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Puheenjohtajan kuulumisia! 
  
"Rikkaaksi kahden kielen avulla" 
  
Suurin osa maapallon väestöstä käyttää useampaa kuin yhtä kieltä. Internet, FB 
sekä twitter ovat lisänneet vieraiden kielten päivittäistä käyttöä niin runsaasti, 
että voimme sanoa ´monikielisyys on nykyaikaa´. Kuinka me saisimme omat 
lapsemme oppimaan äidinkielen, jonka tasapainoinen kehitys varmistaa ihmisen 
kasvun ehjään tunne-elämään?  Meidän vanhempien vastuulla on, oppiiko lapset 
oman sukunsa, oman kulttuurinsa ja oman maansa kielen, jonka avulla he 
hahmottavat maailmaa omalla tavalla, mikä liittää heidät osaksi vuosituhantista 
perintöä ja edeltäviä sukupolvia. Äidinkielessä, ja sen käytössä on kysymys 
jokaisen omasta identiteetistä. Oman äidinkielen käyttö vaatii aikaa, työntekoa ja 
joskus isoiltakin tuntuvia uhrauksia, mutta siihen sijoittaminen kannattaa aina, 
sen arvo ei laske eikä sitä voi kukaan ottaa meiltä pois. 
  
  
"........äidinkieli on erottamaton osa meitä. Muut kielet ovat kuin päällystakkeja, 
jotka voimme riisua ja pukea päälle tarpeen mukaan ..... ne eivät koskaan korvaa 
ihoamme."  
                                                                                                                                 
                                           (Tove Skuttnabb-Kangas, 1988) 
  
Teksasin Suomi-koulu on tehnyt tätä työtä kohta 20-vuotta, luonut puitteet 
lapsillemme äidinkielen oppimiseen, kulttuurin tuntemiseen ja identiteetin 
kasvattamiseen. Jokainen puheenjohtaja omalla kaudellaan on vienyt tätä asiaa 
eteenpäin suurella sydämellään muun johtokunnan avustamana. Tänä 
aikana lähes 100 asiantuntevaa ohjaajaa on antanut oman 
panoksensa lastemme ohjaamiseen ja opastamiseen näillä osa-alueilla. Ilman 
kaikkien suunnatonta innostustaan työhönsä emme juhlistaisi tulevana 
toukokuuna 20-vuotistaivaltamme. 
  
Kutsun Kaikki Teksasin Suomi-koulua käyneet ja sen toiminnassa mukana olleita 
juhlaan mukaan. Juhlistakaamme Teksasin Suomi-koulua! 
  
Pj. Leila Jäämuru 
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Kirjaston kuulumisia! 
  
   

  

  

Kirjaston maanantaiset satutunnit jatkuvat eri satutätien vetäminä aina klo 10.15-
10.45.  Perjantaisin kerran kuukaudessa on kirjakerho, joka on seuraavan kerran 
1.huhtikuuta klo 10. Normaalisti kirjasto on auki maanantaisin 10-12, 
keskiviikkoisin 11-13 ja perjantaisin 11-13. Muistathan keskiviikkoisin on leipää 
saatavilla (ennakkovaraukset Leilalle  # 214-228 2429).  Nyt kannattaa jo varata 
suklaat opettajille ja valmentajille kodin ylähyllylle (eivät kohta enää lähetä meille 
niitä liian lämpimien ilmojen vuoksi), jos ne nyt siellä kotonakaan säilyy ;))) 
  

Tärkeintä kirjastolla on lainamateriaalit, ja niitähän meillä on runsaasti, etenkin 
suomalaisia uutuus-DVD-elokuvia on paljon. Nyt lainailemaan elokuvia ja 
hakemaan suklaata ja salmiakkia kevään kunniaksi!! 
  

Nähdään kirjastolla, 
  

maanantaisin - Eeva ja Johanna 

keskiviikkoisin - Juliet, Milla ja Leila 

perjantaisin - Inga ja Katri 
  

TERVETULOA!   
 
 

 

 

 

 

 

Hei, olen Juliet Kaarto ja olen kotoisin Filippiineiltä.Olen 
naimisissa ja meillä on 9-vuotias tyttö,Isabela. Mieheni 
Pekka, työskentelee NSN:lla. Asuin Suomessa 2,5 vuotta ja 
muutimme Texasiin 2003. Olen autellut kirjastossa ja Suomi-
koulun kahviossa,missä tarjoilen kahvia ja tietysti terveellistä 
välipalaa lapsille ja myös aikuisille. Pidän ruuanlaitosta ja 
leipomisesta, erityisesti oppiessani karjalanpiirakoiden 
tekemisen, joita olenkin sitten tehnyt useita satoja eri 
tilaisuuksiin. 
 
Nähdään kirjastolla ja Suomi-koululla !  
  
T.Juliet 
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SYNTYMÄPÄIVÄSANKARIT! 

 
Maaliskuussa ja Huhtikuussa 
Aaron Simula, 1.3. 
Okko Keränen, 4.3.   
Tapio Yli-Krekola, 4.3. 
Tuure Yli-Krekola, 4.3  
Elsa Courtois, 17.3.  
 
Lasse Nikkanen, 22.4. 3v 
Saku Keränen, 30.4. 5v 
.  
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PUUTARHANHOITOA 

 
 
Mikään ei ole niin tärkeää kuin 
puutarhanhoito, sanoo vanha 
kiinalainen sananlasku. Se antaa 
mahdollisuuden tehdä jotain luovaa ja 
tarjoaa mahdollisuuden irtautua arjesta, 
lepuuttaa aivoja eli rentoutua ja kokea 
uusia asioita, stimuloida aisteja jne.  Se 

opettaa kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Ja tyydyttää hoivaamisen viettiä. Se 
tarjoaa täydellistä vastapainoa nykyajan urbaanille  tekno-elämänmenolle. 
 
Lähes poikkeuksetta kaikki lapset ovat kiinnostuneita seuraamaan kasvun 
ihmettä; siemen laitetaan multaan, kastellaan ja kohta se itää, kasvaa, kukkii ja 
tekee hedelmän. Täällä Teksasissa tämäkin asia on otettu huomioon ja monissa 
Elementary-kouluissa onkin oma puutarha oppilaille. Esimerkiksi herne tai 
auringonkukka ovat lapsille hyviä kasvatuksenkohteita, koska niillä on iso 
siemen, nopea kasvu ja ne ovat helppohoitoisia. Nyt pääsiäisen lähestyessä 
kannattaa kasvattaa Rai-ruohoa (annual rye grass) tai vaikkapa 
eläintarvikeliikkeistä saatavaa “kissanruohoa”. 
 
Juuri kevät on mielestäni parasta aikaa puutarhassa. Maasta nousee uusia 
kasveja vinhaa vauhtia ja kasvu on voimakasta ja värit kirkkaita. Tuore maa 
sateen jälkeen tuoksuu hyvältä. Joka päivä tapahtuu jotain. 
 
Teksasin vaativa ilmasto, kuivuus ja kuumuus, sekä monet tuholaiset, asettavat 
omat rajoituksensa kasvatettaville kasveille, mutta toisaalta lämpö ja pitkä 
kasvukausi ovat eduksi monille kasveille. Periaatteessa täällä voi kasvattaa 
kaikkia Suomesta tuttuja kasveja, kukkia ja vihanneksia, kun valitsee oikean 
ajankohdan ja kasvupaikan. Esimerkiksi nyt kasvavat hyvin herneet ja salaatit, 
jotka pitävät viileästä,  ja tomaatteja ja yrttejä voi kasvattaa vaikkapa 
parvekkeella ruukussa. 
 
Koristekasveista monivuotisten perennojen istutus kannattaa suunnitella huolella. 
Julkisten puistojen ja puutarhojen istutuksia kannattaa tutkia sillä silmällä, koska 
ne antavat usein hyvän kuvan kasveista, jotka menestyvät täällä, ja sieltä  saa 
myös hyviä ideoita, miten ryhmitellä kasvit mukavan näköiseksi ryhmäksi.  
Esimerkiksi Dallas Arboretum ja Fort 
Worth Botanical Garden ovat aivan 
ihastuttavia koko perheen 
retkikohteita. 
 
 
Jaana Kattilakoski 
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Erikoinen joulupaketti 

 
TEX-lasten tunnilla tunnilla 26.3. tapahtui kummia. Sijaisohjaaja Anni “löysi” 
huoneen nurkasta jouluisen lahjapussin, joka oli osoitettu ryhmän lapsille. 
Paikalla olleet Maria, Tapio ja Tuure alkoivat innokkaasti kaivelemaan pussia ja 
avaamaan lahjaa. Paperipaljouden keskeltä paljastui suureksi kummastukseksi 
ja pieneksi pettymykseksi Annin tekemä iso aprillipäivän kortti ja kivi, joka toimi 
vain painona. Lasten kummastus muuttui nopeasti kujeilevaksi iloksi, kun he 
pääsivät tekemään omaa aprillipäivän korttiaan, johon he piirsivät hymyt huulilla 
kuvan mieleisestään kepposesta ja kirjoittivat tutun suomalaisen lausahduksen: 
Aprillia, syö silliä, juo kuumaa kuravettä päälle! Tapio aikoi aprillata sohvalla 
istuvaa isäänsä viemällä hänelle valepaketin. Tuure aikoi puolestaan jymäyttää 
äitiään vastaavalla aprillipaketilla. Maria sen sijaan teki kivan aprillikortin ryhmän 
varsinaiselle ohjaajalle Tiialle.  
 
Toivottavasti kaikilla oli oikein hauska ja kujeiden täyttämä aprillipäivä 1.4.2011! 
 
 
Toivoo, 
Anni 
 
 
 

 
 

 



MAALISKUU 2011                                            WWW.SUOMI-KOULU.COM 
 

7 

 

 

 
SUOMI-KIRKON KUULUMISIA 
 
Huhtikuun terveiset kaikille täältä Suomi-kirkolta. Kirkkovuodessa paastonaika etenee 
pikkuhiljaa kohti pääsiäista.  Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna lähdemme 
rippikoululaisten kanssa leirille Briarwoodin leirikeskukseen. Se on viimeinen leiri 
kuudelle nuorelle, joiden rippikoulu päättyy toukokuussa äitienpäivänä pidettävään 
konfirmaatioon. Sen jälkeen nämä nuoret ovat täysivaltaisia seurakunnan jäseniä ja 
heillä on oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella jumalanpalveluksessa.  Lisäksi he voivat 
toimia kummeina sekä 16 vuotta täytettyään äänestää kirkollisissa vaaleissa. Tuopa tuo 
rippikoulun käyminen myös oikeuden mennä naimisiin kirkossa sitten joskus. 
 
Tuo äsken mainitsemani ehtoollisella käynti on herättänyt usein kysymyksiä, kun 
puhutaan lasten ehtoollisesta.  Meillähän on ollut täällä Suomi-kirkossa tapana, että 
lapset voivat tulla ehtoolliselle vanhempiensa kanssa ja rippikoulussa olevat nuoret 
voivat tulla rippikoulun aikana ehtoolliselle, vaikka heidän vanhempansa eivät olisikaan 
mukana. Tämä on tosiaan nykyää mahdollista – itse asiassa ollut jo tasan 30 vuotta. 
Sitä ennen oli ajatus aina 1900-luvun alusta alkaen, että lapsen elämän uskonnollinen 
kaari etenee    KASTE – OPETUS /RIPPIKOULU – KONFIRMAATIO – EHTOOLLINEN. 
Nykyään kirkossa kuitenkin ajatellaan, että ehtoolinen kuuluu myös lapselle. 
Vanhemmat tietenkin päättävät asian ja vanhemmat myös voivat kertoa lapselle 
ehtoollisen merkityksestä.  Toki lapsen siunattavaksi tuominen on edelleen hyvä tapa, 
samoin lapselle voi antaa vain leivän, koska viini voi maistua pahalta. Usein pappi 
antaakin lapselle vain tilkkasen viiniä.  
 
Suomi-kirkko viettää pääsiästä jo palmusunnuntaina, jota on perinteisesti pidetty 
virpomisen sunnuntaina. Pidämme samalla kirkolla koko Suomi-yhteisön kevätjuhlaa. 
Aloitamme kirkossa pääsiäiskirkolla, joka on tänä vuonna erityisesti lapsille suunnattu. 
Pääsiäiskirkossa on ehtoollinen ja ehtoollispöytä on katettu myös lapsille. 
Pääsiäsikirkkoa on toteuttamassa Irenen ja Sepon lisäksi rippikoululaisia, Anni Courtois 
ja Kaamos-kuoro. 
 
Kirkon jälkeen on heti pihalla lapsille suunnattu EGG HUNT.  Sitten alkaakin bändi 
soittamaan suomalaisia iki-ihania kappaleita. Samalla pihalla on lapsille 
pääsiäisaskartelua ja pääsiäismunien maalausta, josta on oikein kilpailu. Parhaan 
pääsiäismunan maalaaja saa hienon pääsiäispaketin. 
 
Eikä mikään pihajuhla ole mitään ilman hyviä ruokia. Tarjolla on lihapiirakoita, hodareita, 
kahvia, mehua ja rahkapullia. Tervetuloa kaikki viettämään yhteistä kevätjuhlaa 
pääsiäisen merkeissä kirkolle! Siunausta kevääseen kaikille! 
 
Terveisin Seppo 
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DALLASIN SUOMI-YHTEISÖN KEVÄTJUHLA 

PALMUSUNNUNTAINA 17.4. KLO 15-17.30 KIRKOLLA 
 

Osoite: 6000 Morriss Rd Flower Mound, TX 75028 

 

 

 Pääsiäiskirkko klo. 15.00,  mukana toteuttamassa riparilaiset  sekä 

Kaamos-kuoro Leila Jäämurun johdolla    

 

  

 Kirkon jälkeen lapsille EGG HUNT  pihalla  

 
 

 Klo 16.00 -17.00 pihalla elävää musaa, bändi soittaa Suomi-poppia, 

mukana Maria Isohanni,  Raine Partanen, Sampo Karvonen,  Janne 

Kauppinen ja Christian Partanen 

 

 

 Lapsille pääsiäisaskaskartelua ja munanmaalausta. Parhaan  

pääsiäismunan maalaaja palkitaan mahtavalla pääsiäispaketilla.  

 

 

 Ruokapuolella tarjolla mehua, kahvia, lihapiirakoita, hodareita ja 

rahkapullia. 

 

 

TERVETULOA 
Järj. Kirkon fundraising-toimikunta 

 

HUOMAA MYÖS MUUTA KIRKON OHJELMAA: 

 Riparileiri Briarwoodissa 2.-3.4., mukaan voi tulla muitakin nuoria ja tietenkin 
isosia taas tarvitaan 

 Pienten lasten muskari  8.4. klo 10.00 kirkolla  

Tarkemmat tiedot löytyy aina Suomi-kirkon kotisivuilta www.finnishlutheran.org 

http://www.finnishlutheran.org/
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Yhteystietoja 
 

OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
KEVÄT  2011                                              KEVÄT 2011 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT  
Tytti Lauhava-Kääriäinen  
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Anni  Courtois  
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 
Eliina Novamo 
Vilma Kuvaja 
pellet@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Suvi Salovaara 
rollit@suomi-koulu.com 

 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARIT 
Hanna Vihavainen 
Markus Impola 
eskarit@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Heidi Luukkonen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 
Tiia Hyde 
tex-lapset@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ALALUOKAT 
Eeva Toiviainen  
alaluokat@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ISOT  
isot@suomi-koulu.com  

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski  
Laura Kattilakoski 
Michelle Larva 
Christian Partanen 
 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com  

SIJAISOHJAAJAT 
Heidi Luukkonen  
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 
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