
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Jälleen on kouluvuosi takana, ja kesän ihanuudet edessä. Me suomikoulussa olemme todella otettuja, että olette pitäneet 
tärkeänä sekä suomen kielen oppimista että suomalaista kulttuurin ylläpitoa ja käyneet ahkerasti suomikoulussa, vaikka 
viikonloput ovat kaikilla tosi kiireisiä moninaisten harrastusten vuoksi. Teimme kaikkemme, että saitte ajallenne hyvän 
vastineen. 
 
Suurkiitokset meidän ihanille ja ammatimaisille ohjaajille sekä innokkaille nuorille apuohjaajille. He ovat tehneet 
erinomaista työtä! 
 
Kiitän myös koulumme johtokuntaa ansiokkaasta vuodesta ja hyvistä päätöksistä. Myös kaikille muille vapaaehtoiselle, 
jotka ovat olleet auttamassa kouluvuoden aikana erilaisissa toiminnoissa, mm. valokuvaaminen, videointi, kahvittelut, 
ruoanlaitot, tilintarkastukset, jne.... kiitos teille kaikille! 
 
Erityiskiitokset Sanna Siurumaalle ansiokkaasta työstä pienten lasten suomen kielen opetuksesta monin eri tavoin, Viivi 
Almiralle eskari-ikäisten ryhmien vetämisestä ja erinomaisesta työstä ohjaajien edustajana. Tulemme kaipaamaan vielä 
monesti työpanostanne. Hyvää matkaa Suomeen ja menestysta uusiin haasteisiin siellä! 
 
Lisäksi Milla Eskelinen, Jenni Vänttinen, ja Laura Gray joutuivat lopettamaan kesken lukukauden työkiireiden vuoksi, mutta 
toivotaan että he palaavat taas toimintaamme mukaan jossain välissä. Kaikille suurkiitokset!! 
 
Lämmintä ja iloista kesää kaikille Suomi-koulun oppilaille ja vanhemmille sekä tietenkin koko Suomi-yhteisölle! Nähdään 
syksyllä, viimeistään 9.9.2017 klo 10 suomikouluillen. 
 
-pj. Leila Jäämuru 
 

  

j 

Suomikoululainen 
                           Touko-kesäkuu, 2017 
 



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
Tervetuloa kirjastolle ja puotiin myös kesän aikana. Pidämme ovet auki ja kahvipannun kuumana joka 

keskiviikko klo 11.30-13.30.  

 

Tuoretta leipää toimitamme vielä kesäkuun ajan ja sen jälkeen 

elokuussa. Muistathan tehdä leipävarauksesi viimeistään 

edellisen viikon perjantaihin mennessä. Varauksen voit tehdä 

käymällä kirjastolla sen ollessa auki tai suoraan Ninalle 

(nina.pirhonen@verizon.net). 

 

Tule tutustumaan kirjaston tuhansiin tuotteisiin. Meiltä löytyy 

luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa kaikenikäisille. On 

äänikirjoja, lehtiä, elokuvia, cd:tä, pelejä, sekä tietenkin kirjoja, kirjoja ja kirjoja. 

 

Puodin suklaavalikoima saattaa kesän aikana olla jonkin verran normaalia vaatimattomampi, mutta 

muiden tuotteiden osalta saamme täydennystä kuukausittain.  

 

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat asiakkaat! 

 

 

 

Kirjaston on avoinna  

6.7. – 31.8.2017  

vain keskiviikkoisin  

klo 11.30 - 13.30 
 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Syyskuu 9.9 Sata virttä  

Marraskuu 11.11 Itsenäisyyspäivä Gaala!  

 

 

 

 

 

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 
  



 

 
  



Vuoden ulkosuomalainen 
 

Hyvä Suomi-kouluväki, 

suomalaisuuden päivän ja lähestyvän äitienpäivän kunniaksi julkistamme tänään uutisen: Suomi-

Seura ry on valinnut Vuoden ulkosuomalaiseksi 2017 … SUOMI-KOULUT! 

Suomi-koulut palkitaan innolla, tarmolla, taidolla ja suurella sydämellä tehdystä työstä suomen kielen 

ja suomalaisen kulttuurin hyväksi ulkosuomalaislasten ja –nuorten parissa. Jokainen Suomi-

koulutyössä tavalla tai toisella mukana oleva ja mukana ollut voi ottaa tämän huomionosoituksena 

omalle henkilökohtaiselle panokselleen maailmanlaajuisen Suomi-kouluyhteisön hyväksi. 

Jokainen Suomi-koulu tulee saamaan Vuoden ulkosuomalainen 2017 –kunniakirjan tämän vuoden 

aikana. 

Vuoden ulkosuomalainen 2017 –valinnasta laadittu lehdistötiedote on liitteenä. 

Iso kiitos koko Suomi-kouluväelle ja lämpimät onnittelut! Valinta ei olisi voinut olla parempi Suomi 100 

–juhlavuonna. 

Koko Suomi-Seuran väki onnittelee Suomi-kouluja! 

 



 
  



Suomikoulujen koulutuspäivät Montrealissa 6-7.5.2017 
 
Suomi-koulujen koulutuspäiviä järjestetään vuosittain ympäri maailmaa. Elokuun lopussa 

kokoonnutaan vuosittain kouluttautumaan Helsinkiin ja Euroopassakin kouluttaudutaan kuulemma 

usein ja isosti. Amerikan mantereella koulutukset ovat jääneet pitkäksi aikaa omien koulujen 

koulutuspäiviksi, mutta tänä vuonna Montrealin Suomi-koulu päätti ottaa järjestääkseen suuret, koko 

Pohjois-Amerikkaa koskevat koulutuspäivät!  

 

Kiitos Montrealin Suomi-koulun ison ponnistuksen sekä Kone Konsernin $4000 koulutuspäivätuen, 

pääsi Pohjois-Teksasin Suomikoulusta lähtemään 7 halukasta ohjaajaa ja hallituksen jäsentä 

kuulemaan ja oppimaan suomenkielen opetuksen uusia tuulia sekä verkostoitumaan 7 muun Pohjois-

Amerikan Suomikoulun kanssa! 

     
Metrossa matkalla jonnekin                                                                                  Sateinen Montreal ja värikkäät sateenvarjot 

 
Koulutuspäivien lisäksi ehdimme tutustua Montrealin kaupunkiin, joka oli kaikin puolin kiinnostava! 

Montreal ei ole mikään kiiltokuvamainen kaupunki, vaan rouhea ja eläväinen, oman karaktäärin 

omaava moniulotteinen paikka. Kaupungin vilinässä, puistojen lomassa ja kaupungin osien 

muuttuessa silmä näkee kävelijöitä ja juoksijoita. Ohi vilahtaa skeittaria, pyöräilijöitä ja rullaluistelijoita. 

On nuoria makoilemassa puisto-picnicillä, on lapsia käyttäen itsenäisesti julkista liikennettä, on 

taiteilijaa, ja on vaan yksinkertaisesti paljon erilaisia ihmisiä nauttimassa kaupungin hyvästä tunteesta 

ja sykkeestä. Matkallamme huomasimme, että Montreal on kaunis sattellakin ;) Sateen sattuessa 

kannattaa vierailla esimerkiksi uskomattoman kauniissa Notre Damessa! 

 



 
Notre Dam 

                
 

 
 
Montreal on ranskankielinen kaupunki ja erittäin ylpeä “ranskalaisuudestaan”. Ranskalaisuuden ja 

eurooppalaisen fiiliksen huomasi myös ravintoloissa. Viinilistoilla oli pääasiassa eurooppalaisia viinejä 



ja muutenkin menút olivat ranskankielisiä ja -tyylisiä. Juustoja ei syödä alkupalaksi viinin kanssa, vaan 

aterian päätteeksi. 

 

   

Kanaa ja vihanneksia                                                                                                             Ruoan päättävät juustot 

 

Itse koulutuspäivät pidettiin Montrealin Suomi-koulun tiloissa. Luennoista vastasivat pääosin Jenni 

Alisaari, KM  sekä Veera Toivonen, Suomi-koulujen Tuki ry:n puheenjohtaja, työpistetyöskentelystä 

kertoi Kristiina Lieri, New Yorkin Suomi koulusta. Jenni Alisaaren luennot perustuivat hänen tekemään 

väitöskirjaan,  ”Laulamalla opettaminen tehostaa Suomen kielen oppimista” Songs and poems in the second 

language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency . 

 

Osingossa ”Monikielisyys, identiteetti ja kielen oppiminen; vanhempien ja kodin rooli kielen 

oppimisessa”( Sari Arel /Jenni Alisaari) Jenni Alisaaren kertoi kieli-identiteetistä ja sen muuttuvuudesta 

eri tilanteiden mukaan. Identtiteetti on monikierroksinen ja muuttuva, lapset ja nuoret käyvät jatkuvasti 

identtiteettineuvottelua kasvaessa. Monikulttuurisen nuorten identtiteetti vaihtelee tilanteen mukaan. 

Nuori voi samaistua eri kulttuureihin eri tilanteiden mukaan, riippuen minkälaisessa ympäristössä ja 

seurassa on, vähemmistökulttuurinidenttiteetti (suomalainen), valtakulttuurin identtiteetti (USA) tai 

kaksoisidenttiteetti (USA:n suomalainen). Sama koskee monikielisiä lapsia, nuoria ja aikuisia, kieli-

identtiteetti vaihtelee sen mukaan minkälaisessa ympäristössä on, eri tilanteissa voidaan käyttää eri 

kieltä. Kielen oppminen etenee vaiheittain ja kielten arvojärjestys voi muuttua, muutokset perheen 

ympäristössä ja kielellisissä asetelmissa heijastuu lasten kieliin.Kielen ymmärtäminen on myös 

kielitaitoa, mutta kieli ei kehity ilman vuorovaikutusta, vanhempien asenne ja arvostus kieltä kohtaan 

ovat tärkeitä. Kieli kannattaa pitää investointina! 

 



Kiinostavana uutena asianan ja terminä koulutuspäiviltä mieleen jäi “kieleily”. Siis se, jota me jotkut 

suomea ja englantia puhuvat kutsumme “fingelskaksi”. Kieleily on siis sitä, kun kumpaakin, tai montaa 

kieltä, käytetään samassa lauseessa. Kieleilyä ei pitäisi kieltää lapselta, vaan on tärkeää antaa heidän 

ilmaista itseään silla kielellä millä asia tulee luonolliostesti ilmaistua. Voimme sitten jälkeenpäin 

vahvistaa toista kieltä toistamalla lauseen yhdellä kielellä, niin, että lapsi kulee kokonaisuuden oikein. 

Monikielisyydessä tunnusomaista on myös se, että joitain sanastoja löytyy vain toisella kielellä. 

 

Koulutuspäivien anti on mahtava! Pääsimme myös jakamaan ajatuksia siitä, mitä olemme omassa 

koulussamme tehneet ja miten muut ovat koulukerrat ja juhlat rakentaneet. Uusia ajatuksia ja ideoita 

syntyi tulevaisuuden varalle!  

 

   

   
Ryhmätyöpajoja ja uusien oppien testaamista käytännössä 



Meistä kaikista osallistujista koulutuspaivat olivat antoisat ja opimme paljon uutta ja saimme 

vahvistusta aikaisemmin oppittuun sekä aivan uutta tietoa kielenopiskelusta. Meidän kaikkien 

toivomuksena on päästä taas seuraaville Pohjois-Amerikassa järjestettäville koulutuspäiville! 

Toivottavasti sellaiset järjestetään pian ja meillä on mahdollisuus osallistua niille! 

 

 
Montrealin Suomi-koulujen koulutuspäiville osallistujien iloinen joukko 

 
Teksti Aino Aaltonen, Lotta Fagerholm, Annukka Hietala, Sanna Siurumaa, Saija Taavettila, Taylor Thompson ja Helena Tiainen, Kuvat Helena Tiainen ja 

Aino Aaltonen 
 
 
 

Lämmin kiitoksemme Koneelle tukirahasta, joka mahdollisti 
osallistumisemme koulutuspäiville! 

 

  



 

 
 

 
 
  

10.5.2017 järjestetyllä Brush Lettering kurssilla 

harjoiteltiin innokkaasti laveeraamista ja brush 

lettering kirjoitustyyliä! Jokainen osallistuja sai 

tehtäväkseen luoda mieleisensä huoneen taulun. 

 

Tapahtuman avulla kerättiin varoja Dallasissa 11.11 

järjestettävään itsenäisyyspäivä Gaalaan. Tapahtuma 

oli suosittu ja samankaltaista taidetapahtumaa 

toivottiin järjestettävän uudestaan syksyllä! 

 

Jäämme odottamaan! 

 

Kiitos järjestämisestä Viivi Almira ja Taru Karvinen! 



Ohjaajien terveiset, 

 
Viime vuoden elokuussa asetimme lukuvuodelle 2016-2017 yhdessä koulun johtokunnan ja ohjaajien kanssa erillisiä 

kehityskohteita. Näiden avulla pyrimme takaamaan koulumme jatkuvan, systemaattisen toiminnan parantamisen. 

Kehityskohteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät koulun lukuvuoden 2016-2017 toimintasuunnitelmasta. 

 

Näin keväällä on hyvä istahtaa hetkeksi alas ja miettiä kulunutta vuotta mm. kehityskohteiden toteutumisen osalta. Alla 

lyhyt yhteenveto tavoitteiden 2016-2017 toteutumisesta 

 

-Kirjallisuus:  

 

Tavoite: Kannustetaan lapsia kirjallisuuden pariin. 

 

Toteutus: Aloitimme tammikuussa koulussa lukupiirit.  Lapset tykkäsivät lukupiireistä kovasti. Isommat lapset kävivät 

lukemassa pienemmille ja erityisesti Isot koululaiset nauttivat kun saivat lukemisen ohessa seurustella pienten lasten 

kanssa (Omput, Pallerot ja Pellet). Koululaiset saivat harjoitella omaa lukemistaan Aapeleille ja Rölleille, jotka myös 

mielellään kuuntelivat erilaisia tarinoita. Jatkamme lukupiirejä tulevana lukuvuonnakin. Jatkoimme kirjastolla teemapöydän 

ylläpitämistä viime vuotiseen tapaan. 

 

- Yhteisöllisyys: Suomi-koulun jäsenistön osallistaminen. 

 

Tänä vuonna koululaisten vanhemmat osallistuivat aktiivisesti koulun toimintaan. Isien kerralla Toni, Heikki, Simo, Markus 

ja Lasse toimivat ohjaajina ja koulukerta oli todella onnistunut. Urheilupäivänä ruokatarjoilusta vastasivat Toni, Antti ja Kati. 

Välituntivalvojamme Risto, Matti, Heikki ja Lasse pitivät koko lukuvuoden napakasti järjestystä yllä välitunneilla sekä 

leikittivät lapsia. Välipalakahviossa ahersivat mm. Nina, Aino, Meri ja Merja. Käsityökerralle saimme Suomi-naisilta 

ompelukoneita lainaan ja koneiden käytössä avustivat Kati ja Aino. Ja saimmepa koululle Sari Jokitulpon lahjoittaman ihka 

oman ompelukoneen. Suomi-naiset avustivat Suomi-koulua myös leipomalla mm. vappumunkkeja. Suurkiitos teille kaikille 

ja monelle muulle, jotka ovat olleet mukana kuluneen lukuvuoden toiminnassa. 

 

Syksyllä vanhemmille suunniteltu luento/koulutus peruuntui. Sen sijaan järjestimme Suomi-koulu rocks-maalaustyöpajan ja 

oli todella mukava nähdä kuinka innokkaasti vanhemmat osallistuivat kyseiseen projektiin. 

 

Toivottavasti ensi lukuvuonna jatkuu sama yhdessä tekemisen meininki ja saamme vielä enemmän innokkaita vanhempia 

koulun toimintaan mukaan. 

 

- Oppilaiden tukeminen: Kehitetään ilmoittautumiskaavaketta kattavammaksi mm. kielitaito- ja harrastuskymysten osalta. 

 

Jatkoimme ohjaajien tiivistä yhteistyötä tuntisuunnitelmien laatimisessa huomioiden kunkin lapsen yksilölliset tarpeet mm. 

lukupiireissä ja suomen kielen kieliharjoituksissa. Ilmoittautumiskaavakkeen kehittämisen (mm. kielitaustaan liittyvät 

kysymykset) tarpeen arvointi siirtyy syyslukukaudelle 2017. 

 

- Ohjaajien osaamisen kehittäminen. Järjestetään ohjaajille vähintään yksi koulutus lukukauden aikana. 



Me ohjaajat osallistuimme netissä järjestettyyn prosessidraama-koulutukseen helmikuussa. Koulutus oli todella hyödyllinen 

ja pyrimme soveltamaan kurssilla opittuja asioita koulun kevään toiminnassa. Kurssin lisäksi hankimme koululle 

prosessidraamaan liittyvää opetusmateriaalia, jota pyrimme hyödyntämään myös tulevien vuosien tunneilla. 

 

Erittäin merkittävä virstanpylväs koulutussaralla saavutettiin toukokuussa, kun lähes kaikki koulumme ohjaajat sekä 

muutama johtokunnan jäsen osallistui toukokuussa Montrealissa järjestettyihin Pohjois-Amerikan Suomi-koulujen 

koulutuspäiviin. Lisää asiasta tämän lehden erillisjutussa. 

 

Näiden ennaltamääriteltyjen kehityskohteiden lisäksi pyrimme tarttumaan hetkeen ja kehittämään koulun toimintaa 

taukoamatta, jotta voisimme tarjota koulumme oppilaille mahdollisimman positiivisen ja kannustavan oppimisympäristön. 

 

Kiitos kaikille ahkerille oppilaille ja vanhemmille kuluneesta lukuvuodesta. 

 

Ihanaa ja rentouttavaa kesälomaa ja palataan syksyllä jälleen uusien haasteiden pariin. 

 

Terkuin, Ohjaajat 

 

 

  



Ohjaajien kesä-terveiset lapsille 

 

Kiitos kaikille Aapeleille ihanasta kouluvuodesta. Meillä oli tosi hyvä luokka tänä vuonna. 

 

Oikein rentouttavaa lomaa kaikille ja tsemppiä koulutielle ensi syksyn koululaisille. 

 

Terv.Viivi ja Sara 

 

"Aamulla aurinko nousee varhain, 

kesä vuodenajoista on kaikkein parhain. 

Koulutkin loppuu, ei huolia näy, 

kesällä kukatkin kukkimaan käy. 

Voi uimassa käydä ja nukkua pitkään. 

Eivät kesää kai voita asiat mitkään." 

 

Mukavaa kesää kaikille ahkerille suomi-koululaisille! Lämpimät kiitokset ihanalle Omput, Pellet & 

Pallerot -ryhmälle aktiivisesta osallistumisesta tunneille! Kiitokset myös kaikille suomi-

kouluaktiiveille kivoista koulukerroista ja yhteistyöstä! 

 

Toivottaa Sanna 
 
 

Kiitos koululaiset ja vanhemmat kuluneesta vauhdikkaasta kouluvuodesta. Nauttikaahan ihanasta 

kesälomasta ja syksyllä taas tavataan!! 

Terkuin Saija ja Iida 

 

Kiitos kaikille Isoille koululaiselle tästä keväästä, oli mahtavaa olla teidän ohjaajana ja tehdä 

yhdessä niin monta erilaista asiaa! Mukavaa kesää ja syksyllä nähdään! 

Lotta 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta Tex-lapsille! Mukavaa kesää kaikille! 

Nähdään taas syksyllä! 

 

Toivottaa Taylor 

  



Mihin se vuosi taas hävisi? 

En kuitenkaan väitä etteikö kesäloma kävisi. 

Tee jotain hauskaa, hilpeää tai vähän hurjaa, 

voin luvata ettei edessä ole lomaa kurjaa! 

 

Lämmintä kesää ja kivoja lomapäiviä reippaille Rölleille! 

Nähdään taas syksyllä Suomi-koululla. Terveiset Kalajoen Hiekkasärkiltä Suomesta! 

 

Annukka, Röllien ohjaaja 

 

 

  



Almiran perheen terveiset Suomi-koululaisille (Teksti ja kuva Viivi Almira) 

 
Kiitos koko Suomi-koululle kolmesta ihanasta vuodesta. Meidän perheen on aika pakata kimpsut ja kampsut ja lähteä 
jatkamaan seikkailujamme Suomeen. 
 
Muuttotunnelmissa Uppo-Nalle on auttanut minua oivaltamaan elämän onnea. 
 
'Ihmiset tahtovat kaikenlaista, vieraita tavaroita vieraista maista. Pian on kaapit täynnä kamaa. Elämä kuitenkin yhtä ja 
samaa. Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia. Onneen ei tarvita edes pankkia'  
 
Uppo-Nalle, Elina Karjalainen 
 
Ilon hetkistä kiittäen ja kaikkea hyvää Suomi-koululle toivottaen, 
 
Viivi & perhe 
See ya' later!! 

 

 

  



 
  



 

 
 
 
 

 
  



 

Suomikirkon kuulumisia 

 

Suomikirkon uutisia (Teksti Jarmo Tarkki, kuvat Orvo Välilä) 

         

Suomen parhaiten tunnetun säveltäjän, Jean Sibeliuksen Romanssi soi. Ruusamari Tepon sormet 

tanssivat koskettimelta toiselle, Gudrun Raschen-Bradetichin kontrollissa sellon jousi liikkuu ylös ja 

alas, vasemmalta oikealla ja oikealta vasemmalle. Kuuntelemme haltioituina kahden ammattimuusikon 

upeata esitystä. On maanantai (Memorial Day), toukokuun 29. päivä. Alkuvirren aikana sisään 

marssivat valkoisissa alboissa vuoden 2016-17 rippikoulun suorittaneet: 

 Alexandra Aaltonen 

 Thomas Hayes 

 Markus Järvelä 

 Heidi Keskimaula 

 Patrik Kiiski 

 Rakel Niemi 

 Sofia Salonen 

Joulukuu, 2014 

 



 

Nämä nuoret suorittivat rippikoulun erinomaisesti – kävimme monia keskusteluja, joskus hyvinkin 

värikkäästi, elämän tärkeistä kysymyksistä: miten elää kristittynä 21. vuosisadalla? Vanhemmat ja 

sukulaiset saavat olla ylpeitä näistä nuorista. Heillä on hieno tulevaisuus edessään. 

   

”Järvelän pojat”, Markus, Miika ja Samu soittivat osaavasti Tuli kirkkoon mies ja lapsi. Markus 

Siurumaa esitti kappaleen Tilkkutäkki innostavasti ja sitten seurasi konfirmaatio. 

Suvivirren jälkeen messu päättyi Ruusamarin ja Gudrunin vaikuttavaan esitykseen, Sibeliuksen Valse 

Triste. Tunnelma oli korkealla, mielet tyytyväisiä ja rippikoululaisten vanhempien järjestämä kahvihetki 

kaikkine herkkuineen oli onnistuneen päivän ”rusina pullassa”. 

          



Suomikirkon toiminta on nyt kesätauolla. Aloitamme syksyllä. Vuoden 2017-18 rippikouluun voivat 

ilmoittautua kaikki vuonna 2003 tai sitä ennen syntyneet. Rippikoulu pidetään kun saamme yhteensä 

vähintään viisi rippikoululaista. Ilmoittautumiset suoraan pastori Jarmo Tarkille viimeistään elokuun 

2017 loppuun mennessä (jarmo.tarkki@socalsynod.org). 

Syksyn messukalenteri ilmoitetaan myöhemmin kesällä. 

Kaikkea parasta ja Jumalan siunausta – kirkolla nähdään, 

Jarmo Tarkki 

Siirtolaispappi 

 

  

mailto:jarmo.tarkki@socalsynod.org


 

 

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 

 

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

 

Pallerot, Omput 1-2, Pellet,  
Sanna Siurumaa ja Niina Havia 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

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

 

Röllit 3-5 
Annukka hietala  
annukka.hietala@outlook.com 
 

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

Aapelit 5-6 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Ohjaajien edustajat 
Maaliskuussa: lotta@fagerholmtoimela.com  
Huhtikuussa:annukka.hietala@outlook.com 
 

Koululaiset 6-8 
Saija Taavettila ja Iida Leppäranta 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 

Isot koululaiset 
Lotta Fagerholm 
lotta@fagerholmtoimela.com 

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

Tex-lapset 
Taylor Thompson 
thompson20120@yahoo.com 
 

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

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen, Sara Mäkinen, 
Sara Laine, Joakim Laine 
 

Asiantuntija jäsen 
Santeri Leskinen 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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