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Puheenjohtajan Kuulumisia 
 

 

 

 

AAMUN AJATUS 

Jos sinusta tuntuu, ettei elämälläsi ole mitään 
tarkoitusta, niin voisiko se johtua siitä, ettet ole 
sitoutunut mihinkään sellaiseen, joka toisi 
tarkoituksen tullessaan ? 

 

Vuoden vaihtuessa koemme aina henkilökohtaisen 
muutostarpeen, en tiedä onko se kaupallisesti 
järjestetty, mutta tammikuussa myydään eniten 
urheilutarvikkeita ja -vaatteita, kuntosalijäsenyyksiä, 
laihdutustuotteita, vitamiinilisiä, terveellistä ruokaa, 
joogakursseja, vauvan tarvikkeita -en tiedä, miksi 
juuri tammikuussa-, liinavaatteita, uusia autoja, 
säilytyslaatikoita, ....tätä listaa voisi jatkaa 
loputtomiin, mutta kaikille yhteinen nimittäjä on 
jotain uutta, mikä auttaa sinua uudistautumaan 
uudelle vuodelle. Kaikkein vähiten tällä ajanjaksolla 
myydään päihdyttäviä aineitä, kuten alkoholi- ja 
tupakkatuotteita. Tarkoitusta varten on lanseerattu 
ihan "tipaton tammikuu", mistä mm. ravintolat eivät 
pidä, mutta poliisit rakastavat.  Nyt kun olemme 
helmikuussa, voimme unohtaa kuntosalijäsenyyden 
(tietenkin maksamme sitä kuukausittain hamaan 
loppuun asti), palata tuttuihin mukaviin 
hiutukuluneisiin, mutta niin ihanan pehmeisiin 
liinavaatteisiin, pyyhkeet ovat saaneet jo tyypillisen 
"harmaan" katteen, vyötärölinja saa olla taas 
rauhassa puristavilta jumppatrikoilta, ja mikä parasta, 
Dallasin jääkiekkopelejä katsellessa voi dipata tuhdin 
kulhollisen chipsejä juustosalsassa ja ehkä ottaa jotain 
muutakin. Ihanaa, odotettu helmikuu on täällä, 
olemme selättäneet raskaan tammikuun!  ;)) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten tämä kaikki liittyy Suomi-kouluun? Jotta emme 
olisi "pekkaa" huonompia ja pysyisimme muutos-
virrassa, olemme ahkeroineet kovasti uusien 
toimenkuviemme kanssa.  Näin  valmistaudumme 
tuleviin uusiin lukukausiin paremmin, ja meillä on 
aina oikeat henkilöt oikeissa positioissa.  

Vapaaehtoistyötä on mukavampi tehdä siitä nauttien 
ja suurella sydämellä. Jos mukanaolo on näennäistä ja 
vaikeuksien kautta toimivaa, ei siitä nauti kukaan -
vähiten itse tekijäkin. Kaikessa vapaaehtoistyös-
sä  pitää muistaa vastaanottaja, jos muistamme 
miksi teemme tätä, kenelle ja minkä tähden, niin 
kaikella on tulevaisuus. Emme tee tätä ensisijaisesti 
itsellemme vaan teille, ja samalla meille kaikille. 
Antajana on hyvä olla!  Hyvässä porukassa ideat, 
ajatukset ja nopeat päätökset syntyvät kuin itsestään, 
tekijät nauttivat tekemisistään ja tuovat sitä intoa, 
hyvää mieltä ja parempaa opetusta/ohjausta/
päättämistä teille kaikille Suomi-koulun ja kirjaston 
käyttäjille. On myös erittäin tärkeää kuulua hyväk-
syttynä jäsenenä Suomi-yhteisöön, vaikka se ei 
olisikaan maailman tärkein asia pitkällä juoksulla, se 
voi olla yksi pieni kohta juuri tällä hetkellä elämäsi 
janassa. 

Toivotan kaikille vielä kerran oikein hyvää alkanutta 
vuotta, otetaan tämä helmikuu löysin rantein, jotta 
jaksamme jatkaa siitä mihin tammikuussa pyrimme. 
Uudistautukaamme, jos emme fyysisesti (ei olisi 
pahitteeksi sekään), niin ainakin henkisesti. Muutok-
seen tarvittavia merkkejä saamme koko ajan, mutta 
milloin osaamme ottaa siitä vaarin, onko se pieni 
viesti ystävältä, soitto lähiomaiselta, tapahtuma 
yleisötapahtumassa, vastaus e-mailissa, suuri suru vai 
kaiken kattava ilo, varmaankin vain joskus olemme 
valmiimpia siihen kuin aikaisemmin, silloin on aika 
muutokseen.  

Muutos tuo voimaa! 

Näemme koululla ensi lauantaina R:n merkeissä, 
olemme kevätlukukauden H-E-R-Ä-T-Y-S -
oppisuunnitelman siinä kohdassa. Helmikuun lopussa 
vietämme Perinne-päivää perinteisin menoin!  

Tule mukaan rientoihin! 

   



3 

 

Kirjaston Kuulumisia 

 

Aloitamme suurinventaarion kirjastolla 4.helmikuuta klo 9, samalla inventoimme myös Suomi-
koulun oppimateriaalit ja opetustarvikkeet. Tämä on suurin urakka inventoimisessa, mitä 
koulullamme on koskaan ollut. Meillä on lainamateriaalia melkein 5 000 ja koulutarvikkeet päälle, 
joten tämä vie aikaa noin 5-7 päivää.  

 Kirjasto pitää ovet auki lainaajille ja Suomi-puodin asiakkaille normaalisti maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13, mutta varaudu yleiseen "sekasortoon" ja kehotukseen 
tartua "töihin"! 

 Kaikkille yleinen kutsu auttamaan tähän urakkaan! Ilmoita tulostasi minulle joko sähköpostitse 
iltaleila@verizon.net tai tekstarilla 1-214-228 2429, niin tiedän kartoittaa mitä milloinkin tehdään. 

  

Nähdään kirjastolla, 

  -Leila- 

KAIKESSA EI OLE HINTALAPPUA 
Voit ostaa ihmisen aikaa; voit ostaa hänen 
fyysisen läsnäolonsa haluttuun paikkaan; voit 
jopa ostaa tietyn määrän hänen 
ammattitaitoista lihastoimintaansa tuntia 
kohti. 
 
Mutta et voi ostaa innostusta ... et voi ostaa 
uskollisuutta, et voi ostaa sydänten, mielten 
tai sielujen omistautumista.  
 
Ne sinun on ansaittava. 
    -Clarence Francis  

 

Leila Ylinärä-Jäämuru 
President of Finnish Language School of North 
Texas 
iltaleila@verizon.net 

http://lukeminen.fi/
mailto:iltaleila@verizon.net
mailto:iltaleila@verizon.net
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Hattu, hunaja, huppari ja hevonen… 

Suomi-koulun kevätlukukausi käynnistyi jälleen ja 

ensimmäisen kerran aiheena oli H – kirjain. Tex – lasten 

ryhmässä muisteltiin ja opeteltiin H – kirjaimella alkavia 

arjen esineitä, asioita ja eläimiä. Lisäksi harjoiteltiin H-

kirjaimella alkavia verbejä ’Kuka on johtaja’ – leikin avulla. 

Taisimme saada pienen hienkin pintaan, sillä niin 

ahkerasti kukin leikinjohtaja vuorollaan laittoi toiset muun 

muassa hiihtämään, hyppimään ja heilumaan. Liikunnan 

jälkeen rauhoituimme kuuntelemaan rikkinäisestä 

puhelimesta H – viestejä. Kukin sai vuorollaan kuiskata H-

kirjaimella alkavan viestin ja sitten jännitettiin, että 

päätyykö viesti samanlaisena jonon alkuun asti.  

 

Lopuksi kysyimme Tex – lasten mielipiteitä suomikoulusta   

Mitä mieltä olet suomikoulusta?:  

‘Kivaa on pelit ja oppia jotain uutta. Kivaa on myös leikit, tehtävät. ’ , ’Minusta on mukavaa se alussa luettava 

satu, jossa on kuvat ja se on pilkottu osiin.’, ’Kun on suomikoulu lauantai, on toisaalta kivaa ja toisaalta ei. 

Kivaa on tulla, mutta ei jaksaisi herätä.’, ’On hyvä kun ei saada kotiläksyjä.’ 

Mitä olet oppinut suomikoulussa?:  

‘Uusia sanoja.’ 

Miten sinusta on helpoin oppia?:  

’Kun on kivaa, niin on helpompaa oppia ja muistaa.’ 

 

Suomikoululla nähdään!  

Terveisin, Tex –lasten ohjaajat Laura ja Tiia 

Mietteitä Tex-lasten tunnilta 
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 Ohjaajien Esittelyt 

Hei, olen Sari Rautapää ja  
aloitin tammikuun alussa 
Lukutoukat ryhmän 
ohjaajana. Muutimme tänne 
Dallasin seudulle noin neljä 
kuukautta sitten mieheni työn 
perässä. Meillä on kolme 

lasta: 6-vuotias Sigrid, 4-vuotias Astrid ja  kohta 
kaksi vuotias Robert.  

Päiväni kuluvat kotikaaoksen hallinnassa, joka 
näin lyhyen maassa asumisen jälkeen vaatii vielä 
melkoista opettelua. Harrastan juoksemista, 
uimakoulua Robertin kanssa ja toimin myös 
Sigridin jalkapallojoukkueen apuvalmentajana. 
Suomessa rakkain harrastukseni oli/on partio. 
Parhaiten minua kuvaakin partiolaisten 
tunnuslause: Aina valmiina!  

Lukutoukat ryhmälle on  kevään aikana luvassa 
paljon mukavaa suomen kieltä kehittävää 
toimintaa ja visaisia arvoituksia ihan joka kerta. 
On oikein mukava ohjata näin mukavaa ryhmää! 
Suomi-koululla tavataan  :) ! 

Hei!  

Olen Hannele, reilu kolmekymppinen Pellet –ryhmän 

kakkosohjaaja, mutta voi minut nähdä joskus myös 

tuuraamassa pienimpien ryhmääkin. Perheeseeni 

kuuluvat mieheni lisäksi kolme ihanaa ja joskus 

turhan äänekästä neitokaista: Miia (Aapeleissa), 

Neea (Rölleissä) sekä Aava (Pelleissä).  

Suomi-koulussa olemme käyneet heti Dallasiin 

tultuamme eli reilu kolme vuotta. Harrastukseni ovat 

kutistuneet nykyiseen leikekirjan tekemiseen sekä 

satunnaiseen ristipistoiluun. Haaveenani on vielä 

joku päivä lisätä harrastuksiini myös juoksemisen, 

mutta vielä se on hyvin hyvin hidasta ja tahmeaa. 

Mutta tavoitteita ja haasteita kannattaa aina olla. J 
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LASKIAISSUNNUNTAI  

 

Laskiaissunnuntai on laskiaistiistaita edeltävä 
sunnuntai. Sanan alkuperä on epävarma. 
Useimmiten sanotaan, että se merkitsee 
laskeutumista paastonaikaan ja sitä, että päivien 
laskeminen pääsiäiseen (50 päivää) alkaa.  

 

Varsinainen laskiaisrieha alkoi rasvatiistaina, 
silavamaanantain jälkeen. Silloin laskettiin suksilla 
tai kelkoilla mäkeä. Vanhan kansan mukaan mäkeä 
laskettaessa huudettiin ”huroota ja pitkiä pellavia”. 
Eli hurraata huudettiin ja toivottiin, että heinän 
korkuinen pellavakasvi kasvaisi mahdollisimman 
korkeaksi – silloin siitä saisi enemmän kuitua, josta 
tehtiin lankaa ja kudottiin pellavakangasta. 
Rekiajelu ja kilpailut kuuluivat usein laskiaistiistain 
talvitapahtumiin. Rusettiluistelua harrastettiin 
monilla paikkakunnilla. Tavalliset tanssiaiset 
järjestettiin laskiaistiistain iltana. 

 

Laskiaistiistaihin tai rasvatiistaihin kuuluu monia 
ruokaperinteitä. Silloin syötiin hernekeittoa ja 
laskiaispullia. Rasvainen ruoka oli tärkeätä; mitä 
rasvaisempaa ruoka oli, sitä paremmin lypsivät 
lehmät ja siat lihoivat.  

 

Katolisissa maissa laskiaistiistai tunnetaan nimellä 
”Mardi Gras” tai ”Carne vale”, ”hyvästi liha” – 
karnevaali. Ennen paastonaikaa piti juhlia kunnolla, 
että jaksettiin sitten paastota pääsiäiseen saakka. 

 

Laskiaistiistaita seuraa ”tuhkakeskiviikko”. Silloin 
useissa luterilaisissakin kirkoissa pidetään täällä 
USA:ssa ”Ash Wednesday” messu. Tapa on 

yleistymässä nyt myös Suomessa. Pappi laittaa 
tuhkasta ristinmerkin seurakuntalaisten otsaan 
merkiksi ja muistutukseksi siitä, että ”maasta sinä 
olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman”.  

Nykyään monilla on tapana jättää jotakin pois 
paastonajaksi. Hyvä ystäväni jättää viinin juonnin 
aina koko paastonajaksi, toiset aloittavat 
laihdutuskuurit. Minä olen päättänyt syödä 
vähemmän ja liikkua enemmän. Mitä sinä olet 
ajatellut olla tekemättä paastonaikana? 

 

Dallasin Suomikirkolla pidetään messu 
laskiaissunnuntaina, 10. päivä helmikuuta alkaen 
klo 15.00.  

 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan laskiassunnuntain 
ja ystävänpäivän viettoon. 

 

Pastori Jarmo Tarkki 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=laskiainen&source=images&cd=&cad=rja&docid=d4kS-G5GAwQJMM&tbnid=_JBBkOvShzfQ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coroflot.com%2Fnoorafederley%2Fillustrations&ei=KOAOUaqXB-2u2AWc_IGIAQ&bvm=bv.41867550,d.b2I&psig=AFQ
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Kevään 2013 koulupäivät ja aiheet  

12.1.  Kirjain H 

26.1. Kirjain E 

9.2.  Kirjain R 

23.2. Perinnepäivä 

9.3.  Kirjaimet Ä ja Ö 

23.3. Kirjain T 

6.4.  Kirjain Y 

20.4. Kirjain S 

4.5.  Kevätjuhla 

Suomi-koululaisten synttärit  tammi– ja helmikuussa 2013 

Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea 

Tammikuu     Helmikuu 

Sigrid Rautapää, 10.1. 6v                   Leo Nikkanen, 2.2. 3v 
Aaron Savolainen, 11.1. 7v          Oskari Pirhonen, 5.2. 15v  
Sofia Simula, 19.1. 10v                 Ellen Kisselburg, 20.2. 7v 

Elias Kisselburg, 20.1. 2v 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Kevät 2013                                          Kevät 2013 

 

 

 

PALLEROT 

Michelle Larva 

pallerot@suomi-koulu.com 

 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

Hannele Tyni 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

 

LUKUTOUKAT 

Sari Rautapää  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:michelle.larva@newtech.coppellisd.com
mailto:puheenjohtaja@suomi-koulu.com
mailto:laura.valila@gmail.com
mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
mailto:sihteeri@suomi-koulu.com
mailto:aapelit@suomi-koulu.com
mailto:eskarit@suomi-koulu.com
mailto:rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
mailto:tex-lapset@suomi-koulu.com
mailto:ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com
mailto:lukutoukat@suomi-koulu.com
mailto:alaluokat@suomi-koulu.com
mailto:vanhempienedustaja@suomi-koulu.com
mailto:kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com
mailto:tiedottaja@suomi-koulu.com
mailto:webmaster@suomi-koulu.com

