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Vuosi vaihtui, jälleen kerran, ja tuntuu kuin 
aina siihen menisi vähemmän aikaa kuin 
aikaisemmin! Ensimmäinen koulukertakin 
meni, ja toinen on jo ovella. Mihin tämä aika 
kuluu, vierii kuin hiekka sormien välistä. 

Helmikuussa on paljon hauskaa tiedossa. 
Heti ensimmäisenä sunnuntaina on Suo-
mi-koulun kirkkopyhä eli Mukulamessu, 
jossa jokainen oppilas saa osallistua mes-
sun tekemiseen/valmistamiseen. Tämä on 
meidän koululle ja oppilaille suuri haaste, 
mutta mehän emme niitä pelkää. Heti mes-
sun jälkeen Suomi-bändi soittaa suoma-
laisia tuttuja lastenlauluja koululaisille ja 
vanhemmille samalla kun kirkon varain-
hankintakomitea tarjoilee laskiaissunnun-
taihin kuuluvia herkkuja; hernekeittoa ja 
laskiaipullia, namh!

Helmikuun ensimmäisellä koulukerralla 9.2. 
pidämme sääntömääräisen kevään jäsen-
kokouksen klo 12, joten laitahan tämäkin tie-
to kalenteriisi. Silloin käsittelemme vuoden 
2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen. Nämä tiedot ovat tärkeitä Opetushal-
litukselle, heidän päättäessään koulumme 
tämän vuoden avustuksen määrän.

Vuosi 2008 on alkanut hyvin, meillä on edel-
leenkin mukavat koulutilat Suomi-kirkolla, 
kirjasto saa jatkaa toimintaansa edellisessä 
paikassaan, lapset ovat löytäneet takaisin 
koululle ja meillä oli mahtava tunnelma 
jo heti ensimmäisellä suomikoulukerralla. 
Hienoa!

Toivotan kaikki vanhat ja uudet oppilaat 
kevään koulukerroille ja kaikkeen siihen 
yhteiseen toimintaan, mitä järjestämme 
koko Suomi-yhteisön kanssa erilaisin tem-
pauksin. Tule mukaan seuraamme ja ole 
kanssamme tekemässä taas yhtä idearikas-
ta ja elämäntäyteistä vuotta Suomi-koulun 
historiassa!

Nähdään koululla!

-pj. Leila-

Puheenjohtajan kuulumisia!
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Ohjaajien Terveiset !

Moi!

Minä olen Sara Saastamoinen ja aloitin viime syksynä Pal-
leroiden ohjaajana. Nyt keväällä minä olen myös uuden Pel-
let- ryhmän opettaja!

Pellet on uusi ryhmä 2 – 3 v lapsille, joka kokoontuu klo 
12:45 – 13.15 jaetussa isossa huoneessa. Tässä Pellet-ryh-
mässä me hypimme ja pompimme kovasti! Kuuntelemme 
satuja, laulamme lauluja, ja leikimme yhdessä. Käytämme 
myös erilaisia käsinukkeja ja helistimiä. Pelleissä vanhem-
mat ovat vielä lapsiensa mukana.

Tervetuloa kaikki lapset ja vanhemmat mukaan Suomi-kou-
lulle laula maan ja leikkimään yhdessä!

Sara Saastamoinen, Pallerot ja Pellet

Moi!

Olen Marcel Erkko ja apu-opetan Isoja Koululaisia ja Eka- 
Tokaluokkalaisia Suomikoulussa. Ma oon muuttanut Suomes-
ta kolme kuukautta sitten tänne Texasin lämpöön.

Käyn viidettä luokkaa täällä ja tykkään urheilla ja pitää haus-
kaa kavereitten kanssa. Toivon, että tästä tulee hyvä luku-
kausi niin oppilaille kuin vanhemmillekin.

t. Marcel
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Elämää New Yorkissa osa 3

”Oravalla veitikalla hieno häntä on. Oksallansa 
istuu, jotain nakertaa. Puolet pistää piiloon ison 
kiven taa”. Oravia, oravia ja aina vain oravia. Nuo 
joka pihan leikkisät ja runsaslukuiset lemmikit.  
Melkein joka kerta, kun katson ulos näen joka 
puolella vilisteleviä oravia. Ja niitä on paljon. En 
Suomessakaan muista koskaan nähneeni yhdel-
lä kertaa saman päivän aikana näin paljon oravia 
kuin mitä täällä näen. Onhan ne kivoja ja niitä on 
kiva seurailla. Eerika jahtaa oravia ympäri pihaa 
saamatta niitä kiinni ja huutelee puun juuressa 
niille kaikkea suomeksi. Hmm...eivät taida oravat 
suomea ymmärtää. Eerikalla ainakin on hauskaa 
ja se on pääasia. Arvatkaapas miten hellimme 
meidän Tikuja ja Takuja? No, kaupasta tietysti 
ostamme niille ison pussillisen maapähkinöitä , 
joita Eerika oraville aina aamuisin ennen kou-
luun lähtöä ulos heittelee. Huvinsa siis itse kul-
lakin. Onhan näistä oravista tietysti ollut meille 
hieman harmiakin. Muutamien viikkojen ajan ih-
mettelimme, miksi nettiyhteytemme ei toiminut 
kunnolla. Yhteys katkeili vähän väliä. Mikä kum-
massa oli vikana? Soitimme palvelun tarjoajalle, 
että tulevat katsomaan tilanteen ja korjaamaan 
vian. Korjaaja selvitteli asiaa tovin ja syykin 
selvisi. Nuo meidän ihanat Tikut ja Takut olivat 
nakertaneet kaapeliamme jo sen verran paljon, 
että se vaikutti nettiyhteytemme toimivuuteen. 
Ja tällaista kuulemma sattuu täällä vähän väliä. 
Tämä on ihan normaalia. Itse nauroimme asialle 
ja sanoimme Eerikalle, että hänen pitää syöttää 
oraville ahkerammin maapähkinöitä ettei niiden 
tarvitse meidän kaapeliamme syödä.

Apua! Laskiainen lähestyy, Runebergin päivä on 
ovella, itselläni tulee pian vuosi lisää ja kaiken 
kukkuraksi vuoden ensimmäinen kuukausikin 
on kohta mennyt, mutta mihin? Aika menee no-
peasti. Etsin tohkeissani internetistä hyvää Ru-
nebergin torttujen ohjetta, jos vaikka kokeilisi 
tehdä niitä. En koskaan aikaisemmin ole niitä 
tehnyt, joten kerta se on ensimmäinenkin. Toi-
vottavasti niistä tulisi edes hyviä ja ennen kaik-
kea syötäviä. No, pääasia on, että edes yritän. 
Markolle vuorostani sanoin, että hän saa leipoa 
laskiaispullat. On mies kyllä vaan sen verran pa-
rempi noita pullia leipomaan . Minun pullistani 
tulee yleensä kovia kuin kivet, että seinään kun 
heittää niin siitähän takaisin kimpoaa, hah-hah-
haa...totta. Kaikkia suomalaisia perinteitä ja ta-

poja sitä yrittää vaalia, ylläpitää ja opettaa lap-
selleen täällä rapakon takana. Ja sehän on vaan 
hyvä asia.

Sää on täällä ollut hyvin vaihteleva. Lunta ei 
maassa ole. Lumisadetta on luvattu, mutta vielä 
ei ainakaan mitään tuolta taivahalta ole satanut 
lupauksista huolimatta. Aurinko paistaa joka päi-
vä. Välillä tuulee todella ”navakasti”. Lämpötila 
vaihtelee nollan molemmin puolin. Enimmäk-
seen on ollut pakkasta ja hrr...kylmää. Lämpöi-
siä kelejä siis jo odotellaan kovasti ettei ”turpa 
huurussa” tarvitse kovinkaan kauaa enää olla ja 
hampaitaan ”kalistella”.

”Huh-huh-huu, jo saapuu helmikuu. Hernekeitto 
maistuu. Laskiaispullat meille paistuu. Huh-huh-
huu, jo saapuu helmikuu”.

Liukasta laskiaista ja hyvää Runebergin päivää!

Talviterveisin, Minna



Kirjastokuulumisia!
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Kirjasto Avoinna 28.1.2008 alkaen :

Maanantaisin   klo 11 - 13

Keskiviikkoisin   klo 11-  13

Perjantaisin  klo 10 - 12



 Viivi Keränen, 1.1. 6v

 Amanda Määttä, 4.1. 1v

 Roosa Lahteenlahti, 4.1. 3v

 Leo Malmberg, 10.1. 3v

 Aaron Savolainen, 11.1. 2v

 Sanna, 13.1. 7v

	 Sofia,	19.1.	5v

 Rebekka Hanhisalo, 31.1. 8v

Paljon Onnea kaikille Tammikuun sankareille !!

Tammikuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Suomalainen Seurakunta Tiedottaa 
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LAITA HYVÄ KIERTOON  -  KEHU 
LAPSI PÄIVÄSSÄ

Viime vuonna alkoi  Suomessa 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen 
– jonka pääsihteerin tehtäviä hoid-
in ennen Dallasiin tuloa -  toimesta 
yhteistyöprojekti, jonka nimeksi 
tuli Hyvä kiertoon. Mukaan lähti 
yhteistyökumppaneiksi opetush-
allitus, Suomen nuorisoyhteistyö 
Allianssi, kirkkohallitus ja useita 
suurempia ja pienempiä kasvatu-
styötä tekeviä järjestöja.  

Hyvä kiertoon on hanke, jolla 
halutaan herättää keskustelua 
henkilökohtaisesta ja yhteisestä 
hyvästä sekä hyvän elämän edel-
lytyksistä. Lisäksi halutaan syn-
nyttää uusia ideoita toimintamal-
leista, jotka tarjoavat kokemuksia 
hyvästä ja keinoja hyvän kier-
rättämiseen. Lisää asiasta löytyy 
www.hyvakiertoon.fi.

Olen miettinyt, että tänne Dallasi-
in sopisi hyvin pari hyvä kiertoon 
prosessin yhteydessä syntynyttä 
ideaa. Ensimmäinen on Kekkerit.  
Se on juhla, joka järjestetään lap-
sille kansainvälisen lastenoikeuks-
ien päivän ( 20.marrakuuta) tienoil-
la. Juhla, jossa aikuiset järjestävät 
juhlan lapsille, valmistavat ru-
uan, kattavat pöydän, tarjoilevat 
juhlavieraille eli lapsille. Aikuiset 
järjestävät myös ohjelman jne. 
Jätetäänpä asia hautumaan korvan 
taakse...

Toinen Hyvä kiertoon-hankkeen jo 
näkyväksi konkretisoitunut asia on 
Reetta  Vehkalahden tekstittamä 
ja Seurakunnna Lapsityön Keskuk-
sen julkaisema  kirja Kehu lapsi 
päivässä. Siihen on kerätty 20 
aiheesta vinkkejä ja toimintatapo-
ja lapsen itsetunnon tukemiseen. 
Kirja on tarkoitettu ammattikas-
vattajille, opettajille, lapsiryhmien 
vetäjille, kerhonohjaajille ja tieten-
kin vanhemmille.  

Referoin tässä muutamasta aihees-
ta:

NÄE LAPSI

Kohtaa lapsi ihmisenä. Katso kun-

nolla ja huomaat, että hän on ki-
innostava omana itsenään. Laps-
en näkemisessä ja huomioon 
ottamisessa on kysymys myös 
aivan konkreettisesta katsomises-
ta, siitä, että huomaa lapsen, vaik-
ka aikuisiakin on paikalla. Tervehdi 
lasta erikseen tai ainakin ryhmää 
tervehtiessäsi ota katsekontaksi 
myös häneen.

Lapsen näkeminen tarkoittaa myös 
sitä, että aikuinen pyrkii näkemään 
lapsen kokonaisena ihmisenä kas-
vatuksen kohteen tai autettavan 
olennon sijasta. Katso lasta ja mu-
odosta hänestä oma mielipiteesi. 
Unohda saamasi etukäteistieto, 
asettamasi tavoitteet ja ennak-
koluulosi. Näe lapsi ilman rajoituk-
sia.

KUUNTELE LASTA

Aikuisen ei tarvitse olla vain lapsen 
huolien ja kysymystern kuuntelija. 
Lapsella on myös hyviä ideoita ja 
ajatuksia sekä maailmasta että 
siitä, mitä yhdessä teette. Hänellä 
on kokemuksia ja sellaista tietoa, 
joka on sinulle uutta. Ottakaa tästä 
kaikki irti.

Sadutus eli lasten kertomien satu-
jen muistiin merkitseminen ja 
yhteisten tarinoiden luominen ovat 
hyviä kuuntelemisharjoituksia.  Ni-
iden avulla on mahdollista osoittaa 
lapselle, että hänen kertomaansa 
arvostetaan ja että sillä on merki-
tystä. Opettele kysymään lapsen 
mielipidettä. Anna lapsen välillä 
aloittaa keskustelu, vaihtaa aihet-
ta tai valita, mistä puhutaan. Kes-
kustelun aiheet voivat olla yleisiä 
ja abstraktejakin: voit yhtä hyvin 
tiedustella lapsen mielipidettä siitä, 
miten musiikki vaikuttaa ihmiseen 
kuin siitä, mitä hän juuri nyt ha-
luaa kuunnella. Kommunikaatio on 
vastavuoroista toimintaa.

 TUE LASTA YKSILÖNÄ

Jokaisella lapsella on omat erityiset 
taitonsa, tavoitteensa, ongelman-
sa, kokemuksensa ja ajatuksensa. 
Pyri tarjoamaan virikkeitä ja mah-
dollisuuksia, jotta lapsi löytäisi 
omat vahvuutensa ja innostuksen 

kohteensa. Kannusta ja tue lasta 
hänen kiinnostuksensa alueilla. 
Jokainen nauttii ollessaan hyvä ja 
saadessaan ihailua ja kannustusta. 
Jokainen on paras jossakin – tai 
ainakin todella hyvä. Huomioi kaik-
kia lapsia yksilöinä, huomaa heidän 
saavutuksensa sekä julkisesti ryh-
mässä että lapsen kanssa kahden.

 ANNA LAPSELLE AIKAA

Asioiden, ajatusten, kokemusten 
ja taitojen syntyminen vaatii myös 
aikaa ja rauhaa. Keskittyminen ja 
kokeminen omaan tahtiin anta-
vat lapselle tilaisuuden kasvaa ih-
misenä.

Lapsen aika on melkein kokonaan 
aikuisen hallitsemaa. Se on pilkot-
tu pieniksi palasiksi ja muutokset 
tulevat yllättäen ja varoittamatta. 
Nyt on aika mennä nukkumaan, 
nyt kello soi tunnin päätteeksi ja 
nyt pitää pukea ulkovaatteet. Usein 
koknaiset päivät on minuutilleen 
ohjelmoitu.

Pyri kertomaan lapselle etukäteen 
suunnitellusta ohjelmasta. Hellitä 
välillä aikatauluista. Ihminen tar-
vitsee myös tilaisuuden laiskot-
teluun, ajattomaan olemiseen ja 
jopa kyllästymiseen. Joskus on 
myös hyvä keskittyä kiireettömään 
tekemiseen, joka vie oman aikansa: 
kasvien kasvatukseen, leivän lei-
pomiseen, tarinahetkiin... Rauhoit-
tukaa yhdessä lapsen kanssa.

Ei muuta kuin kehutaan lapsi 
päivässä ja nähdään Mukulames-
sussa!

Terveisin Seppo-pappi 



Ohjaajat:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

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

vs. Apu-ohjaaja
Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net

Pellet (yli 2-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Apu-ohjaaja
Matleena Impola

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tiina Poropudas
tiina.poropudas@gmail.com

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com

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

Apu-ohjaaja
Marcel Erkko
marcel.erkko@hotmail.com

Suomi-koulun Ohjaajat ja Johtokunta 2008

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2008

Ryhmän nimi  Ikä  Ohjaajat

Pallerot  0-1v.  Sara Saastamoinen

Omput   1v.->  Soile Sulin, Leila  
     Jäämuru

Pellet   2v. ->  Sara Saastamoinen
   
Röllit   3 -4 v.  Milla Impola, 
     Matleena Impola

Eskari   5-6 v.  Anna-Riikka   
     Courtois, 
     Tiina Poropudas

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v.  Mervi Keränen

Isot Koululaiset 9v.->   Sanelma Helkearo,  
     Marcel Erkko

Johtokunnan jäsenet:

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

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- 734 2370
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Seuraava lehti ilmestyy Helmikuun lopussa - lähetäthän 
materiaalisi Katariinalle 20.2. mennessä ! 
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