
 

 

 

 

 
 
 

 
Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Hei kaikki Suomi-koululaiset, 

 

meitä on monta innokasta odottamassa teitä lauantaina Suomi-kouluun. Opetusryhmiä meillä on nyt 

enempi kuin moneen vuoteen, ja jokaiseen ryhmään on saatu aivan mahtavat ohjaajat. Kaikille löytyy 

varmasti oma ryhmä, mikä tuntuu hyvältä ja on lapsen tasolle sopiva. Rohkeasti mukaan aloittamaan 

uusi lukuvuosi Dallasin Suomi-koulussa. 

 

Teemme kaikki, sekä ohjaajat että johtokunta, tätä täydellä sydämellä meidän kaikkien hyväksi. 

Haluamme olla vahva ja rakastava Suomi-yhteisö. Me pystymme siihen vain yhteistyöllä kaikkien 

Dallasin alueen eri organisaatioiden kanssa. Tulkaa mukaan toimintaamme, tehdään suomen kieli 

helpommaksi, kannustetaan lapsiamme kunnioittamaan suomalaisia perinteitä ja vahvistakaamme 

samalla omia juuriamme, että voimme antaa tulevaisuuden toivoille hyvän 'juuripaakun'!  

 

Nähdään lauantaina koululla, 

tehdään vuodesta parhain! 

 

Puheenjohtaja  

Leila Ylinärä-Jäämuru 

iltaleila@verizon.net 

214-228 2429 

Uusi toimintasuunnitelma löytyy tämän linkin alta: http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/toimintasuunnitelma/ 

 

Suomikoululainen 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 
 
Syksyn saapuessa ja Suomi-koulun 
aloittaessa toimintansa täydellä tohinalla 
siirrymme kirjastolla talviaikaan pitämällä 
ovet auki ja kahvipannun kuumana joka 
maanantai, keskiviikko ja perjantai, sekä 
tietenkin suomikoulu-lauantaisin. Kirjastolle 
on kesän aikana hankittu kirjavalikoimaan 
täydennyksiä sekä karkkihyllystä löytyy 
jotain uutta. Meille tulee myös Tekniikan 
Maailma, Eeva, Meidän Perhe, Voi Hyvin ja 
Vauva -lehdet. 
 
 

Kirjaston yhteydessä oleva puoti tekee pienimuotoista varainkeruuta 
myymällä karkkia ja muuta sekalaista tavaraa, lähinnä hieman vaikeasti 
löydettäviä elintarvikkeita. Keskiviikkoisin on myytävänä suomalaisen 
reseptin mukaan Grapevinessa leivottua ruisleipää lähes suoraan uunista. 
Keskiviikkoisin, perjantaisin ja koululauantaisin on myös tuoretta 
baijerilaista ruisleipää. Kirjastoa ja puotia pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja 
lisävahvistukset ovat aina tervetulleita. Jos olet kiinnostunut auttamaan, 
tule juttelemaan tai ota yhteyttä Leilaan (iltaleila@verizon.net) tai Ninaan 
(nina.pirhonen@verizon.net). 
 
Uusille tulokkaille tiedoksi, että kirjasto ja puoti ovat samoissa tiloissa 
missä Suomi-koulu kokoontuu, eli Nokian rakennuksen alakerrassa. 
Paikan löytää tulemalla pääovista sisään, kävelemällä vastaanoton ja 
hissien ohi, olemme siinä oikealla ruokalaa vastapäätä.  

 
Tervetuloa kahville, karkkiostoksille, lueskelemaan lehtiä ja lainamaan kirjoja. 
 
-kirjastoväki 
 
Aukioloajat: 
 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30 - 13.30 
 suomikoululauantaisin klo 10 - 12 
 
Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 
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Koulutuspäivillä Suomessa 

Jokakesäiset opetushallituksen järjestämät 

koulutuspäivät suomikoulujen ohjaajille olivat 

antoisat, tehokkaat ja todella inspiroivat. 

Osallistujia oli 100 ympäri maailmaa. Dallasin 

koulun ohjaajien edustajana sekä röllit-ryhmän 

ohjaajana mina, Viivi Almira, sain mahdollisuuden 

osallistua koulutukseen. 

 

 

Päivien teemana oli 

'Opetussuunnitelmasuosituksesta omaan opsiin 

kulttuuria kuunnellen! Toukokuun 21. pv Suomi-

koulujen historian ensimmäinen 

Opetussuunnitelmasuositus (opss) hyväksyttiin 

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän 

toimesta ja suositus astui voimaan 1.8.2015 kaikissa maailman Suomi-kouluissa. Yli 2 vuotta kestänyt 

projekti Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen osalta saatiin vihdoin päätökseen. 

 

Koulutuspäivillä käytiin läpi sekä opps:n luomisprosessia ja asiasisältöä että käytännön toteuttamista 

erilaisten ryhmätöiden muodossa. Jotta koulutuspäivien ohjelma ei olisi keskittynyt pelkästään 

opps:iin, oli tarjolla myös mielenkiintoisia luentoja, joiden aiheina olivat mm. Suomen teatteri, elokuvat 

ja kirjallisuus. 

 

Uuden Opetussuunnitelmasuosituksen lisäksi sain paljon kotiinviemisiä ryhmäkeskusteluista ja eri 

aihepiirien luennoilta. Ensimmäisenä asiana voisin mainita osallistamisen. Suomi-koulu toimii täysin 

vapaaehtoistyönä ja on tärkeää  saada kaikki osallistumaan koulumme toimintaan : oppilaat, 

vanhemmat ja koko koulun henkilöstö. Jokaiselle halukkaalle riittää varmasti puuhaa Suomi-koulun 

parissa. Kieli-identiteetti: elämme alati muuttuvassa maailmassa. Lapsemme ovat kaksikielisiä tai jopa 

monikielisiä ja kaikki kielet asuvat heissä limittäin sulassa sovussa. Meillä vanhemmilla ja Suomi- 
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koululla on tärkeä rooli tukea parhaalla mahdollisella tavalla kunkin lapsen kieli-identiteetin kehitystä. 

 Ja viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä haluaisin mainita elinikäisen oppimisen halun. Kuinka me 

vanhemmat yhdessä Suomi-koulun kanssa voisimme kasvattaa lapsistamme oman kielensä agentteja 

niin, että he heräisivät analysoimaan kieltänsä, sen merkitystä ja haluaisivat oppia lisää, loisivat ja 

säilyttäisivät positiivisen suhteen Suomen kieleen. 

 

 

 

Pidin koulutuspäivien annista esitelmän sovitusti dallasin suomi-koulun vapaaehtoistyöporukalle. 

Päädyimme yhdessä alkaa toteuttamaan uutta opetushallituksen julkaisemaa 

opetussuunnitelmasuositusta. Jokainen koulu joutuu käymään suosituksen pohjalta läpi omat toiminta- 

sekä opetussuunnitelmat erikseen ja tekemään niihin tarvittavat muutokset. Koulumme perustamaan 

toimiryhmään kuuluu 4 ohjaajaa, joista kahdella on ala-asteen opettajan ammattitutkinto, toinen 

Suomessa kouluttautunut ja toinen täällä Texasissa. Kyseinen työ on aikataulutettu syys-lokakuulle. 

Uudet suunnitelmat tulevat luettaviksi heti valmistuttua webbisivuillemmme. 

 

käytimme jo nyt tulevan lukuvuoden koulukertojen teemoissa hyvin pitkälle opetushallituksen 

opetussuunnitelmasuosituksessa suosittelemia aihealueita. Jatkamme samoilla linjoilla kuin 

aikaisemminkin huomioiden suomalaisen ja paikallisen kulttuurin erot, sekä kielitasot. Pyrimme 

saamaan kaikille ikäryhmille ja kielitasoille mielenkiintoisia Suomi-koulutunteja. Koulukertojen  
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päivämäärät ja teemat sekä ryhmäjaot että ohjaajat löytyvät koulumme kotisivuilla (www.suomi-

koulu.com) koko vuoden.           

 

Yksi tärkeimmistä opetushallituksen ohjeista oli myös saada vanhemmat osallistumaan eli miten me 

'osallistamme' teidät!  Lähdemme toteuttamaan sitä pyöräytämällä käyntiin ryhmäkohtaiset 

'Vanhempien vartit' kehittämään kommunikointia ja yhteistyötä kodin sekä Suomi-koulun välillä. 

Tiedämme, että teistä jokainen haluaa osallistua tähän! 

 

Eiköhän tässä ole jo muutama varsin hyvä syy tuoda pienet ja vähän isommatkin kielen agentit 

tulevana lauantaina Suomi-kouluun!  

 

Tehdään yhdessä hyvä kouluvuosi. 

 

Syysterkuin, 

Viivi, Röllien ohjaaja, ohjaajien edustaja 
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Ohjaajien esittely 

 
 
Hei, 

 

"Hei Olen Niina! Olen Nolan Catholic High Schoolissa 

Freshman. Tykkaan tanssia, ratsastaa, uida ja tehda 

kasitoita. Olen parin viime vuoden aikana avustanut Fort 

Worthin elaintarhassa lasten leirien kanssa ja opettanut 3-6-

vuotiaiden tanssitunteja. Olen asunut Kellerissa yhdeksan 

vuotta, mutta syntynyt Turussa. Odotan innolla Suomikoulun 

alkamista ja tutustumista kaikkiin siella. 

 

Niina Havia 
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Omppu-ohjaaja Sannan ryhmään kuuluvat 1-2-vuotiaat pienet 

suomi-koululaiset. Tunneilla laulamme pienillekin sopivia 

laululeikkejä ja loruttelemme suomalaisia loruja ja 

sormileikkejä. Tervetuloa mukaan! 

 

 
 

 

 
 
 
 
Heipsistä Pellet ryhmäläiset vanhempineen!  

Minun nimi on Laura Gray ja ohjaan yhdessä Ani 

Kokkosen kanssa 2-3 vuotiaiden ryhmää. Mukana 

menossa on myös minun 2 vuotias Noah poika. Tämä on 

minun 4. vuosi Dallasissa ja olen ollut Suomikoulun 

toiminnassa enemmän ja vähemmän mukana alusta asti. 

Meidän perhe on kaksikielinen ja kotikielenämme on 

englanti, joten suomenkielen ja suomikoulun tärkeys on 

korostunut entisestään Noahin kasvaessa. Tavoitteena 

on kasvattaa Noasta kaksikielinen, mutta en pysty siihen 

yksin. Siksi minulle on tärkeää olla mukana 

vapaaehtoisena suomikoulussa ja tarjota Noahille täysin suomenkielinen ympäristö edes kahden 

viikon välein suomikoulu lauantaisin.  

 

Tervetuloa pelleilemään meidän kanssa! 

 

Laura-ope 
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Hei lapset ja aikuiset.  

 

Olen Ani ja toimin Suomi-koulussa Pellejen ohjaajana lukuvuonna 

2015-2016. Olen asunut Dallasissa 1.5 vuotta ja ollut mukana 

Suomi-koulussa vetämällä satutuntia. Tervetuloauudet ja vanhat 

oppilaat. Nähdään koululla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei, Olen Viivi Almira ja toimin tänä vuonna Suomi-koulussa 

Röllien ryhmänohjaajana. Suomi-koulutoiminnan aloitin vuosi 

sitten kun perheemme muutti Dallasiin puolisoni 

työkomennuksen ajaksi. Viime vuosi Suomi-koulussa oli todella 

mukava kokemus ja tästä vuodesta tulee varmasti ainakin yhtä 

hyvä. Ihana nähdä Röllit, uudet ja vanhat, pitkästä aikaa 

kesäloman jälkeen. Ohjaajatöiden lisäksi toimin koulun 

johtokunnassa ohjaajien edustajana. 

 

Kotona meillä vipeltää kolme tyttöä Venla (9 v.), Nelli (6v.) ja 

Salome (5kk). Vapaa-ajalla Suomi-koulun lisäksi tykkämme urheilla koko perhe. Tähän Dallas tarjoaa 

mitä parhaimmat mahdollisuudet. 

Innolla uutta ja ahkeraa Suomi-koulu lukuvuotta odottaen, 

Viivi 
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Hei, olen Vilma Jäämuru ja ohjaan 5-6 vuotiaiden Aapelit -

ryhmää. Täytän kohta 17-vuotta ja olen Senior Kellerin 

High Schoolissa. Veljeni muutti Suomeen jatko-

opiskelemaan ja nyt me asutaan kolmistaan äidin ja isän 

kanssa.  

  

Pelaan jalkapalloa sekä täällä että aina kesällä 

Suomessa, se on rakkain harrastukseni. Koulussa tykkään 

kemiasta, biologiasta ja matematiikasta. Kesällä nautin 

Suomen luonnosta.  

Aapelit -ryhmässä on kiva oppia uusia asioita, etenkin me puhutaan suomea. 

 

Vilma Jäämuru 

 
 

Hei Koululaiset ryhmän vanhemmat ja lapset! 

 

Minun nimeni on Saija Taavettila ja jatkan tänä 

syksynä ohjaajana ”Koululaiset” ryhmässä. Aloitin 

viime vuonna ohjaajana Suomi-koulussa, kun 

muutimme tänne Virginiasta.  Odotan taas innolla 

uutta syksyä ja lasten tapaamista! 

 

Kotona vilskettä meillä pitää mieheni Heikki ja 

kaksi ihanaa koululaista: Sonja (7v) ja Samuli 

(5.5v). Vapaa aikaa vietämme perheeni kanssa 

harrastaen, elokuvia katsellen ja Dallasin 

alueeseen tutustuen. koulun vapaaehtoistoimien ja Mary Kay kosmetiika töiden ohella yritän myös 

urheilla niin paljon kuin vain ehdin! 

Ihanaa syksyä kaikille! 
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Tervehdys kaikille Suomikoululaisille!  

Minun nimeni on Jaana Mansikka-aho ja toimin tänä syksynä ohjaajana ”Koululaiset” -ryhmässä 

yhdessä Saija Taavettilan kanssa. Muutimme perheeni kanssa tänne Dallasin alueelle vuosi sitten. 

Mieheni lisäksi perheeseeni kuuluu kolme poikaa. Otava, 6v, Aamos, 4v ja Viimo 18kk. Menoa ja 

meininkiä siis piisaa!  

Odotan innolla tulevia tunteja ja tapaamisiamme Suomikoulun merkeissä.  

 

Ihanaa syksyn odotusta kaikille! 

 

Jaana 

 

 

 

Moi! Minun nimeni on Nina Tiainen. Olen 22 vuotias, ja valmistuin 

opettajaksi University of North Texas:ista viime toukokuussa. Talla 

hetkellä asun Denton, Texas:issa, ja olen viikolla toissa Lewisville 

ISD:n Coyote Ridge Elementary:ssa. Olen ollut Tex-Lasten 

opettajana yhden vuoden, ja olen innoissani jatkamaan tänä 

lukuvuonna! 
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Terve, olen Oskari Pirhonen, isojen koululaisten uusi 

ohjaaja. Olen jo ollut Suomi-koulun toiminnassa mukana 

kohta 18 vuotta eli koko ikäni. Viimeisimmät pari vuotta 

olen ollut apuohjaajana. Käyn Flower Moundin lukiossa 

viimeistä vuotta, ja menen jo vuoden päästä jonnekin 

opiskelemaan jotakin, ehkä. Olen kiinnostunut kielistä, 

tietokoneohjelmoinnista sekä musiikista. Tervetuloa 

kaikki isot, nähdään lauantaisin! 

 

 

 

Morjensta kaikille. 
 
Nimeni on Teilor ja olen asunut taalla Texasissa jo melkein 10 
vuotta. Muutin perheen kanssa tanne Oulusta 2006. "Syokkona 
Leijonnaa!?" 
 
 Olen opiskellut collegessa muunmuassa sisustussuunittelua,  kauppa 
tiedetta ja hotelli-alaa. 
Olen talla hetkella toissa Southlake Town Square HMK lahjaliikkessa. 
Vapaa aikani menee kissojen, koirien, taiteen ja musiikin kanssa, myos 
pyorailen innolla. 
 
Ensimmaista kertaa olin Suomi Koulun kanssa tekemisissa jo vuonna 
2006, ja on paljon kivoja muistoja silloin Suomi Kirkon ohessa. 
On kiva taas olla mukana tekemisissa kun koulu ja tyot ei vie kaikkea 
aikaa. 
 
Odotan inolla Oskarin kanssa isoja koululaisia opettamaan Suomen 
kielsta ja Suomalaisuudesta! 
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Muistatko vielä kesäkuvahaasteen? Lähetä kiva kesäkuva osoitteeseen suomikoulu@gmail.com ja 

kerro kuvaan liittyvä tarina. Kuvat ja tarinat julkaistaan syksyn aikana!! 

 

 

 
Suomi-naiset! Laittakaa päivämäärä muistiin!! 
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Suomikirkon kuulumisia 

SIBELIUS 150-VUOTTA KONSERTTIMESSU 

SAN DIEGOSSA 

SUNNUNTAINA 13.09. klo 17 

Syksyn tapahtumat alkavat tällä kertaa Kaliforniassa, jossa Dallasin oma Ruusamari Teppo esiintyy isoisoisänsä 

Sibeliuksen 150-vuotiskonsertissa yhdessä sellisti Jussi Makkosen sekä Terhi Miikki-Broersman kanssa. Lisätietoja saat 

San Diegon suomikirkon tiedotteesta: 

 

 

Joulukuu, 2014 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
- 
 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja facebook-
sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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