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PUHEENJOHTAJAN KUULUMISIA 
 
  
Vuosi 2010 on jo pitkällä, 9 kk:n kuluttua valmistelemme taas joulua!  Sitä ennen 
kerkiämme kuitenkin käydä vielä monta kertaa Suomi-koululla oppimassa kaikkea kivaa. 
Kevätlukukautemme on pyörähtänyt käyntiin jo pari viikkoa sitten ja tulevana lauantaina 
näemme taas koululla. Jatkamme hyväksi koetulla tavalla, missä isoilla koululaisilla on 
erilliset asiantuntijaluennoitsijat.  Näin saamme heille mielekkäät ja antoisat oppitunnit. 
Samat aihekokonaisuudet ovat muissakin ryhmissä, mutta toteutus tapahtuu aina oman 
ryhmän tutun ohjaajan ja apuohjaanan kanssa. Tulevana koulukertana aiheena on luonto 
ja etenkin suomalainen luonto, luulenpa että tunnit ovat jälleen kerran ikimuistoiset ja 
oppimisen ihanuutta täynnä. 
  
Tuntien aiheet ja tuntisuunnitelmat löydät webbisivuiltamme, samalla voit käydä 
lukemassa toimintakertomuksen vuodelta 2009 sekä uuden toimintasuunnitelman 
vuodelle 2010, ja pääset helposti kärryille koulumme toiminnasta. Lauantaisten 
koulupäivien lisäksi Suomi-koulu tarjoaa kirjastopalvelua maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin NSN:n tiloissa Irvingissä, missä toimii myös Suomi-puoti samoina päivinä 
klo 11-13.  Kirjastolla pidetään joka keskiviikko satutunti klo 10.15 satutätinä Tytti 
Lauhava-Kääriäinen ja kuukausittaiset kirjakerhotapaamiset alkavat tulevana 
keskiviikkona klo 13. 
  
Tulevia suuria tapahtumia koko Suomi-yhteisön keskuudessa ovat maaliskuussa oleva 
Suomi-kirkon 10-vuotisjuhla, pääsiäisenä tapahtuva mukulamessu "egghunteineen" ja 
toukokuussa olevat Vappu sekä koulun päättäjäis- ja äitienpäivän runotapahtuma. 
  
Toivon koko Suomi-koulun johtokunnan ja ohjaajien puolesta Teidät kaikki tervetulleiksi 
koulumme uuteen vuoteen. Tule, opi ja nauti! 
  
pj. Leila Ylinärä-Jäämuru 
iltaleila@verizon.net   214-228 2429 
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Henkilökunnan esittelyä 
 

 
Mia Lähteenlahti, Omppujen ohjaaja 
 
 Hei vaan kaikille! 
 
Nimeni on Mia Lähteenlahti. Olen kotoisin Tampereelta.Olemme asustelleet mieheni ja 
5-vuotiaan tyttäreni kanssa täällä Dallasin seudulla vuodesta 2006. 
 
Roosa on ollut alusta asti innokas Suomi-koululainen ja on nauttinut kaikista lauluista, 
leikeistä ja askartelusta, mitä Suomi-koulussa on järjestetty. 
 
Koulutukseltani olen datanomi, joten tämänkaltainen työ on minulle aivan uutta. Odotan 
kuitenkin innokkaasti tutustuvani kaikkiin Omppuihin ja heidän vanhempiinsa. Toivon,     
että tästä keväästä jää mukavia muistoja meille kaikille. 
 

 
Essi Ahola, Omppujen ohjaaja 
 
Hei, 
 
Nimeni on Essi ja olen Omppu-ryhmän uusi vanha ohjaaja. Ohjasin Omppu- ja Pelle-ryhmiä keväällä 
2009. Loppusyksystä perheeseemme syntyi 3.lapsi nimeltä Tuomas. Perheeseeni kuuluu mieheni 
Rami ja kohta 5 ja 4 vuotta täyttävät lapset Lauri ja Saara.  
Täällä Teksasissa olemme asuneet nyt 2 vuotta. Omppu-ryhmää ohjaan yhdessä Mia kanssa. Tiedossa 
on iloisia ja mukavia laulu- ja lorutteluhetkiä, askartelua ja maalausta pienten Omppujen kanssa.  
Nähdään Suomi-koulussa! 
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Eeva Toiviainen, eka-tokaluokan ohjaaja 
 
 
 
Hei, olen Eeva Toiviainen, Suomi-koulun eka-tokaluokan opettaja. Lisäksi toimin tänä 
keväänä ohjaajien edustajana. Ammatiltani olen kemian ja matematiikan opettaja. 
Opetuksessa pidän tärkeänä lämpimän oppimisympäristön luomista ja sosiaalisten 
vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Kannustan lapsia omien ajatusten muodostamiseen ja 
esiintuomiseen. Lisäksi toisten kuunteleminen, oman vuoron odottaminen ja sääntöjen 
noudattaminen ovat tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Mukavaa kevättä kaikille, nähdään   
Suomi-koulussa! 
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Anna-Riikka Courtois, vanhempien edustaja 
 
 
 
 
Hei vanhemmat! 
 
Olen Suomi-koulun uusi vanhempien edustaja ja otan mielelläni vastaan palautetta, 
kysymyksiä ja ideoita koskien lastenne tunteja tai muita kouluasioita. Teidän avullanne 
voimme kehittää toimintaamme entistä antoisammaksi. Voitte napata minua koska 
tahansa hihasta koululla tai laittaa sähköpostia osoitteeseen anniparvi@hotmail.com. 
Puhelimitse minut tavoittaa numerosta 214-934 7719. Myös koulun nettisivuilla olevan 
Vanhempainnurkkauksen kautta voi lähettää kommentteja, ideoita ja kysellä koulun 
toiminnasta. 
 
Minua näkyy lasteni kanssa ainakin Palleroiden ja/tai Pellejen tunnilla ja muina aikoina 
minut löytää yleensä aulasta seurustelemasta tai leikkihuoneesta lapsia vahtimasta. 
 
Nähdään koululla! 
 
Ruusuja ja risuja odotellen, 
Anna-Riikka (Anni) Courtois 
 

mailto:anniparvi@hotmail.com�
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Katariina Keränen, Palleroiden ohjaaja ja tiedottaja 

 

Hei, 

Olen Katariina Keränen ja ohjaan Suomi-koulussa kaikkien pienimpien eli Palleroiden 
ryhmää. Meidän ryhmän tunnit koostuvat kivasta yhdessäolosta vanhempien ja lasten 
kanssa leikkien, laulaen ja lorutellen. 

Tänä keväänä jatkamme tuntejamme entiseen malliin maustaen niitä välillä jännittävillä 
äänillä, väreillä, mauilla ja rytmeillä :) Ohjaamisen lisäksi toimin myös Suomi-koulun 
tiedottajana eli kaikki tärkeät kouluun liittyvät viestit tulevat minun kauttani auttaen teitä 
pysymään selvillä mitä milloinkin koulussa tapahtuu.   

 Oikein mukavaa kevättä kaikille Suomi-koululaisille ! 

 t. Katariina, Pallerot-ohjaaja  
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Tytti Lauhava-Kääriäinen, Satutunti ohjaaja 

Hei!  

Olen Tytti Lauhava-Kääriäinen ja aloitan helmikuussa kirjastolla uutena satu-tätinä. Asun 
mieheni Janin ja helmikuussa vuoden täyttävän tyttäremme Lunan kanssa Flower 
Moundissa. Perheeseemme kuuluu myös iloinen ja omapäinen Morris, 
jackrussellinterrieri. Texasissa olemme asuneet jo pian kuusi vuotta. Tavataan kirjastolla 
keskiviikkoisin! 

 
Mervi Nieminen, Suomikoululaisen toimittaja 
 
Hei, 
 
Olen Mervi Nieminen ja toimin Suomikoululaisen toimittajana. Teksasissa olen asunut 
kohta kahdeksan vuotta. Perheeseeni kuuluu mieheni Ollin lisäksi kolme reipasta 
koululaista. Tilda on viidennellä luokalla. Kaksoset Anni ja Aatu käyvät neljättä luokkaa. 
Otan mielelläni vastaan kirjoituksia ja juttuideoita. Laitathan minulle postia sekä kuvia 
tapahtumista ja sinua kiinnostavista asioista. 
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Leila Ylinärä-Jäämuru, Puheenjohtaja ja pääkirjastonhoitaja 
 
 
 
Olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-koulun puheenjohtajana ja 
pääkirjastonhoitajana. Syksyllä tulee 15 vuotta täyteen Teksasissa ja ensimmäinen vuosi 
"aitona" Teksasilaisena. Vapaaehtoistyöt ovat 'elämäni suola' ja vievät suurimman osan 
vapaa-ajastani. Suomi-koulun kehittäminen ja lasten/nuorten identiteetin vahvistaminen 
on yksi tärkeimmistä asioista, joihin olen paneutunut. Mikään ei ole niin tärkeää kuin 
oma äidinkieli ja sen käyttäminen, vaikkapa puutteellisestikin. Juurettomuus on pahinta 
mitä voimme kokea ulkomailla, siksi omalta osaltani toivonkin voivani auttaa ja 
kannustaa meitä kaikkia löytämään omat juuremme, tässä prosessissa ovat vahvasti 
mukana sekä Suomi-koulu että kirjasto. 
Tervetuloa joukkoomme!          
iltaleila@verizon.net  # 214-228 2429 
 
 
 
 
 
 

 
Johtokunnankokous kirjastolla 27.1.2010 
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KIRJASTON KUULUMISIA 
 
 
Suomi-koulun ylläpitämä kirjastomme on kokenut monenmoista muutosta matkansa 
varrella, se on siirtynyt paikasta ja talosta toiseen, mutta aina on tilat saatu ja nyt se on 
saavuttanut pääteasemansa. Olemme vahvasti kotiutumassa NSN:n meille ohjattuun 
kirjastotilaan, joka on todella valoisa ja tyylikäs, juuri meille rakennettu. Odotamme vielä 
muutamia lisähyllyjä ja kaapistoja, jonka jälkeen kirjastomme onkin viimeistä piirtoa 
myöten valmis juhlallisiin avajaisiin. Näillä näkymin vietämme ne maaliskuun alussa. 
  
Ennen avajaisia pidämme kirjastoa ja suomi-puotia normaalisti auki ensi viikon 
maanantaista eli helmikuun kahdeksasta lähtien joka maanantai, keskiviikko ja perjantai 
klo 11-13, ja muistathan keskiviikkoisin on saatavilla myös tuoretta ruisleipää. 
  
Odotettu satutunti on joka keskiviikko klo 10.15, Satutätinä Tytti Lauhava-Kääriäinen, ja 
kirjakerho aloittaa kokoontumiset myös kirjastolla, ensimmäinen kerta on 10.2 klo 13. 
  
Kaikki ovat tervetulleita lainailemaan, hankkimaan herkkuja puodista ja viettämään 
tarinatuokioita mukavassa paikassa kivassa seurassa :)) 
  
Tervetuloa! 
  
-Leila & kirjastohelpperit- 
 
 
 
 
 
 

  
Nina Pirhonen on kirjaston henkilökuntaa. 
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SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA 
 
Teksasin Suomi-kirkon 10-vuotisjuhla ei ole vain kirkon sisäpiirin juhla. Se on koko 
Suomi-yhteisön juhla. Suomi-kirkolla ei ole erillisiä jäseniä eikä jäsenrekisteriä täällä 
Teksasissa, vaan kirkko toimii täällä kaikkien suomalaisten hyväksi ja parhaaksi. Sen 
vuoksi tärkeä yhteistyökumppanimme Suomi-koulu on oppilaineen, perheineen ja 
opettajineen erityisen tervetulleita juhlaan. 
 
Juhlan alkupuoliskolla on erilaisia esityksiä ja tervehdyksiä ja juhla päättyy ehtoollisen 
viettoon. Juhlan aikana on lastenhoito. Juhlat jatkuvat täytekakku yms tarjoilun 
merkeissä. Lapsille oma juhlapöytä leikkihuoneessa.  Samalla fellowshiphallissa pyörii 
kuvakooste Suomi-kirkon toiminnasta 10 vuoden aikana. 
 
  
Lähiajan toiminnasta: 
 
Pienten lasten muskari perjantaina 19. – ja 26.päivänä helmikuuta klo 10.00. Perjantaina 
19.2 muskarin ohjaajana on Auli Ikonen.Aluksi 30-40 min ohjattua laulua ja leikkiä. Sen 
jälkeen tarjoilua ja vapaata leikkiä ja seurustelua. 
 
Rippikoululeiri Briarwoodin leirikeskuksessa 27.-28.helmikuuta. 
 
  
KEVÄÄN MESSUAJAT 
 
    * Su 21. helmikuuta klo 17.00 ; Teemana Rakkaus 
    * Su 7. maaliskuuta klo 15.00; Suomi-kirkon 10-vuotisjuhla, ehtoollinen, juhlatarjoilu 
    * Su 4. huhtikuuta klo 15.00; Lasten pääsiäiskirkko, Suomi-koulu mukana, egg hunt 
    * Su 16.toukokuuta klo 15.00; Konfirmaatiomessu 
    * Su 23.toukokuuta yhteinen messu Rejoice Churchin kanssa 
 
  
Tarkemmat tiedot lähiajan toiminnasta kirkon  kotisivuilta. 
www.finnishlutheran.org 
 
FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 
532 E. Sandy Lake Rd. Coppell, TX 75019 
 
Pastori Seppo Vesala 972 310 0166 seppo@rejoicelutheran.org 
Pastori Irene Erkko 972 310 0167 irene.erkko@gmail.com 
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Syntymäpäiväsankarit tammikuussa 2010. 
 

       
 
Leo Malmberg, 10.1 
Sofia Simula, 19.1 
Lasse Ikonen, 19.1 
Oona Päivärinta, 22.1  
Roosa Lähteenlahti, 4.1. 
Amanda Määttä, 4.1 
Aaron Savolainen, 11.1 
Viivi Keranen, 1.1 
Aukusti Toiviainen, 10.1 
 
 
                                                                                                    
HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ! 
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   Runebergin päivä 5.2 
 
 
 
 

Suomiyhteisössä tapahtuu 
 

Helmikuu 2010 
 

 
Suomikoulu 
 
6.2  LUONTO/YMPÄRISTÖOPPI 
20.2  TAIDE 
17.2 Suomikoulun JOHTOKUNNAN KOKOUS ke klo. 9.30 kirjastolla. 
 
 
Kirjasto  
 
Satutunnit kirjastolla keskiviikkoisin klo.10.30 
Satutuntiohjaajana on Tytti Lauhava-Kääriäinen. 
 
 3.2 
10.2   
17.2 
24.2 

 
Elsa 27.1.2010  
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Okko 27.1.2010 
 
 
 
 
Kirjasto- ja puotipäivät 
helmikuussa 2010 
klo. 11.00 – 1.00 
 
Ma  1.2 
Ke  3.2 
 
Ma  8.2 
Ke  10.2  
Pe  12.2 
  
Ma  15.2 
Ke  17.2 
Pe  19.2 
  
Ma  22.2 
Ke  24.2 
Pe  26.2  
 
Suomalaisten naisten yhdistys 
   
5.2. klo. 19.00 Naisten Ilta ja SNY:n kevään suunnittelukokous Grapevinessä. 
 
Naistenkerho 
9.2. klo 9.2  klo. 9.30-13.30  Naistenkerho kokoontuu kirkolla 
 
Kirjakerho 
10.2. klo 13 Kirjakerho kokoontuu uusissa kirjastotiloissa Nokia-Siemensin 
talossa. Tällä kertaa meillä ei ole kuukauden kirjaa, vaan jokainen voi tuoda 
mukanaan lähiaikoina lukemiaan kirjoja, joista keskustelemme. Tervetuloa 
mukaan!

http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kirja�
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Yhteystietoja 
OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
Kevät 2010                                              Kevät 2010 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT 
Essi Ahola ja Mia Lähteenlahti 
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Kristiina Ahlfors 
varapuheenjohtaja suomi-koulu.com 

PELLET 
Susanne Farhadi 
pelle@suomi-koulu.com  

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Heidi Luukkonen 
rollit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARI 
Tiia Hyde 
eskari@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

EKA-JA TOKALUOKKA 
Eeva Toiviainen 
ekatokaluokka@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Anni Curtois 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ISOT KOULULAISET 
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

SATUTUNTI 
Tytti Lauhava-Kääriäinen 
satutunti@suomi-koulu.com 

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski, Sofia Hyde, 
Laura Kattilakoski, 
Vilma Kuvaja,Viivi Räinä 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaj@suomi-koulu.com a 

Vara-ohjaaja 
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

 
 
                                                                
 
 


