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Puheenjohtajan kuulumisia!

Miten se tuo aika rientääkään, vasta olimme 
Ystävänpäivän tietämillä ja nyt jo Pääsiäinen-
kin meni. Entisiä koristuksia ei tahdo keretä 
ottaa pois, kun uusia jo pitäisi olla laitta-
massa. Minulla on  ongelma, mitkä koris-
tukset tulevat seuraavaksi? Ei kait vielä voi 
laittaa Itsenäisyyspäivän sini-puna-valko-
lippu-USA-Texas -koristuksia vai onko tässä 
vielä joku juhla ennen sitä? Niinpä, onhan se 
Äitienpäivä, meidän kaikkien Äitien ikioma 
päivä. M a h t a v a a, meinas ihan unohtua, 
mutta onkohan siihen kehitetty jo omat ‘ko-
ristukset’ !  Ei kait, en minä ainakaan muista 
muuta kuin paljon RUUSUJA :))

Tänä vuonna meillä täällä Teksasissa on 
todellakin aihetta juhlaan Äitienpäivänä, 
sillä silloin pääsee 8 uutta riparilaista kon-
firmoitavaksi, enemmän kuin koskaan en-
nen Teksasin auringon alla. Mahtavia nuo-
ria aikuisuuden kynnyksellä menossa kohti 
omia tavoitteitaan elämässään, osa heistä 
on entisiä Suomi-koulun oppilaita, osa en-
tisiä apuohjaajia, osa nykyisiä apuohjaa-
jia, osa Suomi-bändin soittajia, osa asunut 
täällä koko elämänsä tai suurimman osan 
siitä. On kunnia-asia tuntea heidät ja nähdä 
heissä kaikissa se mahtava suomalaisuus, 
joka vie läpi harmaan kiven ja kantaa heitä 
vaikeinakin hetkinä. Tämä tuleva juhla on 
iso tapahtuma koko Suomi-yhteisössä, ja 
Suomi-koulu on ylpeä entisistä oppilaistaan 
sekä heistä kaikista.

Ennen näitä juhlallisuuksia vietämme Suo-
mi-koululla vielä monta iloista yhdessäo-
lon hetkeä, ensin normaalit lauantain Suo-
mi-koulupäivät ja toukokuun 3. päivänä 
kevään päättäjäiset eli ´Perinne-juhlat´. 
Tämä on koko Suomiyhteisön kevät-Vappu-
Picnic-yhdessäolon -juhla Suomi-koulun/

kirkon takapihalla klo 12 lähtien. Lapsille on 
järjestettyä ohjelmaa, Suomi-bändi soittaa, 
tarjolla hyvää suomalaista perinneruokaa, 
perinne-esityksiä suomalaisista taitolajeis-
ta esim. sukankudonnasta jne. Mahtavaa 
yhdessäoloa perinneasuihin pukeutuneina, 
onko meistä siihen? Meistä suomalaisista! 
Pystymmekö!  Me Suomi-koululaiset ainakin 
näytämme esimerkkiä, tulettehan mukaan, 
Kaikki!

Kaikille oikein hyvää keväistä huhtikuuta ja 
näemmehän koululla, kirjastolla ja Suomi-
puodissa!

-Leila-



Ohjaajan Palsta
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Huh, miten aika kiitää!!! Miten se 
pääsiäinenkin nyt oli ja meni jo??? 
Cancunin-reissulla sai kyllä vähän 
aikaa metsästää, että löydettiin 
suklaamunia ja -pupuja lapsille! Ja 
kesälomaa pukkaa ihan nurkan ta-
kana! Varmaan tuttu tokaisu ajan 
kulumisesta itse kullekin ulko-
maille muuttaneelle-joko omasta 
tai tuttavan suusta kuultuna. Tun-
tuu tosiaan siltä, että ihan vas-
tahan sitä purettiin muuttokon-
tin sisältöä jättitalon kaappeihin 
ja etsittiin lasten kanssa lähes 
“ummikkoina” uusia tuttavuuk-
sia ympäri Southlaken puistoja. 
Muutostamme on kuitenkin vie-
rähtänyt jo tasan vuosi ja meidän 
elomme täällä vielä jatkuu aiem-
min sovitusta hieman pidempään. 
Hyvä niin, sillä koti-Suomeen olisi 
ollut lähtö jo tulevana kesänä. Nyt-
hän sitä justiinsa on perheen arki 
saatu täällä mukavasti rullamaan 
eteenpäin ja itse kunkin kielitaito, 
etenkin lasten, on kohentunut jo 
huomattavasti mikä helpottaa ar-
jen sujumista.

Meidän perhe on viihtynyt kaiken 
kaikkiaan erinomaisesti tällä ko-
mennuksella ja toivottavasti olisi 
tilanne niin jatkossakin! Teksa-
sin lämpö, vihreys, Southlaken 
mahtavat asuinalueet uima-al-
taineen ja puistoineen, kannusta-
va koulusysteemi, kivat kirjastot 
(Suomi-kirjastoa unohtamatta!), 
upeat reissut ympäriinsä, ystäväl-
liset ihmiset, edulliset ostok-
set ja ihanat valikoimat, hyvät 
harrastusmahdollisuudet!Siinäpä 
muutamia meille tärkeitä juttuja, 
joita varmaan kaipaillaan sit-
ten, kun täältä joskus muutetaan 
pois. Meidän perheen pikku neidit 
puolestaan iloitsevat päivittäin 
pihamme “lemmikkieläimistä” 
(gekot/oravat/perhoset/linnut/
sammakot/kanit/hämähäkit ym.), 
nauttivat lähes tulkoon ympäri-
vuotisesta mahdollisuudesta uida, 
ovat onnellisia uusista ystävistä, 
tykkäävät paikallisesta kou-
lunkäynnistä, mussuttavat mielis-
sään aina tilaisuuden tullen kaik-
kia ihania-äidin mielestä-niitä 
epäterveellisiä herkkuja (onneksi 

voi käydä välillä iskän kanssa 
ostoksilla...) ja keräilevät innok-
kaana pihallemme pomppivia golf-
palloja muistoksi. Onneksi lapset 
viihtyvät, sillä silloin kai meidän 
vanhempienkin sopeutuminen/
viihtyminen on varmemmin taat-
tua!

Tärkeänä osana arkemme sujumi-
seen ja nopeaan sopeutumiseen 
on ollut “Suomi-yhteisö” mukavine 
ihmisineen! Aina olemme apua 
ja monenlaisia arkea helpottavia 
vinkkejä saaneet, kun vain olemme 
osanneet kysyä. ISO kiitos autta-
jille! Lapsilla on kivoja suomalaisia 
kavereita ja Suomi-kouluun lähde-
tään aina innolla. Suomikaupas-
ta tytöille pitää ehdottomasti 
muistaa tuoda hapankorppuja ja 
purkkaa, isännälle väkevää sinap-
pia ja omat suosikkini ovat ruis-
leipä sekä Fazerin sininen suklaa. 
Siis melkein “ärräpäitä” lentelee 
suusta, kun huomaan, että pa-
kastimestani ei välillä löydykään 
sitä melkein maailman parasta 
ruisleipää leivänpaahtimeen lait-
ettavaksi...Onneksi tuttavien pa-
kastimista sitäkin on löytynyt pa-
himpaan hätään! Suomikirjaston 
lasten hyllyt meidän perhe on kol-
unnut jo aikalailla tarkkaan mutta 
uutuuskirjoihin tartutaan varmasti 
jatkossa hanakkaasti.

Itselläni on ollut into “tukkia 
nenääni” monenlaiseen suoma-
laisten järjestämään toimintaan 
mukaan, tosin nyt huomaan in-
non hieman tasoittuneen tämän 
kevään myötä. Ehkä parempi 
niin, että tulisi ne kotihommatkin 
joskus hoidettua eikä aina oltua 
menossa...Olen mukana niin Suo-
mi-koulun kuin Suominaistenkin 
toiminnassa sekä hoilailen innok-
kasti kuoron riveissä. Olen saanut 
ihania ystäviä, joihin voi tukeutua 
niin iloisina kuin niinä huonovetoi-
sinakin päivinä. Toivon hartaasti, 
että edes jonkinlainen yhteys jat-
kuisi vaikka itse kunkin majapaik-
ka joskus siirtyisikin muualle. Ain-
akin itse yritän pitää siitä huolen!

Mahtava juttu on ollut mahdollisuus 
jatkaa “leipätyötäni” opettajana 

Suomi-koulussa. Minun ohjatta-
vanani on eka-tokaluokkalaisten 
ryhmä, joka on täynnä energiaa 
pursuavia ja puheliaita koululai-
sia. Miten mahtavia keskusteluja 
olemmekaan käyneet niin asiasta 
kuin asian vierestäkin!!! Tietäisit-
tepä vaan vanhemmat mitä kaik-
kea olenkaan kuullut... heh heh!!! 
On ohjaajana upea tunne, kun lap-
set jaksavat kerta kerran jälkeen 
tulla Suomi-kouluun ja tunnin 
lopuksi vielä kyselevät, että mitä 
kivaa on taas tiedossa seuraavalle 
kerralle. Hienosti lapset jaksavat 
keskittyä leikkien ja pelien ohessa 
myös itse “puurtamiseen” luku- 
ja kirjoitustehtävien parissa. Ja 
voi sitä ilmettä, kun joku sana tai 
lause onnistuu ihan ilman open 
apuakin! Tämän ikäryhmän lapset 
selvästi myös nauttivat siitä, kun 
aikuinen lukee heille kirjaa ää-
neen. Olen lukenut oppilaille mm. 
Markus Majaluoman Isä rakenne-
taan maja, Miina ja Manu-sarjan 
Matkalla Suomessa sekä otteita 
Mauri Kunnaksen kirjoista. Toivot-
tavasti tekin vanhemmat jaksatte 
lukea niin pienille kuin isoillekin 
lapsillenne, ainakin silloin tällöin, 
myös suomenkielistä kirjallisuutta 
ja keskustella kirjasta lukemisen 
jälkeen. Siten teette arvokasta 
työtä suomen kielen säilymisen 
takaamiseksi! Kirjojahan löytyy 
kotihyllyjen lisäksi myös Suomikir-
jastolta Nokia-talosta. Mars, mars 
matkaan!

Nautitaan ihanasta lämmöstä 
nyt, kun ei ole vielä liian tukalaa 
ja ihaillaan luonnon puhkeamista 
kevätasuun! Vielä tavataan muu-
taman kerran myös Suomi-kou-
lun merkeissä ja kaikkihan tule-
vat yhteiseen, mukavaan kevät/
päätöstapahtumaan Suomi-kou-
lulle 3..5. Nähdään!

 
Keväästä nauttien,   

Mervi Keränen

Suomi-koulun eka-tokaluokan 
ope



Kuu paistaa taivaalla ja minä har-
pon vanhoissa sandaaleissa pitkin 
pihaa. Muutama lentokone näkyy 
vilkkuvina valoina taivaalla ja jos-
sain pieni lintu laulaa haltioissaan 
yön pimeydestä välittämättä.

Kiitos kuun valon en tarvitse tas-
kulamppua. Iso muovipussi roik-
kuu käsivarrellani ja se on täynnä 
erivärisiä täytettyjä pääsiäismu-
nia. Mikä olisi hyvä piilo? Se ei 
saisi olla liian vaikea muttei liian 
helppokaan. Kukkaruukkuun me-
nee yksi, terassin penkille menee 
toinen. Hahaa, rappusten päälle 
on hyvä laittaa muutama värikäs 
muna..

Mikä ajaa ihmisen piilottamaan 
munia pihalle yön pimeydessä? 
Lapset ja maan perinteet. Taitaa 
silti olla kysymys minun omis-
ta pääsiäismuistoistani. Pidempi 
pyhä, keväinen auringonpaiste ja 
kaikki ne ihanat pääsiäismunayllä-
tykset. Kindereitä kaipaan tänäkin 
vuonna.

Miten hyvältä se mämmi mais-
tuukaan kerman ja sokerin kans-
sa. Omat lapseni vaan katselevat 
mämmilautasta naama rytyssä ja 
kysyvät: ”Onko pakko syödä?”. 
Laitankin tuohon ikkunan alle 
muutaman munan, että lapset nä-
kevät ne heti aamulla herättyään. 
Toivottavasti ei sada yön aikana 
eikä mikään elukka vie munia. 
Elukalla tarkoitan siis ihan oikeaa 
metsän eläintä.

Oikeastaan on ihan kiva tehdä 
uusia perinteitä omalle perheel-
le. Toivottavasti niistä perinteistä 
joku siirtyy seuraavalle sukupol-
velle. 

Terveisin Mervi Nieminen

Puskan Takaa

Kirjastokuulumisia

Niin talvi taittui kevääksi, ja kohta 
kait kesäksikin ennen kuin huo-
maammekaan. Koululaisten kev-
ätlomat on pidetty ja taisipa se 
pääsiäinenkin livahtaa ohi, mutta 
meillä kirjastossa on ainainen ‘Au-
ringon paiste ja iloinen mieli’. Uu-
det aukioloajat maanantaina ja 
perjantaina on otettu kävijöiden 
keskuudessa ilolla vastaan, vaikka 
keskiviikko kirjaston vakioauki-
olopäivänä on säilyttänyt oman 
paikkansa monen keskuudessa 
‘Ruisleipäpäivänä’, silloin saa sitä 
itteensä eli rukiista reikäleipää kir-
jastolta samalla kun käy viemässä 
vanhat lainat ja hankkii tilalle uu-
det -kätevää :))

Suurimmat kiitokset tästä kuu-
luu meidän vapaaehtoistyönteki-
jöillemme  -’Kirjastohelppereil-
lemme’-, jotka jaksavat ja viitsivät 

tulla joka viikko palvelemaan Teitä 
asiakkaita omalla vapaa-ajallaan 
uhmaten säitä ja sairauksia, jopa 
lomiakin. Joskus kuitenkin saattaa 
käydä monta ennalta arvaama-
tonta yhteensattumaa päällekkäin 
ja tapahtuu se kaikkein pahin ske-
naario eli kirjaston ovet ei aukea, 
vaikka niin ovessa lukisi. 

Meille tämä pahin tilanne tapahtui 
koko viikon kevät-/pääsiäislomal-
la; tuli yllättäviä sairastapauksia, 
tietokatkoksia, kiireellisiä muita 
menoja jne. että ovet pysyivät ki-
inni kahtena maanantaina ja per-
jantaina, ainoastaan keskiviikoksi 
saimme hälytettyä ansaitulta 
lomaltaan Hannan kirjastolle. Olen 
todella pahoillani, jos joku eksyi 
kyseisinä päivinä kirjaston oven 
taakse ja ovi ei auennut -kerta se 
on ensimmäinenkin, mutta toivon 

mukaan myös viimeinen :D

Nyt vaan kaikki taas kirjastolle lai-
naamaan uusia kirjoja ja elokuvia 
sekä ostamaan hyvää ruisleipää 
ja makeita makeisia. Näemmehän 
siellä ?!

 

-Leila & ‘Helpperit’ 
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 Paljon Onnea kaikille Maaliskuun sankareille !!

  Aaron, 1.3. 2v

  Petteri Pirhonen, 7.3. 8v

  Audrey Thompson, 20.3. 12v

  Daniel Boyden, 25.3. 4v

Maaliskuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Suomi-koululaisen Haastattelu -- Petteri Pirhonen, 
Eka-tokaluokka

Haastateltava: Petteri Pirhonen        

Haastattelija: Marcel Erkko

1. Kuka olet?    

Petteri

2. Mitä luokkaa käyt Suomi-koulussa?     

Eka-tokaluokkaa

3. Mitä harrastat?     

En mitään erityistä.

4. Mitä touhuilet yleensä kotona?    

Leikin veljen kanssa, pelaan tietokonetta ja katon 
tv:tä.

5. Keitä kuuluu perheeseesi?    

Oskari-veli, Riku-isä, Nina-äiti ja minä

6. Onko sinulla lemmikkieläimiä?    

Ei

7. Mikä on suurin toiveesi tällä hetkellä?    

Koira



Miten opettaa lapsia rukoilemaan ?
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Pieni lapsikin voi rukoilla. Rukouk-
sessa puhumme Jumalalle – aikui-
set aikuisten juttuja, lapset lasten 
juttuja. Lapsi oppii vanhempien 
esimerkistä. Pienten lasten kans-
sa tulee rukoilla ääneen – antaa 
esimerkki. Lapsen rukous voi ja 
saakin olla yksinkertainen: Ju-
mala, pidä huolta äidista, isästä, 
siskosta ja koirasta. Toivon myos 
uutta polkupyörää. Aamen. Lapsi 
ei vielä pyydä maailmanrauhaa tai 
muita kaukaisilta tuntuvia asioita. 
Joskus me aikuiset pistämme lap-
sille sanat suuhun . Silloin heidän 
rukouksesta tulee meidän rukous, 
eikä se ole enää aito lapsen ruk-
ous. Rehellisyys on tärkeää. Kak-
sivuotias tyttäremme rukoilee: 
Jeesus-lapsi. Aamen. En tiedä, 
mitä hän sillä tarkoittaa, mutta 
Jumala varmasti ymmartää häntä 
ja on hänen turvanaan.

Arjen kiireessä rukous helposti 
unohtuu. Siksi on hyvä pyhittää 
tietty hetki rukoukselle. Suomal-
aisessa perinteessä se on usein 
iltarukous ja ehkä ruokarukous. Il-
lalla voimme kiittää päivän hyvistä 
hetkistä ja pyytää levollista yötä. 
Voimme myos muistaa sukulaisia 
tai tuttavia – iloja ja suruja, syn-
tymäpäiviä, tai vaikka seuraavan 
päivän retkea tai urheilumatsia. 
Joskus on hyvä pyytää myos an-
teeksi. Jumalan puoleen kään-
tyminen niin hyvinä kuin huonoi-
na hetkinä antaa tukea ja turvaa 
myöhemmillekin vuosille. Nuoren 
kanssa ei ehkä rukoilla illalla, mut-
ta äiti tai isä voi joskus yhteisen 
hyvän hetken jälkeen sanoa vaik-
ka  ’Kiitos, Jumalalle’. 

Yllättävän moni suomalainen ru-
koilee vielä aikuisena. Kotimaa 
lehden helmikuisen numeron mu-
kaan rukoilemattomia suomal-
aisia on vain noin 20%. Saman 
tutkimuksen mukaan noin neljän-
nekselle suomalaisista  rukous 
merkitsee paljon. He eivät valt-
tämättä itse rukoile säännöllisesti, 
mutta heille on tarkeää opettaa 
esimerkiksi lapselle iltarukous. 
Aktiivirukoilijoita on Kotimaan 
mukaan noin 25%. He rukoilevat 
päivittain.  Näista enemmistö on 
vanhempia naisia. Eläkeläisistä 
naisista kaksi kolmasosaa rukoilee 
päivittain. Vaikka me nuoremmat 
unohtaisimme rukoilla, meillä on 
tilastojen mukaan todennäköisesti 
joku vanhempi sukulainen, joka 
muistaa meitä ja perheitämme 
täällä Teksasissa. Oman seurakun-
tamme rukouselämään sisältyy 
myös jokainen täälla asuva suom-
alainen perheineen.

Lasten virsikirjan laulun 107 mu-
kaan voi myös laulaen ja leikiten 
rukoilla yhdessä, kertosäe:

Rukous on silta luokse Ju-
malan (tehdään käsillä silta, 
osoitetaan kädellä ylöspäin) 

Rukous on polku luokse autta-
jan (kieputellaan käsillä mutkit-
televa tie, joka päättyy ristin 
tekemiseen käsillä) 

Rukous on lintu, joka lentää 
taivaaseen (käsillä lintu 
lentämään) 

Rukous tuo rauhan sydämeen. 
(lintu lentää sydämen päälle)

Irene Erkko



Ohjaajat:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Omput (yli 1-vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

vs. Apu-ohjaaja
Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net

Pellet (yli 2-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Apu-ohjaaja
Matleena Impola

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tiina Poropudas
tiina.poropudas@gmail.com

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com

Apu-ohjaaja
Marcel Erkko
marcel.erkko@hotmail.com

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

Apu-ohjaaja
Marcel Erkko
marcel.erkko@hotmail.com

Suomi-koulun Ohjaajat ja Johtokunta 2008

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2008

Ryhmän nimi  Ikä  Ohjaajat

Pallerot  0-1v.  Sara Saastamoinen

Omput   1v.->  Soile Sulin, Leila  
     Jäämuru

Pellet   2v. ->  Sara Saastamoinen
   
Röllit   3 -4 v.  Milla Impola, 
     Matleena Impola

Eskari   5-6 v.  Anna-Riikka   
     Courtois, 
     Tiina Poropudas

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v.  Mervi Keränen,  
     Marcel Erkko

Isot Koululaiset 9v.->   Sanelma Helkearo,  
     Marcel Erkko

Johtokunnan jäsenet:

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Rahastonhoitaja
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

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

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 734 2370
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Seuraava lehti ilmestyy Huhtikuun lopussa - lähetäthän 
materiaalisi Katariinalle 20.4. mennessä ! 
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