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Elämä pelkistetymmillään on kommunikointia ja 
toimintaa. Kommunikointiin tarvitsemme toisia ihmisiä, 
ja toimintakin on monesti mielekkäämpää, kun 
siihen osallistuu useampia ihmisiä. Me suomalais-
teksasilaisen yhteisön jäsenet olemme yhdessä 
rakentaneet tapoja toimia kielisaarekkeessa. Tapoja, 
joilla pidämme omaa suomiyhteyttämme elävänä 
sekä kielellisesti että kulttuurillisesti. Tapoja, joilla me 
kasvatamme omien perheidemme lisäksi lapsemme 
osaksi Suomi-yhteisöä ihmissuhteiden osalta mutta 
laajemmin ajatellen kieli- ja kulttuuriyhteisöömme 
kuuluviksi. Olemme todenneet, että perheen lisäksi 
Suomi-yhteisö on tukemme ja ilomme. 

Kaksikielisyys on rikkaus. Tästä minulla on 
omakohtaista kokemusta vietettyäni pari vuotta 
lapsuudestani Ruotsissa, ja sen jälkeen ala-asteen 
ruotsinkielisessä koulussa Oulussa. Pisteliäinä hetkinä 
saattaisin tosin sanoa puolikielisten koulussa. 80-luvun 
alussa Suomesta Ruotsiin sodan jälkeen muuttaneiden 
ja heidän jälkeläistensä paluumuutto oli hyvässä 
vauhdissa. Näiden perheiden lasten kielitaidoissa 
oli toki variaatiota, mutta kyllä kouluarkea leimasi 
puutteellinen puhuttu suomen kielen taito, ja sujuvalta 
kuulostava ruotsi, mutta jossa kirjoittaessa paljastui 
rakenteiden hallinnan ongelmat sekä sanaston 
suppeus.  Koulupihalla kuultu objektivirheen sisältänyt 
“Anna mulle yhden karkin” – pyyntö ei ollut kovinkaan 
uskottava, ja jäi monesti tuloksettomaksi. Verensokerin 
alhaisuus ei kuitenkaan ollut suurin ongelma, vaan 
lasten vaikeudet yleisessä koulutyössä.  Monesti 
näiden lasten perheissä arkikieli oli epäkonsekventtinen 
sekoitus suomea ja ruotsia. 

Suomessa on tehty paljon kaksikielisyys ja 
–puolikielisyystutkimusta. Kielen oppimisen yksiselit-
teinen tutkimustulos on se, että lapsen on hyvä hallita 
äidinkielensä rakenteet, jonka päälle voi oppia monia 
vieraita kieliä täydellisestikin. 

Täällä Teksasissa törmään lapsuuteni kielimaisemaan 
uudestaan, joskin eri roolissa. Me Suomi-koulussa 
haluamme antaa teille kaiken mahdollisen tuen suomen 
kielen opettelussa, kahden kulttuurin vaalimisessa ja 

yhteensovittamisessa. Haluamme motivoida lapsianne 
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan suomen kielellä 
ja nauttimaan suomalaisista juuristaan. Positiivisella 
asenteella, kannustamalla, neuvomalla  pyrimme 
luomaan lapsille turvallisen  oppimisympäristön jossa 
on mukava oppia uusia asioita. 

Me Suomi-koulun ohjaajat tarvitsemme myös 
teidän apuanne vanhemmat. Teemme opetustyötä 
vapaaehtoisesti ja nautimme siitä valtavasti, 
korvaukseksi saamme hyvän mielen, mukavia muistoja 
ja aitoja kontakteja teidän lapsiinne. Apuanne tarvitaan 
sekä kommunikaatiotasolla, että toiminnassa. Olkaa 
aktiivisesti suomenkielisiä ja toimikaa suomenkielellä!

Lisäksi tarvitsemme aivan konkreettista apua. 
Suomi-koulun tilojen vuokrasopimukseen kuuluu, että 
tilat on siivottava käytön jälkeen ja jätettävä siistiin 
kuntoon. Tarvitsemme teidän apuanne siivouksessa ja 
paikkojen järjestämisessä koulun jälkeen. Siivousvuorot 
on jaettu ryhmien vanhemmille vuorotellen. Suomalaista 
talkooperinnettä kunnioittaen, olisi hienoa, jos jaettujen 
vuorojen lisäksi hommiin tartuttaisiin myös silloin kun 
oma vuoro ei ole kyseessä. Näin  saisimme isomman 
siivoustiimiin kasaan ja selviäisimme yhdessä yhteisönä 
nopeammin siivousvelvoitteesta. 

Tavataan Suomi-koulussa ja laitetaan imuri laulamaan 
;-)

Eeva Toiviainen

PS 
Lapsuuteni koulu täytti syyskuussa 150 vuotta. 
Ruotsinkielinen koulu täysin suomenkielisessä Oulussa 
elää menestyksellisempiä vuosiaan. Vaikka itse 
ratkaisin koulutieni vaihtamalla suomalaiseen kouluun, 
ymmärrän, että osa ruotsinkielisen koulun vahvuutta on 
se yhteisöllisyys, jota pieni kielivähemmistö on vaalinut 
kaikki nämä vuodet. Olen iloinen siitä, että olen jälleen 
osa tämänkaltaista yhteisöä.  

Kommunikointia ja toimintaa
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Isabella, 1.10. 4v
Alex Farhadi, 4.10. 8v

Tilda Nieminen, 15.10. 11v
Alexandra, 31.10. 8v

Paljon Onnea Lokakuun Sankareille !

Kirjastokuulumisia

Elämme muutosten aikaa monella tavoin, 
myös Suomikoulussa. Kevään 2009 aikana 
kirjastomme yhteydessä oleva Suomi-puoti 
muutti konseptiaan kansainvälisempään 
suuntaan. Muutos oli tarpeellinen ja kan-
nattava, sillä myynti (josta syntyvä tuotto 
tulee kokonaisuudessaan Suomi-koululle) 
on noussut.
 
Seuraava muutos koskee nykyisiä tilo-
jamme, jotka saneerataan NSN:n käyttöön. 
Meidän uudet tilamme tulevat entisen 
kuntosalin tilalle, sinne saamme erillisen 
International-Shop’n, kahvitteluaulan sekä 
kirjastotilan. Saneerauksen ajaksi jou-
dumme sulkemaan kirjaston noin kahdeksi 
kuukaudeksi. Kirjasto ja puoti ovat avoinna 
vielä maanantaina ja keskiviikkona klo 11-
13. Käythän lainaamassa joululukemista 

sekä tekemässä jouluherkkuostokset jo 
nyt. Kaikista kirjastoa ja puotia koskevista 
muutoksista tiedotetaan Suomikoulun 
webbisivujen kautta.
Kirjasto auki
 ma 2.11. klo 11-13
 ke 4.11. klo 11-13

Alustavasti kirjasto on kiinni 6.11. - 31.12. 
2009. 

Nähdään kirjastolla !!

t. Leila
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Isojen Koululaisten Syksy
Suomi-koulu pyörähti reippaasti käyntiin syyskuun 12. ja aiheena oli piirustus. Tunnil-
la tutustuttiin väreihin ja muotoihin paikalle tuotujen ihanien hedelmien ja vihannesten 
kera. Sitten piirrettiin hienoja kuvia näistä. Lapset tekivät myös ison kartongin täyteen 
värikkäitä kädenjälkiään. Tämä kartonki oli esillä 4.10. pidetyssä perhemessussa, jossa 
pääaiheena oli Unicefin Lapsen Oikeudet. Osa tunnista käytettiin ravintoamme koskevaan 
yleistietoon. Tehtiin pieni ryhmätyö improvisaationa liittyen aiheeseen. Siinä antioksidan-
tit, vapaat radikaalit ja solut näyttelivät mitä ihmiskehossa tapahtuu kunkin ryhmän vai-
kutuksesta. Paikalla oli ennätysmäärä eli 18 lasta.

Lauantaina 26.9. kokattiin keittiössä vohveleita Ragnheidurin johdolla ja Kristiinan 
avustamana. Vatkaimet surisivat, aineosia mittailtiin tarkasti kulhoihin, mietittiin mitä 
taikinaan laitetaan mausteeksi, aineosat sekoitettiin sähkövatkaimella ja sitten vohvelit 
paistuivat suussasulaviksi vohvelirautojen syleilyssä. Parasta oli tietenkin valmiit vohvelit, 
joihin pursotettiin vielä kaiken kukkuraksi kermavaahtoa päälle. Muutama vohveli jäi vielä 
kotiinkin vietäväksi. Hetki loppuajasta käytettiin Unicefin Lapsen Oikeuksien parissa, joka 
olikin lasten mielestä mielenkiintoinen aihe kun keskustelua käytiin mm. lasten elämästä 
eri kulttuureissa.

Miksi Unicefin Lapsen Oikeuksia on sisällytetty Suomi-koulun syksyn tuntien ohjelmaan? 
Lasten yleistiedonkin kannalta on tärkeää, että Suomi-koulun lapset tietävät mikä on 
YK tai Unicef ja Lapsen Oikeudet. Aiheesta keskusteltiin silmälläpitäen 4.10. pidetyn 
perhemessun pääaihetta, joka oli Unicefin Lapsen Oikeuksien 20-vuotispäivän kunniaksi 
järjestetty tapahtuma. Näin Suomi-koulu tekee yhteistyötä suomalaisen kirkon ja koko 
Suomi-yhteisön kanssa. Messussa Lapsen Oikeudet olivat näkyvästi esillä ja silloin Suomi-
koulunkin lapset tunnistivat heti, että nyt on kyse heidän oikeuksistaan ja puhutaan heille 
tärkeistä asioista.

Isojen koululaisten Suomi-koulun syksy jatkuu mielenkiintoisten aiheiden parissa. 
Äidinkieltä, siis suomea, tullaan harjoittelemaan 17.10. tunneilla lukemisen ja kirjoittamisen 
harjoituksina. Sitten on luvassa liikuntaa 31.10. , monikulttuurisuutta avarretaan ja 
pohditaan 7.11., käsitöitä tehdään 21.11. ja Joulujuhlaa vietetään 12.12. 

Tässä pääpiirteittäin Isojen koululaisten syksyn 2009 ohjelma, joka on tahdottu suunnitella 
mahdollisimman mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi, pitäen koko ajan mielessä suomalaiset 
perinteet ja niiden säilyminen lastemme tietoisuudessa. Eri alojen asiantuntijat antavat 
aikaansa ja jakavat tietojaan suurella sydämellä koululaistemme parhaaksi. Lapset ovat 
meille kaikille maailman tärkein asia!

Valoisin aatoksin,
Kristiina Ahlfors
Isojen koululaisten ohjaaja ja operaattori 



Hei! 

Olen Mervi Keränen ja asunut perheeni kans-sa 
Southlakessa kohta kolme vuotta. Suomi-koulun 
toiminnassa olen ollut mukana mm. opena ja 
kirjastolla satutätinä. 

Tällä hetkellä toimin Suomi-koulun johto-
kunnassa vanhempien edustajana ja pyrin 
muutenkin auttamaan erilaisissa suomi-yhteisön 
toiminnoissa. Minuun voit ottaa yhteyttä niin 
ruusujen kuin risujenkin merkeissä koskien 
Suomikoulun toimintaa. 

Suomikoulun webbisivuilta löytyy oma van-
hempainnurkkauspalsta, jonne palautetta voi 
jättää tai sitten voit kirjoitella suoraan s-postiini 
mervi.keranen@yahoo.com. 

Aurinkoista syksyä kaikille!

Mervi 

Hei, 

olen Vilma Kuvaja ja olen 14v.  Olen kahdek-
sannella luokalla Coppel Middle School Northissa. 
Olen koulun bändissä ja soitan huilua. Olen tänä 
syksynä apuopettajana Suomi-koulussa Röllit-
ryhmässä. 

t. Vilma

 

HEI ISOT KOULULAISET JA HEIDÄN 
VANHEMPANSA

Olen Kristiina Ahlfors. Minulla on ollut ilo ohjata 
isojen koululaisten ryhmää syksystä 2008 lähtien. 
Toimin myös heidän operaattorina järjestäen 
ja valvoen muidenkin vapaaehtoisten heille 
pitämiä tunteja. Isojen koululaisten tuntisisällöt 
on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman 
monipuolisiksi ja kehittäviksi huomioiden 
ryhmän haastava 9-15 -vuotiaiden ikäjakauma.

Toimin myös Suomi-koulun johtokunnassa 
varapuheenjohtajana ja Suomalaisten Nais-
ten Yhdistyksen puheenjohtajana. Aikaa jää 
vielä kuorolle, lukemiselle ja monien mielen-
kiinnonkohteideni tutkimiselle. Mottoni onkin: 
ihmisen elämän tarkoitus on oppia vauvasta 
vaariin ja kehittää jatkuvasti itseään.

Ilolla eteenpäin!
Kristiina Ahlfors  

Suomi-koulun tekijöitä
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Pienten lasten muskari perjantaina 6.marraskuuta klo 10.00

Viime viikolla pidettiin ensimmäinen muskari ja paikalla oli yhteensä 15 vanhempaa ja 17 lasta.  
Päätettiin jatkaa toimintaa eli tervetuloa kirkolle pienten  lasten kanssa leikkimään ja laulamaan 
Tuula Helisteen johdolla ja tietenkin tapaamaan tuttuja.
 
Nuortenilta lauantaina 7.marraskuuta klo 18.00-20.30

Kokoonnutaan Thompsoneilla Southlakessa, osoite: 1610 Regal Oaks Drive, Southlake,TX 76092. 
Riparilaisilla on tunnit ennen sitä samassa paikassa, joten he ovat myös paikalla. Mukavaa 
yhdessäoloa, tarjoilua. Sopikaa kimppakyytejä! 

Isänpäivän messu sunnuntaina 8.marraskuuta klo 16.00

Isänpäivän messussa noudatetaan perinteistä messukaavaa ja lauletaan tuttuja virsiä. Saarnan 
pitää Irene Erkko. Messun aikana siunataan tehtävään uusi kappelineuvoston jäsen Heikki Heliste, 
siunaamassa mukana neuvoston varapuheenjohtaja Hannu Impola ja neuvoston jäseniä.  Messussa 
muistetaan myös edesmenneitä läheisiä ja heille voi sytyttää muistokynttilän messun aikana.
Messun jälkeen juhlitaan isänpäivää täytekakku kahveilla hienomman kaavan mukaan.

Messussa olisi kiva jokin musiikkiesitys (laulu tai soitto). Halukkaat ottakaapa yhteyttä Seppoon. 

Lasten ja nuorten yöleiri Briarwoodissa 21.-22.marraskuuta

Leiri on tarkoitettu kouluikäisille (elementary-, middle- ja high-school).  Pienemmille ja isommille 
omat ohjelmakanavat. Partiotoimintaa, seikkailua, yhdessäoloa.  Illalla yhteinen iltanuotio 
ja illanvietto. Leiri alkaa lauantaina n. klo 15.00 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00 mennessä. 
Sunnuntaina vietämme yhdessä nuotiohetkeä retkipäivän väen kanssa.  Olemme majoittuneet 
uusiin Oak Grove-alueen mökkeihin. Leirin hinta $80. Leirille ovat tervetulleita myös vanhemmat 
tai toinen! Miettikääpä! Ilmoittautumiset Sepon sähköpostiin 15.marraskuuta mennessä! . 
Ilmoittautuneille tulee vielä leirikirje, missä tarkemmat ohjeet ja aikataulut leiristä ja tarvittavasta 
varustuksesta.
Lisätietoja Sepolta
Briarwoodin tiedot löytää osoitteesta: www.briarwoodretreat.org

Retkipäivä Briarwoodissa sunnuntaina 22.marraskuuta

Kaikkien suomalaisten retki- ja virkistyspäivä Briarwoodin leirikeskuksessa klo 9-16. Ohjelmassa 
aamukahvit, klo 10-12 rakennamme Irenen johdolla parisuhteen palikoista talon; mielenkiintoinen 
keskusteluhetki – sopii sinkuille, seurusteleville, nuorille ja vähän vanhemmillekin aviopareille ja voi 
olla hyvin mukana  ilman parempaa puoliskoa (lapsille samaan aikaan ulkoleikkeja), klo 12 lounas 
jonka jälkeen ulkoilua ja klo 14 nuotio leikkeineen, kilpailuinen ja lauluineen. Maksu $20 sisältäen 
aamukahvin, lounaan ja nuotioeväät. Ilmoittautumiset Sepon sähköpostiin 15.marraskuuta 
mennessä! . Ilmoittautuneille tulee vielä leirikirje. 
Briarwoodin tiedot löytää osoitteesta: www.briarwoodretreat.org
Pienet ja isot – lapset ja aikuiset TERVETULOA!

Suomi-kirkko tiedottaa 
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Halloween 2009



Ohjaajat ja Luokat  

Syksy 2009

Pallerot 
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Omput 
Tiia Hyde
tiiahyde@earthlink.net

Pellet
Susanne Farhadi
susannefarhadi@hotmail.com

Röllit 
Heidi Luukkonen
heidi.luukkonen@luukku.com

Eskari
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Eka-Tokaluokka
Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Isot koululaiset
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Apu-ohjaajat
Hanna Kattilakoski
Laura Kattilakoski
Sofia Hyde
Viivi Räinä
Vilma Kuvaja

Johtokunnan jäsenet

Syksy 2009

Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
214 - 224 2429
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Rahastonhoitaja
Tuija Räinä
tuija22@gmail.com

Sihteeri
Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Kirjastonhoitaja
Leila Jäämuru, 
214 - 228 2429
iltaleila@verizon.net

Suomikoululainen
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi
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     JÄSENKOKOUS

       Suomi-koulun jäsenkokous
      la 21.11. klo 12:00- 12:15

    Käsiteltävät asiat:
    1.Budjetti vuodelle 2010
    2.Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

      Äänestysoikeus kaikilla jäsenillä !

            TERVETULOA !


