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2 

 

Näinköhän meni tämä talvi Teksasissa ettei lunta nähty!  Aurinko paistaa ja lämpöä 
on enempi kuin kesäisessä Lapissa. Lasten harrastukset täyttävät viikko-illat ja viikon-
loppujen päivät, mutta mikäpä on pelejä katsellessa, jos ilmat ovat suotuisat. 
Täällähän ei vesisateissa harjoitella eikä pelata, muita kuin sisälajeja. 

  

Kuinka moni vanhemmista nauttii lastensa harrastuksista; osaa iloita ja kannustaa, 
tuntee häviöiden tuskat ja voittojen hurmiot, -elää mukana? Kuinka moni laittaa 
lastensa varusteet valmiiksi ennen pelejä; pesee, silittää, puhdistaa nappulakengät ja 
räpylät, kuivaa uimapuvut, tsekkaa mailat ja teroittaa luistimet, erkkaa lavat ja 
kantaa vesipullot, -valmistaa peliin? Luulenpa, että me kaikki vastaamme näin:   

-"Tietenkin teen kaikkea tuota ja paljon muutakin, haluan tukea ja edesauttaa lasteni 
harrastustoimintaa kaikin mahdollisin tavoin!- 

  

Mekin Suomi-koulussa toivoisimme ja haluaisimme, että mahdollisimman moni 
vanhempi ajattelisi juuri samoin tullessaan koululle kuin peliin lähdettäessä:  

-"Olemme tehneet kaikkemme, että suorituksesi olisi maksimaalinen, nauti pelistä, 
huonosta ja hyvästä, ja elä juuri tässä hetkessä."-  Mekin Suomi-koulussa tarvitsisim-
me näitä vanhempia jakamaan vastuuta ja huolehtimista meidän lastemme yhdestä/
yhteisestä harrastuksesta ja sen ylläpidosta, oman äidinkielen oppimisesta ja sen 
käyttämisestä. Autathan meitä, anna palautetta mitä voisimme tehdä, isotkin 
muutokset ovat joskus tarpeellisia mennessämme kohti parempaa tulevaisuutta. 
Otamme kaikki ideat vastaan ja yritämme toteuttaa niitä parhaan taitomme mukaan. 

  

Auta meitä säilyttämään Suomi-koulu Teksasissa! 

  

Kiittäen, 

  

Pj. Leila 

  

  

Puheenjohtajan palsta 



3 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hei, 
 
Olen Laura Gray ja uusi vapaaehtoinen Suo-
mi-koulussa. Aloitin vuoden alusta pienten 
Tex-lasten ryhmän ohjaajana. Ryhmän tavoit
-teena on leikkien, pelien ja muun tekemi-
sen avulla oppia suomea pienin askelin. 
Olemme lasten kanssa mm. lukeneet help-
poja satuja suomeksi, pelanneet bingoa su-
omalaisilla sanoilla sekä harjoitelleet asioi-
den nimeämistä suomeksi. Tunnilla käyte-
tään suomenkielen rinnalla tarvittaessa eng-
lantia. Ryhmä on pieni, joten mukaan mah-
tuu uusiakin lapsia.  
 
Minut löytää Suomi-koululta aina koulu-
päivisin, joskus piipahdan myös kirjastolla. 
Muuten vietän aikaani liikunnan parissa, tu-
tustuen ja sopeutuen elämään täällä Dalla-
sissa tai nauttien ystävien ja sukulaisten 
seurasta . Muutin Dallasiin vasta viime syk-
synä, mutta  olen viettänyt vuosien varrella 
tällä seudulla monta aurinkoista kesää ja 
tunnelmallista joulua. Asumme mieheni 
Davidin kanssa Highland Villagessa ja olen 
hullaantunut uuden asuinalueemme 
lenkkimaastoista :-) 
 
Energistä kevättä kaikille ja Suomi-koululla 
nähdään!  
Terveisin, Laura  

Ohjaajan Esittely 

Kevätaurinko paistaa, pääsiäinen tulollaan ja 
kesäkin jo ovella.  

Kirjastolla kirjat odottavat lainaajiaan ja DVD:t 
katsojiaan, tule kurkkaamaan, saatat löytää 
juuri ne, mitä olet aina haaveillut lukevasi tai 
katsovasi. Meiltä löytyy paljon erilaisia aika-
kausilehtiä, joita on kiva kotona lueskella mm. 
Perhe, Vauva, Tekniikan maailma, Aku Ankka, 
Anna, Eeva, Suomen kuvalehti, Kodin kuvaleh-
ti, Suuri käsityö, Koululainen, .....  Samalla kir-
jastokerralla voit täydentää myös karkki- ja 
leipäpuutoksesi Suomi-puodista :) 

Tule käymään, olemme auki maanantaisin-
keskiviikkoisin ja perjantaisin 11-13.   

Nähdään kirjastolla! 

  

-Leila & kirjastohelpperit- 

Kirjaston Kuulumisia 
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”Onko meillä mitään lunchia? Äiti, katso, mä piirsin amarillon butterflyn! Mun azul 

teddy on hukassa! Onko mun taekwondo paita laundryssa vai dryerissa?!”, kaikuu 

ulkosuomalaisessa lapsiperheessä. Mamin päässä helisee, arjessa on kiirettä, mistä 

ihmeestä keksin lapsille taas jotain healthy snackia? Onko meillä mitään organicia vai 

mennäänkö perus jugurttilinjalla? 

Hupsis, miten tässä näin kävi? Muistin kyllä lukea iltasadut suomeksi, suomalaiset 

juhlapyhät on juhlittu perinteiden mukaisesti ja lapset osaavat päräyttää ärrät. 

Englannin kieli on hiipinyt vaivihkaa suomalaisen perheemme keskinäiseen 

kanssakäymiseen. Äidin mielessä leijuu harmaa syyllisyyden pilvi – entä jos ne eivät 

opikaan kirjoittamaan kaksoiskonsonantteja, unohdinko arvostaa kotimaista kieltä ja 

vaalinko sittenkään suomenkielentaitoa arjessa? Tuotiinko me edes Seitsemää 

Veljestä Suomesta tullessamme? 

Ei suomen kieli unohtunut, vaan antoi tilaa yhdelle, ellei kahdellekin vieraalle 

kiellelle.  Sulassa sovussa taipuu niin espanjan kuin suomen kielenkin taivutukset, 

toinen toistaan tukien. Englannin pehmeät äänteet muokkaavat myös lasten suomen 

kielen aksenttia, ja serkut Suomessa saavat siitä joka kesä hyvät naurut, kunnes 

seura tekee taas kaltaisekseen ja pihalla kaikuvat aidot oululaiset määt ja säät. Siinä 

heinäkuun texasilaisittain viileässä kesäillassa mökin laiturilla Lapissa äitiä jo 

naurattaa arjen pelko suomen kielen unohtumisesta. Monikielisyys on rikkaus! 

Opetusta, ymmärrystä ja tukea (myös vanhemmille) tarjoava suomikoulu pitää 

omalta osaltaan meidät ulkosuomalaiset suomenkielen kiemuiroissa kiinni läpi 

vuoden, kunnes on taas aika käydä Suomessa hiomassa opittuja taitoja. Kiitos! 

Taru 

Ps. Seitsemän veljestä löytyi, huh, Mauri Kunnaksen versiona. Onneksi kirjastolta saa 

myös alkuperäistä Aleksis Kiven versiota lainaan! 

Azul Teddy 
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Helmikuu 2012 

 

Leo Nikkanen, 2.2. 2v 

Luna Lauhava-Kääriäinen, 3.2. 3v 

Oskari Pirhonen, 5.2. 14v 

Eerika Aro, 10.2. 12v 

Isabela Kaarto, 12.2. 10v 

Iida Markkanen, 15.2. 2v 

Olivia Markkanen, 15.2. 2v  

Ellen Kisselburg, 20.2. 6v 

Cristopher, 23.2. 3v 

 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Helmikuussa 2012, Onnea, Onnea vaan ! 
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Terveiset  Suomi-kirkolta 

Uusi pappi on valittu. Jarmo Tarkki Kalifornian Santa Barbarasta tulee ensimmäisen 

kerran Dallasiin viettämään äitienpäivän konfirmaatiomessua 13.5. klo 15.00. 

Sitä odotellessa, tervetuloa pääsiäismessuun Palmusunnuntaina 1.4.2012. klo 17.00. 

Musiikista vastaavat Anni Courtois, Raine Partanen ja Kaamos-kuoro. Pappina Irene 

Erkko. Lapsille Egg hunt. 

Olemme nyt kirkkovuodessa paaston ajan alussa. Se alkoi tuhkakeskiviikkona 22.2. ja 

päättyy pääsiäiseen 8.4. Suomen kirkko on yhdessä ympäristökeskusken kanssa 

ekopaasto projektissa (ks. www.ekopaasto.fi). Kestävän kehityksen opettaminen 

tuleville sukupolville on meidän aikuisten tehtävä. 

Helsingin piispa Irja Askola haastaa meidät: 

”Paaston aikaan kuuluu myös omien valintojen kriittinen tarkastelu. Olenko mukana 

siinä joukossa, joka tukee kestävää kehitystä ja varjelee Jumalan luomaa, vai olenko 

niiden joukossa, jotka tietoisesti tuhoavat?” 

Paaston puolivälissä nautin rakkaudestasi, elämän leivästä. Laupias Herra, auta 

jakamaan, osoita kohtuullisuuden tie. 

Irene Erkko 

 

Rippikoululaiset oppitunnilla 

http://www.ekopaasto.fi
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Pellet-ryhmän tunnilla 

Hei!  

 

Tervehdys Pellet ryhmän tunnilta. Helmikuun ensimmäisellä Suomi-koulu kerralla 

Pelle-ryhmäläiset harjoittelivat substantiiveja hassutellen. Jokainen ryhmäläinen 

toi mukanaan jotain hassua asustetta ja pidimme pukeutumisleikin. Helmat ja pep-

pu heiluivat Täti Monican tahtiin ja lopuksi leikittiin vielä Seuraa johtajaa leikkiä ja 

liikuttiin hassuin askelin. 

 

Mukavaa kevättä kaikille! 

 

Pelle ope Tytti  
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Facebook-ryhmä: FcB Dallas Fireballs  

 

Junioreille treenit  

torstaisin kello 6 pm - 7 pm 

lauantaisin kello 1 pm-2 pm 

Flower Mound CAC  

1200 Gerault rd, Flower Mound  

Texas 75028 

Lisätietoja: 

Junnut: Jukka Kotti  

jukka@floorballplanet.com 

Aikuiset: Kimmo Lähteenlahti 

kimmo.lahteenlahti@gmail.com 

Aikuisille treenit  

torstaisin kello 6.30 pm - 8.30 pm  

Outdoor Inline Hockey field 

13411 Tom Field Road,  

Farmers Branch Texas 75234 

lauantaisin 11.30 am - 1 pm 

Flower Mound CAC  

1200 Gerault rd, Flower Mound 

Texas 75028 

Tule mukaan luomaan 

salibandyn marssia Dallasiin. 

Hinnasto: 

Linkkit Flower mound CAC:n 

hinnastoon:  

CAC Päiväpassi 

Kuukausimaksu Junnut 

Kuukausimaksu Aikuiset 

Farmers Branch  Inline 

Hockey field: Ilmainen 

mailto:jukka@floorballplanet.com
mailto:kimmo.lahteenlahti@gmail.com
http://www.flower-mound.com/cac/membership/
http://issuu.com/flowermoundcac/docs/springadventures2012/9
http://issuu.com/flowermoundcac/docs/springadventures2012/13
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Suomi-koulupäivät 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                             JOHTOKUNTA 

 Kevät 2012                                            Kevät 2012 

 

PALLEROT 

Katariina Keränen 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Tytti Lauhava-Kääriäinen 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Anni Courtois 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Eeva Toiviainen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Heidi Luukkonen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro (Tuija Räinä) 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde ja Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Tytti Lauhava 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Eeva Toiviainen  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Heidi Luukkonen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 SUOMIKOULULAINEN 

Mia Lähteenlahti 

suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Michelle Larva 

Christian Partanen 

Vilma Jäämuru 

 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

  WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:pallerot@suomi-koulu.com
mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
mailto:eskarit@suomi-koulu.com
mailto:tex-lapset@suomi-koulu.com
mailto:alaluokat@suomi-koulu.com

