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Puheenjohtajan kuulumisia!

Viime keväänä tunnelma 
Pohjois-Teksasin Suomiyh-
teisössä oli synkähkö. Tun-
tui siltä, että kohtuuttoman 
moni perhe oli muuttamassa 
pois, uusia ihmisiä ei tuntu-
nut olevan tulossa tilalle ja 
jäljelle jäävistäkin moni tun-
tui olevan jalka oven raos-
sa valmiina pakkaamaan 
kimpsut ja kampsut heti 
tilaisuuden tullen. Ainakin 
itse olin alla päin, kun harva 
se päivä joku ystävä tai tut-
tava ilmoitti olevansa muut-
tamassa pois. Niinköhän 
Suomi-kouluunkaan enää 
ensi vuonna riittää oppilaita, 
muistan pohtineeni.

Pohdintani saattoi olla vain 
kokemattoman ulkomaana-
sujan mietteitä. Ne, jotka 
ovat olleet täällä tai muual-
la maailmalla pidempään 
tietävät, että ulkomailla 
asuessa ystäväpiiri vaihtuu 
tavallista tiuehempaan. Ih-
misiä tulee ja menee. Joskus 
kuluu pidempiäkin aikoja 
niin, että porukka pysyy 
kasassa, mutta seuraa-
vassa hetkessä lähes kaikki 
tutut ovat kadonneet jon-
nekin ja ympärillä näkyy 
vain uusia kasvoja. Vaikka 
toisaalta on mukavaa, kun 
koko ajan tutustuu uusiin ih-
misiin, käy yleinen olemisen 
epävarmuus välillä luonnon 
päälle.

Minä olen saanut syksyn ja 
alkuvuoden aikana huomata, 
että vaikka tilanne joskus vai-
kuttaisi synkältä, kaikki järj-
estyy yleensä lopulta parhain 
päin. Siitä huolimatta, että 
moni ystäväni, suomalainen 
ja muualta tullut, muutti vi-
ime vuonna pois Dallasin 
seudulta, Pohjois-Teksas ei 
suinkaan ole tyhjentynyt. Ja 
vaikuttaa siltä, että suom-
alaisiakin saapuu Dallasiin 
koko ajan. Ainakin minä olen 
tavannut uusia mukavia ih-
misiä, tutustunut muutamiin 
vanhoihin tuttuihin aiempaa 
paremmin, ja mikä parasta, 
pois muuttaneetkin ovat säi-
lyneet osana elämääni.  

Myös Suomi-koululla on ilok-
seni riittänyt oppilaita, sekä 
vanhoja että uusia. Juuri nyt 
kevätlukausi on täydessä 
vaihdissa ja toistaiseksi 
tupa on ollut joka kerta täy-
si. Mikään ei voisi ilahdut-
taa Suomi-koulun hyväksi 
työskenteleviä enempää; 
tunneille tulevat lapset ta-
kaavat, että tekemämme työ 
ei mene hukkaan. Toivonkin, 
että kaikki ilmoittautuneet 
jaksavat käydä aktiivisesti 
tunneilla aina lukukauden 
loppuun saakka. Vaikka ih-
miset ja paikat ympärillämme 
saattavat vaihtua, suomen 
kieli säilyy olennaisena osa-
na meidän kaikkien elämää 

ja sitä jatkuvuutta kannat-
taa tukea ja pitää yllä !

Sanelma Helkearo

Suomi-koulun varapuheen-
johtaja



Kirjastokuulumisia!
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Alkuvuosi on lähtenyt vauhdikkaasti 
käyntiin Suomi-koulun kirjastolla. 
Asiakasmäärät sekä kirjaston että 
puodin osalta ovat kasvaneet, joten 
helmikuun alusta asti kirjasto on 
ollut auki myös maanantaisin klo 
11−13. Olemme saaneet joukkoom-
me myös uusia ”kirjastontätejä”, kun 
Nina ja Ritva aloittivat maanantai-
vuorossa. 

Suomikirjaston puoti kasvattaa suo-
siotaan myös paikallisten ihmisten 
parissa. Suomalainen suklaa on nous-
sut arvoon arvaamattomaan: uuden 
kuorman saapuessa asiakasjonot 
yltävät käytävälle asti! Mutta mikäs 
sen mukavampaa kuin palvella sekä 
suomalaisia että paikallisia ihmisiä 
niin uutuuskirjojen, DVD-elokuvien 
kuin kotimaisten herkkujenkin sar-
alla.

Kerran kuussa Suomi-kirjastolla 
kokoontuu Suomalaisten Naisten 
Yhdistyksen kirjakerho. Kahdella 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla 

olemme kertoilleet lukemistamme 
kirjoista, vinkanneet hyviä luku-
elämyksiä toinen toisillemme ja va-
linneet yhden, yhteisesti luettavan 
kirjauutuuden. Niinpä maaliskuussa 
kokoonnummekin yhdessä pohti-
maan Anja Snellmanin ajankohtaista 
kohukirjaa Lemmikkikaupan tytöt. 
Jos olet kiinnostunut liittymään 
joukkoon, ota rohkeasti yhteyttä 
kirjaston henkilökuntaan tai tarkista 
seuraava kerhokerta SNY:n nettisi-
vuilta.

Tammikuun lopussa jatkuivat myös 
satutunnit keskiviikkoaamupäivi-
sin kirjastolla. Satutunnit on suun-
nattu pääasiassa kotona oleville 
perheen pienimmille, ja mahtavan 
pikkuporukan olemme saaneetkin 
kasaan. Sakun, Sampon, Saaran ja 
Laurin kanssa olemme tutustuneet 
viime viikkoina Pepi-koiraan, Pekka 
Töpöhäntään ja Tomppaan. Viimeksi 
rakensimme yhdessä JYKEVÄN ko-
din Veli Pontevalle, joka sitten pelas-
tikin laiskahkot veljensä Ison Pahan 
Suden kynsistä. Myös tähän poruk-
kaan mahtuu mukaan, joten tervet-
uloa vaan!

Aurinkoisin kirjastoterveisin, Hanna 
Naalisvaara 



 Oskari Pirhonen, 5.2. 10v

 Eveliina Fallini, 9.2. 11v

 Lauri Ahola, 12.2. 3v

 Isabela Kaarto, 12.2. 6v

 Axel Benson, 17.2. 4v

 Miko, 21.2. 5v

 Erica Hanhisalo, 21.2. 5v

 Aleksi Partanen, 23.2. 8v

Paljon Onnea kaikille Helmikuun sankareille !!

Helmikuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat Suo-
mi-koululaiset :
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Audrey Thompson on 11-vuotias ja 
muutti tänne Oulusta noin kaksi vuotta 
sitten. Muutto eri maahan ei ollut kum-
moinen, hänen kun tuli jo Suomessa 
puhuttua englantia isänsä kanssa. 

Audrey rakastaa kissaansa ja koiraan-
sa. Myos koiran uudet pennut ovat 
pitäneet Audreyn kiireisenä. Muuten 
aika kuluu käydessa viidettä luokkaa 
ja käydessä hevostallilla, jossa hän 
hoitaa ja ratsastaa hevosia.

Suomi-koululaisen Haastattelu -- Audrey Thompson, 
Isot Koululaiset



Suomalainen Seurakunta Tiedottaa 
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YHDESSÄ ON HYVÄ OLLA

Kyllä yhdessä oli kiva olla 
Suomikoulun kirkkopyhä-
nä viettäessämme Muku-
lamessua Rejoice-kirkolla 
helmikuun alussa. Paikalla 
oli satakunta ihmistä, joista 
tällä kertaa lapsia oli suurin 
osa. Vietimme jumalanpal-
veluksen todellakin lasten 
ehdoilla, laulut, rukoukset, 
tekstinluku, saarna, koleh-
din kanto – kaikissa lapset 
olivat tekijöinä.  Teimme sen 
yhdessä.

Leikkivä kirkko on avainsana 
lastenkirkossa.  Myös kirkko 
voi olla paikka, jossa lapset 
saavat olla aitoina lapsina 
-  saa ihmetellä, kosketella, 
kokeilla, nauraa, taputtaa, 
iloita, huutaakin. Leikkivää 
kirkkoa rakennetaankin yh-
dessä.  Leikkivässä kirkos-
sa halutaa toimia siten, että 

lapsi saisi olla lapsi, eikä hä-
nestä tehtäisi pikkuaikuista 
liian nopeasti. Leikkivässä 
kirkossa Pyhä kohdataan 
kaikilla aistella. Usko ei ole 
vain järjen asia, vaan kos-
kettaa koko ihmistä ja hä-
nen kaikkia aistejaan. Silloin 
kun leikkivä kirkko toteutuu, 
armo, armahtavaisuus, ilo ja 
toivo ovat sen elämää oh-
jaavia arvoja.

Leikkivä kirkko ei kuitenkaan 
ole vain lasten kirkko, vaan 
se pyrkii sukupolvien väli-
seen elävään vuorovaiku-
tukseen. Siellä, missä leik-
kivä kirkko alkaa todellistua, 
jumalanpalveluselämä

rikastuttaa lasten ja heidän 
kotiensa elämää. Kehottaa-
han Jeesuskin meitä aikuisia 
tulemaan lasten kaltaisiksi.

Haluan kiittää Suomikoulun 
oppilaita ja opettajia yhdes-
sä tehdystä Mukulamessus-
ta. Yhdessä tekemisessä on 
voimaa. ”.....yhdessä on tur-
vallista opetella elämää.”

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

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

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 Maaliskuun lopussa - lähetäthän 
materiaalisi Katariinalle 20.3. mennessä ! 
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