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Toukokuu 2007

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

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Niinpä vain tämäkin kevätlukukausi on ‘taputettu’.
Viimeinen koulupäivä oli juhlallinen ‘Kevätjuhla’-päivä.
Aurinko paistoi ulkona, mutta sitäkin kirkkaampana
sisällä lasten kasvoilla -vuoden uurastus oli palkinto-
a=todistusta vaille valmis. Röllit esittivät piirileikin ja
eskarit + eka-tokaluokkalaiset lauluesityksen, ne
menivät hienosti ja nostivat tunnelman kattoon sopi-
vasti ennen piirustuskilpailun palkintojen jakoa.

Äänestys oli vilkasta ja jokainen piirustus sai ääniä,
mutta voittajat erottuivat reilusti jokaisessa sarjassa.

Kaikille osallistujille vielä kerran ISO KIITOS, kaikki
piirustukset olivat todella hienoja, tunteella ja sydä-
mellä tehtyjä. Voittajapiirustukset ovat vielä toukokuun
loppuun asti kirjastolla nähtävillä.

Palkintoseremonian jälkeen meillä olikin vielä todistusten
jako ja yhteisesti Suvivirren laulaminen, jossa ei
äänijänteitä säästelty. Hieno hetki!

Haluan vielä kerran kiittää Teitä kaikkia, jotka olette
jaksaneet tuoda lapsenne Suomi-kouluun. Viikonloput
tahtovat olla kaikilla kiireisiä erinäisten harrastusten
vuoksi, mutta olette silti nähneet tärkeäksi myös
suomenkielen ja meidän oman kulttuurituntemuksen
ylläpitämisen. Me Suomi-koulun ‘henkilökunta’ arvos-
tamme ja kunnioitamme tätä teidän päätöstänne ja
pyrimme siksi tekemään kaikemme, että saisitte ajal-
lenne hyvän vastineen. Mielestäni ohjaajat ja apuoh-
jaajat ovat kultaakin kalliimpia lapsillemme, he ovat
tehneet erinomaista työtä. Suuri kiitos heille.

Haluan kiittää myös meidän johtokuntaa hyvistä päätök-
sistä, jotka ovat vieneet meitä eteenpäin, kiitos heille.
Monesti hiljaiset puurtajat jäävät vähälle huomiolle,
mutta haluan kiittää Jani Lehtiä, meidän web-sivujen
ylläpitäjää ja erilaisten uudistusten tekijää, siinä tekijä,
joka saa meidät muut vaan nyökkäilemään ja ‘muka’
ymmärtämään, kiitos Jani suurenmoisesta työstäsi.

Lopuksi haikeat kiitokset meidän lähtijöillemme eskari-
ohjaaja Jaana Pulkkiselle, satu- ja leikkituntitädillemme
Marjo Neijoselle sekä historiikin pitäjällemme Kaisu
Savitt’lle. Tulemme kaipaamaan vielä monesti työpa-
nostanne, minkä jätitte jälkeenne. Hyvää matkaa
Suomeen ja muistakaa nauttia Suomesta.

Lämmintä ja iloista kesää kaikille Suomi-koulun oppilaille
ja vanhemmille sekä tietenkin koko Suomi-yhteisölle!
Nähdään syksyllä, viimeistään 15.9.2007 klo 12 Suomi-
koululla.

Terveisin Leila

Ps. Sekä Salla Lauhavan tekemä Suomi-Koulun
Historiikki, että Kaisu Savitt’n jatkama työ siitä on
lainattavissa kirjastolta.
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Avoimia Paikkoja Suomi-koulussa

Piirustuskilpailun Satoa
3-5 -vuotiaat:
1. ISABELLA KAARTO
2. IIDA LINKKA
3. VIIVI KERÄNEN

yli 9 -vuotiaat:
1. VERNERI JÄÄMURU
2. LOTTA PENTTINEN
2. TIIA TURKULAINEN

6-8 -vuotiaat:
1. ANNI NIEMINEN
2. TILDA NIEMINEN
2. SANNA SULIN
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Ohjaajan Palsta

KESÄINEN TERVEHDYS KAIKILLE
SUOMIKOULULAISEN LUKIJOILLE.

Kevätkausi on kulunut nopeasti ja
taas on jo kesä.  Kun saavuin tam-
mikuussa 07 tiesin että 6 kuukautta
(jonka aioimme olla täällä) kuluu
nopeasti, mutta se miten nopeasti
se todellisuudessa kului oli silti
yllätys.  Niinpä  niin,  Suomeen läh-
to on meillä jo lähellä. Kotimatkam-
me alkaa kesäkuun puolessä välissä.
Nyt täytyy vain sanoa että paljon
on nähty ja koettu ja mukavaa on
ollut.

Suomikoulun eskareiden opettajaksi
minua pyydettiin  melkein heti  saa-
pumiseni jälkeen. Kaikki materiaali
opetukseen (jota suomessa on
hyllyt täynnä) oli tietenkin Suomes-
sa, koska en ollut arvannut varau-
tua. Mutta onneksi materiaalia ja
tavaraa Amerikasta löytyy yllin kyllin
. Eskariryhmän otin ohjaukseeni
mielelläni. Se oli mukavaa piristystä
tavalliseen arkirutiiniin. Ryhmässäni
oli ihania ja  reippaita eskareita,
jotka mielellään tekivät kaikenlaista
ja osallistuivat myös kaikkeen
innokkaasti.

Kevätkaudesta päällimmäisenä on
itselläni mielessä kaksi asiaa. Ensim-
mäinen oli kun teimme laskiaisen
aikoihin mäenlaskijoita kartongista.

Leikkasimme, liimasimme ja lopuksi
kokeilimme pysyvätkö laskijamme
pystyssä. Kaikki suunnittelemani
jutut, joita ajattelin meidän tekevän
askartelun jälkeen jäivät tekemättä,
koska lapset ja minä laskimme
laskettelijoillamme erilaisista mäistä
: isoista, pienistä, jyrkistä ja
loivista. Oli ihana nähdä, kun lapset
innostuivat ja kokeilivat mäenlaski-
joitaan.

Toinen asia joka jäi mieleen oli oman
satukirjan teko. Siihen kului melkein
neljä Suomi-koulu kertaa. Pitihän
tarina keksiä, kirjoittaa siihen
tekstit ,piirtää kuvat ja tietenkin
lopuksi lukea valmis kirja yhdessä.
Laitan juttuun liitteksi kuvan , jossa
eskarit pitää valmista kirjaa
kädessään.

Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia
eskareiden vanhempia , eskareita ,
ja kaikkia muitakin suomikoulun
aikuisia ja lapsia, mukavista hetkistä
ja toivotan kaikille hyvää kesää

T. Eskareiden ohjaaja
    Jaana Pulkkinen
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Ohjaajien Palsta
Terveisiä satu- ja leikkitunnilta!

Kesä on jo ovella ja Suomi-koulun
satu- ja leikkitunnitkin ovat päätty-
mässä. Kun Suomi-koulu sai syksyllä
tilat Rejoice kirkolta, tuli mahdol-
lisuus kokeilla myös satutunnin ko-
koontumisia kirkolla. Sain ajatuksen,
että koska tilat ovat liikkumiseen
hyvät, voisimmeko kehittää satu-
tuntia toiminnalliseenkin muotoon?
Satutunnista muodostui satu- ja
leikkitunti, jossa tarinan lisäksi
liikumme ja leikimme tarinaan
liittyvän leikin, laulun tai jumpan
mukaan. Välillä olemme tarinoineet
nukke- tai pöytäteatterin maailmas-
sa.

Satu- ja leikkitunneilla ovat käy-
neet 0-6-vuotiaat lapset vaihtele-
vassa määrin. Tarinoina ovat olleet
perinteiset ja opettavaiset sadut,
joita on luettu suomalaisille lapsille
kautta aikojen. Tunneilla on opetel-
tu ryhmässä toimimista, ohjeiden
mukaan toimimista, kuuntelemista
ja keskittymistä. Ja tietenkin loruja,
lauluja ja leikkejä.

On ollut ilo ja kunnia saada työsken-
nellä aktiivisten Suomi-koulun jä-
senten, lasten ja vanhempien kans-
sa. Ohjaajan myötä ensi syksynä
puhaltavat uudet tuulet – seurat-
kaahan nettisivuja, milloin satutunti
mahdollisesti jälleen aloittaa uuden
toimintakauden.

Kiitos kaikille satu- ja leikkitunneilla
käyneille ja iloista kesää!

Terveisin, Marjo Neijonen

Aurinkoisen lämmintä ja hyvää
kesää Röllit-ryhmäläisille ja heidän

vanhemmilleen! Viettäkäähän
oikein rentouttava kesä uinnin

merkeissä.

Ohjaajille ja apuohjaajille mukavaa
kesää sekä kiitos kaikesta

avustanne ja työpanoksestanne.
Ansaittua kesälomaa onkin jo
odotettu. Erityiskiitos oman

ryhmäni apuohjaajana häärivälle
iloisen reippaalle Millalle. Ilman

sinua en olisi pärjännyt.

Syksyllä taas nähdään!

kesäterkuin, Minna Lampinen-
Närhi

Röllit-ryhmän ohjaaja
Ohjaajien edustaja
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Kirjaston Kuulumisia

Hauskaa Syntymäpäivää
Suomikoululainen onnittelee kaikkia Suomi-
koululaisia, jotka viettivät syntymäpäiväänsa

TOUKOKUUSSA !
Onnea, onnea, onnea vaan !

Kesä on ovella, uurastus ohi kou-
luissa ja nyt se sitten repes -
melkein kolmen kuukauden kesälo-
ma- ainakin lapsilla ;-)

Osa muuttaa ja monet lähtee lomal-
le Suomeen, mutta kaikille niille,
jotka jäävät tänne, yritämme pitää
kirjaston auki kesäkuukausinakin.
Aukiolopäivä on 6.6. lähtien keski-
viikko klo 11-13 (huom. aika),
perjantaisin olemme kiinni ja annam-
me näin myös ahkerille kirjastohelp-
pereille kesälomaa.

Jotta meidän kuningasajatus
kirjaston aukiolosta järjestyisi,
tarvitsisimme muutamia vapaa-
ehtoisia mukaan tähän kesärinkiin!

Olisitko sinä halukas auttamaan
koko Suomi-yhteisön nimissä,
olemalla vaikkapa vain yhden kerran
kesällä keskiviikkona kirjastolla klo
11-13?

Vastaathan ‘joo’, homma ei ole
vaikea, mutta annat monelle iloisen
mielen. Yhteydenottoasi odottaen,

-Leila-  :D

Ella Patrakka 7.5. 4v

Oskari 14.5. 2v

Oliver Piirinen 17.5. 1v

Elisa Sormunen 21.5. 13v

Terhi 29.5. 12v

Filip Vaquero 31.5. 1v



Perheviikonloppu Briarwoordissa

Järjestimme keväällä 2006 onnis-
tuneen perheleirin Briarwoodin
leirikeskuksessa ja helmikuussa 12-
vuotias Elisa ihmetteli: ‘eikö tänä
vuonna olekaan leiriä? Lapset koki-
vat tuon 2006 leirin vahvana luon-
to-ja ulkoilukokemuksena skorppio-
nineen, suomalaisine leikkineen ja
kavereineen. Aikuisten ohjelma oli
tuolloin vahvasti asiapainotteinen,
mutta todella antoisa.

Elisan kysymyksestä leiri oikeastaan
sai alkunsa, sillä otin asian esiin kir-
kon toimikunnassa ja muutkin innos-
tuivat asiasta. Tällä kertaa tavoit-
teeksi otettiin koko perheen yhdes-
säolo ja yhteiset leikit ja pelit.

Kauniina toukokuisena viikonlop-
puna meitä sitten lähti seitsemän
perhettä ja Päivö-pappi Briarwoodiin
nauttimaan yhdessäolosta ja suo-
malaisista peleistä. Kahden päivän
aikana olimme ulkona enemmän kuin
kuukausiin; pelasimme lentopalloa,
jalkapalloa, nelimaalia, pesäpalloa,
leikimme konkkasta, väristä, terva-
pataa, peiliä jne. Välillä aikuiset
opettivat lapsia ja välillä lapset
aikuisia ja välillä sääntöjä piti
hieman muokata uudelleen. Kaiken
kaikkiaan tunnelma kuitenkin pysyi
koko ajan erittäin hyvänä ja kan-
nustavana. Aikuiset löysivät itses-
tään leikkivän lapsensa, mikä kyllä
lihaksissa tuntui seuraavina päivinä
mukavasti. Lauantai-ilta huipentui
iltanuotiolla, kun paistelimme suo-
malaisen makuisia makkaroita ja
lauloimme yhdessä suomalaisia lau-
luja.

Kun arvioi leirin onnistumista, voi
olla todella tyytyväinen mukavasta
tunnelmasta, uusista ystävistä,
hienosta ilmasta, hyvästä leiriruu-
asta, vähäisistä kolhuista ja upeista
suomalaisista leiriläisistä, jotka
eivät valittaneet majoituspaikan
askeettisuudesta. Kun kyselin per-

heemme tunnelmia leirin jälkeen,
Matti piti eniten pesäpallon oppimi-
sesta, Elisa uusista ystävistä, Heikki
erilaisista peleistä ja minä kannus-
tavasta tunnelmasta. Mikko mainitsi
pelaamisen riemujen lisäksi sen,
kuinka kivaa oli nähdä aikuiset pe-
laamassa ja leikkimässä, mm. Päivö-
pappi maalivahtina jalkapallossa.

Hieno ja hyvin erilainen viikonloppu
siis kaiken kaikkiaan. 5-henkiseltä
perheeltämme leiri maksoi 217
dollaria ja olisimme kiitollisia, mikäli
Suomikoulun johtokunta huomioisi
anomushakemuksemme.

Hyvää kesää ja kiitos lukukaudesta,
Anneli Sormunen ja perhe
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Leirin ohjelma:
Lauantai 19.5.

10.00 Saapuminen ja
majoittuminen
10.30 Tervetulo- ja
tutustumistilaisuus,
jalkapalloa, lentopalloa
12.00 Lounas
13.00 Ulkoleikkejä, esim.
Nelimaali, mölkky
14.00 Tutustumisleikkeja,
leiripaidan maalaus
16.00 Pesäpalloa
18.00 Päivällinen
19.30 Makkaranpaistoa
iltanuotiolla, yhteislaulua,
vapaamuotoinen
illanvietto

Sunnuntai 20.5.

09.00 Aamiainen
10.00 Aamunavaus,
venyttely, ulkopelejä
12.00 Lounas
13.00 Lentopalloa
14.30 Lähtokahvit ja pullat



Perheviikonloppu Briarwoordissa

PERHELEIRILLÄ BRIARWOODISSA

Kuluneen vuoden aikana olen kuullut
useammalta taholta kehuja ja
ylistyssanoja viimekeväisestä seu-
rakunnan järjestämästä Briarwoodin
perheleiristä. Kun sitten maalis-
kuussa sain tietää, että lähes sa-
manmoinen viikonloppu on luvassa
myös tänä keväänä, ilmoitin per-
heeni sinne heti.

Toukokuun puolessa välissä sitten
pakkasimme auton täyteen palloja
ja mailoja, hyttysmyrkkyä ja tasku-
lamppuja, pillimehuja ja makuu-
pusseja – ja tietenkin roppakaupalla
iloista ja reipasta mieltä! Matka
kesti huikeat viisitoista minuuttia,
mutta siinä ajassa siirryimme paitsi
kaupunkimiljööstä maaseudulle,
myös 2000-luvulta takaisin nos-
talgiselle 1970-luvulle. Mutta sen
minkä hieman alkeellisissa ja van-
hanaikaisissa majoitusoloissa ”hävi-
simme”, saimme runsain mitoin
takaisin leirikeskuksen kreikkalaisen
kokin herkkujen äärellä.

Viikonlopun painopiste oli koko per-
heen yhdessäolossa ja liikkumisen
riemussa. Ja uskokaa tai älkää,
mutta tällainen krooninen koululii-
kunnan vihaajakin löysi itsensä
pelaamasta niin lentopalloa kuin
pesäpalloakin. Eräs mukana olleista
totesikin, että lauantaipäivän aikana
taisi jokainen leirin aikuinen löytää
sisältään sen jo kauan kadoksissa
olleen lukiolaisen, joka jaksoi vielä
juosta ja hyppiä, lyödä mailalla,
ottaa koppeja, tehdä hienoja
syöksyjä kotipesään tai lentopal-
loverkolle. Sunnuntaiaamuna totuus
omasta iästä kuitenkin paljastui:
kenellä oli hienoja mustelmia, kuka
ontui toista jalkaansa, kenen lihak-
set eivät olleet enää yhteistyö-
haluisia.

Ilta huipentui leirinuotiolla, jossa
paistoimme makkaraa, lauloimme
kitaran säestyksellä, paransimme
maailmaa sekä ihastelimme tulen-

liekkien tanssia. Olo oli rauhallinen
ja tyytyväinen. Olimme kaikki saa-
neet uusia ystäviä, löytäneet
itsestä hämmästyttäviä taitoja sekä
nauttineet elostamme ja olos-
tamme. Tänne tulemme varmasti
uudestaan, mikäli ensi keväänä tai
syksynä taas kutsu käy…

Hanna, Timo, Mikko ja Emmi-Lotta
Naalisvaara
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Perheemme, Tomi ja Tiina sekä
lapset Joonatan 14 v, Samuli 12 v
ja Eveliina 4 v olivat jo toista kertaa
seurakuntamme järjestämällä
perheleirillä. Viime vuonna aikusilla
oli omaa ohjelmaa, ja lapset saivat
leikkiä ja pelailla ulkona. Tänä vuon-
na aikuisetkin saivat nauttia yhtei-
sistä peleistä ja leikeistä lasten
kanssa.

Eveliinan mielestä leirin paras puuha
oli karusellissa pyöriminen kaverei-
den kanssa, Samulin mielestä jalka-
pallopeli aikuisia vastaan, Joona-
tanin mielestä pesäpallo, Tiinan
lempipuuhaa oli sekä lentopallo,
että nelimaali ja Tomi nautti eniten
pesäpallon pelaamisesta.

Koko perhe nautti herkullisista nuo-
tiomakkaroista –  lauloimme yhteis-
lauluja pimenevässä illassa nuotioon
tuijotellen. Briarwoodin leirikeskus
tarjosi meille myös herkulliset ate-
riat: kreikkalainen kokkimme piti

huolen siitä, ettei nälkä ehtinyt
tulemaan pitkien puuhapäivien aika-
na.

Sunnuntaina kotimatkalla autossa
oli väsyneitä, mutta onnellisia
leiriläisiä. Lisää tälläisiä tapahtumia!

Tiina Tarvainen
Samuli Tarvainen
Joonatan Tarvainen
Eveliina Tarvainen
Tomi Tarvainen



Suomalainen seurakunta Tiedottaa
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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

Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org

HENKILÖKOHTAISESTI PASTORILTA

Kuten viime kerralla tiedotin lähden
eläkkeelle Texasin pastorin virasta
1.8. Haluan siksi tässä kiittää
Suomi-koulun väkeä hyvästä yh-
teistyöstä näiden neljän vuoden
aikana.

Toivotan samalla koululle menes-
tystä ja reippaita toiminnan vuosia.
Toivon myös, että suomalaiset tääl-
lä rohkeasti säilyttäisivät kielensä
ja oman henkisen perinteensä ar-
vostuksen.

Syksyksi on koulupäivät varattu
Rejoice kirkolta. Olen iloinnut siitä,
että seurakunta on voinut olla linkki,
jota myöten myös koulu on päässyt
näihin tiloihin.

Tärkeintä on aina toiminnassa mu-
kana olevien ihmisten panos. Te
koulun hyväksi toimineet, niin
puheenjohtajat kuin opetuksesta ja
muista tehtävistä vastaavat, olette
tehneet hienoa työtä.

Kiitos myös siitä kirjalahjasta, jonka
sain täällä kirkolla muistoksi vietä-
väksi! Suvivirsi on laulettu joten on
siis aika toivottaa virkistävää ja
hyvää kesää!

Päivö Tarjamo
paivo@rejoicelutheran.org

TERVETULOA KIRKOLLE VIELÄ
ENNEN KESÄÄ

K O N F I R M A A T I O M E S S U
sunnuntaina 3.6. klo 15. Erityisesti
myös nuoria kutsutaan.
Kirkkokahvit.

KESÄINEN KONSERTTI
kesäkuun 10. klo 18. Tampereelta
Pirjo Turunen, laulu, ja Maija-Liisa
Anttila, piano, esiintyvät.



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
Syksyllä 2007

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Milla Impola

Omput 1-2v. Soile Sulin

Röllit 3 -4 v. Minna Lampinen-
Närhi

Eskari 5-6 v. Mervi Keränen

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

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

 Seuraava lehti ilmestyy Elokuussa
Hyvää Kesää kaikille !
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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)

Suomi-koulun Kirjasto
on avoinna kesällä
keskiviikkoisin
klo 11 - 13
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