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Helmikuu 2007

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

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta
Helmikuu on lopuillaan ja me kaikki odotamme jo
kevätlomaa. Talvi Teksasissa tänä vuonna on ollutkin
harvinaisen pitkä ja kylmä, mutta viime sunnuntain
koko Suomi-yhteisön laskiaistapahtuma mursi jään  -
kuinka äkkiä se kesä tulikaan!

Lauantaina koulussa teimme lasten kanssa kangas-
taidetta aiheena “Koti”. Käsityökerhon vetäjä Katri
Autio yhdistää nämä lasten piirtämät kuvat yhdeksi
suureksi kuvataideteokseksi ‘Suomi-lasten koti’, jonka
lahjoitamme Ronald McDonald House’lle 5.huhtikuuta
Suomalaisten Naisten Yhdistyksen järjestämän lounas-
valmisteluiden yhteydessä. Kaikki innokkaat mukaan
auttamaan lounasjärjestelyissä, tämä on loistava tilai-
suus tehdä yhdessä hyvää.

Tällä ‘Turvaa ehjä lapsen mieli’ -tapahtumalla me
aloitimme täällä Teksasissa yhteisen tekemisen alun,
Suomi-yhteisön yhteistyön. Toivon mukaan tämä on
alku jollekin suurelle ja kasvavalle yhteistyölle -
jatkoakin on luvassa.

Miksi me tarvitsemme yhteistyötä? Eikö kaikki olekaan
hyvin, kun kaikilla on omat johtokunnat, webbisivut,
jäsenrekisterit, tapahtumat,....?

EI, kaikki ei todellakaan ole hyvin. Nyky-yhteiskunnassa
me kaikki tarvitsemme yhteistyötä pärjätäksemme, me
tarvitsemme toisiamme, ettemme kuivuisi näkymät-
tömiin täällä Teksasin auringon alla. Tosiasiahan on,
että olemme saavuttaneet suomalaisen huippuväestön
täällä ehkäpä jo viime keväänä ja nyt väestökato on
kova. Esim. Suomi-koulun jäsenmäärä ja -rakenne
muuttaa muotoaan joka lukukausi ja meidän, jotka
olemme päättävissä elimissä on huomioitava tämä
totuus eikä ‘panna päätä pensaaseen’. On pystyttävä
yhteistyöhön, jotta kaikki jaksavat vetää näitä rakkau-
della ylläpidettyjä yhdistyksiä pystyssä ja järjestää
niissä ohjelmaa ja toimintaa yhä vähenevälle jäse-
nistölle myös tulevaisuudessa. Menkäämme yhdessä
eteenpäin!

Suomi-koululla tapahtuu maaliskuussa kaikkea kivaa,
etenkin vanhemmat odottavat joka keväistä jäsen-
kokousta ;D Siellä jokainen maksanut jäsen ‘omistaa’
äänioikeuden, millä voi vaikuttaa esim. koululaisten
opetukseen, kirjahankintoihin ja moneen muuhun
tärkeään päätöksentekoon. Panethan kalenteriisi tä-
män tärkeän  15 minuuttisen -24.3.2007 klo 12.00-
12.15-, sillä se voi muuttaa kaiken.

Näemme ‘Kalevala -Suomalaisen kulttuurin päivä’ -
merkeissä lauantaina. Kaikki tervetuloa!

Leila Jäämuru
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Ohjaajien palsta

Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Terve,

Nimeni on Taylor Thompson ja asun
Southlakessa. Muutin tänne vuosi
sitten Oulusta.

Olen ollut apuohjaajana Suomi-
koulussa melkein vuoden. Olen
tykännut kovasti, kun saan olla
yhteydessä muiden suomalaisten
kanssa. Minulla on veli ja sisko, jotka
käyvät Suomi-koulua. Molemmat
tykkäävät kovasti käydä Suomi-
koulussa. Harrastuksiini kuuluu
koulun teatterissa näytteleminen ja
pianon soitto, golfaan myös
mielelläni, jos tulee tilaisuus.
Odotan innolla uutta vuotta.

Tuomme syksyn terveiset Suomi-
koulun Omppu-ryhmältä!

Iloinen joukkomme koostui kymme-
nestä 1-2 -vuotiaasta taaperosta,
vanhemmista sekä meistä ohjaa-
jista, Katjasta ja Mirka. Ryhmään
kuului myös erityisjäsen Nalle.

Syksyn aikana Nalle johdatti meitä
tutkimusretkille. Ensimmäisellä ker-
ralla haistelimme syksyisen metsän
tuoksuja ja kohtasimme tuttuja
eläimiä, joista lauloimme ja lorut-
telimme.

Toisella kerralla tutustuimme omaan
kehoomme. Jumppasimme Nallen
johdolla sekä tutustuimme aistei-
himme. Laululeikit ja lorut tutustut-
tivat kehon eri osiin päästä varpai-
siin. Kokeilimme myös miten oman
kehon saa soimaan.

Marraskuussa olikin sitten soittimien
ja tanssin vuoro. Lapset kurkiste-
livat pussiin, minkälaisen soittimen
Nalle toi ja minkä laulun soitin toi
mukanaan. Soitto ja laulu raikuivat
kun lapset pääsivät ilmaisemaan
itseään soiton ja tanssin kautta.

Syksyn viimeisellä kerralla vietimme
Suomi-koulun yhteistä joulujuhlaa,
jossa ahkerat koululaiset saivat
todistukset.

Haluaisimme kiittää reippaita Omp-
pu-ryhmäläisiä ja heidän vanhem-
piaan antoisasta syksystä. Uudet
haasteet odottavat meitä perheen-
lisäysten muodossa. Omppu-ryh-
män uutena ohjaajana aloittaa Soile
Sulin.

Iloista kevättä toivottaen,
Katja ja Mirka

Hei vaan kaikki eskarit ja vanhem-
mat. Olen Jaana Pulkkinen, eska-
reiden uusi ohjaaja. Tulin tänne
Dallasiin tammikuussa 2007 , joten
kauaa en ole entinyt vielä täällä
olla. Perheeseni kuuluu mieheni
Jorma ja kaksi tytärtä. Terhi (11 v)
ja Riikka (9 v). Kotieläimet, kaksi
kania jäi koti Suomeen.

Ammatiltani olen erityislastentar-
hanopettaja, mutta enimmäkseen
olen tehnyt lastentarhanopettajan
töitä Suomessa: Erikoistumisopin-
not sain vasta viime vuonna val-
miiksi. Apuohjaaja ryhmässämme on
Riina Haapasalmi.

Eskariryhmän tavoitteena taitoasi-
oden lisäksi on opetella suomen
kielen saloja, kuten riimipareja
(kukka-sukka). Kevään aikana kir-
joitamme myös oman sadun , jonka
kuvittamiseen ja kirjoittamiseen
osallistuu koko ryhmä.

Joten ei muutakuin kuin tervetuloa
eskariin

t. Jaana



Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta
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Haastattelu helmikuun Suomikoulu-
laiseen

Haastattelu on tehty 17.2.2007.

Isot koululaiset

Haastattelijana on ryhmän apuoh-
jaaja Taylor Thompson.

Haastateltava on Terhi Pulkkinen

1. Mikä on ryhmäsi Suomi-
koulussa?
Isot koululaiset

2. Kuinka vanha olet?
11-vuotias.

Rati Riti Ralla, tuli talvi halla...

3. Milloin muutit Dallasin seu-
dulle?
Tammikuussa 2007.

4. Oletko asunut missään muu-
alla.
En, vain Suomessa ja US:ssa

5. Onko sinulla muita sisaruk-
sia?
On, 9-vuotias pikkusisko.

6. Mitä harrastat?
Käyn iltapäiväkerhossa ja kieli-
kurssilla siskoni kanssa.

7. Onko sinulla mitään lemmik-
kejä?
On kaksi pupua, mutta ne joutuivat
jäämään Suomeen mummolaan.

Vaikka pulkkamäkeen ei päästykään,
niin mukavissa talvitunnelmissa
aloitettiin Helmikuun 18. päivän
messu. Pipot päähän, kaulaliinat
kaulaan ja hanskat käteen ja niin
Suomi-lapset olivat valmiita kajaut-
tamaan ilmoille meidän kaikille
tunteman talvihenkisen laulun.

Messun punaisena lankana kulki
Yhteisvastuu-keräys "Turvaa lapsen
ehjä mieli", jolla halutaan tukea
huonosti voivien vanhempien lapsia
ja heidän kehitystään. Ennen mes-
sua nautituista hernekeittojen ja
laskiaispullien tuloista lahjoitimme
puolet tähän hyvään tarkoitukseen.
Kiitos kaikille osallistumisesta - ja
siis lapsen ehjän mielen turvaa-
misesta.



Röllien Taidetta - maalausta banaanilla ja omenalla
Röllit kokeilivat miltä tuntuu maalata omenalla ja banaanilla. Omenalla oli helpompi maalata kuten kuvista
huomaa, kun vihreää väriä on käytetty enemmän. Baanani hajosi helposti.
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Kirjaston Kuulumisia

Hauskaa Syntymäpäivää

Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

HELMIKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Meillä kirjastossa on kuin Joulu:
suklaata monenlaista, salmiakkia
suolanpuutteeseen, näkkileipää,
purkkaa hampaiden huoltoon,
puhumattakaan sokereista, hilloista
ja kurkuista, mutta mikä parasta
meil on Presidentti-kahvia. ‘Avot’ ku
se maistuu hyvältä, etenkin
tuoreiden karjalanpiirakoiden,
suklaaneliöiden, kanelipullien ja .....
ihan minkä keksitkään, Suzanne
Visanko leipoo, sinä vain
tilaat+maksa+haet ja lopuksi nautit
:D

Lisäksi sinä löydät kaikkea muutakin
kivaa kirjastolta; kirjoja, lehtiä,
DVD- sekä CD-kasetteja, lasten ja
aikuisten äänikirjoja, satukasetteja
jne. Kirjaston takahuonekin on nyt
saatu kuntoon, eli kaikki lapsiasiak-
kaat ovat kovasti tervetulleita
katsastamaan, löytyskö mitään
uutta kivaa luettavaa/katseltavaa/
pelattavaa lastenpuolelta.

Varaa hetki aikaa ja tule käymään
kirjastolla, voit löytää juuri sen
kirjan tai lehden, mitä olet kauan
kaivannut. Jos on huono tuuri eikä
sitä löydy, suklaavalikoima on aika
kattava, sen avulla pääseet siitä
yli.

Näemme siis joko KESKIVIIKKONA
11-15 tai PERJANTAINA 9-11

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat
asiakkaat!

-Kirjastotädit-

Joel Lehtinen 2.2. 2v
Elias Lehtinen 3.2. 5v
Eveliina 9.2. 10v
Isabela 12.2. 5v
Matti Sormunen 16.2. 11v
Iida 16.2. 4v
Emma Stickler 18.2. 11v
juho 19.2. 4v
Miko 21.2. 4v
Erica 21.2. 4v



Suomalainen seurakunta Tiedottaa
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KEVÄÄN KOHINAA

Talven taitekohtaa, laskiaista,
vietettiin kirkolla nauttien herne-
keittoa, laskiaispullia ja kahvia.
Väkeä oli kivasti koolla, myös
messussa, jonka lapset aloittivat
laskiaisen henkeen Rati, riti, rallaa
–laululla.

Saimme antaa tuen Yhteisvastuu-
keräykseen, jonka yksi motto on
Turvaa lapsen ehjä mieli. Lasten
mielikuvitus oli luonut myos ne
piirustukset, jotka olivat esillä.

Kevään kohinaa on jo kuulunut,
vaikka kevat ei ole niin raju kuin
Suomessa. Kirkolla voisimme sanoa,
että ei kuulu vain kevään kohinaa
vaan kevään pärinää. Sunnuntaina
18 maaliskuuta pidetään ”Motoristi-
kirkko”. Toivomme, etta suomalaiset
motoristit tulevat päristelemään
kirkon pihalle ja ajajat itse kirk-
koonkin. Kesäkauden ajokelien
alkaessa on tapa pysähtyä ja pyy-
tää varjelusta ja siunausta kesän
ajomatkoille. Ja malttia omaan
mieleen.

Kirkkovuodessa lähestytään pääsi-
äistä. Suomalainen kirkko haluaa
tarjota aikuisille ja lapsilla tilaisuu-
den muistaa suuren pyhän aihetta
ja sanomaa. Pyhän sanoma on
täynnä toivoa: Elämä voittaa,
Kristus elää.

Seurakunta ja koulu ovat saaneet
nyt toimia rinnakkain Rejoice
kirkolla. Kiitos teille, jotka järjestitte
papin toimiston niin, etta kirkon ja
koulun tarpeet sinne mahtuvat.
Rejoice saa naina paivina uuden
papin. Toivotaan, etta paasemme
hanen kanssaan tutuiksi ja
yhteistyohon.

MOTORISTIKIRKKO sunnuntaina
18. maaliskuuta klo 18, Rejoice
kirkolla. Tule kirkolle ennen kesan
ajokelien alkua. Valmistaudutaan
hyvään ajokauteen. Kaikki suoma-
laiset tervetulleita. Puhe pastori
Kirsi Stickler. Kirkkokahvit!

Lähiajan PYHÄKOULUT torst.
1.3.,(8. ja 15.3. ei ole), 22.3. ja
29.3. on.

Pääsiäispäivänä 8.4. pidetään mes-
su klo 15, jonka jälkeen Egg hunt
tapahtuma lapsille ja kirkkokahvit/
mehut.

Odotettu PERHEVIIKONLOPPU
19.-20. toukokuuta, synodin
Retreat Center Briarwood (n. 30 min
Coppelista). Varattu 14 motellitason
huonetta ja nuorille kaksi Cabin
majoitustilaa. Ilmoittaudu pastorille.

Suomalainen KAAMOS-kuoro har-
joittelee kirkolla keskiviikkoisin klo
17.30. Uudet laulajat ehtivät vielä
mukaan, tervetuloa!

KESÄLLÄ KERRAN musiikkia mo-
neen makuun ja muuta hauskaa
sunnuntaina 6. toukokuuta klo 15.
Laita muistiin!

Kirkon yhteystiedot:

Pastori: Päivö Tarjamo, puhelin 972-
795 5158 cell, 972-304 3016 koti.

Toimisto Rejoice Lutheran kirkolla,
532 E. Sandy Lake Rd., Coppell, TX
75019
email: paivo@rejoicelutheran.org
Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Omput (1-2 vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Apu-ohjaaja
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Jaana Pulkkinen

Apu-ohjaaja
Riina Haapasalmi
riina.haapasalmi@comcast.net

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tomi Maxtedt

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

Apu-ohjaaja
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

Rahastonhoitaja
Tytti Lauhava-Kääriäinen
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

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

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 831 5518
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Vanhempien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Historiikin Pitäjä
Kaisu Savitt

Organisaattori
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Marjo Neijonen
marjo.neijonen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Reija Patrakka

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Minna Lampinen-
Närhi, Milla Impola

Eskari 5-6 v. Jaana Pulkkinen,
Riina Haapasalmi

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Anna-Riikka
Courtois, Tomi
Maxtedt

Isot Koululaiset 9v.-> Sanelma Helkearo,
Taylor Thompson

 Seuraava lehti ilmestyy Maaliskuussa -
lähetä materiaali Katariinalle 27.3.

mennessä osoitteeseen
katariina.keranen@gmail.com.
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2007

Suomikoulupäivät
Keväällä 2007

Maaliskuu 3, 24
Huhtikuu 14, 28
Toukokuu 12
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