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  Kesä kolkuttelee ovelle ja on aika lähteä viettämään ansaittua lomaa,  
  meidän kaikkien!  Suomi-koulun lapset ovat ahkeroineet taas täyden  
  vuoden opetellen Suomen kieltä ja kulttuuria, tästä saimme mahtavan 
  näytteen heidän esityksissään koulumme 20-vuotisjuhlassa.  Ohjaajat ovat 
  jatkaneet erinomaista työtään, ja johtokunta yrittää parhaansa mukaan 
 antaa heille mahdollisuudet tähän huolehtimalla päätöksistä. Ilman kahvittajia 
emme joisi hyviä kahveja emmekä nauttisi mahtavista välipaloista ja ilman kuvaajaa 
emme saisi uusia kuvia webbisivuillemme. Koulumme ei pärjäisi ilman Teidän kaikkien 
suurta sydäntä ja vapaaehtoista työpanostanne, mitä olette viikottain meille suoneet. 

  

Koulumme käy eloonjäämiskamppailua kuten niin moni muukin Suomi-koulu maail-
malla. Taloudellinen lama on koskettanut monin tavoin moneen järjestöön ja 
sen toimintaan. Meidänkin elinehto on suomalaisten riittävyys tällä alueella ja että he 
kokevat koulun tärkeäksi, jollei näin tapahdu, toiminta kuihtuu ja hiipuu pois. Mitä kesä 
ja syksy tuo tullessaan, emme vielä tiedä, mutta koulumme saa jatkaa Nokialla samoissa 
tiloissa sekä kirjasto ja puoti NSN:llä, josta olemme todella kiitollisia molemmille 
suuryhtiöille. 

  

Toivon, että Dallasin alueella riittää työtä suomalaiselle osaamiselle, ja että koette 
tärkeänä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin, näin koulumme toiminta voisi jatkua 
myös tulevina vuosina. 

  

Haluan kiittää Teitä kaikkia, jotka olette tehneet vapaaehtoistyötä sekä tukeneet 
toimintaamme monin tavoin, ilman Teitä ei meitä olisi. Jatkakaamme toimintaamme 
syksyllä uusin innoin, mutta ensin vietämme ansaittua lomaa ja  
nautimme kesäkeleistä, olkoon vaikka räntäsadetta. 
  
Hyvää Kesää ! 

  

pj. Leila Jäämuru 

P uheenjohtajan 

Kuulumisia 
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Palleroiden  kevätlukukausi hujahti ohi 

vähän turhankin nopeasti— oli oikein 

kivaa leikkiä ja laulaa kanssanne ! 

Oikein ihanaa kesää kaikille   

t. Katariina, Palleroiden ohjaaja 

 

 

 

 

 

 

Kiitos ihanasta vuodesta Omppu-
ryhmäläisille vanhempineen. Hyvää kesää! 
Terveisin Tytti Lauhava-Kääriäinen 
 

Käsi kädessä    

  
Taivaan kansi sininen. 

Lampi melkein musta.   
  

Kalliolta katselen 

märkää maalausta. 
  

Sateenkaari ilmestyy,  
lakkaa satamasta 

  
Kasteen saanut koivikko 

tuoksuu niin kuin vasta. 
  

Rannan heinä höyryää, 
pilvet lentää itään. 

  
Ojenna vain kätesi. 

Älä sano mitään. 
  

JUKKA ITKONEN 

 
 

 

 
 

 

Iso kiitos Röllit-ryhmäläisille ja 

heidän vanhemmilleen 

mukavasta lukukaudesta. 

 
Suljen ihanan soittorasian, 

kierrän lauluni kippuraan. 

Muiston mukavan taskuun taputan, 

siihen saakka kun tavataan. 

Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, 

pian taas yhdessä laulellaan. 

 

Aurinkoista ja ihanaa kesää 

kaikille! 

T. Suvi, Röllit-ryhmän ohjaaja 
 

 

 

Ohjaajien Kiitokset 
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Kaunis kiitos alaluokkalaisille ja 
isoille koululaisille kuluneesta 
lukukaudesta! Toivottavasti 
tavataan pian ja toivottavasti 
jaksat opiskella suomenkieltä 
myös kesällä! 

 

Terveisin Eeva 

Ohjaajien Kiitokset 

Juhlan tuntua 
touhua, hulinaa. 
Iloisia ihmisiä 
tupa on tulvillaan. 
 
Kamanat kattoon 
me kyllä osataan. 
Yksilöitä kaikki, 
tiiminä toimitaan. 
 
Yhdessä eteenpäin 
Suomikoulua luoden. 
Jokainen uutta 
ideasoppaan tuoden. 
 
Ilo on yhteinen 
muisto jää ikuinen. 
Nautitaan siis tästä 
yhdessä tekemisestä. 
 
Mervi Keränen 
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Suomi-koulu — pienten ja vähän suurempienkin 

asialla 

Perheemme on yksi tuoreimmista Teksasin Suomi-

kouluperheista. Sebastianista tuli 7 kuukauden iässä 

uusi oppilas, mutta hänet laskettiin vauvaryhmään jo 

kauan ennen syntymäänsä: opettaja Katariina 

kannusti vatsakummun nähtyään, että: “sitten vaan 

heti mukaan Palleroihin!” Syksy meni vanhemmuutta 

opetellessa, ja ehtipä kulua pitkästi kevättäkin, ennen 

kuin selvisimme ensipökerryksestämme ja saimme 

kouluhomman viimein alulle, mutta sitten mentinkin 

koko poppoolla tutustumaan.  

Meidän perheelle Suomi-koulun tarjoama kieli-

ympäristö ei vielä tässä vaiheessa ole tärkeä asia 

vauvan kannalta, mutta muiden pulipäiden seura sitä 

vastoin on. Ehkäpä varhainen kosketus kollektiiviseen 

suomalaisuuteen on kuitenkin välillisesti naperollekin 

myönteinen asia: luultavasti vanhemmat ovat 

omankielisten ja –kulttuuristen joukossa enemmän 

itsensä oloisia eli käyttäytyvät kotoisasti ja 

luontevasti. Samasta syystä muutkin aikuiset 

tuntuvat vauvoista turvallisilta. 

Vanhemmillekin Suomi-koulu on hyödyllistö vaih-

telua: Joillekin vanhemmille on virkistävää päästä 

ilmaisemaan itseään aikuisten joukkoon vaivat-

tomasti omalla äidinkielellä. Saa olla reilusti oma 

itsensä. Suomi-koulussa viimeistään tajuaa, että 

meille on tarvittaessa tarjolla täällä preeriallakin oma 

pieni pala Suomea. Tästä pikku kylästä löytää 

halutessaan synergiaa ja uutta energiaa, tarpeellisia 

kontakteja sekä tietoa sellaisistakin asioista, joilla ei 

aina tarvitse olla mitään tekemista koulun tai edes 

suomalaisuuden kanssa.  

 

 

 

 

 

Joskus taitaa riittää sekin, kun tapaa muita vastaa-

vassa elämäntilanteessa olevia vauvaperheitä, 

punasilmäisiä ja tutunoloisesti voipuneen oloisia 

vanhempia, joiden kanssa voi yhdessä päiväuneksia 

pitkistä yöunista. On vireystila mikä tahansa, niin 

kummasti lasten riemua katsellessa hymy syntyy 

kaikille ihan itsestään.  

Vaikka tietenkin uusia puuhaihmisiä kaivataan kovasti 

toimintaan mukaan, voi Suomi-kouluun tulla myös 

ihan vaan “asiakkaana” hyvällä omallatunnolla. Kun 

vauva on vielä paljon silkkaa perushuoltoa vailla ja 

vanhempien energia menee kuta kuinkin näiden 

tarpeiden tyydyttämiseen, on nautinnollista hetkeksi 

siirtää vauvan viihdytysvetovastuu osaavan opettajan 

käsiin. Tunnit on valmisteltu huolella ja monipuoli-

sesti. Kivojen askartelutuotosten lisäksi kotiin-

viemisinä on myös tuoreita ideoita, mitä kaikkea voi 

puuhastella myöhemmin lapsen kanssa kotosalla. 

Tulevaisuus tuntuu turvatulta, sillä ryhmiä löytyy 

kaikenikäisille.  

Suomi-koulu on lyhyen kokemuksemme perusteella 

rohkaiseva ja innostava ympäristö sekä vauvalle että 

vanhemmille. Vaikkei itse olisikaan suomiyhteisö-

aktiivi, voi silti pitää tärkeänä, että lapselle 

muodostuu suomalaiset juuret. Siinäkin mielessä 

Suomi-koulusta saa pienella vaivalla paljon irti. 

Maria ja Juha Isohanni 
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Huhtikuu 

Lasse Nikkanen, 22.4. 3v 

Saku Keränen, 30.4. 5v 

 

Toukokuu 

Axel Courtois, 1.5. 4v 

Jesse Peltonen, 5.5. 2v 

Miia Tyni, 10.5. 4v 

 

Kesäkuu 

Anna Toiviainen, 18.6. 17v 

Sarah Savolainen, 27.6. 7v 

Heinäkuu 

Verneri Jäämuru, 1.7. 18v 

Krin Bamrungchue, 10.7. 14v 

Ella Ross, 19.7. 2v 

 

Elokuu 

Suvi Keränen, 17.8. 8v 

Neea Tyni, 27.8. 2v 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  huhtikuu—

elokuu 2011 

 

Kesä keikkuen tulevi, vai oliko se sittenkin jo kevät mikä niin teki, no oli miten oli, kirjasto 
jatkaa kesäistä aukioloaikaansa aina keskiviikkoisin klo 11-13 kesä-, heinä- ja elokuun ajan. 
Leipää emme voi toimittaa kesäkuukausina, joten viimeiset leivät kirjastolta saat 1.kesäkuuta 
ja sen jälkeen vasta syksyllä. Kesäksi Dallasiin jäävät käykää hakemassa kirjastolta ja puodista 
hyvää lukemista ja makeita herkkuja.   

Suomi-kirjasto ja -puoti haluaa kiittää lämpimästi kaikkia Teitä, jotka olette auttaneet ja 
tehneet vapaaehtoistyötä kirjastollamme, sekä toivottaa hyvää ja turvallista matkaa kaikille 
paluumuuttajille.  

Kaikille oikein hyvää kesää, lämpöisiä kelejä ja rentouttavia hetkiä! 

 -Leila & kirjastohelpperit-  

  

KIRJASTO ON AUKI  

Toukokuussa  Ma, Ke, Pe klo 11-13  

1.6—31.8.   Ke  klo 11-13  

Kirjaston Kuulumisia 
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Suomi-koulun 20-vuotisjuhla/

kevätjuhla 14.5.2011 

Koivutaulut ja sinivuokot tervehtivät tulijoita 
lauantaina 14.5. Nokian tiloissa Irvingissä, kun 
kokoonnuimme juhlimaan koulumme 20-vuotista 
taivalta sekä kuluneen lukuvuoden päätöstä. 
Tunnelma oli kuin Suomessa peruskoulun 
kevätjuhlassa ja juhlijoitakin saapui paikalle 
mukavasti yli 100 henkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhlan aluksi ohjaajien edustaja Heidi Luukkonen 
toivotti vieraat tervetulleiksi, jonka jälkeen 
seurasimme Suomen lipun saapumista paikalle 
Vilma Jäämurun ja Iida-Maria Räinän tuomana. 
Lipun seistessä paikoillaan kajautimme yhteis-
lauluna Maamme-laulun. Seuraavaksi Kaamos-
kuoro esitti Kalevalaisen vieraantervehdyksen. 
Sitten oli vuorossa lasten esityksiä. Röllit-ryhmän 
lapset esittivät opettajansa Suvi Salovaaran 
johtamana Aurinko-lorun , Omput-ryhmän lapset 
äiteineen lausuivat runon Ai ai mansikka 
ohjaansa Tytti Lauhava-Kääriäisen johdolla ja 
Pallerot-ryhmän pienokaiset esittivät vanhem-
piensa ja ohjaajansa Katariina Keräsen avus-
tuksella laulun Teki peipponen koivuhun pesän. 
Näiden esitysten jälkeen Eeva Toiviainen lausui 
Eeva-Liisa Mantereen tunnelmallisen runon 
Kirkkaat aamut kohoavat, jonka jälkeen puheen-
johtaja Leila Jäämuru piti puheen muistellen 
koulun kirjavaa 20-vuotista taivalta. Tämän 
jälkeen esiintymisvuorossa olivat Alaluokat 
ohjaajansa Eeva Toiviaisen ja Tex-lapset ohjaa-
jansa Tiia Hyden johdolla. Heidän yhteiseen 
esitykseensä kuului lasten rytmikäs taputtelu ja 
vauhdikkaat kärrynpyörät Suomi-koulu –teeman 

innoittamana. Juhlan lähestyessä loppuaan 
Kaamos-kuoro esitti kesäisen kappaleen 
Sunnuntaiaamuna, jonka jälkeen Sami Simula 
(Okmetic) ja Seppo Vesala (Suomi-kirkko) toivat 
tervehdykset ja onnittelut koululle. Ennen 
todistusten jakoa lauloimme vielä kaikki yhdessä 
perinteiseen suomalaiseen tapaan lukuvuoden 
päätökseksi Suvivirren.  

 

Juhlan kruunasi ohjelman loputtua herkullinen 
kahvitarjoilu täytekakkuineen, jonka oli suureksi 
osaksi loihtinut meille Eeva Toiviainen. Karjalan-
piirakat oli meille leiponut Juliet Kaarto. Suuri 
kiitos juhlatoimikunnalle: Heidi, Mervi K., Kata-
riina ja Eeva sekä kaikille muille juhlien järjestel-
yihin jotenkin osallis-tuneille. Järjestitte meille 
kaikille todella onnistuneet 20-vuotisjuhlat!  

 

Tästä on hyvä jatkaa juhlan mainoslauseen 
sanoin: Suomen kielellä – hyvällä mielellä 
eteenpäin! 

 

Teksti : Anna-Riikka Courtois  

Kuvat : Orvo Välilä 
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Vapun kunniaksi Suomi-koulussa pistettiin hulinaksi ja 

tunnit lopetettiin jo klo 12.00 ! Iloinen joukko Suomi-

koulun johtokuntaa ja ohjaajia olivat lyöneet viisaat 

päänsä yhteen ja ideoineet iloisen musiik-kihetken 

Suomi-koululaisille. Oli täti-Monikaa, monenkirjavaa 

metsäneläjää, nokipoika, menopelit, terveelliset 

purtavat sekä tietenkin Huvikummun hassu asukas 

Peppi Pitkätossu. Eikä iloisten naisten irrottelu jäänyt 

pelkästään lauluun vaan mukana oli tietenkin leikit ja 

hassuttelut asiaankuuluvilla rekvisiitoilla.  

Konsertti oli menestys myös lasten mielestä ja monet 

heistä lähtivätkin reippaasti mukaan hassujen tätien 

hullutteluun ;)  

Meillä kaikilla oli ainakin hurjan kivaa ! 

Yksi hassu täti, Katariina  

On meillä hauskat 

tädit, nuo Täti-

Monikat... 



9 

Terveiset  Suomi-kirkolta 
 

 

 

 

 

 

Kiitokset Suomi-koulun 20-vuotisjuhlasta. Suomi-
kirkko vietti viime vuonna 10-vuotisjuhliaan. 
Kummallakin on jo vuosia takana. Pappilan väki  - 
Irene, Seppo, Marcel, Andrea ja Peppi  - on 
muuttamassa kesällä Suomeen. Tässä vaiheessa on 
kiitoksen paikka. Suomi-koulu on ollut hieno 
yhteistyökumppani neljän vuoden aikana. Monta 
lastenkirkkoa on yhdessä pidetty, monta vappujuhlaa 
on järjestetty, monia tuntivierailuja on toteutettu. 
Lapsi on arvokas ja tärkeä ja sen vuoksi lasten 
hyvinvoinnin, oppimisen, kehityksen eteen tehty työ 
on arvokasta työtä. Etenkin täällä vieraassa 
kulttuuriympäristössä on tärkeää, että pidetään yllä 
oman kulttuurin perinteitä ja kielitaitoa.  

 

Kasvatukseen liittyen puhutaan usein juurista ja 
siivistä. Suomi-koulu niin kuin Suomi-kirkkokin pitää 
esillä niitä suomalaisuuden ja luterilaisuuden juuria, 
jotka ovat vuosisatojen saatossa muodostaneet 
oman, erityislaatuisen ja sisukkaan kansan. Näiden 
juurien tunteminen ja myöskin osittain niistä 
kiinnipitäminen antaa hyvän pohjan siiville, joiden 
varassa lapset ja nuoret tänä päivänä kohtaavat uusia 
haasteita ja luovat uutta suomalais-kansainvälistä 
kulttuuria maailmalla.  Mitä paremmin nuori tuntee 
juurensa, sitä rohkeammin hän on valmis 
kohtaamaan uusia kulttuureita ja toimimaan uudessa 
kulttuuriympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-kirkkokin sai äitienpäivänä  yhden rippi-
kouluryhmän konfirmoitua, mikä merkitsee sitä, 
että  nämä kuusi rippikoulunuorta tulivat konfir-
maation kautta kirkon täysivaltaisiksi jäseniksi. He 
tunnustautuivat esi-isien uskoon, siihen uskoon, mitä 
vanhempamme ja isovanhempamme ovat 
tunnustaneet  ja jonka varassa eläminen on antanut 
ja antaa vahvat ja kestävät juuret elämälle. 

 

Irene ja Seppo ovat olleet pitämässä tunteja Suomi-
koulussa, Marcel on ollut apuohjaajana ja Andrea ja 
Peppi ovat saaneet nauttia kivoista opetus-hetkistä. 
Meillä on paljon ihania muistoa Suomi-koulusta. 
Onnea ja siunausta Suomi-koululle tuleville vuosille ja 
kiitokset yhteistyöstä! Teksasia tulee ikävä! 

Seppo ja pappilan väki 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Syksyn ensimmäinen messu on sunnuntaina 21. päivänä elokuuta. Messu on juuri ennen  koulujen alkua, 
joten silloin pidetään perinteinen kouluun lähtevien lasten ja nuorten siunaus. 

 

Syksyllä alkavaan rippikouluun voi ilmoittautua kaikki 1997 ja sitä aikaisemmin syntyneet nuoret. Rippikoulu 
toteutetaan aikaisempien vuosien malliin niin, että kokoontumiset pyritään järjestämään messujen 
yhteyteen. Samoin pidetään nuorten iltoja ja viikonloppuleirejä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Seppo Vesala 
972 310 0166 tai seppo@finnishlutheran.org  . 

 

mailto:seppo@finnishlutheran.org
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Suomi-koulun Yhteystiedot 
 

  OHJAAJAT                                              JOHTOKUNTA 

  KEVÄT  2011                                           KEVÄT 2011 

 

 

 

PALLEROT 

Katariina Keränen 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT 

Tytti Lauhava-Kääriäinen 

omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Anni Courtois 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Eliina Novamo 

Vilma Kuvaja 

pellet@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Mervi Keränen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuija Räinä 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARIT 

Hanna Vihavainen 

Markus Impola 

eskarit@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Heidi Luukkonen 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Eeva Toiviainen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ALALUOKAT 

Eeva Toiviainen  

alaluokat@suomi-koulu.com 

KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ISOT 

isot@suomi-koulu.com 

SUOMIKOULULAINEN 

Mervi Nieminen 

suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Hanna Kattilakoski 

Laura Kattilakoski 

Michelle Larva 

Christian Partanen 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

SIJAISOHJAAJA 

Heidi Luukkonen 

  

WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 
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