
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu ? Ajankohtaista
26.1.2019  Suomi-koulua Koulupäivä 
arkkitehtinä -

tutustumme Suomen paikkakuntiin ja 
rakemmuksiin

9.2.2019  Suomi-koulun laskiaisliu'ut
avoin koko Suomi-yhteisölle

 

Kirjaston 
kuulumisia

Tässä numerossa

Tammikuu, 2019

Koulun tiedotuksia 
ja tapahtumia
Uudet apuohjaajat, 
Koulun uusi tiedottaja 
ja sihteeri esittäytyy 
sivut 4, 7-8

Muiden suomiyhteisöjen tiedotuksia
 FABG-kauppakilta, Floorball-sähly, SNY-Dallasin Daamit ja  Suomi-
kirkko, sivut 10-14

Yhteystiedot

Lue uusista kirjoista 
ja suomi-kaupan 
tuotteista sivulta 9

Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin 
voivat osallistua toimintaan esimerkiksi 
apuohjaajina. Tavoitteenamme on 
ylläpitää ja kehittää oppilaiden suomen 
kielen taitoa tarjoamalla heille suomen 
kieleen pohjautuvia, oppimista innos-
tavia aktiviteetteja. Koemme tärkeäksi 
ohjata heitä arvostamaan suomalaisia 
perinteitä sekä tarjoamme oppilaille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 
Toiminnan rahoitamme perhekohtaisin 
jäsenmaksuin ja lahjoituksin. Suomi-
koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
etsimme jatkuvasti uusia tekijöitä 
aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme. Tule 
mukaan toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan 
muita suomalaisia ja rupattelemaan 
muuten vain kahvikupposen äärellä. 

Uusien ja vanhojen 
ohjaajien sekä 
johtokunnan 
yhteystiedot s. 16



 

Puheenjohtajan palsta

Suomi-koulun lukukausi on alkanut 
vauhdikkaasti, olette löytäneet koululle 
ja tunnelma on ollut hyvä. Lasten 
oppimisen riemua on ihana seurata, 
samalla sitä oppii itsekin aina jotain 
uutta. Ensimmäisellä koulukerralla 
tutustuimme suomalaisiin lasten 
elokuviin ja herkut olivat sen mukaiset 
eli popcorneja ja hedelmäkarkkeja. 
Tulevana lauantaina olemme 
arkkitehtejä. Helmikuussa lähdemmekin 
sitten koko Suomi-yhteisön voimin 
luistelemaan Planon jäähallille (kts 
erillinen mainos). Paljon kivaa tiedossa 
ja lisää tulossa.
Olemme ottaneet 
käyttöön Nimenhuuto.com -ohjelman, 
jonka avulla viestitämme teille koulun 
ohjelmasta ja te vastavuoroisesti meille 
pääsettekö tulemaan koululle, jotta 
voimme hankkia tarvittavat materiaalit 
tuntien tekoon. Olethan ystävällinen ja 
käyt tekemässä lapselle/lapsille omat 
nimenhuuto-tilit. Samalla kertaa teethän 
myös ilmoittautumisen koulumme 
uudella ilmoittautumislomakkeella, jotta 
saamme uudistetun jäsenrekisterimme 
valmiiksi.
Toivotan tervetulleiksi kaikki vanhat ja 
uudet oppilaat kevään koulukerroille 
sekä kaikkiin yhteisiin toimintoihin ja 
tempauksiin, joita järjestämme koko 
Suomi-yhteisölle tai heidän kanssa. 
Tule mukaan seuraamme ja ole 
kanssamme tekemässä jälleen yhtä 
idearikasta ja elämäntäyteistä 
kevätkautta Suomi-koulun historiassa. 
 Olemmekin saaneet joukkoomme 
monta uutta perhettä läheltä ja kaukaa, 

uusia lapsia sekä toimihenkilöitä 
johtokuntaamme että apuohjaajia 
luokkiin.  Lue esittelyt uusista 
vapaaehtoisista sivulta 4-7.  On hienoa, 
että vapaaehtoiset tekijät kokevat 
Suomi-koulumme toiminnan 
arvokkaaksi ja tekevät sen eteen 
ansiokasta työtä.
 
Oikein hyvää alkanutta uutta vuotta.
Tule, opi ja nauti, jatkakaamme siis 
hyvää työtä ja nähdään suomi-koululla. 
Ilman teitä ei ole meitä!
 
Pj. Leila Jäämuru
 
Lopuksi vielä entisen pastorimme Päivö 
Tarjamon kirjoitus Suomikoululaiseen vuonna 
2007. Kirjoitus on niin hyvä ja ajankohtainen 
jatkuvasti, että sitä voisi jakaa huoneentauluna! 
Mistä me saisimme innoituksen yhteisen hyvän 
tekemiseen vapaaehtoisvoimin, me kaikki, ei 
vain harvat ja valitut?
“Suomalaiset ovat usein näyttäneet muille, mihin 
pystymme, kun yhdistämme voimat. Olemme 
olleet tunnettuja talkoohengestä. Samanlaista 
henkeä ja toimintaa tarvitaan paljon myös 
pitäessämme yllä ulkosuomalaisina omaa 
kulttuuriamme ja omia perinteitämme. Siksi niin 
suomi-koulu, kirkko ja muut suomalaiset yhteisöt 
ovat pystyneet toimimaan. On ihmisiä, jotka 
uurastavat. Mutta valitettavasti on myös niitä, 
jotka eivät viitsi tai näe tarpeelliseksi toimia 
suomalaisyhteisön, omien tavoitteittemme 
hyväksi. Onko syynä huono oma identiteetti, 
oman kansallisen identiteetin tai kielen 
väheksyntä, tai oman hengellisen perinteen 
vähättely. Ei pidä syyttää ketään, kukin tekee 
onat ratkaisunsa. Pienille ryhmille, jollainen me 
olemme, yhteishenki ja yhteenkuuluminen on 
tärkeää. Ilman sitä me hukumme massaan. 
Kokoonnutaan yhteen iloitsemaan siitä, mikä 
meitä yhdistää.”

http://nimenhuuto.com/


 

Eduskuntavaalit 14.4.2019

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla 
pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat 
oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänes-tystä haluava äänioikeutettu tilaa 
kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensa lähetekuo-ressa Suomeen 
oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

(lähde: https://vaalit.fi/kirjeaanestys)

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Haluatko mukaan antoisaan vapaaehtoistyöhön? Suomi-koulussa on vapaana ohjaajan toimi.

Ota yhteyttä ja lisätietoja saat puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Tiesitkö?

 Koulun jäsenrekisteri uudistuu
Uudistamamme jäsenrekisteriämme ja tarvitsemme tämän vuoksi kaikista koululaisista sekä kirjaston 
käyttäjistä uudet tiedot. Muistathan käydä ilmoittamassa perheesi UUDELLEEN mukaan tästä.  
(Jatkossa mikäli yhteystietosi pysyvät muuttumattomina ilmoittautumiseen riittää pelkkä jäsenmaksun 
suorittaminen kahdesti vuodessa). Tee lisäksi jokaiselle kouluun tulevalle lapselle Nimenhuuto-tili tämän 
linkin avulla. Jo koulua käyneiden vanhemmat ovat jo saaneet ilmoittautumislinkit jokaiselle lapselle, joita 
käyttämällä Nimenhuuto tilin luominen onnistuu helposti.
Ellei sinulla ole lapsia Suomi-koulussa ja haluat käyttää kirjastoa, käytä ilmoittautumiseen tätä linkkiä.

Kevään jäsenmaksut ja lahjoitukset hoituvat tämän linkin avulla koulun online kaupasta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepf3dpP6OhlDhOkCtBqb0Hu9pkJ-6n63uBTMiALkrq3EMlCQ/viewform
https://suomikoululainen.nimenhuuto.com/public_join
https://suomikoululainen.nimenhuuto.com/public_join
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgPvMXxZgy_9HCz5eNRKhmTdB2gxqVzxL9utGQmLoX6hG7A/viewform
https://squareup.com/store/Suomi-puoti


Ohjaajien tervehdykset ja uuden vuoden nimenhuudot

Hei kaikki uudet ja vanhat Suomikoululaiset!
Kevätlukukausi käynnistyi la 12.1. vanhaan 
tuttuun aikaan Suomalaiset lasten elokuvat -
teemalla.  Uusi vuosi tuo tulleessaan uuden 
t o i m i n t a t a v a n k o u l u n a r k e e n 
suomikoululainen.nimenhuuto.com -palvelun 
k a u t t a . K o u l u n s ä ä n t ö m ä ä r ä i s e s s ä 
syyskokouksessa päätettiin ottaa kyseinen 
palvelu käyttöön. 

Sen avulla jokainen varmistaa, osallistuuko 
tulevaan koulukertaan (IN) vai eikö pääse 
paikalle (OUT). Tämä sekunnin aikaa vievä 
ennakkovastaus helpottaa meitä ohjaajia 
varaamaan sopivan määrän materiaaleja ja 
suunnittelemaan koulukerran sisältöä entistä 
toimivammaksi. Toisaalta palvelusta lähetetään 
Nimenhuuto-appiin tai sähköpostiin tarpeellista 
ennakkotietoa tulevista koulukerroista. 

Muistutusviestit tulevista kerroista tulee 
keskiviikkoisin. Vahvista lapsesi osallistuminen 
kirjautumalla Nimenhuutoon ja klikkaamalla (IN) 
tai (OUT) keskiviikkona ennen koulukertaa, niin 
ohajaajat osaavat valita oikeat määrät 
materiaalia kaikille koululaisille.

Luo oma profiili jokaiselle lapselle, jotta 
tiedämme montako lasta on tulossa. Profiilit 
y hd i s t y vä t au tomaa t t i s e s t i s aman 
sähköpostin alle.

Jos liitytte mukaan kesken lukukauden, 
ohjaajat koulussa auttavat mielellään 
Nimenhuudon kanssa. Kannattaakin ladata 
N imenhuuto -app i puhe l imeen he t i 
tunnuksen aktivoinnin jälkeen.

      - Mika Reijonen

 Suomi-koulun kirjasto on saanut uusia 
l a s t en k i r j o j a , k annaa t t aa käydä 
katsastamassa. Olemme myös saaneet 
Suomi-kouluun uusia apuohjaajia, Veeti 
Tuppuraisen ja Samuli Hirvilammen. 
Tervetuloa pojat! 

          

Hei!
Olen Veeti 
Tuppurainen ja 
käyn Coppelin 
High Schoolia, 9 
luokalla eli 
Freshman.

Hei! 
Olen Samuli 
Hirvilampi. Käyn 
Byron Nelson High 
Schoolissa. Soitan 
Saksofonia koulun 
bandissa. 
Valmistun kevällä 
2020.

Terveisin,

Mika ja muut ohjaajat ja 
apuohjaajat

https://suomikoululainen.nimenhuuto.com


TexFinns puheenjohtaja Jeremy 
Martin oli pyytänyt yhteistyötä 
koulumme kanssa. Heidän jäsenet 
olivat kiinnostuneita kuulemaan 
suomalaisesta koulujärjestelmästä ja 
tarkoituksenamme oli keskustella 
heidän kokouksessa Suomen 
koulutuksesta suomalaisen nuoren ja 
opiskelijan näkövinkkelistä sekä 
verrata sitä paikalliseen 
koulujärjestelmään.

Koulumme ohjaajat Heida 
Keskimaula ja Sofia Salonen ottivat 
haasteen vastaan ja vierailivat 
pääohjaajamme Mika Reijosen 
ohjauksessa sunnuntaina tammikuun 
20. päivä heidän 
kuukausipalaverissaan Planossa.

Heidi ja Sofia alustivat keskustelun 
kertomalla suomalaisesta koulusta, 
erilaisista koulupäivien pituuksista, 
kouluruokailusta, kokeista, 

kouluaineista, jne. ja tämän jälkeen 
vastailivat kuulijoiden kysymyksiin. 

Alustus herättikin kuulijat ja 
kysymystulva oli lähes loputon, pari 
tuntia meni ihan siivellä Tytöt hoitivat 
homman hienosta ja olivat todella 
eteviä, ja ei voi muuta kuin olla ylpeä 
heidän kyvyistä ja taidoista 
suomalaisina nuorina maailmalla. 

Kiitos Heidille, Sofialle ja toteuttaja 
Mika Reijoselle. Nyt on jälleen viety 
erinomaisen suomalaisen 
koulujärjestelmän sanomaa uusille 
paikallisille kuulijoille.

Leila Jäämuru 
(kuvat Vesa Jäämuru)
 

Vierailu TexFinns-
kokouksessa.
20.1.2019 Wooden 
Spoon, Plano



Koulupäivä arkkitehtinä 
26.1.

13.30

Ensi lauantaina tutustutaan 
tunnettuihin suomalaisiin 
rakennuksiin eri 
kaupungeissa. Koulukerralla 
junioriarkkitehdit pääsevät 
suunnittelemaan ja 
toteuttamaan oman 
unelmatalonsa. Tätä varten 
jokainen tarvitsee mukaansa 
maito- tai mehutölkin talon 
runkomateriaaliksi. Eikun 
täysiä laseja juoden 
loppuviikko! 

Helmikuun yhdeksännen päivän laskiaisliukuihin ovat tervetulleita kaikki  Suomi-yhteisön jäsenet. 
Planon Ice Ringin jää on sinivalkoisten jääpetojen käytössä klo 12.30-13.30, mutta luistimia 
kannattaa jo tulla kiinnittämään heti puolen päivän jälkeen. Välttämättä kokemusta tai omia 
luistimia ei tarvita, koska luistimia saa ilmaiseksi käyttää myös jäähallilta ja ohjaajat ja luistelevat 
vanhemmat auttavat ensi liu’uissa. Tosi oma luistin on aina omaan jalkaan parhaiten istuva ja jopa 
terävämpi. Jääkiekko-, luistelu- tai  pyöräilykypärän käyttöä suositellaan, kuten myös jonkunlaisia 
hanskoja. Mailoja ja kiekkoja ei tässä tilaisuudessa kuitenkaan saa käyttää. Luistelun päätteeksi 
menetetyt kalorit kurotaan takaisin maukkaalla pizzalla!



Hei,

Nimeni on Piia Coyne ja olen sairaanhoitaja Raisiosta. Lähdin maailmalle 2004 töiden 
perässä
Irlantiin. Sille tielle sitten jäin… Tapasin mieheni Miken Galwayssa 2005 ja siitä lähtien on 
kuljettu yhteistä taivalta. Meillä on kaksi pientä poikaa: 
Mika 6,5v ja Mark 5v. Muutimme marraskuun alussa Irlannnin Galwaysta Flower 
Moundiin miehen työn perässä.

Olemme nelihenkinen kaksikielinen perhe, jossa suomen kielen opiskelu on tärkeää koska 
suomen isovanhemmat eivät puhu englantia. Minusta on tärkeää, että lapset pystyvät 
kommunikoimaan suomen mummun ja ukin kanssa. Siksi olin erittäin iloinen, kun 
Dallasiin muuttoa suunniteltiin ja näin, että täällä on toimiva suomikoulu.

Kuinka ollakkaan, kun lädimme suomikoulun toimintaan mukaan, minut värvättiin 
Suomikoululainen-lehden uudeksi tiedottajaksi. Kiitän kovasti Teksasin Suomi-koulun 

johtokuntaa tästä luottamuksesta. Toivottasti lehti on jatkossakin luettava… ☺ Kiitän 
edellistä tiedottajaa Vesaa jo etukäteen kaikesta tuesta ja avusta!

Haluan toivottaa kaikille Suomikoululaisen lukijoille oikein iloista ja onnellsita alkanutta 
vuotta! Jos jollain on ehdotuksia ja/tai toivomuksia artikkeliden aiheista tai haluat tuoda 
jotain lukijoiden tietoisuuteen, voitte ottaa yhtyttä minuun osoitteeseen: 
suomikoululainen@suomi-koulu.com.

Ja moikataan kun tavataan Suomikoulussa! ☺

Terveisin,

Piia Coyne 

 

 

mailto:suomikoululainen@suomi-koulu.com


Hei kaikille!

Nimeni on Anu Keskimaula ja olen ottanut vastaan minulle tarjotun sihteerin toimen Pohjois-

Teksasin Suomi-koulun johtokunnasta. On mielenkiintoista päässä kokemaan toimintaa 

tästä uudesta näkökulmasta ja yritän parhaani mukaan laittaa korteni kekoon Suomi-koulun 

hyväksi.

Muutimme tänne Teksasiin pari vuotta sitten mieheni työn vuoksi. Meillä on kolme lasta ja 

olen koulutukseltani Kasvatustieteenmaisteri. Vapaa-aikani kuluu sporttaillen, jatko-opintoja 

tehden sekä osallistumalla lapseni koulun vapaaehtoistöihin. 

Suomi-koulun toiminta on minulle entuudestaan tuttua, sillä toimin Suomi-koulun 

opettajana meidän asuessa Vancouverissa, Kanadassa. Sain kokea sitä kautta miten hienoa oli 

välittää ulkosuomalaisille lapsille Suomen kulttuuritietoutta sekä Suomen kielen opettamista. 

Nyt minua ilahduttaa, kun tyttäreni on innostunut ja päässyt mukaan ohjaamaan täällä 

olevia lapsia näissä samoissa asioissa.

Toivotan kaikille oiken hyvää alkanutta vuotta ja ilosia oivalluksen ja opin hetkiä Suomi-

koulun parissa.

Terveisin,

Anu Keskimaula

 



      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

 Kirjaston ja puodin kuulumisia

Vuoden alkajaisiksi on kirjastoon hankittu uutta lukemista. Kirjaston 
kirjavalikoimaa uudistetaan jatkuvasti tuomalla kirjoja Suomesta. Saamme 
kirjoja lahjoituksena esimerkiksi Suomi-Seuralta, mutta uusia kirjoja ostetaan 
myös puodin myynnillä kerätyillä varoilla. Oheisessa kuvissa uusimpia 
hankintojamme, mm. Kari Hotakaisen kirjoittama kirja Kimi Räikkösestä, 
Finlandia-palkittu Olli Jalosen Taivaanpallo, Ilkka Remeksen uusin sekä 
skandinaavista käännöskirjallisuutta .
 
 
Koska hylly- ja säilytystilaa on rajallisesti, vanhoja kirjoja ja tuplakappaleita 
on myytävänä nimelliseen hintaan. Tee palvelus kirjastolle ja käy ostamassa 
kirjoja pois. Jos sinulla on muualla USA:ssa tuttavia, jotka kaipaavat 
perinteistä paperikirjaa luettavaksi, osta ja lähetä heille kirjapaketti. 
Kirjastolla on myytävänä myös paljon DVD-elokuvia. 

 Puodissa on myytävänä uusia karkkeja, esimerkiksi turkinpippurisuklaata. 
Ystävänpäiväksi voi hankkia rasian Fazerin sinisiä konvehteja.



FABG vuosikokous
6.2.2019      klo 18.00

@Nokia
6000 Connection Dr

Irving TX 75039

Tule kuulemaan lisää 
Teksasin suomalaisen kauppakillan 

toiminnasta
liity jäseneksi/

uudista jäsenyytesi

http://www.fabg-dallas.com
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual


SNY-Dallasin Daamien sääntömääräinen 
kevätkokous ja Naistenilta 

perjantaina 8. helmikuuta 2019 klo18.30.

Seuraa ilmoittelua Facebookissa (Dallasin Daamit) tai liity sähköpostilistalle lähettämällä 
viestiä: sihteerisny@gmail.com .

 

SNY - Dallasin Daamit

Tervetuloa mukaan!

mailto:sihteerisny@gmail.com


Lippuja löytyy tästä linkistä
 

Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/
rajaton/

https://www.mydso.com/buy/tickets/music-of-abba?fbclid=IwAR3SgLBxSyDayC_5SiaBDx7l2RC5zrAhOFdRxSt_GK3X1HysJHQhtY9A664


Armo ja kivittäminen

Kotiimme oli tulossa ambomaalainen musta mies, hänen vaimonsa ja heidän muutaman 
kuukauden ikäinen lapsensa. Olin tuolloin alakoululainen, en vielä ollut täyttänyt 
kymmentä vuotta. Perhe oli Suomen lähetysseuran vieraina.

Äitini neuvoi minua katsomaan neekereiden (tuohon aikaan sanalla ”neekeri” ei ollut 
samaa kielteistä merkitystä kuin nyt) käsiä – kämmenpuoli oli paljon valkeampi kuin muu 
iho. Hampaat olivat todella valkoisia pikimustaa ihoa vasten. Tämä kaikki oli minulle 
ihmeellistä ja erilaista. Iloitsin perheen tapaamisesta.

Tämän päivän maailma on toisenlainen kuin tuo lapsuuteni maailma. Nyt on muodikasta 
olla poliittisesti korrekti. Sanojamme ja tekojamme tarkkaillaan. 

Olen muutaman kerran erehtynyt puhumaan julkisesti Jumalasta maskuliinisella 
persoonapronominillä ”he”—esimerkiksi ”God himself”. Näin ei kuitenkaan saa sanoa, 
oikeaoppinen termi on nykyään ”Godself”. Jos et käytä ilmaisua ”Godself” et ole yksi 
meistä, jotka tiedämme kuinka asioiden pitää olla. 

Tiesitkö, että sana ”pet” (lemmikkieläin) ei sovi oikeaan puheeseen? Nyt pitäisi kutsua 
pettejä ”eläinkumppaneiksi” (animal companion). 

Noin 25-vuotta sitten lähdin professorin kanssa patikoimaan Holden Villagessa. Hänellä 
oli mukanaan kamera. Kysyin käyttikö hän taidekuvissaan mustavalkoista vaiko 
värifilmiä? Tämä telaketjuoikeaoppinen kielipoliisi hermostui täysin esittämästäni 
kysymyksestä ja ilmoitti minun syyllistyneen rasistiseen kielenkäyttöön. Hänen 
mukaansa minun pitäisi puhua harmaan eriasteisesta filmistä. Pahoittelin ja pyysin 
anteeksi, mutta anteeksiantoa ei tullut. Olin tehnyt anteeksiantamattoman virheen.

YLE:n verkkosivuilla 17.1. 2018 Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari Enqvist 
kirjoitti poikkeuksellisen hienon kolumnin ”Pulaa on armosta ja anteeksiannosta”. Me 
elämme hänen mukaansa ”tosikkomaisen loukkaantumisen kulttuurissa”. Enqvist 
kirjoittaa:

”Siksi kaivattaisiin armoa ja anteeksiantoa, nöyriä hyveitä, joita evankelisluterilainen 
kirkkomme yrittää julistaa vaikka sen itse on niitä niin vaikea osoittaa. Jokainen meistä 
voisi omaksua edes rahtusen armollisuutta sekä valmiutta sietää virheitä, joista ihmisen 
elämä kuitenkin pääosin koostuu.”

 



Luterilaisessa perinteessä olemme oppineet, että kukaan meistä ei ole virheetön, ei 
edes kirkko, ja kuitenkin olemme usein valmiimpia kivittämään muita kuin 
antamaan anteeksi ja olemaan armollisia. Toisten virheet näkyvät meille selvemmin 
kuin omamme.

Hienotunteisuus on välttämätön hyve. Niin ovat myös anteeksiantaminen ja armo. 
On hienoa, että perinteiset luterilaiset arvot näkyvät julkisesti myös tänä päivänä.

Ks. Kari Enqvistin kolumni tästä: https://yle.fi/uutiset/3-10595753?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_conte
nt=2019-01-18

Pastori Jarmo Tarkki
Jarmo.tarkki@socalsynod.org

Tervetuloa Suomi-kirkon messuihin:

Suomi-kirkon kevään 2019 ohjelma:

Lauantaisin!

Helmikuun 9 
Maaliskuun 2 
Huhtikuun 13 
Toukokuun 11 

-Rippikoulu klo 15-16.30 
-Messulaulajat klo 16 
-Messu klo 17 

Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019
Sydämellisesti tervetuloa! 

 

TERVETULOA!

Yhteystiedot:

Pastori Veli-Matti 
Kärkkäinen
vmk@fuller.edu

https://yle.fi/uutiset/3-10595753?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2019-01-18
https://yle.fi/uutiset/3-10595753?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2019-01-18
https://yle.fi/uutiset/3-10595753?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2019-01-18
mailto:Jarmo.tarkki@socalsynod.org


Suomalainen modernin kansanmusiikin konsertti

Vellamo Winter Trails 2019 - Tour

10.2. klo 11.15
515 N Burnett Ave, Denison TX

www.vellamoband.wordpress.com
www.facebook.com/vellamoband

Lue lisää

http://www.vellamoband.wordpress.com
http://www.facebook.com/vellamoband
https://drive.google.com/file/d/157g24NqR-znIyG5uXH0roDD4DFbu8ZWs/view?usp=sharing


Ohjaajat

Heidi Keskimaula
Pallerot, Omput ja Pellet (0-3v)
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit (3-4v)
rollit@suomi-koulu.com

Audrey Thompson
Aapelit (5-6v)
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Koululaiset (6-8v)
Isot Koululaiset (8-15v)
koululaiset@suomi-koulu.com

Sofia Salonen
Tex-lapset
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat
Samuli Hirvilampi
Isabela Kaarto
Emma Kuusela-Lovely
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Anu Keskimaula
sihteeri@suomi-koulu.com

Piia Coyne
suomikoululainen@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Piritta Karhu
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster@suomi-koulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen


