
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

1

Maaliskuu 2004

Suomikoululainen

Suomikoulun kuulumisia

Hauskaa maaliskuun viimeistä viikonloppua kaikille
suomikoululaisen lukijoille. Tällä kertaa tämä pu-
heenjohtajan palstan tila annettiin suomikoululaisen
toimittajalle. Lehti ilmestyy nyt toista kertaa
sähköisenä versiona ja ainakin minä olen kuullut
tästä uudesta mallista pelkästään hyvää. Toki
edelleenkin palautetta otetaan vastaan, eli laita
ideoita ja kommentteja tulemaan Katariinalle.

Aika on rientänyt kyllä vauhdilla ja on taas aika alkaa
miettimään kesää ja  tulevaa syksyä. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että suomikoulu tulee syksylläkin
olemaan Walnut Hillin kirkolla. Toki muutoksia
saattaa vielä tulla suunnitelmiin, mutta niistä
varmasti tiedotetaan ennen koulun alkua. Ehkä olisi
hyvä vielä  tässä keväällä miettiä uudelleen
kouluaikoja. Monenlaista mielipidettä on ollut siitä
pitäisikö koulu siirtää aamupäivälle vai pidetäänkö
se entisellä paikalla iltapäivällä. Mikäli voimia ja
ideoita riittää, niin ehkä saamme vielä ennen koulun
loppua jonkunlaisen kyselyn aikaan.

Syksystä vielä sen verran, että tulemme tarvit-
semaan lisää vapaaehtoisia ohjaajia koulumme
riveihin. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä
Sinikka Dickersoniin tai ohjaajien edustajaan, Anu
Eerolaan.

Kevät on aina kaikenlaisten juhlien aikaa ja niin
myös meillä suomikoulussa. Vappujuhlat pidetään
tänä vuonna lauantaina 1.5. klo 12 eteenpäin
Eulessin puistossa (sama paikka kuin viime vuon-
na). Ohjelmassa on entiseen tapaan kivaa puuhaa
lapsille ja aikuisillekin. Mikäli olet innostunut aut-

tamaan munkkien ja siman valmisteluissa sekä
muissa järjestelyissä, niin ota yhteyttä Helena
Tiaiseen.  Seuraavana viikonloppuna 8.5 vietämme
sitten äitienpäivää  ja samalla suomikoulun
kevätjuhlaa. Siinäpä se kouluvuosi onkin sitten
paketissa.

Kesällä järjestetään täällä Amerikassa ja myöskin
suomessa erilaisia kielileirejä. Olisiko suomikoulun
lapsissa ketään , joka olisi kiinnostunut lähtemään
leirille ? Lisätietoja leireistä saa Sinikalta.

Oikein mukavaa kevään jatkoa kaikille !

- Katariina

ps. Leila on taas palannut Suomesta kirja- ja
elokuvakassiensa kanssa, eli kirjastossa on nyt
paljon uutta lainattavaa !! Kirjasto on auki kes-
kiviikkoisin 11 - 13.00 sekä suomikoulu lauantaisin
14 - 15.30.

Kevään ensimmäiset bluebonnetit !
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Teppo Numminen perheineen Dallasissa
- Katariina Keränen

Monet suomikoululla kävijät ovat
varmasti huomanneet tuon jotenkin
tutulta näyttävän miehen, joka
ystävällisesti hymyilee kaikille
ohikulkijoille samalla kun nauttii
kahvikuppostaan. No hänhän on
tietenkin Nummisen Teppo - Dallas
Starsin pelaaja numero 27.
Nummisen perhe muutti Dallasiin
Phoenixista viime syyskuussa.

Teppo on jo pitkän linjan jääkie-
kkoilija - ensimmäistä tuntumaa
luisteluun hän sanoo ottaneensa 3-
vuotiaana olohuoneen parketilla. 7-
vuotiaana parketti oli sitten vaihtunut
oikeaan jäähän ja joukkue oli
Tapparan F-lentävänniemi.

Tapparan kasvatti on viihtynyt maail-
malla jo 16- vuotta - ensimmäiset 8
vuotta Winnipegissä ja sen jälkeen
7 vuotta Phoenixissä. Ja nyt siis
syyskuusta lähtien Dallasissa.

Tänne Dallasiin Nummiset ovat ko-
tiutuneet todella hyvin. Ihmiset ovat
täällä todella ystävällisiä ja elämä ei
muutenkaan poikkea paljon elämäs-
tä Phoenixissa. Ja toki he olivat kuul-
leet, että täällä Dallasissa on erittäin
aktiivinen suomalainen yhteisö.

Tähän väliin täytyy kyllä kertoa yksi
hauska juttu Phoenixistä. Kyseisen
kaupungin nimi ei varmaan ole niitä
kaikista helpoimpia  - ei ainakaan
MTV3:n urheilutoimittajalle. Erästä
otteluaan kommentoidessaan hän
kertoi Teppo  Nummisen olevan
phoeniksistä ! Siis lausui sanan niin
suomalaisittain kuin  sen vaan voi
lausua. No mutta - kommelluksia on
varmaan sattunut itsekullekin !

Vaimo Ann-Maarit viihtyy hyvin täällä
Dallasissa ja kotona hänet pitää
kiireisenä kaksi vilkasta tyttöä,
Bianca (2.5 v) ja Erica (10 kk). Van-
hempi tytöistä on mukana suomi-
koulun Omput ja Pellet ryhmässä.
Suomikoulu onkin tyttöjen suosik-
kilistalla ja koulukertoja odotellaan in-
nokkaasti ja toivottiinpa, että koulua
olisi usemmankin kuin kerran kah-
dessa viikossa. Kotona lasten kans-
sa puhutaan suomea ja englannin
kielikylvystä huolehtii tyttöjen oma
nanny.

Kun on jo noin pitkään ollut maail-
malla,  niin Suomeakin katsoo var-
maan vähän eri vinkkelistä. Kun
kysyin Tepolta mitä hänelle merkit-
see suomi ja suomalaisuus hän

Teppo, Ann-Maarit, Bianca ja Erica nauttimassa koko perheen
voimin luistelusta

sanoi, että Suomi on edelleen todella
tärkeä paikka. Vaikka 16 vuotta on
maailmalla vierähtänyt, niin Suomi
on aina se paikka missä juuret ovat.
Ja joka kesä Nummiset matkaavat
suomeen nauttimaan suomen
kauniista kesästä.

Entäs sitten tulevaisuus ? Onko
elämää jääkiekon jälkeen ?

Monet ehkä ovat jo kuulleetkin, että
Teppo omistaa veljensä Teemun
kanssa Montreal-mailatehtaan, joka
toimii Padasjoella Suomessa. Hyvin
on siis pullat uunissa, ja jääkiek-
koilijan ammattitaitoa voi sitten hyö-
dyntää mailabisneksessa. Hyvä
Teppo !
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Leppäsen Asta on taas muistanut perheen
pienimpiä - tai miksei vähän isompiakin  tälläisellä
mukavalla sanasokkelolla. Pähkäileminen on-
nistuu kätevästi, kun printtaat tämän sivun !! Kiitos
vaan Astalle.

lauantaina 1.5.2004 klo 12--->

Bear Creek Park, Bear's Den Pavillion
1951 Bear Creek Parkway (at Ash Lane)
Euless, Texas 76039

Lapsille leikkejä ja pelejä !
Munkkeja ja Simaa !

Suomikoulun Vappujuhla

Suomalaisen seurakunnan
varainhankintakomitea järjestää perinteisen

KEVÄTKIRPPIKSEN

lauantaina, huhtikuun 3. päivänä klo 7:00
alkaen Rejoice-kirkon parkkipaikalla

Coppelissa.

Sinulla on nyt myös mahdollisuus tulla myymään
omia tavaroitasi maksamalla paikkamaksun $10
tai voit lahjoittaa tavarasi seurakunnalle. Arvok-
kaammista tavaroista saat halutessasi kuitin
verotusta  varten. Myytäväksi kelpaavat hyväkun-
toiset ja puhtaat tavarat esim. huonekalut, kodin-
koneet, lastentarvikkeet, lelut, vaatteet ym.

Yhteyshenkilöt:
Päivi Impola 972-724 4366,
paivi.impola@verizon.net

Jaana Kattilakoski 972-393 1219
jaana.kattilakoski@verizon.net

Vappujuhla, kevätkirppis ja sanasokkelo lapsille !
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Pyhäpäivät osana kulttuuriamme

Suomen kouluissa opetetaan
keskeisten pyhä- ja juhlapäivien
sisältö. Samalla katsotaan ettei se
ole uskonnonopetusta vaan oman
kulttuuriperintömme opettamista.

Täällä Amerikassa suomalainen
kalenteri helposti unohtuu. Nimi-
päivät erityisesti koska paikallinen
kulttuuriin ei kuulu nimipäivien
muistaminen. Suuret juhlatpäivät
kuten  Itsenäisyyspäivä, joulu ja
pääsiäinen muistetaan jo hyvin.
Pääsiäinen tosin huonommin kuin
joulu.

Helposti käy, että meillä on vain
kahdenlaisia päiviä. Työ- ja
vapaapäiviä ja päivillä  aina
samanlainen sisältö. Tai amerik-
kalaiseen tapaan on vielä kolmas
ryhmä, alennusmyyntipäivät, holi-
day sales.

Kristillinen kalenteri on luonut
vaihtelua vuoteen, erilaisia juhla-
aikoja ja pyhiä. Ne ovat olleet
sisäisen rikkauden antajia,
tuoneet syvyyttä ja sisältöä.
Niiden unohtaminen köyhdyttää
elämää.

Nyt on eletty paastonaikaa, mutta
28.3. on Marianpäivä.  Yhdeksän
kuukautta ennen joulua Enkeli
ilmoitti Jeesuksen tulevasta
syntymästä. Muistamme Herran
äitiä, uskon esikuvaa.

Sitten onkin Palmusunnuntai. Se
kertoo, miten Jeesus ratsasti
Jerusalemiin kansan tervehtiessä
häntä Hoosianna-huudoin ja
levittäessä palmunoksia hänen
tielleen.

Pitkäperjantai kutsuu hiljenty-
mään Jeesuksen kärsimyksen
muiston ääreen. Täällä se on
arkipäivä. Eräs vanha amerikan-
suomalainen kertoi, miten häneltä
tuli itku, kun hän huomasi, että se
ei ole pyhäpäivä vaan ympärillä
oli arjen touhu ja työt. Jotakin
pyhää elämästä oli jäänyt  pois.

Suomalaisen kirkon tehtävä on
tarjota tämä kristillisen elämän
vaihtoehto, pyhäpäivien elävä
perintö. Uskon, että siinä on
erityinen siunaus. Tule kirkkoon
pääsiäisenä, koe sen iloinen
sanoma "Kristus on ylösnous-
sut!", elä mukana kristikunnan
matkassa.

Hyvää kevättä ja pääsiäisaikaa!
Nähdään
Päivö Tarjamo
puh. 214-274-7867
Email: paivo@rejoicelutheran.org

Ps. Kavitko jo katsomassa The
Passion of Jesus Christ? Ellet,
niin vielä ehdit liittää sen
pääsiäisajan ohjelmaasi.

Messu pääsiäispäivän 11.4. klo
15, pyhäkouluaisten esitys, sekä
kuoro laulaa. Kirkkokahvit ja sen
jälkeen "egghunt" lapsille kirkon
takana.

Raamattupiiri su 18.4. klo 18 ,
keskustellaan myös The Passion
of the Christ elokuvasta.

Vanhemmat muistakaa: Pyhä-
koulut torstaisin klo 18! (ei 8.4.).

Kirpputori lauantaina 3.4. klo 7-
13 Rejoice-kirkon pihalla. Tiedus-
telut: Jaana Kattilakoski, puh.
972-393 1219.

Lastenhoitoa perjantaina 30.4. klo
18-22 kirkolla. Ilmoittautumiset:
Sari Vitikka puh.972-393 3233.

Toukokuussa suom. messu 2.5.
klo 15, jolloin konfirmaatio. -
Äitienpäivänä 9.5. konsertti klo
18.

Kaikki tapahtumat Rejoice
Lutheran kirkolla.
Kirkon kotisivu:
www.finnishlutheran.org

Suomalainen Seurakunta Tiedottaa



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
8325 Horseshoe Bend
Fort Worth, TX 76131
817- 232 3090
satunykanen@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

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
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
Vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
469- 235 5363
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

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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Huhtikuun Suomikoululainen

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuun 24. päivä.
Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään
tiistaina 20. huhtikuuta.

SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Sonja Kujala

Omput & Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

Pupula 3 v. Katja Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

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

Eka- & Tokaluokka 6- 9 v. Marja Paakkolan-
vaara

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

Kevään Koulupäivät :

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


