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Puheenjohtajan Palsta
Olemme kaikki täynnä Joulun odotusta, sama missä
sen vietämme - täällä vaiko Suomessa - aina se täyttää
sydämen uskolla, toivolla ja rakkaudella. Joulu on
toivon juhla paremmasta ja lämpimämmästä, kun ulkona
on kylmää ja pimeää. Nyt saamme jälleen kokea sen
myös täällä Teksasissa. Kylmää rintamaa on luvattu
koko loppuviikoksi, ehkä ei kuitenkaan ihan lunta, mutta
sitähän kaikki suomi-koulun lapset toivovat sydämensä
pohjasta. No me näemme kohta miten käy.

ohjaajia, olisitko sina juuri se joku, jota kaipaamme?
Tule rohkeasti mukaan, et menetä mitään, mutta voit
saada jotain mitä ei rahallakaan voi mitata.
Kaikille suomi-koululaisille oikein hyvää joulun odotusta,
näemme vielä joulujuhlassa ja monessa muussakin
Joulun tapahtumassa.
Leila Jäämuru

Jäsenkokous meni jouhevasti, ja runsaslukuisesti oli
vanhempiakin paikalla. Kaikille osallistujille suurkiitokset,
teette arvokasta työtä välittämällä lastenne suomen
kielen säilymisestä ja ottamalla kantaa Suomi-koulun
toimintaan sekä antamalla arvokasta palautetta meille
tekijöille. Johtokunta sai kaksi täysin uutta ‘kasvoa’
joukkoonsa, Soile Sulin vanhempien edustaja ja Kaisu
Savitt historiikin tallentaja. Lisäksi johtokunta virallisti
useamman paikan, eli Sanelma Helkearo on uusi
varapuheenjohtajamme ja entinen varapuheenjohtajamme Mervi Nieminen on uusi organisaattorimme.
Minna Närhi-Lampinen siirtyi ohjaajien edustajaksi,
Marjo Neijonen otti vastaan satutädin tärkeän työn,
Mervi Haapasalmi sihteeraa meitä ja ao. otti
toimenkuvaansa myös puheenjohtajan vakanssin.
Rahastonhoitaja, sihteeri, Suomi-koululaisen toimittaja
ja web-sivujen tekijä pysyivät samoina. Syksyllä
vanhempien edustajana toiminut Kirsi Varsa, muutti
perheineen Tanskaan. Tervetuloa joukkoomme ja
onnittelut kaikille uusiin toimenkuviin.
Suurkiitokset kaikille arvokkaasta työstä, mitä olette
jokainen tehnyt pitkin syksyä, sama viesti kantautui
myös jäsenistömme keskuudesta. Kiitos myös
jäsenistöllemme luottamuksesta koko Suomi-koulun
puolesta.
Vuoden 2006 syyslukukausi kääntyy väjäämättä kohti
loppuaan, vielä juhlimme Suomi-koululaisten kanssa
perinteistä Joulujuhlaa Suomi-kirkolla ja sen jälkeen
alkaakin kevään koulukertojen odotus. Lapset
odottavat koulua ja me Suomi-koulun tekijät
kaipaamme joukkoomme innostuneita ja lapsirakkaita
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Ohjaajan palsta
Hellurei!
Terveiset eka- ja tokaluokkalaisten
suomikoululaisten ryhmältä! Olemme
tämän syksyn aikana harjoitelleet
ja kerranneet ahkerasti aakkosia
sekä tehneet erilaisia luku- ja
kirjoitusharjoituksia suomen kielen
yllapitämiseksi ja kohentamiseksi.
Vaikka Suomi-koulun tunneilla ei
pyritäkään koulumaiseen opetukseen, on erityisen tärkeää, että
lapset pääsevät harjoittelemaan ja
käyttämään suomen kieltä säännöllisesti ulkomailla asuessaan. Esimerkiksi täällä Teksasissa englanninkieliset aakkoset ja niiden lausuntatapa saattavat sekoittaa lasten
mielissä hyvin olleita suomenkielisiä
aakkosia. Suomi-koulussa lapset
onneksi pääsevät palauttamaan
mieleensä suomen kielen suloja.
Viime tunnilla 11.11. eka- ja tokaluokkalaiset loruilivat, leikkivät ja
laulelivat innokkaasti suomeksi.
Tunnin alussa mainitsin, että osa
tunnista sitten loruillaan ja leikitään.
Sitähän lapset eivät unohtaneet
vaan alkoivat jo kotitehtävien
tarkistuksen jälkeen kysellä, koska
leikit alkaa. Parin luku- ja kirjoitustehtävän jälkeen päästiin vihdoin
itse asiaan ja aloitettiin loruilla:
Kukko puuron keitti, Leppäkerttu,
Kissa hyppäs puuhun, Entten
tentten, Körö körö kirkkoon. Osa
loruista oli lapsille tuttuja, osa ihan
uusia. Lisäksi kyseltiin arvoituksia
kuten: Mikä juoksee ilman jalkoja?
Lorujen ja arvoitusten jälkeen olivat
vuorossa piiri- ja laululeikit.
Aloitimme perinteisellä Piiri pieni
pyörii –leikillä, jonka jälkeen vuoroon
tuli Kolme varista. Päävariksina
esiintyivät Lucas, Roosa sekä Ida
H. ja variskuorossa lauloivat Niklas,
Tilda, Julia, Mesi ja Ida M. sekä
apuohjaaja Aurelia ja minä. Saimme
aikaan komeaa vaakuntaa. Silivati
seilaa, silivati seilaa...

Tunti vilahti tosi nopeasti. Lopuksi
lauloimme ja leikimme Jos sul lysti
on, jonka jälkeen osa lapsista lähti
kotiin tai mehulle mutta innokkaimmat tulivat vielä ulos Karhu
nukkuu –leikkiin mukaan. Myös pari
pientä rölliä sekä muita lapsia liittyi
ulkona joukkoomme. Olipa se hauska
iltapäivä Suomi-koululla!

Kukko puuron keitti
Kukko puuron keitti,
kana maidon lämmitti,
pienet linnut lusikan toi,
tulukee lapset syömään!

Körö körö kirkkoon
Iloista joulunodotusta kaikille
toivotellen,
Anni
Eka- ja tokaluokkalaisten ohjaaja

Leppäkerttu
Lennä, lennä leppäkerttu
ison kiven juureen,
siellä on sun isäs, äitis,
keittää sulle puuroo.

Körö körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla,
kolipäällä koiralla,
pikipäällä pässillä
laukkipäällä lampaalla peltojen ylitse,
aitojen alitse,
kilikello kaulassa,
punaisessa nauhassa,
pom pom, pom pom, pom!

Arvoituksia:
1. Haukkuu usein, vaikka ei osaa
puhua. Mikä se on?

Kissa hyppäs puuhun
Kissa hyppäs puuhun,
pisti nakin suuhun.
Nakki meni poikki,
kissa pakoon loikki.

Entten tentten
Entten tentten teelika mentten,
hissun kissun vaapula vissun,
eelin keelin plot, viipula vaapula
vot,
Eskon saum, pium paum,
nyt mä lähden tästä pelistä pois.
Puh pah pelistä pois!

2. Ihmisen ruumiinosa ja kasvaa
kasvimaassa. Mikä se on?
3. Juoksee ilman jalkoja. Mikä se
on?
4. Yhdestä ovesta sisään
mennään, kahdesta ulos tullaan.
Mikä se on?
5. Mikä on neulassa, ovessa ja
ihmisen päässä?
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Suomikoulun Joulujuhla
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Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta
Tämän syksyn aikana Suomikoululaisessa tullaan näkemään koululaisten
mietteitä Suomi-koulusta ja vähän muustakin.
Haastattelijana on Isojen Koululaisten apuohjaaja Taylor Thompson.
Haastateltava on Emma Stickler.
1. Mikä on ryhmäsi Suomi-koulussa?
Isot koululaiset
2. Monennella luokalla olet täkäläisessä koulussa?
4:llä luokalla
3. Kuinka vanha olet?
10 vuotta
4. Koska olet muuttanut Dallasin seudulle?
Kesäkuussa 2006.
5. Missä muualla olet asunut?
Suomessa ja USA:ssa
Emma Stickler

6. Pidätkö Teksasista?
En tiedä vielä. Ihan ok täällä on asua, ainakin tähän asti.
7. Mitä harrastat?
Jazz-tanssia ja jatkossa hankin jonkun toisen harrastuksen lisäksi.

Kirjaston Kuulumisia
Kirjastolla tapahtuu!
Niinpä se vain Joulu tuli kirjastoonkin, ensimmäiset saivat tuta sen jo
marraskuun viimeisenä keskiviikkona, ehkäpä jotkut kerkesivät ihan
maistaakin sitä.
Pitkään ja hartaasti odotetut
suklaat, glögit, sinapit, hapankorput
ym. herkut rantautuivat kirjastoon
tiistain ja keskiviikon välisenä yönä,
ihan kuin Joulupukki olisi käynyt.
Tosiasiassa kaiken takana on
Nainen, (kuinkas muuten) Helena
Tiainen, joka on alkanut meidän
Suomi-puodin tavaravastaavaksi.
Kiitos Helena, me kaikki arvostamme
suurta työpanostasi ja herkkuhetkiämme :-)

näe ja koe jotain suomalaista, anna
sen kulkeutua sydämeesi ja
‘voimistu’.
Lisäksi kirjastolta löydät tuhansia
niteitä hyvää luettavaa pimeisiin ja
kylmeneviin iltoihin.
Näemme siis siellä, kirjastolla!
Leila Jäämuru

Tytti Lauhavan taidenäyttely kirjastolla on edelleen avoin kaikille. Tule,
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Hauskaa Syntymäpäivää
Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomikoululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa
MARRASKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Marraskuu
Sofia 2.11. 12v
Joel 12.11. 3v
Teemu 16.11. 4v
Markus 23.11. 4v
Fanni Honkanen 29.11. 1v

Isojen Koululaisten kirjoituksia Suomesta

Mikä kaunis päivä! Minä, Tiia ja
Sofia olimme meidän mökillämme
ja polskuttelimme järvessä. Tiia oli
tulossa, ja koskettaen vettä hän
kiljaisi: “Onpa kylmää!” “Tule jo”,
sanoi Sofia ja veti Tiian veteen.
Serkkuni Santerikin tuli uimaan
uimarenkaan kera. Siellä me sitten
räiskyttelimme toisiamme vedellä,
sukeltelimme ja tutkimme järven
pohjaa. Tiia löysi kauniin
simpukan, Sofia kauniin kiven ja
minä vanhan puukalikan.
Isoveljeni Mikko hiihti vesisuksilla
meidän ohitsemme. “Hyvä, hyvä!”
minä kiljuin. Ja Mikko katsoi ja
kaatui naama edellä veteen.

Suomen lippu on sininen ja
valkoinen. Sininen näyttää
järveltä ja valkoinen näyttää
joutsenelta. Joulupukki tulee, kun
lumi sataa. Mökissä on pullaa
paistumassa, ja saunan vieressä
järven jäällä pojat pelaavat
jääkiekkoa.

Minä ja perheeni olimme menossa
mökille. Meillä oli karkkinälkä,
joten menimme käymään nopeasti
R-kioskilla ostamassa Fazerin
suklaata. Autossa Matias kuunteli
Lordia ja minä heilutin Suomen
lippua huvin vuoksi – ei ollut
mitään muuta parempaakaan
tekemistä. Yhdessä järvessä oli
joutsen uimassa. Kun pääsimme
mökille, menimme heti saunaan.
Iltapalaksi söimme munkkia ja
pullaa.

Elisa Sormunen, Isot koululaiset

Eveliina Fallini, Isot koululaiset

Sofia Stark, Isot koululaiset
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa
JUHLIEN AIKA ON KÄSILLÄ

TAPAHTUMAT

Juhlat ja pyhät rytmittävät tavallista elämää. Ne tuovat vaihtelua
ja antavat tilaisuuden hoitaa
yhteyksiä, käyttää mielikuvitusta ja
karkottaa arkista harmautta. Kristillisillä juhlilla on oma Raamatusta
nouseva sisältönsä.

ADVENTIN KIRKKO (messu)
sunnuntaina 3.12. klo 18, Maxtedin
sisarukset soittavat. Kirkkokahvit.

Me tarvitsemme näitä kokemuksia.
Koulut viettävät omat juhlansa,
työpaikat omansa, kirkko kutsuu
myös yhteisiin juhliinsa. Erityisesti
nyt me suomalaiset muistamme
viettää itsenäisyyspäiväämme,
joulukuun kuudetta. Kirkossa taas
alkaa kirkkovuosi adventin Hoosianna laululla ja jatkuu joulun laulujen
ja sanoman siivittämänä.

Toivon, etta suomlaisyhteisö säilyttäisi perinteensä. Ne profiloivat
meidät omaksi ja erityiseksi
ryhmäksi. Erityisesti toivon, että
myös vieraissa oloissa säilyisi
kokemus kristillisten juhlien vietosta.
Tervetuloa adventin ja joulun tapahtumiin. Hyvää juhla-aikaa kaikille!

PYHÄKOULUJEN JOULUJUHLA ja
syyskauden päätös torstaina 7.12.
klo 18.

LASTENHOITO lauantaina 16.12.
klo 14-18. Ilmoittautuminen
puh.214-680 1451 (Kati Autio) tai
214-566 3958 (Tiina Tarvainen).
Myös hoitajia tarvitaan!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
sunnuntaina 17.12. klo 18.
Tilaisuuden jälkeen joululeivonnaisten MYYJÄISET kirkon työn
hyväksi.

JOULUKIRKKO pidetään joulun
aatonaattona, lauantaina 23.12. klo
18.
Kaikki tilaisuudet Rejoice Lutheran
kirkolla 532 Sandy Lake Rd., Coppell.
Kirkosta lisää
www.finnishlutheran.org

Päivö Tarjamo
paivo@rejoicelutheran.org
puh. 972-795 5158
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2006
Ohjaajat:

Johtokunnan jäsenet:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

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

Omput (1-vuotiaat)
Pellet
(2-vuotiaat)
Mirka Hattula
mpaana@jnetti.fi

Seuraava lehti ilmestyy Joulukuussa - lähetä
materiaali Katariinalle 13.12. mennessä
osoitteeseen katariina.keranen@gmail.com.

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

Rahastonhoitaja
Tytti Lauhava-Kääriäinen
972 - 522 9578
Pupula/Röllit (3-4 -vuotiaat) tylsaa@yahoo.com
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com Sihteeri

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2006

Katja Kärkkäinen
katturpeinen@hotmail.com

Apu-ohjaajat
Milla Impola
milla.impola@comcast.net
Päivi Kiiskinen
paivik@vzavenue.net
Eskari (5-6 -vuotiaat)
Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Mervi Haapasalmi
972-462 8093

Ryhmän nimi

Ikä

Ohjaajat

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

Pallerot

0-1v.

Reija Patrakka

Omput

1-2v.

Mirka Hattula, Katja
Kärkkäinen

Röllit

3 -4 v.

Minna LampinenNärhi, Päivi Kiiskinen,
Milla Impola

Eskari

5-6 v.

Kirsi Varsa, Riina
Haapasalmi

Eka- & Tokaluokka

7 -8 v.

Anna-Riikka
Courtois, Aurelia
Kropsu

Isot Koululaiset

9v.->

Sanelma Helkearo,
Taylor Thompson

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 831 5518
katariina.keranen@gmail.com

Apu-ohajaaja
Riina Haapasalmi
riina.haapasalmi@comcast.net Ohjaajien edustaja
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com
Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Vanhempien edustaja
Anna-Riikka Courtois
Soile Sulin
anniparvi@hotmail.com
soile.sulin@gmail.com
Apu-ohjaaja
Aurelia Kropsu
aurelia.kropsu@netti.fi

Webmaster
Jani Lehti
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Isot koululaiset (9 vuotiaat)
Satutuntivastaava
Sanelma Helkearo
Marjo Neijonen
sanelma.helkearo@gmail.com marjo.neijonen@comcast.net
Apuohjaaja
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

Suomikoulupäivät
Syksyllä 2006

Joulukuu 9

Suklaat ja muut herkut ovat nyt
saapuneet Suomi-puotiin !
Suomi-puoti palvelee Nokian 4.
talossa
ke 11 - 15
pe 9 - 11
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