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Kesä 2005

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

KESÄ

Hyttysen hyrinä
Ukkosen jyrinä
Perhosen lento
Vanamo hento
Kukkien tuoksu
Purojen juoksu
Matojen tonkija
Onnekas onkija
Hehkuva katu
Kuutamosatu
Mansikkamaito
Kesä on aito.

Kaija Pakkanen

Näillä sanoilla haluan omasta ja koko Suomi-koulun puo-
lesta kiittää kaikkia Suomi-koulun oppilaita, vapaaehtoisia
ja vanhempia ja toivottaa kaikille aurinkoisen ihanaa kesää.

Ensi syksynä Suomi-koulu jatkaa hyvin levätyn kesän
jälkeen uusin voimin. Niin johtokunnassa kuin ohjaajissakin
tulee taas tapahtumaan muutoksia. Itse jään toistaiseksi
sivuun toiminnasta, puheenjohtajana jatkaa jälleen Sinikka
Dickerson. Vapaaehtoisia ei kuitenkaan koskaan voi olla
liikaa, joten jos olet kiinnostunut auttelemaan toiminnassa,
ihan vaikka kertaluontoisestikin, otathan yhteyttä kehen
tahansa  johtokunnan jäseneen.

Aurinkoista kesää,

Varaa päivä kalenteriisi !

Syksyn odotetuin “Black-Tie” event -
Suomen Itsenäisyyspäivä - Gala 2005

pe 2.12.2005, Harvey Hotel (pian Westin
Hotel)

Ohjelmassa mm. Mestarit Areenalla !

Lisätietoa syksyn suomikoululaisissa !
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OMPUT

Olkihattu isolieri
kalliolta alas kieri.
Siitä veteen vieri,
vesilintu teki pesän
hautoi munat, asui kesän

Lämmin kiitos kuluneesta keväästä ja
aurinkoista kesää reippaille
Omppulaisille !

t. Paula ja Sari

Pallerot

Kiitokset kaikille ihanille vauvamus-
sukoille ja heidan vanhemmilleen
mahtavasta keväästä. Olette olleet
ahkerasti mukana ja on ollut kivaa
seurata vauvojen kasvua! Jatketaan
taas syksyllä!

Hyvää kesää kaikille!
Katja ja Anna

LAULU AIKAIHMISISTÄ

(lapset:)
Aikuiset ei sitten osaa
Olla yhtään kunnolla.
Aikuiset ei edes tiedä
mikä on hauskaa ja hassua.
Ne ei osaa narua hypätä,
Ei inkkaria leikkiä,
Ei rakentaa paperitaloja,
Ei puhaltaa saippuakuplia.

(lapset:)
Pöytä on pöytä eikä talo
Aikaihmisten leikeissä.
Teddykarhu ei puhua taida,
Ei lätäkkö voi olla merenä.
Ei aikuisten syntymäpäivillä
Saa pompotella palloa.
Ei yhtään kivoja kuvia
Ole aikuisten satukirjoissa.

(aikuiset:)
On meillä salkut, kalossit, kokoukset
ja kravatit,
Istunnot, päivälliset.
Me pitkiä sanoja rakastamme
Ja mustanharmaita vaatteitamme.

Tuhannet kiitokset kaikille Rölleille
kuluneesta vuodesta. Toivottavasti se
on ollut teille yhtä hauska ja opet-
tavainen kuin opettajallennekin! Eri-
tyisesti haluan kiittää teitä jokaista
yhdessä ja erikseen siitä, että muis-
tutitte minulle, etteivät päivät ole vain
työtä, siivousta ja kaikkea muuta niin
kovin vakavaa. Ja ettei jatkuvasti
kannata kulkea otsa rypyssä pohti-
massa kaikenlaista turhanpäiväistä;
mukamas niin kovin tärkeää.

Toivotan teille aurinkoista kesää ja
paljon mukavia leikkihetkiä – olette
sen vuoden ahertamisen jälkeen
todella ansainneet!

Sanna

Kaunis kiitos Pupulan tytöille ja pojille
reippaasta kouluvuodesta.
Teidän kanssa oli mukavaa viettää
yhteisiä lauantai-iltapäivän hetkiä.
“Sipaiskoon kesä sinua lempeällä
siivelleeän ja
avatkoon sinulle aurinkoisten
polkujen portin”
Oikein hyvää kesää ja nähdään
syksyllä Suomi-koululla.

Anne

Kiitoksia Suomikoulun Ohjaajilta !



Pohjois-Teksasin Suomi-koulun lukuvuosi alkaa olla
lopuillaan ja kesäloma häämöttää nurkan takana.
Taas on monet sadut luettu, runot riimitelty, aakkoset
opeteltu ja laulut laulettu.

Työ ja ponnistelu suomenkielen säilyttämiseksi on
arvokasta ja tärkeää työtä. Äidinkielen ylläpitäminen
Suomen ulkopuolella vaatii paljon harjoitusta ja
viitseliäisyyttä. Onneksi meillä on Suomi-koulu, joka
tarjoaa oivallisen oppimispaikan perheen lapsille ja
kohtaamispaikan aikuisille.

On ollut antoisaa olla ohjaajana. Olen tutustunut
moniin uusiin ihmisiin. Tuntien suunnittelu ja valmistelu
on ollut tervetullutta vaihtelua kotiäidin rutiineihin. Olen
tuntenut, että teen arvokasta työtä ja vasta ohjaajana
olen ymmärtänyt miten paljon ja miten monen eri
ihmisen työpanosta tällaisen koulun ylläpitäminen
vaatii.  Innokkaita vapaaehtoisia tarvitaan paljon.
Jokainen meistä voi tehdä oman osansa, pienikin
apu on tarpeen. Kannattaa kysyä “Miten minä voin
auttaa?”. Aina on paikka auki kahvilassa voileipien
voitelijalle, vappujuhlien jälkeen roskien kerääjälle,
tavaroiden kantajalle, pöytien järjestelijälle tai juhlien
juontajalle.

Kiitokset kaikille tästä kouluvuodesta. Vanhemmat
ovat olleet luotettavia autokuskeja tuodessaan lapsia
kouluun. Lapset ovat jaksaneet hämmästyttää meitä
innokkaalla osallistumisella ja myönteisellä
asenteella. Kahvilasta on aina kerta toisensa jälkeen
leijunut aromikkaat kahvin tuoksut, kiitos siitä. Ja
puodissa on riittänyt ostettavaa sekä iloisia myyjiä.
Kirjasto – meidän aarreaitta, korvaamaton ilontuoja,
kiitos kirjaston hengettärille.

Puhalletaan Yhteen Hiileen - Anne Jääskeläisen puhe
suomikoulun kevätjuhlassa

Ohjaajat ja nuoret vapaaehtoiset apuohjaajat olette
tehneet mahtavaa työtä, olkaa ylpeitä työstänne.
Suuret kiitokset Suomi-koulun johtokunnalle
arvokkaasta aherruksesta yhteisen hyväksi. Paljon
on ihmisiä ollut mukana meidän toiminnassa. Ei tämä
mikään yksilösuoritus olekkaan, vaan yhteistyötä.
Vain yhdessä yhteen hiileen puhaltamalla saadaan
aikaan hyviä asioita.



Kesä on jälleen saapunut Teksasiin ja lentokenttä
 on tupaten täynnä porukkaa (ainakin meistä suo-
malaisista) matkalla Suomeen. Osa viettää lomansa
kuitenkin täällä Teksasin paahtavan auringon alla ja
Teille, suomikoulun kirjasto ojentaa auttavan käden
pitamällä kirjastoa auki koko kesän aina KESKI-
VIIKKOISIN KLO 11-13.

Kesäkuukausina kirjastossa teitä palvelee ja auttaa:

Kesäkuussa - Paula Välilä  469-569 8230
Heinäkuussa - Terhi Horst  214-534 5852

Paikkahan on edellaan sama ja tuttu eli Nokia
Campuksen kolmas talo heti aulassa pankin
vieressä. Koska tilat ovat pienet ja aula yhteydessä
yläkertaan, meidän kaikkien tulee muistaa se
kultainen sääntö, että tullessamme tilaan, jossa toiset
tekevät työtä meidän tulee muistaa hiljaisuus ja
toisten ihmisten huomioonottaminen.

Koska olemme saaneet Nokialta näin mahtavat ja
keskeisella paikalla olevat tilat kirjastollemme, tulee
meidän osata käyttää niitä hyvin ja talon muita työn-
tekijöitä kunnnioittaen.Olemme sopineet, että
kirjaston ulkopuolella ei saisi olla kovinkaan paljon
ylimääräistä liikettä eikä ylimääräisiä tavaroita, jotka
hankaloittavat muiden työntekijöiden liikkumista omiin
työpisteisiinsä tai vaaratilanteen sattuessa estäisi
kaikkien nopean poistumisen rakennuksesta.

Yleisenä pyyntönä on, että lasten ei saisi antaa juosta
aulassa eikä käytävällä, sekä lastenrattaat jätettäisiin
autoon ja otettaisiin vain lasten turvaistuin mukaan.
Tiedän, että se ei aina ole varmaankaan helppoa,
mutta yritetään KAIKKI kovasti, niin toivon mukaan
saamme pitää meidän hienon paikkamme ja
säilytämme kirjastopalvelut meillä kaikilla.

Satutunnit jatkuvat sitten syksyllä, kun “satutati”-Katja
palaa Suomesta loman vietosta. Mietinnan alla on
myös muita kivoja teemoja, mutta niistä sitten
paremmin kesän lopulla.

Kuulumisia kirjastolta!

Itse olen jo lasten kanssa kesäloman vietossa
suomessa ja palaan vasta elokuun alusta, mutta e-
mailit kulkevat samaan osoitteeseen. Jos mielessä
on toiveita kirjastohankinnoista tms. mailaa
iltaleila@verizon.net niin otetaan huomioon toiveet
ja yritetään toteuttaa niitä mahdollisuuksein mukaan.

Kaikille oikein lämpimät kesälomantoivotukset
-nähdään syksyllä uusien lukuelämysten kimpusssa.

Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

SUVIVIRREN AIKAAN

Suomessa käytiin taannoin keskus-
telua siitä, saako suvivirtta laulaa
koulun kevätjuhlassa. Varsin laaja
mielipide oli tavan säilyttämisen
kannalla. Suvivirsi “Jo joutui armas
aika ja suvi suloinen” (v. 571) koettiin
osaksi suomalaisen koulun ja kesän
alkamisen perinnettä.

Kevät ja kesä on aina suvivirren ai-
kaa. Sen sanat ilmaisevat ihmisen
kykyä nähdä luonnon kauneus ja
halun iloita siitä. Sanat ilmaisevat
kiitollisuutta. Samalla halutaan nähdä
näkyväisen taakse, Luojaan ja hänen
työhönsä, tuntea Jumalan rakkaus.

Suomessa kesä on jotakin poikkeuk-
sellista ja ihmeellistä. Täällä se on
enemmänkin itsestään selvyys, ei
mikään ihme. Olen itse kaivannut
kevään suurta muutosta, tuoksuja ja
lintujen laulua, veden ääntä.

Kiitos Suomi-koululle, opettajille,
oppilaille ja vanhemmille hyvästä
yhteistyöstä. Toivon, että meillä on
hyvä kesä edessä ja jaksamme uusin
mielin aloittaa jälleen syksyllä, niin
koulussa kuin kirkolla.
Siis, kiitos ja hyvää kesää!

Päivö Tarjamo,
Pohjois-Teksasin suomalaisen
luterilaisen seurakunnan pastori
Puh. 214-274 7867 (m)
Kirkon osoite: Rejoice Lutheran
Church, 532 E. Sandy Lake Rd.,
Coppell, TX 75019

Pastori lomalla heinäkuun ja Suomen
työviikon jälkeen tavattavissa 10.8
alkaen.

Kirkon ulkosuomalaistyön seminaari
Imatralla 5.-7.8. Lisätiejoja pastorilta.

ENNAKKOTIETOA SYKSYSTÄ:

PYHÄKOULUT alkavat torstaina 8.9.
klo 18.

Ensimmäinen MESSU  sunnuntaina
11.9. klo 18 (huom! aika).

RIPPIKOULU 1991 tai ennemmin
syntyneille aloitetaan, jos ryhmä
muodostuu. Ennakkoilmoittautuminen
on hyvä tehdä heti pastorille.



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka

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

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net

Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Sari Kangasniemi
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Milla Impola

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Sari Piippo

Isot koululaiset (9+ -
vuotiaat)
Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat, suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Isot Tex-lapset

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
Historiikin Kerääjä
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

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

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

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Katja M. Kinnunen,
Vanhempien edustaja
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
jani@notkewl.com

Sari Kangasniemi, ohjaajien
edustaja
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
817–481 9953
htiainen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2005

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Katja Kinnunen

Omput 1v. Reija Patrakka

Pellet 2v. Rani Valdemarsdotter-
Hanhisalo

Pupula 3 v. Anne Jääskeläinen

Röllit 4 v. Paula Välilä

Eskari 5-6 v. Sari Kangasniemi
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. ??

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy koulun alkaessa
taas ensi syksynä ! Hauskaa Kesää kaikille !!
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