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TAMMIKUU 2004 Pohjois-Teksasin Suomi-koulun uutislehtinen
Suomi           koululainen
Puheenjohtajan Palsta

Kevään koulupäivät
ovat seuraavat:

Helmikuu 14.2., 28.2.,
Maaliskuu 13.3., 27.3.
Huhtikuu 17.4.,
Toukokuu
1.5. Vappujuhla,
8.5. Kevätjuhla

USA:ssa on ollut ankara talvi,
mutta onneksi täällä Teksasissa
olemme säästyneet kylmiltä
ilmoilta.  Toivottavasti säät pysy-
vät suotuisina keväänkin aikana
ja säästymme tornadoilta.

Lämpimät kiitokset jokaiselle
ohjaajistamme hienosta joulu-
juhlasta.  Lastemme esitykset
olivat todella mahtavia ja oli
helppo huomata, että ammat-
tilaiset olivat asialla!  Joulujuh-
lasta jäi meille monelle mukavat
muistot.  On tosi hienoa, että
meillä on energinen ja tosi
aikaansaava ohjaajaryhmä,
joilla on paljon hyviä ajatuksia
toimintamme edistämiseksi

Kevääksi vapaaehtoisemme
ovat suunnitelleet monenlaista
toimintaa.  Luokkakuvat otamme
tällä koulukerralla jokaisesta
luokasta.  Entiseen tapaan kou-
lullamme on jäsenkokous helmi-
kuussa.  Helmikuun 28 on kirjan-
vaihtopäivä koululla, jonka oh-
jaajamme Malla järjestää.
Vapun suunnittelukin ohjaajajien
kanssa alkaa olla myös pikku
hiljaa työn alla.  Odotamme ke-
vään toimintaa innolla.

Saamme jatkaa kirkon tilojen
käyttöä tänä vuonna mikä on
meille suuri helpotus.  Kuitenkin
kirjastomme sijaitseminen No-
kialla (rakennus 3) on johtanut
siihen että kirjastopalveluja ei

käytetä läheskään yhtä paljon kuin
aikaisemmin.  Tämä on tosi harmi,
sillä meillä on monipuolinen suo-
malainen kirjasto tarjottavana
jäsenillemme.  Kirjasto on auki päi-
vän aikana sekä keskiviikkoisin
että lauantaisin,

Aurinkoista kevättä kaikille.
Nähdään koululla!

Sinikka

KOKOUSKUTSU

The Finnish Language School of North Texasin kevään
jäsenkokous pidetään
lauantaina 28 helmikuuta 2004 klo 15:00
Walnut Hill Lutheran Church juhlasalissa.

Kokoukseen kutsutaan kaikki koulumme jäsenet.
Äänestysoikeus on kaikilla jäsenmaksun maksaneilla.

Käsiteltävät asiat:
1. Vuoden 2003 toimintakertomus
2. Vuoden 2003 tilintarkastuskertomus
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Isot Koululaiset

Isojen koululaisten kevätlukukausi
on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin.
Kunnianhimoisena tavoittee/
namme on kevään aikana kerrata
sanaluokat ja opetella niihin liittyviä
asioita. Joukossamme on monen-
tasoisia oppijoita, joten harjoituk-
siakin on eritasoisia. Kielioppi-
tehtävät on jaettu lämmittely-,
treeni-, kisakausi- ja kunniakier-
roskuoriin, joista jokainen voi valita
itselleen sopivia pähkinöitä
purtavaksi.

Kieliopin lisäksi opettelemme
kirjoittamaan, lukemaan ja
tutkimaan erilaisia tekstejä. Näitä
taitoja on hyvä harjoitella
kotonakin. Vanhemmille pieni
muistutus: Suomi-koulun kirjaston
hyllyissä on paljon hauskaa luet-
tavaa isoillekin koululaisille!

Kevään aikana teemme myös
paljon ilmaisuharjoituksia. Niiden
tarkoitus on paitsi kehittää oppi-
laiden suomenkielistä suullista
ilmaisua, myös luoda luokkaan
hyväksyvää ilmapiiriä - näissä
harjoituksissa kaikki onnistuvat!
Pehmeän laskun ilmaisuharjoi-
tuksiin saimme viime kerralla
loistavilla pantomiimiesityksillä.

Kevään lukuisista juhlapäivistä
huomioimme ainakin ystävänpäi-
vän ja Kalevalan päivän. Mukavaa
kevään odotusta teille kaikille!

Anu

Pallerot

Hei!

Olen Sonja Kujala, vauvamuskarin
uusi ohjaaja. Olen asunut Irvingin
Rosemontissa mieheni Heikin ja 1-
vuotiaan tyttäreni Annin kanssa
kohta vuoden verran. Tätä ennen
ehdin valmistua Oulun Yliopistosta
pääaineenani perinnöllisyystiede.
Aikaa on kulunut paljon myös
musiikin parissa, lähinnä viulua
soitellen.

Palleroiden kevät jatkuu seuraa-
van ohjelman mukaan:

31.1 Palleron leikit
14.2 Ystäväni, tuttavani
28.2 Orkesteri
13.3 Eläinlauluja
27.3 Pallero matkustaa
17.4 Jumppalauluja
1.5 Vappujuhla
8.5 Kevätjuhla

Muskarikerroilla lauletaan ja
leikitään, kuunnellaan musiikkia
sekä tutustutaan pienille muusi-
koille soveltuviin soittimiin. Terve-
tuloa mukaan uudet ja vanhat
Pallerot!!

Iloisin  terveisin,
Sonja

TEX-lapset

PIENET TEX-LAPSET

Pienet Tex-lapset-ryhmä, joka
aloitti toimintansa viime syksynä,
on valmiina kevätlukukautta
varten! Ryhmässä opiskelee
suomea toisena kielenä seitsemän
reipasta 3-5-vuotiasta, joiden
kanssa on mukava touhuta.
Uusillekin on viela tilaa.

Tämän kevään teemoja ovat talvi,
ystävänpäivä, hedelmät ja
vihannekset, vaatteet, perhe ja
oppilaiden lempikirjojen esittely.
Tulemme myös vanhaan tapaan
leikkimään, laulamaan ja
askartelemaan.

Tervetuloa mukaan, uudet ja
vanhat oppilaat!

Tiia Hyde & Marilyn Christenson

TEX-LAPSET

Tex-lapset on kouluikäisten lasten
ryhmä, jossa suomea opetellaan
toisena kielenä. Mukana on
“vanhojen konkareiden” lisäksi
uusiakin oppilaita, mikä on aina
mukavaa.

Tämän kevään teema on “Matkalla
Suomessa”. Teemme mielikuvitus-
matkan Suomeen, opimme asioita
Suomesta ja eri paikkakunnista, ja
keskustelemme Suomessa asu-
vista perheenjäsenistä ja ystävistä.
Opettelemme yksinkertaista kes-
kustelusanastoa, josta on toivon
mukaan hyötyä oikealla Suomen-
matkalla!

Tervetuloa, uudet ja vanhat Tex-
lapset!

Tiia Hyde & Sinikka Cravey
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Eskarilaiset

Pupula

Hei taas kaikille suomikoululaisille!
Pupulan ohlelma kevääksi on seu-
raavanlainen.

31/1 Kuukaudet ja värit
14/2 Ystävänpäivä ja askartelu
28/2 Kalevalanpäivä ja laskiainen
13/3 Vuodenajat
27/3 Eläimet ja jumppaa
17/4 Soittimet ja askartelu
1/5 Vappujuhla
8/5 Kevätjuhla

Terveisin,
Katja M. Kinnunen

Tervetuloa jatkamaan Suomikou-
lua 1-2 luokassa. Tämän kevään
aikana jatkamme luku- ja kirjoitus-
taidon sekä esiintymisvalmiuden
kehittämistä.

Kevään koulutuntien aikana
harjoittelemme näytelmän kevät-
juhlaa varten. Pyrin antamaan
jokaisella koulukerralla kotiteh-
täviä, joiden tarkoitus on auttaa
luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämi-
sessä. Kotitehtävät eivät tule
olemaan ylivoimaisia kenellekään,
joten toivon, että ne myös tehdään.

Lukukauden alustava suunnitelma
ja yhteystietoni löytyvät koulun
nettisivulta. Minulle saa soitella ja
lähettää sähköpostia. Mukavaa
kevätlukukautta kaikille!

Terveisin,
Malla

Syksyn tapaan jatkamme kirjainten
läpikäyntiä ja sanojen hahmotta-
mista tehtävien avulla, ensimmäi-
sen tavun tunnistamista. Opette-
lemme numeroita, värejä, viikon-
päivät ja käsitteitä kuten joukko,
parit, samanlainen/erilainen, ala/
ylä/ulko/sisäpuolella, edessä,
takana, keskellä. Tutustumme
muotoihin (ympyrä, kolmio, neliö,
soikea, suorakulmio). Käymme
läpi mm. kehonosat, kulkuneuvoja
ja jatkamme maalaiseläimiin tutus-
tumista leikkien ja tunnistamis-
tehtävillä. Luokittelemme erilaisia
asioita.

Keskitymme tänä keväänä enem-
man opiskeluun ja satujen kuun-
telemiseen ja jätämme hiukan
vahemmalle askartelun, joskaan
emme unohda tehdä jotain Ystä-
vänpäiväksi, Äitienpäiväksi ja
Pääsiäiseksi. Laulelemme myös
silloin tällöin.

Osa oppilaista osaa jo lukea jonkin
verran, joten jaamme luokan
kahteen ryhmään. Lukevat saavat
vaativampia tehtäviä. Toisen
puoliskon kanssa teemme töitä,
jotta oivallus kirjainten yhdistämi-
seen syntyisi. Pyydämmekin
vanhempia harjoittelemaan lasten-
sa kanssa kotona tuttujen kir-
jainten (a, i, o, u, s, t, n, l...) et-
simistä tekstistä ja tavujen
lukemista (aa-si, su-si, sa-tu ...).
Käykää läpi vielä kotona koulussa
tehtyjä tehtäviä kertaukseksi asian
ymmärtämisen varmistamiseksi.
Opetuskertoja on niin vähän, etta
apunne on tarpeen.

Kiitokset jo ennakkoon ja luke-
misen iloa.

Leija ja Mervi

Eka-TokaluokkaPellet & Omput

Nimeni on Satu Nykänen ja aloitin
nyt vuoden alusta Omput ja Pellet
ryhmän ohjaajana. Muutimme Fort
Worthiin elokuun alussa Lahdesta.
Perheeseeni kuuluu mieheni Jukan
lisäksi myos pojat  Roope (3v) ja
Arttu (1 1/2v).  Koulutukseltani olen
sosiaalialan ohjaaja.

Kevään aikana pyrin parhaani
mukaan ylläpitämään 1-2-
vuotiaiden lasten  liikkumisen iloa
ja luontaista uteliaisuutta. Tunnit
yritän pitää mahdollisimman
monipuolisina sisältäen leikkiä,
laulua, soittoa, loruja ja liikkumista.

Kevät  2004:

31.1 Varjovoimistelua
14.2 Ystävänpäiväjuttuja
28.2 Perinteisiä suomalaisia

leikkejä ja lauluja
13.3 Riimejä ja loruja
27.3 Virpomisvitsan tekeminen

Pääsiäisleikkejä
17.4 Kevättä rinnassa
1.5 Suomikoulun

vapputapahtuma
8.5 KEVÄTJUHLA

Terveisin,
Satu
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Fundraising-komitea järjestää

KOKO PERHEEN LASKIAISRIEHAN

Perjantaina 13.2.2004
klo 18-20

Paikka: Rejoice Lutheran Church
532 East Sandy Lake Rd, Coppell

Ohjelmassa:

-kilpailuja
-leikkejä
-pelejä
-kasvomaalausta
-askartelua
-hernekeittoa
-mehua ja kahvia
-mukavaa yhdessäoloa

Liput vain 5$

Hernekeitto 2 $
Laskiaispulla ja kahvi tai mehu 2 $

Kaikki uudet ja vanhat mukaan koko perheellä!!

Tuotto suomalaisen seurakunnan hyväksi. Arpajaiset (arvat $1/kpl)

Tervetuloa mukaan puhaltamaan yhteiseen hiileen.
Jos voit auttaa  järjestelyissä, ota yhteys Jaana Kattilakoskeen. E-
mail jaana.kattilakoski@verizon.net, puh. 972-393 1219.

Kalevalanpäivänä 28.2. on Suomikoululla suuri kirjanvaihtopäivä. Kaiva esille kirjahyllystäsi sellaisia
kirjoja, jotka olet jo lukenut ja haluaisit antaa jollekin muulle lukuiloksi. Vaihto tapahtuu siten, että tullessasi
Suomikouluun, annat kirjalastisi ahkeran kirjastontädin haltuun. Saat tilalle jokaisesta tuodusta kirjasta
lapun, jota vastaan saat valita mieleisesi kirjan muiden tuomista kirjalasteista. Sekasorron välttämiseksi
kirjavalinta tapahtuu porrastetusti ryhmittäin ja vasta sen jälkeen, kun kirjat on aseteltu esille valinnan
helpottamiseksi.
Kirjanvaihtopäivinä saattaa sattua, ettet löydä valikoimasta mieleistäsi kirjaa tuomasi tilalle. Elämässä
on kuitenkin uskallettava ottaa pieniä riskejä, jotta voi kokea mukavia yllätyksiä. Ja aina voi lohduttautua
sillä, että ne kirjat, joita ei valittu, löytävät kodin kirjaston hyllyiltä. Kirjastossa on muuten hyllymetreittäin
uusia suomalaisia lasten- ja nuortenkirjoja. Käykää ihmeessä lainaamassa!

terveisin,
Suomikoulun lukutoukat

Suuri KirjojenVaihtopäivä !



Papin
palsta
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Rakasta lasta  -  Suojele
lapsuutta! Näin on Suomen kirkko
äsken vedonnut lasten puolesta.
Se julkaisi Kymmenen teesiä van-
hemmuudesta ja lapsen hyvästä
elämästä.

Hyvinvoivassa ja kehittyneessä
yhteiskunnassa ei näytä aina
olevan tilaa lapselle. Toisaalta on
merkkejä siitä, etta vanhempien
asema kasvattajina on horjumas-
sa. Teesit puolustavat lapsen
oikeutta olla lapsi. Samalla ne
rohkaisevat vanhempia omassa
roolissaan aikuisena ja kasvatta-
jana.

Tämä lehtemme on mielestäni
varsin sopiva paikka teesien
julkaisemiseen.  Tässä ne ovat.

1. Lahjoita lapsellesi lapsuus
2. Uskalla olla aikuinen
3. Ole läsnä lapsellesi
4. Anna aikaa aikuisen

elämälle
5. Hyväksy lapsesi ainut-

laatuisuus
6. Suojele lastasi turhalta

tiedolta
7. Sitoudu vanhemmuuteen
8. Anna vapautta, aseta

rajoja
9. Ole tärkein lapsellesi
10. Varjele lapsuutta

Teesit olivat syksyllä näyttävästi
esillä seurakunnissa ja myös
julkisuudessa. Kirkko on ollut
tärkeällä asialla. Se on puhunut
niiden pienten puolesta, jotka eivät
vielä äänestä tai vaikuta
yhteiskunnassa.
Kirkko on muistuttanut, että
lapsuus sinänsä on arvokasta.
Raamattu käyttää sanontaa, että
he ovat Jumalan silmäterä.

Kasvattajina, isinä, äiteinä,
isovanhempina, kummeina,
opettajina, ja monessa muussa
roolissa meitä tarvitaan
Koulutyönne  on eräs osa sitä, sitä
työtä tekee myös seurakunnan
lapsityö.

Koetetaan jaksaa  - lasten
parhaaksi!

Päivö
puh. 214- 274 7867

Suomalaisessa Seurakunnassa
Tapahtuu:

Seuraava messu on sunnuntaina
8.2. klo 15. Kevään muiden
messujen päivämäärät ovat
seuraavat: 7.3., 11.4., 2.5. (klo 15),
30.5.(klo 10.30) ja 13.6. (klo 18).

Fundraising komitea järjestää koko
perheen laskiaisriehan pe 13.2. klo
18 - 20. Katso ilmoitus edelliseltä
sivulta !

Pyhäkoulut ja esirippikoulu
kokoontuvat torstaisin klo 18
kirkolla.Lisätietoja pyhäkoulusta
antaa Päivi Impola 469- 358 2301
tai paivi.impola@verizon.net.
Lisätietoja esirippikoulusta saa
Päivö Tarjamolta 214- 274 7867.

Seuraava Lastenhoito on 27.2. klo
18-22. Lisätietoja saa Sari Vitikalta
214- 566 2833.

Kuoro kokoontuu torstaisin klo
18.30 Sandy Laken kirkolla. Mikäli
olet innokas laulaja tule mukaan -
varsinkin miesääniä kaivataan
kovasti.
Lisätietoja Leila Jäämuru
2142282429 tai
iltaleila@verizon.net



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Sonja Kujala
1156 Hidden Ridge #2310
Irving, TX 75038
469 - 878 4571
sonja.kujala@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Satu Nykänen
satu.nykanen@hotmail.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
469-235 5363
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
anueerola@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. Sonja Kujala

Omput &Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

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

Helmikuun suomikoululainen ilmestyy lauantaina
28.helmikuuta. Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään tiistaina
24. helmikuuta.

*************************

Uutta Suomikoululaisessa !

Helmikuusta lähtien, suomikoululainen ilmestyy
sähköpostiisi - eli suomikoululainen muuttuu

sähköiseksi lehdeksi. Muistathan siis varmistaa, että
olet muistanut antaa sähköpostiosoitteesi

suomikoululle. Lähetä kaikki kysymykset, kommentit
Katariinalle - katariina.keranen@luukku.com

Helmikuun 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, Sihteeri
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
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