
 

 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Viime vuonna juhlimme koulun 25-vuotista taivalta Teksasin auringon alla ja tämä vuosi on jatkunut juhliessamme Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä. 

Meillä täällä Teksasissa juhlavuosi huipentuu tulevaan marraskuuhun, aloitamme sen 1.11 näyttävästi YLE:n välityksellä. 
Koulumme on valittu mukaan Uutiset selkosuomeksi-videotervehdyksiin, jotka tulevat ulkomailla toimivista suomi-
kouluista.  Olen todella iloinen, että olemme jaksaneet taistella koulumme puolesta; te vanhemmat ja lapset, koulumme 
ohjaajat ja kaikki eri tehtävissä olevat apulaiset. Suurkiitokset myös Suomi-koulun johtokunnalle, meillä jatkaa menestyvä 
Suomi-koulu, ja samalla se tekee ennennäkemättömän tärkeää työtä suomalaisuuden, ja meidän vahvan identiteetimme 
puolesta.  Tämä on huomattu myös Suomessa onnistuneen tiedottamisemme kautta, ja tietenkin samalla olemme pitäneet 
aktiivisesti hyviä yhteyksiä eri organisaatioihin Suomessa. Meidän koulumme kuva valittiin myös Vuoden ulkouomalainen 
2017-tunnustuksen uutiseen (Suomen Silta lehti #2-3-2017 s. 29), eli kaikki Suomi-koulut ympäri maailmaa, jotka 
suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen levittäjinä olivat tämän hienon palkinnon arvoisia. Hienoa me kaikki! Lisäksi Orvo 
Välilän ottama kuva koulumme oppilaasta ja sekä eräästä johtokuntajäsenestä valittiin koko maailman kattavaksi 
tiedotekuvaksi ‘Suomi 100 maailmalla' tiedotteisiin sekä käsin että sosiaalisen median kautta kaikille netin välityksellä 
jaettaviksi. Olemme siis olleet paljon esillä. Finlandia Foundation s.12-13 on myös lahjoittanut huomattavan stipendin 
entiselle koulumme ohjaajalle Vilma Jäämurulle, joka on jatkanut aktiivisesti Suomi-koulun ohjaajana myös Minnesotan 
osavaltiossa. Edellämainitut huomionosoitukset ovat vaatineet pyyteetöntä työpanosta meiltä kaikilta, siitä kiitos kaikille!  

 

Olemme järjestäneet hienon superviikonlopun 10-12.marraskuuta. Juhlimme perjantaina 10.11 Dallas Starsin 
jääkiekkopelissä FINNISH PRIDE-iltaa, jossa Dallas Stars haluaa olla osallisena juhlistamassa heidän suomalaistaustaisia 
pelaajia sekä samalla Suomen itsenäisyyttä.  Ensimmäistä kertaa Dallas Starsin haluaa järjestää meille suomalaisille 
tällaisen mahdollisuuden. NHL:hän juhlii omaa 100-vuotista taivaltaan sekä Dallas Stars heidän omaa 25-vuotista uraansa 
NHL:ssä täällä Teksasissa. Kun olemme toivon mukaan saaneet juhlia jääkiekkopelin voittoa tuona iltana voimme jo 
seuraavana päivänä juhlistaa 100 vuotiaan Suomen itsenäisyyttä lauantai-iltana pidettävässä Finland 100 Gaalassa. Tämä 
on vertaansa vailla oleva koko Suomi-yhteisön eri organisaatioiden yhteinen ponnistus meidän kaikkien iloksi. Meitä on jo 
parisatapäinen joukko tulossa juhlistamaan Suomea ja sen itsenäisyyttä sekä sitä että meillä on etuoikeus olla itsenäinen 
kansa. Niin moni meistä on osallistunut tämän juhlan järjestelyihin, että jo kunnioituksena heitä kohtaan haluat varmasti 

j 

Suomikoululainen 
                           Lokakuu, 2017 
 

https://areena.yle.fi/1-3233686
https://www.lukusali.fi/reader/f0207954-3bb1-11e7-a127-00155d64030a
http://suomi100maailmalla.fi/fi/etusivu/
http://finlandiafoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/FFN-Newsletter-Spring-2017-FINAL-FOR-WEB-4-19.17.pdf
http://www.dallasstars.com/finland
http://www.finland100dallas.com/


olla mukana. Gaalassa juhlistamme myös tulevia ylioppilaita kauppakillan jakamalla Mannerheim-stipendillä. Toivon että 
kaikki nuoret katsovat tämän stipendin hakemisen arvoisekseen. 

Juhlien jälkeen tulee myös aika hiljentyä, ja sen me voimme tehdä heti sunnuntaina osallistumalla Suomi-kirkon 
juhlamessuun Suomen itsenäisyyden kunniaksi sekä samalla 500 vuotisen reformaation kunniaksi. Onneksi tämän 
superviikonlopun jälkeen meillä on hetki aikaa hengähtää ennen koulumme omia itsenäisyyspäiväjuhlia 2.joulukuuta, niistä 
lisää myöhemmin. 

 

Muistutan vielä, että laittakaa kaikki kalentereihinne KONE-vierailu tänä lauantaina, ja seuraavalla koulukerralla juhlimme 
isiä suomalaisen isänpäivän merkeissä. 

 

Viime koulukerralla pidimme jäsenkokouksen, jossa hahmottelimme tulevan lukuvuoden suuntaviivat ja budjetin, sekä 
kävimme läpi viime lukukauden toimintaa. Olemme uudistaneet hieman tuntien pitoa eli mahdollisuuksien mukaan jaamme 
ryhmät eri opetustilanteiden mukaan. Samalla muutoksia on tullut opetusmetodeihin sekä opetussuunnitelmaan. Meillä on 
hienoja, päteviä ja innokkaita ohjaajia, jotka ymmärtävät Suomi-koulun tärkeyden. Iloksemme toteamme myös, että 
saimme mukaan yhden uuden ohjaajan toimintaamme, sekä jäsenistö antoi tukensa nykyiselle johtokunnalle, joka jatkaa 
toimintaansa. Nyt meillä on ohjaaja jokaiselle ryhmälle ja lukuisia apuohjaajia auttamassa koulutuntien pidossa, 
vanhemmilta odotetaan mukaantuloa kaikkeen mahdolliseen mitä koululla tapahtuu. Olet aina tevetullut, anna osaamisesi 
ja innostuksesi kuulua ja näkyä, ole tavoitettavissa. Tehdään kouluamme yhdessä, kieleilyn ja hauskan kautta. Mottona 
Suomi-koulua yhdessä!  

  

- Pj Leila Jäämuru  

 

Ps. Muistattehan, että koulumme sijaitsee työpaikalla, missä meiltä odotetaan asianmukaista käytöstä. Kaikki huutaminen, 
juokseminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Käyttäydymme siellä kuin yleensäkin amerikkalaisissa kouluissa 
kouluaikana käyttäydytään. Teemme kuuliaisesti niinkuin ohjaajat meitä ohjaavat. 

Kiitos kaikille tämän ymmärtämisestä! 

 
  

http://www.fabg-dallas.com/scholarships/


 

 
 

 
  



Suomi-koulun ohjaajien esittely 
 

 
 
Saija on reipas kahden kouluikäisen, Sonjan ja Samulin äiti. 

Hän on toiminut Suomi-koululla opettajana jo kohta nejän 

vuoden ajan ja pitää lasten kanssa työskentelemisestä kovasti. 

Vapaaehtoistöiden ohella hän toimii Mary Kay kosmetiikka 

edustajana, eli hänen kauttaan löytyvät laadukkaat ihonhoito- 

ja meikki tuotteet niin arkeen kuin juhlaan. Lahjapalvelu pitää 

hänet myös mukavan kiireisenä. Vapaa-ajallaan hän harrastaa 

Taekwondoa, lukemista, elokuvien katselua ja matkustelua 

perheensä kanssa. Saija toivottaa koululaisille ja heidän 

vanhemmilleen oikein ihanaa uutta kouluvuotta! 

 

 

 

 

 

 
Hei, 
Asun toista vuotta Teksasissa ja on tarkoitus jäädä kesään 2018 asti. Tänne 
muutettiin mieheni Lassen työn takia, ja ollaan viihdytti hyvin, meillä on kaksi lasta, 
jotka myös käyvät Suomi-koulua. Olen kotoisin Helsingistä ja olen opiskellut 
muotoilua, entisessä Taideteollisessa korkeakoulussa. Opiskeluaikana tein töitä 
keramiikka opettajana, ja ennen takaisin muuttoa tein töitä lastentarhaopettajana 
päiväkodissa. Minulla on aina vähintään yksi kirja kesken, ja pidän myös 
piirtämisestä ja valokuvaamisesta. 
Lotta Fagerholm 

 

 

  

 



Moi! 
 
Olen ollut Suomi-koulussa ohjaajana viime syksystä lähtien (Rölleillä) ja 
tänä syksynä luotsaan 5-6v. Aapeleita. Olen kotoisin Kalajoelta, meren 
rannalta, ja tänne preerialle muutettiin lähes 4 vuotta sitten miehen työn 
vuoksi n. 10 Oulun vuoden jälkeen. Työhistoriani pitää sisällään 
perhepäivähoidon ohjaajan ja lastensuojen avohuollon työsarat sekä 
tietojärjestelmäasiantuntijan työn. Perheeseeni kuuluu aviomies Risto, 
pian 6 vuotta täyttävä Hilla ja vanhaherra Iivari, kääpiösnautseri. 
Perheen kanssa yhdessä mm. ulkoillaan, käydään geokätköilemässä, 
pyöräillään, uidaan, golffataan, tehdään suunniteltuja ja extempore road 
trippejä, tykätään pelata erilaisia pelejä ja kokkailla kivoja ruokia.  
Suomi-koulussa mukana olo on tukenut lapsemme suomenkielen 
säilyttämistä ja muutenkin Suomi-koulu on meille tärkeä paikka päästä 
tapaamaan muita DFW-alueen suomalaisperheitä. Suomi-koulu kiva juttu 
koko perheelle! 
 
Nähdään koululla! 
Annukka Hietala 
 
 
 
 
Moikka! 

 

Tässä kirjoittaa Sara, 22-vuotias college-opiskelija. Olen asunut Texasissa 

nyt kolme vuotta ja ollut suomikoululla mukana melkeinpä vuoden verran. 

Alunperin muutin Texasiin perheeni kanssa, mutta muut perheestä lähti jo 

Suomeen takaisin. Nyt siis asusttelen Dallasissa meidän koulun 

kampuksella huonekavereiden kanssa. Kouluni nimi on Christ For The 

Nations Institute ja valmistun sieltä nyt joulukuussa pääaineena 

Marketplace Leadership Major. 

 

Vapaa-ajalla tykkään lukea, urheilla ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Maailmanmatkailu on myös ihan mun 

lempijuttuja. Suomikoululla olen ohjaajana 3-4-vuotiaiden Röllien ryhmässä. Musta suomikoulu on huippu juttu, 

kun saadaan opetella suomea ja viettää aikaa yhdessä. Ei ehdi koti-ikäväkään iskeä, kun on muita suomalaisia 

lähellä. 

 

 

 

 
 



Taylor on toiminut jo kaksi vuotta Suomi-koulun ohjaajana Taylor on 

opettanut sekä Isoja koululaisia sekä Tex lapsia, joiden parissa hän jatkaa 

tänä vuonna. Taylor on syntynyt Suomessa, mutta asunut suurimman osan 

elämästään Yhdysvalloissa.  Hän on innokas kehittämään Suomi-koulun 

toimintaa ja ideoimaan erilaisia tapahtumia. Taylorin harrastuksiin kuuluu 

mm. piirtäminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei, olen Taru ja muutin Teksasiin noin neljä vuotta sitten. Ohjaan 
Suomi-koulussa POP-ryhmää. Ryhmäni lapset ovat 0-3 -vuotiaita. 
Heidän kanssa opitaan uutta leikin, laulun ja joskus myös taiteilun ja 
askartelun avulla.  
Ammatiltani olen kuvataideopettaja ja taide on minulle tosi tärkeää. 
Tykkään taiteilla itsekin, tosin tällä hetkellä annan suurimman osan 
ajastani 3-vuotiaalle pojalleni ja melkein 2-vuotiaalle tytölleni. Heidän 
kanssaan päiväni sujuvat iloisesti ja vauhdikkaasti touhuten, joogaten 
ja lenkkeillen. 
 

 
  



 

  



FABG.N MANNERHEIM STIPENDI 
 
 

 
 
 
  



 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
 
 
Kirjastoon on hankittu kymmeniä uutuus kirjoja Suomesta. Nyt löytyy 
mm Jenni Haukion toimittama runokokoelma Katso pohjoista 
taivasta, mielenkiintoinen Matka muinaiseen Suomeen - 11000 
vuotta ihmisen jälkiä Suomessa ja vuoden 2017 kirjallisuuden Nobel-
palkinnon voittaneen Kazuo Ishiguron Haudattu jättiläinen. Voit myös 
lukea näyttelijä Ville Haapasalon tarinoita hänen vuosistaan 
Venäjällä ja elokuvan myötä suosioon nousseen Antti Tuurin Ikitien. 
Lisäksi on hankittu halutuimpia kotimaisia dekkariuutuuksia ja liuta 
käännöskauhua.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lapsille ja lastenmielisille on hankittu muun muassa Aku Ankkaa, Mauri Kunnasta, Timo Parvelaa ja 
Sinikka Noposta, sekä nuorille tiedonhaluisille kaksi kirjaa Linda Liukkaan sarjasta Hello Ruby. 
 
Joulusuklaita odotellessa, tulkaa lainaamaan uutta luettavaa!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Kirjaston Kätköistä (teksti ja kuvat Sanna-Maria Holopainen) 

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

Tatun ja Patun Oudot Kojeet, 
Aina Havukainen, Sami Toivonen 
 
Tatu ja Patu ovat neroja! Kukapa meistä ei olisi haaveillut 

aamutoimiautomaatista, jonka voi ohjelmoida muuntamaan 

sinut hetkessä aamuzombiesta edustuskuntoon. 

Puhumattakaan, että näin Texas State Fairin aikaan 

ihmismeripelastusliivit olisivat siinä vilinässä tarpeen.  

 

Hauskoin havainnollistavin kuvin Tatu ja Patu esittelevät 

lukijalle 14 mahtavan innovatiivista keksintöään, jotka saavat 

sinut miettimään, miksi kukaan ei ole tajunnut hoksata näitä 

aiemmin.   

 

 

Avioliittosimulaattori, 
Veera Nieminen 
 
Mikä on tehokkain keino testata muutaman viikon vanhaa 

suhdetta? Muuttaa kuukaudeksi uuden heilan kotitilalle ja 

saada kulttuurishokki. Jos on Amerikan itä- ja länsiosilla 

omat eronsa, niin kyllä niitä meidän pienessä Suomen 

maassakin riittää.  

 

Mäkihyppääjä Toni Niemisen ex-vaimo käsittelee 

mahtavalla huumorilla, kuinka lupsakka karjalaistyttö 

koittaa istuttaa itseään länsi-suomalaiseen pikkukylään. 

Jurojen kaavoihinsa kangistuneiden maajussien lypsytilalla 

kääretortusta voi saada aikaan katastrofin ja tiskikoneen 

täyttämiseen tarvittaisiin ohjekirja.  

 

Kirjaa lukiessa nauraa väkisinkin ääneen. Lisäksi sivuoireena termit mie ja sie saattavat harvinaisen 

tehokkaasti siirtyä kirjan sivuilta kummittelemaan omaan ajatuksenjuoksuun.    



 

 

 

 

 

 

 

Suomi 100 Dallas on yksi Suomi 100 hankkeen monista ympäri maailmaa toteutuvista 
virallisista juhlahankkeista vuonna 2017. Sen idea on yksinkertaisuudessaan juhlistaa 100 
vuotiasta Suomea Dallasissa YHDESSÄ, kooten mukaan Dallasin alueen kaiken ikäiset 
suomalaiset, suomalaiset organisaatiot, Suomen ystävät ja sponsorit. Suomalaisella sisulla ja 
talkoohengella luoden, tehden ja juhlien! 

Aikataulua päivitetään juhlavuoden kuluessa: 

 
Marraskuu 1.11. Pohjois-Teksasin Suomikoulun tervehdys Ylen kanavalla 

                        10.11 Finnish Pride Night - Dallas Stars vs. New York Islanders 

                        11.11 Itsenäisyyspäivä Gaala 

                        12.11 100-vuotisjuhlamessu kirkolla 

 

 

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi, ilmoita Suomi 100 tapahtumasta ja/tai pysy ajan 
tasalla olemalla mukana Suomi 100 Dallas postituslistalla! Pidetään yhdessä Suomen 
lippua korkealla Dallasissa!  

Finland100Dallas@gmail.com 
 

                                                       Finland100Dallas

https://finland100dallas.com/events/2017/11/10/finnish-pride-night-dallas-stars-vs-new-york-islanders


Finland 100 Gala-lippuja myynnissä vielä pieni erä! 
 
Lippuja osoitteesta: 
https://finland100dallas.com/ 
 

 
 

 
  

Finnish American Business Guild is organizing 

 ice hockey night with Dallas Stars 

Come dressed in Finnish national colors/jerseys 

Discounted group tickets 

POST GAME EVENT: 

Join the ice with Finnish players for a group photo 

Portion of ticket sales will go for funding of the Finland 
100 Gala night on Nov. 11th, 2017. 

 

https://finland100dallas.com/
https://www.fevo.com/edp/New-York-Islanders-3o4UsBP8


 

 
 



Suomi-Bändejä Dallasissa 
 
 
31.10.2017 Children of Bodom & Lost Society (Gas Monkey Live) 
 
3.11.2017 HIM (South side Ballroom,Dallas) 
 
17.4.2018 Nightwish (The Bomb Factory) 
 
8.5.2018 Kamelot, Delain & Battle Beast (House of Blues, Dallas) 
 
 

             
                                                                                                                         Him 
 

     
 
  



 
Suomikirkon kuulumisia 

 
Suomikirkon uutisia (Teksti Jarmo Tarkki) 

 

Dallasin Suomikirkon syksyn ohjelma: 
 
 *   Sunnuntaina, marraskuun 12. klo 15.  Suomi 100 ja reformaatio 500 juhlamessu. Mukana Pohjois-Teksasin ja Pohjois-
Louisianan synodin piispa Erik Gronberg ja Töölön seurakunnan kirkkoherra Auvo Naukkarinen. 
 *   Kauneimmat joululaulut lauantaina, joulukuun 16. klo 17, Leila Jäämurun ja Ruusamari Tepon johdolla. 
 
Lisäksi meillä on upeita koko Teksasin ja Kalifornian Suomikirkon yhteisiä tilaisuuksia Santa Monicassa (St. Paul’s 

Lutheran Church, 958 Lincoln Blvd, Santa Monica): 

 

      Tiistaina, lokakuun 31. klo 19:30. Uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla. Martti Luther naulasi 95 teesiänsä Wittenbergin 

linnankirkon oveen tasan 500 vuotta aikaisemmin, v. 1517. Tästä alkoi uskonpuhdistus. Piispa Guy Erwin, jonka 
erikoisalana on reformaatioajan historia, pitää esityksen, jota seuraa lyhennetty messu. 
 
      Marraskuun 5. klo 13. Piispa Guy Erwin asettaa professori Kirsi Stjernan virkaan — hänestä tulee professori Veli-Matti 
Kärkkäisen kanssa meille uusi osa-aikainen ”Associate Pastor”. Mukana tilaisuudessa ovat myös Töölön seurakunnan 
kirkkoherra Auvo Naukkarinen ja Veli-Matti Kärkkäinen. 
 
      Keskiviikkona, joulukuun 6. klo 14. Piispa Guy Erwin on mukana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlamessussa. 
 
 
 

TERVETULOA KIRKKOON! 

Pastori Jarmo Tarkki 

 

 

Joulukuu, 2014 

 



 
 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 
iltaleila@verizon.net 

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 
toni.sjo@gmail.com 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 
 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 
 

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

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
antti.siika-aho@ramboll.fi 
sihteeri@suomi-koulu.com 
 

Pallerot, Omput  Pellet 0-2 (POP)  
Taru Karvinen 
pallerot@suomi-koulu.com 
 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
htiainen99@gmail.com 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Röllit 3-5 
Sara Mäkinen  
rollit@suomi-koulu.com 
 

Ohjaajien edustajat 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
Lotta Fagerholm 
lotta@fagerholmtoimela.com  
 

Aapelit 5-6, koululaiset 6-8, Isot 
koululaiset, Tex- lapset (AKT) 
Annukka Hietala 
annukka.hietala@outlook.com 
Saija Taavettila  
saija.taavettila@iki.fi 
Lotta Fagerholm 
lotta@fagerholmtoimela.com 
Taylor Thompson 
thompson20120@yahoo.com 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Sara Laine, Joakim Laine, 
Alexandra Aaltonen, Emil Aaltonen, Samuli 
Hirvilampi 
 

Asiantuntijajäsen 
Santeri Leskinen 
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