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Joulukuu 2009          www.suomi-koulu.com

Lukuvuosi 2009 sai arvoisensa päätöksen 
koulumme joulujuhlassa. Juhlan aloitti Oskari 
Pirhonen trumpettisoololla “Joulupuu on raken-
nettu”, jonka jälkeen kaikki Suomi-koulun 
lapset tulivat eteen laulamaan samaisen laulun 
Hannan Kattilakosken luotsaaman Nuorten 
Puhallinorkesterin säestämänä. Nämä virittivät 
kuulijat ja lapset joulun odotukseen.

Palleroiden esitys “Porsaita äidin oomme 
kaikki” kirvoitti mahtavat aplodit ja hersyvät 
naurut. Tämän jälkeen kuuluikin koputusta 
ovelta, Joulupukki “Kukkakummulta” oli 
saapunut lahjapaketteineen koululaisiamme 
ilostuttamaan. Samalla kun Joulupukki ojensi 
lahjan, antoivat ohjaajat koululaisille syksyn 
todistuksen osallistumisestaan Suomi-koulun 
opetukseen. Kaikki muistimme kiittää ja laulaa 
“Kiitos, kiitos Joulupukki” hänen jatkaessaan 
matkaa seuraavalle koululle. Lopuksi saimme 
kuunnella vielä nuorten soitantaa, sekä Hannan 
huilusoolon. Juhlat olivat antoisat ja läm-
minhenkiset, täynnä lasten iloa ja riemua. On 
mahtavaa, että saamme viettää tälläisiä juhlia 
arjen kiireiden keskellä. Kiitokset kaikille juhlaan 
osallistujille, te teitte Juhlan.
 
Vuosi on ollut kiireinen, mutta seesteinen koulun 
historian kulussa, olemme saaneet olla samoissa 
tiloissa ja yhteistyö muiden alueen suomalaisten 
yhteisöjen välillä on ollut hedelmällistä. Yhteiset 
voimavarat tuottavat enemmän elämyksiä 
useamman saataville, mistä Suomi-koulu 
on erityisen ylpeä. Vanhempien arvostus 
suomenkielen tärkeyteen on yksi syy, miksi 
koulumme on saavuttanut vankan jalansijan 
Dallasin alueen suomalaisten keskuudessa, 
toinen yhtä painava seikka on ohjaajien 
ammattitaito, kiinnostus ja tekemisen ilo. Ilman 
heitä ja vanhempien arvostusta ei Suomi-koulua 
olisi. Kiitos kaikille ohjaajille ja vanhemmille 
Suomi-koulusta! 
 
Koulussamme on kuluneen vuoden aikana autta-
neet lukuisat kädet. On vierailevat luennoitsijat, 
johtokuntalaiset, apuohjaajat, kahvittajat, sii-
voojat, kuvaajat, leipojat, kirjastohelpperit yms. 
He kaikki tekevät tätä ihan vapaaehtoisesti. 
Sydämelliset Suurkiitokset! Kiitokset myös 
kaikille, jotka ovat tukeneet kouluamme 
erilaisten lahjoituksin! 
 
On aika hiljentyä hetkeksi, viettää aikaa 
rakkaimpien kanssa ja kerätä voimia 
uusiin koitoksiin. Nauttikaamme Joulusta, 
juhlistakaamme Uutta Vuotta 2010, ja nähdään 
tammikuussa!
 
Lämpimin terveisin koko Suomi-koululta,
 
pj. Leila Jäämuru

Suomikoululainen
Joulukuu 2009



Joulukuussa Syntymäpäiväänsä juhli-
vat seuraavat Suomi-koululaiset :
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Kirjastokuulumisia

Rakennustyöt jatkuvat aikatauluissaan, joten odotamme vielä 
uusia tilojamme. Nyt hengähdämme hetken, vietämme Joulun 
aikaa ja palaamme tammikuun puolella kirjastolle.
 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010!
 
Toivottavat,
-kirjatohelpperit-

Stella Vaisanen, 9.12. 7v
Willow Guernsey, 22.12. 1v

Paljon Onnea Willow ja Stella !Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2010 !



Ohjaajien Kiitokset 
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Kiitokset 
kaikille 

reippaille 
Ompuille ja heidän 

vanhemmilleen kuluneesta 
syyslukukaudesta. 

Riemullista joulunodotusta, 
rauhallista joulua ja kaikkea 

hyvää alkavalle vuodelle!

Tiia ja Sofia

Piparintuoksuista 
joulua kaikille 

pienille Pallero-
ryhmäläsille sekä 

kiitokset oikein mukavasta 
syksystä ! Nauttikaa 
ensimmäisen joulun 
ihanuudesta täysillä !

t. Katariina

Jouluinen 
tervehdys kaikille!

Vauhdikas ja värikäs Suomi-koululaisten syksy 
on vaihtunut talviaikaan. Joulu on ihan pian ovilla 

kolkuttelemassa ja vuosi vaihtuu uuteen. Isot koululaiset saivat 
oppia syksyn aikana monia uusia asioita. Selvää kehittymistä oli 

havaittavissa kaikissa lapsissa. Tunnit kuluivat aina liiankin nopeasti 
kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä. Isojen koululaisten ryhmä on tosi 

cool!

Syksyn tuntien toteutus oli tasokasta, koska niin moni suuren ja lämpimän 
sydämen omaava aikuinen antoi aikaansa tuntien suunnitteluun ja toteutukseen. 
Minullakin oli ilo pitää äidinkielen ja piirustuksen tunnit. Kaikkein mahtavimmat 

kiitokset kajahtavat vapaaehtoisille vanhemmille, kuten Rani Hanhisalolle, 
joka ohjasi kotitaloustunnilla herkkuvohveleiden valmistamisen. Toni Siikala 

veti ammattitaidolla reippaan ja iloisen liikuntatunnin. Michael Montonen 
valotti ilmeikkäästi videoin ja sanoin sekä lasten kanssa mielenkiintoisin 
keskusteluin monikulttuurisuutta. Käsityötaiturin, Jaana Kattilakosken 

opastuksella syntyi Suomesta tuoduista rukiinoljista hienoja 
himmeleitä, jotka voi tänä jouluna ripustaa vaikka kuusen oksalle.

Joulun Rauhaa ja Riemukasta Uutta Vuotta!
Kristiina Ahlfors ja Isot koululaiset
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Suomi-koulun joulujuhlan satoa.... 



Itsenäisyyspäivä Gaala 5.12. 2009

       Suomen 92:tta itsenäisyyspäivää juhlittiin 
La Cima Clubilla, Irvingissä, Teksasissa lauan-
taina 5.12.2009. La Cima Clubin sijainti tar-
josi yli 100 gaalavieraalle upean näkymän 
metropleksin yli.

Gaalan viralliseen ohjelmaosuuteen sisältyi 
Suomen ja Yhdysvaltojen lippujen esittely. 
Jan-Erik Luukkonen lauloi sekä Maamme-
laulun, että Yhdysvaltojen kansallislaulun 
Starred Spangled Banner:in. Finnish-American 
Business Killan puheenjohtaja Michael Mon-
tonen avasi tilaisuuden toivottaen kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi. John Laine, Suomi-
Amerikka yhdistyksen entinen puheenjohtaja, 
esitteli vierailevan kunniapuhujan, tohtori 
Philip Johnsonin, joka on Finlandia Univer-
sityn presidentti.Tohtori Johnson esitteli pu-
heenvuorossaan Finlandia Universityn, joka 
sijaitsee Hancockissa Michiganin osavaltiossa. 
Finlandia University on liberal arts yliopisto ja 
opiskelijoita heillä on noin 700. Yliopistossa 
henkii vahvat yhteydet Suomeen, ja se tar-
joaa opiskelijoille muutakin kuin pelkän yliopis-
totutkinnon.
    
Gaalan merkitys suomalais-amerikkalaiselle 
yhteisölle on kiistaton, ja samalla kilta tukee 
myös arvokkaita hyväntekeväisyyskohteita: 
Suomi-Koulua ja Ronald McDonald House:a. 
Finnish-American Business Guild on ollut 
Suomi-koulun ylpeä sponsori yli viisi vuotta. 
Yhteistyö alkoi killan aloitteesta ja halusta 
tukea suomenkielen opettamista ja opiskelua 
Pohjois-Teksasissa. Koulun palveluista hyötyvät 
monet suomalais-amerikkalaiset perheet.

Illan viihteestä vastasi yhtye Runaway Finns, ja 
heidän rytmeissä oli tunnelma korkeimmillaan

ja tanssilattialle oli tulijoita. Yhtye teki loista-
van keikan - Suurkiitokset Sampolle ja hänen 
bändilleen upeasta illasta!

Ensimmäistä kertaa gaalan ohjelmaan sisäl-
tyi jotain uutta ja erilaista – Marimekon 
muotishow. Gaalayleisö sai nauttia otteita 
kevään 2010 ‘Back to Basics’ malliston 
luomuksista. Kuusi upeaa mallia Marimekon 
kauniissa asuissa kiteytti malliston teeman 
– Marimekko oli valinnut vuosien varsilta 
kauneimpia designejaan ja niistä oli loihdittu 
elegantteja ja raikkaita mekkoja, paitoja ja 
muita asuja, sekä juhlaan että arkeen.

- Saamamme palautteen mukaan ilta vaikutti 
olevan menestys, kommentoi Finnish-
American Business Guildin puheenjohtaja 
Michael Montonen. – Ihmisillä oli hauskaa, 
ja suomalais-amerikkalainen yhteisömme sai 
juhlia meille suomalaisille tärkeintä juhlaa, 
Suomen itsenäisyyspäivää. Suurkiitokset 
kaikille vieraille ja erityisen kiitollisia olemme 
sponsoreillemme, jotka tekivät gaalasta 
mahdollisen.

Seuraava yhteistapahtuma on vauhdikkaissa 
tunnelmissa American Airlines Centerissa, 
jääkiekko-ottelu Dallas Stars – Detroit Red 
Wings. Ottelu on lauantaina 16.1.2010 klo 
1pm. Kyseessä on koko perheen tapahtu-
ma, joten tule kannustamaan omaa jouk-
kuettasi koko perheen voimalla ja tuo vaik-
ka naapuritkin! Liput otteluun maksavat 
$25/hlö ja $35/hlö lipun hintaan sisältyy 
herkuttelubuffet Dr. Pepper Bottlin Plant:ssa 
missä tarjoilu alkaa jo 11:30am.

Lisätietoja tapahtumasta ja lippuja voit tilata 
www.fabg.org osoitteesta, Events-sivulta. 
Nähdään matsissa!

Teksti: Lisbet Beck, Michael Montonen
Kuvat: Tuija Räinä
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Kaamos-kuoro toi lauluillaan juhlaan ansaittua juhlavuutta

Runaway Finns, kuvassa : Vesa Anttila, Tiia Kunnari, 
Maria Isohanni



Suomi-kirkko kiittää ja kutsuu
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Hei Suomi-koulun väki! Vietäämme nyt 
jännittäviä aikoja.  Joulu on jo ovella ja 
vuosi lähestyy loppuaan. Näin vuoden 
lopulla katse kääntyy aina hetkeksi – 
onneksi vain hetkeksi – menneeseen. 
Mitä siellä näkyy, miten vuosi on mennyt? 
Siellä näkyy paljon hyvää. Erityisen 
hyvää on ollut se saumaton yhteistyö, 
mikä on toteutunut Suomi-koulun ja 
Suomi-kirkon välillä. Meillä on ollut monta 
yhteistä juhlaa, jotka ovat olleet hienoja 
kokemuksia ja elämyksiä sekä lapsille 
että aikuisille. Meillä on paljon yhteistä 
suomi-sanan lisäksi. Aikoinaan kirkko 
aloitti koko opetustoiminnan  Suomessa 
ja tänäänkin kirkko haluaa olla antamassa 
kasvun siemeniä lasten ja nuorten 
elämään. Kirkko haluaa olla pitämässä 
yllä sitä suomalaista kulttuuriperinnettä, 
missä meidän juuremme ovat vahvasti 
joko tiedostaen tai tiedostamatta kiinni. 
Totta kai maailma muuttuu ja tänä 
päivänä se muutos on vielä varsin nopeaa, 
mutta tässä muutoksessa onkin vielä 
tärkeämpää tiedostaa omat juurensa ja 
kulttuuriperintönsä.  Ja näihin kuuluu juuri  
tietoisuus meitä suuremman läsnäolosta ja 
siunauksesta.

Haluamme kiittää tästä vuodesta ja 
toivomme ensi vuodelle taas hyviä 
tapahtumia ja juhlia Suomi-yhteisön 
parhaaksi. Samalla toivotamme 
kaikille siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja rauhallista joulunaikaa 
– aikaa joulukiireiden keskellä myös 
levähtämiseen ja itsensä hoitamiseen.

Jouluhartaus aatonaattona keskiviikkona 
23.joulukuuta klo 19.00 ja joulukirkko 
joulupäivänä perjantaina 25.joulukuuta klo 
18.00. Tervetuloa!

                  Irene ja Seppo 



Ohjaajat ja Luokat  

Syksy 2009

Pallerot 
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Omput 
Tiia Hyde
tiiahyde@earthlink.net

Pellet
Susanne Farhadi
susannefarhadi@hotmail.com

Röllit 
Heidi Luukkonen
heidi.luukkonen@luukku.com

Eskari
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Eka-Tokaluokka
Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Isot koululaiset
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Apu-ohjaajat
Hanna Kattilakoski
Laura Kattilakoski
Sofia Hyde
Viivi Räinä
Vilma Kuvaja

Johtokunnan jäsenet

Syksy 2009

Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
214 - 224 2429
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Rahastonhoitaja
Tuija Räinä
tuija22@gmail.com

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Kirjastonhoitaja
Leila Jäämuru, 
214 - 228 2429
iltaleila@verizon.net

Suomikoululainen
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi
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