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Huhtikuu 2004

Suomikoululainen

Suomikoulun kuulumisia

Kevät on jo pitkällä, ruoho on vihreää ja kukat ovat jo
loistossaan.  Mutta olo on haikea sillä monet ystäviämme
ja koulumme volunteeraajat ovat jo ilmoittaneet muutto-
hankkeistaan eri puolelle maailmaa. Yhdessä on ollut tosi
mukavaa tehdä työtä lastemme hyväksi.  Erityisen hienoa
on että tänäkin vuonna teini-ikäisiä volunteerajia sekä
lapsettomia nuoria on tullut toimintaamme mukana.  Meistä
jokaisella on kapasiteettia auttaa jollakin tapaa.

Tulevan kesän aikana yritämme latautua uuteen koulu-
vuoteen, värvätä lisää volunteerajia ja solmia uusia ystä-
vyyssuhteita.  On tosi mukavaa kuulla kesäisin monelta
tänne muuttoa sunnittelevalta henkilöltä miten he ovat
valmiita auttamaan koulumme toiminnassa.

Leilan avunhuuto kirjojen sekä äänitteiden suhteen on tuot-
tanut tulosta.  Osa materiaalia on löytänyt tiensä takaisin
kirjaston hyllyille.  Aikaisempi käytäntö jossa esim. kirjoja
ei merkitty koulun leimalla joka puolella vaikeuttaa kirjo-
jen ja muun materiaalin löytämistä oman materiaalin jou-
kosta.  Lämpimät kiitokset kaikille jotka katsoivat
kirjahyllynsä läpi, löysivät koulun materiaalia ja palautti-
vat ne meidän kaikkien yhteiseksi iloksi.
Keep up the good work!

Kirjastoon olemme saaneet kirja- ja tietokoneohjelma-
lahjoituksia WSOY:ltä sekä Elävät Kirjat kustantajilta. Var-
sinkin Elävät Kirjat materiaalia meidän olisi ollut vaikea
hankkia niiden kalleuden vuoksi.  Nämä lahjoitukset ovat
hyvin tervetulleita ja tulevat varmastikin olemaan ahke-
rasti lainassa.  Lämpimät kiitokset kustantajien tosi reilusta
avusta.

Suomi-puodissa meillä on vaikeuksia suomalaisen kah-
vin tilauksen suhteen.  Bioterrosismiuhkan takia tuonti on
vaikeutunut ja tällä hetkellä voimme jäädä kuivin suin jok-
sikin aikaa :-)  Kahvi on nyt siis ‘kortilla.’

Kevään toiminnassamme on vielä vapun vietto ja ohjaa-
ajamme ovat luvanneet järjestää puistoon erilaisia puuha-
pisteitä.  Palkintojakin on kuulemma luvassa.  Koulullamme
on niin mahtava ohjaajatiimi, että vapusta tulee varmasti-
kin hauska tapahtuma.  Munkit ja simat tulevat olemaan
kuumaa tavaraa.

Vapun jälkeen odottelemmekin innolla yhteistä kevät- ja
äitienpäiväjuhlaa.  Miesten kuoro on luvassa ja lastemme
esitykset tuovat taas kerran tipan silmään.

Kaikki joukolla vapun viettoon!!!

Sinikka

Suomikoulun Kirjasto

on auki keskiviikkoisin 11- 13.00 ja
suomikoulu lauantaisin 14 - 15.30.

Kirjasto tulee olemaan auki myös kesällä
(kesä-, heinä-, elokuu) keskiviikkoisin ja

kirjastoapulaisia kaivataa. Mikäli olet
kiinnostunut auttamaan, ota yhteyttä Leilaan,

puh. 214 228 2429.
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Sinivalkoiset vaihtoviikot

Paluumuuttajan mietteitä

Kahden vuoden komennus Dallasissa
on päättymäisillään ja alkukesästä koit-
taa Suomeen muuton aika. Aikaa on
helppo katsella taaksepäin ja miettiä,
että mitä on jäänyt käteen tästä ajasta.

Muutos ja uuteen sopeutuminen ei kos-
kaan ole helppoa ja se saatiin alussa
kantapään kautta kokea. Muutto tänne
tapahtui kesällä, jolloin aika paljon suo-
malaisia oli lomilla kotimaassa ja olo
tuntui hiukan yksinäiselta. Alussa tukeu-
tuminen omiin maanmiehiin tuntui elin-
tärkeältä ja onneksi täällä oli auttavaisia
ihmisiä, joilta sai neuvoja ja tukea.

Nyt jälkeenpäin on helppoa ajatella, että
alussa kuulemamme "ennustukset" ovat
käyneet toteen: lapset ovat oppineet kie-
len, saaneet kavereita ja sopeutuneet.
Ketähän jännitti ja itketti  ensimmäisenä
koulupäivänä eniten, äitiä vai lapsia?
Itsekin on oppinut ymmärtämään, min-
kälaista elämä tässä maassa on. Myös
vuokra-asunto alkoi ensimmäisten kuu-
kausien aikana tuntua kodilta.

Kun ensimmäiset vieraat Suomesta
muutaman kuukauden päästä tulivat,
huomasi jo konkreettisesti, että jonkin-
laista piilosopeutumista oli tapahtunut.
Kun vieraita kuljetteli paikasta toiseen
ja selitti, miksi asioita tehdään tietyllä
tavalla, tuli tunne siitä, etta osaakin jo
elää täällä. Eli jonkinlaista terapiaa
vieraiden passaaminen siis oli.

Toinen vuosi lähtikin sitten käyntiin jo
rutiinilla, oli helppoa laittaa lapset kou-
luun ja ostaa heille valmiit koulutarvike-
paketit. Lähdimme mukaan kirkon fund-
raising-toimikuntaan ja sen myötä toinen
syksy kului mukavasti. Jo ensimmäi-
senä talvena teimme sen huomion, kuin-
ka erilaista arkea miehet ja naiset täällä
elävät.

Miehillä oli työnsä, joka vaati heitä
totuttautumaan erilaiseen työkulttuuriin.
Meidän vaimojen  oli luotava itsellemme

myös ns. “tyo” ja liittyä jo luotuun suoma-
laiseen naisverkostoon ja myös paikal-
liseen.  Kun hyväksyi sen, että oma teh-
tävä on huolehtia lasten koulukäynnistä
ja kodista (shoppailuja unohtamatta),
viihtyminen lisääntyi. Ja kyseisissä hom-
missa on ollut ajoittain jopa kiire!

Jos vaimo ei täällä viihdy, ei todennä-
köisesti viihdy muukaan perhe (sekin
kuului niihin ennustuksiin). Mutta kun on
mukavaa tekemistä ja mukavaa seuraa
ja kokee itsensä tarpeelliseksi, elämä
luistaa. Ja juuri tällaistä mielekästä teke-
mistä kirkon ja Suomikoulun ja Naisten-
yhdistyksen puitteissa on. Lasten olles-
sa pyhäkoulutunnilla me äidit saimme
kahvikupposen ääressä purkaa paineita
ja keskustella vaikkapa naisena olemi-
sen vaikeudesta. Hyvia vinkkeja ollaan
saatu ja annettu. Hyvillä mielin voi laittaa
lapset Suomessa kouluun, kun ovat
saaneet uskonnonopetusta, mikä on
erittäin tärkeää, koska kouluissa sita ei
täällä opeteta.

Nyt poislähtiessa oikein huomaa, kuinka
kullanarvoisia näma tukirakenteet ovat
ja toivoo, etteivät ne koskaan romahtaisi.
Että olisi aktiivisia ihmisiä touhuissa
mukana. Kuinka yksin me pienen maan
edustajat olisimme täällä isossa maail-
massa, ellemme puhaltaisi yhteen hii-

leen ja pitäisi yllä omia perinteita ja omaa
identiteettia. Sitä paitsi yhdessä teke-
minen on miljoona kertaa mukavampaa
kuin yksinnyhjääminen.

Päällimmäiset ajatukset tästä ajasta
ovat positiivisia ja tietysti myös haikeita.
Epätoivon hetkiäkin tähän aikaan mah-
tuu, mutta nyt kun huomaa, etta niistä
on selvinnyt, voi olla itseensä melkoisen
tyytyväinen.

Harjut San Antoniossa

Ehkä suurin anti tältä komennukselta
onkin henkisellä puolella, itseluotta-
musta on tullut enemmän ja samoin itse-
tuntemusta. On oppinut itsestään sellai-
sia asioita, joita ei luullut olevankaan.
Toinen tärkeä asia on kädentaidot, joihin
on täällä saanut innostuksen ja joita on
ollut mahdollista upeissa puitteissa
harjoittaa. Lähtisinkö siis uudelleen?
Kyllä - varmaankin.

Oma koti Suomessa odottaa matkalaisia
ja sinne on tosi kiva palata, onhan se
koti-ikävä meitä kuitenkin vaivannut.
Aika näyttää, kuinka ikävä takaisin
Texasiin tulee. Uusi sopeutuminen on
taas edessä, mutta mitä olisi elämä
ilman haasteita!

Haluamme kiittää kaikkia tästä ajasta ja
toivotamme mukavaa kesää ja touhu-
kasta ensi syksyä!!

Harjut ja Raappanat, paluumuuttajatRaappanat Teksasin kodin edessä
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Suomalainen Seurakunta Tiedottaa

KESÄN KYNNYKSELLÄ

Taas ollaan näin pitkällä. Kesä on
alkanut ainakin täällä Teksasissa.
Suomessa puhtaan vasta keväästä.
Vappu ei kai oikein ole vielä kesää.

Ennen opiskelijat ja ylioppilaat
juhlivat Kukan eli Floran päivänä,
joka on toukokuun kolmastoista. Se
oli jotenkin kesän alkamisen merk-
kipäivä.

Kirkossa on vietetty pääsiäistä. Se
on kristikunnan yhteinen ja vanhin
juhla. Kristus on ylösnoussut! Jeesus
elää ja on yhä mailman toivo ja valo.
Oli hienoa todeta, että niin monet

suomalaiset saapuivat pääsiäiskirk-
koon. Erityisesti saatoimme todeta
lasten läsnäolon. Ehkä “egghunt” oli
myös innostanut saapumaan. Hyvä
niin ja kiitos taas vanhemmille  -ja
pyhäkoulun vetäjille.

Helluntai on kirkossa toinen lähellä
oleva juhlapyhä. Se on suomalaisten
mielessä jo kesäinen pyhä.  Muis-
tamme, että Jumala toimii Pyhän
Henkensä kautta. Hän antaa uskon,
hän lohduttaa, hän johtaa. Vietämme
silloin messun yhdessä Rejoice
seurakunnan kanssa.

Olette kaikki tehneet hienoa työtä
Suomi-koulun parissa. Toivottavasti
innostus jatkuu. Kiitos koululle hy-
västä yhteistyöstä. Mutta nyt on jo
suvivirren aika sillä “Jo joutui armas
aika ja suvi suloinen” (etsi V. 571).

Päivö

MESSU sunnuntaina 2.5. klo 15,
myös konfirmaatio. Kirkkokahvit.

PYHÄKOULUJEN PÄÄTÖS
torstaina 13.5. klo 18

LASTENHOITOA Rejoice-kirkolla
perjantaina 30.5. klo 18-22. Ilm. 972-
393 3233.

Hei kaikki suomikoululaiset!

Kovasti, kovasti, kovasti kiitoksia
kuluneesta keväästä ja koko puolesta-
toista vuodesta jotka olen saanut viet-
tää suomikoulun toiminnassa.

On ollut ilo työskennellä kanssanne,
mutta muutto Suomeen lähenee ja sitä
myötä uudet kuviot elämässä. Siitä-
pä syystä toivotan nyt teille kaikille

oikein hyvää kesää ja kaikkea hyvää
tulevalle syksylle!

T: Mira Varis:) :) :)

Tervetuloa Suomi-koulun vappujuhlaan!

Juhlimme yhdessä kesän alkamista lauantaina 1.5.2004 klo 12 alkaen
Bear Creek Parkissa Eulessissa.

Luvassa on leppoisaa, perinteistä kisailua koko perheelle:
Kuka saa saappaan lentämään pisimmälle? Mikä joukkue on
köydenvetomestari? Puistossa voi nauttia retkilounaan omin eväin. Grilli
on kuumana. Osallistumismaksuun (5$/perhe) kuuluu sima ja munkki.

Jos teksasilainen rankkasade yllättää, joudumme valitettavasti
peruuttamaan juhlan.

Juhlapaikan osoite:
Bear Creek Park, Bear's Den Pavillion

1951 Bear Creek Parkway (at Ash Lane)
Euless, Texas 76039

TERVETULOA!



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Sonja Kujala
1156 Hidden Ridge #2310
Irving, TX 75038
469 - 878 4571
sonja.kujala@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Satu Nykänen
8325 Horseshoe Bend
Fort Worth, TX 76131
817- 232 3090
satunykanen@hotmail.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Katja M.Kinnunen
1104 Hidden Ridge Dr. #2011
Irving, TX 75038
972- 518 1080
katjakinnunen73@yahoo.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Elina Koskelin
972-304 1407
469 -487 6711

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos
8124 Case Dr
Plano, TX 75025
214-673 7727
mika.palmroos@st.com

Mervi Nieminen
340 Meadowood Ln
Coppell, TX 75019
214-263 7294
mervi.nieminen@attbi.com

Ekaluokka (6-7 -vuotiaat)
Tokaluokka (8-9 -vuotiaat)
Marja Paakkolanvaara
2341 Red Maple Rd
Flower Mound, TX 75022
469-235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Kolmas luokka
(alle 10 -vuotiaat)
Mira Varis
620 N. Coppell Rd. #906
Coppell, TX 75019
972–393 7415

Isot koululaiset (10+ -vuotiaat)
Anu Eerola
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469-438 5119
anueerola@vzavenue.net

Pienet Tex-lapset (3- 5 -vuotiaat,
suomen kieli toisena kielenä)
Tiia Hyde
6316 Halifax Rd.
Fort Worth, TX 76116
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
1004 Steeplewood Dr.
Grapevine, TX 76051
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, rahastonhoitaja
620 N.Coppell Rd. #2007
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli_bergius@hotmail.com

Anu Eerola, ohjaaja jäsen
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469 - 438 5119
anueerola@vzavenue.net

Sinikka Dickerson, puheenjohtaja
1921 Roselle Court
Arlington, TX 76018
817–468 0241
FLSTexas@aol.com

Lotta Huhta, Sihteeri
620 N. Coppell Rd.# 2706
Coppell, TX 75019
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
1538 Wayside Drive
Keller, TX 76248
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
6209 Love Dr. #3036
Irving, TX 75039
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
Vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
469- 235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Anne Sirvio, historiikin kerääjä
660 Raintree Circle
Coppell, TX 75019
972–304 9424
annemaaritsirvio@hotmail.com

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
2714 Pinehurst Dr.
Grapevine, TX 76051
817–481 9953
htiainen@attbi.com

Satu Vesala, web master
620 N. Coppell Rd. #
Coppell, TX 75019
satu_vesala@hotmail.com

Emännät:

Heli Bergius
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja Saari
katja.m.saari@luukku.com

Suomipuoti:
Teija Jylänki
Elisa Stoor
Rita Salonen
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Kevään viimeinen
 Suomikoululainen

ilmestyy toukokuun 15. päivä.
Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään
tiistaina 11. toukokuuta.

SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Sonja Kujala

Omput & Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

Pupula 3 v. Katja Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

Eskari 5-6 v. Leija Kurkvaara-
Palmroos &
Mervi Nieminen

Eka- & Tokaluokka 6- 9 v. Marja Paakkolan-
vaara

Kolmas Luokka 10 v. Mira Varis

Isot Koululaiset 10+ v. Anu Eerola

Pienet Tex-lapset 3-5 v. Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Tiia Hyde &
Sinikka Cravey

Kevään Koulupäivät :

Toukokuu
1.5. Vappujuhla
8.5. Kevätjuhla


