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Puheenjohtajan kuulumisia! 
  
Suomi-koulun vuosi on alkanut vauhdikkaasti, 
olemmehan jo tammikuun lopussa ja kaksi kertaa 
kouluakin jo pitäneenä. Joukkoomme on tullut 
paljon uusia; aikaisemmin välivuosia pitäneitä ja 
ihan uusia perheitäkin läheltä ja kaukaa. Todella 
mahtava juttu, sillä Suomi-koulu tekee todella 
ansiokasta työtä täällä Teksasissa täysin 
VAPAAEHTOISVOIMIN ilman palkkaa.  
  
Tällä hetkellä ohjaajia on koulussamme 8 (ryhmiä 
7) ja apuohjaajia 5. Johtokuntamme koostuu 10 
henkilöstä, joista 4 lukeutuu myös ohjaajaksi (Kata, 
Paula, Eeva ja Krisse) eli tekevät kaksinkertaista 
työtä. Kirjastossamme työskentelee 7 henkilöä, 
joista Juliet toimii myös Suomi-koulupäivien 
kahvittajana ja välipalavastaavana eli hänkin tekee 
kaksinkertaista työtä. Osa tekijöistämme on myös 
kokopäivätöissä eli on suuri ihme, että he jaksavat 
ja heillä on aikaa ja kiinnostusta auttaa viemään 
omalla mahtavalla panoksellaan Suomi-
kouluamme eteenpäin. Näistä hirmunaisista 
mainittakoon Paula (johtokunnassa, ohjaajien 
edustaja ja eskarien ohjaaja, aina välillä myös 
kirjastolla ja kokopäivätyöläinen), 
Tuija (johtokunnassa, uusi rahastonhoitajamme ja 
'tiukka' kirstunvartija sekä työelämässä) ja Kata 
(johtokunnassa, Suomikoululais-lehden toimittaja 
ja palleroiden ohjaaja). Iso kumarrus lähtee myös 
johtokuntalaiselle ja Suomi-koulun webbmasterille, 
Jani Lehdelle, joka ei ole vähästä hätkähtänyt 
tälläisen "akkalauman" keskuudessa.  No 
tietenkään emme unohda valokuvaajamme Orvo 
Välilää emmekä kahvituksessa auttavaa Pekka 
Kaartoa, mutta come on! kaverit, onhan ne 
lapsukaiset teidänkin :))  -nyt mukaan kivaan 
toimintaan.  
  
 
 

Se mihin koulumme tarvitsisi miehiä, olisi 
roolimalleiksi lapsillemme eri 
asiantuntijaluennoitsijoiden muodossa. Olisiko 
sinulla  -JUURI SINULLA-  jotain sellaista 
asiantuntemusta, jonka haluaisit jakaa isoille 
koululaisille (n. 9-14 vuotiaita) noin 90 min. 
luennolla? 
 
Tarvitsisimme esim. Suomenhistorian asiantuntijaa, 
joka kertoisi oman maamme historiasta elävästi ja 
hauskasti nuorisollemme, niistä kipeistäkin asioista; 
sodasta, menetyksistä, oman maan 
kunnioittamisesta, Suomen armeijasta, omista 
isoisistä, jotka palvelivat maatamme, . . . . . 
lukemattomia asioita, joita jokaisen nuoren tulisi 
tietää. Meillä on nyt todella harvinaislaatuinen aika 
käsillämme, sillä koko Suomi-koulun historian 
aikana (alkaen vuodesta 1991) meillä ei ole ollut 
näin suurta esiteini-ikäisten ryhmää (6-9v. 14 ja 9-
15v. 16).  
 
Yhteensä 30 nuorta janoaa tietoa, todellista tietoa, 
ole rohkea ja tule antamaan sitä heille, ole kuin isä 
omille lapsillesi ja kerro tarinasi koko luokalle. 
Lupaan ja vannon, ettet ikinä tule katumaan sitä. 
Kaikki osaamisalueet ovat tervetulleita: oletko hyvä 
puutöissä, kemiassa, matematiikassa, musiikissa, 
ruoanlaitossa, konehommissa, piirtämisessä, 
liikunnassa, . . . . . .   valjasta osaamisesi nuorille. 
Odotamme yhteydenottojanne!  Niin ja muista, sinä 
osaat!! 
  
Haluankin toivottaa Teille kaikille lukijoille Hyvää 
Alkanutta Vuotta,  tehkäämme tästä vuodesta taas 
yksi hyvä vuosi Suomi-koulumme ketjuun. Kiitos 
kaikille Suomi-koulussa kävijöille ja rahallisesti 
meitä tukeneille, teidän avullanne me ylläpidämme 
kouluamme. Ilman Teitä ei ole Meitä! 
  
Puheenjohtaja  
Leila Jäämuru 
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Mitä viestintä on ? Mitä eleeni, ilmeeni ja vaatetukseni minusta kertovat ? Muummuassa näihin kysymyksiin 
paneuduttiin isojen koululaisten Suomi-koulu kerralla 24.1., jolloin tunnin aiheena oli viestintä.  
 
Mitä se viestintä sitten on ? 
- sanasta viestintä Isoille koululaisille tuli ensimmäisenä mieleen tietokone - erityisesti poikien mielestä You 
Tube tai myspace :) Ohimennen mainittiin myös kännykät, tekstarit ja taisipa keskusteluissa vilahtaa ihan 
oikea kirjekin :) Keskustelimme myös siitä, miten ennen vanhaan viestejä välitettiin tai mikseivät kaikki viestit 
menekään perille sekä siitä onko kaikki viestintä totta.  
 
Tunnin aikana Isot Koululaiset saivat harjoitella Suomikoululaisen toimittajana olemista eli lapset miettivat 
etukäteen kysymyksiä ja esittivät ne sitten valitsemalleen henkilölle ja tietenkin valokuvasivat haastateltavan. 
  
 

Ryhmä 1: Vilma Jäämuru, Julius 
Blom, Audrey Thompson, Iida Räinä 
 
Haastateltavana Leila Jäämuru  

 
 
 
1.Mikä sinun nimi on? Leila Jaamuru  
2. Mitä tykkäät tehdä? Vapaa-
ehtoistyotä, auttaa ihmisiä, 
laulamisesta, lukemista 
3. Missa olet syntynyt ? Rovaniemi, 
Suomi,  Lapin portilla 
4. Kuinka vanha olet ? tarpeeksi 
vanha 
5. Mikä on hurjin juttu, mitä olet 
tehnyt lapsena ? hyppäsin alas talon 
katolta 

 

 

 

Ryhmä 2: Andrea Erkko, Tiia 
Partanen, Henry Mäkinen 

Haastateltavana Irene Erkko 

 

 
1. Mikä sinun nimiesi on? Irene 
Erkko 
2. Mikä sinun työ on? Pastori 
Dallasin Suomalaisessa 
Seurakunnassa ja Lasten Sairaala 
pappi osa- aikaisesti 
4. Missä sinä asut?- Lantana, Argyle 
5. Onko sinulla lapsia? Minulla on  4 
lasta- Peppi  3v. Andrea  10v. Marcel 
12 v. Daniel 16 v. 
6. Onko sinulla lemmikkejä ? 
valkoruskea pupu nmelta Jak 
7. Lempikirja ? äiti Teresasta kertova 
kirja 
8. Mitä haluaisit oppia ? sukeltamista 
9. Lempikauppa ? Ann-taylor 
10. Lempiväri ? vihreä 

Ryhmä 3 : Sakari Hirvilampi, Oskari 
Pirhonen, Rebekka Hanhisalo 

Haastateltavana Kristiina Ahlfors 

 

 
1. Pidätko apinoista ? joo 
2. Mikä on lempi apina ? vuoristo 
gorilla 
3. Miksi tykkäät apinoista ? apinat 
ovat viisaita, lystikkäitä ja voimme 
oppia niiltä jotain 
4. Mikä on lempikappaleesi ? 
suojelusenkeli 
5. Mikä on lempibändi ? wes – 
moderni afrikkalainen musiikki 
6. Mikä on lempiväri ? taivaansininen 
7. Mistä urheilujaista pidät eniten ? 
ratsastuksesta 
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Kirjaston kuulumisia! 
 
Uudesta vuodesta on melkein koko tammikuu 
jo mennyt, ja tulevaan jouluun on vain 10 kuukautta 
aikaa, uskomatonta!  Kirjastolla uusi vuosi on otettu 
hyvillä mielin vastaan, ainakin toistaiseksi saamme 
olla vielä nykyisissä tiloissamme ja siitähän me 
nautimme. Uusia kirjoja 'tippuu' näin 
talvikuukausina hieman hitaammin kirjastoomme, 
mutta aina sillon tällöin kuitenkin. 
Tavaratilauksemme Chicagosta ovat alkaneet 
pyörimään kohtuu hyvin ja tavara-artikkeleitakin on 
paljon enemmän kuin aikaisemmin, tästäkin 
olemme todella innoissamme. Satu ja Helena ovat 
tehneet hienoa työtä tilauksissaan, kiitos heille! 
  
Vielä näin kylmänä aikana saamme suklaata, mutta 
niiden lähetykset loppuvat liian lämpimien säiden 
vuoksi, joten nyt hamstraamaan suklaata oikein 
todenteolla :))  Leipää saa edelleen keskiviikkoisin 
ja nyt uutuutena saa myös Bavarian-ruislimppua 
(enempi valkoista jauhoa mukana, joten on hieman 
pehmeämmän makuinen). Jos tiedät tarvitsevasi 
leipää ehdottomasti, kaikkein paras keino on tilata 
ennakkoon edellisellä viikolla perjantaihin 
mennessä joko kirjastolla tai emailitse 
iltaleila@verizon.net (leivät tahtovat mennä 
keskiviikkoisin niin nopsaan, että on todella harmi 
myydä EIOOTA kohta 11 jälkeen). 
Karjalanpiirakoita on mahdollista saada perjantaisin 
tilaamalla ne ennakkoon Julietilta joko kirjastolta 
keskiviikkona tai emailitse 
juliet_kaarto@hotmail.com.  
  
Kevään aikana kirjastomme tarvii myös runsaasti 
vapaaehtoisia 'inventaariorysäykseen'. Käymme 
kaikki kirjat yksitellen läpi: etsimme puuttuvat, 
korjaamme rikkinäiset, poistamme vanhentuneet, 
leimaamme jokaiseen Suomi-koulun leiman, 
ajamme uudet selkätärrat ja kontaktoimme lasten 
kirjat, lisäksi siivoamme paikan katosta lattiaan!  
Kaikki tämä pitää tapahtua EI KIRJASTON 
AUKIOLOAIKANA eli tarvitsemme reippaita käsiä 
monta paria. Olisitko sinä kiinnostunut? Ota 
reippaasti yhteyttä meihin kirjastolla tai lähetä 
emailia iltaleila@verizon.net. Kiitos jo kaikille 
etukäteen. 
  
Lisäksi me tarvitsisimme perjantaille uuden 
kirjastohelpperin, jopa kaksikin, sillä perjantain 
kirjastohelpperimme hoitavat kohtapuoliin ihan 
muita kuin kirjoja eli pikkuvauvosiaan, ensin Tytti ja 
kohta perään Satu eli lisää apulaisia 
tarvitaan. Tartu tilaisuuteen ja tule joukkoomme 
hauskaan ja mukavaan. Pienikin apu on suuri 
meille! 

  
Tavataan taas kirjastolla, me odotamme käyntejäsi 
  
-Leila & Helpperit- 
  
Ps. Muistathan joka keskiviikkoisen 10.30-11.00 
satutunnin (pitäjänä Mervi Keränen), ja kerran 
kuukaudessa olevan kirjakerhon 
(seuraava 11.helmikuuta klo 13 alkaen). Kaikki 
ovat tervetulleita!   
  
 
 
************************************************************ 
 
Ohjaajan Esittely 
 

 
 
Hei, 
nimeni on Essi Ahola ja olen Omppu-ja Pellet-
ryhmien uusi ohjaaja. Tyttäreni Saara onkin yksi 
Pellet-ryhmäläisistä ja poikani Lauri on innokas 
Rölli-ryhmäläinen. Muutimme tänne Dallasin 
lähettyville Friscoon vuosi sitten mieheni töiden 
vuoksi. Aikani kuluu pääsääntöisesti lapsia 
hoitaessa, mutta pidän urheilusta ja erilaisista 
käsitöistä. Spinning, jooga ja kuntosaliharjoittelu 
ovat tällä hetkellä lajejani, mutta tanssi- ja 
voimistelupainoitteisia ovat nuo harrastukseni 
yleensä olleet.  
 
Ihana on katsoa kuinka innokkaasti pienet Omput 
ja vähän isommat Pellet innokkaasti askartelevat, 
laulavat, liikkuvat ja kuuntelevat tarkasti mitä 
tunneilla tehdään. Aurinkoista kevättä kaikille ja 
nähdään Suomi-koululla! 
 
t:Essi 
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LASTENKIRKKO.FI 

 

Uusi vuosi tuo aina tullessaan jotain uutta. 
Suomen kirkko on julkaissut tammikuussa 
lapsille tarkoitetun uuden verkkopalvelun 
Lastenkirkko.fi. Kaikille avoimen palvelun 
avulla lapsi voi tutustua kristinuskon 
ydinasioihin lapselle ymmärrettävässä 
muodossa.  Sivustolla voi tutustua kirkkoon ja 
kristinuskoon  leikkien, pelien ja visailujen 
avulla.   

Lastenkirkkoon kirjautuja luo itselleen 
virtuaalihahmon, jolla hän liikkuu kirkkotilan eri 
osissa. Lastenkirkko sisältää kuvaa, tekstiä ja 
ääntä. Sivustolla voi esimerkiksi soittaa urkuja 
tai kirkonkelloja. Siellä voi viedä kukkia 
haudalle tai  sytyttää kynttilän. Alttarikaiteen 
ääressä saa papilta siunauksen, ja rukoukseen 
pääsee osallistumaan myös rukousseinällä. 
Saarnastuolin Raamattua klikkaamalla voi 
kuunnella raamatunkertomuksia.  Välillä voi 
pysähtyä kuuntelemaan  lastenlauluja. 

Ei muuta kun kokeilemaan uutta 
verkkopalvelua. Tämä ei tietenkään korvaa sitä 
kasteopetusta, mitä kastetulle lapselle 
annetaan, mutta on omalla tavallaan 

tukemassa kotien kristillistä kasvatusta ja 
kristillisen perinteen siirtämistä uudelle 
sukupolvelle. 

LAPSILLE JA NUORILLE TOIMINTAA 

Suomi-kirkon toiminnassa on kevätkaudella 
otettu huomioon muutenkin lapset ja nuoret. 
Joka toinen torstai-ilta on raamattuseikkailu 
lapsille. Elementary-ikäisille on tapahtumia 
kuukausittain ja yksi leiri. Viime sunnuntaina 
olimme keilaamassa ja kevään aikana vielä 
mennään kokeilemaan seinäkiipeilyä, 
opettelemme korjaamaan ja huoltamaan 
polkupyörää ja rakennamme linnunpöntön. 
Isompien nuorten kanssa olimme viime 
lauantaina isolla porukalla luistelemassa.  
Kevään muista nuorten illoista samoin kuin 
muustakin toiminnasta saa tietoa Suomi-kirkon 
kotivuilta  www.finnishlutheran.org . Jos haluat 
tulevista tapahtumista  tietoa suoraan kotiin, 
ilmoittaudu Suomi-kirkko postituslistalle 
lähettämällä yhteystiedot  Sepolle:  
seppo@rejoicelutheran.org. 

Samoin  kuukausittain olevat messut ovat  
koko perheen tapahtumia. Helmikuun 
kansanlaulukirkossa musiikkina on tuttuja 
suomalaisia kansanlauluja, joihin Anna-Mari 
Kaskinen on tehnyt uudet sanat. Helmikuun 
messu on laskiaissunnuntaina ja siksi messun 
jälkeen syödäänkin hernerokkaa ja 
laskiaispullia. 

Nähdään kirkolla tänäkin vuonna! 

Irene ja Seppo 
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Suomi-koulun luokat ja Ohjaajat 
Kevät 2009 
 
Pallerot (0-1v.) 

atariina.keranen@gmail.com 
 

 

n.net 

a(7-8v.) 

 

t 

 
 
 
Suomi-Koulun Johtokunta  
Kevät 2009 
 
Puheenjohtaja 

-Jäämuru 
taleila@verizon.net 
14 228 2429 

arapuheenjohtaja 
ristiina Ahlfors 
riahlfors@gmail.com 

ihteeri 

 

lila@verizon.net 

erizon.net 

ail.com 

 
 
 

Leila Ylinärä
il

Katariina Keränen 
k

2
 Omput (1-2v.) 

Essi Ahola V
Kessi.ahola@gmail.com 
k 
 Pellet (2-3v.) 

Essi Ahola S
Anna-Riikka Courtois 
anniparvi@hotmail.com 

essi.ahola@gmail.com 
 

 Rollit (3-4v.) 
Eeva Toiviainen 
etoiviainen@gma

Misi Asunmaa-Mäkinen
misi1@verizon.net il.com

  
Apu-ohjaaja Rahastonhoit

Tuija Räinä 
aja 

Sari Rantanen 
santtulimami@gmail.com tuija22@hotmail.com 

  
Ohjaajien Edustaja 
Paula Välilä 

Eskari (5-6v.) 
Paula Välilä 

paula_va
 

paula_valila@verizo
 

Vanhempien Edustaja 
Mervi Keränen 

Eka-Tokaluokk
Auli Ikonen 

mervi.keranen@yahoo.com 
 

auli.ikonen@gmail.com 
 
Eeva Toiviainen Tiedottaja 

Mervi Nieminen 
mervi.nieminen@v

etoiviainen@gmail.com 
 

 Isot Koululaiset (9+v.) 
Kristiina Ahlsfors Suomikoululainen 

Katariina Keränen 
katariina.keranen@gm

ja vaihtelevat luennoitsija
 

 Apu-ohjaajat: 
Marcel Erkko W

J
ebmaster 

ani Lehti 
jani.lehti@gmail.com 

Jasmin Farhadi 
Hanna Kattilakoski 
Laura Kattilakoski  

 Viivi Räinä 
  
  

 
 

 

 
 
 
 


