
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu?
Pohjo is-Teksas in Suomi-kou lussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 –
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin voivat 
osa l l i s tua to im in taan es imerk iks i 
apuohjaaj ina. Tavoi t teenamme on 
yl läpitää ja kehittää oppilaidemme 
suomen kielen taitoa tarjoamalla heille 
suomen kieleen pohjautuvia, oppimista 
innostavia akt iv i teette ja. Koemme 
tärkeäksi ohjata heitä arvostamaan 
suomalaisia perinteitä sekä tarjoamme 
oppi lai l le mahdol l isuuden tutustua 
to i s i i nsa . To im innan raho i tamme 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja lah-
joituksin. Suomi-koulu toimii vapaa-
ehtoisvoimin ja etsimme jatkuvasti uusia 
tekijöitä aktiiviseen ja iloiseen jouk-
koomme. Tule mukaan toimintaamme! 
Olet aina myös tervetullut Suomi-koululle 
tapaamaan muita suomalaisia ja rupat-
telemaan muuten vain kahvikupposen 
äärellä.

Seuraavan koulukertamme aiheena on

 Miksi Suomi-koulu on tärkeä?

Vastaus kolme

Yhteinen kieli äidin 
ja isän kanssa luo 
ymmärrystä omasta 
identiteetistä, 
historiasta ja 
juurista.

Vastaus yksi
Äidinkieli tukee 
lapsen ajattelua, 
itsetuntemusta ja 
sosiaalistumista.

Vastaus kaksi

On tärkeää, että lapsi 
kykenee 
ilmaisemaan 
tunteitaan, toiveitaan 
ja mielipiteitään 
oman äidinkielensä 
avulla.

helmikuu, 2018

Tule mukaan seikkailuun 
ratkaisemaan Sammon arvoitus 

koululla 24.2. klo 10

KALEVALA

Vastaukset ovat Suomi-koulun opettaja Eeva Toiviaisen 
Suomikoululaislehden pääkirjoituksesta (helmikuu, 2009).

http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/jasenmaksut
http://www.suomi-koulu.com/tule-mukaan/osallistu-toimintaamme/


 

Puheenjohtajan palsta
Helmikuu tuo mieliimme Kalevalan. Kunnian-
osoituksena tälle suomalaiselle kansallis-
eepokselle koulumme uusi ohjaaja Mika tarttui 
ohjaksiin ja loi koululle näytelmäseikkailun, joka 
toteutetaan tulevalla koulukerralla. Tästä  
esimakua seuraavalla sivulla. Kaikki mukaan 
katsomaan ja kuulemaan Kalevalan "nuottia"!

Kevätlukukausi on jo kohta puolivälissä ja 
monipuolista toimintaa ja tarjontaa on luvassa 
lisää. Käythän tutustumassa toimintaamme 
koulun web-sivuilla (www.suomi-koulu.com). 
Haluamme omalta osaltamme olla auttamassa 
ja tukemassa lastenne suomalaisen kulttuurin 
tuntemusta sekä suomenkielen ja suomalaisten 
tapojen ylläpitämistä. Samoin kuin nautitte 
lastenne muistakin harrastuksista, toivomme 
että nauttisitte ja pitäisitte myös suomikoulun 
antamia eväitä lapsillenne tärkeinä. Tarvit-
semme vastuuta kantavia vanhempia aut-
tamaan ja tukemaan tätä lasten yhteistä 
harrastusta eli suomenkielen ylläpitoa, siis sen 
käyttämistä ja kehittämistä. Autattehan meitä 
tässä tärkeässä toimessa, antakaa palautetta, 
mennään yhdessä kohti valoisampaa tule-
vaisuutta.

Suomen 100v-juhlavuosi oli hieno näytös 
toimivasta yhteistyöstä. Tarvitsemme sitä myös 
jatkossa, tarvitsemme toisiamme, muuten 
kuivumme helposti näkymättömiin täällä 
Teksasin kuuman auringon alla. Eri suomi-
yhteisöjen jäsenmäärä ja jäsenistön rakenne 
muuttaa muotoaan vuosittain, meidän on 
huomioitava tämä myös päätöksenteossa. 
Meidän on kyettävä yhteistyöhön, jotta 
suomiyhteisön eri organisaatiot pysyvät 
elinvoimaisina ja heidän toimintaan saadaan 
mukaan tekijöitä ja heidän järjestämiin ohjelmiin 
ja tapahtumiin saadaan mukaan uusia 
osallistujia, tänään ja myös tulevaisuudessa. 
Menkäämme yhdessä eteenpäin! 

Yksi hyvä uusi tilaisuus ja tuttavuus on  
Finlandia Foundation, joka järjestää maalis-
kussa tapahtuman meille täällä Teksasissa, 
katso lisää sisäsivulta. 

Näemme ‘Kalevalan-Suomalaisen kulttuurin 
päivän’ - merkeissä lauantaina koululla!

-pj. Leila
Jäämuru

Terveisiä Suomesta:

TULE MUKAAN KOULUMME
TOIMINTAAN!

Koulumme hakee tiedottajaa, jonka 

tehtävänä on Suomikoululaisen 

(tämän lehden) toimittaminen. 

Jos o let ki innostunut vapaaehtoistyöstä 

toimittajana ja osaat tekstien ja kuvien 

käsittelyä ota yhteyttä.

Leila Jäämuru puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Oletko Sinä 
meidän uusi 
tiedottaja?

—— Leila Jäämuru

http://www.suomi-koulu.com


KATSO VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=6xKH4h899ek&feature=youtu.be


Koulun Ninja-seikkailuretki 10.2. 
Varapuheenjohtaja  Toni  Sjön  ideoima  ja 
toteuttama retki aktiviteettipuiston seikkai-
luradalle toteutui kouluvuoden kolmannella 
koulukerralla.  Kolean lauantaiaamun auto-
matkan jäykistämät jäsenet saatiin notkis-
tumaan sisätiloihin rakennetulla  seikkailu-
radalla.  Ensimmäisen  tunnin  ajaksi  paikka 
oli  varattu  yksinomaan  Suomi-koulun 
käyttöön.  Haastetta  riittikin  kaikenikäisille 
ja monentasoiselle seikkailijalle. Monipuoli-
silla radoilla joutuivatkin koetukselle varta-
lon kaikki lihakset.
Pienimmille oli tarjolla oma nurkkaus, jossa 
heidän  touhuamista  oli  helppo  valvoa  ja 
vanhempien  olla  mukana  auttamassa.  Oli 
kiipeilyä,  tasapainoilua,  pomppimista  ja 
sukellusta pehmeään pallomeren syleilyyn.
Ninjan koon kasvaessa myös radan esteet 
nousivat korkeammalle ja haasteet samalla 
kasvoivat. Innolla nämä "suomininjat" vas-
tasivat  jokaiseen  haasteeseen  eikä  päätä 
huimannut  edes  kattoa  tavoittelevissa 
rakennelmissa.

—— Vesa Jäämuru

Kukin  löysi  mieluisensa  esteen,  jonka 
kimppuun  käytiin  päättäväisesti. 
Tärkeintä  oli  voittaa  itsensä  ja  myös 
huomata, että epäonnistuminenkin kuu-
luu  asiaan  eikä  se  satuta  lainkaan  kun 
putoaa  alla  odottaviin  pehmusteisiin. 
Vastoinkäymisethän  vain  antavat  suo-
malaiselle  lisää  sisua  yrittää  uudelleen. 
Sekös  vasta  tuntuikin  makealta  kun 
lopulta  selätti  haasteen  ja  sai  uuttaa 
voimaan  ottaa  vastaan  entistä 
vaikeampia esteratoja.
Tällainen  seikkaileminen  toki  vaatii 
veronsa eikä tämän tason urheilua jaksa 
kukaan  loputtomiin.  Taukohuoneessa 
olikin hyvä käydä tankkaamassa itseensä 
lisää ninjaenergiaa.
Allekirjoittanutkin eläytyi täysillä mukana 
ja  löysi  lopulta  itselleen sopivan radan. 
Haastoipa  hän  jopa  vaimonsa  mukaan 
tähän 30cm korkeudella kulkevaan nuo-
ralla  kävelyyn,  jossa  matkaa  taisi  olla 
taitettavana lähes 5m. 
Seikkailuretki oli  kaikin puolin mieltä ja 
kehoa  avartava  kokemus,  jota  voi 
suositella kaikille seikkailuhenkisille.



  
Ohjaajien esittely 

Sara Laine - Isot Tex-lapset

Hei,

Olen Helsingistä, jossa asuin ekat kolme vuotta 
elämästäni, siitä lähtien olen muuttanut useita kertoja, 
joista viimeisimmän kerran Teksasiin puolitoista vuotta 
sitten. Olen viimeistä vuotta IB-linjalla Coppell High 
Schoolissa ja täytän kesälla 18. Olen kolmevuotiaasta 
asti opiskellut englantia, mutta suomi on kotona puhuttu 
kieli. Vapaa-ajallani teen mielelläni mitävaan aktiivista. 
Olen ollut jotenkin mukana suomikouluissa pienestä asti, 
suurimmaksi osaksi oppilaana. Olin viimevuonna 
apuopettajana ja nyt ohjaan isompia Tex-lapsia. 

Sara

Sofia Simula - Apuohjaaja

Moi, minun nimi on Sofia. Olen viisi-
toistavuotias ja käyn Harmony Science 
Academyäa. Synnyin Suomessa ja 
muutin perheeni kanssa Teksasiin kun 
olin puolitoistavuotias. Puhun sekä 
suomea että englantia. Tykkään uinnista 
ja olen minun uimaseuran kapteeni. 
Olen POP ryhmän apuohjaaja.



 
Palstalla esittelemme eri tehtäviä koulun johtokunnassa

Johtokunta 
esittäytyy

 
Web-master - Vesa Jäämuru

Hei,
Tässä Toni. Toimin Suomikoulun varapuheenjohtajana.
Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm, läsnäolo 
koulukerroilla ja muissa suomikoulun tapahtumissa 
sekä johtokunnan kokouksissa. Varapuheenjohtaja 
myös ideoi ja kehittää koulun toimintaa ja tietysti toimii 
puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt.

Varapuheenjohtaja - Toni Sjö

Hei, 
Olen Vesa Jäämuru ja toimin koululla web-masterina.
Tehtäviini kuuluvat web-sivujen ylläpidon lisäksi IT-
tukihenkilön tehtävät. Web-sivujen ylläpitoon kuuluvat 
myös hallintowebsivut, jonne tallentuvat mm. 
ilmoittautumiset ja postituslistat. Avustan lisäksi 
toimihenkilöitä koulun sähköpostin käytössä ja 
tiedostojen hallinnassa, sekä puotivastaavaa 
kassapäätteen ja rahastonhoitajaa kirjanpito-ohjelman 
käytössä.



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

——Nina Pirhonen

Terveisin,
 - Kirjastoväki

Kirjasto on avoinna: 
Ma klo 11.30-13.30 
Ti klo 11.30-13.30
Ke klo 11.30-13.30
To klo 11.30-13.30
Pe klo 11.30-13.30

sekä jokaisena 
koululauantaina

 Tammikuun 2018 suosituin 
myyntiartikkeli oli Tupla Maxi -
suklaapatukka. Näitä ostettiin 
kaikkiaan 84 kappaletta. Bavarian-
ruisleipiä ostettiin lähes yhtä monta, 
83 kappaletta.

 Kirjaston lehtivalikoimaan kuuluu 
Eeva, Voi hyvin, Vauva, Meidän 
Perhe ja Tekniikan Maailma. Tule 
selailemaan ja lainaamaan uusimpia 
numeroita!

Pyöritämme Suomi-koulun kirjastoa ja 
puotia vapaaehtoisvoimin kaikkina 
arkipäivinä sekä koululauantaisin. 
Poikkeuksista ilmoitamme kirjaston 
Facebook-sivulla. Puodin tuotto on osa 
Suomi-koulun varainhankintaa, näin 
ollen ostamalla puodista tuet koulun 
toimintaa.

https://www.facebook.com/suomikirjasto/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/


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

Kirjaston 
kätköistä

——Sanna-Maria Eskola

 Liian innokas nukkumatti,
Harri Tarkka

Nestori Nokkaeläin on valmis 

siirtymään unten maille, kun 

paikalle pörhältää nukkumatin 

saappaisiin astunut Nestorin 

ystävä Pystyhylje. 

Pystyhylkeen omaperäiset 

nukahtamisneuvot tuntuvat 

vievän Nestorin ojasta allikkoon, 

eikä niiden kopioimista 

välttämättä suositella 

käytettäväksi omien lapsukaisten 

kanssa.  

Kirja on juuri sopivan pituinen 

iltasaduksi ja sen kuvitus huisin 

hauskaa katseltavaa. 

 Yösyöttö,
 Eve Hietamies

Äiti, tuo perheen ydinhenkilö, 

tietää kuin luonnostaan mitä 

lasten kanssa tehdä. Niinhän sitä 

luullaan. Mutta mitä, jos ei 

tiedäkään? Pia toteaa, ettei äidin 

rooli ole tehty hänelle ja päättää 

synnytyslaitoksen pihalla nostaa 

kytkintä. Takapeiliin jää 

katsomaan hämmentynyt isä 

parinpäivän ikäinen muksu 

sylissään.  

Siitä se sitten lähtee, toimittaja 

Antti Pasasen tutkimusmatka 

vanhemmuuteen. Ainoana 

keinona vanha kunnon yritys ja 

erehdys taktiikka sekä neuvolan 

Ullan neuvot. 

Kirja tuo kurkistuksen miesten 

näkökulmasta niinkin arkiseen 

asiaan kuin lastenhoito ja 

naperoiden kasvatus. Hymy on 

herkässä sivuja ahmiessa ja 

tapahtumat antavat lukijalle 

paljon ajateltavaa. 

"Lapsi on kirja, jota 

meidän täytyy lukea ja 

jonka lehtiin meidän 

on kirjoitettava. "

 --------Peter Rosegger.



Dallasin 
suomalainen 
kauppakilta 
- FABG 

Kauppakilta kutsuu mukaan.
Oletko Sinä kiinnostunut ...

- kauppakillan toiminnasta

- osallistumaan tapahtumiin ja 
kuulemaan tulevista tapahtumistamme

- liittymään FABGn jäseneksi
   
Tervetuloa mukaan!

Finnish Pride Night with Dallas Stars

Lue lisää webistä

Liity jakelulistalle

Liity jäseneksi 

www.fabg-dallas.com 

http://www.fabg-dallas.com
mailto:dallas.fabg@gmail.com?subject=Liityn%20FABG%20postituslistalle
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
http://www.fabg-dallas.com


K U T S U
Tervetuloa konserttiin ja vastaanotolle Finlandia Foundation Nationalin (FFN)
65-vuotis juhlapävän kunniaksi. 

FFN järjestää johtokunnan kokouksensa tänä keväänä Dallasissa Maaliskuun 
15-17, 2018 ja haluamme samalla tutustua paikalliseen Suomi-yhteisöön. 

Pohjois Teksasin Suomikoulu, Texas Finns, ja muut paikalliset suomalaiset ovat 
mukana järjestämässä tilaisuutta, jossa esiintyy hyvin tunnettu konserttipianisti 
ja FFN stipendiaatti Ruusamari Teppo.

 Perjantai, Maaliskuun 16, 2018 
klo 18-20

Collora Hall
1451 Wycliff Avenue

Dallas, TX 75207 

VPn voi lähettää sähköpostitse toimistoomme office@finlandiafoundation.org 
Maaliskuun 12. Päivään mennessä

Odotamme kovasti amerikansuomalaisten tapaamista Dallasissa ja toivomme 
että voitte liittyä seuraamme. Kysymyksiä voi lähettää minulle suoraan 
(ossi1@verizon.net) tai Maria Kizirianille Pasadenan toimistoomme. 

Ystävällisin terveisin,

Ossi Rahkonen
Presidentti
Finlandia Foundation National

P.O. Box 92046, Pasadena, CA 91109-2046
Phone (626) 795-2081   Fax (626) 795-6533   Email  office@finlandiafoundation.org

www.FinlandiaFoundation.org

mailto:office@finlandiafoundation.org
mailto:ossi1@verizon.net
mailto:office@finlandiafoundation.org
http://www.FinlandiaFoundation.org


ILOINEN PAASTO!

Meille yltäkylläisyyden keskellä asuville länsimaalaisille 
pieninkin kieltäytyminen jostakin mukavuudesta tuntuu 
vastenmieliseltä ja kiusalliselta. Kokeile vaikkapa jättää väliin 
aamukahvi tai – tee. Tai pakota itsesi kävelemään autolla 
ajamisen sijasta. Puhumattakaan siitä, että tulisi luopua 
kokonaan ravinnosta vaikkapa yhden kokonaisen päivän ajaksi.

Paasto.  Jo tuo sana itsessään kuulostaa vieraalta ja 
luontaantyöntävältä.  Miksi näin? Olemme tottuneet pitämään 
itsestäänselvyytenä  elämämme perustarpeiden tyydyttämistä, 
olipa sitten kyseessä ravinto, asunto, tai vaikkapa 
perusmukavuudet.

Kaikilla maailman ihmisillä eivät asiat ole lähimainkaan näin 
hyvin. Köyhinkin meistä on rikkaampi kuin suuri enemmistö 
maapallomme väestä. Voitko kuvitella, että massoittain lapsia 
ja aikuisia käy yöpuulle joka ilta vatsa ruokaa huutaen?  Tai 
sodan ja konfliktien keskellä jatkuvasti pelossa elävien 
turvallisuuden tunteen puuttumista?

Pääsiäiseen valmistautuminen on paastonaikaa kirkossamme.  
Se alkoi laskiaisesta – siitä päivästä, jolloin ”laskeudutaan” 
tähän suureen vuosittaiseen juhlaan, Vapahtajamme 
kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen muisteloon.

Voisimmeko pysähtyä hetkeksi kiireisen elämämme keskellä ja 
miettiä vakavasti, olisiko mitään sellaista, mistä voisimme 
pidättäytyä vapaaehtoisesti jonkin aikaa, olipa kysymys 
herkuista, ajanvietteestä, tai tuhlailevasta 
elämänasenteestamme?  Entäpä jos rohkenisit kokeilla vakkapa 
lyhyttä, terveellistä paastoa ravinnosta?  Pienikin 
vapaaehtoinen pidättäytyminen totutusta muistuttaisi meitä 
siitä, että suurelle osalle sisaristamme ja veljistämme 
maailman eri kolkilla puutteessa eläminen ei ole itsevalittu.  
Heillä ei ole vaihtoehtoa, meillä on. He tarvitsisivat meidän 
apuamme.  

Eikö paasto voisi olla iloinen ja tervetullut tapa kehittää 
itseään, valmistautua suureen Pääsiäisjuhlaan ja avautua 
tarvitsevien hädälle ja tuskalle.  Sellaisen esimerkin jätti 
meille Pääsiäisen Ristinkantaja.  

Suomikirkolla vietämme Pääsiäismessun lauantaina, maaliskuun 
31. klo 17. Ja  merkkaathan kalenteriisi myös 
Äitienpäivämessun lauantaina toukokuun 19 päivänä, niinikään 
klo 17. Tervetuloa kirkkoon!

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen

Lauantaina, maaliskuun 31. klo 17. 
Pääsiäismessu

 
Lauantaina, toukokuun 19. klo 17. 

SYDÄMELLISESTI 
TERVETULOA KIRKKOON!

Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd.

Coppell, TX 75019

SUOMIKIRKKO 
KEVÄÄN 2018 OHJELMA:

Pastori Jarmo Tarkki on 
sapattivapaalla huhtikuun alusta 
kesäkuun loppuun.

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen 
toimii pastori Tarkin sijaisena. 

Pastori Jarmo Tarkki: 
jarmotarkki@socalsynod.org

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen: 
vmk@fuller.edu

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vmk@fuller.edu


Ohjaajat

Taru Karvinen
Pallerot, Omput ja Pellet 0-3v
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit 3-5v
rollit@suomi-koulu.com

Lotta Fagerholm
Aapelit 5-6v
Koululaiset 6-8v
koululaiset@suomi-koulu.com
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Isot Koululaiset 8-15v
isotkoululaiset@suomi-koulu.com

Alexandra Aaltonen
Sofia Salonen 
Sara Laine
Tex Lapset 
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat:
Samuli Hirvilampi
Joakim Laine
Petteri Pirhonen
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja/kirjasto
puheenjohtaja@suomi-koulu.com
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com

Toni Sjö
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Antti Siika-aho
sihteeri
sihteeri@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja/Suomi-puoti
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
vanhempien edustaja
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Taru Karvinen
ohjaajien edustaja
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster
webmaster@suomi-koulu.com

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

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen

Keneen otan yhteyttä?
Suomi-koulun 

ohjaajat ja johtokunta


