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Huhtikuu 2007

Suomikoululainen
http://www.suomi-koulu.com

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

HYVÄÄ WAPPUA!

Nyt on Vappu, monille meille suomalaisille
tärkeä kesän aloitusjuhla. Tästä alkaa
kesäsesonki kesäisine vaatteineen ja
pikkukenkineen, ainakin silloin, kun
minä olin pieni. Nykyisin Vapun
vietto taitaa olla enemmänkin nuorten
 ‘biletystä’ kuin odotetun kesän
alkamista. Täällä Teksasissa ei
vietetä Vappua sellaisella inten-
siivisyydellä kuin Suomessa, mutta
yleensä kuitenkin nakit ja
perunasalaatit syödään serpen-
tiinien ja ilmapallojen luodessa
party-meininkiä.

Suomi-koululla aloitimme Vapun
juhlinnan jo lauantaina.
Saimme nauttia hyvistä soke-
rimunkeista ja makeasta simas-
ta, joita olivat loihtineet
kirkon varainhankintakomitean
naiset meille kaikille. Kaikki
halukkaat saivat ostaa munkkeja
ja simaa niin kauan kuin tavaraa
riitti ja riittihän sitä kaikille, muutamia
munkkipusseja jäi vielä pakasteeseenkin
seuraavaksi Vapuksi ;D Kiitos Kaikille
leipojille, kaikkien suu oli yhtä sokeri-
hymyä :)

Samalla kun lapset olivat luokissa, sai-
vat vanhemmat äänestää piirustuskil-
pailun satoa. Piirustukset oli jaettu lasten
ikäryhmien mukaan, jolloin ryhmiä tuli 3.
Jokaisessa ryhmässä oli runsaasti taideteoksia,
aivan ihania luomuksia ja niin sydämellä ja
antaumuksella tehtyä, että palkintoraadilla ei ole
laisinkaan helppoa valita voittajia. Piirustukset ovat

   vielä tämän viikon näytillä
kirjastolla -tervetuloa

          katsomaan ja äänestämään
          parasta. Parhaat palkitaan

  Suomi-koulun kevät-juhlassa
            12.5. klo 12.

Kaikille Suomi-koululaisille
muistutukseksi, etta ensi
viikon sunnuntaina ‘Kesällä
kerran’ -juhlassa on lapsille/
nuorille oma Talent-Show, joko

  olet ilmoittautunut! Vielä kerkiää,
       laita meiliä minulle iltaleila@verizon.net),

niin saadaan ohjelmalehtinen painoon.

Tapaamisiin ensi sunnuntaina
     ‘Kesällä kerran’ -juhlaan ja tietenkin nyt

                 Hyvää ja iloista Vappua!

                                   -Leila-
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Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Eskareiden itse suunnittelema ja piirtämä Seikkailu



Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta
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Haastateltavana Röllit-ryhmäläinen Sofia Simula ja haastattelijana Röllit-
ryhmän apuohjaaja Milla Impola.

1. Mikä on nimesi?
- Sofia Simula

2. Montako vuotta olet?
- 4 vuotta.

3. Missä ryhmässä olet?
- Rölleissä.

4. Mikä on lempieläimesi?
- Koira.

5. Mikä on lempivärisi?
- Vihreä.

6. Mitä tykkäät eniten tehdä Suomi-koulussa?
- Leikkiä laskuvarjolla, hyppiä ja  kävellä.

Aloittaessani Suomi-koulussa Isojen
koululaisten ohjaajana viime syksy-
nä en oikeastaan tiennyt, mitä
odottaa. Olin toki ollut seurannut
Suomi-koulun toimintaa jo edelli-
senä keväänä ja pestautunut johto-
kuntaankin varapuheenjohtajaksi,
mutta olin silti epävarma, viihtyi-
sinkö ohjaajana. Olisivatko oppilaat
kilttejä vai joutuisinko kurinpi-
täjäksi? Saisinko oppilaat innostu-
maan? Olisiko meillä hauskaa?
Vaikka olin opettanut aikaisemmin
suurempiakin ryhmiä, minua jännitti.

Eikä tilannetta helpottanut lainkaan
se, että lukukausi alkoi hieman
epävarmoissa merkeissä. Koulu siir-
tyi uusiin tiloihin ja sekä johtokunta
että ohjaajat viettivät tunnin jos
toisenkin pohtien, kuinka tilat ja aika
parhaiten jaettaisiin eri ryhmien
kesken. Piti miettiä, kuka tarvitsee
pianoa, kuka tuoleja pöytiä ja
tuoleja, kuka taulua. Samoin piti
harkita, mikä olisi sopiva oppitunnin
kesto millekin ryhmälle. Pienen alku-

Ohjaajan Palsta

kankeuden jälkeen ryhmät ohjaa-
jineen tottuivat kuitenkin uuteen
tilanteeseen ja koulunkäynti alkoi
sujua rutiinilla. Myös minä sain
todeta jännittäneeni suotta ohjaa-
jaksi ryhtymistä: isot koululaiset
osoittautuivat hyväkäytöksisiksi,
kuuliaisiksi ja innostuneiksi oppi-
laiksi.

Vaikka isojen koululaisten oppitun-
neilla on ollut paljon painavaa asiaa,
ja välillä on tehty työläitäkin harjoi-
tuksia, kaikki ovat osallistuneet
tunnille mukisematta. Vuoden mit-
taan olemme tutustuneet moniin
suomalaisiin merkkihenkilöihin sekä
kerranneet sanaluokkia ja suomen
kielen ominaispiirteitä. Ja tuskin
yhtään koulukertaa on mennyt niin,
ettemme olisi harjoitelleet kirjoit-
tamista. Keväällä olemme ahkeran
opiskelun vastapainona kuunnelleet
oppituntien päätteeksi usein Pikku
Niken seikkailuja.

Nyt lukuvuoden oppitunnit ovat
takana ja kesälomaa edeltää enää
kevätjuhla. Asiaan kuuluu, että
oppilaat ovat innostuneita lukuvuo-
den päättymisestä, ja tämänsuun-
taisia ajatuksia esitettiinkin isojen
koululaisten viimeisellä oppitunnilla
vapun alla. Ja mikäpä siinä, onhan
lomakin aina paikallaan. Minulla on
kuitenkin ollut Suomi-koulussa niin
hauskaa, että odotan jo innolla
syyslukukauden alkamista. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni muu
ajattelee samoin!

Sanelma Helkearo
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Kirjaston Kuulumisia

Hauskaa Syntymäpäivää
Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

HUHTIKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Sakukalle 30.4. 1v

Lucas Stickler 1.4. 8v

Timothy 18.4. 12v

Vaikka Vappu tiistaina onkin,
saa leipää ja muita herkkuja
kirjastolta ihan normaalisti
keskiviikkona 11-15 ja per-
jantaina 9-11. Samalla kun
ostat hyvää ja lainaat kirjoja
tai elokuvia, voit äänestää
lasten piirustuskilpailun sa-
toa. Taideteokset ovat todel-
la koskettavia ja tunteella
tehtyjä -mahtavia!

Kirjastolta löytyy vielä
suklaakonvehteja esim.
lahjaksi opettajille ja
harrastusten vetäjille, jos
etsit hyvää ja kivaa lahjaa

muistoksi. Nopeimmat ker-
kiää, sillä emme enää saa
suklaata, koska on liian kuu-
ma lentorahdata niitä Tek-
sasiin.

Nähdään kirjastolla,

-Leila-

SOKERISTA VAPPUA!



Suomalainen seurakunta Tiedottaa
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Kirkon yhteystiedot:
Pastori: Päivö Tarjamo, puhelin 972-
795 5158 cell, 972-304 3016 koti.
Toimisto Rejoice Lutheran kirkolla,
532 E. Sandy Lake Rd., Coppell, TX
75019
email: paivo@rejoicelutheran.org

Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org

KESÄN KYNNYKSELLÄ

Pian on kesä, kalenterinkin mukaan,
ja monien odottama loma-aika. Moni
matkaa täältä Suomeen. Osa
lomalle, osa palatakseen kotimaa-
han.

Koulun lukukausi päättyy. On ollut
hyvä jälleen saada toimia rinna-
tusten Suomi koulun kanssa. Kiitos
siitä!

Ensi sunnuntaina kutsutaan tätä
Suomi-yhteisöä vielä musiikki-
pitoiseen hetkeen virkistymään.
Musiikkia, talent showta, yhteis-
laulua, bändin musiikkia. Tulethan
mukaan, kokoonnutaan klo 15.

Perinteeksi on tullut myös yhteis-
messu Rejoice seurakunnan kans-
sa. Se pidetään Helluntaina 27.5.
Toivon, etta meitä suomalaisia olisi
näkyvästi läsnä.

Nuorten rippikoulu päättyy ja
kesäkuun ensimmäisenä sunnuntain
on konfirmatio. Nuoria erityisesti
kutsun kirkkoon silloin. Sitä seuraa-
vana pyhänä  on vielä kahden suo-
malaisen muusikon konsertti kirkolla
10.6.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Mutta
nähdään vielä ennen kesää. Kirkko
kutsuu pääsiäisen riemuun ja iloon:
Kristus on ylösnoussut ja elää! Hän
meitä siunatkoon.

Hyvää kesää
Päivö Tarjamo
Suomalaisen srk:n pastori

TULEVIA TAPAHTUMIA

”Tilkkutäkki” – riparilaulujen ilta,
torstaina 3.5. klo 19. Lauletaan
tuttuja nuoren seurakunnan veisuja.
Tässä tilaisuudessa myös
pyhäkoulun päätös.

Kesällä kerran, Musiikkipitoinen
iltapäivä. Klassista ja kevyempää
musiikkia, talent show, yhteislaulua,
nakkikioski ym. tarjoilua. Koko
perheen tapahtuma.

Yhteismessu Rejoice kirkon kanssa
sunnuntaina (helluntaipäivä) 27.5.
klo 10.30 am. Kaksikielinen.

Perheviikonloppu Briarwood
Retreat Centerissä 19-20.5. Kysy
pastorilta vieläkö pääsee mukaan.
Varausmaksu $ 50.

Suomenkielinen messu ja
konfirmatio sunnuntaina 3.6. klo
15. Kirkkokahvit.
Tulkaa perheenne nuorten kanssa!

Konsertti sunnuntaina 10.6. klo
18, Rejoice-kirkolla. Pirjo Turunen,
laulua, ja Maija-Leena Anttila, piano,
Tampereelta esiintyvät.

Pastori lähtee eläkkeelle 1.8. Uusi
pappi nimitetään toukokuun lopulla
ja aloittaa toivottavasti viimeistään
1.9.. Pastori Tarjamo on lomalla 4.-
31.7. Mutta tavataan vielä!

Nähdään kirkolla. Tervetuloa!



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
**vailla ohjaajaa

Omput (1-2 vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Apu-ohjaaja
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Jaana Pulkkinen

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tomi Maxtedt

Isot koululaiset (9 vuotiaat)
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Apu-ohjaaja
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

Johtokunnan jäsenet:
Puheenjohtaja
Leila Jäämuru,
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

Rahastonhoitaja
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

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

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

Ohjaajien edustaja
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Vanhempien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Historiikin Pitäjä
Kaisu Savitt

Organisaattori
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Marjo Neijonen
marjo.neijonen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. **vailla ohjaajaa

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Minna Lampinen-
Närhi, Milla Impola

Eskari 5-6 v. Jaana Pulkkinen

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Anna-Riikka
Courtois, Tomi
Maxtedt

Isot Koululaiset 9v.-> Sanelma Helkearo,
Taylor Thompson

 Seuraava lehti ilmestyy Toukokuussa -
lähetä materiaali Katariinalle 15.5.

mennessä osoitteeseen
katariina.keranen@gmail.com.
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2007

Suomikoulupäivät
Keväällä 2007

Toukokuu 12
Kevätjuhla
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