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Maaliskuu 2007

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta
Kevät ja allergisten ongelmat ovat jälleen täällä. Luonto
on kohta kauneimmillaan kukkivine puineen, juuri
vihertävine nurmikkoineen ja kaikkine luonnonkuk-
kineen, jotka  joillekin meille voi aiheuttaa melkoista
päänkivistystä, punaisia silmiä ja nenänalusia. Näinä
vuosina siihen on alkanut jo hiukan tottumaan, kun
muistaa vain kantaa mukanaan aikamoista lääkearse-
naalia. Viime vuonna tosin ei Teksasin kansalliskukkia
Bluebonnetteja paljoa näkynyt, mutta nyt ne kohta
täyttävätkin tienvierukset ja muutaman päivän jälkeen
kaikki suosikkipaikat on tallottu lukemattomien valoku-
vasessioiden jäljiltä.

Suomi-koululla kevään merkit näkyivät kevään jäsen-
kokouksen pidossa ja oppilaiden tuntiohjelmien
pääsiäisalustuksissa. Mukavasti olivat jäsenet huomioi-
neet kokouksen ja istahtivat kuulemaan viimevuoden
tilintarkastus- ja toimintakertomuksia sekä antamaan
niille hyväksynnän. Samalla johtokunta sai kaksi uutta
jäsentä kotisuomeen palaavien tilalle. Sihteeri Mervi
Haapasalmi muuttaa maaliskuun lopulla ja on jättänyt
työt seuraajalleen Anna-Riikka Courtois’lle. Rahaston-
hoitaja Tytti Lauhava-Kääriäinen siirtää ‘rahakirstun
avaimet’ seuraajalleen Hanna Naalisvaaralle. Työnsä
jättävät ovat tehneet pitkän päivätyön Suomi-koulun
hyväksi, Mervi oli sihteerinä vuoden ja Tytti rahaston-
hoitajana kaksi vuotta.

Olemme kaikki kiitollisia heille näistä vuosista. He
tekivät erinomaista työtä johtokunnassamme, ja seu-
raajien on helppo tarttua hyvän työn jatkajiksi.
Samassa yhteydessä koko Suomi-yhteisö kiitti ja ku-
marsi Suomi-koulun palleroiden ohjaajaa Reija Patrak-
kaa. Heidän muuttokuorma lähtee Suomeen ensi viikolla
ja jäämme uupumaan uutta musiikkieksperttiä sekä
palleroiden ohjaajaa. Tulisiko sinusta uusi palleroiden
ohjaaja, niin juuri, sinusta? Kaikille lähtijöille toivo-
tamme menestystä ja Onnea elämässänne, mihin se
itse kunkin vie ja kannattaa.

Jäsenkokouksen jälkeen kaikki trullit, puput, tiput,
kevätkukat yms. kiirehtivät tunneilleen kuulemaan
pääsiäisenvietosta ja tavoista. Jokainen sai lähtiessään
jotain kivaa pääsiäismuistoa ja tunnin jälkeen vielä

ihanaa “isoäidin tekemän” -makuista pannukakkua,
jonka oli loihtinut Kaisu Savitt - liekö paistanut koko
viime yön niitä, sillä jokainen sai syödä niin paljon kuin
jaksoi - ja kyllähän me syötiinkin, erilaisten hillojen,
kermavaahdon, pölysokerin ja hyvän kahvin kanssa,
njam. Voi kun saisin sitä kirjastolle myytäväksi ;-)

Koulullamme oli tänään myös harvinainen vieras Oulus-
ta, toimittaja Kari Alaluusua, joka on vierailulla
Teksasissa tyttärensä perheessä ja tekee samalla
juttua sanomalehti Kalevaan täällä toimivasta Suomi-
yhteisöstä. Toivon mukaan juttu julkaistaan ja saamme
kirjastolle lehdestä ensipainokset. Hienoa! On tärkeää,
etta meidät tunnetaan ja saamme näkyvyyttä myös
Teksasin ulkopuolellakin. Kiitokset jo etukäteen Karille!

Meillä oli mukava ja täynnä ohjelmaa ollut suomikoulu-
kerta, mitähän hauskaa ja kivaa seuraavalla kerralla
tapahtuu? Tule mukaan seuraamme ja koe iloisia lauan-
taihetkiä innostuneitten pikkuoppilaiden kera.

Tervetuloa !

Leila Ylinärä-Jäämuru

Suomikoululainen

Huom ! Suomi-koulusta viisipäiväinen koulu !

Opetusministeriön päätöksen mukaan, Teksasin
Suomi-koulu muuttuu normaaliksi viisipäiväiseksi
kouluksi syksyllä 2007. Päätöstään opetusministeriö
perustelee suurella oppilasmäärällä sekä pitkällä
kouluhistorialla. Lue lisää sivulta 5 !

*********
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Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Keväiset terveiset meiltä kaikkein
pienimmiltä suomikoululaisilta! Mo-
nen ihmetykseksi Suomi-koulussa
voi aloittaa koulu-uransa jo heti kun
silmät pysyvät kolme varttia kerral-
laan auki! Nuorimmat meistä ovat
tulleet mukaan muutaman viikon
ikäisinä ja vanhimmat ovat tällä
hetkellä noin 1,5-vuotiaita. Ryh-
mässä on saanut vapaasti myös
imettää, syödä, itkeä tai vaihtaa
vaippaa.

Touhu ryhmässämme on kyllä aika
kaukana siitä, mitä normaalisti
mielletään kouluksi. Joka tunnin
alussa Pikku-pupu on tervehtinyt
meitä laulullaan ja kulkenut jokaisen
ryhmäläisen luokse. Äidit ja isät
ovat tietysti laulaneet innokkaasti
mukana. Ryhmässä on vallinut
lämmin henki, jossa lapset
vanhempineen nauttivat yhdessäo-
losta. Yhdessä vanhemman kanssa
olemme oppineet leikkimään suoma-
laisia laululeikkejä ja körötyksiä.
Hieltäkään ei ole aikuisten osalta
vältytty, kun esim. ratsastusretki
on vienyt meitä halki lumisen
metsän.

Paljon on ehditty tänäkin keväänä
puuhailla. Joka tunnilla meistä jokai-
sen nimi ja persoona on huomattu

useaan kertaan. Näin olemme oppi-
neet tunnistamaan itseämme osana
ryhmää. Olemme tutustuneet hitu-
sen suomalaiseen luontoon, suoma-
laisiin eläimiin sekä kylmään talveen,
jossa pakkasaamuna paleltaa.
Olemme piiloutuneet pupun kanssa
puskaan, ratsastaneet variksella ja
hevosella, kelitetty ketulla, laskettu
kelkkamäkeä, puettu hoijakalla
vaatteita, mitattu hiiren kanssa
maailmaa, rakennettu lumiukkoja,
hypätty ja tanssattu kullan kanssa,
tultu ystäväksi ja kaveriksi, mars-
sittu maantietä pitkin ja nukahdettu
tiitiäisen tuututupaan.

Jokaisella tunnilla on ollut jotain
tuttua ja vanhaa, jotta olemme
voineet kokea osaamisen tunteen
tunnistaessamme laulun tai leikin.
Joka tunnilla on myös soitettu
kapuloita tai helistimiä, keinuttu
kehdossa, ihailtu harson alla saip-
puakuplia tai leikitty huiveilla.
Soittorasia on kiertänyt ennen
loppulaulua, missä olemme oppineet
antamista ja saamista. Jokainen
tunti on päättynyt pupun vilkutuk-
seen jokaiselle lapselle yksi kerral-
laan.

Palleroilla on ollut kivaa yhdessä!
Nyt kaipaammekin toimintaan uutta

vetäjää, kun Reija ja Eedit suuntaa-
vat kohti Suomea maaliskuun lopus-
sa. Jos sinä tunnet hiukan vetoa
tulla toimintaan mukaan tai tiedät
jonkun, joka olisi innokas seikkaile-
maan pienimpien suomikoululaisten
kanssa, ota pikaisesti yhteyttä
Suomi-kouluun! Sillä aikaa kun
Palleroiden ohjaaja on hakusessa,
pienimmät ovat tervetulleita Omp-
pu-ryhmään sekä Suomi-koulun
satutunneille.

Reija Patrakka
Palleroiden ope

Terveiset Palleroista



Suomikoululaisen mietteitä Suomi-koulusta
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Steffen Fallini - haastattelijana Tomi Maxtedt.

1. Missä ryhmässä olet Suomi-koulussa?
Eka- ja tokaluokassa.

2. Kuinka vanha olet?
Olen 7 vuotta.

3. Milloin muutit Dallasiin?
Muutin Seattlesta, kun minä olin yksi.

4. Ketä muita kuuluu perheesessi?
Siskoni Eveliina on 10 ja minulla on äiti ja isä.

5. Kuinka usein käyt Suomessa?
Käyn kerran vuodessa kesällä ja olen käynyt kerran
talvessa.

6. Miten sinä ja perheesi vietätte pääsiäistä?
Soitetaan pianolla ja minun isä ja äiti lähettävät viestejä
tietokoneella.

7. Maalatko pääsiäismunia?
Ei, en ole ikinä maalanut pääsiäismunia.

Kevättuulet puhaltavat Teksasissa ja tuovat muutoksia myös Suomi-kouluun. Muun muassa minä Palleroiden
ohjaajana sekä kolmen Suomi-koululaisen äitinä saan kiittää mukavista Suomi-kouluhetkistä kun muuttokont-
timme lähtee kohti Suomea.

Suomi-koulun toiminta on ollut koko perheellemme antoisaa. Erityisesti muutettuamme Teksasiin Suomi-koululla
oli meille todella tärkeä merkitys. Kun tytöt eivät vielä osanneet englantia, oli suomalaisten pariin tulo erityi-
sen odotettu päivä. Suomi-koulussa ei tarvinnut olla se ”erilainen lapsi”, joka ei ymmärtänyt toisten puhetta
eikä siellä tarvinnut niin kovasti tsempata. Suomi-koulu tuntui alusta asti kodilta, lämpimältä yhteisöltä, jossa
saimme olla tavallisia suomalaisia.

Erityisesti haluan kiittää niitä aktiiveja, jotka vuodesta toiseen ovat jaksaneet antaa työpanoksensa Suomi-
koulun hyväksi. Välillä ihmettelen, mistä kaivatte sen kaiken energian tulijoiden auttamiseen, kun itse olette
jo sopeutuneet tähän yhteiskuntaan? Vaatii aika paljon hienoa sydäntä ihmisiltä, jotka jaksavat auttaa uusia
maahanmuuttajia, solmia uusia ihmissuhteita heidän kanssaaan, vaikka tiedättekin, että moni meistä muuttaa
pian takaisin.

Haluan kiittää myös Eerikan ja Ellan suomi-kouluopettajia. Tytöt jäävät kaipaamaan teitä ja tuntejanne kun
palaamme Suomeen monta kokemusta rikkaampana. Kiitos myös kaikille lastemme leikkitovereille.

Minä, Eedit ja Pikku-Pupu kiitämme Pallerot-ryhmää, jonka mukavaa ilmapiiriä jäämme kaipaamaan. Toivon
Palleroille hyvää jatkoa uusien Suomi-kouluseikkailujen parissa.

Hyvää jatkoa Suomi-koulu! Säilytte sydämissämme myös kotimaassa!

Reija Patrakka sekä tukijoukot: Mikko, Eerika, Ella ja Eedit

Kiitos ja Näkemiin
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Kirjaston Kuulumisia

Hauskaa Syntymäpäivää

Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

MAALISKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Kuinka se aika rientääkään, pääsi-
äinen on ovella ja kesä odottaa jo
kynnyksellä. Kirjastossa kirjat
odottaa lainaajiaan ja DVD:t katso-
jiaan, tule kurkkaamaan, saatat
löytää juuri ne mitä olet aina
odottanut ja haaveillut lukevasi tai
katsovasi. Meiltä löytyy myös
paljon erilaisia aikakausilehtiä, joita
on kiva kotona raskaan päivän
jälkeen lueskella, jos paksuja kirjoja
ei kerkiä tai jaksa lukea.

Samalla kerralla voit täydentää
‘pantry’-kaapin sisällön hyvillä her-
kuilla -etenkin suklaalla ja salmia-
killa- ja pakasteen tuoreilla ruislei-
villä, karjalanpiirakoilla ja kanelipul-
lilla. Nämä kaikki löydät Suomi-kir-
jastolta samalla kertaa. Tule käy-
mään!

Olemme auki aina keskiviikkoisin 11-
15 ja perjantaisin 9-11. Nähdään!

Leila ja muut kirjastotädit :D

Aaron 1.3. 1v

Sara Zieba .3. 2v

Eemil Helynen 19.3. 5v

Audrey 22.3. 11v

Suomi-Koulu muuttuu

Aprillia - aprillia !

Toivossa on hyvä elää, mutta vali-
tettavasti emme vielä tänä syksynä
muutu normaaliksi viisipäiväiseksi
kouluksi !!

Hauskaa Aprillia !



Suomalainen seurakunta Tiedottaa
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Pääsiäispäivänä 8.4. pidetään
messu klo 15, jonka jälkeen Egg
hunt tapahtuma lapsille ja kirkko-
kahvit/mehut.

Odotettu PERHEVIIKONLOPPU
19.-20. toukokuuta, synodin
Retreat Center Briarwood (n. 30 min
Coppelista). Varattu 14 motellitason
huonetta ja nuorille kaksi Cabin
majoitustilaa.Ilmoittaudu pastorille.

Suomalainen KAAMOS-kuoro
harjoittelee kirkolla keskiviikkoisin
klo 17.30. Uudet laulajat ehtivät
vielä mukaan, tervetuloa!

KESÄLLÄ KERRAN musiikkia mo-
neen makuun ja muuta hauskaa
sunnuntaina 6. toukokuuta klo 15.
Laita muistiin!

Kirkon yhteystiedot:
Pastori: Päivö Tarjamo, puhelin 972-
795 5158 cell, 972-304 3016 koti.
Toimisto Rejoice Lutheran kirkolla,
532 E. Sandy Lake Rd., Coppell, TX
75019
email: paivo@rejoicelutheran.org

Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org



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

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

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Apu-ohjaaja
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Jaana Pulkkinen

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tomi Maxtedt

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
Minna Lampinen-Närhi
minna.lampinennarhi@gmail.com

Vanhempien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Historiikin Pitäjä
Kaisu Savitt

Organisaattori
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Marjo Neijonen
marjo.neijonen@comcast.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. **vailla ohjaajaa

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Minna Lampinen-
Närhi, Milla Impola

Eskari 5-6 v. Jaana Pulkkinen

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Anna-Riikka
Courtois, Tomi
Maxtedt

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

 Seuraava lehti ilmestyy Huhtikuussa -
lähetä materiaali Katariinalle 27.4.

mennessä osoitteeseen
katariina.keranen@gmail.com.
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Suomi-koulun Ohjaajat ja
Johtokunta 2007

Suomikoulupäivät
Keväällä 2007

Huhtikuu 14, 28
Toukokuu 12
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