
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Syyskuun kuulumisia! 

 

Vihdoinkin kesä on ohi ja Suomi-koulu avaa ovensa lauantaina klo 10! Toivotaan, että entiset ja uudet oppilaat sekä heidän 

vanhemmat löytävät kaiken kiireen keskeltä aikaa myös suomi-koululle ja sen sanomalle, suomen kielen ylläpitämisen 

tärkeydelle.  

 

Seuraavalla koulukerralla pidämme jäsenkokouksen, mihin toivomme  paljon osallistujia. Siellä päätämme koulumme 

asioista, ja toivomme uusia tekijöitä joukkoomme. Laitathan jo päivän ylös kalenteriisi. 

 

Mukavaa yhdessä tekemistä on paljon tiedossa Suomen 100- vuotisjuhlavuotena. Tule mukaan tekemään ja nauttimaan 

yhdessäolosta. Vedetään yhtä köyttä hyvillä mielin suomen kielellä. 

 

Nähdään koululla, 

 

Pj. Leila Jäämuru 

 

  

j 

Suomikoululainen 
                           Syyskuu, 2017 
 



 

 
 
 

 
  



 
  



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
Kirjastossa ja puodissa on jälleen normaalit aukioloajat, eli olemme auki tiistaista perjantaihin klo 
11.30-13.30, sekä suomikoululauantaisin klo 10-12. 
 
Tuoretta leipää on saatavilla taas joka keskiviikko. 
Varmista leipäsi varaamalla ne etukäteen 
viimeistään edellisen viikon perjantaihin 
mennessä. Varauksen voit tehdä käymällä 
kirjastolla sen ollessa auki tai suoraan Ninalle 
(nina.pirhonen@verizon.net). 
 
Kesän aikana otimme puodin valikoimaan 
kokeeksi muutamia kotimaisia ja kansainvälisiä 
uutuuksia. Tule ostoksille ja kerro mielipiteesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kirjaston on avoinna  

tiistaista perjantaihin  

klo 11.30 - 13.30 

sekä suomikoululauantaisin 

klo 10 - 12 
 

 
  



Kirjaston Kätköistä (Teksti ja kuvat Sanna-Maria Holopainen) 

 

Uudessa palstassa kurkistetaan, mitä kaikkea Suomi-kirjaston hyllyiltä löytyy. Joka kuukausi hyllyjen 
kätköistä tuodaan esiin yksi lasten/nuorten ja yksi aikuisten kirja. Osa kirjoista on uutta tuotantoa, osa 
jo vanhempia tuttavuuksia. Ei muuta kuin lainailemaan! 
 

Kissa Killin Villi Lelupäivä, 
Tuula Korolainen, Christel Rönns 
 
Päiväkerhon lelupäivä on täynnä tohinaa, kun Killi ja hänen 

kaverinsa pääsevät esittelemään suosikkilelujaan. 

Tovereiden uutuutta kiiltävät hienoudet aiheuttavat Killissä 

kuitenkin hieman kateutta, eikä Killin vanha pehmolelu 

vakuuta muita kerholaisia. Vaihtokauppojen kautta Killi 

kuitenkin oppii, että vanha, tuttu ja turvallinen voi olla paljon 

parempi vaihtoehto kuin uusi ja kiiltävä.  

 

Tässä kirjassa veikeä lisä on kuvituksessa leluille laitetut 

hauskat puhekuplat. Puhekuplien sanaleikit eivät välttämättä 

pienimmille lapsille vielä aukea, mutta tuovat vanhemmille 

lukijoille hymyn huulille.  

 

Suomesta rakkaudella 
Roman Schatz 
 
Näin Suomen juhlavuotena on hyvä tarkistaa, mistä 

suomalaisuus koostuu, ainakin Suomeen muuttaneen 

ulkomaalaisen mielestä. Roman Schatz kertoo omalla 

humoristisella tyylillään, mikä tekee suomalaisesta 

suomalaisen ja Suomesta Suomen. Sisu, urheiluhulluus, 

hankala kielioppi… Kuinka monta kirjan stereotypiaa itse 

allekirjoitat? 

 

Tekstiä on havainnollistettu piirretyin kuvin. Ja mikä 

hauskinta, kirja on kaksikielinen! Jos luet mieluummin 

englanniksi, käännä kirja ympäri ja kannessa komeilee From 

Finland with love, ja turinointi tapahtuu englanniksi.  

 
 



 

 

 

 

 

 

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 10.9 kouluunsiunaamismessu ja ehtoolliskoulu 

                       11.9 Naisten hyvän olon aamupäivä 

                       23.9 Dallasin Suominaisten Bake Sale Suomi-koululla 

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  



Finland 100 Galan liput nyt myynnissä! 
 
Liput myynnissä osoitteessa: 
https://finland100dallas.com/ 
 
 

 
  

https://finland100dallas.com/


 

 
 



 
 



 



Syksyn 2017 Suomi-koulun ryhmäjaot ja lukujärjestykset 
 

Pallerot, Omput, Pellet (POP) 
0-2 vuotiaat, osallistuvat tunnille yhdessä vanhemman kanssa. 35-45 min 
 
 

 
 

Röllit 
3-5 vuotiaat, 60 min 
 
 

 



Aapelit, Koululaiset ja Tex-lapset (AKT) 
 
Yhdistetty ryhmä Aapelit, Koululaiset ja Tex-lapset 75-90 min, tunti toteutetaan kolmena eri vaihtuvana 
ryhmänä, kolme eri työpistettä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

TEHDÄÄN YHDESSÄ SUOMI-KOULUA! 
  



 

 

 



Suomi-Bändejä Dallasissa 
 

20.9.2017 EPICA w/ Lacuna Coil, Insomnium, Elantris (Gas Monkey Live) 

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) 
 

 

             
Insomnium                                                                                                                           Him 

 

     
 
  



 

Suomikirkon kuulumisia 

 

Suomikirkon uutisia (Teksti Jarmo Tarkki) 

 

Viileä ja sateinen kesä on takana meille kesällä Suomessa käyneille. Etelä-Kalifornian kuumuudesta 

(1.9. oli Solvangissa 116 astetta, tai +46 C) ja kuivuudesta kärsiville, kuten minulle, Suomen kesä oli 

mahtava. 

 

Suurimmat sääongelmat ovat kuitenkin riehuneet Houstonissa. Tuho on ollut uskomatonta. Tänä 

vaikeana aikana meidän on autettava hädänalaisia. Yksi parhaimmista ja turvallisimmasta tavoista on 

tehdä lahjoitus luterilaisen kirkon kautta. Klikkaa tästä ja tee 

lahjoitus: https://community.elca.org/ushurricanerelief?erid=29093064&trid=8c02dd52-d2e0-4135-

b843-281bad6c6ac3 

 

Elokuun 9. päivä Teksasin ja Kalifornian Suomikirkko yhdessä Töölön seurakunnan kanssa järjesti 

upean konsertin Temppeliaukion kirkossa. Soittajina olivat oma kanttorimme Ruusamari Teppo ja alun 

perin romanialaissyntyinen sellisti Dan Totan. Ohjelmassa oli Shuberttia, Sibeliusta ja Debussyä. 

Ruusamari kertoi soitettujen kappaleiden taustoista. Akustiikka oli mitä mahtavin, soittajat innostavia ja 

mukaansa tempaavia, tunnelma oli korkealla. Töölön seurakunnan kirkkoherra Auvo Naukkarinen ja 

minä kerroimme kokoontuneelle yleisölle Kirkon ulkosuomalaistyöstä. 

 

Dallasin seurakunta on onnellisessa asemassa: saamme kuulla Ruusamarin upeata soittoa omissa 

messuissamme. 

Rippikoulua ei 2017-18 pidetä koska mukaantulijoita ei ollut tarpeeksi. Yritämme ensi vuonna 

uudestaan! Tästä johtuen emme pidä messua lokakuussa. 

  

Joulukuu, 2014 

 

https://community.elca.org/ushurricanerelief?erid=29093064&trid=8c02dd52-d2e0-4135-b843-281bad6c6ac3
https://community.elca.org/ushurricanerelief?erid=29093064&trid=8c02dd52-d2e0-4135-b843-281bad6c6ac3


Dallasin Suomikirkon syksyn ohjelma: 

 Syyskuun 10. klo 15. Syysmessu. Koululaisten siunaaminen ja lasten ehtoolliskoulu (heti messun jälkeen). 

  

 Marraskuun 12. klo 15.  Suomi 100 ja reformaatio 500 juhlamessu. Mukana piispa Erik Gronberg ja Töölön 
seurakunnankirkkoherra Auvo Naukkarinen. 

  

 Kauneimmat joululaulut 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 seurakunnankirkkoherra 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 

 

 

  



 

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)  
 

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

Röllit 3-5 
Sara Mäkinen  
 

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, Samuli Hirvilampi 
 

Asiantuntijajäsen 
Santeri Leskinen 

 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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