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Tammikuu 2007

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

Puheenjohtajan Palsta

Vihdoin ja viimein Suomi-koulu pääsi alkamaan,
uskomatonta mutta totta, meitä ovat vainonneet
kylmät, jopa talviset säät. Eihän sää meitä suomalaisia
estä liikkumasta, mutta kun paikalliset eivät aina oikein
ymmärrä “Liisan liukkaita ja Kaisan kaljamia” voi
liikenteessä käydä huonosti. Niinpä Suomi-koulun
ensimmäinen oppipäivä oli peruttava meidän kaikkien;
oppilaiden, ohjaajien ja vanhempien oman
turvallisuuden vuoksi, vaikka se hyvin harmillista olikin.

Toisella eli virallisella aloituskerralla meillä olikin heti
mukavaa ‘Runebergin päivän’ -viettoa. Lapset tulivat
kouluun innostuneina ja valmiina uusiin haasteisiin, me
vanhemmat saimme hetkisen istahtaa toisten van-
hempien kera ja jutella aikuisten juttuja hyvän kahvin
ja tarjottavien äärellä. Tuntien jälkeen olikin kiva lähteä
viikonlopun viettoon päät täynnä uusia oppeja ja
suomenkielen saloja.

Korvaavaa kertaa ensimmäiselle oppikerralle emme
voine järjestää tila- sekä aikatauluongelmien vuoksi,
mutta pidämme yhdessä Suomi-kirkon, pyhäkoulun,
varainhankintakomitean, SNY:n ja käsityökerhon kans-
sa yhteisvastuu-keräys tapahtuman ‘Turvaa ehjä lap-
sen mieli’ 18.helmikuuta Messun yhteydessä. Ennen
Messua on saatavilla pientä korvausta vastaan
hernekeittoa ja laskiaispullakahvit. Messun alussa
pyhäkoulu- ja Suomi-koululapset laulavat ‘Rati-riti-
rallaa’, jonka jälkeen Suomi-koulu auttaa lapsia
tekemään kuvakollaasin Ronald McDonald House:lle.
Kuvakollaasin tulee neulomaan yhteen käsityö-
kerholaiset Katri Aution johdolla, jonka jälkeen valmis
taideteos luovutetaan 5.huhtikuuta RDH-säätiölle
lounasjärjestelyjen yhteydessä.

Tämä on mahtava tilaisuus meille kaikille suomalaisille
osallistua yhteisen hyvän tekemiseen heille,joilla ei
kaikkea ole ja jotka eivat kaikkea pysty saamaan.
Tulethan tähän mukaan, kaikki voivat auttaa omalla
tavallaan ja kaikki apu menee hyvään tarkoitukseen
ja tärkeisiin kohteisiin.

Suomi-koulun webbisivujen uudistus on myös
meneillään, jos ihmettelet miksi ne ovat joka kerta
erilaiset, syy löytyy siitä. Toivon mukaan käyt sivuilla
usein ja seuraat tapahtumien kulkua. ‘Koulupäivät ja
teemat’ -kohdista löydät joka koulukerralle tietoa sen
päivän tunneista, ‘Ohjaajat ja ryhmät’ -kohdasta löydät
tietoa, jonka perustella voit miettiä mihin ryhmään
omat lapsesi kuuluvat ja kuka on ohjaajana. Sivuilta
löydät myös kirjastokuulumiset, aukioloajat ja
suomipuotitiedotteet, lisäksi tietenkin kaikki linkit ym.
Ota joskus aikaa ja tutki sivut kunnolla, sieltä löytyy
aina jotain uutta ja mielenkiintoista.

Tervetuloa vielä kerran kaikille Suomi-kouluun ja hyvää
tulevaa Ystävänpäivää!

Leila Jäämuru
S-K:n puheenjohtaja

Vähän kerrallaan.
Pienten asioiden aamukasteessa sydän löytää
päivänkoittonsa ja virkistyy.
       -Kahlil Gibran
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Ohjaajien palsta

Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Hei!
Nimeni on Anna-Riikka Courtois eli
Anni ja ohjaan eka- ja tokaluok-
kalaisia suomikoululaisia kevätluku-
kaudella 2007. Olen kotoisin Vaa-
sasta ja muutin Teksasiin mieheni
kanssa kesällä 2006. Olen koulutuk-
seltani filosofian maisteri (pääaine:
saksan kieli ja kirjallisuus, sivuai-
neet: englanti ja kulttuurienvälinen
viestintä). Apuohjaajana eka- ja
tokaluokkalaisten ryhmässä toimii
keväällä Tomi Maxted.

Suomi-koulutunneilla pyrin kehit-
tämään eka- ja tokaluokkalaisten
suomen kielen luku-, kirjoitus- ja il-
maisutaitoja. Näitä taitoja har-
joitellaan erilaisten tunnin teemaan
liittyvien tehtävien, keskusteluiden
ja leikkien parissa.

Nähdään Suomi-koululla!

Terveisin, Anni

Hei!

Olen Sanelma Helkearo ja toimin
tänä lukuvuonna Suomi-koulun
johtokunnan varapuheenjohtajana
sekä Isojen koululaisten ohjaajana.
Vaikka olen asunut Teksasissa vasta
viime vuoden helmikuusta, olen siis
jo ehtinyt työntää sormeni Suomi-
koulun toimintaan monella tavalla.

Tällä hetkellä suurimman osan
ajastani vie kuitenkin marraskuun
alussa syntyneen poikani hoitami-
nen. Hän on kanssani kotona samal-
la kun yritän hoitaa muita velvol-
lisuuksiani; lapsenhoidon ja vapaa-
ehtoistyön lisäksi työskentelen osa-
aikaisesti kansainvälisen media-
seuranta-alan yrityksen palveluk-
sessa sekä annan suomen kielen
yksityistunteja.

Koulutukseltani olen äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajaksi pätevöi-
tynyt filosofian maisteri. Erikoisalani
on suomen kielen opettaminen
ulkomaalaisille.

Tapaamisiin Suomi-koululla!

Hei vaan kaikki Röllit ja heidän
vanhempansa!

Olen Minna Lampinen-Närhi ja
jatkan 3-4-vuotiaiden iloisten ja
reippaiden Röllien ohjaajana sekä
toimin Suomi-kolun johtokunnassa
ohjaajien edustajana. Perheeseeni
kuuluu aviomies Marko ja vuonna
2003 syntynyt tytär Eerika, joka on
myös ahkera Röllit -ryhmäläinen.
Coppeliin muutimme Tampereelta
huhtikuussa 2005. Suomessa kou-
luttauduin kokiksi ja työskentelin
kahvioissa sekä henkilöstöravin-
toloissa.

Rölleille on tänä keväänä luvassa
ilmaisutaidon harjoitteluna lauluja,
leikkejä ja loruttelua. Kädentaitoja
harjoittelemme piirtäen ja värittäen.
Opettelemme kuuntelemaan ja
vastaamaan sekä odottamaan omaa
vuoroamme. Jokainen tunti raken-
tuu oman teemansa ympärille. Tun-
nin alussa ja lopussa kulkee sama
alku- ja loppulaulu sekä tunnin lo-
puksi luemme tarinan ja kurkis-
tamme lorupussiin.

Tavoitteenamme on tutkia erilaisia
aineita mm. ilmaa ja vettä sekä
käsitellä aisteista maku ja haju.
Perehdymme kehon osiin ja ravin-
tona hedelmiin sekä vihanneksiin.
Tämän lisäksi tutstumme erilaisiin
soittimiin sekä liikumme musiikin
tahdissa (tasapaino ja koordinaa-
tio). Vuodenajoista tulemme
käsittelemään kevään ja kesän.

Tiedossa on hauskoja ja mieleen-
painuvia hetkiä. Nähdään Suomi-
koululla ja pidetään hauskaa yhdes-
sä.

Nimeni on Milla Impola ja olen
kuusitoista vuotta. Olen tällä
hetkellä apu-ohjaajana Röllit
luokassa, mutta olen ollut muuta-
man vuoden myos Eskari-ryhmässä
opettamassa.

Vapaa-aikana tykkään olla kave-
reiden kanssa ja käydä tanssimassa.
:)

Hei, olen Riina Haapasalmi ja olen
kolmetoista vuotta vanha. Toimin
eskarien apu-ohjaajana. Harrastan
ratsatusta ja hip hoppia. Ihanaa
kevätlukukautta kaikille



Ohjaajien palsta

Hei!
Olen Suomi-koulun  satuvastaava
Marjo Neijonen. Muutin mieheni
kanssa Oulusta Coppeliin kesä-
kuussa 2005. Toimin Suomessa asu-
essani esi- ja lastentarhano-
pettajana.

Olen myös Suomi-koulun satu- ja
leikkituntiohjaaja. Satu- ja leikki-
tunnin tavoitteena on sosiaalinen
vuorovaikutus sekä toimiminen
ryhmässä.

Aloitamme tunnin alkulaululla,
kuuntelemme tarinan, jonka jälkeen
leikimme ja liikumme. Päätämme
tunnin sulkemalla soittorasian.
Jokaisella kerralla on tarina, jonka
ympärille toiminnallinen osuus
rakentuu. Toimintatapoja ovat
tarinoiden kuunteleminen, teemat,
musiikkiliikunta, lorut, satujumpat,
laulut ja toimintaleikit

Tervetuloa satu- ja leikkitunnille
tarinoimaan, loruilemaan ja liik-
kumaan!

Hei kaikki 1-2 vuotiaat ja heidän
vanhempansa!

Nimeni on Soile Sulin ja aloitan 1-2
vuotiaiden uutena opettajana.

Perheeseeni kuuluu aviomies Jari
sekä 6-vuotias tytär Sanna ja
melkein 4-vuotias poika Miko.
Tietysti molemmat ovat innokkaita
Suomi-koulun oppilaita. Olemme
muuttaneet Coppeliin Helsingistä
joulukuussa 2005. Ammatiltani olen
sairaanhoitaja.

Luvassa on laulua, leikkejä ja
loruttelua yhdessä vanhempien
kanssa. Laulut ovat suurelta osin
kaikkien tuntemia. Tuntien teemat
vaihtelevat vuodenaikojen ja
suomalaisten juhlien mukaan.

Hei, olen Tomi Maxted ja toimin
apuohjaajana Eka-tokaluokassa.

Olen 17-vuotias ja olen asunut
Dallasissa jo 9 vuotta. Minulla on
15-vuotias sisko nimeltaan Natalie
ja 5-vuotias veli nimeltaan Viljami.
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seikkailemaan teidän ja Pikku-pupun
matkassa suomalaiseen musiikki- ja
lorumaahan. Tiedossa on mukavia
hetkiä yhdessä vanhemman kanssa:
sylittelyä, köröttelyä, piilottelua,
tutkiskelua, laulua, naurua, ääniä
ja elämyksiä.

Pyrimme ryhmässä hyvään ja
lämpimään henkeen, jossa lapset
vanhempineen nauttivat yhdessäo-
losta. Toivon, että jokainen suomi-
koulukerta on lapselle positiivinen
elämys värien, musiikin, äänien,
läheisyyden, kosketuksen ja mate-
riaalien kautta. Tutustumme suoma-
laiseen luontoon, suomalaisiin eläi-
miin, Suomen talveen ja kevään
heräämiseen  musiikin, satujen ja
nukketeatterin avulla. Liikumme,
tanssimme ja opettelemme kehon
osia leikin ja laulun varjolla.

Tunnit noudattivat aina samanlaista
runkoa, jossa lapset oppivat tunte-
maan turvalliset rutiinit ja kokevat
ryhmän omakseen. Jokaisella
tunnilla tutustumme uusiin lauluihin,
leikkihin tai loruihin. Jokaisella
tunnilla on myös jotain vanhaa ja
tuttua, jotta lapset saavat kokea
osaamisen tunteen tunnistaessaan
laulun tai leikin. Pikku-pupu
(käsinukke) seikkailee mukanamme
läpi jokaisen Suomi-koulukerran.
Palleroissa kaverinani on nuorin
tyttäreni Eedit (synt.8/2005).
Isosiskot Eerika (5-v) ja Ella (3-v)
sekä Mikko pyörivät myös suomi-
koululla. Muutimme Suomesta
McKinneyn kaupunkiin keväällä
2005. Koulutukseltani olen musiikin-
, teatterin- ja draamanopettaja.
Lisäksi olen opiskellut mediakäsikir-
joitusta, musiikkiteatteria ja musiik-
kiohjelmien monikameraohjausta.
Suomessa työskentelin tuotanto-
yhtiössä tv-ohjelmien parissa sekä
vedin pientä musiikkileikkikoulua.

Tervetuloa mukaan jo pienenkin
vauvan kanssa!

Reija

Hei vauvat ja pienet taaperot (0-
18kk)!

Minä olen Palleroiden ope, Reija
Patrakka, ja olen lähdössä innolla



Tässä Tammikuun Suomikoululaiseen oppilaan haastetttelu Made
by Milla Impola, Röllit -ryhmän apuohjaaja

Kysymykset:

1. Mikä on nimesi?
- Eerika Närhi

2. Montako vuotta olet?
- 3 vuotta

3. Missä ryhmässä olet Suomi-koulussa?
- Rölleissä

4. Mikä on lempieläimesi?
- Curious George

5. Mistä asioista tykkäät eniten Suomi-koulussa?
- Juhosta, askartelusta ja leikkimisestä

Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta
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Kirjaston Kuulumisia

Hauskaa Syntymäpäivää

Vuosi on vaihtunut, mutta kirjas-
tolla meno jatkuu entisellään. Uutta
lainamateriaalia on tullut runsaasti
sekä lahjoituksina että ostettuna.

Lokakuussa Teksasin Suomi-koulun
kirjasto valittiin BookCross hyvän-
tekeväisyyskampanjan yhdeksi koh-
teeksi Suomessa, jolloin saimme
yksityisiltä henkilöiltä lukuisia,
enimmäkseen lapsille suunnattuja,
kirjoja lahjoituksina. Tähän kampan-
jaan osallistuneet henkilöt ovat
pyytäneet jokaista, joka lukee
heiltä saapuneen kirjan, laittamaan
pienen yhteenvedon kirjasta sivulle
www.BookCross.com.   Kaikkiin heil-
tä tulleisiin kirjoihin on laitettu
erillinen värikoodi, joten kyseiset
kirjat on helppo löytää kirjaston
hyllyistä. Olisitteko ystävällisiä ja
omalla aktiivisuudellanne kiittäisitte
heitä todella suuresta lahjoituk-
sesta kirjastollemme.

Suomi-puoti on vihdoinkin saanut
tavaratoimituksen rullaamaan, siitä

erityiskiitos Helena Tiaiselle. Tava-
raa tulee tällä hetkellä Chicagosta.
Valikoima ei ole kovin kattava,
mutta tärkeintä eli Fazerin Sinistä
heiltä kuitenkin löytyy. Tulkaa
katsomaan kirjastolle mitä muuta
hyvää meiltä löytyy.

Otamme edelleenkin vastaan
karjalanpiirakka-, pulla-, suklaa-
neliö-, tosca-kakku-, ym. suussa-
sulavia herkkutilauksia aina keski-
viikkoisin. Tilatut herkut leipoo Su-
zanne Visanko ja voit noutaa ne
kirjastolta perjantaisin. Siispä
tilausta tekemään aina keskiviik-
koisin kirjastolle.

Tule hakemaan lukemista, videoita,
pelejä tai vain moikkaamaan meitä
kirjastotätejä. Olemme siellä aina
keskiviikkoisin 11-15 ja perjantaisin

9-11.

Tervetuloa !

‘Kirjastotädit’

Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

TAMMIKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Aaron 11.1. 1v
Leo 10.1. 2v
Sanna 13.1. 6v
Emmi-Lotta 17.1. 10v
Joni 12.1. 11v



Suomalainen seurakunta Tiedottaa

YHTEISHENKEÄ TARVITAAN

Suomalaiset ovat usein näyttäneet
muille, mihin pystymme, kun
yhdistämme voimat. Olemme olleet
tunnettuja talkoohengestä.

Samanalaista henkeä ja toimintaa
tarvitaan paljon myös pitäessämme
yllä ulkosuomalaisina omaa
kulttuuriamme ja omia perintei-
tämme.

Siksi niin Suomi-koulu, kirkko ja
muut suomalaisten yhteisöt ovat
pystyneet toimimaan. On ihmisiä,
jotka uurastavat. Mutta valitetta-
vasti on myös niitä, jotka eivät viitsi
tai näe tarpeelliseksi toimia suoma-
laisyhteisön, omien tavoitteittemme
hyväksi.

Onko syynä huono oma identiteetti,
oman kansallisen identiteetin tai
kielen väheksyntä, tai oman hengel-
lisen perinteen vähättely.

Ei pidä syyttää ketään, kukin tekee
omat ratkaisunsa. Pienille ryhmille,
jollainen me olemme, yhteishenki ja
yhteenkuuluminen on tärkeää. Ilman
sitä me hukumme massaan.

Kokoonnutaan yhteen iloitsemaan
siitä, mikä meitä yhdistää. Sitä on
myös kokoontuminen seurakuntana.
Jos kirkko saa täällä olevien tuen,
tulee myös kotikirkko Suomesta
antamaan oman tukensa. Mielestäni
kirkkoa tarvitaan, mutta se edel-
lyttää edelleen osallistuvaa ja
vastuuta ottavaa seurakuntaa.

Tervetuloa joukkoon!

Päivö Tarjamo
Puh. 972-795 5158
Email: paivo@rejoicelutheran.org

Helmikuussa

LASKIAISTAPAHTUMA kirkolla
laskiaissunnuntaina 18. helmikuuta
klo 17 alkaen. Koko peheen tapah-
tuma. MESSU  alkaa klo 18. Pyhä-
koulu-lapset ja  Kaamos-kuoro
laulavat.

PYHÄKOULUT torstaina 15.2. ja
22.2. klo 18. Myös esirippikoulu-
ryhmä.

RIPPIKOULU kokoontuu erikseen
sovittuina aikoina. Konfirmaatio su
3.6.

LASTENHOITOA ei toistaiseksi.
Aloitetaan, jos on tarvetta ja
vetäjät löytyvät.

KIRKOLLISISTA TOIMITUKSISTA
ota yhteys pastoriin.

KAAMOS –kuoro harjoittelee kirkolla
keskiviikkoisin klo 17.30.
Uudetkin laulajat ovat tervetulleita.

Pastori on tavattavsissa myös
yksityisesti, ota yhteys ja sovi aika.
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Ohjaajat:

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

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

Apu-ohjaaja
Riina Haapasalmi
riina.haapasalmi@comcast.net

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:

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

Rahastonhoitaja
Tytti Lauhava-Kääriäinen
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sihteeri
Mervi Haapasalmi
972-462 8093

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. Reija Patrakka

Omput 1-2v. Soile Sulin

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

Eskari 5-6 v. Jaana Pulkkinen,
Riina Haapasalmi

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

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

 Seuraava lehti ilmestyy Helmikuussa -

lähetä  materiaali Katariinalle 24.2.

mennessä osoitteeseen

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

Suomikoulupäivät
Keväällä 2007

Helmikuu 17
Maaliskuu 3, 24
Huhtikuu 14, 28
Toukokuu 12

Suomalaisten Naisten Yhdistys kutsuu Sinut ja
ystävättäresi mukavaan yhdessäolon iltaan

lauantaina 3.2.2007 alkaen klo 19:00
Rejoice kirkolle, Coppeliin!

Kevätkokouksen lisäksi illan aikana saamme

sisustusvinkkejä, tutustumme Intialaiseen,

rentouttavaan päähierontaan sekä nautimme pientä
purtavaa juomien kera.

Olet lämpimästi tervetullut!

Terveisin SNY:n johtokunta
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