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 Kevät ja allergisten ongelmat ovat jälleen täällä. Vaikka luonto on kauneimmillaan, joillekin 
meille se aiheuttaa melkoista päänkivistystä, punaisia ja vuotavia silmiä sekä nenänalusia. 
Hyvät lääkkeet mukaan, kun Teksasin luonnossa nyt liikutte. Matkalla kouluun huomasin jo 
Teksasin kansalliskukkia Bluebonnetteja tienvieruksilla, ensi viikolla ne ovat 
kauneimmillaan. Kevät on Teksasissa! 

Kohta vietämme pääsiäistä, toivon mukaan kaikilla on jo rairuoho kasvamassa ja mämmit 
tehty ;))  Tänä vuonna pääsiäinen on todella aikaisin.  

Meillä oli mukava ja täynnä ohjelmaa ollut Suomi-koulukerta, mitähän hauskaa ja kivaa 
seuraavalla kerralla tapahtuu? Tule mukaan seuraamme ja koe iloisia lauantaihetkiä 
innostuneitten oppilaiden kera. 

Tervetuloa! 

pj. Leila Jäämuru 

  

Tulethan juhlistamaan tänä keväänä High School´ sta valmistuvia nuoria "Manu"-
stipendiaatteja perjantaina 13.4 klo 18 alkaen. Mukana monta nuorta, jotka olleet aktiivisia 
Suomi-yhteisössä (koulussa, kirkossa, eri projekteissa vuosien varrella), 
kunnioittakaamme heitä yhdessä FABG:n 10-vuotisjuhlassa.  

Puheenjohtajan palsta 
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Minä olen aina innoissaan maanantaina, tiistaina, torstaina ja lauantaina, 
koska minulla ja minun isosiskollani on uintiharjoitukset. Me opimme todella 
paljon yhden viikon aikana. Minun lempiuintilajini on perhonen, siinä nostetaan 
kädet ylös vedestä ja potkitaan delfiini- potkua ja sitä yleensä uidaan 
harjoitusten lopussa. Uintiharjoitusten alussa meidän ryhmä ui yleensä 
lämmittelyksi 300 jaardia vapaauintia. Sitten, kun me olemme lämmitelleet, me 
aloitamme tekniikan ja vauhdin harjoittelun. Harjoittelemme kaikkia kolmea 
uintilajia – vapaauintia, rintauintia ja selkäuintia. Joskus me harjoittelemme 
käännöstä uima-altaan päädyssä ja tietenkin uintiharjoitusten lopussa uimme 
perhosta. Sitten me ollaankin uitu jo tunti. Ajaessa kotiin on sitten väsy ja nälkä, 
kun on kulutettu niin paljon energiaa. Uintiharjoitusten lisäksi minä ja minun 
isosisko käydään uintikisoissa kerran kuukaudessa. 

 
Kirjoittanut: Stella Aro – 9v. 

Harrastuksena uinti 
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Hei te kaikki ihanat Suomi-kouluvanhemmat, 

 

ja suuri kiitos, että olette taas tämän lukuvuoden aikana 
jaksaneet omien kiireittenne keskellä tuoda lapsianne Suomi
-kouluun! 

 

Tässä taas ihmettelen, miten tämäkin lukuvuosi on hurahtanut niin, että jäljellä on 
enää vain kahden kuukauden Suomi-koulukerrat. Niitähän on vielä jäljellä tämän 
lauantain jälkeen kolme tavallista kertaa huhtikuussa ja sitten 12.5. kevätjuhla. Ei 
kovin monta siis. Nautitaan näin ollen vielä näistä viimeisistä kerroista täysillä! 

 

Viime vuodet ovat olleet muutoksien vuosia Suomi-koulussa. Haluaisin mielelläni 
kuulla teidän vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia Suomi-koulun toiminnasta. An-
takaa reilusti palautetta, johtokunta on valmis ottamaan vastaan sekä risuja että 
ruusuja, jotta voimme  teidän vanhempienkin avulla kehittää toimintaamme. 
Tulkaa juttelemaan Suomi-koululla tai laittakaa sähköpostia. Kiitos jo etukäteen! 

 

Palautteen lisäksi tarvitsemme aina tekeviä käsiä. Apua tarvitaan niin mm. 
kahvituksen järjestämisessä Suomi-koulukerroilla, tapahtumien toteuttamisessa, 
kirjaston ja puodin pyörittämisessä. Tule siis toimintaan mukaan! Pienikin apu, 
vaikka vain silloin tällöin, on meille iso asia. :) 

 

Suomi-koululla nähdään! Tervetuloa! 

 

Heidi Luukkonen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

  

http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/vanhempainnurkkaus.aspx  

Vanhempainedustajan terveisiä  

mailto:vanhempienedustaja@suomi-koulu.com
http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/vanhempainnurkkaus.aspx
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Utahissa on monta hyvää laskettelupaikkaa lyhyen 

ajomatkan päässä Salt Lake Cityn lentokentältä. 

Tänä vuonna päätimme kokeilla saman loman aika-

na eri laskettelukeskuksia. Park Cityssä ja Canyonsis-

sa olemme lasketelleet jo aiempina vuosina, nyt 

lisäsimme listalle Snowbirdin laskettelukeskuksen. 

Jälleen kerran saimme nauttia hyvin hoidetuista rin-

teistä, upeista maisemista, ja sääkin suosi riittävästi. 

Lämpötila pysytteli plussan puolella, aurinko 

näyttäytyi jokaisena päivänä. Pieni harmi oli, 

ettemme saaneet uutta lunta koko loman aikana, 

mutta rinteet   ”groomattiin” joka yö, ja ne olivat 

kelpo kunnossa. Hyvä onni oli se, ettei satanut 

myöskään vettä, vasta kuin lähtopäivänä. Taas 

meitä onnisti!  

Olemme vuosien aikana kolunneet useita toinen 

toistaan hienompia laskettelupaikkoja,  rinteet  ja 

paikat alkavat mennä jo sekaisin. Joka paikasta on 

löytynyt mieluisat mäet ja sopivat vauhdit. Perheen 

huimapää laski tänä vuonna Canyonsissa itselleen 

uuden nopeusennätyksen, 126 km/h, onneksi äiti ei 

ollut katsomassa. Iloista on ollut huomata, että 

kypärän käyttö  laskijoiden keskuudessa  on 

lisääntynyt kiitettävasti viime vuosien aikana, keski-

määrin jopa 60-70 prosentilla laskijoista on kypärät 

päätä suojaamassa.  

Tässä maassa laskettelu on sellaista luksusta, josta 

emme Suomessa pääse kuin haaveilemaan. Pitkät 

rinteet, upeat sääolot ja  huikeat maisemat, eikä 

varpaita ja sormiakaan juuri palele. Myös lunta 

riittää, ainakin vuorilla ja rinteessä. Lisäksi 

laskettelukeskusten suuri  tarjonta vähentää ruuh-

kaa ja tungosta. Toisaalta hissilippujen hinnat ovat 

aika suolaiset, päivälipun hinta Park Cityssä ja Can-

yonsissa oli 96 dollaria, Snowbirdissa 78 dollaria. 

Minä nautin enemmän murtomaahiihdosta ja 

sydämen rasituksesta kuin laskettelusta. Lasketel-

lessa  hurja vauhti saa kyllä reidet maitohapoille 

mutta syke ei nouse riittävästi. Harmikseni, alhaalla 

rinteiden juurella, missä hiihtoladut sijaitsevat, lu-

men puute oli ongelma. Golfkentän nurmikko 

pilkotti monin paikoin ja iltapäivää kohden  ladut 

pehmenivät lumisohjoksi.  Hiihtokilometrit jäivät 

vähäisiksi tällä kertaa, mutta hiihdinpä kuitenkin. 

Toisaalta, lenkkeily sujui kivasti sulaneilla teille ja 10 

celsiusasteen lämpötila oli ihanteellinen juoksijalle. 

Majoitumme Canyonsin rinteiden juurella 

kävelymatkan päässä hisseistä. Park Cityyn oli viiden 

minuutin automatka, Snowbirdiin matkaa kertyi 

noin 30 mailia. Illat kuluivat ruoanlaitossa, saunassa 

ja porealtaassa rentoutuessa. Kuntosalillakin tuli 

käytyä ja osalle porukasta treeniohjelmaan kuului 

myös uintia. Valot sammuivat meidän condossa heti 

yhdeksän jälkeen. Unta riitti aamu kahdeksaan,  

runsas ulkoilma teki tehtävänsä. 

Mitä sitten ensi vuonna? Joko olisimme valmiita 

Jackson Holen rinteitä varten? 

Aika näyttää, nyt pestään pyykkiä ja pakataan 

talvivaatteita säilöön... 

Eeva 

Hiihtolomalla 
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Terveiset  Suomi-kirkolta 

HILJAISEN VIIKON JA PÄÄSIÄISAJAN TAPAHTUMAT 

Palmusunnuntai kertoo Jeesuksen ratsastamisesta 
Jerusalemiin. Ihmiset heittivät palmunoksia hänen 
kulkutielleen. Tämän muistelemiseen on liittynyt tapa tuoda 
kirkkoihin palmunoksia ja niistä tehtyjä koristeita. Niitä on 
myös kannettu palmusunnuntain kulkueissa. Pohjoisemmissa 
maissa on palmunoksien sijasta käytetty pajunoksia. 
 
Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. 
Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti Jerusalemiin kohti 
kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton 
merkki, jonka vertauskuvia ovat palmunoksat. Palmusun-
nuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen 
elämänsä viimeisiä vaiheita. 
 
Palmusunnuntaina alkavaa viikkoa sanotaan hiljaiseksi viikoksi 
tai kärsimysviikoksi. Viikon aikana seurataan Jeesuksen elämän 
viimeisien päivien tapahtumia: viimeinen ateria opetuslasten 
kanssa, Jeesus rukoilee opetuslastensa kanssa Getsemanessa, 
hänet vangitaan, Pietari kieltää Jeesuksen, Jeesusta 
kuulustellaan suuren neuvoston, Pilatuksen ja Herodeksen 
edessä. Hänet tuomitaan ja viedään Golgatalle, ristinkuolema, 
hautaaminen ja viimein pääsiäisenä ylösnousemus. 
 
KIIRASTORSTAI 
 
Kiirastorstain aihe on kertomus Jeesuksen ja hänen 
opetuslastensa viimeisestä yhteisestä ateriasta ja pyhän 
ehtoollisen asettamisesta. Siitä ateriasta on lähtenyt 
ehtoollinen, mitä me vietämme jokaisessa messussa. 
Tapahtumasta on kuuluisa Leonardo da Vinzin maalaus  Last 
Supper. 
 
PITKÄPERJANTAI  
 
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut meidän 
edestämme. Hänen sovitustyönsä on täytetty. Siksi tämä on 
suuri päivä kristikunnassa. Monissa kielissä se näkyy jo päivän 
nimessä. Kristityn saamaa sovituksen lahjaa kuvastaa myös 
englannin nimitys Good Friday, ´hyvä perjantai´.  
 
Suomessa käytettävä nimitys pitkäperjantai on käännöslaina 
ruotsista: långfredag. ´Pitkää´ ilmaisevaa sanaa käytetään 
perjantain yhteydessä yleisesti vain Pohjoismaissa. Vanhoista 
lähteistä käy ilmi, että ´pitkää´ on käytetty aiemmin myös 
anglosaksien keskuudessa (Long Friday). 
 
Pitkäperjantain raamatunteksteissä seurataan Golgatan 
tapahtumia ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen kuolemaan. Kello 
15 voidaan viettää Jeesuksen kuolinhetken muistoa (ks. 
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki Jumalanpalvelusten 
kirjassa). Pitkäperjantain iltajumalanpalvelus taas on 

perinteisesti omistettu Jeesuksen hautaamiselle, jolla Jumala 
on pyhittänyt meidänkin hautamme lepokammioksi. 
 
PÄÄSIÄISLAUANTAI  
 
Päivän aihe on Kristus haudassa ja tuonelassa. Kuolemallaan ja 
ylösnousemisellaan Kristus voitti kuoleman ja kadotuksen 
vallan ja vapautti ne, jotka olivat panneet toivonsa häneen. 
 
PÄÄSIÄINEN  
 
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on 
ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja 
perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä 
seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, 
esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on 
voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. 
Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. 
 
************************************************ 
 
TERVETULOA PÄÄSIÄISMESSUUN   
PALMUSUNNUNTAINA   1. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA KLO 17.00 

 papin tehtävät hoitaa Irene Erkko 

 musiikista vastaavat Anni Courtois ja Raine Partanen sekä 

 Kaamos-kuoro Leila Jäämurun johdolla 

 ehtoollisavustajana Kati Järvelä 

 äänentoistosta vastaa Christian Partanen 

 lapset huomioidan messussa 

 rippikoululaiset kokoontuvat jo klo 15.00 ja avustavat eri 
tehtävissä 
 
MESSUN JÄLKEEN EGG-HUNT LAPSILLE KIRKON PIHALLA SEKÄ 
KIRKKOKAHVIT 
 
 
KEVÄÄN SEURAAVA SUOMI-KIRKON MESSU 

 äitienpäivän konfirmaatiomessu 13.päivänä toukokuuta 
klo 15.00 

 mukana uusi pappimme Jarmo Tarkki sekä Irene Erkko ja 
Seppo Vesala 

 tule sinäkin mukaan Suomi-kirkon suureen juhlaan 
 
PS. Uuden papin Jarmo Tarkin yhteystiedot:   
Puhelinnumero:  805 350 1667   
Sähköposti : jarmo.tarkki@helsinki.fi   
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Hiihtolomat on vietetty lasketellen, rannalla loikoen tai kotona vain 
möllötellen, mutta yhtäkaikki väriä naamaan kaikki ovat saaneet. Nyt odotellaan 
rairuohon kasvua ja pääsiäistä, kevään suurta juhlaa ennen kesää! 

Kirjastolla kaikki jatkuu ennallaan, olemme auki normaalisti 3 kertaa viikossa 11
-13 koko kevätkauden. Olet tervetullut lainailemaan ja siinä samassa ostamaan 
pientä hyvää, etenkin suklaa näin pääsiäisen aikaan on todella tarpeellista 
kaikissa kotitalouksissa :)) 

-Leila & kirjastohelpperit- 

Kirjaston Kuulumisia 

Maaliskuu 2012 

Aaron Simula, 1.3. 6v 

Okko Keränen, 4.3. 4v 

Tuure, 4.3. 10v 

Tapio, 4.3. 10v  

Petteri Pirhonen, 7.3. 12v 

Elsa Courtois, 17.3. 3v 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Maaliskuussa 2012, Onnea, Onnea vaan ! 
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Finnish American Business Guild on päättänyt 10 vuotisjuhlansa yhteydessä juhlistaa 

koulunsa päättäviä suomalaisia nuoria tällä kertaa ’Manu’-stipendillä. 

Stipendit ovat haettavissa erillisellä hakulomakkeella. Hakijoilta edellytetään seuraavaa: 

 Ainakin toinen vanhemmista on Suomen kansalainen 

 Hakija on kirjoilla High Schoolissa viimeisellä (senior) luokalla Pohjois-Teksasissa 

 Aikomus hakeutua yliopistoon jatko-opintoihin 

 Tunnetusti rehti, reilu ja reipas oppilas, joka haluaa toimia tulevaisuudessa 

mahdollisuuksiensa mukaan Pohjois Teksasin Suomiyhteisön hyväksi 

 Olla mukana juhlassa vastaanottamassa stipendiä  

 

Vastaa pian hakulomakkeen kysymyksiin omalla persoonallisella tavallasi sekä kirjoita lyhyt 

aine (voit valita itse kielen, mutta mieluummin englanti tai suomi) jostakin annetusta 

aiheesta. Lähetä hakemuksesi viimeistään 7.4.2012 sähköpostilla osoitteeseen 

fabg.scholarships@gmail.com. 

Stipendin saajat sekä yksi avec (poika/tyttökaveri, äiti/isä, mummi/pappa, kummitäti/setä, 

hyvä tuttu/naapuri) kutsutaan killan 10 vuotisjuhlaan vastaanottamaan stipendi sekä mukaan 

tanssimaan aikuisten kanssa. Kaikista stipendin saajista tehdään myös kuvallinen esitelehtinen 

joka jaetaan juhlan osallistujille. 

Tämä on myös oiva tilaisuus laittaa CV kuuntoon yliopistohakemuksia varten. 

Tarkemmat lisätietoja sähköpostilla osoitteesta sami.simula@okmetic.com.  

 

** hakulomake on lähetetty sähköpostitse kaikille Suomi-koululaisille 

Manu-Stipendit  High School Senioreille 

mailto:fabg.scholarships@gmail.com
mailto:sami.simula@okmetic.com
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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

