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Suomikoulu on lasten asialla
Muutto ulkomaille ja uuteen paikkaan sopeutuminen
vaatii kaikilta oman aikansa, myös lapsilta. Vaikka lasten
ajatellaan usein olevan erityisen sopeutuvaisia ja
oppivan helposti uusia asioita, on muuttaminen
vieraaseen maahan koitos myös heille. Tiedän tämän
omasta noin kahdenkymmenen vuoden takaisesta
kokemuksestani: uusi päivähoitopaikka tai koulu tuntuu
oudolta, vieras kieli vaikealta ja vanhoja kavereitakin
on ikävä.
Alkuaikojen vaikeutta lievittää usein muiden samassa
tilanteessa olevien ja tuttua kieltä puhuvien lasten
tapaaminen. Itse tarrauduin uudessa koulussani tiukasti
vuotta minua vanhemman ja uudessa maassa jo
vuoden asuneen suomalaistytön helmoihin. Myös
muiden suomalaislasten kanssa välitunnilla puhuminen
helpotti oloa.
Vielä sen jälkeenkin, kun olin sopeutunut uuteen maahan enkä enää tuntenut jatkuvaa koti-ikävää tai ahdistusta, toivotin kaikki kontaktit suomeen ja suomalaisuuteen tervetulleeksi. Odotin innolla vierailuja naapurikaupungissa olevaan suomalaiseen saunaan (sen
myymälästä sai suomalaista lakritsia!) sekä osallistumista muihin suomalaisten järjestämiin tapahtumiin.
Vaikka viihdyin hyvin uudessa maassa ja uudessa koulussa, halusin muistaa olevani suomalainen.
Maassa, jossa vietin useita vuosia lapsuudestani, ei
ollut Suomikoulua. Se on sääli, sillä Suomikoulu olisi
vastannut moniin minulla ja muilla suomalaislapsilla
olleisiin tarpei-siin. Paitsi että Suomikoululla autetaan
lapsia pitämään yllä suomen kielen taitoaan, se on
myös paikka, jossa niin lapset kuin heidän vanhempansakin voivat tavata muita suomalaisia, jakaa
kokemuksia ja pitää yllä suomalaista kulttuuria ja
suomalaisia perinteitä.
Mutta miksi muuttaa ulkomaille, jos aikoo viettää
aikansa toisten suomalaisten seurassa suomalaisia
perinteitä ylläpitäen, joku saattaa kysyä. Suomesta

pois muut-taminenhan on seikkailu, jonka on määrä
opettaa uusia tapoja toimia uudessa ympäristössä ja
yllättävissä tilanteissa ja tarjota lapsille mahdollisuus
kansainvälistyä ja oppia uusi kieli. Vieraassa maassa
ja kulttuurissa elämisestä pitää ottaa kaikki irti, sillä
se on sekä lapsille että aikuisille ainutlaatuinen tilaisuus
oppia uusia korvaamattomia taitoja!
Totta. Mutta niin paljon kuin ulkomailla vietetyt vuodet
maailmankatsomusta avartavatkin, niihin liittyy
kuitenkin myös riski oman kulttuuri-identiteetin
hukkumisesta. Tämä riski on erityisen todellinen lapsilla
ja nuorilla, joiden identiteetti on vasta rakentumassa
ja löytämässä muotoaan. Heille kontaktit suomalaisiin
ja suomalaisuuteen ovat erityisen tärkeitä. Vaikka
kotona puhuttaisiinkin suomea ja elettäisiin suomalaisten perinteiden mukaisesti, jää suo-malaisuuden
monimuotoisuus lapsilta kokematta. Millaisia ovat muut
suomalaiset? Mitä muuta suomalaisuuteen liittyy?
Erityisen tärkeää on kommunikointitaitojen ylläpitäminen, eli kontaktin säilyttäminen suomen kieleen.
Mahdollisuus käydä Suomikoulua, jossa suomen kieltä
kuulee ja voi oppia rennossa ja mukavassa ympäristössä, on tärkeä ulkomailla asuville suomalaistaustaisille lapsille. Siellä heillä on tilaisuus oppia ja
käyttää suomen kieltä, löytää sitä kautta oma
suomalaisuutensa ja sovittaa se osaksi muuta
kulttuurista identiteettiään.
Epäilijöiden puolestaan kannattaa pitää mielessä, että
vieraasta kulttuurista oppiminen ja sen keskellä
eläminen ei ole ristiriidassa suomalaisuuden kanssa.
Oleskelu ulkomailla ei ole epäonnistunut, vaikka
osallistuisikin vaikkapa suomalaishenkiseen pääsiäistapahtumaan. Eikä ole suuri menetys, vaikka kerran
kahdessa viikossa tapaisikin toisia suomalaisia ja puhuisi
muutaman tunnin omaa äidinkieltään.
Tervetuloa Suomikouluun!
Sanelma Helkearo
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Tulevia tapahtumia Suomikoulussa
Virvon varvon tuoreeks
terveeks....
Suomikoululla vietetään pääsiäistä
9.4. Koulua on 15.00- 15.30, jonka
jälkeen lapset pääsevät kiertämään
neljää eri pääsiäis-aiheista rastia:
1. Kasvomaalaus
2. Virpomisvitsat ja Loru
3. Laululeikki
4. Kananmunien puhallus ja maalaus
Lopuksi lapsille jaetaan pääsiäistavaraa, jolla he voivat koristella viime
koulukerralla tehdyt rairuohot !

Pikkulinnut riemuissaan,
laulelee nyt kevät on
Suomikoulun kevätjuhlaa ja kouluvuoden päättymistä vietetään 14.
toukokuuta Arlingtonin River Legacy
puistossa. Puisto on varattu klo 10
-18 meidän käyttöömme.
Ohjelmassa mm. konsertti niin lapsille kuin aikuisillekin, taikuri, kaksi
pomppulinnaa lapsille sekä tietenkin
mukavaa yhdessäoloa grillauksen
lomassa. Suomikoulu tarjoaa makkarat, sinapit, munkit sekä kuohuviinit !
14.5. vietetään myös äitienpäivää,
eli se on erinomainen tilaisuus kaikille isille hemmotella äitejä ! Tarkempi
aikataulu päivästa tullaan julkaisemaan koulun webbisivuilla lähempänä juhlaa.
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa
PÄÄSIÄINEN
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus
ja kohokohta, juhlien juhla. Pääsiäisenä juhlitaan Kristuksen ylösnousemista kuolleista.
Pääsiäisen suomenkielinen nimitys
merkitsee alkuaan paastosta pääsemistä. Pääsiäinen on kristillisistä
juhlista vanhin ja merkittävin. Varhaisimmat tiedot pääsiäisen vietosta ovat 100-luvulta, jolloin
viikoittaisen ylösnousemusjuhlan,
sunnuntain, rinnalle tuli vuosittain
vietettävä pääsiäisjuhla.
Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskon ydinkohtia. Ilman ylösnousemususkoa ei ole kristillistä
kirkkoakaan. Kristityille Jeesuksen
ylösnousemus haudasta merkitsee
sitä, että Kristus on avannut uuden
tien kuolemasta elämään, synnistä
sovitukseen ja kadotuksesta
pelastukseen.
Pääsiäistä edeltää palmusunnuntaista alkava hiljainen viikko. Sen
alkupäivinä mietiskellään Jeesuksen
kärsimystietä. Kiirastorstain sisältönä on ehtoollisen asettaminen.
Kiirastorstai-illasta alkaa ristin ja
ylösnousemuksen pääsiäisen vietto,
joka ulottuu pääsiäispäivän iltaan
(ns. triduum sacrum, pyhä kolmen
päivän aika). Pitkäperjantaina
muistetaan Jeesuksen ristinkuolemaa syntien sovitukseksi.
Liturginen väri on silloin musta. Risti
ja ylösnousemus, kärsimys ja ilo
muodostavat pääsiäisen sanoman
kaksoisytimen: ylösnousemuksen
kirkkaus nousee haudan ja pahuuden pimeydestä. Pitkäperjantaita
seuraavana hiljaisena lauantaina
muistetaan Jeesuksen haudassa
oloa.

den valloista. Liturginen väri vaihtuu
mustasta valkoiseen, ilon, puhtauden ja riemun väriin. Paastonajan
jumalanpalveluksissa vaiennut
ylistys (kunnia, halleluja) soi jälleen.

KIRKOSSA TAPAHTUU

LASTENHOITO

Odotettu perheseminaari 29.-30.4.,
Briarwood Retreat Center Kaija
Maria ja Lari Junkkarin johdolla.

Seuraava lastenhoito 21.4.
Lisätietoa lastenhoidosta: Kati Autio
p. 214-680 1451, tai Tiina Tarvainen
p. 214-566 3958. Lastenhoitajia
tarvitaan, eli ilmoittaudu myös hoitajaksi!

Yard Sale / Kirpputori lauantaina
13.5. klo 7 am alkaen Rejoice kirkon
pihalla. Yhteyshenkilö: Jaana
Kattilakoksi p. 469-831 1912.
SEURAAVAT MESSUT
Su 16.4. pääsiäiskirkko klo 15,
kuoro, lasten egg hunt tapahtuma
ja kirkkokahvit.
PYHÄKOULUT torstaisin klo 17.30.
Myös 9-13 vuotiaiden esirippikoulu.
Tied. Mervi Nieminen p. 469-855
7972.

KUORO harjoittelee tiistaisin klo 18.
Tapahtumat ja toiminnot Rejoice
Lutheran kirkolla, 532 E. Sandy Lake
Rd., Coppell.
Pastori tavattavissa: p. 214-274
7867 m, ja 972-3043016 k. email:
paivo@rejoicelutheran.org Kirkon
web sivut www.finnishlutheran.org

Pääsiäinen julistaa Kolmiyhteisen
Jumalan rakkauden voittoa pimey-
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Hauskaa Syntymäpäivää

Hauskaa Syntymäpäivää kaikille Suomikoulun
oppilaille, jotka viettivät syntymäpäiväänsä Tammi
- Maaliskuussa 2006 !

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Leo 10.1. 1v
Johanna 12.1. 8v.
Joni 12.1. 10v.
Karoliina 14.1. 2v.
Sofia 19.1. 3v.
Laura 23.1. 9v.
Rebekka 31.1. 6v.

Joel 2.2. 1v.
Elias 3.2. 4v.
Krista 6.2. 6v.
Anton 9.2. 6v.
Isabela 12.2. 4v.
Jenni 13.2. 5v.
Axel 17.2. 2v.
Juho 19.2. 3v.
Erica 21.2. 3v.
Sara 21.2. 3v.
Iida 27.2. 8v.

Saara 1.3. 7v.
Aili 5.3. 3v.
Oskari 6.3. 3v.
Petteri 7.3. 6v.
Emil 15.3. 4v.
Eemil 19.3. 4v.
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Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com
Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
Rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com
Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

Pellet
(2-vuotiaat)
Rani ValdermarsdotterHanhisalo
469 - 363 9408
ragnheidurv@yahoo.com

Lotta Huhta, Sihteeri
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

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

Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net
Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
469- 569 8230
paula.valila@comcast.net
Eskari (5-6 -vuotiaat)
Hanna-Leena Pekkala
hantta@comcast.net
Milla Impola
Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Sari Piippo
Isot koululaiset (9+ vuotiaat)
Minna Koskela
469- 544 1903
Henni Ala
Susanne Ala
Pienet Tex-lapset (3- 5 vuotiaat, suomen kieli
toisena kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com
Katja M. Kinnunen,
Ohjaajien edustaja
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Huhtikuussa ! Lähetä juttusi Katariinalle
katariina.keranen@luukku.com 28.4. mennessä.

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2006
Ryhmän nimi

Ikä

Ohjaajat

Pallerot

0-1v.

Katja Kinnunen

Omput

1v.

Reija Patrakka

Pellet

2v.

Rani
ValdemarsdotterHanhisalo
Kirsi Varsa

Pupula

3 v.

Sari Kangasniemi

Röllit

4 v.

Paula Välilä

Eskari

5-6 v.

Hanna-Leena
Pekkala
Milla Impola

Eka- & Tokaluokka

7 -8 v.

Sari Piippo

Isot Koululaiset

9v.->

Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset

3-5 v.

Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset

yli 6 v.

Taru Parvin

Minna Lampinen-Närhi
Vanhempien edustaja
minna.lampinennarhi@gmail.com
Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja
mervi.nieminen@charter.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net
Isot Tex-lapset
Taru Parvin
taru.parvin@comcast.net
817-579-7885

Kevään koulupäivät:
9.4. (Pääsiäisrieha)
23.4.
30.4.
14.5. (Kevätjuhla)
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