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MARRASKUU 2003 Pohjois-Teksasin Suomi-koulun uutislehtinen
Suomi           koululainen

Puheenjohtajan Palsta

Koulumme piti hiljattain syksyn
yleiskokouksen.  Uusiksi jäse-
niksi vahvistettiin Marja Paak-
kolanvaara (Malla) vanhempien
edustajana, sekä Satu Vesala,
joka ylläpitää webbisivujamme.
Heli Bergius on luvannut ottaa
rahastonhoitajan työn hoitaak-
seen ja Lotta Huhta aloittaa
uutena sihteerinämme.  Anne
Sirvio puolestaan vastaa koulun
historiikista.   Nyt meillä onkin
yhdeksän innokasta naista
johtokunnassamme.

Johanna Illikainen saa vauvan
alkukeväästä, joten etsimme
uutta ohjaajaa Palleroille
kevätlukukaudeksi.  Johanna
antaa mielellaan tarvittavia
lisätietoja.  Olisi myös tosi tar-
peellista saada sijaisia luokkiin.
Sijaistiedusteluissa voit ottaa
yhteyttä ohjaajien edustajaan
Anu Eerolaan.

Olemme painattaneet lastem-
me piirtämiä joulukortteja niin
kuin aikaisempinakin vuosina ja
myymme niitä koululla jouluun
asti.  Lastemme piirustuksia on
myös valittu Itsenäisyyspäivän
gaalaan, jossa ne ovat näytteillä

illan aikana.  Piirustusten aihe
oli Suomen itsenäisyyden
vuosikymmenet.  Piirustuksia on
valittu myös gaalan ohjelma-
lehtiseen.  Anu ja Malla, kiitos
järjestelyistä SAYL:n kanssa.

Malla Paakkolanvaara on
ottanut hoitaaksen todella
mielenkiintoisen projektin.  Hän
kokoaa Suomea käsittelevän
esittelypaketin, jota meistä kuka
tahansa voi lainata tarvittaessa
vaikkapa Suomen esittelyyn
lastemme koululla.  Olemme
vuosien varrella huomanneet
miten monesti tälläinen ‘paketti’
olisi tarpeellinen ja nyt ryh-
dyimme siis tuumasta toimeen.

Ajankohtaista on puhua
myöskin joulujuhlastamme, joka
on 13. päivänä joulukuuta.
Joulupukkikin on luvannut käydä
joulujuhlassamme ja muistaa
lapsiamme pienillä Korva-
tunturin tuliaisilla. Teemme
tapahtumasta puurojuhlan ja
tarjoamme kahvit sekä suo-
malaisia leivonnaisia.  Etsimme
vapaaehtoisia leipomaan
torttuja ja piparkakkuja sekä

koristelemaan juhlasalia.
Suomi-koulu maksaa leipomis-
tarvikkeet.  Jos olet halukas
auttamaan joulujuhlan järjes-
telyissä, ota ystävällisesti
yhteyttä Helena Tiaiseen.

Tervetuloa mukaan pitämään
hauskaa ja kehittämään
koulumme toimintaa.

Nähdään koululla!

Sinikka

Piirros: Hanna Vihavainen



Eskarilaiset

Hei!

Tunneilla on ollut n. 20 innokasta
ja aktiivista lasta kädet heiluen.
Läksyjen tekoakaan ei maltettaisi
jättää kotiin asti.

Alkusyksystä aloitimme jokaisen
tunnin pienellä kalenterituokiolla
käyden läpi mikä vuosi, vuoden-
aika/sää, kuukausi, viikonpäivä ja
päivämäärä.

Olemme opetelleet tuntemaan ja
kirjoittamaan sekä isoja että pieniä
kirjaimia ja numeroita. Olemme
harjoittaneet kädentaitoja kirjoitta-
mista varten sormiharjoituksilla,
kynä/piirtämis/väritystehtävillä ja
askarrellen.

Olemme laulaneet ja leikkineet.
Luemme lorun ja satukirjaa mikäli
aika antaa myöten, sillä toisinaan
lapsille erityisen mieluinen as-
kartelu tuntuu venyvän. Maatalon
eläimet on  yksi aiheistamme tänä
syksynä laulun, leikin ja sadun
keinoin.

Syyslukukausi on lopuillaan ja
viimeisellä tunnilla harjoittelemme
mm. joululaulua, jonka esitämme
koulun joulujuhlissa. Ennen
joulujuhlia (13.12.) on jopa 3 viikon
tauko opetuksessa, joten pyy-
dämmekin vanhempia harjoittele-
maan lastensa kanssa kotiin toi-
mittamaamme joululaulua, jottei se
vallan unohtuisi.

Syysterveisin

Leija Kurkvaara-Palmroos ja
Mervi Nieminen

Hei vaan kaikki suomikoululaisen
lukijat. Viime koulukerralla kyselin
teiltä mielipiteitä sähköisestä
lehdestä ja moni teistä olikin sitä
mieltä, että lehti voisi hyvin olla
sähköinen. Se tarkoittaisi sitä, että
lähettäisin teille lehden omaan
mailiboxiinne, josta te  mahdolli-
suuksien ja halujen mukaan
voisitte sen itse tulostaa muistoksi.

Syyskuun numerosta lähtien lehti
on myöskin löytynyt suomikoulun
sivuilta, eli käykää tutustumassa
miltä lehti näyttää sähköisenä.

Jos/kun sähköiseen versioon
siirrytään, lehden ulkoasuun ja
luettavuuteen  voi vaikuttaa monilla
tavoin. Voimme saada lehteen
värillisiä kuvia, käyttää eriväristä

Suomikoululainen

Joulujuhlapäivänä kokki, Mervi Moy myy joululaatikoita
Suomipuodin vieressä. Samalla hän ottaa vastaan
kotiintoimitettujen jouluruokien tilauksia. Voit tuoda omat
astiasi. Teippaa astian pohjaan paperilapulle nimesi ja
puhelinnumerosi niin, että paperi jää kokonaan teipin alle.
Merviltä voi myös tilata voileipä- ja täytekakut ym.
tarjottavat. Hänet voi myös tilata laittamaan illallis- tai
cocktailkutsut sekä perheen viikon ruoat kotiin jääkaappiin.

Hintaesimerkkejä:
cocktailpalat $1-5/kpl
laatikot $5-15/kpl
voileipäkakut alk.$30
täytekakut alk.$20
illalliset (alku-,pää-,ja jälkiruoka) tarjoiluineen alk.$40/henkilö
viikon kotiruoat (5x4 annosta) alk.$325

Tiedustelut: 972-672-2446/Three Sisters Personal Chef
Service

tekstiä, lisätä webbilinkkejä yms.
Lehden kohtalosta ei vielä ole
päätetty mitään, mutta kovasti sitä
jo mietitään.

Kaikenlainen palaute on aina
tervetullutta, eli jos sinulla on
ajatuksia sähköisestä lehdestä tai
muuten kehitysideoita lehteen, niin
pistä ideoita tulemaan
katariina.keranen@nokia.com.

Hauskaa syksyn jatkoa kaikille.

Katariina
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Suomen Itsenäisyyspäivä 6.12.2003

I will return to you,
Finland,
To your clear frozen lakes
and innocent tastes,
Your diesel-swelling cities
and fast-moving towns,
technology battling nature
in a beautiful frenzy,
as pale birches stand
next to a busy highways,
and children learn to swim
in fish-choked lakes
that know no pollution,
where you go to sleep
in a cold room under warm blankets
and wake up to hot porridge and coffee.
You are the images of my dreams
and the reality of my mothers.
I long for the simplicity
of my Finnish existence
but I am trapped here,
in the smoky desert of Texas
my own love for my fathers  lands.
Its self-importance and love of brand
names
And I am torn between the two
But I will return to you, Finland.
-Hanna Moy (2003)-

Oi kallis Suomenmaa
Kansanlaulusta sävel ja sovitus Heikki Klemetti

Oi kallis Suomenmaa
sun koskiesi kuohua ja honkiesi huminaa
suo mun kuunnella kunnes hetki lähtöni lyö.
Ei toista kalliinpaa
voi maailmasta löytää
kuin tämä köyhä kotimaa
jonka kauniiks´ on kasvatellut taattojemme työ.
Korpees´ raivio,
kulta vainio
raatain luoda nyt meidän vuoro on.
Sulle tahdomme
suoda kaikkemme
puolestas´ seistä saakka kuolohon.

Oi Suomi synnyinmaa
suo helmassas´ sun poikasi onnellista nukahtaa
kun hän henkensä halvan sulle antanut on.
Ei muuta kunniaa
kuin kuulla kummullansa
sun kuusiesi kuiskinaa
kun sä kätkenyt olet hänet viime lepohon,
Korpees´ raivio
kulta vainio
raatain luoda nyt meidän vuoro on.
Sulle tahdomme
suoda kaikkemme
puolestas´ seistä saakka kuolohon.
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Eritysitapahtumia, kursseja sekä kerhoja

Suomalaisten Naisten Yhdistyksen sivuilta http://go.to/suominaiset
löytyy tietoja ajankohtaisista tapahtumista alueellamme.

Lähiaikojen tapahtumia mm.:

Vielä ehdit käyttää tilaisuuden ja varata paikkasi Suomen Itsenäisyyspäivän gaalailtaan
5.joulukuuta klo 18 Dallas Marriott’ssa.Las Colinas hintaan $ 75/hlö.
Yhteystiedot SNY’n sivuilta ja/tai varaukset Jaana Kattilakoski/
jaana.kattilakoski@verizon.net

Hae lisää tietoja SNY:n WEB-SIVUILTA tai soita Helena Tiaiselle
817-481-9953 tai Kirsi Wallerille 817-265-3294

Suomalaisten Naisten Yhdistys
(Finnish Women’s Club)

Suomalaisten Naisten Yhdistys järjestää
perinteiset

Joulumyyjäiset
Joulukuun 14.paiva 2003

Kauneimmat Joululaulut-tilaisuuden jälkeen Rejoice kirkolla.

Tarjolla mm.laatikoita, karjalanpiirakoita,
joululeivonnaisia ym.

Tervetuloa Ostoksille !
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Papin
palsta

On ollut ilo nähdä Suomi-koulun
ahkeraa ja reipasta toimintaa.
Rippikoulun aloitus tapahtui myös
siellä Wallnut Hillin kirkolla. Se oli
lasten  kuljetusten rationalisointia.

Vaikka kunnat ja valtio vastaavat
nykyään kouluista, kirkko on aina
antanut opetusta ja pitänyt
kouluja. Niin tapahtuu edelleen.
Pyhäkoulut antavat kristil l istä
varhaiskasvatusta. Teksasin
seurakunnassa pyhäkoululla on
tarkeä asema. Opettajina ja
vetäjinä olevat tekevät tärkeää
työtä.

Kotisuomessa seurakuntien
päiväkerhot tekivät tavallaan myös
esikoulutyötä. Oli mukava kuulla
ala-asteen opettajilta, että
seurakunnan päiväkerhoista
tulevat olivat hyvin sopeutuneet
koulutyöhön.

Ulkosuomalaisten lasten
uskonnonopetus on usein
ongelma. Tiedän perheitä, joissa
on todettu, että lapsilta on jäänyt
saamatta varsinainen
uskonnonopetus. Suomalainen
seurakunta yrittää vastata tähän
haasteeseen. Siinä tarvitaan
seurakunnan osuuden lisäksi
myös vanhempien tukea.

Hengellisen perintömme
välittämisen lisäksi pyhäkoulut
toimivat myös lasten hauskoina
kerhoina.

Pian on adventti ja joulu. Kirkkona
yritämme  täälläkin eläytyä
yhdessä näihin suuriin juhliin.
Joulu on monella tavalla vuoden

kohokohta. Monelle tulee omaisia
tai mennään ehkä Suomeen tai
lomalle. Tärkeää on, että
muistetaan myös hiljentyä.

Suuri juhla vaatii valmistautumista.
Adventti johdattaa ja valmistaa
jouluun. Se aloittaa myös
kirkkovuoden. Laulamme riemul-
lisesti Hoosiannaa, kauniita
joululauluja ja sitten saavumme
joulukirkkoon, kun suuri juhla
käsillä.

Nähdään kirkolla!
Päivö Tarjamo, puh. 972-304 3016
ja 214-274 7867

Tervetuloa suomenkieliseen
jumalanpalvelukseen

 Adventtikirkko sunnuntaina 30.11. klo 18
 Hoosianna, lasten ohjelmaa, musiikkia.

Kaikki tapahtumat Rejoice-kirkolla, 532 E. Sandy Lake Road, Coppell.

Pyhäkoululaisten itsenäisyys-
päiväjuhla torstaina 4.12. klo 18.

Kauneimmat joululaulut sunnun-
taina 14.12. klo 18. Yhteislaulua,
kuoro laulaa. Tilaisuuden jälkeen
joulumyyjäiset kirkolla.

Joulukirkko joulupäivänä 25.12.
klo 11, lasten esiintyminen, kuoro
laulaa,yksinlaulua: Terttu Tarjamo.

Lastenhoitoa  5.12. klo 17.30-
23.30, ja 20.12. klo 14-20. Ilm.
Sari Vitikalle puh. 972-393 3233
tai 214-566 2873.

Suomalaisen seurakunnan tapah-
tumia :
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Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Johanna Illikainen
1168 Hidden Ridge Dr.#2366
Irving, TX 75038
817-917 6968
972 550 9302
johanna.illikainen@nokia.com
illikaiset@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Katja Kinnunen
1136 Hidden Ridge #2201
Irving, TX 75038
972–714 3744
katjan.posti@luukku.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
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
anu.eerola@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

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Ryhmän nimi ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Johanna Illikainen

Omput &Pellet 1 - 2 v. Katja Kinnunen

Pupula 3 v. Katja M. Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

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

Ekaluokka &
Tokaluokka 6 - 9 v. Marja Paakkolanvaara

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

Joulukuun suomikoululainen ilmestyy lauantaina
13.joulukuuta. Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään tiistaina
9. joulukuuta.

Kiitos !

Joulukuun Suomikoululainen

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
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
972 - 643 0253
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
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

Isot Tex-lapset (yli 6- vuotiaat,
lukutaitoiset)
Sinikka Cravey
3211 Fisher Court
Arlington, TX 76001
817-572 6369
sinikka@comcast.net

Emännät:

Heli Bergius #2007
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja Saari
katja.m.saari@luukku.com

Suomi-koulun kirjasto
on auki keskiviikkoisin

kello 11.00–13.00
sekä aina ennen

suomikoulua
kello 14.00 - 15.40

Kirjasto sijaitsee Nokian 3. talon alakerrassa.
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