
 
 

 

Suomikoululainen	  
Suomikoululainen	  

H E L M I K U U  2 0 1 4  
 Puheenjohtajan	  kuulumisia	  

	  
Me	  kaikki	  odotamme	  harvinaisen	  kylmän	  ja	  
pitkän	  talven	  jälkeen	  jo	  kevätlomaa.	  Toisiko	  se	  
meille	  kauan	  kaivatun	  lämmön	  ja	  
auringonpaisteen.	  
	  
Koulussa	  olemme	  saaneet	  viettää	  monia	  

mukavia	  yhdessäolon	  hetkiä	  ja	  lisää	  hauskaa	  on	  tiedossa.	  Helmikuun	  jäsenkokouksessa	  
jäsenistö	  valitsi	  uudeksi	  varapuheenjohtajaksi	  Outi	  Reentilän,	  rahastonhoitajaksi	  Aino	  
Aaltosen	  ja	  ohjaajien	  edustajaksi	  Sari	  Rautapään.	  Tervetuloa	  kaikki	  uudet	  
johtokuntalaiset!	  Samassa	  kokouksessa	  saimme	  myös	  uudet	  ohjaajat	  Röllit-‐ryhmään,	  
Mesi	  Aution	  ja	  Vilma	  Jäämurun,	  tytöt	  siirtyvät	  apuohjaajan	  paikalta	  ohjaajiksi.	  Samalla	  
haluan	  kiittää	  johtokunnasta	  väistyvää	  Laura	  Grayta	  hänen	  arvokkaasta	  työstä	  
koulumme	  lapsien	  hyväksi.	  Hänen	  ehtymättömät	  ideansa	  auttoivat	  tuntisuunnitelmien	  
teossa	  ja	  monessa	  lapsille	  suunnatussa	  toiminnassa	  ja	  hän	  oli	  myös	  esimerkillinen	  
ohjaajien	  edustaja	  kokouksissa	  ja	  eri	  palavereissa.	  Laura	  jatkaa	  Palleroiden	  ohjaajana.	  
	  
Suomessa	  vietetään	  laskiaista	  tiistaina,	  me	  pidämme	  Teksasissa	  luistelut	  maaliskuussa!	  
Olemme	  vuokranneet	  koko	  luistelukaukalon	  ihan	  omaan	  käyttöömme	  maaliskuun	  22	  
päivä	  Grapevine	  Mills	  Mall'n	  jäähallista.	  Nyt	  kannattaa	  panna	  jo	  päivä	  muistiin,	  sillä	  
tämä	  tapahtuma	  on	  ainutlaatuinen	  ja	  ensimmäinen	  kerta	  koulumme	  historiassa.	  
Suurkiitokset	  idean	  esittäjälle,	  meidän	  uudelle	  ohjaajienedustaja	  Sarille.	  
	  	  	  
Me	  toivomme,	  että	  mahdollisimman	  monet	  Suomiyhteisön	  lapsiperheet	  tulisivat	  
tutustumaan	  luistelun	  saloihin	  ja	  toisiin	  luistelijoihin.	  Kaikki	  ovat	  todella	  tervetulleita	  
tähän	  yhteiseen	  jäähetkeen,	  samalla	  voimme	  juhlistaa	  vaikka	  koko	  Suomi-‐yhteisöä	  ja	  
sen	  olemassaoloa	  täällä	  Teksasissa!	  	  Yhteistyö,	  siinä	  on	  voimaa	  ja	  hauskuutta!	  
	  
Aurinkoa	  ja	  kevättä	  odotellessa,	  	  
	  
Pj.	  Leila	  Jäämuru	  
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LASKIAINEN,	  LÄSKIÄINEN	  JA	  LAISKIAINEN	  
Laskiaissunnuntaita	  seuraavasta	  laskiaistiistaista	  alkaa	  pääsiäisenä	  päättyvä	  paastonaika.	  Sana	  
“laskiainen”	  voi	  merkitä	  monia	  eri	  asioita,	  eikä	  sen	  alkuperästä	  ole	  varmaa	  tietoa.	  Lapsena	  
kuvittelin	  sen	  merkitsevän	  pulkalla	  mäkien	  laskemista.	  Todennäköisemmin	  taustalla	  on	  ajatus	  
paastoon	  laskeutumisesta	  tai	  “lasketaan	  päiviä	  pääsiäiseen”.	  	  Yhden	  ehdotuksen	  mukaan	  ilmaisu	  
tulee	  italiankielestä	  carne	  lasciare,	  “lihan	  jättäminen”.	  Ilmaisun	  jälkimmäinen	  osa	  olisi	  sitten	  
jäänyt	  suomenkieleen.	  Jotkut	  ovat	  väännelleet	  sanaa:	  läskiäinen,	  laiskiainen.	  
	  
Laskiaistiistaina	  on	  useissa	  katolisissa	  maissa	  suuret	  karnevaalit	  (carne	  vale,	  hyvästi	  liha)	  tai	  
Mardi	  Gras	  –pidot	  (rasvatiistai).	  Näin	  siksi,	  että	  kevätpaaston	  aikana	  ei	  tulisi	  ylensyödä	  eikä	  
mässäillä,	  lihaa	  ei	  tule	  syödä	  lainkaan.	  Tuhkakeskiviikko	  muistuttaa	  meitä	  tästä	  
pidättyväisyydestä.	  
	  
Tätä	  600-‐luvulle	  saakka	  ulottuvan	  perinteen	  taustalla	  on	  Jeesuksen	  paastoaminen	  erämaassa.	  
Lisäksi	  sen	  tarkoituksena	  on	  valmistaa	  meitä	  pääsiäisen	  tapahtumiin.	  
	  
Mutta	  miten	  me	  nykyajan	  ihmiset	  voisimme	  kuvitella	  viettävän	  paastonaikaa?	  
	  
Monille	  osa	  paastonajan	  vietosta	  voisi	  olla	  konkreettisesti	  paastoaminen,	  liikakilojen	  
kadottaminen.	  Mutta	  on	  olemassa	  myös	  muita	  asioita,	  joihin	  voisimme	  kiinnittää	  huomiota.	  
	  
o miten	  kohtelen	  muita	  ihmisiä,	  erityisesti	  niitä,	  joiden	  kanssa	  olen	  eri	  mieltä	  tai	  jotka	  jollain	  

tavoin	  ärsyttävät?	  
o miten	  voisin	  jakaa	  omasta	  yltäkylläisyydestäni	  niille,	  joilla	  ei	  ole?	  
o miten	  kohtelen	  omia	  perheenjäseniäni?	  Onko	  omassa	  suhtautumisessani	  korjaamisen	  

varaa,	  vai	  ajattelenko	  tämän	  tehtävän	  kuuluvan	  vain	  muille?	  
o miten	  puolustan	  niitä,	  joita	  kohdellaan	  epäoikeudenmukaisesti?	  Olenko	  hiljaa	  vai	  puutunko	  

asiaan?	  
o miten	  voin	  omalta	  osaltani	  parantaa	  maailmaa?	  Miten	  suhtaudun	  ympäristön-‐suojeluun,	  

miten	  voisin	  pienintää	  omaa	  maailman	  kuluttamistani,	  miten	  voisin	  puhua	  äänekkäämmin	  ja	  
näkyvämmin	  oikeudenmukaisuuden	  puolesta?	  

	  
Meistä	  jokainen	  voi	  jatkaa	  tätä	  listaa	  omien	  tarpeidemme	  mukaan.	  Pääasia	  on,	  että	  
erottaisimme	  paastonajan,	  tuon	  40	  päivän	  jakson	  (paitsi	  sunnuntait)	  ennen	  pääsiäistä.	  
	  
Hyvää	  paastonaikaa	  ja	  kirkolla	  nähdään.	  
	  
Pastori	  Jarmo	  Tarkki	  
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Suomi-‐kirkon	  tapahtumia	  vuonna	  2014	  :	  
	  
13.04.2014	  klo	  15	  Pääsiäismessu	  
25.05.2014	  klo	  15	  Suvimessu	  
21.09.2014	  klo	  15	  Syysmessu	  
26.10.2014	  klo	  15	  Uskonpuhdistusmessu	  
14.12.2014	  klo	  15	  Joulumessu	  
21.12.2014	  klo	  18	  Kauneimmat	  Joululaulut	  
	  
Paikkana	  sama	  tuttu	  vanha:	  
	  	  
Faith	  Lutheran	  Kirkko	  
6000	  Morriss	  Road	  
Flower	  Mound,	  TX	  75028 
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Moikka	  kaikille,	  
Olen	  Aino	  Aaltonen,	  kolmen	  lapsen	  opiskeleva	  
kotiäiti.	  Muutimme	  tänne	  Dallasiin	  vuosi	  sitten	  
jo	  toista	  kertaa,	  ja	  viihdymme	  hyvin!	  Edellisellä	  
kerralla	  asuimme	  täällä	  vuosina	  2002-‐2005.	  
Kiireisenä	  minut	  pitää	  opiskeluiden	  lisäksi	  
omat	  liikuntatavoitteeni	  sekä	  lasten	  kuskaa-‐
minen	  harrastuksiin.	  Meistä	  onkin	  tullut	  varsin	  
aktiivinen	  perhe	  vanhempien	  juoksutavoit-‐
teiden,	  ja	  lasten	  uima-‐,	  telinevoimistelu-‐	  ja	  
jääkiekko	  harrastusten	  myötä.	  Myös	  laskettelu	  
ja	  lumilautailu	  on	  perheemme	  sydämiä	  lähellä.	  
	  
Meillä	  kotona	  puhutaan	  suomea	  ja	  ruotsia,	  ja	  
näiden	  kahden	  kotimaisen	  kielen	  säilyttäminen	  
on	  minulle	  tärkeää!	  Vaikka	  lapseni	  ovat	  synty-‐-‐
neet	  ympäri	  maailmaa,	  enkä	  tiedä	  tulemmeko	  
muuttamaan	  takaisin	  Suomeen,	  olen	  halunnut	  
kasvattaa	  lapsille	  juuret	  ja	  siteet	  Suomeen	  sekä	  
opettaa	  heille	  suomalaisia	  arvoja.	  
	  
Aloitin	  helmikuussa	  Suomi-‐koulun	  rahaston-‐
hoitajana	  eli	  nähdään	  Suomi-‐koululla!	  
	  
t.	  Aino	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Olen	  Outi	  Reentilä	  ja	  tulin	  helmikuussa	  
valituksi	  varapuheenjohtaksi.	  Kiitos	  
luottamuksestanne!	  	  
	  
Muutimme	  vuoden	  2012	  elo-‐syyskuun	  
vaihteessa	  Jaakon	  ja	  Seelan	  (silloin	  9	  kk,	  nyt	  
reilut	  2	  vuotta)	  kanssa	  Alleniin	  ja	  täällä	  
asumme	  edelleen.	  Marraskuussa	  2013	  
joukkoomme	  liittyi	  myös	  amerikan-‐
suomalainen	  Leo	  (nyt	  4	  kuukautta).	  	  
	  
Lempiajanvietteeni	  on	  lukeminen:	  luen	  paljon	  
ja	  melkein	  mitä	  vain,	  ainoastaan	  kauhu-‐	  ja	  sci-‐
fi-‐kirjat	  jäävät	  hyllyyn.	  Suomen	  kieli	  onkin	  
lähellä	  sydäntäni	  erityisesti	  kirjojen	  kautta,	  
koska	  lähes	  mikään	  ei	  ole	  yhtä	  rentouttavaa	  
kuin	  hyvä	  kirja	  suomeksi	  luettuna.	  
	  
Terveisin,	  
Outi	  Reentilä 

Uusia	  Johtokuntalaisia	  	  



 

 

SUOMIKOULULAINEN HELMIKUU 2014 

	  
	  
	  
	  
	  
Varaa	  hetki	  aikaa	  ja	  tule	  käymään	  kirjastolla.	  Meiltä	  
löydät	  paljon	  hyvää	  luettavaa,	  ja	  puodista	  paljon	  
makeaa	  ja	  suolasta	  pikkunälkään.	  Kirjasto	  on	  avoinna	  
maanantaisin,	  keskiviikkoisin	  ja	  perjantaisin	  11-‐13.	  
	  
Tervetuloa	  kaikki	  tutut	  ja	  tuntemattomat!	  
	  
-‐kirjastoväki-‐	  
	  

Hyvää	  syntymäpäivää	  kaikille	  
helmikuun	  sankareille	  J	  

	  
	  

	  
	  
	  

Kirjaston Kuulumisia 

Leo, 2.2. 4v 
Iida Markkanen, 15.2. 4v 
Olivia Markkanen, 15.2. 4v 
 
 

Uusia	  Johtokuntalaisia	  	  

Moikka!	  
Minä	  olen	  Sari	  Rautapää	  ja	  aloitan	  Suomi-‐koulun	  
johtokunnassa	  ohjaajien	  edustajana	  eli	  tehtävänäni	  on	  
viedä	  ohjaajien	  viestiä	  johtokunnalle	  ja	  päinvastoin.	  Jatkan	  
edelleen	  myös	  Lukutoukka-‐ryhmän	  ohjaajana.	  	  
	  
Koulutukseltani	  olen	  kasvatustieteen	  maisteri	  ja	  on	  
mukavaa	  päästä	  käyttämään	  osaamistani	  Suomi-‐koulun	  
kehittämiseen!	  
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