja ruohonpaita

ken ei rakastaisi näitä! »

Oikein kivaa kesää kaikille  suloisille
eskarilaisille ja heidän vanhemmilleen!

Leija & Mervi
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Suomalainen Seurakunta Tiedottaa

SEURAKUNTA KIITTÄÄ SUOMI-
KOULUA JA SUOMIKOULULAISTA
HYVÄSTÄ YHTEISTYOSTÄ!

HYVÄÄ KESÄÄ!

Syksyn toiminnan alkamisen näet
seurakunnan kotisivulta
www.finnishlutheran.org

Pohjois-Teksasin suomalainen seura-
kunta / Finnish Lutheran Church of
North Texas

TAPAHTUMIA

Kaksikielinen jumalanpalvelus Rejoice
seurakunnan kanssa su 30.5.klo
10.30 am. Molempien seurakuntien
kuorot laulavat.

Kesäillan hartaus sunnuntaina 13.6.
klo 18. Tervetuloa !

RIPPIKOULUUN syksyllä aikovat voi-
vat ilmoittautua jo pastorille.
Oikeutettuja ovat ne kirkon jäsenet tai
jäseksi liittyvät, jotka täyttävät v. 2005
15 vuotta tai ovat sitä vanhempia.
Pastori: Päivö Tarjamo, puh. 214-274
7867, email
paivo@rejoicelutheran.org

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hei kaikki eka- ja tokaluokkalaiset
ja vanhemmat,

kouluvuosi hurahti taas ohi  ja on kesä-
loman aika. Kiitokset kaikille oppilail-
le innokkaasta osallistumisesta. Kii-
tokset myös teille vanhemmille, jotka
jaksatte kuskata lapsenne kouluun,
vaikka lauantaipäiville olisi varmaan
muutakin ajanvietettä.

Äidinkielen säilyttäminen on tärkeä
asia vieraskielisessä ympäristössä ja
teillä vanhemmilla on vastuu ja oike-
us huolehtia lasten kielen säilymises-
tä. Tiedän, että joskus olisi helppoa
vain antaa asian olla, mutta onneksi
olette jaksaneet panostaa asiaan.
Olen ylpeä teistä!

Lukutaidon kehittäminen vaatii jatku-
vaa harjoitusta eli suomenkielisten kir-
jojen lukemista. Onneksi meillä on
hyvä kirjasto, jossa on lukemista kai-
kenikäisille. Lasten- ja nuortenkirjoja
on hankittu tämän vuoden aikana tosi
paljon, joten suunnistakaa keskiviik-
koisin kirjastolle. Itse notkun luultavas-
ti paikan päällä Leilan apulaisena, jo-
ten jos tunnet itsesi epävarmaksi kir-
jojen valinnassa, voit pyytää apua.

Perheemme suunnistaa takaisin Ou-
lunsaloon elokuun alussa. Kiitos teil-
le kaikille, jotka olette tehneet tästä
”vaihto-oppilasvuodestamme” muisto-
rikkaan. Sähköpostiosoitteeni pysyy
samana, joten kirjoitelkaa joskus kuu-
lumisia.

haikein terveisin,
Marja Paakkolanvaara

Katoliset kutsuvat taivasta Vati-
kaaniksi. Sinne ei ole niin pitkä matka
kuin oikeaan taivaaseen. Se on Roo-
massa.

Tony 9v.

Jeesus käveli veden päällä, koska hän
ei halunnut kastella jalkojaan.

Olov 9v.

Jumala on naimisissa Marian kanssa.
Ensin hän oli kihloissa Eevan kans-
sa, mutta kun hän pisti käärmeensä
paratiisiin, kaikki alkoi mennä päin
mäntyä.

Anna 8v.

Jumala rakastaa kaikkia maailman
lapsia ja miehiä. Ja sitten hän rakas-
taa myös kaikkia naisia, vaikka ei ole
niiden kanssa naimisissa.

Mia 8v.

Lasten Ajatuksia kir-
jasta Vanhat Tädit ei-
vät muni !



Suomi-koulun kausi päätökseen

Lauantaina 8.5. Pohjois-Teksasin
Suomi-koulu vietti jo perinteeksi käy-
nyttä yhdistettyä kevät- ja äitienpäivä-
juhlaa. Juhlan juonsi ammattilaisen
varmuudella koulun 1. ja 2. luokan
opettaja Marja Paakkolanvaara. Kou-
lun puheenjohtaja Sinikka Dickerson
kiitteli koulun vapaaehtoiset ja kertoi
kesätauon taas kerran kuluvan suu-
rempien koulutilojen etsinnässä. Ny-
kyiset koulutilat ovat tosin koulun käy-
tettävissä syksylläkin, mutta uusien
suurempien tilojen tarve on tosiasia.
Varsinkin Suomi-puodin ylläpito on
suhteellisen työlästä, koska myytäville
tuotteille ei ole kirkolla juurikaan
säilytystiloja.

Oppilaat kokoontuivat ensin omiin
luokkiinsa todistusten jakoon. Suvi-
virren jälkeen koulun kaikki luokat esit-
tivät omat kevätjuhlaesityksensä. Oh-
jelma alkoi Tex-lasten Kevätlaululla,
jota seurasi Palleroiden laululeikki.
Omppujen ja Pellejen “Apinaorkesteri”
säesti tutun suomalaissävelmän tah-
tiin ja Isoimmat koulun oppilaat esiin-
tyivät aurinkoisissa merkeissä.

Texlapset

Pupula esitti numerolaulun. Eskari-
laiset popsivat porkkanaa ja esittivät
Leipuri Hiivan. Eka –ja tokaluok-
kalaiset olivat onnistuneet harjoittele-

maan Lumikki ja seitsemän kääpiötä
–näytelmän.

Pupula

Lasten ylpeät vanhemmat antoivat
videokameroiden käydä ja salama-
valojen välkkyä. Muutamaan ottee-
seen rimakauhukin pääsi yllättämään,
mutta sekin kuuluu asiaan suurten
koitosten edellä. Muutamia liikutuksen
kyyneliäkin aika ajoin nähtiin, mutta
lähestyvä Äitienpäivä luonnollisestikin
hieman herkisti varsinkin tuoreempien
äitien mieliä.

Juhlan kohokohtana tänäkin vuonna
oli isien kuoroesitys. Pastori Päivö
Tarjamon johdolla miehet esittivät van-
han kansansävelmän Sä kasvoit nei-
to kaunoinen. Laulun päätteeksi isät
sitten ojensivat ruusun omille vaimoil-
leen, muutama mies jopa halausten
ja suukkojen säestyksellä.

Suomikoulun Kevätjuhla
Asta Leppänen

Virallinen ohjelma päättyi arpajaisiin
ja juhlien päätteeksi nautittiin mais-
tuvat kakkukahvit. Innokkaat Suomi-
koululaiset jäivät täten kesälomalle ja
koulun ahkerasti työskennelleet opet-
tajat ja muut vapaaehtoiset ansaitulle
lepotauolle.

Kesän aikana moni perhe pakkaa taas
konttinsa ja palaa joko Suomeen tai
muuttaa muihin ulkomaankohteisiin.
Syksyllä koululla on taas pula ohjaa-
jista ja muista vapaaehtoisista. Suo-
mi-puoti tarvitsee myyjiä, kahvituk-
seen kaivataan emäntiä ja ainakin
seitsemän ryhmää on vailla ohjaajia.
Innokkaita vapaaehtoisia kaivataan
siis yhä edelleen. Yhteydenotot joko
Sinikka Dickersoniin
(FLSTexas@aol.com) tai Helena Tiai-
seen (htiainen@comcast.net).

Asta Leppänen

ps. Lisää kuvia löytyy suomikoulun
webbisivulta 
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http://dallas.finnish-schools.org/


Kuvia äitienpäiväkonsertista 9.5.2004

Ruusamari Teppo ja Iskander Kamilov

Natalie ja Tomi Maxted

Kaamos-kuoro
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Pyhäkoululaiset

Hannu Impola

Anne Jääskeläinen



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Sonja Kujala
1156 Hidden Ridge #2310
Irving, TX 75038
469 - 878 4571
sonja.kujala@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Satu Nykänen
8325 Horseshoe Bend
Fort Worth, TX 76131
817- 232 3090
satunykanen@hotmail.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Katja M.Kinnunen
1104 Hidden Ridge Dr. #2011
Irving, TX 75038
972- 518 1080
katjakinnunen73@yahoo.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Elina Koskelin
972-304 1407
469 -487 6711

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos
3117 Creek Haven  Dr
Highland Village, TX 75077
469- 948 0759
mika.palmroos@st.com

Mervi Nieminen
340 Meadowood Ln
Coppell, TX 75019
214-263 7294
mervi.nieminen@attbi.com

Ekaluokka (6-7 -vuotiaat)
Tokaluokka (8-9 -vuotiaat)
Marja Paakkolanvaara
2341 Red Maple Rd
Flower Mound, TX 75022
469-235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Kolmas luokka
(alle 10 -vuotiaat)
Mira Varis
620 N. Coppell Rd. #906
Coppell, TX 75019
972–393 7415

Isot koululaiset (10+ -vuotiaat)
Anu Eerola
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469-438 5119
anueerola@vzavenue.net

Pienet Tex-lapset (3- 5 -vuotiaat,
suomen kieli toisena kielenä)
Tiia Hyde
6316 Halifax Rd.
Fort Worth, TX 76116
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
1004 Steeplewood Dr.
Grapevine, TX 76051
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, rahastonhoitaja
620 N.Coppell Rd. #2007
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli_bergius@hotmail.com

Anu Eerola, ohjaaja jäsen
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469 - 438 5119
anueerola@vzavenue.net

Sinikka Dickerson, puheenjohtaja
1921 Roselle Court
Arlington, TX 76018
817–468 0241
FLSTexas@aol.com

Lotta Huhta, Sihteeri
620 N. Coppell Rd.# 2706
Coppell, TX 75019
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
1538 Wayside Drive
Keller, TX 76248
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
6209 Love Dr. #3036
Irving, TX 75039
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
Vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
469- 235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Anne Sirvio, historiikin kerääjä
660 Raintree Circle
Coppell, TX 75019
972–304 9424
annemaaritsirvio@hotmail.com

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
2714 Pinehurst Dr.
Grapevine, TX 76051
817–481 9953
htiainen@attbi.com

Jani Lehti, web master
620 N. Coppell Rd. # 1002
Coppell, TX 75019
817 - 307 5516
jani@notkewl.net

Emännät:

Heli Bergius
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja Saari
katja.m.saari@luukku.com

Suomipuoti:
Teija Jylänki
Elisa Stoor
Rita Salonen
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SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Sonja Kujala

Omput & Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

Pupula 3 v. Katja Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

Eskari 5-6 v. Leija Kurkvaara-
Palmroos &
Mervi Nieminen

Eka- & Tokaluokka 6- 9 v. Marja Paakkolan-
vaara

Kolmas Luokka 10 v. Mira Varis

Isot Koululaiset 10+ v. Anu Eerola

Pienet Tex-lapset 3-5 v. Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Tiia Hyde &
Sinikka Cravey

Varaa Kalenteriisi.....

Suomen Itsenäisyyspäivä Gaala
4.12.2004 klo 19

Hauskaa kesää
Suomikoululaisenkin puolesta !

Seuraava (oikea) lehti ilmestyy elo-syyskuussa
ja mikäli kesän aikana tapahtuu jotain

mullistavaa ja mielenkiintoista, niin laitan
pienen tiedotteen tulemaan ! - Katariina

mailto:katariina.keranen@luukku.com

