
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

1

Syyskuu 2005

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

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Tervetuloa kouluumme!  Olen saanut puheenjohtajan
homman takaisin ja yritän hoitaa sitä parhaalla mahdol-
lisella tavalla tulevan lukuvuoden aikana.  Selkäni vaivaa
edelleenkin mutta muut naiset johtokunnassa ovat tar-
jonneet apuaan joten yritämme yhdessä miettiä keinoja,
millä tavoin voisimme tehdä toimintaamme itsellemme
helpommaksi.

Tämä syyslukukausi on hyvin erikoinen siinä mielessä,
että olemme melkein täysin ‘miehitettyjä’ jo hyvissä ajoin
ennen koulun alkamista. Vain muutamia paikkoja on vielä
avoinna, mm. Tex-lasten ohjaajan paikka.

Suurin muutos syksyn ohjelmassa on koulupäivän muutos
– lauantain sijasta koulua on nyt sunnuntaisin.  Kirkolla
on omia tapahtumia niin paljon, että emme mahtuneet
heidän lauantain kalenteriinsa. Olemme kuitenkin hyvin
kiitollisia siitä, että meillä on paikka missä kokoontua.

Suomikoulun ilmoittautumislomake löytyy webbisivultam-
me – voit täyttää sen helposti online ja lähettää
jäsenmaksusi suoraan sihteerillemme Lotalle tai
vaihtoehtoisesti antaa shekin hänelle suomikoululla.
Ilmoituslomakkeen voi täyttää myös suomikoululla tai
käydessäsi kirjastossa. Mikäli sinulla on kysyttävää tai
ongelmia lomakken kanssa, lähetä mailia osoitteeseen
suomikoulu@gmail.com  Olisimme kiitollisia jos saisimme
kerättyä jäsenmaksumme heti lukukauden alussa.

Mietimme mahdollista Suomi-puodin siirtämistä kokonaan
Nokialla sijaisevalle kirjastolle.  ‘Vanhat’ jäsenemme
tietävät, että olemme pitäneet puotia yllä koulutuntiemme
aikana kirkon tiloissa.  Tuotteiden ‘roijaaminen’ ja niiden
säilyttäminen kirkon tiloissa on osoittautunut ongel-
malliseksi ja olemme kärsineet häviöitä useamman kerran.

Kahvitus tulee pysymään entisellään kirkon tiloissa ja
peräänkuulutammekin innokkaita kahvinkeittäjiä.  Miehet

auttoivat keittiössä monta kertaa viime lukukauden aikana
ja toivon tämän trendin jatkuvan edelleenkin. Jokainen
meistä osaa auttaa jollakin tavalla vapaaehtoistoimin-
nassamme.

Jokavuotisen joulutapahtuman sijasta järjestämme tänä
vuonna suomikoulun Itsenäisyyspäiväjuhlan 4.12. Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan suunnittelemaan tapah-
tumaa, otathan yhteyttä.

Apuohjaajia kaipaamme vielä useisiin luokkiin. Viime
lukukauden aikana teinit auttoivat luokissamme, mm.
Impolan Milla ja Markus. Apuohjaana toimiminen on
arvokasta kokemusta ja kirjoitamme mielellämme työ-
todistukset toimintaan osallistumisesta.

Kirjastossamme satutunnit jatkuvat Katja Kinnusen ansi-
osta. Kirjasto on muutenkin pullollaan uutta luettavaa
(kiitos kirjastonhoitajamme Leilan) joten tervetuloa
lainaamaan!

Lopuksi pyydän vielä, että muistaisitte iltarukouksissanne
vanhinta poikaani, joka palvelee parhaillaan USA:n
Ilmavoimien palveluksessa Irakissa.

Nähdään koululla!

Sinikka

http://dallas.finnish-schools.org
http://dallas.finnish-schools.org
mailto:suomikoulu@gmail.com


Suomikoulun ohjaajien esittelyt

Hei!
Nimeni on Paula Välilä ja olen Röllien
uusi ohjaaja. Olen asunut Irvingissä
yhdessä mieheni kanssa jo 4,5
vuotta. Koulutukseltani olen koulun-
käyntiavustaja. Suomikoulun toimin-
nassa olen ollut mukana tämän vuo-
den alusta. Viime kevätlukukauden
ohjasin Omput-ryhmää yhdessä Sari
Kangasniemen kanssa.

Syyslukukaudella on Röllien kanssa
tarkoitus opetella mm. numeroita,
aakkosia, värejä ja muotoja sekä
viikonpäiväiviä ja vuodenaikoja.
Emmekä tietenkään unohda leikkiä,
laulua ja askartelua.

Terveisin Paula Välilä

/”Kiri kiri kouluun
oppisoppaa syömään.
Jälkiruuaksi,
jälkiruuaksi
leikkiä lyömään”/

Kaikki Röllit innolla mukaan!

Hei Kaikki Nykyiset ja Tulevat Pellet!

Pellet-ryhmän ohjaajat Rani Valde-
marsdottir-Hanhisalo ja Kirsi Varsa
esittäytyvät. Meillä on yhteensä 6 las-
ta (josta nuorin syntyi 1.9 ), ja odo-
tamme mitä kaikkea kivaa puuhas-
telua uusi lukukausi tuo tullessaan.

Suunnitelmissa on teema-päiviä, lau-
lua, leikkejä, askartelua yms. taape-
roille sopivaa toimintaa suomen
kielellä. Tervetuloa touhuamaan!

Terveisin,
Rani ja Kirsi

Hei te 1-2-vuotiaat suomikoululaiset!

Tervetuloa Omppuryhmään laula-
maan, leikkimään, satuilemaan ja
puuhastelemaan! Olen Omppujen
uusi ope Reija Patrakka. Asun miehe-
ni Mikon sekä Eerikan 4-v, Ellan 2-v
ja Eedit-vauvan kanssa McKinneys-
sä. Muutimme tänne Mikon perässä
kesällä 2005.

Koulutukseltani olen musiikin ja
ilmaisutaidon opettaja. Lisäksi olen
opiskellut elokuva- ja tv-tuotantoa,
mediakäsikirjoitusta ja musiikki-
ohjelmien monikameraohjausta.
Suomessa olen työskennellyt tuotan-
toyhtiöissä apulaisohjaajana, kuvaus-
sihteerinä ja tuotantoassistenttina.
Sivutoimisesti olen vetänyt Helsin-
gissä omaa musiikkileikkikoulua.
Viime vuosien päätyöni on ollut hoitaa
omia lapsiani kotona.

Omppujen syksy tulee olemaan mu-
siikki- musiikkiliikunta- ja lorupainot-
teinen. Päivän teemaan liittyen saa-
tamme tutustua myös kuvakirjaan,
askarrella tai muovailla. Tärkeintä on,
että nautimme lapsen ja vanhemman
yhteisestä kiireettömästä suomalai-
sesta hetkestä. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan!

Olen Anne Jääskeläinen ja Pupula-
ryhmän ohjaaja. Meidän perheeseen
minun lisäkseni kuuluu Mika-isä sekä
kolme lasta Jussi, Johanna ja Jenni.
Olemme asuneet Flower Moundissa
kaksi vuotta.

Syksyn ohjelmaan olen koonnut pal-
jon mielenkiintoisia asioita. Jokaisella

oppitunnilla on oma aihe, jonka ym-
pärille tunti rakentuu.

Ensimmäisellä koulukerralla tutus-
tumme erilaisiin kulkuneuvoihin ja sii-
tä sitten jatkamme matkaa numeroi-
hin, väreihin, muotoihin, vuodenai-
koihin ja viikonpäiviin.

Tuntien aikana luetaan satuja ja kat-
sellaan kuvakirjoja, leikitään, laule-
taan, tutustutaan loruihin, leikataan,
liimataan ja askarrellaan. Minulla on
monia mukavia ideoita mitä voimme
yhdessä tehdä.

Tervetuloa mukaan Pupulan iloiseen
ryhmään!

Nähdään Suomi-koululla kello 15.15-
16.00.

Terveisin Anne
annesj@verizon.net

mailto: annesj@verizon.net


Suomikoulun ohjaajien
esittelyt

Hei kaikki uudet ja vanhat Eskarilaiset
sekä vanhemmat !!

Olen Sari Kangasniemi ja ohjaan 5-
ja 6-vuotiaiden  Eskari-ryhmää syys-
lukukauden ajan. Toimin myös ohjaa-
jien edustajana johtokunnassa. Muu-
timme Coppeliin vuoden 2004 alusta
mieheni (ja hänen työnsä) perässä.
Meillä on kaksi poikaa, Juho 4-vuotta
ja Arttu 2-vuotta.

Olen saanut koulutukseni tietoliiken-
nealalta ja näin ollen tieni johti aika-
naan myös Nokialle. Nyt olen hoito-
vapaalla. Suomikoulun ryhmien vetä-
misestä minulla on kokemusta aino-
astaan viime keväältä, jolloin Paulan
kanssa ohjasimme mainiota Omppu-
jen-ryhmää. Joten haastetta Eska-
reissa varmasti riittää !

Ensimmäisen tunnin aikan yritän
parhaani mukaan tutustua lapsiin ja
kartoittaa ryhmän tasoerot, jotta pys-
tyn jatkossa antamaan jokaiselle
mielekkäitä tehtäviä. Kuulostelen
myös lasten toiveita ja tietysti myös
vanhempien. Toivonkin vanhempien
tulevan rohkeasti esittämään toivei-
taan.

Syksyn aikana käymme läpi aapista
tutustuen kirjaimiin. Jokaisella tunnilla
luetaan, leikitään ja tehdään erilaisia
harjoituksia ja toki askarteluakaan
emme unohda. Tulen myös antamaan
jonkin verran kotitehtäviä, joihin pyy-
täisin paneuduttavan vanhempien
avustuksella. Kielen oppiminen on
hauskaa ja siihen pyrimme myös
tunneilla.

Iloista syksyä ja oppimisen iloa
toivottaen,
Sari Kangasniemi
sarikangasniemi@yahoo.com

Kirjastoystävät!

Pitkän ja kuuman kesän jälkeen saa-
puu aina syksy ja koulun aloitus, niin
myös täällä Dallasissa. Suomikoulun
odotetut tunnit pääsevät alkuun ensi
viikon sunnuntaina.

Kirjasto on ollut auki myös kesähel-
teillä, mistä suurkiitokset Paula Väli-
lälle ja Terhi Horstille, jotka ovat ahke-
roineet  keskiviikkoisin koko kesän
meidän muiden iloksi. Harmiksemme
Terhi on muuttanut miehensä kanssa
Seattleen elokuussa ja näin ollen
jäämme hänen iloista palveluaan vain
muistelemaan ja haikailemaan. Mutta
onneksi meillä on vielä Paula, joka on
innostunut ja aikaansaava uusi
kirjastohelpperi. Hänen ansiostaan
syksyn uutuuskirjat ja DVD:t tulivat
järjestelmään alta aikayksikon ja
muutenkin hommat sujuvat kirjastolla
nykyisin kuin tanssi, KIITOS PAULAL-
LE!

Kirjastomme saa  viela toimia nykyi-
sellä paikallaan, mutta koskaan ei voi
tietää, mita huominen tuo tullessaan.
Toivon taas hartaasti, että me kaikki
kirjaston käyttäjät muistamme ne
kultaiset säännöt, joista oli jo puhetta
kesäkuun suomikoululaisessa (ole
ystävällinen ja lue sieltä tarkemmin
uudestaan), etenkin uudet kirjasto-
jäsenet.

Kirjastolla on paljon käyttäjiä ja lai-
naajia, mikä on lisännyt myös vapaa-
ehtoisten työntekijöiden työtaakkaa.
Olemme miettineet jopa toisen päivän
lisäämistä palveluihin, mutta emme
vielä tiedä mikä päivä ja mikä aika
olisi paras. Olisitteko niin ystävällisiä
ja kertoisitte meille, niin yritetään
toteuttaa se mahdollisimman pian.

Kuulumisia Kirjatosta

Olemme johtokunnan keskuudessa
päättäneet tuoda myös kirjastojä-
senille mahdollisuuden suomalaisten
herkkujen ostoon (ennenhan suo-
mipuoti oli vain koululla), joten kirjas-
tolta löytyy nykyään myös pientä
hyvää suun makeuttamiseksi.  Kirjo-
jen ja elokuvien parissa/ohessa, - voit
pistäytyä kirjastolla myös vain “ostok-
silla” .Uutuutena kokeillaan myös
leipäkaupan ruisleivän tuontia mei-
dän  valikoimaamme.

Kirjaston satutunnit jatkuvat entiseen
tapaan tiettyinä keskiviikkoaamuina
klo 10.15  ja vetäjänä on pääsääntöi-
sesti Katja Kinnunen, esteen sattu-
essa  remmiin astuu Paula Välilä.

Syksyn aikana joudumme tekemään
kirjastolla vuosi-inventaarion, joka
tuleekestämään noin parisen viikkoa.
Tänä aikana kirjasto on suljettuna,
mutta kyseiset päivät ilmoitetaan
suomikoulun webbisivuilla hyvissä
ajoin. Jos olet halukas ja innostunut
auttamaan, sekä viihdyt kirjojen
parissa, tule joukkoon mukavaan ja
anna työpanoksesi suomikoulun kir-
jaston hyväksi.

Tule - hae - lue - katso ja osta ; nämä
kaikki kirjastosta.

Näemme siellä,

Leila Jäämuru
kirjastonhoitaja
iltaleila@verizon.net

mailto:sarikangasniemi@yahoo.com
mailto:iltaleila@verizon.net
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

Terveiset jälleen kirkon ulkosuo-
malaistyön seminaarista! Eri puo-
lilla maailmaa asuvia, ulkosuo-
malaisten seurakunnissa aktiivisia
ihmisiä oli koolla. Sai kokea ja
kuulla jälleen, miten monella tapaa
kirkkomme on mukana ulkomailla
asuvien suomalaisten matkassa.

Toivon, että myös täällä Tek-
sasissa jaksamme säilyttää in-
nostuksen pitää yllä omaa seura-
kuntaamme. Kun palasin lomalta,
sain heti kokea, miten pappia ja
seurakunnan palveluja tarvittiin.
Monet sähköpostit ja viestit olivat
odottamassa.

Toivon, että niin Suomi-koulu kuin
seurakuntakin onnistuvat tehtävis-
sään. Uskon, että suomalaiset
anta-vat tukensa näiden omien
yhteisö-jensä työlle. Niin voimme
viihtyä ja luoda kotoisuutta ja tuoda
oman lisämme amerikkalaiseen
elämän kirjoon.

Päivö Tarjamo

SYKSYN ALKAJAISMESSU
sunnuntaina 11. syyskuuta klo 18,
kuoro. Kirkkokahvit.

PYHÄKOULU aloittaa torstaina 8.9. klo
18, yhtyeyshenkilö Mervi Nieminen
puh. 469-855 7872.

LASTENHOITOPALVELU perjantaina
9.9. klo 18-22. Yhteyshenkilöt Katri
Autio p. 214-680 1451 ja Tiina
Tarvainen p. 214-566 3958.

RIPPIKOULU Aloitetaan 11.9.
Ilmoittautuminen pastorille p. 214-274
7867.

KUORO Harjoitukset tiistaisin klo 19-
20.15. Uusiakin laulajia (erityisesti
miesääniä) kaivataan. Yhteys: Leila
Jäämuru p. 817-337 0036.

Koko perheen SYYSILTAMA
perjantaina 21.10. klo 18.

Kaikki tapahtumat Rejoice Lutheran
kirkolla, 532 E. Sandy Lake Rd.,
Coppell. TERVETULOA!

Pastori: Päivö Tarjamo puh. 214-274
7867. Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org

http://www.finnishlutheran.org


Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

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

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

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net

Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Sari Kangasniemi
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Milla Impola

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

Isot koululaiset (9+ -
vuotiaat)
Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat, suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Isot Tex-lapset

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
Historiikin Kerääjä
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

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

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

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

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

Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
jani@notkewl.com

Sari Kangasniemi, ohjaajien
edustaja
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja

mervi.nieminen@charter.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2005

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Katja Kinnunen

Omput 1v. Reija Patrakka

Pellet 2v. Rani Valdemarsdotter-
Hanhisalo

Pupula 3 v. Anne Jääskeläinen

Röllit 4 v. Paula Välilä

Eskari 5-6 v. Sari Kangasniemi
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. ??

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
lokakuussa ! Lähetä juttusi Katariinalle

katariina.keranen@luukku.com 20.10. mennessä.

5

Varaa päivä kalenteriisi !

Syksyn odotetuin “Black-Tie” event -
Suomen Itsenäisyyspäivä - Gala 2005

pe 2.12.2005, Harvey Hotel (pian Westin Hotel)

Ohjelmassa mm. Mestarit Areenalla !

mailto: annesj@verizon.net
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