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Puheenjohtajan palsta 

Suomi-koulu avaa ovensa ensi lauantaina 8.syyskuuta klo 10 
tutussa paikassa NSN:llä. Uudistetuilta webbisivuiltamme 
www.suomi-koulu.com löydät koulupäivät, uudet ohjaajat ja 
luokat, sekä  muuta tärkeää ja mielenkiintoista luettavaa että 
katsottavaa. Webbisivun kautta onnistuu myös Suomi-kouluun 
ilmoittautuminen, mikä olisikin hyvä tehdä ennen ensimmäistä 
koulukertaa, niin ohjaajat tietävät odottaa teitä.  

Koulumme johtokunta on uudistunut melkoisesti viime lukukau-
desta, samoin olemme saaneet monta uutta ohjaajaa ja apuoh-
jaajaa mukaan opetustyöhön.  On hienoa, että niin monet "uudet 
kasvot" jaksavat omien kiireiden lisäksi tulla mukaan toimin-
taamme, he antavat aina uutta uskoa tulevaisuuteen. Haluankin 
toivottaa sekä uudet että entiset vapaaehtoistyöntekijät lämpi-
mästi tervetulleiksi uuteen kouluvuoteen. 

Yhteinen toiminta luo koko Suomi-yhteisölle yhteenkuuluvuutta. 
Suomi-kirkon syksyn ensimmäinen messu kutsui lapsia "Kouluun-
siunaamis" -teemalla paikalle, mihin monet Suomi-koulunkin 
lapset osallistuivat. Pastori Jarmo Tarkki siunasi yhdessä lasten 
vanhempien kanssa jokaisen lapsen uuteen alkavaan koulu-
vuoteen. Hetki oli koskettava ja erittäin lämmin, tunne yhteisöl-
lisyydestä oli hyvin voimakas! Yhteinen tekeminen ja hyvän mielen 
antaminen muille tuo voimaa kaikille, ja kaikkeen tekemiseen! 
Jatketaan tätä, autetaan ja kannustetaan yhteiseen hyvään, 
yritetään olla positiivisia ja muistetaan ei läsnäoleviakin lämmöllä.  

Otamme ilolla ja innolla kaikki mukaan joukkoomme mukavaan. 
Jos haluaisit opettaa jotain sellaista, mikä on sinun sydäntäsi 
lähellä ja/tai koet tärkeäksi, ota yhteyttä ja anna tietotaitosi 
kaikkien lastemme iloksi. Koska teemme kaiken 
vapaaehtoistyövoimalla, koulumme tulevaisuus riippuu meidän 
jokaisen työpanoksesta sekä osallistumisesta. Tule mukaan 
tekemään Dallasin Suomi-koulusta entistäkin menestyksekkäämpi 
lapsiemme hyväksi! 

Tervetuloa, nähdään koululla uusin tuulin ja pullein purjein! 

Leila Ylinärä-Jäämuru 
President of Finnish Language School of North Texas 
iltaleila@verizon.net 
1-214-228 2429 

http://www.suomi-koulu.com
mailto:iltaleila@verizon.net
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Hei kaikki Suomi-koululaiset, 

Olen Michelle Larva, ja tänä vuonna ohjaan aivan 
pienimpien koululaisten, Palleroiden ryhmää! Meidän 
tuntimme koostuvat pääasiassa lauluista, leikeistä ja 
loruista, mutta toki me välillä taiteilemmekin :) Tämä on 
nyt toinen vuoteni suomikoulun ohjaajana, mutta 
ensimmäinen vuosi että vedän itsenäisesti ryhmää. 
Perheeni muutti USA:han vuonna 2006, ensin Atlantaan 
ja sitten myöhemmin 2009 tänne Teksasiin. Asumme 
Coppellissa jossa käyn New Tech High @ Coppell:in 
toiseksi viimeistä luokkaa. Harrastuksina minulla on valo
- ja videokuvaus, kirkko sekä palkkatyöni babysitter:inä. 

Nähdään Suomi-koulussa! (:  

Hei, nimeni on Joni Lintula, 17-vuotias poika Suomesta. 
Opiskelen Suomessa Vaskivuoren lukiossa mediaa, eli 
videonkäsittelyä, video- ja valokuvaamista ja journalismia. 
Tulen asumaan tätini Helena Tiaisen luona syksyllä kolmen 
kuukauden ajan, ja keväällä toisen kolmen kuukauden ajan. 
Asumme Grape-vinessa, ja käyn koulua Grapevine High 
Schoolissa 11. luokalla, eli juniorina. Tänä syksynä autan 
Suomi-koulussa isompien lasten/Lukutoukkien kanssa. 
Suomi-koulu tulee varmasti tarjoamaan erilaisen kuvan 
suomalaisesta kulttuurista, joka on varmasti vielä vanhem-
man sukupolven tasolla. Siksi pidän huolen ,että Suomi-
koulun nuoret tulevat tuntemaan myös suomalaisen 
nykykulttuurin.  

Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 

"Pöö! Tässä pelleilee upouusi Pellejen ohjaaja Laura Välilä-Ross. 
Täytin maaliskuussa 30v railakkaasti Frederikin tahtiin, olen asunut 
Dallasin alueella viisi vuotta ja osallistunut Suomi-koulun tekemisiin 
reilut kaksi vuotta. Kotonani Flower Moundissa kaaosta hallitsee 
kanssani mieheni Josh ja ylläpitää Ella 3v (oheisen kuvan ottaja), 
Liam piakkoin 1v, koirulit Lumi ja Chester, sekä viime aikoina 
myös pikkuiset gekot, jotka eivät ymmärrä pysyä ulkona. Käyn 
töissä ma-to ja nautin suunnattomasti pitkistä viikonlopuis-
ta. Hurahdin pari vuotta sitten zumbaan, eikä aika riitä tällä 
hetkellä muihin harrastuksiin. Ihanaa, että helteet hellittävät 
vihdoin ja ulkona voi taas lenkkeillä ja viettää aamupäivän leikki-
puistossa saamatta lämpöhalvausta! Olen huomannut, että koti-
ikävä karisee tehokkaasti kuuntelemalla suomalaista nettiradiota 
töissä ja santsaamalla säännöllisesti suklaata ja lakua Suomi-koulun 
puodista. Odotan innolla kaikkien Pellejen tapaamista ja tahdon 
kuulla mitä kivaa te olette puuhanneet tänä kesänä. Konkari-Pellet 
kiittävät Tyttiä, Lunaa ja Keijo-kettua menneistä vuosista ja 
toivottavat heille onnea ja menestystä uusiin seikkailuihin!" 
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Terve! Nimeni on Tiia Turkulainen ja olen 18 vuotias. Olen asunut 

Texasissa viimeset 6 vuotta ja kayn Coppell High Schoolia ja olen 

viimeisella, Senior, luokalla. Minun lempiharrastukseni on 

ratsastus, jota olen kohta harrastanut 11 vuotta. Minulla on kaksi 

koiraa, Vili ja Dani, ja pikkuveli, Matias, joka on high schoolin 

toisella luokalla, eli hän on Sophmore. Käyn myös Rocky Top 

hevosterapiakeskuksessa auttamassa erityisapua tarvitsevia lapsia 

ja aikuisia kuten, esim. sotaveteraaneja. Aloitan tänä syksynä 

koulussa "Ready Set Teach" ohjelman, jossa tulen auttamaan 

opettajaa pienempien lasten kanssa. Lapset ja eläimet ovat lähellä 

sydäntäni auttamismielessä.  Nyt syksyllä aloitan myös Suomi-

koulussa apuohjaajana. 

Moikka kaikki Suomi-koululaiset!  

Olen Eerika Aro ja toimin Aapeleiden apuohjaa-

jana. Muutimme perheeni kanssa Southlakeen 

vuosi sitten. Käyn koulua Dawson Middle 

Schoolissa, seitsemännellä luokalla. Harrastan 

kilpauintia ja tykkään koulusta, lukemisesta sekä 

kuvaamataidosta. Nähdään Suomi- koululla!  

Heippa, 

  

Olen Suvi Salovaara, Etelä-Pohjanmaalta 
kotoisin oleva lastentarhanopettaja. Kuluneet 
kolme vuotta Dallasissa sekä kolme vuotta 
Suomi-koulussa ovat tuoneet uusia mukavia 
kokemuksia ja muistoja.  

  

Tänä syksynä jatkan Suomi-koulussa ohjaajana 
Röllit-ryhmässä. Röllien kanssa syksyllä leikitään, 
lauletaan ja loruillaan, tunnustellaan ja 
tunnistetaan kirjaimia sekä kurkistetaan satujen 
maailmaa. 

 Ihanaa syksyä kaikille! 
 

Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 
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Hei! Minä olen Laura. Kuka sinä olet? 

Näin aloitimme viime keväänä koulupäivät Tex-

lasten ryhmässä. Harjoittelimme suomea pienin 

askelin. Tervehdimme toinen toisiamme, 

esittelimme itsemme sekä kysyimme 'Mitä 

sinulle kuuluu?'. Kerroimme omista kuulumi-

sistamme joskus vain muutamalla sanalla, mutta 

kaikki tapahtui kumminkin suomeksi. Toistimme 

samoja fraaseja joka kerta, jotta ne tulisivat 

pikku hiljaa tutummiksi. Lisäksi mm. nimesimme 

vaatteita, opettelimme värejä ja yhdistimme 

tekemistä kuvaavan kortin oikeaan verbiin. 

Puhuminen ja kertominen suomeksi jännittivät 

usein lapsia, mutta he rohkaisivat toinen toisiaan 

ja kuuntelivat korva tarkkana sitä, jonka vuoro 

oli milloinkin kertoa. Lopuksi aina leikittiin ja 

pelailtiin, mutta yritettiin siinäkin puhua niin 

paljon suomea kuin mahdollista. 

Aloitin ohjaana  Tex-lasten ryhmässä tammi-

kuussa 2012 ja kevät hujahti kuin siivillä. Parasta 

antia oli lasten suunnaton halu oppia suomea, 

kuulla Suomesta ja kertoa omia kokemuksia 

Suomen matkailusta. Myös se hymy, joka lapsen 

kasvoille syttyi, kun hän rohkaistui sanomaan 

jotain suomeksi ja kaikki ymmärsivät häntä, oli 

ikimuistoinen. Lisäksi lauantaiset koulupäivät 

olivat mukavia myös siitä näkökulmasta, että sai 

itsekin puhua suomea sydämensä kyllyydestä. 

Mieheni on amerikkalainen ja kotikielemme on 

englanti (ainakin tällä hetkellä). Joskus olen 

ajatellutkin, että aikuisilla voisi olla oma 

‘Suomikoulu tai oma tex-ryhmä’, jossa halukkaat 

voisivat opiskella suomenkieltä pienin askelin 

omassa pienryhmässä  

 

Jatkan mielelläni Tex -lasten ohjaana myös tänä 

syksynä. Viime kevään kahden ryhmän sijaan, 

perustamme vain yhden Tex -lasten ryhmän. 

Ryhmän oppilaina ovat yli 5 -vuotiaat, joiden 

äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Tervetuloa 

kaikki uudet ja vanhat oppilaat! 

Suomi-koululla nähdään!  

Terveisin, Laura Gray 

Ps. Olen myös tämän syksyn mukana johtokun-

nassa ohjaajien edustajana. 

Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 
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 Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 

Hei, nimeni on Krista Kisselburg ja olen kuusihenkisen 
perheen äiti. Perheeseemme kuuluu itseni ja avio-
mieheni Jimin lisäksi kaksi lasta ja kaksi koiraa. Ellen 
tyttäremme on 6-vuotias ja poikamme Elias 1-vuotias. 
Meillä on kaksi huskya, jotka pitävät meidät kiireisinä. 
Olen asunut täällä Teksasissa noin 12 vuotta, viimeiset 
9 vuotta Grapevinessa.  Olen täysipäiväisesti töissä 
Southlakessa, Sabre Holding nimisessä amerikkalai-
sessa firmassa ja vapaa-aika meneekin lasten ja koirien 
kanssa touhutessa. Tänä syksynä aloitin myös Suomi-
koulussa vanhempien edustajana. Mikäli sinua mieti-
tyttää joku asia Suomi-koulussa, niin ota rohkeasti 
yhtettä. Minut saa parhaiten kiinni sähköpostilla: 
krista.kisselburg@gmail.com 

Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-koulun 
puheenjohtajana ja pääkirjastonhoitajana. Olen asunut 
perheeni kanssa Teksasissa jo 17 vuotta. Vapaaehtoistyöt 
ovat ’elämäni suola’ ja vievät suurimman osan vapaa-
ajastani. Suomi-koulun kehittäminen ja lasten/nuorten 
identiteetin vah-vistaminen on yksi tärkeimmistä asioista, 
joihin haluan paneutua. Suomi-koulun kirjastotyö antaa 
siihen myös oivan avaimen, -mikään ei ole niin tärkeää kuin 
oma äidinkieli ja sen käyttäminen, vaikkapa 
puutteellisestikin. Kaikki mukaan Suomi-yhteisöön, 
ollaan aktiivisia ja tehdään toisistamme vahvempia ´vieraalla 
maalla´. 

Leila Ylinärä-Jäämuru 

 
Olen Nina Pirhonen ja minut tapaa helpoiten Suomi-koulun 
kirjastossa missä olen ollut apulaisena useamman vuoden. 
Alkanut kausi on minulle ensimmäinen Suomi-koulun johtokun-
nassa, kun minut keväällä valittiin sihteeriksi. Perheemme on 
asunut Teksasissa kohta 15 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta 
kotimme on ollut Flower Moundissa. Olen viihtynyt Teksasissa 
hyvin, koska kotiäitinä aikaa on riittänyt myös lapsille ja voin 
osallistua heidän harrastuksiinsa. Yläastetta käyvän Petterin 
kanssa verestän vanhoja partiotaitoja paikallisessa lippukun-
nassa ja toimin iltaisin yleisönä lukion tänä syksynä aloittaneen 
Oskarin trumpettiharrastukselle. Suomi-koulun myötä olen 
saanut monia hyviä ystäviä ja on mukava nähdä teitä kaikkia 
lauantaisin Suomi-koulussa kuin myös viikolla kirjastolla. 
 

mailto:krista.kisselburg@gmail.com
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Hei!  
Olen Tuula Aro ja hoidan Suomi-koulun rahastonhoitajan 
tehtäviä. Perheemme ensimmäinen vuosi Southlakessa on 
nyt takanapäin ja fiilikset ovat kaikilla oikein positiiviset. 
Lisää mukavia kokemuksia siis odotellessa. Vapaa-aikani 
taittuu rattoisasti liikunnan parissa sekä lasteni harrastus-
ympyröissä.  
Suomi-koululla nähdään!  

Hei, olen  Helena  Tiainen. Olemme  asuneet  Teksasissa, Grape-

vinessa  jo  17 vuotta.  Omat  lapseni  kävivät  Suomi-koulua  kauan  

sitten ja  olin silloin aktiivisesti  Suomi-koulun  toiminnassa  mukana        

mm.  ohjaajana,  kirjastonhoitajana  ja  varapuheenjohtajana.  Sitten  

jäin  toiminnasta  taka-alalle tilaillen Suomi-puotiin herkkuja.  Nyt  

olen  aloittamassa  toista  kierrosta  lapsenlapseni  Emmin  kanssa  ja  

toimin  tänä  syksynä  johtokunnassa  varapuheenjohtajana.  

Nähdään  koululla! 

Hei kaikille, 

Olen Katariina Keränen ja olen ollut mukana Suomi-koulun 

toiminnassa jo lähes 10 vuotta :) Aloitin aikanaan Suomi-

koululaisesta ja lehteä tekemässä olen taas tänäkin syksynä. 

Rohkeasti siis yhteyttä jos olet taitava kynäniekka ja laatik-

kosi pursuaa juttuja  tai mikäli haluat Suomikoululaiseen 

jotain erilaista. 

Nähdään koululla, Katariina 

Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 

Nimeni on Katariina Partanen ja olen 17 vuotias. Käyn Ranchview 
High Schoolia. Harrastan musiikkia ja soitan huilua. Tykkään piir-
tämisestä ja juoksemisesta. Olen asunut Teksasissa melkein 8 
vuotta, mutta syntynyt olen Järvenpäässä, Suomessa. 

 Tämä on minun ensimmäinen vuosi opettajana Suomi-koulussa ja 
odotan sitä innolla. Olin viime vuona apuopettajana ja se oli haus-
kaa. Tehdään tästä vuodesta yhtä hauskaa. 

 Terveisin, 

Katariina 
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Olen harrastanut taekwondoa kaksi vuotta Lacy’s Taekwondo koulussa. Aloitin valkoisella vyöllä ja nyt 

minulla on vihreä senior vyö.   Haluaisin saavuttaa mustan vyön. Siihen voi mennä monta vuotta. 

Taekwondossa käytetään potkuja, lyöntejä ja torjuntoja. Käyn harkoissa neljä kertaa viikossa. Vyökokeet ovat 

kahden kuukauden välein. Nyt harjoittelen violettia vyötä varten. Käyn myös turnauksissa, se on hauskaa. 

Opettelemme kokeita ja kisoja varten liikesarjoja ja lähitaistelua. 

Taekwondo on kehitetty Koreassa. Taekwondon periaatteet ovat käytös, vaatimattomuus, kärsivällisyys, 

uhrautuvuus, kunnioitus, sekä mielen ja kehon puhtaus. Taekwondo-oppilaan valassa me oppilaat vakuu-

tamme, että noudatamme näitä periaatteita, kunnioitamme opettajaamme ja vanhempia oppilaita, emmekä 

koskaan käytä taekwondon oppeja väärin. 

Tykkään erityisesti lähitaistelusta ja kilpailuista. Ms Lacy on tosi kiva opettaja! 

Terveisin, Olavi Pulkkinen 

 

 

Harrastuksena  

Taekwondo 

*** Hei kaikki vanhemmat — mikäli Lapsesi haluaa 

kirjoittaa omasta harrastuksestaan,  niin ota 

rohkeasti yhteyttä ! 

t. Katariina  (katariina.keranen at  gmail.com) 
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Salibandy syntyi Ruotsissa 1970-luvulla. Peli on 
hyvin samankaltainen jaakiekon tai kaukalopallon 
kanssa, mutta sita pelataan ns. kuivalla maalla 
lenkkarit jalassa. Salibandyn pelaajilla ei ole 
suojavarusteita paitsi maalivahdilla joka kayttaa 
kyparaa, polvisuojia ja topattuja housuja. 
Salibandyn tai “sahlyn” pelaaja tarvitsee siis vain t-
paidan, shortsit, lenkkarit, mailan ja pallon. 

Salibandyn luonteeseen ei kuulu fyysinen 
pelaaminen eli jaakiekosta tuttu taklaaminen ei ole 
sallittua. Mailan lapa tulee pysya polven 
alapuolella jotta peli sailyy turvallisena. 

Sähly Dallasin seudulla: 

Sählyä pelattiin aikoinaan Irvingissä Nokiatalo 4.n vieressä sijaitsevalla koripallokentällä. Nykyään viikoittaiset 
pelit löytyvät Flower Mound Community Activity Center:lta jossa pelaamme junnuvuoroa kahdesti viikossa 
torstaisin klo 18—19  ja lauantaisin klo 13—14. Myös aikuisten tiimi harjoittelee samassa kohteessa 
lauantaisin klo 11.30—13.00.  

Aikuisten teami, Dallas Fireballs (löytyy myös Facebookista) pelasi viime vuonna Amerikan mestaruudesta 
sijoittuen kolmanneksi! 

Junioritiimi (8-13 vuotiaat) koostuu tällä hetkellä vain pojista, mutta meillä on ollut ajoittain myös tyttojä 
pelaamassa. Taitotaso on mielestäni hyvä varttuneempien pelaajien kohdalla ja uudetkin pelaajat oppivat 
pelin kiemurat nopeasti. Junioritiimi ei ole vielä pelannut turnausta muita junnutiimeja vastaan johtuen 
pitkälti siitä, että me olemme ainoa junnutiimi Dallasin seudulla. Tavoite on saada uusia junnutiimeja 
kasvamaan ympäri DFW aluetta jotta saamme vihdoinkin turnauksen aikaiseksi. Löytyykö Suomi-koululta 
junnujoukkuetta ottamaan haastetta vastaan?  

Monet DFW alueen kouluista pelaavat salibandya, joten lajitietoisuus kasvaa nopeasti. Kaupunkiliigan 
toteutuminen tarvitsee paljon vapaaehtoisvoimaa, jotta laji lähtee kunnolla kehittymään. Suurin 
kompastuskivi on yleensä pelipaikan löytyminen, mutta kysymällä löytyy. 

Salibandy on edullinen urheilulaji joka tarjoaa mahtavia pelielämyksiä vauvasta vaariin. 

Mikäli sähly-innostus iskee, niin tule ihmeessä katsomaan/kokeilemaan peliämme. Kuukausimaksu Flower 

Moundin Community activity centeriin on  $20 Flower Moundilaisilta ja ulkopuolisilta $22. Ja kokeilemaan 

pääsee myös kertamaksulla.  

Terveisin, 

Jukka Kotti 

214—708 0249  

jukiman@gmail.com 

Flower Mound CAC  

Sähläystä kera mailan 

http://www.flower-mound.com/index.aspx?nid=225
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Terveiset  Suomi-kirkolta 

TEKSASIN JA KALIFORNIAN LENTOPAPPI 
 
"Circuit riders" –metodistipapit ratsastivat aikoinaan 
Amerikan villissä  lännessä seurakunnasta toiseen. 
Hevonen on muuttunut 180 hevosvoimalla  
kulkevaksi lentokoneeksi, mutta muuten koen uuden 
tehtäväni olevan jatkoa  legendaaristen edeltäjieni 
työlle - tosin luterilaisessa hengessä. Seurakuntia kun 
on kahdessa maassa seitsemällä eri paikkakunnalla. 
 
San Diegossa ja Dallasissa on jo hyvin aktiiviset 
suomalaisseurakunnat.  Santa Monicaan perustettiin 
suomalainen seurakunta keväällä. Jouluna  
vierailen Mexico Cityssä ja Sacramentossa. 
Juhannusjuhlamessu pidetään viinitilojen 
ympäröimässä Sonomassa. Viime viikonloppuna 
lensin Solvangista yli 400 kilometrin päähän San 
Franciscoon perustamaan uutta seurakuntaa  
Piilaaksoon. Paikallisessa Suomikoulussakin on 
pitkälti toistasataa lasta, joten työsarkaa riittää. 
 
Dallasin saarnamatkaan jouduin käyttämään 
reittikonetta oman potkurikoneeni,  
Bobin, lisäksi. Lensin Bobilla sentään Los Angelesiin 
asti. Santa Monican rantaravintolassa odotti 
haaveilemani kala-ateria, enkä joutunut pettymään.  
Loppuilta maisteltiin Kalifornian viinejä. Siitä 
huolimatta heräsin aamulla neljältä, nautin annoksen 
filosofista teologiaa ja suuntasin lentokentälle.  
Uninen kaveri lähti kuskiksi suomalaisen sisun 
voimin. 
 

Dallasissa on kuumaa ja kosteaa. Kurvaan vuokra-
autolla hotelliini. Illaksi on luvassa grillijuhlat Hanskin 
ja Päivin kotona. Paikalla on myös muita  
suomalaisia. Illan keskusteluissa on ajoittain paljon 
syvyyttä, olemassaolon ihmettelyä. Tunnelma on 
mitä parhain. 
 
Sunnuntaina viimeistelen saarnan ennen 
rippikoulutapaamista. Keskustelu kuuden riparilaisen 
kanssa pyörii kieliasian ympärillä -- englantia vai  
suomea? Yksimielisyyttä ei saada ja niinpä 
haastamme molemmilla kielillä. Välillä jopa 
Finglishillä. Jumalanpalvelukseen osallistuu 62 
Dallasin alueen  suomalaista. Siunaan yli 20 
koulutyönsä alkavaa nuorta ja lasta. Kirkkokahvien 
jälkeen on vuorossa kappelineuvoston 
aivoriihitapaaminen. Joku ehdottaa kinkereitä 
lauantai-illaksi. Idea on loistava. Ihmisten halu oppia  
lisää on kasvanut ilahduttavasti. 
 
Illalla teen muistiinpanoja tyytyväisenä viikonlopun 
vierailuun. Huomenna takaisin Kaliforniaan. Uudet 
kujeet odottavat ensi viikonloppuna San  
Diegossa. 
 
Alueellisesti maailman suurimman luterilaisen 
seurakunnan hoitaminen on haastavaa ja innostavaa. 
Ihmiset tuntuvat olevan aidosti kiinnostuneita  
osallistumaan. Eräskin suomalainen totesi: 
”Mahtavaa, en voinut edes  kuvitella, että 
kirkkotouhu voisi olla näin kivaa!” Teen aivan selvästi  
tärkeää työtä, jolla on suuri merkitys alueen 
suomalaisille. Odotan malttamattomana seuraavaa 
reissuani. Matkalaukku pakattuna. 
 
Pastori Jarmo Tarkki 

 

FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 

6000 Morriss Rd. Flower Mound, TX 75028 

Pastori Jarmo Tarkki  805 350 1667 jarmotarkki@socalsynod.org 

www.finnishlutheran.org 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
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Kirjaston Kuulumisia 

Syyskuu 2012 

Sebastian Isohanni, 14.9. 2v 

Lauri Luukkonen, 19.9. 5v 

Vilma Jäämuru, 25.9. 14v 

Iida-Maria Räinä, 14.9. 15v 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Syyskuussa 2012, Onnea, Onnea vaan ! 

 

Hyvää syksynalkua kirjastosta! 

Suurkiitokset teille kaikille, jotka piditte kirjastoa toiminnassa kesän aikana ja 
kaikille teille, jotka olette lahjoittaneet suomikoulun kirjastolle mahtavat 
määrät kirjoja.  Vaikka kirjalahjoituksia ollaan saatu runsaasti, aina mieli 
halajaa jotain uuttakin, siksi Suomesta on taas rahdattu syksyn uutuuskirjat 
meidän kaikkien iloksi. Nyt lainaamaan kirjoja, lehtijä ja DVD:tä sekä 
ostamaan hyvää Suomi-puodista syksyn pitkiin iltoihin. 

Jos olet halukas ja innostunut auttamaan, sekä viihdyt kirjojen parissa, tule 
joukkoon mukavaan ja anna työpanoksesi suomikoulun kirjaston 
hyväksi. Odotamme sinua! 

-Leila ja kirjastoapulaiset-  

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
http://www.finnishlutheran.org
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Syksy 2012                                            Syksy 2012 

 

 

 
PALLEROT 

Michelle Larva 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Jani Lintula  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Oskari Pirhonen 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:michelle.larva@newtech.coppellisd.com
mailto:puheenjohtaja@suomi-koulu.com
mailto:laura.valila@gmail.com
mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
mailto:sihteeri@suomi-koulu.com
mailto:aapelit@suomi-koulu.com
mailto:eskarit@suomi-koulu.com
mailto:rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
mailto:tex-lapset@suomi-koulu.com
mailto:ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com
mailto:lukutoukat@suomi-koulu.com
mailto:alaluokat@suomi-koulu.com
mailto:vanhempienedustaja@suomi-koulu.com
mailto:kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com
mailto:tiedottaja@suomi-koulu.com
mailto:webmaster@suomi-koulu.com

