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Tammikuu 2005

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

Puheenjohtajan Palsta

”Taas on tullut tammikuu.
Uusi vuosi naurusuu
astuu portaat reippahasti
kaksitoista alas asti.
Niin on vuosi lopussa,
uusi jälleen alussa.”

Suomalainen kansanruno

Vuosi vaihtui ja joulukiireetkin ovat jo ehtineet unohtua.
Täällä Teksasissa kevät on melkein nurkan takana.

Uusi vuosi tapaa tuoda tullessaan uusia haasteita meistä
itse kullekin. Vuoden ensimmäinen koulupäivä on onnistu-
neesti  takana ja kaikissa ryhmissä on nyt ohjaajat kevätlu-
kukaudelle.

Niin johtokunnassa kuin ohjaajakaartissakin on tapahtunut
runsaasti muutoksia. Uudet johtokunnan jäsenet sekä
ohjaajat löydät yhteystietoineen Suomikoululaisen  takasi-
vulta sekä koulumme nettisivuilta.

Tuhannet kiitokset kaikille viimevuotisille vapaaehtoisil-
lemme ja lämpimästi tervetuloa mukaan koulumme toimin-
taan kaikki uudet ohjaajat!

Hyvää alkanutta vuotta 2005 kaikille,
nähdään koululla!

Sanna Hast-Koivunen

SATUTUNNIT ALKAA!

Tervetuloa mukaan satutunneille suomikoulun
kirjastolle (nokia 3 talo). Ensimmäinen satutunti

9.2 ja seuraava 23.2. Kello 10.30-11.00.

Satutunneilla loruillaan, lauletaan ja tietenkin
luetaan satuja!

Nähdään kirjastolla!

Katja Kinnunen

KOKOUSKUTSU

Suomikoulun jäsenkokous pidetään
lauantaina 26 helmikuuta 2005  klo 15:00
Walnut Hill Lutheran Church juhlasalissa.

 Äänestysoikeus on kaikilla jäsenmaksun mak-
saneilla.

Käsiteltävät asiat:
1. Vuoden 2003 toimintakertomus
2. Vuoden 2003 tilintarkastuskertomus

TERVETULOA !

http://dallas.finnish-schools.org
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Tervetuloa kaikki Suomi-kouluun.

Olemme Paula Välilä ja Sari Kangas-
niemi ja vedämme yhdessä 1-2 vuoti-
aiden Omput-ryhmää tämän kevätl-
ukukauden. Ensimmäisen tunnin pi-
dämme 29.1 alkaen klo 16.15.

Sari:
Olen kahden pojan äiti (Juho -01 ja
Arttu -03), ammatiltani tietoliiken-
neteknikko ja tällä hetkellä olen hoito-
vapaalla Nokialta. Olen asunut per-
heeni kanssa Coppelissa noin vuoden
verran.

Paula:
Olen ammatiltani koulunkäyntiavus-
taja. Mieheni on töissä Nokialla ja

Hei kaikki vauvat ja vanhemmat! Olen
Katja Kinnunen ja teidän uusi ohjaaja
tämän kevään.Aiemmin olen ohjannut

Hei Kaikki Nykyiset ja Tulevat Pellet!

Pellet-ryhmän uudet ohjaajat, Rani
Valdemarsdotter-Hanhisalo ja Kirsi
Varsa, esittäytyvät. Meillä on yhteensä
viisi lasta ja odotamme innolla mitä
kaikkea kivaa puuhastelua kevätlu-
kukausi tuo tullessaan. Suunnitel-
missa on teema-päiviä, laulua,
leikkejä, askartelua yms. taaperoille
sopivaa toimintaa suomen kielellä.
Tervetuloa  touhuamaan!

Terveisin, Rani  & Kirsi

Terveisiä Ohjaajilta

olemme asuneet Irvingissä jo neljä
vuotta.

Tämän kevään ohjelmassa on luvassa
leikkiä, lauluja ja askartelua. Oppi-
tuntien aiheena käytämme eri teemoja
ja Suomen juhlapäiviä. Askartelemme
äitienpäiväksi ja kevätjuhliin. Lisäksi
liikumme temppuradan tahdissa ja
aiomme pitää myös käsinukke- tai
nukketeatteri-esityksen.

Joten kaikki vanhemmat ja Omput in-
nolla mukaan tämän kevään Suomi-
kouluun.

Toivoo Paula & Sari

Pupulan-ryhmää ja nyt uuden Anna-
vauvan kanssa jatketaan Palleroissa.
Perheeseemme kuuluu vielä Pasi, Ida
(eskarissa) ja Kostia (Rolliryhmässä).

Kevään aikana on tarkoitus opetella
erilaisia loruja ja lauluja joita voi
käyttää päivittäin vauvojen kanssa.
Loruissa ja lauluissa haemme erilaisia
rytmejä ja tunnelmia, opettelemme
oman kehon tuntemusta ja pidämme
hauskaa liikkuen!

Tervetuloa mukaan!

Tanssi mun vauvani, tanssi ja liiku.
Eihän ne töppöset vanhana liiku!!

Terveisin,
Katja M. Kinnunen

ps. olen myös johtokunnassa vanhem-
pien edustaja, joten jos teillä on uusia
ideoita tai ehdotuksia niin tulkaa
reippaasti niistä kertomaan!

Suomikoulun ohjaajat : eturivissä Rani Valdemarsdotter- Hanhisalo (vas), Anne Jääskeläinen,
Sanna Hast-Koivunen, Pirjo Massa, Markus Impola, takarivi Kirsi Varsa (vas), Katja Kinnunen,

Paula Välilä, Milla Impola, Tiia Hyde, Mervi Nieminen, Marilyn Christenson, Sari Kangasniemi ja
taaimmaisena seisomassa Minna Koskela. Valitettavasti kuva on aika epäselvä, mutta ohjaajien

kuva tulee myös suomikoulun webbisivuille, eli katsokaa myös sieltä.
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Hei,
nimeni on Anne Jääskeläinen ja olen
Pupulan ohjaaja tämän kevätluku-
kauden.

Meidän perheeseen minun lisäkseni
kuuluu Mika-isä sekä lapset Jussi
(10v.), Johanna (7v.) ja Jenni (3 v.)
Olemme asuneet Flower Moundissa
1 ½ vuotta. Sitä ennen meidän koti oli
Kanadassa, Vancouverin lähistöllä.
Maailmalle lähdimme Tampereelta
nääs. Koulutukseltani olen kotitalous-
teknikko.

Tulevan lukukauden ohjelman olen
koonnut yksinkertaisista perusasi-
oista. Tutustutaan väreihin ja viikon-
päiviin. Lueskellaan Mauri Kunnaksen
kirjaa Herra Hakkaraisen aakkoset ja
mietitään minkäslaisia aakkosia sitä
onkaan olemassa. Kertaillaan vuoden-
ajat ja puhutaan kuukausista. Leiki-
tellään numeroilla.

Minulla on paljon ideoita ja runsaasti
materiaalia yhteisiin hetkiimme. Su-
kelletaan suomalaisten satujen maail-
maan, kurkistellaan erilaisiin lorupus-
seihin, lauletaan, leikitään, taiteillaan,
laitetaan liikettä niveliin, leikataan ja
liimataan, pelataan, rakennetaan ja
vietetään mukavia lauantai-iltapäivän
hetkiä yhdessä.

Kevätlukukauden ohjelma:

29.1 Numerot, tehdään palapelejä

12.2 Vuodenajat, kuukaudet,
ystävänpäivä

26.2 Värit, rakennetaan Duplo-
palikoilla

Röllit-ryhmä on tarkoitettu nelivuo-
tiaille pikkukoululaisille. Ryhmässä
opetellaan leikin, laulun, loruilun ja
askartelun avulla mm. numeroita,
erilaisia muotoja ja värejä sekä
viikonpäiviä ja vuodenaikoja. Suurinta
osaa näistä aiheista käsittelimme jo
syksyllä, nyt keväällä on tarkoitus
kerrata ja syventää samoja asioita.

Kevätlukukaudelle osuu runsaasti eri-
laisia niin kansainvälisiä kuin suoma-
laisiakin juhlapäiviä. Nämä näkyvät
luonnollisesti tuntien ohjelmassa. Ys-
tävänpäiväksi askartelemme ystävän-
päiväkortit, pääsiäisenä on vuorossa
joku pääsiäiskoriste ja tietenkin äidit
voivat odottaa jotain yllätystä äitienpäi-
vänä. Kalevalan päivänä, suomalai-
sen kulttuurin päivänä pohdimme
luonnollisesti mitä kuuluu suomalai-
seen kulttuuriin. Olisi kiva, jos aihees-
ta keskusteltaisiin jo etukäteen kotona
ja lapset toisivat mukanaan jonkun
esineen, joka kertoo heille tärkeästä
Suomen kulttuuriin ja suomalaisuu-
teen liittyvästä asiasta.

Luokan ovi on aina avoinna myös
vanhemmille, jotka haluavat touhuilu-
jamme käydä katsomassa. Ja tieten-
kin tuntien ulkopuolellakin voi hihas-
tani tarttua.

Aurinkoista kevättä kaikille toivottaen,
Sanna Hast-Koivunen

12.3 Aakkoset
16.4 Viikonpäivät, jumpataan
30.4 Eläimet
1.5 Vappujuhla
14.5 Kevätjuhla

Tervetuloa kaikki 3-vuotiaat mukaan
Pupulan porukkaan
klo 16.15-17.00.

Nähdään Suomi-koululla,
terveisin Anne
Annesj@verizon.net

Hei kaikki uudet ja vanhat oppilaat ja
vanhemmat! Luotsaamme Marilynin
kanssa Pienet Tex-lapset-ryhmää jo
toista vuotta. Pienet Tex-lapset on
tarkoitettu 3-5-vuotiaille, joille suomi
on toinen kieli. Ryhmämme on pieni
ja sisukas; olemme oppineet tunte-
maan oppilaamme hyvin, ja meillä on
kivaa touhutessamme yhdessä.

Tämän kevään ohjelma koostuu osit-
tain vanhan materiaalin kertaami-
sesta, ja uuden oppimisesta. Kertaam-
me värejä ja teemme sormivari-
maalauksia. Puhumme talvesta, ja
suomalaiseen talveen liittyvistä
asioista. Vietämme Ystävänpäivää ja
Pääsiäistä. Pidämme “kirjakekkerit”,
joihin jokainen tuo mielikirjansa esitel-
täväksi. Esittelemme Suomea ja sen
paikkakuntia ja luontoa. Puhumme eri
urheilulajeista, ja urheilemme itsekin.
Laulamme, leikimme ja askartelemme
joka kerta, ja lopuksi osallistumme
Suomikoulun kevätjuhlaan omalla
ohjelmalla.

Tervetuloa mukaan, uudet ja vanhat!

Tiia Hyde
Marilyn Christenson

Terveisiä Ohjaajilta

mailto:annesj@verizon.net


Terveisiä Ohjaajilta

Tervehdys Suomikoulun eskarista.
Nimeni on Mervi Nieminen ja opetan
eskaria toista vuotta. Ohjaajaurani
aloitin Leijan kanssa toimien apuoh-
jaajana. Tähän hommaan jää näkö-
jään kiinni. Lapset ovat aivan ihania.

Muutimme tänne Dallasin seudulle yli
kaksi ja puoli vuotta sitten Suomesta.
Perheeseeni kuuluvat mieheni Olli ja
lapset Tilda , Aatu ja Anni. Olemme
viihtyneet täällä loistavasti.Ennen
kotiäidiksi ryhtymistä, viitisen vuotta
sitten, tein laborantin töitä.

Tämän kevätlukukauden ensimmäi-
sellä tunnilla oli mukana 13 lasta.
Olemme saaneet ryhmäämme ainakin
kolme uutta ja todella reipasta eskari-
laista.

Kevään aikana käymme läpi kirjaimet
P, Ä, K, Y, Ö, H, V, J, D, B, G, ja omana
ryppäänä C, F, W, X, Z, Å. Kertaamme
tehtävien muodossa myös syksyllä
opittuja kirjaimia.

Tunneilla luemme Aapista ja teemme
paljon siihen liittyviä tehtäviä. Koska
tunnin aikana myös askartelemme,
leikimme ja luemme kirjaa, jää
tehtäviä myös kotiin. Ryhmässä on
monen ikäisiä lapsia joten toivon, että
lapset tekisivät tehtäviä oman osaami-
sensa mukaan. Tunti alkaa 4 pm ja
päättyy 5.30 pm.

Jokainen eskarilainen saa käyttöönsä
Aapisen. Toivoisin, että Aapinen otet-
taisiin tunneille mukaan. Unohduksia
sattuu ja minulla on aina ylimääräisiä
kirjoja mukanani. Toivoisin myös, että

kaikki entiset eskarilaiset ja seudulta
pois muuttavat tarkistaisivat, että ovat
palauttaneet aapisen takaisin minulle.
Kiitos.

Toisena ohjaajana ryhmässä on Milla
Impola. On hienoa huomata miten
reippaita ja energisia nuoret ovat
täällä.

Terveisin

Mervi Nieminen
mervi.nieminen@ charter.net
469 855 7972

Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Pari sanaa uudistuneesta kirjastos-
takin on varmaan paikallaan.  Mikäli
et ole käynyt kirjastossa vähään ai-
kaan, niin käypä kurkistamassa laa-
jentunutta kirjastoa ! Kirjasto on nyt
laajentunut kahteen huoneeseen ja
palvelee siis ahkeraa lainausväkeä
entistä paremmin.

Kirjastosta löytyy nykyään myös suo-
malaisia herkkuja : fazerin sinistä
suklaata, turkinpippureita, kahvia,
hapankorppuja, eli jos et ehdi käy-
mään suomikoulun puodissa, niin
poikkea ostoksille kirjastoon !

Kirjasto on auki keskiviikkoisin 11-13
ja suomikoulukerroilla 14 - 15.30.
Mikäli et pääse noihin aikoihin kirjas-
toon ja haluaisit kuitenkin käyttää
hyväksi kirjaston palveluja, niin ota
yhteyttä ja sovitaan parempi aika.

Lukemisiin,
Leila
iltaleila@verizon.net
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KUTSU

SUOMALAISTEN NAISTEN YHDISTYS

kutsuu sinut  lauantaina 5.2.2005 klo 19.00

COCKTAIL-ILTAAN,

joka on samalla sääntömääräinen jäsenkokous.

Paikka: Mansions by the Lake, Clubhouse

620 North Coppell Road

Coppell, TX 75019

 Tarjoamme tervetuliaismaljan ja pientä suolaista.

Myymme juomalippuja  $ 2.00.

Kokouksessa valitaan uusi johtokunta ja esitellään SNY:n kevätkauden

ohjelma.

Ilmoitathan tulostasi 31.1.2005 mennessä.

Mervi Hirvilampi puh. 469- 878 7082

mervi@verizon.net 

Katri Lappalainen puh.972-745 3595

    5
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

Pohjois-Teksasin Luterilainen suoma-
lainen seurakunta on Dallas/Fort
Worthin alueen suomalaisten  kirkol-
linen palvelu- ja yhdyselin. Se on vah-
vasti Suomen luterilaisen kirkon tuke-
ma ja siten kirkon ojennettu käsi meille
täällä asuville. Kotoisen kirkon läsnä-
olo voi tuoda yhden tukipuun ulko-
mailla koettuun elämänvaiheeseen.
Yhteys kristilliseen yhteisöön ja sen
elämään voi säilyä, tai jopa löytyä,
vieraalla maallakin.

Ilman “ulkosuomalaiskirkkoa” moni
tuskin jaksaisi  pitää yhteyttä kirkkoon.
Toivoisin, että joukossamme olisi
riittävästi ennakkoluulottomuutta tulla
mukaan seurakunnan toimintoihin.
Niissä on iloa ja elämää, turvallisesti.

Hyvää alkanutta vuotta 2005!

Päivö Tarjamo
p. 214-274 7867 tai 972-304 3016,
sähköposti :
paivo@rejoicelutheran.org

JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntaina 27.2. klo 15
Pääsiäispäivänä 27.3. klo 15
Sunnuntaina 17.4. klo 15, kirkon 5-
vuotisjuhla.
Helluntaina 15.5. klo 10.30, yhdessä
Rejoice-seurakunnan kanssa
Sunnuntaina 5.6. klo 15, konfirmaa-
tiomessu

Paikka: Rejoice Lutheran Church, 532
E. Sandy Lake Rd., Coppell

PYHÄKOULU

Torstaisin Rejoice-kirkolla klo 18.
Samoin ns. Esirippikoulu 8-12
vuotiaille.

Tarvitsemme lisää ohjaajia, tule
rohkeasti mukaan.

KUORO

Kaamos-kuoro harjoittelee torstaisin
kirkolla klo 18. Uudetkin laulajat
tervetulleita, ota yhteys Leila Jäämu-
ruun p. 817-337 0036.

LASTENHOITOPALVELU

Suomenkielinen babysitting-toiminta
Rejoice-kirkolla. Hoitomaksu $ 10/
tunti/perhe. Hintaan sisältyy iltapala.
Tiedustelut ja ennakkoilmoittau-
tumiset: Mervi Nieminen p. 469-855
7972 tai Teija Jylänki p. 214-731 0284.

Seuraavat lastenhoidot :

Perjantaina 25.2. klo 18 - 22.
Perjantaina 1.4. klo 18 - 22
perjantaina 29.4. klo 18 - 22
lauantaina 21.5. klo 16 - 20

mailto:paivo@rejoicelutjeran.org


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

Omput (1-vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net

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

Pellet   (2-vuotiaat)
Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Ragnheidur Valdermarsdotter-
Hanhisalo
469 -867 6169
ragnheidurv@yahoo.com

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

Röllit (4 -vuotiaat)
Sanna Hast-Koivunen
469-7742962
sannakoivunen@yahoo.com

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Mervi Nieminen
214-263 7294
mervi.nieminen@charter.net

Milla Impola

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Pirjo Massa
469-363 4718
pmassa@luukku.com

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
Mervi Moy
972 - 418 1252
mervimoy@aol.com

Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, rahastonhoitaja
972-745 4366
heli_bergius@hotmail.com

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

Sanna Hast-Koivunen,
puheenjohtaja
469-7742962
sannakoivunen@yahoo.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.net

Mervi Nieminen, ohjaajien
edustaja
214-263 7294
mervi.nieminen@charter.net

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
817–481 9953
htiainen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Katja Kinnunen

Omput 1v. Paula Välilä
Sari Kangasniemi

Pellet 2v. Kirsi Varsa
Ragnheidur Valdemarsdotter-
Hanhisalo

Pupula 3 v. Anne Jääskeläinen

Röllit 4 v. Sanna Hast-Koivunen

Eskari 5-6 v. Mervi Nieminen,
Milla Impola

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Pirjo Massa

Isot Koululaiset 9v.-> Minna Koskela
Markus Impola

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

Isot Tex-lapset yli 6 v. Mervi Moy

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy Helmikuun lopussa.
Lähetä materiaali 20.2. mennessä osoitteeseen

katariina.keranen@luukku.com.

Kiitos !
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Kevätlukukauden koulupäivät

Helmikuu : 12, 26
Maaliskuu : 12
Huhtikuu : 16, 30
Toukokuu : 1 (Vappujuhla), 14 (kevätjuhla)

mailto:katariina.keranen@luukku.com

