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Syyskuu 2007

Suomikoululainen
http://www.suomi-koulu.com

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Suomi-koulun infotilaisuus la 15.9. klo 12.00
Rejoice Lutheran kirkolla

Kesälomaterveiset Suomen Lapista, - kesä oli pitkä,
kylymä ja sateinen -  mutta niin täynnä erilaisia tapah-
tumia ja kokemuksia, etten poiskaan vaihtaisi. Mukava
oli silti palata 3 kuukauden ‘lomalta’ kotiakin, ja etenkin
Kellerin postitoimistosta hakemaan posteja. Kun 3. pol-
ven amerikansuomalainen postimies huutaa heti minut
nähdessään ‘Paskahousu’, ei minun kannata vetää her-
nettä nenää, se on ainoa sana, jonka hänen suoma-
lainen isoisänsä on hänelle opettanut, vahinko vain
että isoisä unohti kertoa, mitä kyseinen sana tarkoittaa
:-) Olemme tietenkin käyneet sanan ja sen merkityksen
monta kertaa läpi, mutta kun se niin mukavasti suussa
soi eikä kukaan sitä ymmärrä, niin so what! Niinpä
perhepiirissämme, mutta vain siellä, kutsumme posti-
miestä ‘Paskahousuksi’, kunnioittaen näin hänen
isoisänsä muistoa.

Jos postimies ei anna armoa, ei sitä anna Teksasin
sääkään. On tyrmistyttävää kohdata taas yli 100 F
lämpötila, kun koko kesä on piehtaroitu nippanappa
15 asteessa. Jo pelkkä nestetasapainon ylläpitäminen,
ettei kuivu korpuksi, on todella haasteellinen urakka,
siihen vielä kun lisätään jalkapallopelissä juokseminen
-no pelkkä katsominenkin riittää- on Suomen suvea jo
ihan oikeasti ikävä.

No, entäpä paikallisten koulujen aloittamisrituaalit! Voi-
ko niin yksinkertaista asiaa kuin koulun alkaminen tehdä
niin vaikeaksi ja haastavaksi projektiksi kuin tässä
maassa se osataan? Ei riitä, että olet tilannut aloitus-
koulupaketin jo keväällä lapsillesi (ja pessyt kätesi jo
koko hommasta -mukamas), kun huomaat, että juokset
tukka putkella, jos sitä vielä on, kaiken maailman
pikkutavaran ja kirjojen perässa ympäri Metroplexiä

saadakseni vain vastauksen ‘sold out’. No ei siinä muu
auta kuin sanoa ‘Kiitos!’ kauniin hymyn kera ja
suunnata kohti seuraavaa Metroplexiä ..  En halua
mitenkään syyllistää; mutta muistithan mennä
ekapäivänä kouluun lapsiesi kera ‘ykköset’ päällä, hokea
ja toitottaa rehtorin ja opettajan kuuloetäisyydellä
rakastavasi lasta ja kaipaavasi jo häntä, muistithan
viedä pikkulahjan koulun toimiston ‘tytöille’ ja ottaa
valokuvia sekä videoida ensimmäisen koulupäivän
syksyllä 2007. Jos joku näistä unohtui, voi voi, mutta
ehkäpä meille annetaan anteeksi, olemmehan me
kylmästä ja kaukaisesta maasta! :D

Meille suomalaisille lastemme koulunkäynti on kuitenkin
enemmän kuin vain yhdessäoloa. Koulu on paikka missä
lapsemme saavat eväät koko elämänpituiselle taival-
lukselleen, tiedon ja taidon sekä kyvyn käyttää näitä.
Suomalaisille koulu ei ole leikinpaikka vaan siihen suh-
taudutaan tietyllä kunnioituksella ja sieltä saatua ope-
tusta arvostetaan. Me, täällä Dallasin Suomi-koulussa,
haluamme myös osaltamme antaa panoksen suomen
kielen ylläpitämiseen lapsillanne, siksi aloitamme jälleen
syksyn Suomi-koulukerrat ensi lauantaina infotilai-
suudella ja tutustumispäivällä. Kaikki ovat tervetulleita
jakamaan kansamme Suomi-yhteisön aloituspäivän
Suomi-koulun merkeissä Suomi-kirkolla. Näemmehän
siellä.

Leila Ylinärä-Jäämuru
iltaleila@verizon.net
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Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Suomi-koulun ohjaajat syksyllä 2007

Hei kaikki innokkaat Suomi-koulun
eka-tokaluokkalaiset!

Olen Keräsen Mervi ja ohjaan
lukuvuonna 2007-2008 Suomi-
koulun eka-tokaluokkalaisia. Toimin
myös koulun johtokunnassa
vanhempien edustajana. Ammatil-
tani olen luokanopettaja ja erikois-
tunut nimenomaan 1-2 lk opetta-
miseen.

Perheeseeni kuuluvat mieheni Vesa
sekä tyttäret Viivi ja Suvi. Tyttäreni
ovat myös innokkaita Suomi-koulun
oppilaita. Olemme muuttaneet
Southlakeen Helsingistä helmi-
kuussa 2007. Harrastelen musiikkia
ja liikuntaa monessa muodossa.

Eka-tokaluokkalaisten kanssa
täydennämme suomen kielen sana-
ja lausevarastoa tehtävien, laulu-
jen, leikkien, pelien ja askartelun
muodossa.Tänä syksynä jokainen
Suomi-koulun eka-tokaluokkalainen
saa myös oman suomen kielen teh-
täväkirjan opiskelun tueksi! Terve-
tuloa mukaan!

Nähdään Suomi-koululla!

Syysterveisin, Mervi-ope

Hei!

Olen Sanelma Helkearo ja toimin,
samoin kuin viime lukuvuonna,
Suomi-koulun johtokunnan varapu-
heenjohtajana sekä Isojen koulu-
laisten ohjaajana. Suomi-koulussa
tehtävän vapaaehtoistyön lisäsksi
teen osa-aikaisesti töitä kansainvä-
liselle mediaseuranta-alan yrityksel-
le sekä annan suomen kielen yksi-
tyistunteja. Lisäksi kotona ovat
mies ja vajaan vuoden ikäinen
poika, jotka hekin saavat osansa
huomiostani.

Vaikka ajankäytön organisointi on
välillä vaikeaa, en tänäkään syk-
synä malttanut luopua työstäni
Suomi-koulussa – niin hauskaa se
on. Tavoitteenani onkin, että muilla
koulun toiminnassa mukanan olevilla
ja etenkin omilla oppilaillani olisi yhtä
mukavaa. Lisäksi toivon tietenkin
voivani välittää suomen kielen
ilosanomaa kaikille kiinnostuneille.

Tavataan Suomi-koululla!

Terveisin,
Sanelma

Hei!

Nimeni on Anna-Riikka (Anni) Cour-
tois ja ohjaan eskarilaisia Suomi-
koulussa lukukaudella 2007-2008.

Olen 30-vuotias filosofian maisteri
ja kotoisin Vaasasta. Perheeseeni
kuuluvat mieheni Alexandre ja poi-
kani Axel. Asumme Teksasissa Addi-
sonin kaupungissa.

Vapaa-aikani vietän mieluiten ulkoil-
len ja urheillen perheen ja ystävien
kanssa. Keskiviikkoisin minut löytää
Suomi-koulun kirjastolta.

Toivotan kaikki uudet ja vanhat
eskarilaiset perheineen lämpimästi
tervetulleiksi Suomi-kouluun!

Pian nähdään!
-Anni
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Terve,
Nimeni on Taylor Thompson ja olen
nyt toista vuotta isojen koululaisten
ryhmässä apuohjaajana. Asun
Southlakesissa, mutta muutin tänne
Oulusta noin kaksi vuotta sitten.
Harrastuksiinni kuuluvat pianon
soitto ja ahkera osallistuminen
kouluni teatteri esityksiin.

Pidin hurjasti viimevuotisesta
suomikoulusta ja odotan kovasti
tämän kouluvuoden edistymistä.
Tavataan sitten suomikoululla!

Hei kaikki 1-2 vuotiaat ja heidän
vanhempansa!

Nimeni on Soile Sulin ja jatkan 1-2
vuotiaiden ohjaajana. Perheeseeni
kuuluu aviomies Jari sekä 6-vuotias
tytär Sanna ja 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 lorut-
telua yhdessä vanhempien kanssa.
Laulut ovat suurelta osin kaikkien
tuntemia. Tuntien teemat vaihte-
levat vuodenaikojen ja suomalaisten
juhlien mukaan.

Syksyllä mm. maistelemme sadon-
korjuu-ajan makuja ja jumppatunnin
aikana rakennamme stunttiradan.

Hei!

Olen asunut Dallasin alueella
vuoden verran ja olen mukana jo
monessa:keskiviikkoisin työs-
kentelen kirjastontätinä ja vedän
perheen pienimmille satutunteja.
Olen myös Suomikoulun johtokun-
nassa rahastonhoitajana.

Lisäksi opiskelen omaksi ilokseni
englannin kieltä ja olen kahden
kouluikäisen lapsen äiti. Loppuaika
kuluukin rakkaimman harrastukseni,
lukemisen, parissa.

Näkemisiin, Hanna Naalisvaara

Milla Impola
Röllien Ohjaaja 2007 - 2008



HEI, HEI ja KIITOS

Kuten moni teistä lukijoista jo
varmasti tietää, muutin perheeni
kanssa New Yorkiin elokuun lopulla.
En siis valitettavasti ole Suomi-
koulun toiminnassa enää mukana
jatkossa. Haikein, mutta toiveikkain
mielin jätimme Dallasin tomut
taaksemme ja suuntasimme
kurssimme kohti uusia tuulia.

Kun noin  2,5 vuotta sitten aloi-
timme retkemme Dallasiin, tiesimme
jo silloin, että sinne ei ikuisiksi ajoiksi
tultu oleilemaan. Muistan itse
ajatelleeni, että ollaan kaksi vuotta
ja sen jälkeen takaisin Suomeen.
Toisin kuitenkin kävi. Täällä sitä nyt
White Plainsissa, NY istutaan väli-
aikaismajoituksessa ja naputellaan
tätä juttua Katariinalle seuraavaan
Suomikoululaiseen, kun ei muuta-
kaan parempaa tekemistä ole (hah-
hah-haa).

Dallasissa tuli solmittua hyviä
kaveruussuhteita ja tapasi uusia,
erilaisia ihmisiä. Heitä tulen
kaipaamaan suuresti, unohtamatta
tietenkään Suomi-koulua kokonai-
suutena, suomikoululaisia ja
erityisesti Suomi-koulun parissa
työskenteleviä vapaaehtoisia.
Suomi-koulussa toimiminen on ollut
erittäin antoisaa ja se on antanut
minulle paljon. Kauniit muistot on
vuosista jäänyt, joita vaaliin har-
taasti. Kivaa oli niin kauan kuin sitä
kesti. Suuri kiitos kaikille johtokun-
talaisille ja ohjaajille läksiäislahjasta.
Se oli todella kaunis.

Leila: Tiedän, etta muuttomme tuli
sinulle totaalisena yllätyksenä ja olit
varmaan ”shokissa” jonkin aikaa,
mutta eihän tämä maailmanloppu
ole. Tällaistahan tämä reissulaisen
elämä on. Ihmisiä tulee ja menee.

Mervi N.: Soitellaan ja juoruillaan.
Yhteyksiä!

Soile: Hyvin pärjäät ohjaajien
edustajana kunhan vain uskallat.
Opettele rohkeasti käyttämään
tietokonetta -ei se pure.

Anni: Hyviä jatkoja perheen parissa
ja menestystä Eskarit-ryhmän
kanssa.

Sanelma: Joko Niilo liikkuu? Älä tee
liikaa töitä.

Katariina: Toivottavasti saat jut-
tuja ihmisiltä ajoissa Suomikoulu-
laiseen. Kiva, kun jaksat toimittaa
lehteä.

Jani: Iso kiitos sinulle kaikesta,
mikä koski vain nettisivuja ym. Ilman
sinua en olisi pärjännyt enkä osan-
nutkaan.

Hyviä jatkoja kaikille ja onnea sekä
menestystä tulevaan. Hei, hei!

Sateisin terveisin, Minna Lampinen-
Närhi ja perhe

Teksasista New Yorkiin
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Syksy saapuu vaikka lämpötila hi-
poo 40 astetta  -mutta onneksi vain
ulkona-  sisällä on mukavan viileätä
lukea, katsoa elokuvia tai vaikkapa
kuunnella musiikkia, ihan päinvas-
toin kuin Suomessa. Lapissa oli säi-
den suhteen huono kesä, vettä sa-
toi ja oli kylymä, kalsareita tarvi jopa
heinäkuussa, mutta nyt taas tar-
kenee.

Kesän aikana muuttovirta Suomeen
on ollut melkoinen, mikä näkyi kirja-
virtana meille kirjastoon. Suurkii-
tokset kaikille lahjoittajille, meillä
kirjastossa työsarkaa riittää pitkälle
talveen asti, ennenkuin kaikki kirjat
ovat jälleen saatu kirjattua järjes-
telmään. Lisäksi Suomesta tuotiin
taas pari laukullista uutuuksia
meidän kaikkien iloksi, eniten nyt
aikuisille lukemista ja DVD:ä
katseltaviksi pitkille talvi-illoille.
Kirjastolta löytyy vanha tuttu
suomi-puoti ja pikkuhiljaa hyllytkin

Kirjastokuulumisia!

ovat taas täynnä hyvää ja makeaa.
Suklaata joudumme vielä odotta-
maan liian lämpimien ilmojen vuoksi.
Tuoretta ruisleipää saa taas keski-
viikkoisin heti 11 jälkeen.

Kirjasto on auki VAIN keskiviikkoisin
klo 11-13 ainakin syyskuun, sillä
kaikki kirjastoapulaiset eivät ole
vielä paikkakunnalla ja osa on
muuttanut pois eli tarvitsemme
kipeästi uusia apulaisia, jotta sai-
simme useammaksi arkipäiväksi kir-

jaston auki vaikkapa vain tunnik-
sikin. Olisitko sinä kiinnostunut tule-
maan joukkoomme? Olet tervetullut
milloin vain, ota yhteyttä ao. henki-
löön, niin sovitaan jatkoista.

Siispä näemme kirjastolla KESKI-
VIIKKOISIN 11-13 lainauksien mer-
keissä. Tervetuloa kaikille!

Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net

Ps. Koko kesän kirjastoa keskiviik-
koisin aukipitäneille Annille, Han-
nalle, Julietille ja Millalle SUURKII-
TOKSET koko Suomi-yhteisön puo-
lesta, kävijöitä on ollut runsaasti.
On hienoa, että täällä kesänsä
viettäneet ovat saaneet käyttää
kirjastopalveluita myös loma-aikana.

Apua tarvitaan Suomi-koululle

Oletko kiinnostunut työskentelystä
lasten parissa vai kiinnostaako sinua
enemmän Suomi-koulun tapahtu-
mien dokumentoiminen vai oletko
innokas kahvikutsujen laittaja ?

Suomi-koulu etsii riveihinsä seuraa-
via vapaa-ehtoisia :

- Pallerot - ryhmän ohjaajaa
- Dokumentoijaa
- Kahvittajaa

Mikäli nämä tai joku näistä
kiinnostaa, niin ota yhteyttä
Mervi Niemiseen
(mervi.nieminen@verizon.net)
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

7

Hei!

Syyskauden ensimmäinen suomen-kielinen messu, jumalanpalvelus, pidetään sunnuntaina 16.9. 2007 klo 5 pm
(huom! aika), Rejoice kirkolla Coppelissa! Messun toimittaa seurakuntamme uusi pastori Seppo Vesala. Tervetuloa
runsain joukoin mukaan. Messun jälkeen kirkko-kahvit!

Seurakuntamme syyskauden toiminnasta lisätietoa kotisivuillam-me osoitteessa www.finnishlutheran.org.
Kirkollisten toimitusten otsikon alla myös uuden pastorimme esittely! Käy tutustumassa!

Onko osoitteesi muuttunut, oletko vaihtanut sähköpostiosoitettasi? Onko tuttavapiiriisi kenties muuttanut
joku, joka haluaisi liittyä postituslistoillemme? Jos jotkossa haluat tiedotteita, ilmoitatko ystävällisesti muutokset
osoit-teeseen impola.paivi@verizon.net

Nähdään kirkolla, tervetuloa!



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
**vailla ohjaajaa

Omput (1-2 vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

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

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.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
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.net

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- 831 5518
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com

Historiikin Pitäjä

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. vailla ohjaajaa

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Milla Impola

Eskari 5-6 v. Anna-Riikka Courtois

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Mervi Keränen

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

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Lokakuun lopussa - läheta materiaali

Katariinalle (katariina.keranen@gmail.com)
20.10. mennessä !
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2007

Suomikoulupäivät
Syksyllä 2007

Syyskuu 15, 29
Lokakuu 13, 27
Marraskuu 10
Joulukuu 1, 8 (joulujuhla)
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