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Suomikoululainen 

Toukokuu 2013 

 

Minä avaan syömeni selälleen 
ja annan päivän paistaa, 
minä tahdon kylpeä joka veen 
ja joka marjan maistaa. 

-Eino Leino- 
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Puheenjohtajan Kuulumisia 

Voisin kirjoittaa samoin sanoin kuin keväällä 2008 huhti-toukokuun Suomikoululainen lehdessä, nytkin 

on NHL:n ja MM:n jääkiekkopelien jännittävät loppupelit meneillään. Kaiken lisäksi saamme jännittää 

vielä euroviisuja, josko Suomi nappaisi uuden viisuvoiton Lordin jälkeen! Kaikki mitä silloin kirjoitin 

pitää edelleen paikkansa, olemme joukkue, jonka pitää pelata hyvin yhteen, jotta menestyisimme ja 

meillä olisi paikka 'auringon' alla. Meidän pitää olla Me! 

 

Suomi-koululla on ollut jälleen antoisa ja hyvä vuosi; päteviä opettajia ja mukavia tunteja, innokkaita 

koululaisia ja vielä innokkaampia vanhempia :).  Jokakeväinen muuttovirta on jälleen melkoinen, silti 

olemme saaneet syksyksi jo kivan porukan kasaan jatkamaan tätä todella tärkeää ja antoisaa meidän 

kaikkien hyväksi tehtävää työtä. Monien vuosien jälkeen olemme saaneet jälleen isiä johtokuntamme 

jäseniksi. Haluankin kiittää heitä ennakkoluulottamasta suhtautumisesta ja rohkeasta esiintulosta 

jäsenkokouksessamme. Näillä isillä ei ollut 'nauhakenkiä jaloissa',  kuten eräs isä iltasella sanoi. Aivan 

mahtava juttu! Nyt jää nähtäväksi, onko seuraavat koulutuntimme lentokenttien reunoilla, sillä uusi 

vanhempien edustaja Toni Sjön harrastuksiin kuuluu lentäminen, ja ihan varmasti saamme ainakin 

jotain uutta tietoa tästä, jospa pitäisi meille pienen oppitunnin lentämisen saloista. Toinen uusi 

johtokuntalainen on Tuomo Keränen, jonka tehtäväalue tulee olemaan varapuheenjohtajasta 

websivujen ylläpitoon. Olkaa ylpeitä itsestänne, ja panoksesta, jonka jo nyt olette tehneet Dallasin 

Suomi-koulun hyväksi, tästä on hyvä jatkaa. Tervetuloa joukkoomme! 

 

Haluan kiittää Teitä kaikkia, jotka olette jaksaneet antaa omasta ajastanne hyvää meille kaikille, etenkin 

ohjaajia, apuohjaajia, kahvittajia, kirjastotyöntekijöitä ja johtokuntaa. Erityiskiitokset lapsille ja 

vanhemmille, ilman teitähän Suomi-koulua ei tarvittaisi. Koko Suomi-yhteisölle kiitokset menneestä 

lukuvuodesta, syksyllä jatketaan! 

 

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille! 

 

-pj. Leila Jäämuru 

 Syksyn rastipäivän kuvat ovat nyt webissä !  

 Käy katsomassa—> kuvagalleria  :) 

http://www.suomi-koulu.com/wp-content/uploads/downloads/2012/05/2008_Toukokuu.pdf
http://www.suomi-koulu.com/kuvagalleria/
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Ohjaajien Kiitokset 

"Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella 
lämmittää. Ja minun ystäväni on kuin 
niitynkukka, joka saa minut hymyilemään. 

Ota kädestä kiinni tule kanssani rantaan, vien sinut 
katsomaan, miten aurinko laskee puiden taakse ja 
saa taivaan punertamaan." 

 

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta, ihanat 
Pellet!  Mukavaa ja lystikästä kesää kaikille Suomi-
koululaisille! 

Pelle-ope Laura 

Hei kaikille, 

Kiitos mukavasta ja hauskasta vuodesta. Oppilaat 
teki mahtavaa työtä ja oli tosi kivaa saada olla 
heidän ohjaaja. Keräsin ihania ja uusia muistoja 
kaikkien kanssa ja toivon kaikille myös mukavaa 
kesää ja koulun loppuja! 

  

T. Katariina Partanen (Aapelien ohjaaja) 

"Mukana kevät, johon mahtui kysymyksiä ja 
vastauksia, keskustelua ja pohdintaa, oppimista sekä 
paljon sujuvaa Suomen kieltä. 

  

Lämmin kiitos kaikille reippaille Rölleille! 

Aurinkoista kesää, 
Suvi, Röllit-ryhmän ohjaaja"  

Hei kaikki Tex-Lapset! 

Kiitos todella paljon kaikille ahkerille oppilaille tästä 
vuodesta! Oli niin mukava työskennellä seka pelata 
pelejä teidän kanssa. Itse opin myös paljon 
suomalaisista peleistä. Teitte tästä vuodesta 
ikimuistoisen ja on todella ikävää että en voi jatkaa 
ensi vuonna. Toivotan teille kaikkea hyvää tulevalle 
Suomikoulu vuodelle ja olkaahan oikein ahkeria 
Suomikoululaisia!!  

 

Terveisin Tiia 

Aurinkoista kesälomaa Saralle, Aaronille, Alexille, 
Oliverille, Mikalle ja Danielille.  
 
Kesä on koti auringon, 
helle on sen serkku. 
Oi tätä aikaa ihanaa, 
on jäätelö kaikkien herkku. 
Kesällä voi uida loiskuttaa, 
juosta rannan raitaa. 
Suvituuli suukon moiskauttaa; se iloinen olla taitaa. 
 
terveisin, Tex-lasten ope Laura  

Suuret kiitokset Lukutoukkka-luokalle erittäin 
mukavasta kevätlukukaudesta! 

Meillä oli monia arvoituksellisia koulukertoja 
pitkin kevättä ja tästä on hyvä jatkaa syksyllä 
uudella innolla ja uusin ideoin! Saimme myös 
aluksi pieneen luokkaamme uusia kasvoja loppu 
keväästä, mikä on aina mukavaa ja piristävää. 
Joudumme myös luopumaan muutamasta 
oppilaasta ja toivotammekin Stellalle ja Olaville 
oikein mukavaa Suomeen muuttoa! Ehkäpä vielä 
tapaamme! Hyvää kesää ja helteen hellitettyä 
syksyllä tapaamme taas :) !  

 Sari-ope  

Kiitos pienille koululaisille kuluneesta keväästä! 
Sain Palleroista ihanan, oman ryhmän, vaikka 
tammikuussa aloitinkin Pellet -ryhmässä 
apulaisohjaajana. Olen siis saanut nauttia 
kahdesta ihanasta ryhmästä, joiden jokainen 
jäsen on ollut valloittavan ihana. Leikin täyteistä 
kesää jokaiselle ja toivottavasti syksyllä jälleen/
viimeistään taas nähdään! 

 

Pallerot -ryhmän ohjaaja Hannele 
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Lauantaina,toukokuun 4. päivä oli Suomi-koulun väki pukeutunut 

parhaimpiinsa kevätjuhlan viettoa varten. Juhla aloitettiin virallisella 

viiden minuutin jäsenkokouksella, jonka jälkeen valokeilaan pääsivät 

Suomi-koulun oppilaat. Pienistä Palleroista alkaen, jokainen ryhmä sai 

vuorollaan esittää juhlayleisölle terveisensä. Ja esitysten loppuun 

laulaa kajautettiin se-niin-ihana Suvivirsi. Ja sitten päästiinkin 

herkkujen kimppuun :) Ihanaa kesää Suomi-koululaisille — syksyllä 

nähdään taas ! 

Suomi-koulun kevätjuhla 

http://lukeminen.fi/
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Kirjaston Kuulumisia 

Kesälomat ovat parin viikon päässä, uskomatonta!  Kuten aikaisempinakin kesinä 
pyrimme pitämään kirjastoa auki keskiviikkoisin koko kesän, mutta tarvitsisimme siihen 
vielä muutamia auttajia. Olisitko sinä halukas auttamaan? Homma on helppoa, ja 
jokainen voi sen oppia, vie keskiviikkoisin noin reilut pari tuntia. Heinäkuun alkuviikoille 
tarvitsisimme vielä auttajia, reilusti nyt vain mukaan! Ota yhteyttä iltaleila@verizon.net. 
 
Kirjasto kiittää kaikkia lahjoittajia, jotka ovat antaneet kirjastollemme kirjoja, lehtiä, 
pelejä, ...., kaikki materiaali tulee käyttöön tavalla tai toisella. Teille kaikille suurkiitokset! 
 
Toivotan paluumuuttajille oikein hyvää jatkoa, ja kaikille lämmintä ja aurinkoista kesää! 
 
Nähdään kirjastolla! 
 
 
Kirjaston aukioloajat toukokuussa näinä päivinä 20, 22, 24, 29, 31 klo 11-13 Maanantaina 
27.5 kirjasto on kiinni. 
Kesäkuu-heinäkuu-elokuu olemme auki vain keskiviikkoisin klo 11-13. 
Syyskuussa palaamme normaaliin aikatauluun eli 3 kertaa viikossa auki. 
 
-Leila & ja muut kirjastotyöntekijät- 

 

 

 

Hei! 

Olen Tuomo Keränen, tuore teksasilainen, sillä 
muutimme Alleniin helmikuussa. Perheeseeni 
kuuluu vaimo Riitta sekä pojat Konsta 8v. ja 
Kalle 5v.  

Olen saanut tutustua Suomi-koulun toimintaan 
poikieni koulunkäynnin kautta ja ensi syksynä 
aloitan myös Suomi-koulun johtokunnassa.  

Olemme viihtyneet täällä todella hyvin ja 
nauttineet valosta sekä lämmöstä. 

Nähdään koululla! 

Terveisin Tuomo 

 

 

 

 

 

 

Hei kaikille, 

nimeni on Toni Sjö. Perheeseemme kuuluvat 
vaimoni Merja ja reipas 5v Joel poika. 
Olemme olleet täällä  metroplexin alueella vuoden 
alusta ja viihtyneet oikein hyvin.  

On ollut ilo huomata, että täällä on hyvin aktiivinen 
Suomi-koulu.  Olen uusi vanhempien edustaja ja 
odotan kovasti Suomi-koulun syyslukukauden 
alkua ja toivon aktiivista osallistumista kaikilta 
Suomi-koulu ikäisten perheiltä. 

Hyvää kesää ja muistakaa aurinkorasva,  

Toni  

       Uusia johtokuntalaisia  

http://lukeminen.fi/
mailto:iltaleila@verizon.net
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Uskonnollinen sanasto on meille kaikille tuttua: vanhurskaus, pelastus, synti, taivas, 

helvetti, jne. Muistamme nämä sanat jo pyhäkoulusta. Ne vievät meidät maailmaan, 

joka on monille nykyajan ihmisille kovin vieras ja joillekin jopa vastenmielinen. Moni 

meistä liittää ne loputtoman pitkiin lapsuuden ajan jumalanpalveluksiin ja uskovaisten 

ihmisten yksinkertaiseen höpinään. Mutta mitä nämä sanat oikeasti merkitsevät? 

Sana ”vanhurskas” viittaa monen mielestä henkilöön, joka on ”vakaa hurskas”. Vaikuttaa aika tylsältä tyypiltä, 

ankaralta ja julmalta huippu-uskovaiselta. Tällaisen yliuskovaisen ihmisen lähellä on vaikea olla. Siinä kokee 

aina jäävänsä toiseksi.  

”Vanhurskas” (englanniksi ”righteousness”) on käännös kreikan kielen sanasta dikaiosyne. Tämä kreikan 

kielen sana on erittäin monimerkityksinen. Kittelin Uuden testamentin sanakirjassa siitä on kokonaiset 51 

sivua määritelmiä. Sen alkuperäinen merkitys ei ole ”vakaa hurskas” yliuskovainen vaan se voidaan tiivistää 

sanaan ”oikeudenmukaisuus”. Kun siis sanotaan, että Jumala on vanhurskas, sillä tarkoitetaan Jumalan 

oikeudenmukaisuutta. Kun sanotaan, että Abraham oli vanhurskas, sillä tarkoitetaan, että Abraham oli 

oikeudenmukainen. 

Monissa luterilaisissa kirkoissa on nykyään ns. ”justice team”. Tämä on ”vanhurskausryhmä”, tai 

nykysuomeksi ”oikeudenmukaisuusryhmä”. Nämä ryhmät pyrkivät edistämään oikeudenmukaisuutta 

kaikkialla siellä, mistä se puuttuu. Oikeudenmukaisuuden puutteesta kärsivät monet vähemmistöt, 

maahanmuuttajat, rodulliset ja seksuaaliset vähemmistöt, köyhät ja varattomat. Kirkon tehtävänä on edistää 

oikeudenmukaisuutta, kamppailla kaikkea epäoikeudenmukaisuutta vastaan. 

Oikeudenmukaisuus on rakkauden ruumis, rakkaus on oikeudenmukaisuuden sielu. 

Rakkautta ei ole ilman oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuutta ei ole ilman 

rakkautta. Jos rakkaus ja oikeudenmukaisuus erotetaan, ei meillä ole kumpaakaan. 

Pyhyys on oikeudenmukaisuutta, se joka haluaa olla pyhä, on oikeudenmukainen.  

Päivän uskonnollinen kysymys meille kuuluu näin: miten sinä ja minä edistämme 

oikeudenmukaisuutta omassa elämässämme? 

Hyvää kesää kaikille ja kirkolla tavataan, 

Jarmo 

 

 

Uskonnollinen sanasto 

Syksyn tapahtumat: 

25.8.  klo 15.00  Messu 

20.10. klo 10.30  (HUOM! AIKA) 

  Yhteinen messu Faith Lutheranin 

  kanssa, barbeque 

15.12.  klo 15.00            Joulumessu 

22.12.  klo 15.00            Kauneimmat joululaulut 
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Suomi-koululaisten synttärit   

touko- , kesä-, heinä– ja elokuussa 2013 

  Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea 

Toukokuu   Kesäkuu   Heinäkuu  Elokuu 

Liam karhu, 1.5. 2v.  Joel Sjö, 1.6. 5v  Ella Ross, 19.7. 4v Aava Tyni, 2.8. 2v  

Miia Tyni, 10.5. 6v.  Tapio Pulkkinen, 19.6. 5v Stella Aro, 26.7. 11v  Neea Tyni, 27.8. 4v 

    Kalle Keränen , 22.6. 6v     Luukas Peltonen, 27.8. 8v 

   Sarah Savolainen, 27.6. 9v    Emmi (Emersyn) Gamill, 30.8. 2v 

   Elle Korhonen, 30.6. 1v 

     

     

07.09.2013 Kesä Suomessa 

21.09.2013 Suomalaisia lastenlauluja 

05.10.2013 Suomalainen luonto 

19.10.2013 Liikuntapäivä 

02.11.2013 Suomalaiset sankarit 

16.11.2013 Suomalaiset ruoat 

23.11.2013 Suomen uutiset  

Syksyn 2013 koulupäivät ja aiheet 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Kevät 2013                                          Kevät 2013 

 

 

 

PALLEROT 

Hannele Tyni 

pallerot@suomi-koulu.com 

 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

 

LUKUTOUKAT 

Sari Rautapää  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 
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