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www.finnish-schools.org/dallas

JOULUKUU 2003 Pohjois-Teksasin Suomi-koulun uutislehtinen
Suomi           koululainen

Puheenjohtajan Palsta

Suomikoulun kevätlukukausi alkaa 17. tammikuuta !

Hyvää Joulua & Ihanaa Uutta Vuotta 2004 !

Mennyt vuosi on ollut jälleen hyvin
tapahtumarikas.  Tämä vuosi toi
muun muassa mukanaan koulul-
lemme uuden sijainnin ja koulun
sijainnin vaihtuminen voi olla
mahdollista myös ensi vuonna.
Kirkolla ei ole tällä hetkellä tarvit-
tavaa määrää luokkahuoneita ja
varsinkin Tex-lapset ja Eskari ovat
saaneet kärsiä tosi huonoista ti-
loista.

Lapsemme tekivät mahtavia pii-
rustuksia Itsenäisyyspäivän gaa-
laan ja painatimme lasten piirus-

Finnish Language School of North Texas/Library
C/O Nokia
6000 Connection Drive
Mail Stop 3:132
Irving, TX 75039

Kevään koulupäivät ovat
seuraavat:

17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3.,
27.3., 4.4., 17.4., 1.5.
Vappujuhla, 8.5. Kevätjuhla

tuksista myös joulukortteja.
Kiitokset kaikille piirustuskilpai-
luihin osallistuneille!

Lämpimät kiitokset ohjaajille,
johtokuntalaisille sekä kaikille
muille vapaaehtoisillemme suures-
ta  työpanoksesta lastemme hy-
väksi.  Olette mahtavia ja työsken-
tely kanssanne on ollut etuoikeus!

Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta.

Sinikka

Suomikoulun virallinen osoite:
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Hei vain kaikille!

Kaunis kiitos kaikille, joiden kanssa
olen saanut tehdä töitä Suomi-
koulun ohjaajana ollessani.
Jättäydyin pois nyt joululta, sillä
meidän perheeseen on tulossa
uusi tulokas ensi vuoden maa-
liskuussa. Sonja Kujala on ystä-
vällisesti lupautunut jatkamaan
Palleroiden vetäjänä. Sonja on
koko ikänsä harrastanut musikkia
joten lauluhommat kyllä onnistuu
ja 1-vuotiaan äitinä leikkitaitokin on
hyppysissä.

Kun taivas on tumma ja
pohjoisesta tulee,

silloin enkelin laulun kuulee.
Se rakkautta ja lämpöä koteihin

laulaa
ja kaikille toivottaa joulurauhaa.

Oikein ihanaa Joulunaikaa kaikille
suomikoululaisille!

:-) Johanna

Joulu kuulostaa kulkuselta
Joulu tuntuu pumpulilta
Joulu maistuu piparilta
tai namuselta
tai mantelilta.
Joulu näyttää tähtöseltä
Joulu näyttää kynttilältä
Joulu tuoksuu vihreältä
tai punaiselta
tai ruskealta.
Sillä joulukuusi on vihreä,
ja kuusen oksan katkossa
on piparpossun seurana
kirkkaanpunainen omena.

Hauskaa Joulua toivottaapi
eskarin vetäjät Leija ja Mervi.

Nähdään jälleen ensi vuonna.

Jouluinen Tervehdys!

"Kun jouluaatto vihdoin
valkenee, on pitkä ollut tontun

tie.
Ja lippaan salaisen hän noutaa,

se rakkautta sisältää.
Ja ystävyyttä, vapautta hän

lippaastansa tyhjentää.
Kun jouluaamu saapuu, ilo

peittää maan ja ihmissydämet on
rauhaa tulvillaan,

niin jossain alla taivaan
pohjoisen pien tonttu lepää

hymyillen."

KIITOS kaikille suloisille ompuille
ja pelleille ja heidän vanhem-
milleen UPEASTA syksystä!

On ollut kiva tutustua teihin ja
seikkailla yhdessä satujen ja
leikkien maailmassa. Lauantai-
iltapäivät Suomikoululla teidän
kanssanne ovat olleet niin muka-
via ja mieleenpainuvia, että haikein
mielin luovutan ohjaajapestin
eteenpäin, meidän perheen kes-
kittyessä keväisen vauvan tuloon.

Iso kiitos myös Paakkolanvaaran
Annalle, joka on luontevuudellaan
ollut suuri apu tuntien toteutuk-
sessa.

Levollista yhdessäoloa ja Nau-
tinnollista Joulunaikaa kaikille
Suomi-koululaisille!

Lämpimin halauksin

EskarilaisetPallerot Pellet & Omput

Hei!

Kiitos kaikille kolmasluokkalaisille
mukavasta ja toiminnan
täyteisestä syksystä!

Mukavaa ja rauhallista Joulua!

Toivottavat

Minna ja Mira

Kolmasluokka
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KIRJASTONYSTÄVÄT !

Vuosi  lähestyy loppuaan ja on aika
tehdä yhteenvetoja kuluneesta
vuodesta.

Kiitän Nokian Presidentte K-P
Wilskaa, joka on mahdollistanut
meille kirjaston ylläpitämisen
luovuttamalla meille tilat Nokialta ja
näin samalla kannustanut ja pi-
tänyt tärkeänä sitä työtä, mitä
Suomikoulu tekee täällä suoma-
laisten keskuudessa, jotta meillä
kaikilla olisi mahdollisuus ylläpitää
omaa äidinkieltä. Kiitän Kaikkia
vapaaehtoisia, jotka ovat autta-
neet kirjastolla kuluneena vuonna.
Erityiskiitos kaikille Teille, jotka olet-
te antaneet lahjoituksia kirjojen,
videoiden ja lehtien muodossa.

Kiitos kuuluu myös Suomikoulun
Johtokunnalle, joka on ymmärtänyt
suomen kielen tärkeyden meille
kaikille ikää katsomatta ja antanut

näin kirjastolle arvokasta tukea.
Mutta suurin kiitos kuuluu Teille
kaikille kirjastossa kävijöille, sillä
ilman Teitä ei kirjastoa olisi. Suuret
kiitokset Teille Kaikille.

Toivotaan, että tulevana vuonna
kirjasto saa hieman isommat tilat,
mutta jos ei, pärjäämme näinkin,
sillä sopu sijaa antaa. Toivon , että
olette viihtyneet kirjastossa käy-
dessänne ja olette löytäneet
mieluista luettavaa ja katseltavaa.
Toivon myös, että ne jotka eivat
ole päässeet käymään vielä
uudessa kirjastossa tulisitte
vierailulle, sillä kirjastohan on nyt
auki joka keskiviikko 11-13.30,
sekä suomikoulukerralla lauantai-
na klo 14 00-15.45. Jos nämä ajat
eivät sovi sinulle, ota yhteyttä
minuun niin mietitään vaihtoehtoja,
joil la saisimme juuri sinulle
luettavaa, sillä meillähän on
melkein kaikki syksyn uutuudet ja

Kirjaston kuulumisia

Merviltä voileipä- ja täytekakut ym. tarjottavat. Hänet voi
myös tilata laittamaan illallis- tai cocktailkutsut sekä
perheen viikon ruoat kotiin jääkaappiin.

Hintaesimerkkejä:
cocktailpalat $1-5/kpl
laatikot $5-15/kpl
voileipäkakut alk.$30
täytekakut alk.$20
illalliset (alku-,pää-,ja jälkiruoka) tarjoiluineen alk.$40/henkilö
viikon kotiruoat (5x4 annosta) alk.$325

Tiedustelut: 972-672-2446/Three Sisters Personal Chef
Service

 Kyllästyttääkö ruoanlaitto ?

lehtiäkin tulee toistakymmentä
Suomesta. Kaikki ovat tervetulleita.

Toivotan Teille kaikille oikein
rauhaisaa Joulun odotusta ja
Menestystä tulevalle Vuodelle
2004.

Kukka nukkuu talviunta
valkolumi peittonaan.

Päivien lyhetessä tarvitsemme
valon taikaa.

Hiljaisia hetkiä, elävän tulen
lämpöisiä liekkejä.

- ja KIRJOJA

Leila

iltaleila@verizon.net

Pupula

Hyvää ja rauhallista Joulua
pupulan ryhmäläisille ja kaikille
suomikoululaisille! Kiitokset
kuluneesta syksystä ja nähdään
taas ensi vuonna.

Tonttuterveisin,
Katja M.Kinnunen.



Erityistapahtumia, kursseja sekä kerhoja

Suomalaisten Naisten Yhdistyksen sivuilta http://go.to/suominaiset
löytyy tietoja ajankohtaisista tapahtumista alueellamme.

Hae lisää tietoja SNY:n WEB-SIVUILTA tai soita Helena Tiaiselle
817-481-9953 tai Kirsi Wallerille 817-265-3294

Suomalaisten Naisten Yhdistys
(Finnish Women’s Club)
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Helmikuussa 11 – 15, 2004 on
mahdollisuus olla mukana Yhdys-
valtojen mantereen isoimmalla
etnisellä festivaalilla, eli Finn-
Festil lä. Tapahtuman teema
’trooppisesti erilainen’ kertoo jo
sen, että voit kokea olevasi
keskellä kesää helmikuussa!
Juhlat järjestetään ainutlaatui-
sessa ympäristössä, mantereen
viimeisessä jäljelläolevassa
Finntownissa, Lake Worthissä ja
Lantanassa.

Tässä juhlassa et vain tapaa
ystäviäsi ja nauti miellyttävästä
floridalaisesta ilmastosta: festi-
vaalien aikaan Finntown muuttuu
suureksi kulttuurin näyttämöksi,
jossa on tarjolla monipuolista
ohjelmaa kaikenikäisille. Bryant-
puistossa olevalla torilla perheen
nuorimmaiset voivat tutustua
erilaisiin työpajoihin (workshops):
pajoissa lapset pääsevät osal-
lisiksi musiikista, taikuudesta ja
taiteesta. Tietenkin tarjolla on

muutakin perinteistä huvitusta ja
naposteltavaakin. Aikuiset voivat
osallistua erilaisiin keskustelu-
tilaisuuksiin ja luennoille: aihepiirit
vaihtelevat suomalaisen kansal-
lisidentiteetin synnystä nykypäi-
vän Suomi-kuvaan ja kalastuk-
seen isoilla järvillä: jokaisen
makuun on varmasti jotakin
tarjolla.

Päiväsaikaan voit tutustua torin
tarjontaan ja osallistua luennoille
sekä taide –ja musiikkiesityksiin.
Illat taas täyttyvät konserteista,
teatteriesityksistä, illallisista;
tietenkin yksi varteenotettava
vaihtoehto on suunnata kulkunsa
rantaan ja nauttia iltakävelystä
Atlantin aaltojen tahdissa.

Helmikuu on suosituinta turisti-
aikaa Floridassa, joten toimi
nopeasti ja varaa matkasi.
Seuraavista osoitteista saat li-

sätietoa majoituksesta, kuljetuk-
sesta, konserteista ym.

FinnFest Inc.
928 S E Street,
Lake Worth, FL 33460;
p. 561-582 0554

sähköposti:
info@finnfest2004.com ja
verkkosivu:
www.finnfest2004.com

Teksti: Pirkko Hukka

FINNFEST2004: KULTTUURISTA
ILOA FLORIDAN AURINGON ALLA



Papin
palsta
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Sunnuntaina 14.12.2003 klo 18.00
Rejoice Luterilaisella kirkolla, 532 Sandy Lake Road, Coppell

Tule laulamaan kanssamme tuttuja joululauluja.

Tervetuloa koko perheellä !

Kauneimmat Joululaulut

Joulu tulee aina kuin yllättäen. Siitä
huolimatta, että almanakassa on
vuoden alusta asti ollut merkittynä,
että joulu on 25. joulukuuta.
Luulen, että moni muukin jakaa
tämän kokemuksen. Apua! Joulu
on aivan kohta.

Viisaat ihmistuntijat ovat toden-
neet, että tälläiset juhlat ja loma-
ajat herättävat helposti odotuk-
sia,jotka eivät toteudu. Ne luovat
paineita ja saattavat tuoda petty-
myksen. Meillä on erilaisia toiveita.
Niiden toteuttaminen tai toteutu-
matta jääminen luo ristiriitoja.

Uskaltaako siis ollenkaan valmis-
tautua jouluun? Kyllä varmasti, me
tarvitsemme tämän juhlan, mutta
lienee viisasta olla maltillinen ja
ottaa huomioon toiset. Hirveä
panostus ulkoiseen puoleen ei
yksin luo juhlaa. Mielten viritty-
minen, ihmisten välinen lämpö ja
rauhan imapiiri kyllä.

Koulu on ollut jouluperinteen
ylläpitäjä Suomessa. Koulujen
"kuusijuhlat" olivat tärkeitä tapah-
tumia. Koulu on opettanut meille
yhteiset joululaulut ja virretkin.
Beetlehemin näytelmä seimineen
on ollut esillä. Toivon, ettei Suomen
uusi uskonnonvapauslaki muuta
tilannetta.

Vieraassa maassa meille Suo-
mesta tulleille sekoittuu jouluun
aina myös kaipaus. Aivan kuin
oikea joulu olisi siellä Pohjolassa.
Sitä tärkeämpi on, että koetamme
liuoda sen tännekin, erityisesti
lasten koettavaksi. Ja toivon, että
mukana olisi aina myös oikea
joulun sanoma.

"Nyt Beetlehemiin! Siellä me
näemme sen, mitä on tapahtunut."
Olkoon joulu tätä matkaa Beet-
lehemiin, Jeesus-lapsen tykö.
Sinne kuuluu yhä enkelten laulu.
Ihmisen mieltä koskettaa siunaten
taivaallinen valo ja rauha.

Päivö Tarjamo,
puh. 972-304 3016 ja 214-274
7867

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Sunnuntaina 14. joulukuuta klo 18
Rejoice-kirkolla (Coppell). Tule
laulamaan yhdessä, kuulemaan
joulun musiikkia ja hiljentymään.
JOULUMYYJÄISET tilaisuuden
jälkeen.

JOULUKIRKKO

Joulupäivänä 25.12. klo 11.00,
Rejoice -kirkolla. Kuoro laulaa,
yksinlaulua ja tutut joulun virret.
Tule ja tuo läheisesi ja ystäväsi.

LASTENHOITO

Rejoice-kirkon tiloissa vielä
lauantaina 20.12. klo 14-20. Ilm.
Sari Vitikalle puh. 972-393 3233
tai 214-566 2873.

Vuoden 2004 ensimmäinen suo-
malainen jumalanpalvelus sun-
nuntaina  18.1. klo 15.00. Pyhä-
koulut alkavat torstaina  15.1. klo
18.



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Johanna Illikainen
1168 Hidden Ridge Dr.#2366
Irving, TX 75038
817-917 6968
972 550 9302
johanna.illikainen@nokia.com
illikaiset@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Katja Kinnunen
1136 Hidden Ridge #2201
Irving, TX 75038
972–714 3744
katjan.posti@luukku.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Katja M.Kinnunen
1104 Hidden Ridge Dr. #2011
Irving, TX 75038
972- 518 1080
katjakinnunen73@yahoo.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Elina Koskelin
972-304 1407
469 -487 6711

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos
8124 Case Dr
Plano, TX 75025
214-673 7727
mika.palmroos@st.com

Mervi Nieminen
340 Meadowood Ln
Coppell, TX 75019
214-263 7294
mervi.nieminen@attbi.com

Ekaluokka (6-7 -vuotiaat)
Tokaluokka (8-9 -vuotiaat)
Marja Paakkolanvaara
2341 Red Maple Rd
Flower Mound, TX 75022
mpaakkol@edu.ouka.fi

Kolmas luokka
(alle 10 -vuotiaat)
Minna Koponen
620 N.Coppell Rd. #1007
Coppell, TX 75019
972–393 4990
minnakoponen@vzavenue.net

Mira Varis
620 N. Coppell Rd. #906
Coppell, TX 75019
972–393 7415

Isot koululaiset
(10+ -vuotiaat)
Anu Eerola
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469-438 5119
anu.eerola@vzavenue.net

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat,suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
6316 Halifax Rd.
Fort Worth, TX 76116
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
1004 Steeplewood Dr.
Grapevine, TX 76051
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Ryhmän nimi ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Johanna Illikainen

Omput &Pellet 1 - 2 v. Katja Kinnunen

Pupula 3 v. Katja M. Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

Eskari 5 - 6 v. Leija Kurkvaara-
Palmroos &
Mervi Nieminen

Ekaluokka &
Tokaluokka 6 - 9 v. Marja Paakkolanvaara

Kolmas luokka 10 v. Minna Koponen &
Mira Varis

Isot koululaiset 10+ v. Anu Eerola

Pienet Tex-lapset  3 - 5 v. Tiia Hyde &
Marilyn Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Tiia Hyde &
Sinikka Cravey

Tammikuun suomikoululainen ilmestyy lauantaina
31.tammikuuta. Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään tiistaina
27. tammikuuta.

Kiitos !

Tammikuun Suomikoululainen

Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, rahastonhoitaja
620 N.Coppell Rd. #2007
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli.bergius@hotmail.com

Anu Eerola, ohjaaja jäsen
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469 - 438 5119
anueerola@vzavenue.net

Sinikka Dickerson, puheenjohtaja
1921 Roselle Court
Arlington, TX 76018
817–468 0241
FLSTexas@aol.com

Lotta Huhta
620 N. Coppell Rd.# 2706
Coppell, TX 75019
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
1538 Wayside Drive
Keller, TX 76248
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
6209 Love Dr. #3036
Irving, TX 75039
972 - 643 0253
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
mpaakkol@edu.ouka.fi

Anne Sirvio, historiikin kerääjä
660 Raintree Circle
Coppell, TX 75019
972–304 9424
annemaaritsirvio@hotmail.com

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
2714 Pinehurst Dr.
Grapevine, TX 76051
817–481 9953
htiainen@attbi.com

Satu Vesala, web master
620 N. Coppell Rd. #
Coppell, TX 75019
satu_vesala@hotmail.com

Isot Tex-lapset (yli 6- vuotiaat,
lukutaitoiset)
Sinikka Cravey
3211 Fisher Court
Arlington, TX 76001
817-572 6369
sinikka@comcast.net

Emännät:

Heli Bergius
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja Saari
katja.m.saari@luukku.com

Suomipuoti:
Teija Jylänki
Elisa Stoor
Rita Salonen

Suomi-koulun kirjasto
on auki keskiviikkoisin

kello 11.00–13.00
sekä aina ennen

suomikoulua
kello 14.00 - 15.40

Kirjasto sijaitsee Nokian 3. talon alakerrassa.
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