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Lokakuu 2007

Suomikoululainen
http://www.suomi-koulu.com

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Olemme jo lokakuussa ja Suomi-koulukin on päässyt
hyvään vauhtiin. Kaikissa ryhmissä on ohjaajat ja
apuohjaajiakin löytyy, hienoa. Lapsia on ryhmissä
runsaasti, mikä on mahtava asia, sillä se kertoo meille
ohjaajille ja johtokunnalle, että olemme onnistuneet
työssämme ja että te ja lapsenne viihdytte koulussa.
Jos joskus tuntuu siltä, ettei kaikki mene niinkuin toi-
voisit tai sinulla on antaa palautetta, otamme sen
hyvin mielellämme vastaan. Hyvää palautetta on kiva
saada, mutta myös negatiivinenkin palaute auttaa mei-
tä parantamaan ja skarppaamaan. Mikä tahansa palau-
te on suotavaa, olisimme tosi kiitollisia niistä.

Lokakuu on monen lapsen mielikuukausi täällä, onhan
silloin Halloween -tuo kaikkien rakastama “karkki tai
kepponen” -juhla. Me Suomi-koulussa juhlimme myös
tätä päivää pukeutumalla mitä hullumpiin asusteisiin,
samalla ottamme myös luokkakuvat, siis laitahan
kalenteriisi pvm 27.10.

Suomi-koulun syksyn sääntömääräinen jäsenkokous
pidetään 10.11, jolloin käymme taas lyhyesti ja ytimek-
käästi läpi ensi vuoden toimintasuunnitelman sekä vuo-
sibudjetin, samalla kerralla jäsenistö hyväksyy myös
uudet johtokuntalaiset. Toivon mahdollisimman monen
pääsevän vaikuttamaan Suomi-koulun tulevaisuuteen,
pidämmehän me tätä asiaa tärkeänä!

Suomi-yhteisön keskuudessa olemme järjestämässä
konserttia 21.10, jossa esiintyy pianisti Ruusa Teppo,
Suomi-bändi ja Kaamos-kuoro. Lastenhoitokin järjestyy
samalla kivasti, kun lapsille järjestetään konsertin yh-
teydessä mini-Halloween, jotta pääsette itse nautis-
kelemaan hyvästä musiikista ja väliajan Coctail-tarjot-
tavista. Muistathan laittaa tämänkin päivän kalenteriisi.

Tarjottavaa ohjelmaa on aina lokakuussa yllin kyllin,
jopa väsymykseen asti, etenkin kun paikalliset tarhat,
koulut, kirkot, työpaikat, kaupungit, puistot ym. ins-
tanssit pitävät kunnia-asianaan järjestää vuoden
parhaimmat Halloween-partyt. Itse ‘kauhujen yönä’
on niin täynnä karkkia ja kepposia, ettei jaksa muuta
kuin sammuttaa ulkovalon (=kukaan ei tule kolkut-
telemaan ovelle) ja mennä nukkumaan. Näinkin on
käynyt :o) Toivon mukaan Te olette pirteämpiä tänä
vuonna ja jaksatte viedä koko lokakuun kunnialla
loppuun.

HALLOWEEN terveisin,

Leila Ylinärä-Jäämuru
johtokunnan puheenjohtaja
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Hei!

Olen Helena Järvenpää ja vierailin
tyttäreni ja hänen perheensä luona
Addisonissa Teksasissa. Sain viet-
tää paljon aikaa tyttärenpoikani,
Axelin, kanssa ja olin onnellinen
siitä! Minulla oli ilo olla mukana myös
Suomi-koulussa Pallerot-ryhmässä
Axelin kanssa.

Palleroiden ohjaajana toimi herttai-
nen Sara. Nuoresta iästään huoli-
matta hän ohjasi Palleroita, van-
hempia ja isovanhempia (minua)
mukavasti ja rauhallisesti. Hän huo-
mioi jokaisen. Laulut ja leikit olivat
minullekin tuttuja. On kiva, että
vanhat lastenlaulut ovat arvossaan
ja säilyvät yhä, vaikka uusia lauluja
tuleekin koko ajan. Sara on hyvä
esimerkki siitä, miten suomen kieli
säilyy, kun sitä pidetään tärkeänä,
vaikka asutaankin pitkään ulko-
mailla.

Olin tietoinen yhteisistä toimin-
noista, joita suomalaiset ja heidän
perheensä harjoittavat Dallasin a-
lueella. Huomasin, että täällä asuvat
suomalaiset haluavat selvästi pitää
kiinni juuristaan. Suomalaisten yh-
teenkuuluvaisuuden halun aisti hel-
posti. Hyvä niin, koska monen per-
heen lasten isovanhemmat asuvat
Suomessa. Yhteisen kielen säilymi-
nen on tärkeä väline, joka rikastaa
sukupolvien välistä elämää ja kom-
munikointia sekä lähentää heitä.

Isoäidin näkökulmasta katsottuna
on mukavaa ja helpottavaa tietää,
että lapsenlapsella on mahdollisuus
leikkiä ja kommunikoida suoma-
laisten lasten ja aikuisten kanssa.
Nostan hattua kaikille aktiivisille
ihmisille, jotka jaksavat tehdä va-
paaehtoistyötä. Hyvää jatkoa kai-
kille suomikoululaisille ja heidän
perheilleen sekä kaikille Teksasin
suomalaisille!

Vierailijoiden terveisiä Suomi-koululle

FULL TIME NANNY NEEDED

We are looking for a full time nanny
(preferably Live-in) in Richardson
(Zip code 75082) area to look
after our 2.5 month old boy
during the day, and 2.5 year old
girl after school.

Please contact  Joy Mukherjee at
469  831  8091, if you or someone
you know is interested.

Thanks!



Elämää New Yorkin Hawthornessa

Muutama pahvilaatikko vielä pur-
kamatta, jotka onneksi lojuvat al-
haalla kellarissa poissa silmistämme.
Pahvilaatikoissa olevat tavarat pi-
täisi edelleen siirtää muovilaati-
koihin, koska keväisin vettä saattaa
tulla jopa niinkin paljon, että kellari
tulvii. Onneksi talomme on rinteessä
niin tavarat on osaksi turvassa -
toivon mukaan ainakin. Muutimme
syyskuun alussa viimeinkin omaan
kotiin. Koti sijaitsee Hawthornen
pienessä kyläpahasessa NYCistä
pohjoiseen, 20 minuutin automatkan
päässä White Plainsista, jossa Noki-
an konttori sijaitsee. Tästä on hyvät
junayhteydet White Plainsiin
(10min.) ja NYCiin (40min.). Yllätys,
juna-asemalle menemme kävellen,
jonne matkaa 15-20 minuuttia.
Todella outoa, kun täällä voi kävellä
ja ihmisiä näkee paljon kävele-
mässä...hmm...:-).

Eerika aloitti tänään pre-schoolin
Trinity Lutheran -kirkossa, joka
sijaitsee Hawthornen keskustassa.
Muuten, arvatkaapas mikä tässä on
parasta? Vien hänet kävellen kou-
luun, jota on maanantaista torstai-
hin kello 9.-12.. Tästä huvista mak-
samme noin tuplahinnan verrattuna
esim. Coppelin Butterfly Schooliin.
Täällä 3-4-vuotiaat käyvät pre-
schoolin ja 5-vuotiaana aloitetaan
Kindergarden. Lapsen aloittaessa
Kindergardenin hänen tulee osata
kirjoittaa nimensä. Joo-o, tässä
onkin isille ja äidille hieman haas-
tetta edessä.

Ennen kuin tyttö pääsi aloittamaan
pre-schoolin piti meidän käydä
lääkärissä. Ja, jotta lääkäriin pääs-
tiin vaadittiin minulta suuria ponnis-
teluja oikean paikan löytämiseksi.
Kaiken huipuksi puhelujani yhdis-
teltiin vääriin paikkoihin jonkin ver-
ran.  Helpotusta matkaan ei tuonut
sekään, että yritit saada selvää,
mitä ei-amerikkalainen virkailija toi-
sessa päässä puhui. No, lääkärissä
sitten tuli aivan Suomi-meininki mie-
leen, kun lääkäri antoi odotuttaa

itseään pariin otteeseen. Rokotuk-
sia ei annettu, koska tyttö on kuu-
lemma Coppelissa niin hyvin ”pum-
pattu” täyteen. TB-testiä ei onnek-
si tehty sillä Eerika on vauvana saa-
nut BCG-rokotuksen. Ainoastaan
verikokeen haluavat ottaa katso-
akseen lyijypitoisuuksia. Lopuksi
lääkäri vielä neuvoi isiä ja äiti kuinka
lapsi tulee talvella pukea sekä mitä
varusteita lapsella tulee olla pyörällä
ajaessa. Just joo...:-) hah-hah-
haa!

Minusta on ihanaa kuivatella pyyk-
kejä ulkona (myös alusvaatteita)
raikkaassa tuulen vireessä (ja ulko-
nahan kuivatettu pyykki todiste-
tusti tuoksuu ihanan raikkaalta),
laittaa astianpesukone illalla päälle
voiden katsella samaan aikaan
televisiota, josta kuuleekin jotain
(eipä tarvitse volyymeja vääntää
kaakkoon) ja entäpä se kierrä-
tys...se, jos mikä on in-juttu. Leh-
det, pahvit, muovit, lasit, peltipurkit
jne. haetaan kerran viikossa kotio-
velta. Lisäksi yhdessä Stop&Shop
-nimisessä kaupassa on pullonpa-
lautus. Mainiota, eikö totta!?

Elämä ”maistuu makealta”. Viihdym-
me. Sää on syksyisen lämmin, +28
astetta ja aurinko paistaa, mutta
tuuli on kova ja lehdet putoilevat
puista. Tämä keli on kuulemma epä-
tavallisen lämmin vuodenaikaan
nähden. Viimeksi näin lämmintä on
kuulemma tähän aikaan ollut vuonna
1959...hmm...ihan tosi...?

Ja jatkoa seuraa...

syysterkuin, Minna ja perhe
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Kirjastokuulumisia!

Kirjastolta kuuluu kummia, muttei
kummituksia, vaikka Halloween -tuo
kauhujen ja kepposten yö  lähenee-
kin. Olemme saaneet uusia kirjasto-
apulaisia aina iloiseen porukkaam-
me, ja tämä on mahdollistanut uu-
den kirjastopäivän ja -ajan käytet-
täväksenne. Palvelemme nyt jälleen
myös perjantaisin 9-11.Toivon
mukaan alamme pitää kirjastoa auki
myös maanantaisin, kunhan kaikki
uudet apulaiset on ohjattu ja opas-
tettu kirjojen salattuun maailmaan
:-) Uusien ‘kirjastohelppereiden’
nimet, esittelyt ja kuvat ilmestyvät
webbisivuille kohtmiten.

Jos olet innokas kirjojen ystävä ja
haluat antaa Suomi-yhteisöllemme
vapaaehtoistyöpanoksesi, olet aina
tervetullut lisä joukkoomme. Voit
auttaa esimerkiksi kontaktoimalla ja
korjaamalla lasten kirjoja kotonasi.

Jos inhoat kirjoja ja saat ‘näppylöitä’
aakkosista, voit auttaa suomi-
puodissa ja keittämällä hyvät kah-
veet meille kaikille :D  Pienikin apu
on joskus suuri!  Älä siis epäröi tulla,
kysyä ja/tai tarjota apuasi meille.
Otamme kaiken avun mielellämme
vastaan.

Näemmehän taas lainauksen ja
kahvittelun merkeissä -kirjastolla!

Halloweenia odotellessa,

Leila ja coolit helpperit :p

Hyvää Syntymäpäivää

Hyvää Syntymäpäivää kai-
kille syys- ja lokakuussa
synttäreitään viettäville
Suomi-koulun oppilaille !

ONNEA, ONNEA vaan !

Silja Saarikoski, 15.9. 1v
Peppi Erkko, 18.9. 2v
Vilma, 25.9. 9v
Tilda Nieminen, 15.10. 9v



Suomalainen seurakunta Tiedottaa
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KOTIKIRKKO KUTSUU
Seuraava suomenkielinen messu
Sunnuntaina 14.10. klo 17:00.
Kirkkokahvit.Messun toimittaa
seurakunnan pastori Seppo Vesala.

Syksyn sävel, musiikkipitoinen
iltapäivä konsertti- ja lasten
minihalloween tapahtuma Sunnun-
taina 21.10.07 klo 15 - 17 Rejoice
kirkolla, Coppelissa.

Tässä hyvä mahdollisuus kutsua
mukaan ystäviä ja tuttavia myös
suomiyhteisön ulkopuolelta!

Isänpäivä / Kiitospäivän lounas
Sunnuntaina 11.11. Rejoice kirkolla.
Tilaisuuteen myydään lounaslippuja,
paikkoja rajoitetusti. Lisätietoa
tulossa piakkoin.

Pyhäkoulu jatkuu Rejoice kirkolla
, seuraava kokoontuminen torstaina
11.10. klo.17.30. Vielä ehtii hyvin
mukaan! Kaamos kuoro harjoittelee
samaan aikaa, tervetuloa uudet ja
vanhat laulajat mukaan!

Rippikoululaisille järjestetään ko-
koontuminen lokakuun aikana.
Rippikoulunsa voivat aloittaa vuon-
na -93 tai ennen sitä syntyneet
nuoret.

Lisätietoa seurakunnan toiminnasta
sekä yhteystietoja  saat osoit-
teesta www.finnishlutheran.org



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

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

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
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

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Sara Saastamoinen

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Milla Impola
Matleena Impola

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

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Mervi Keränen

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

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Marraskuun lopussa - läheta materiaali

Katariinalle (katariina.keranen@gmail.com)
16.11. mennessä !
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2007

Suomikoulupäivät
Syksyllä 2007

Lokakuu 13, 27
Marraskuu 10
Joulukuu 1, 8 (joulujuhla)
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