
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu?
Pohjo is-Teksas in Suomi-kou lussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 –
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin voivat 
osa l l i s tua to im in taan es imerk iks i 
apuohjaaj ina. Tavoit teenamme on 
ylläpitää ja kehittää oppilaidemme 
suomen kielen taitoa tarjoamalla heille 
suomen kieleen pohjautuvia, oppimista 
innostavia akt iv i teette ja. Koemme 
tärkeäksi ohjata heitä arvostamaan 
suomalaisia perinteitä sekä tarjoamme 
oppi lai l le mahdol l isuuden tutustua 
to is i i nsa . To im innan raho i tamme 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja lah-
joituksin. Suomi-koulu toimii vapaa-
ehtoisvoimin ja etsimme jatkuvasti uusia 
tekijöitä aktiiviseen ja iloiseen jouk-
koomme. Tule mukaan toimintaamme! 
Olet aina myös tervetullut Suomi-koululle 
tapaamaan muita suomalaisia ja rupat-
telemaan muuten vain kahvikupposen 
äärellä.

Tapaamme jälleen syksyllä!

 Miksi Suomi-koulu on tärkeä?

Vastaus kolme

Tuttuun kouluun on 
helppo palata 
jälleen syksyllä.

Vastaus yksi
Koululta saa 
monenlaista oppia
suomen kielestä ja 
kulttuurista.

Vastaus kaksi
Koululta saa mieluisia 
muistoja tuleville 
vuosille.

toukokuu, 2018

HAUSKAA 

KESÄLOMAA 

KAIKILLE

Syyslukukausi alkaa 8.9. klo 10.00

http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/jasenmaksut
http://www.suomi-koulu.com/tule-mukaan/osallistu-toimintaamme/


 

Puheenjohtajan palsta
—— Leila Jäämuru

Tämäkin kouluvuosi on ”taputettu”. Viimeistä koulupäivää juhlittiin äidillisesti vappua 
kunnioittaen kevätjuhlatunnelmissa. Vuoden uurastuksen kruunasi suvivirren laulu 
ja todistusten jako. Meillä on ollut erilainen kouluvuosi ja varsinkin tämä kevät-
lukukausi, kun panostimme kovasti uusiin metodeihin opetuksessa ja nuoret 
apuohjaajat ottivat isoja rooleja oppituntien vetämisessä. Huikein kokemus meille 
kaikille oli varmaankin Kalevala-koulukerta sekä Puun neljä vuodenaikaa-
animaation teko. Kaikista näistä oppitunneista löydät koulumme webbisivuilta kuva-
tai videomateriaalia, joista vielä pääset fiilistelemään lisää.

Haluan kiittää kaikkia vanhempia, kun olette jaksaneet tuoda lapsenne Suomi-
kouluun kiireisinä lauantaiaamuina. Pidätte suomen kielen ja meidän oman 
kulttuurimme tuntemisen ylläpitämistä tärkeänä. Arvostamme ja kunnioitamme 
päätöstänne, siksi pyrimme tekemään kaikkemme, että myös täyttäisimme nuo 
odotukset. 

Ohjaajat ja apuohjaajat ovat tehneet erinomaista työtä, heille siitä suuri kiitos! 
Ilman koulun johtokuntaa ja sen päätöksiä ei koulun asiat etenisi. Maailma on 
muuttunut lyhyessä ajassa niin, että koulun johtamiseen tarvitaan jo melkoisia 
resursseja ja siksi olemme myös halunneet kevään aikana esitellä teille koulumme 
päättäjiä toimenkuvien kautta. Toivottavasti tämä on auttanut ymmärtämään 
toimintaamme laaja-alaisemmin. Kiitos myös heille! Koulussamme on kirjasto ja 
suomi-puoti, jotka ovat auki viisi kertaa viikossa sekä aina koululauantaisin. 
Tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä meidän kaikkien iloksi ja hyväksi. Sydämelliset 
kiitokset teille kaikille!

Kiitokset kaikille avustajille ja lahjoittajille, jotka olette tehneet vuodestamme 
ikimuistoisen tavalla tai toisella!
 
Lopuksi vielä haikeat kiitokset kaikille lähtijöillemme. Teitte arvokasta 
vapaaehtoistyötä meidän kaikkien hyväksi!

Lämmintä ja iloista kesää kaikille Suomi-koulun oppilaille ja vanhemmille sekä 
tietenkin koko Suomi-yhteisölle! Nähdään syksyllä, viimeistään 8.9.2018  klo 10 
Suomikoululla.

- Leila



Sarjakuvasatoa Juhannus-koulukerralta

Sarjakuva "Jussin Juhannus" 
(Milja Siika-aho)

Sarjakuva "Kisahullut suomalaiset" 
(Joel Sjö)

Juhannusperinne ja sarjakuvat olivat koulun teemana 21.4. Ohjaaja 
Mika Reijosen opastuksella tutustuttiin sarjakuvien ilmaisukieleen. 
Aihe oli niin mieleinen, että se tuotti tosihauskoja sarjakuvia kuten 
nämä kaksi yllä Miljan ja Joelin taiteilemina.



Tunnelmia kevätkauden päättäjäisistä



Olipa ihanat kevätjuhlat, lapset tekivät niin antaumuksella äideille kortteja ja koristelivat 
pikkukakkuja, useammalla taisi kakku mennä omaan herkutteluun eikä äidille, mutta 
tärkeintähän oli kaunis ajatus ja sen toteuttaminen. Vilskettä siis riitti soikean pöydän 
ääressä. SNY:n naiset tekivät pyynnöstämme simaa ja kotitekoisia munkkeja, lisäksi oli 
tietenkin herkulliset ja terveelliset voileivät tarjolla tuttuun tapaan.  Pöydät koristeltiin oikeilla 
koivun oksilla ja taisi kahvipöydässäkin olla jonkinlainen vihta esillä. Jossain välissä 
kuunneltiin hiukan puhettakin ja ennen todistusten jakoa lauloimme suvivirren. Tänä vuonna 
jaoimme kaikille oppilaille Suomesta tilatut puuhapaketit eri ikäryhmiin suhteutettuina, ja 
toivomme että kesän aikana tutustutte myös todistuksen takana olevaan tiedotteeseen, 
jossa neuvotaan hyviä applikaatioita lapsille suomen kielen omatoimiseen ja hauskaan 
opiskeluun. 

"Kiitoksia ihanasta ja mukavasta kevätjuhlasta", sanoivat myös monet vanhemmat kauden 
päättäjäisissä.

Nyt pitää vetää henkeä ja alkaa mielessä rakentamaan seuraavaa syksyä, ja sen tuomia 
haasteita ja mahdollisuuksia. Lotta muuttaa Suomeen, neljä nuorta juhlistaa ylioppilaaksi 
tuloa ja muuttoa muualle opiskelemaan. Toivotamme teille kaikille  parhainta onnea ja 
menestystä mihin tie teitä kuljettaakaan! Teidän kaikkien lähtö on suuri menetys meidän 
koululle, mutta onneksi kuitenkin useita ohjaajia jääkin ja he ovat valmiita jatkamaan koululla 
myös syksyllä. Lapset ovat  nauttineet tunneista, ja vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä ja 
ihastuneita.  Jälleen kerran Te kaikki olette tehneet niin monen mielen onnelliseksi. 
Muistattehan, että teette todella arvokasta työtä!

Kiitos!   Suomi-koulun johtokunta kiittää ja toivottaa kaikille vapaaehtoistoiminnassa olleille 
oikein ihanaa kesää!

Johtokunnan terveiset

Koululumme johtokunta kevätpotretissa

TERVETULOA TAAS KOULUUN SYKSYLLÄ (8.9.)

https://drive.google.com/file/d/1zKgRSOxd4QGEL18v0_VpekWzu2OomR5l/view


Ohjaajien kevätterveiset

Hei kaikille! Suomi-koulun lukuvuosi on tullut päätökseen, ja varmasti monen katseet on 
suunnattu jo tulevaan kesään. Lukuvuosi on ollut täynnä iloisia ja antoisia hetkiä 
koululaisten, lasten vanhempien sekä muiden toiminnassa mukana olleiden aikuisten 
kanssa. Olen nauttinut joka hetkestä opettaessani omaa suloista Pop-ryhmääni! 

Haluan ohjaajien edustajana kiittää ohjaajia ja apuohjaajia pirteästä ja idearikkaasta 
otteesta omaan työhönne. On ollut antoisaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
opetusideoita teidän kanssanne ja näkemään lasten into oppitunneilla.

Rentouttavaa ja onnellista kesää kaikille. Mahtavaa, kun olette olleet mukana Suomi-
koulun toiminnassa ja tehneet koulupäivistä niin mukavia!

Taru Karvinen
Pop-ryhmän ohjaaja
Ohjaajien edustaja

Kiitos kaikille oppilaille ja vanhemmille kuluneesta vuodesta. Kaksi vuotta olen saanut olla 
mukana Suomi-koulun toiminnassa, ensin vanhempana, sitten apuohjaajana ja viimeiset 
puolitoista vuotta ohjaajana. Nyt on paluu ja sopeutuminen Suomeen edessä. On ollut 
todella kivaa tutustua kaikkiin ihaniin lapsiin ja heidän vanhempiinsa, ja yhdessä tehdä 
kaikkea hauskaa Suomi-koulussa.

Lotta

Koululumme ohjaajat "luokkakuvassa"



Koulumme vapaaehtoiset kokooontuivat opastetulle taidemaalauskurssille päättämään kouluvuotta 
sekä pitämään läksiäisiä. Tilaisuudessa kiitimme lähtijötä lehdentekijä/tiedottaja Ainoa, ohjaajia Lottaa 
ja Iidaa, sekä apuohjaajia Petteriä, Saraa ja Joakimia. Hienoja taideteoksia tehtiin ja ne varmasti jo 
koristavatkin kotiseiniä. Vielä kerran KIITOS kaikille mahtavasta kouluvuodesta ja mukavasta 
taideillasta. 

Tiimariläksiäiset 15.5.

Kesä on leirien aikaa. Suomi-koulun oppilaat voivat hakea 
leiritukea esim. Salolampi-leirille Minnesotaan tai vaikkapa 
kesäleirille Suomeen! Leirin tarkoituksena on kohentaa suomen 
kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

Jos olet kiinnostunut asiasta, saat 
lisätietoja ottamalla yhteyttä 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com



 

Palstalla esittelemme eri tehtäviä koulun johtokunnassa

Johtokunta 
esittäytyy

Puheenjohtaja - Leila Ylinärä-Jäämuru

Olen Leila Ylinärä-Jäämuru, pohjoisen tyttöjä, joka joutui porottavan Teksasin taivaan alle yli 20 
vuotta sitten. Lapset ovat jo maailmalla, nyt isännän kanssa kahdestaan taivalletaan. Onneksi 
tehtäviä riittää ja auttettavia löytyy, mikään ei ole mieluisampaa kuin auttaa tavalla tai toisella, 
kaikki käy.
Suomikoulun puheenjohtajana edustan kouluamme olemalla ”näkyvä” kontaktihenkilö USA:ssa ja 
Suomessa sekä toimimalla yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Huolehdin koulun toimihenkilöistä  
ja tarvittaessa ohjaan/neuvon heitä tehtävissään. Varmistan, että koulumme noudattaa sekä 
USA:n että Suomen lainsäädäntöä kaikissa toimissaan, esimerkkinä verotus. Neuvottelen koulun 
tilojen (mukaan luettuna kirjasto ja suomi-puoti) sekä varaston  jatkovuokrasopimukset tiloista 
vastaavien tahojen kanssa. 

Toimin puheenjohtajana erilaisissa koulun 
sisäisissä kokouksissa ja teen esityslistat näihin. 
Laadin erilaiset hakemukset ja tiedotteet sekä 
USA:han että Suomeen. Kirjoitan paljon 
dokumenttaja koulun toiminnasta ja suunnittelen 
toimintaa eteenpäin vuosittain. Teen toiminta-
kertomukset ja tilinpäätökset Suomeen, sekä 
autan niiden teossa myös USA:ssa. Pidän 
puheenjohtajan palstaa Suomikoululainen-
lehdessä ja pyrin kirjoittamaan kaikesta 
tapahtuneesta sekä tulevasta toiminnasta 
mukaan lukien tapahtumat koko Suomi-
yhteisössä. Olen varmaankin koulumme 
”yleismies Jantunen”. Mieluisinta on kuitenkin olla 
läsnä koulun toiminnassa koululauantaisin, sekä 
auttaa/tuurata ohjaajia tarpeen vaatiessa. 
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin yhteinen ideointi 
koulun toiminnan parantamiseksi ja sen vieminen 
eteenpäin meidän kaikkien hyväksi ja etenkin 
lastemme parhaaksi.



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

——Nina Pirhonen

Kesä- ja heinäkuussa Ingan ja Ninan apuna 
kesäkirjastovuoroja hoitaa Helena Tiainen.

 Kirjasto ja puoti siirtyvät kesäaikatauluun 
6.6.2018 eli olemme auki vain 
keskiviikkoisin klo 11.30 - 13.30. Tuoretta 
ruisleipää on saatavilla vielä kesäkuun ajan 
ja sen jälkeen taas elokuussa. Muista 
varmistaa omat leipäsi antamalla 
etukäteisvarauksesi viimeistään edellisen 
viikon perjantaihin mennessä kirjastolla tai 
suoraan Ninalle. 

Kirjasto on avoinna 6.6 - 31.8.2018
joka keskiviikko, klo 11.30 - 13.30

Tervetuloa!

                                          - toivottaa kirjastoväki

Kirjojen ja lehtien lisäksi kirjastolta on 
lainattavissa runsas valikoima 
äänikirjoja. Näitä on mukava kuunnella 
pitkillä automatkoilla tai uima-altaalla 
kesäloman aikana. 

Tervetuloa ostoksille ja lainailemaan 
kesälukemista!

 Kevään ja kesän eri juhlien leipomisiin 
löydät hilloja, siirappia, sokeria, riisiä ja 
hunajaa puodista.



 
Palstalla kurkistetaan, mitä kaikkea Suomi-
kirjaston hyllyiltä löytyy. 
Ei muuta kuin lainailemaan!

Kirjaston 
kätköistä

——Sanna-Maria Holopainen

Tiki viiden Stanley Cupin mies,
Sari Sirkiä-Jarva
 
Näin jääkiekon MM-kisojen aikaan 
on hyvä ottaa käteen aihealueeseen 
sopiva kirja ja virkistää muistia 
vanhojen Leijona-hahmojen osalta. 
Esa Tikkanen, kepposteleva letkeä 
seuramies, joka kaukalossa 
tunnettiin tiki-talkistaan, eli hienon 
uran niin suomessa kuin rapakon 
takana NHL:ssä. Kirja seuraa Esan 
lätkäelämää lapsuusvuosista uran 
lopettamiseen asti.
 
Kirjan parasta antia on veikeät 
muistelot Esan kepposista. Kerran 
sun toisen saa päätään pyöritellä 
tämän heran metkuille. Kirjassa on 
toki paljon tuhtia tarinaa 
lätkätuloksista ja kausien 
etenemisistä, mutta kuitenkin sen 
verran sopivasti, että se sopii myös 
niille, jotka eivät fanaattisesti elä 
jääkiekosta.

Hujan Hajan-kirja,
Susanna Hellsing, Astrid 
Thorlund
 
Kun vauhdissa on viisi lasta ja 
koira, on taattua, että seurueelle 
sattuu ja tapahtuu. Joukkion 
seikkaillessa sirkuksessa, 
saaressa, linnanraunioilla ja 
muissa hauskoissa kohteissa, 
tavara sun toinenkin joutuu 
tohinan keskellä kadoksiin. 
Osaatko sinä auttaa seuruetta 
löytämään hujan hajan olevat 
tavarat?
 
Tämä on täydellinen kirja niille, 
joita pelkkä satujen kuuntelu 
kyllästyttää. Kirjan tarinat ovat 
lyhyitä ja ytimekkäitä ja toimivat 
ikään kuin johdantona pikku 
lukijan aivosolujen herättelyyn. 
Kirjan aukeamia hallitsevat kuvat, 
joista lukijan tarvitsee löytää 
tarinaan liittyviä esineitä ja 
asioita. Puuhakirja kohtaa 
hauskalla tavalla perinteisen 
satukirjan.

Terveisin, Sanna-Maria 

"Lapsi on kirja, jota 

meidän täytyy lukea ja 

jonka lehtiin meidän 

on kirjoitettava. "

 --------Peter Rosegger.



Koko perheelle tarkoitettu leiriviikonloppu, jonka aikana tutustumme 
Teksasin luontoon sekä tietenkin toisiimme touhuamalla yhdessä 
kaikkea kivaa kokaten, pelaten, veneillen, uiden ja laulaen. Suomi-koulu 
maksaa yöpymisen, leirimaksut, ruoat ja osallistujilta peritään 
varausmaksuna $20/hlö. Mukaan mahtuu n. 60 osallistujaa ja paikat 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että koulun jäsenet (syksyn 
jäsenmaksun maksaneet) ohittavat ei-jäsenet. 

                                 Ilmoittautumiset tästä.

Suomi-koulun leiriviikonloppu 12. - 14.10.2018

Cherokee Village Resort
at Lake Whitney, Teksas

220 Deep Canyon Drive
Whitney, TX 76692 

                     www.cherokeevillageresort.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVValXz1rSWQZpWV9LC-hxBQMb0fMHyjOAo0DEjBj7cydNg/viewform?usp=sf_link


Koulumme uuudet Facebook-sivut toimivat yhtenä koulun tiedotuskanavana. 

Löydät sivut Facebookista nimellä "Pohjois-Teksasin Suomi-koulu"

https://www.facebook.com/Pohjois-Teksasin-Suomi-koulu-593466707712878/

TULE MUKAAN KOULUMME
TOIMINTAAN!

Koulumme hakee tiedottajaa, jonka 
tehtävänä on Suomikoululaisen 
(tämän lehden) toimittaminen. 
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä 
toimittajana ja osaat tekstien ja kuvien 
käsittelyä ota yhteyttä.

Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Oletko Sinä 
meidän 

uusi 
tiedottaja?

https://www.facebook.com/Pohjois-Teksasin-Suomi-koulu-593466707712878/


SALIBANDY  - KESÄ 2018

Flower Mound Community Activity Center Salibandykerho 
kokoontuu Torstaisin ja Lauantaisin läpi koko kesän.

Peliajat:
Torstaisin 6pm-7pm (junnut)
Lauantaisin 11:30am-1:00pm (aikuiset), 1:00-2:00 (junnut)
Kuukausimaksu: $25 Flower Moundin asukkaat ja $28 ulkopuoliset.

SALIBANDY JUNNULEIRI!!!!

Lennätämme Suomesta kaksi huippuvalmentajaa vetämään salibandyleirin 
junnuille. Leirille tulee myös kuusi junnua Suomesta moikkaamaan paikallisia 
pelaajia. Suomitiimi on noin 20 henkeä joilla on tarkoitus tutustua paikallisiin 
nähtävyyksiin ja tietty pelata sählyä!! Jos ette pääse pelaamaan niin tulkaa 
ainakin sanomaan moi turisteille.
Leiri alkaa tiistaina kesäkuun 26 ja loppuu perjantaina kesäkuun 29.
Päivittäiset harjoitukset 9:00am – 10:30am ja 1:00pm – 2:30pm
Paikka: FieldHouse USA, Grapevine Mills Mall.
Ilmoittautuminen: FloorballPlanet.com   (alennuskoodi CAMP18CAC)



SNY:n kevättervehdys 
The Finnish Womens Club – Suomalaisten Naisten Yhdistys (SNY) on toiminut vuodesta 1988, 
jolloin se perustettiin auttamaan naisia ja heidän perheitään sopeutumaan amerikkalaiseen 
yhteiskuntaan Dallasin suuralueella. SNY:n tavoitteena on ollut ja on edelleen tarjota tietoa, 
tukea, iloa, seuraa, ystävyyttä ja tehdä yhteistyötä muiden Dallasin alueen suomitahojen 
kanssa. 

Kaksikymmenvuotiskauden aikana SNY on järjestänyt lukuisia illanistujaisia, retkiä ja 
tapahtumia. Ohjelmassa on ollut mm. elokuvailtoja, linedancing kurssia, kokkauskurssia. 
Erilaista kerhotoimintaa on myös järjestetty kuten käsityö-, scrapbooking-, kirja- ja 
mammakerhoa. 

Painting with the Twist ilta syksyllä 2013 

Kirjakerhon kokoontuminen helmikuussa 2014 

Puolivuosittain SNY pitää jäsenkokouksen, ja samassa yhteydessä on aina vietetty 
Naisteniltaa herkutellen ja nauttien hyvästä seurasta. 



Viime vuonna SNY oli aktiivisesti mukana tukemassa Suomen 100-vuotis juhlavuoden 
gaalatapahtumaa järjestämällä kahdet leivonnaismyyjäiset, joiden tuotto meni lyhentämättömänä 
gaalarahastoon. 

Koska suomiyhteisön koko vaihtelee Dallasin suuralueella, myös SNY:n toiminnan aktiivisuus elää 
sen mukaan. Viime keväänä teimme kyselyn alueen suominaisille ja sen perusteella SNY on taho, 
jonka tuki on edelleen tärkeä. Retkiä paikallisiin kohteisiin sekä erilaisia kultturi-iltoja toivottaisiin 
järjestettävän lisää. Kaikki ehdotukset toimintamme kehittämiseksi ovat tervetulleita.

Jos haluat järjestää oman kurssin, luennon tai kerhon haluamastasi aiheesta, ota rohkeasti 
yhteyttä! 

Kevätkaudella olemme pienimuotoisesti tehneet varainkeruuta mm. tehden vaalipullia Suomen 
presidentinvaalien aikaan sekä avustimme suomikoulua kevään päättäjäisissä valmistaen simaa ja 
munnkeja juhlaa varten. Toukokuussa myös osa suominaisista kokoontui päivälliselle ja lounaalle, 
mikä on ollut perinteinen tapa ennen kesää ja Suomeen matkailuja. 

Syksyllä pidämme seuraavan jäsenkokouksen ja suunnittelemme loppuvuoden ohjelmaa. 

Hyvää kevään jatkoa kaikille! 

Ystävällisin terveisin, Inga Koponen 

Suominaiset koolla kevätkäuden jäsenkokouksen ja Naistenillan merkeissä helmikuussa 2018 



Hyvät Suomi-yhteisön jäsenet ja Suomen ystävät!

Kauppakillan toiminnan ja tapahtumien tavoitteena on 
tukea Suomi-Amerikka yhteistyötä liike-elämän ja 
kulttuurin alalla unohtamatta vapaamuotoisempia 
tapahtumia kuten jääkiekko-otteluita ja sosiaalisia 
iltatapahtumia.

Olemme voittoa tavoittelematon 'non-profit' 
organisaatio, jonka toiminta perustuu vapaaehtois-
työhön. Lisätietoja toiminnastamme saat web-sivuilta 
www.fabg-dallas.com.
 
Mikäli sinä (tai firmasi) olet kiinnostunut liittymään 
kauppakillan jäseneksi klikkaa jäsenmaksut.

FINNCHAM ON KESKUSKAUPPAKAMARIN VERKOSTO, 
JONKA TARKOITUKSENA ON TUKEA YRITYSTEN 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA KASVUA

FINNISH AMERICAN BUSINESS 
GUILD (FABG) on Irving Sister Cities 
International'in alajärjestö. FABG'n 
jäsenet ovat myös  Irving Sister 
Cities International'in jäseniä. Jäse-
nyys ei sisällä 'the Greater Irving Las 
Colinas Chamber of Commerce'n 
jäsenyyttä. 

Yritysvierailu North Texas Epitaxy 

Aika               perjantai 1.6.2018 klo 11:30 -13:30

Paikka           North Texas Epitaxy
                      301 Ridgemont Dr, Allen, Texas 75002
 
Ohjelma    
11:30  yritysesittely North Texas Epitaxy               
         - CEO Sami Simula

                    Lounas

12:30          vieraileva puhuja - CEO Jukka Salonen
  (perustaja Bookit Oy

- Suomalaista matkapuhelininnovaatiota 
  USAn markkinoille

13:00    keskustelua
          
Ilmoittautumiset         tästä.

https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=5433d85318&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=76490df8af&e=8f29851678
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJB1wRD28WcfG_fQ-I0LkKLxtwU3w8xfE8RJDQZUO4Txyr1A/viewform?usp=sf_link&utm_source=Finnish+American+Business+Guild&utm_campaign=c39ff3acf8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_22&utm_medium=email&utm_term=0_ed202c7622-c39ff3acf8-


Lauantaina, toukokuun 19. klo 17.
Äitienpäviämessu 

SYDÄMELLISESTI 
TERVETULOA KIRKKOON!

Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd.

Coppell, TX 75019

SUOMIKIRKKO 
KEVÄÄN 2018 OHJELMA:

Pastori Jarmo Tarkki on 
sapattivapaalla huhtikuun alusta 
kesäkuun loppuun.

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen 
toimii pastori Tarkin sijaisena. 

Pastori Jarmo Tarkki: 
jarmotarkki@socalsynod.org

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen: 
vmk@fuller.edu

      
  Kaikki vuonna 2004 tai sitä ennen syntyneet ovat 

tervetulleita Suomikirkon rippikouluun syksyllä 
2018. Konfirmaatio toukokuussa 2019. Rippikoulu 

toteutuu mikäli vähintään viisi rippikoululaista 
ilmoittautuu. Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille 

viimeistään elokuun 31. päivään mennessä 
jarmotarkki@socalsynod.org 

Äitiyden lahja

Monin tavoin me ihmiset eroamme toisistamme sukupuolen, 
ihonvärin, sosiaalisen statuksen, koulutuksen ja vaikkapa 
harrastusten suhteen. Ainakin yksi asia on meille kuitenkin 
yhteistä: meillä kaikilla on äiti. Ja vielä enemmän: meitä ei olisi 
olemassakaan ilman äitiä.

Eivät kaikkien äidit enää ole välttämättä elossa emmekä voineet 
toivottaa heille Hyvää Äitienpäivää. Voi olla niinkin, että emme 
ole koskaan edes tavanneetkaan äitiämme  emmekä välttämättä 
edes tietä kuka hän on. Silti äiti on!

Vaikka on hienoa ja tosi tarpeellista, että kohdistamme yhden 
päivän vuodessa erityiseen äitien kunnioittamiseen ja 
muistamiseen, on vähintäänkin yhtä tärkeää, että arvostaisimme 
äitejämme ja äitiyttyä läpi vuoden. Siksi on perusteltua 
kirjoittaa tämä äitiyden teemaan liittyvä kolumni tämän vuoden 
äitienpäivän vieton jälkeen.

Äitiys on lahja, mittaamaton lahja. Se on yksi suurimmista 
Jumalan lahjoista. 

Pr. Veli-Matti Kärkkäinen

Äitienpäivämessu / Mother's Day Mass 
Lauantaina, toukokuun 19. klo 17/Saturday, May 19, 5 pm
with Rev. Dr. Veli-Matti Kärkkäinen and Music 
Director Ruusamari Teppo

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

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vmk@fuller.edu
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org


Ohjaajat

Taru Karvinen
Pallerot, Omput ja Pellet 0-3v
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit 3-5v
rollit@suomi-koulu.com

Lotta Fagerholm
Aapelit 5-6v
Koululaiset 6-8v
koululaiset@suomi-koulu.com
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Isot Koululaiset 8-15v
isotkoululaiset@suomi-koulu.com

Alexandra Aaltonen
Sofia Salonen 
Sara Laine
Tex Lapset - isot&pienet
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat:
Samuli Hirvilampi
Joakim Laine
Petteri Pirhonen
Sofia Simula
Audrey Thompson
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja/kirjasto
puheenjohtaja@suomi-koulu.com
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com

Toni Sjö
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Antti Siika-aho
sihteeri
sihteeri@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja/Suomi-puoti
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
vanhempien edustaja
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Taru Karvinen
ohjaajien edustaja
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster
webmaster@suomi-koulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava
koulutusvastaava@suomi-koulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen

Keneen otan yhteyttä?
Suomi-koulun 

ohjaajat ja johtokunta


