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Puheenjohtajan 
palsta

On aika sanoa jäähyväiset Irvingin Nokia 
House koulurakennukselle, siellä meitä ovat 
auttaneet/ tukeneet/huolehtineet 
lukemattomat ihmiset useiden vuosien ajan. 
Erityiskiitokset suojelijoillemme Juha 
Lappalaiselle ja Olli-Pekka Raikaalle, joiden 
suuri tuki edesauttoi kouluamme, kirjastoa ja 
puotia säilyttämään tilamme siellä nämä 
vuodet. 
On muuton aika, syksyllä koulu aloittaa 
uusissa tiloissa ( kts. osoitetiedot sivulta 3) 
joihin myös sekä Suomi-puoti että -kirjasto 
muuttavat jo kesän aikana. Pysy kuulolla 
esim. kirjaston FB:n kautta, mistä löydät 
viimeisimmät uutiset kesäaukioloajoista jne. 

Kouluvuosi on ollut lukuisia ilontäyteisiä 
hetkiä täynnä, joihin voit palata www.suomi-
koulu.com webbisivuilta löytyvien 
videotallenteiden kautta. Vietimme myös 
koko Suomi-yhteisön kanssa yhteistä 
sählytapahtumaa sählykeisari Jukka Kotin 
avulla sekä Suomalaista Vappu-PikNik'iä 
Murrell Park'n rantaveden äärellä yli sadan 
juhlijan kanssa. Koulun kevätjuhla juhlittiin 

haikein mutta myös riehakkain tunnelmin 
värikkäiden ja loisteliaiden pukujen loisteessa 
Satuparaatimaisesti.

Pidetään Suomi-yhteisö elossa ja nautitaan 
toistemme seurasta ja iloisista 
yhteistapahtumista. Nyt on myös juhlien aika, 
kun useita suomalaisia nuoria valmistuu eri 
High School' eista ja yliopistoista, 4 nuorta 
pääsee myös ripille, taitaapa jopa häätkin olla 
tulossa. Kaikille Onnea näihin tärkeisiin 
tapahtumiin/juhliin!

Nyt vielä hetki kesän odotusta ja sitten Hyvää 
Kesää kaikille!
Syksyllä nähdään koululla, ja kirjasto-
puodissa tietenkin olemme koko kesän 
paikalla.

Näkemisiin,

-Leila
 

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


 

PALVELUKSEEN 
HALUTAAN
H a l u a t k o m u k a a n 
a n t o i s a a n 
vapaaeh to i s työhön? 
S u o m i - k o u l u s s a o n 
vapaana ohjaajan toimi.

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

Tiesitkö?

LEHDEN UUSI 
NIMI

Nimikilpailu on poikinut lehdelle uuden 
nimen. Suomi-yhteisön lehden uusi nimi on:

SUOMI-LEHTI

Nimikilpailun voitti Kiira Reijonen, joka 
palkittiin $40 lahjakortilla Suomi-Puotiin. 
Onnea Kiira!! Lehti ilmestyy uudella nimellä 
syksystä alkaen.

Seuraava lehti ilmestyy 27.8

Suomi-koulu muuttaa kesällä. 
Koulun uusi osoite on:
3100 Olympus Blv,
75019 Dallas 



Ohjaajien edustajan 
viimeinen 
tervehdys

      - Mika Reijonen

Mitä Suomi-koulu sinulle 
merkitsee?

Tuo otsikon kysymys oli esitetty meille kaikille 
Dallasin alueen Suomi-yhteisön jäsenille 
edellisessä Suomikoululaisessa. Nyt kun 
muuttolaatikkojen pakkaus Suomeen paluuta 
varten on jo aloitettu, pystyn antamaan jo varsin 
kattavan vastauksen kysymykseen omasta 
näkökulmastani. Suomi-koulu on ollut nimittäin 
kahden vuoden ajan erottamaton osa 
perheemme arkea Teksasissa asuessa. 

Ennen muuttoa Yhdysvaltoihin koulun kotisivut 
auttoivat helposti pääsemään mukaan koulun 
toimintaan heti maahan tultuamme. 
Perheessämme toinen tytöistä oli oppinut juuri 
mekaanisen lukutaidon perusteet ja toiselle 
suomen kirjaimet ja niitä vastaavat äänteet 
olivat jo Ekapelin kautta tuttuja. Toiveena 
Suomi-koulun toiminnan kautta ylläpitää ja 
kehittää suomen kielen taitoa Suomen 
peruskouluun paluuta varten.

Heti ensimmäisistä koulukerroista alkaen tytöt 
saivat Suomi-koulun kautta uusia kavereita, 
joiden kanssa koulupäiviä on ollut mukava tulla 
aina viettämään. Myös vapaa-ajalla tuli 
käytettyä suomalaisten kavereiden kanssa 
suomea enemmän. Koulukerroilla suomalaiset 
perinteet, juhlat, tarinat, eri aihealueet ja 
kirjallisuus ovat tulleet kielen käyttämisen lisäksi 
tutuksi. Jokaisen koulukerran jälkeen kassit 
täyttyivät kotiin lähtiessä Suomi-koulun kirjaston 
kirjoista ja tietysti ruisleivistä, joita ilman koti-
ikävä Suomeen olisi ollut varmasti entistä 
suurempi. Ilman noin kattavaa suomenkielistä 
kirjastoa useat kymmenet kirjojen tarinat olisivat 
jääneet lukematta. Samalla nuo kirjat ovat 
kehittäneet tyttöjen lukutaitoa ja kiinnostusta 
suomalaista lastenkirjallisuutta kohtaan. Myös 
itse on tullut luettua ehkä enemmän kuin 
koskaan aiemmin.



Suomen peruskoulun aloitus on edessä tytöillä 
ensi syksynä. Kouluihin pääsy ei ollut pelkkä 
ilmoitusasia, vaan ennen koulun aloitusta piti 
toteuttaa suomen kielen kielitestit, joita Suomi-
koulut toteuttavat ympäri maailmaa Suomeen 
palaaville. On ollut kiva huomata, miten tytöille 
täysin uuden kielen englannin opiskelu on tukenut 
yhtäaikaisesti myös suomen kielen taitojen 
kehitystä. Tämä on tietysti vaatinut Suomi-koulun 
lisäksi myös säännöllistä suomen kielen käyttöä 
kotona päivittäin.

Itselleni ohjaajana toimiminen on ollut mukavaa 
vaihtelua Jyväskylän Yliopiston 
täydennyskoulutusopintojen lisänä. Suomalaisen 
yliopisto-opinnot ovat onnistuneet hienosti 
teknologian kehityksen ja sen pedagogisen 
hyödyntämisen lisääntymisen myötä myös täältä 
ison veden takaa. Täällä on pystynyt tekemään 
muutaman etätentinkin, kiitos Suomi-koulun 
järjestämien valvojien. On ollut upea huomata, 
kuinka hienosti nuoret ohjaajamme ja 
apuohjaajamme, ovat opettajaneet ja toimineet 
yhdessä oppilaiden kanssa. Tätä kautta 
työelämään on saatu ansioluetteloon hienoa 
kokemusta työelämään. Kiitos teille hienoista 
yhteisistä hetkistä ja yhteistyöstä!

Kiitoksia teille kaikille ahkerille oppilaille, jotka 
ovat Suomi-koulua näiden kahden lukukauden 
aikana käyneet. Tunneilla on koettu paljon 
erilaisia aiheita ja työskentelymuotoja. On ollut ilo 
nähdä, millä innolla heittäydytte kaikkeen uuteen. 
Se on oppimisen tärkein perusta. Kiitokset myös 
vanhemmille, jotka ovat olette lauantaiaamuisin 
kouluun oppilaita kyydittäneet. Olemme pyrkineet 
tiivistämään yhteistyötä vanhempien suuntaan 
mm. Nimenhuudon ja lukuisten kyselyjen kautta. 
Nimenhuudon käyttöönotosta on ollut suurta 
hyötyä koko koulullemme. Sen ansiosta olemme 
pystyneet hankkimaan juuri sopivan määrän 
oppimateriaalia ja ruokaa koulukerroille. Tämä on 
säästänyt osaltaa työtä, luontoa ja koulumme 
varoja.

Vuosi sitten Suomi-kouluohjaajien kesäpäivillä 
minulle selvisi, kuinka ainutlaatuinen paikka 
koulumme on ollut toimia ohjaajana. Monissa 
Suomi-kouluissa maailmalla ohjaajat opetuksen 
suunnittelun ja toteutuksen lisänä tekevät paljon 
koulun hallintoon, tiedotukseen, Suomi-puotiin ja 
kirjastoon liittyviä tehtäviä. Tällöin muutamille 
toimijoille kertyy valtavasti tekemistä. Täällä on 
riittänyt huolehtia koulupäivien suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Suuri kiitos siis koulumme 
johtokunnalle ja Suomi-puodin vapaaehtoisille. 
Muutaman tuntien vapaaehtoistuntipuroista 
kertyy kokonainen palvelumeri, joka tukee 
suomalaista yhteishenkeä, kieltä ja kulttuuria 
Dallasin alueella. Takataskussa on paljon yhteisiä 
muistoja Suomeen palatessa.

Syksyllä palaan luokanopettajan työhön 
Suomeen, mutta jään Suomikoululaisen 
kestotilaajana seuraamaan, mitä kaikkea hienoa 
tulevina lukukausina Dallasissa yhdessä 
keksittekään.

Aurinkoista ja vähärakeista kesää kaikille!

Mika

ps. Tämä teksti on siis vain yksi näkökulma 
asiaan. Jotta Suomi-koulu pystyisi tarjoamaan 
kaikkille sopivaa toimintaa, olisi toivottavaa, että 
mahdollisimman moni kertoisi omat toiveensa ja 
palautteensa kysymykseen. Vain näin koulun 
toimintaa pystytään kehittämään entistä 
paremmin  kaikkien toiveita ja tavoitteita 
tukevaksi.  

Klikkaa siis tästä linkkiä ja anna omat 
ajatuksesi toiminnan kehittämiseen!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe06oiLDiFF4zK17n-EoCRUQonYvF1v6gAi8qOQGmD3tQSQ_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe06oiLDiFF4zK17n-EoCRUQonYvF1v6gAi8qOQGmD3tQSQ_g/viewform?usp=sf_link


MITÄ SUOMI-KOULU 
SINULLE MERKITSEE?

Suomi-koulun johtokunta haluaisi 
kartoittaa koulun tulevaisuutta. 
Toivoisimme, että Suomi-koulussa 
käyvät perheet kävisivät täyttämässä 
nopean kyselyn, mitä suomikoulu 
merkitsee kullekin perheelle. 
Haluamme myös kuunnella kaikkien 
toiveita Suomi-koulun parhaasta 
ajankohdasta, että voisimme luoda 
sopivamman koulu-ajan kaikille, jotka 
Suomi-koulussa haluaisivat käydä!

OLE HYVÄ, JA KÄY 
ANTAMASSA PERHEESI 
MIELIPIDE SUOMI-KOULUN 
TULEVAISUUDESTA ALLA 
OLEVASTA LINKISTÄ:
Klikkaa tästä

ISO KIITOS KAIKILLE 
OSALLISTUJILLE!

Jo saatuja ajatuksia 
koulusta:

http://forms.gle/8UMMG4yEojbjRwDq7


Tiedätkö, mikä palindromi on?

Palindromi on sana, virke, luku tai mikä tahansa merkkijono, jonka merkkien järjestys on etu- ja 
takaperin luettuna sama. 

Väritä kuvasta palindromien alueet keltaisella.

Väritä kuvasta laatikon sanojen synonyymit sinisellä.

linja-auto      isoisä      kapea      älykäs      painava      hattu      suuri

Väritä kuvasta laatikon sanojen vastakohdat punaisella.

täysi       kostea       valkoinen       pitkä       likainen  

pehmeä      kaukana      ylhäällä       kaunis      vaalea

PRINTTAA MINUT!

Suomikoululaisen 
viimeinen koulutehtävä 
jonka voi ottaa 
kesälaitumelle mukaan.. 



VappuPikNik
27.4 

Murrel Park
Flower Mound

Suomiyhteisön VappuPikNikkiä vietettiin 
kauniissa luonnon helmassa Grapevine-
järven rannassa Flower Moundin Murrel 
Parkissa. Suomi-koulun ahkerimmat 
työläiset Nina ja Riku saapuivat jo 
juhlapaikalle 8.10 aamulla varaamaan 
parhaimmat paikat puistosta.

Tuulisessa mutta kauniissa säässä paikalle 
saapui todella kivasti Suomiyhteisön 
jäseniä, yhteensä 105.
Koulun ohjaajat olivat tehneet lapsille 
hienon Muumiaiheisen QR-koodi radan, 
jossa älypuhelimien avustuksella opittiin 
synonyymejä ja homonyymejä sun muita 
suomen kielen vaikeuksia... Aina oppii 
jotain uutta.. jopa vähän vanhempikin 
immeinen... 8D

Mukana olivat myös Hakkapelitat, 
suomalaistet Dallasin motoristit, jotka 
viihdyttivät lapsia kuin myös aikuisia 
kyytiläisen valitsemalla prätkällä.. Ja 
laittoivat nämä kiltit prätkä-jätkät vielä 
räiskälepannunkin pystyyn ja tarjosivat 
räiskäleitä koko suomalaispoppoolle.

Dallasin Daamit taas toivat paikalle 
suomalaiseen vappuun niin perinteisesti 
simaa ja munkkeja, ja FABG tarjosi 
juhlaväelle grillimakkaraa.

Mahat täynnä herkkuja oli kiva vaihtaa 
kuulumisia tuttujen kanssa, nauttia säästä 
ja peleistä, sekä vaalia suomalaista 
kulttuuria perinteikkäällä juhlalla.

Suomi-Koulun johtokunta järjestäjänä oli 
todella tyytyväinen miten hieno päivästä 
tuli, ja miten moni Suomalainen tuli 
paikalle Vappua juhlistamaan.

Kiitos kaikille osallistujille hienosta 
päivästä!! 

Käy katsomassa alla olevasta linkistä 
hieno videokooste päivän tapahtumista.

https://youtu.be/ktKnaKB1Y9w



13.30

Kevätjuhla ja satuparaati
La 4.5.19

Nokia-talolla Irvingissä vietettiin viimeistä 
koulukertaa IKINÄ 4.5. Ilmassa oli juhlan 
tuntua, ja lapset kuin myös aikuiset olivat 
pukeutuneet satu- ja 
supersankarihahmoiksi.

Aamupäivä alkoi tekemällä äitienpäivä 
pinssejä sekä kortteja.
Lapset marssivat ylväinä hienossa 
paraatissa sekä jakoivat äideille ihania 
keltaisia ruusuja.

Pohjois-Teksasin Suomi-koulun jättävä 
ohjaajien edustaja Mika Reijonen jakoi 
lapsille kevättodistukset ja Suvivirsi kajahti 
komeasti salissa. Puheenjohtaja Leila 
lausui kauniita sanoja takaisin Suomeen 
muuttavalle Mikalle, ja ilmaisi kaikkien 

meidän murheen kun menetämme 
mahtavan ohjaajan kotimaahan...

Lopuksi herkuteltiin aivan mahtavilla 
suomalaisilla herkuilla! Kesälaitumille 
kirmattiin iloisin mielin masut täynnä 
voileipäkakkuja, karjalanpiirakoita ja 
suklaakakkua! 

Ainoana varjona tälle upealle päivälle oli 
jäähyväisten sanominen Mikalle. 
Toivotamme Reijosen perheelle kaikkea 
hyvää Suomeen paluuseen ja uuteen 
elämänvaiheeseen! Toivottavasti Reijoset 
tulevat ensi vuonna lomalle ja olisivat 
vierailevia tähtiä jonain koulukertana!
This is not goodbye, this is farewell!



VÄRITÄ MINUT!

AUTA NALLE PUH 
HUNAJA PURKIN 
LUOKSE

PRINTTAA 
MINUT!

HARJOITTELE LAUSUMAAN 
JA KIRJOITTAMAAN 

KUUKAUDEN SUOMI-SANA
KE-SÄ-LO-MA-LAI-NEN

PUUHANURKKA
Lapsille ja 

lastenmielisille 

Pikku hyttynen tuli kotiin 
ensimmäisen lentonsa jälkeen.
Kuinkas lento sujui? kysyi 
äitihyttynen.
Hienosti. Ihmiset jopa 
taputtivat käsiään 

Mitkä olivat kärpäsen viimeiset 
sanat?
Taidan olla lätkässä.

KUUKAUDEN 
VITSI



UUTUUTENA 
INTERAKTIIVISET 
TEHTÄVÄLINKIT!

Klikkaa alta linkkejä jos 
haluat tehdä erilaisia 
kieliharjoituksia Ipadin tai 
muun tablettikoneen 
kanssa

SUOMALAISIA 
LORUJA

Kukkuu, kukkuu, pikkulanttu nukkuu,
kellarin pimeässä nurkassa.
Hiiri se tuli ja puraisi,
pikku lanttu naurista potkaisi.
Nauris se parkas ja nurkkahan karkas,
porkkana paineli perässä.
Retiisi ja kukkakaali kikatti,
salaatti vain yksinänsä mökötti.
Kaali se suuttui ja punaseksi muuttui,
punajuuri punoitti muuten vaan.
Sipuli se itkeä pillitti,
peruna se sipulia lohdutti.
Suut meni tukkoon kun avain kävi 
lukkoon,
tarhuri kurkisti ovesta,
– ”ollaan me kaikki kiltisti”,
 

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/
kuvakirja/lue/
Sanojen_alkuäänteet_1_

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/
kuvakirja/lue/
Sanojen_alkuäänteet_2
 

LASTEN RISTIKKO

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1_
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1_
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1_
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Suomi-koulu 
onnittlee

Koko Suomi-koulu ja sen johtokunta haluaa onnittella 
kaikkia tänä keväänä valmistuvia opiskelijoita sekä 
konfirmaation saavia nuoria.

ONNEA!

Suomi-koulu toivottaa kaikille 
koulullaisille ja heidän vanhemmille 
oikein ihanaa kesää! Syksyllä nähdään!
Koulu alkaa taas 7.9 uudessa osoitteessa



      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

Tervetuloa herkkuostoksille puotiin. Meillä on 
runsas valikoima salmiakkia, lakritsaa ja 
suklaita kesän kaikkiin juhliin tai vaikkapa 
opettajille lahjoiksi. Kirjasto ja puoti on auki 
joka arkipäivä 14.6.2019 asti, jonka jälkeen 
siirrymme kesäkaudelle olemalla auki vain 
keskiviikkoisin klo 11.30 - 13.30. 
Mahdollisista kirjaston aikatauluun liittyvistä 
muutoksista ilmoitamme Facebook-
sivullamme facebook.com/suomikirjasto.

Tuoretta ruisleipää on saatavilla vielä koko 
kesäkuun ajan. Otamme leipävarauksia 
vastaan kirjastolla, tai voit viestittää tilauksesi 
suoraan Ninalle edellisen viikon perjantaihin 
mennessä. Leipätoimitukset taukoavat 
heinäkuun ajaksi ja jatkuvat taas elokuussa.

Muuttovalmisteluina olemme järjestäneet 
kaikki poistokirjat, -lehdet ja -levyt helposti 
kaikkien selailtavaksi neljään kirjastokaappiin. 
Käy nappaamassa parhaat päältä.
 

Nähdään kirjastolla!
t. Kirjaston väki 

Tiina Joutsenvaara
Puolison työ lennätti meidät Suomesta 
Dallasiin tammikuussa 2019. Uutta ja jännää 
tuntuu riittävän, joten on mukava kuulla täällä 
jo pidempään asuneiden vinkkejä. Viihdymme 
radan varrella Las Colinasissa. Suoritan 
etäopintoja, ja tavoitteena on valmistua 
medianomiksi tänä vuonna. Kirjastolla olen 
maanantaisin – tapaamisiin siellä!
 

Maanantain uusi Kirjasto ja 
puotityöläinen:



Suomalainen kauppakilta (FABG) on 
organisoinut matkustuskyselyn 
yhdessä DFW lentokentän kanssa.
Kyselyllä on tarkoitus kartoittaa 
yhteystarpeita ja toiveena aloittaa 
suorat lennot Helsingin ja Dallasin 
välillä ensi vuonna.
Jotta vastaukset olisivat mahdollisim-
man kattavat ja vastaisivat todellisia 
tarpeita käy sinäkin vastaamassa 
kyselyyn itsesi, perheesi tai yrityksesi 
puolesta.
Vastausaika päättyy 18.5.2019.

Finnish American Business Guild 
(FABG) has organized a travel survey 
together with DFW Airport.
The purpose of the survey is to gather 
information about the needs for 
improved connection and possibly to 
start a non-stop service between 
Helsinki and Dallas next year.
In order to ensure a good coverage of 
the responses which reflect the actual 
needs please participate to the survey 
on behalf of yourself, your family or 
your company.

Lennä suoraan Helsinkiin?

http://www.fabg-dallas.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZUBKikB0XIK16ocIJfsoEKJQUXpoct-RnmOra0z9Sxl7thA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZUBKikB0XIK16ocIJfsoEKJQUXpoct-RnmOra0z9Sxl7thA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.fabg-dallas.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZUBKikB0XIK16ocIJfsoEKJQUXpoct-RnmOra0z9Sxl7thA/viewform?vc=0&c=0&w=1


Menovinkkejä

KAMELOT, Sonata 
Arctica ja Battle Beast

Canton hall, Dallas

8.10.19 klo 19.00

Lippuja:
Tästä

Lasin puhallusta,
Tee oma viinilasi tai koriste 
esine.

Vetro Glass Blowing 
studio&gallery

http://
www.vetroartglass.com

http://www.cantonhall.com/event/1777428-kamelot-dallas/
http://www.vetroartglass.com
http://www.vetroartglass.com


Suomalainen lasinpuhaltaja 
Dallasissa
Haluaisitko tutustua suomalaiseen 
lasinpuhaltajaan Dallasissa? 
Kempeleestä kotoisin oleva Jorma 
Rahja  työskentelee Vetro 
glassblowing studiolla 
Grapevinessa. Jorma on Teksasissa 
varsin tuore tapaus, sillä hän muutti 
Grapevineen joulukuussa 2018.
 
Jorma opiskeli Toholammella 
artesaaniksi ja valmistui 
keramiikkalinjalta vuonna 2008, 
mutta totesi, että savi on ihan liian 
hidas materiaali hänelle 
työstettäväksi. Niinpä opinnot 
jatkuivat Ruotsin Orreforsin 
kansainvälisessä lasikoulussa (The 
National School of Glass) josta 
Jorma valmistui lasinpuhaltajaksi 
vuonna 2011. Valmistuttuaan Jorma 
on puhaltanut lasia Tsekeissä, 
Italiassa sekä Suomessa Humppilan Lasissa. 
USAssa Jorma on työskennellyt Renossa ja 
Chicagossa ennen saapumistaan tänne Dallasin 
alueelle Grapevineen! 
    
Vetro Glassblowing studio toimii Grapevinen 
vanhassa kaupungissa Main Streetin varrella 
olevassa suojellussa kiinteistössä. Se on auki 

tiistaista lauantaihin joka viikko, ja sinne voi 
vapaasti mennä katselemaan lasinpuhaltajia 
työssään. Jos haluaa tutustua lasinpuhalluksen 
saloihin vähän enemmän, voi ilmoittautua Help 
Create -tunnille, jossa pääsee avustamaan 

puhaltajia esimerkiksi viinilasin, paperipainon 
tai joulun alla kuusenkoristepallon 
tekemisessä. Samalla puhaltajat kertovat 
prosessista ja laitteista, ja “omatekemän” 
tuotteen voi hakea kotiin seuraavana päivänä, 
kun se on jäähtynyt.

Me teimme itsellemme viinilasit; saimme 
pyöritellä sulaa lasimöykkyä, lisätä siihen 
värillistä lasimurskaa koristeeksi, sulattaa sen 
lasin pintaan ja sitten Jorma puhalsi kuuman 
eläväisen möykyn viinilasin muotoon. 

                         
Jormaan saattaa törmätä myös konserteissa, 
varsinkin suomalaisten bändien vieraillessa 
kaupungissa. Käykäähän kaikki sanomassa 
Jormalle moi ja toivottamassa tervetulleeksi 

Dallasiin! Ja syksyksi on meillä suunnitteilla Help 
Create -tapahtuma suomeksi suomalaisporukalla 
Vetrossa.

Lisää tietoa Vetrosta: http://
www.vetroartglass.com/

Kuvat ja teksti: Aino Aaltonen & Katri Autio

http://www.vetroartglass.com/
http://www.vetroartglass.com/


KUUKAUDEN 
KUVAT
-Teksas kuvia

Tiina Joutsenvaara



Moikka,
 
Flower Moundin junnukerho on 
jo kesatauolla vahaisen 
osallistujamaaran vuoksi. FM 
CAC junnukerho jatkuu jalleen 
Syyskuun alussa.
Junnusahlya on tarjolla 
Keskiviikkoisin Lewisvillen 
Herring Rec Centterilla klo 6pm. 
Aikuiset pelaavat 7pm-8:30pm.
Aikuissahlykerho jatkuu myos 
Flower Moundin CAC:lla tuttuun 
tapaan Lauantaisin 11:30am 
-1:00pm.

 
Tervetuloa sahlaamaan koko 
perheen voimin 

😊

 
Terveisin,
Jukka 



Tervetuloa seuraamaan Finnish 
American Business Guildin kanssa 
seuraavaa EuroTech Talks -
keskustelua! Sinulla on 
ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla 
Bell Helicopterin Scott Drennanin, 
VP of Innovation, mietteitä 
tulevaisuudesta ja innovaatiosta. 
Samalla pääset verkostoitumaan 
alueen muiden aktiivisten 
eurooppalaisten kauppakamarien, 
French American Chamber of 
Commerce, German American 
Chambers of Commerce  ja The 

Swedish-American Chambers of 
Commerce Texas, jäsenten 
kanssa.
 
Tilaisuus järjestetään Bottle 
Rocket Studios -tiloissa 
Addisonissa toukokuun 23. päivä 
klo 18-20. Rekisteröidy 
tilaisuuteen tästä, ja muista 
käyttää koodia FABG saadaksesi 
jäsenhinnan $30. Tilaisuudessa on 
tarjolla pientä purtavaa, sekä 
olutta ja viiniä.
 

https://www.faccdallas.com/civicrm/event/info%3Fid%3D91%26reset%3D1


KONFIRMAATIOMESSU 
MAANANTAINA, TOUKOKUUN 27. 
(Memorial Day)
(Huom! Viikonpäivä ja ajat)

● Konfirmaatioharjoitus klo 14 

● Messulaulajat klo 14  

● Konfirmaatiomessu klo 15 

Vuoden 2018-19 rippikoulun menestyksekkäästi 
suorittaneet:

Julia Lehto
Joona Peltonen
Luukas Peltonen
Sofia Simula

Messun jälkeen konfirmoitavien vanhemmat tarjoavat 
kirkkokahvit 
 

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

Sydämellisesti tervetuloa!
Pastori Jarmo Tarkki
Jarmo.tarkki@socalsynod.org

 



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


