
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu ? Ajankohtaista

29.9. Suomi-koulu: 
Sadun lumoissa + jäsenkokous

1.- 5.10. passikone vierailu Nokia-talolla
        vain ajan varanneille

puoti/kirjasto avoinna 9-15

12.-14.10. Sisu Camp - leiriviikonloppu, 
   Cherokee Village Resort, Lake Whitney, TX

 Tässä numerossa

Leiritiedote

Lue lisää tulevasta 
viikonloppuleiristä 
sivulta 3-4 ja 
ilmoittaudu mukaan!

syyskuu, 2018

Koulun 
vapaaehtoiset

Ohjaajien ja 
johtokunnan 
esittely, sivut 5-7

Muiden Suomiyhteisöjen tiedotuksia
kauppakilta, suomikirkko, sähly, sivut 9-11

Kirjastopalsta

Kirjaston ja 
puodin 
kuulumiset, sivu 8

P o h j o i s - T e k s a s i n S u o m i - k o u l u s s a 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin voivat 
osallistua toimintaan esimerkiksi apu-
ohjaajina. Tavoitteenamme on ylläpitää ja 
kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa 
tarjoamalla heille suomen kieleen pohjau-
tuvia, oppimista innostavia aktiviteetteja. 
K o e m m e t ä r k e ä k s i o h j a t a h e i t ä 
arvostamaan suomalaisia perinteitä sekä 
tarjoamme oppilaille mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa. Toiminnan rahoitamme 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja lahjoituksin. 
Suomi-koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
e ts imme ja tkuvast i uus ia tek i jö i tä 
aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme. Tule 
mukaan toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan muita 
suomalaisia ja rupattelemaan muuten vain 
kahvikupposen äärellä. 



 

 

Puheenjohtajan palsta

 

Kouluvuosi on jo niin pitkällä, että  
tulevana lauantaina on jäsen-
kokouksen aika. Odotamme teitä 
kaikkia innolla päättämään tule-
v a s t a k o u l u v u o d e s t a , s e k ä 
osallistumaan muutenkin toimin-
t a a m m e . O l k a a t e k i n y h t ä 
innostuneita kuin koululaisemmekin 
heidän päästessään nauttimaan 
opetuksesta jokainen omassa 
ryhmässään.  Tuntien aikana  teillä 
vanhemmilla on mahdoll isuus 
auttaa koulukerran toteutuksessa, 
tutustua uusiin perheisiin sekä 
nauttia yhdessäolosta ja hyvästä 
tarjoilusta. On huikeaa katsella 
Suomi-yhteisön mahtavaa yhteisöl-
lisyyttä ja yhteishenkeä, hyvä Me!
 
Suomikoulun yksi tehtävä on pyrkiä 
auttamaan lastemme/koululaisten ja 
omien 'juurien' löytymistä sekä 
tukea niiden (suomalaisen kult-
tuurin) voimistumista. Vahvat juuret 
ja oman identiteetin hyväksyminen, 
sekä sen luontainen käyttö on 
parasta mitä voimme toinen toisil-
lemme antaa. Teemme jokainen 
tämän eteen todella arvokasta työtä 
kaukana omasta kotimaastamme ja 
sen suomasta avusta/turvasta, 
olkaamme ylpeitä itsestämme. 
Toivon mahdollisimman monen 
perheen jaksavan kantaa vastuun 
omien juuriensa 'kastelemisesta' ja 
vahvistamisesta, se on ainoa oikea 
keino pärjätä maailmalla; löytää 
oma vahvuus, kunnioittaa ja varjella 
sitä. Olemme vanhempina paljon 
vartijoina.  
 
Kaikkein eniten sydäntäni lämmittää 
uusien perheiden mukaantulo ja 
innostus. Innostua mukanaolosta, 
tekemisestä, ohjaamisesta ja 
auttamisesta sekä 'asenne ratkai-
see' -merkityksen ymmärtämisestä. 

Nämä lisäävät positiivista asennetta 
ja energiaa,  kaikille - teille kävijöille 
ja meille tekijöille!  
 
Olemme pitäneet kunnia-asiana 
tehdä aina jotain uutta tulevan 
kouluvuoden  pyörähtäessä alkuun, 
näin myös tänä syksynä. Tällä 
kertaa lähdemme SISU-Camp 
leiriviikonloppukouluun. Käythän 
ilmoittautumassa mukaan, Suomi-
koulu tarjoaa kaiken pientä varaus-
maksua vastaan! 
 
Meillä on 6 nuorta ohjaajaa/
apuohjaajaa, joiden apu Suomi-
koululle on korvaamaton - uskoma-
tonta kuinka mahtavia He ovatkaan. 
Kovan kouluviikon jälkeen ainoana 
vapaahetkenään he ovat sitoutu-
neet auttamaan joka toinen lauantai 
Suomi-koululla, tämä jos mikä on 
hatunnoston arvoinen teko - aivan 
huippua! Olkaa ylpeitä nuoristanne, 
he ansaitsevat sen. Kiitos Teille 
kaikille!
 
KIITOS ja jatkakaamme tästä 
eteenpäin -innostuneesti innostuen!
 
Syksyin terveisin,
 
-pj.Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net
 

PS. Pidin kesällä luennon (kuva alla) 
Suomi-koulujen hallintopäivillä 2.8. 
Helsingissä aiheesta “Suomi-koulujen 
Yhteisöllisyys - vanhempien ja vapaa-
ehtoisten innostaminen mukaan" ja se 
sai innostuneen vastaanoton yleisössä.

 

Tiesitkö tämän?

Maailmassa on
- 135 Suomi-koulua
- 37 eri maassa

Kouluissa on
- 4245 oppilasta
- n. 500 ohjaajaa

Koulujen tulonlähteitä ovat
 - valtion avustus = toiminta-
avustus
- lukukausimaksut
- muut avustukset (esim. 
lahjoitukset ja Suomi-seuran 
järjestöavustukset)
- koulun oma varainhankinta 
(myyjäiset ym.) 

Suomikoulujen hallintopäivät 2.8. Helsingissä

SUOMI-KOULUN JÄSENKOKOUS 29.9. klo 10.00 Suomikoulun tuntien aikana

mailto:iltaleila@verizon.net


 

SISU CAMP
viikonloppuleiri

Koko perheen mökkiviikonloppu

Tarjolla monenlaista puuhaa yhdessä luonnon helmassa
Lapsille kaksi luontoaiheista koulukertaa

Ilmainen - majoitus ja ruoka
($20/hlö varausmaksu)

Paikka Lake Whitney - n. 80 mailia, alle 2 h ajo
Ohessa kuvia leiriltä keväällä 2016

12.-14.10

lisätietoja ja 
ILMOITTAUTUMISET 

HUOM! Ilmoittaudu6.10. mennessä

LÄH
DE 

MUK
AAN

 

LEI
RIL

LE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVValXz1rSWQZpWV9LC-hxBQMb0fMHyjOAo0DEjBj7cydNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVValXz1rSWQZpWV9LC-hxBQMb0fMHyjOAo0DEjBj7cydNg/viewform


Lue lisää leirikokemuksista 
Suomikoululainen huhtikuu 2016 
sivut 7-16

http://www.suomi-koulu.com/wp-content/uploads/suomikoululainen4.16.pdf


 

Taru Karvinen
POP (0-3 -vuotiaat)

Hei, Olen Taru! Olen asunut perheeni 
kanssa Teksasissa viisi vuotta. Toimin 
Suomi-koulussa POP-ryhmän ohjaajana nyt 
to i s ta vuo t ta . POP- ryhmässä ova t 
koulumme nuorimmat lapset, eli 0-3 -
vuotiaat. Pienten kanssa Suomi-koulu-
päivät vietetään musiikin tahdissa laulaen, leikkien ja joskus 
tanssien. POP-ryhmässä lasten vanhemmat ovat mukana 
oppitunnilla, ja avustavat varsinkin pienimpiä lapsiaan leikeissä 
ja askarteluhetkissä.

Olen ammatiltani kuvataideopettaja, joten musiikin lisäksi myös 
taide kuuluu olennaisena osana ohjaamiini hetkiin. Olemme 
muun muassa maalanneet lasten kanssa pieniä tauluja 
sormiväreillä, tutustuneet metsän ääniin ja metsässä näkyviin 
eri väreihin, rapistelleet silkkipaperia ja liimanneet paperille 
kollaaseja eri materiaaleja käyttäen. Mukana POP-ryhmässä 
on myös 2,5 -vuotias tyttäreni, joka nauttii Suomi-koulussa 
käymisestä niinkuin neljävuotias poikanikin, joka onkin jo 
isompien ryhmässä. 

Suomi-koulun lisäksi päiväni vierähtävät arkisia asioita 
hoidellessa ja tietenkin lasteni kanssa ulkoillessa ja 
touhutessa. Lisäksi opiskelen taidehistoriaa, urheilen ja yritän 
löytää jokaiseen päivääni hetken joogalle. Olen myös innokas 
matkustaja, ja usein kalenteriin onkin varattu hetkiä retkille ja 
lomille perheeni kanssa

Iida Leppäranta
Röllit (3-4 -vuotiaat)

Moi! Minun nimi on Iida ja 
olen 18 vuotta vanha. 
Olen asunut Texasissa yli 
neljä vuotta. Minä olen 
a l o i t t a n u t o p i s k e l u t 
U n i v e r s i t y o f N o r t h 
T e x a s i s s a . P i d ä n l u k e m i s e s t a j a 
tanssimisesta. Olen ollut apuopettajana 
kolmisen vuotta ja ohjaajana noin vuosi. Olen 
ohjaajana Rölleille, jotka ovat 3-4 vuotiaita 
lapsia. Lapset ovat sen ikäisiä, että pärjäävät 
ilman vanhempia, mutta eivät ole ihan vielä 
luku ta i to is ia , sen tak ia kesk i tymme 
askarteluun ja erilaisiin leikkeihin.

Audrey Thompson
Aapelit (5-6 -vuotiaat)

Minun nimi on Audrey ja 
toimin Aapelit-ryhmän 
ohjaajana. Asuin Oulussa 
kuusi vuotta ja muutin 
perheeni kanssa Texasiin.  
Olen asunut Texasissa 12 
vuotta ja kävin koulua Weatherfordissa, missä 
opiskelin eläinten hoitoa. Työksi olen 
erikoislapsen 'care giver'. Tykkään kovasti 
ratsastaa ja hoitaa eläimiä.

Ohjaajat esittäytyvät                        osa 1

Pistä tästä 
syksyn 
koulukerrat 
kalenteriisi



Ohjaajat esittäytyvät                        osa 2

Mika Reijonen
Koululaiset & Isot koululaiset 

(6-15 -vuotiaat)

H e i ! O l e n M i k a . M u u t i n 
p e r h e e n i k a n s s a t ä n n e 
yksinäisen tähden alle alle vuosi sitten ja minulla alkaa 
toinen vuosi myös Suomi-koulun ohjaajana. Tänä 
lukuvuonna touhuan innokkaiden ja lukutaitoisten 
lasten kanssa. Ryhmiäni ovat siis 6-8-vuotiaat 
koululaiset ja yli 8-vuotiaat isot koululaiset.

Takana minulla on vuosikymmenen työkokemus 
Suomesta luokanopettajana alakoulun puolella ja 
muutamia vuosia tästä ajasta olen tehnyt samalla myös 
tuntiopettajan tehtäviä tietotekniikassa ja urheilu-
valmennuksessa yläkoulun ja lukion puolella. Opiskelen 
Yhdysvalloista käsin etänä tietotekniikkaa Jyväskylän 
yliopistossa. Vapaa-aikani kuluu yleisurheilun 
heittovalmennuksen, kuntosalin, uinnin, pallopelien ja 
lenkkeilyn parissa. Olen ahkera kirjaston käyttäjä. 
Vuoden mittaan kameraan ja kännykkään kertyy myös 
tuhansia kuvia ja videoita. Myös kotona löytyvät 
soittimet ovat käytössä säännöllisen epäsäännöllisesti. 
Dallas tarjoaa loistavat penkkiurheilumahdollisuudet. 
Yleisurheilun lisäksierityisen mielenkiinnon kohteena on 
seurata NHL:ssä ja NBA:ssa pelaavien suomalaisten 
edesottamuksia. Olen oppinut vuoden aikana 
huutamaan pohjoiskarjalaisella aksentilla myös "Let's 
Go Stars!" ja "Let's Go Mavs!".

Sofia Salonen
Tex-lapset

Hei! Olen Sofia ja olen asunut 
Teksasissa noin kaksi vuotta. 
O len 15 -vuo t i as j a käyn 
Grapevine High Schoolia. Puhun suomea, englantia ja 
jonkun verran ranskaa. Suomessa opiskelin myös 
ruotsinkieltä. Ohjaan tänä vuonna Tex-lapsia eli lapsia, 
joilla joku muu kieli on vahvempi kuin suomi.
 

Apuohjaajat
Heidi Keskimaula

Hei! Olen Heidi 16-vuotias 
Flower Mound High School 
junior. Tykkään urheilla, olla 
k a v e r e i d e n k a n s s a a j a 
m a t k u s t a a . T ä m ä o n 
ensimmäinen vuosi, että olen mukana Suomi-koulun 
toiminnassa. Olen apuohjaaja POP-ryhmälle. Pop-
ryhmä (0-3 v.) pienet lapset, jotka ovat vielä 
vanhempiensa kanssa tutustumassa koulu-
toimintaan.

Sofia Simula

Moi! Minun nimi on Sofia. 
Olen viisitoista-vuotias ja 
k ä y n C o p p e l l H i g h 
Schoolissa koulua. Synnyin 
S u o m e s s a j a m u u t i n 
perheeni kanssa Texasiin kun olin puolitoista-vuotias. 
Puhun sekä suomea että englantia. Tykkään uinnista 
ja olen Coppell High Schoolin uimajoukkueessa. 
Olen Aapelit-ryhmän apuohjaaja ja joskus myös 
auttamassa Röllejä.

Veeti Tuppurainen

<tule koululle ja tutustu Veetiin >



Johtokunta esittäytyy                        

Leila Jäämuru
puheenjohtaja

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja

Antti Siika-aho
sihteeri

Mika Reijonen
ohjaajien edustaja

Vesa Jäämuru
webmaster

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja

Suomi-puoti

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava



      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

 Kirjasto ja puoti ovat auki normaalisti 
tiistaista perjantaihin klo 11.30-13.30, sekä 
suomikoululauantaisin klo 10-12. Saimme 
uuden kuorman myytäviä karkkeja, joten nyt 
meillä on taas tarjolla runsaasti esimerkiksi 
erilaisia Fazerin suklaalevyjä ja -rasioita. 
Puoti on avoinna kaikille, ja meillä käy 
asiakkaina paljon myös muitakin kuin 
suomalaisia. Kaikki tukevat ostoksillaan 
Suomi-koulun toimintaa.

Tuoretta aamulla Grapevinessa leivottua 
ruisleipää on saatavilla keskiviikkoisin. 
Varaa leipäsi etukäteen viimeistään 
edell isen vi ikon perjantaina, ni in 
varmistat le ivän saannin. Leipiä 
leivotaan tilausten mukaan ja päälle 
vielä muutama ylimääräinen. Varauksen 
voit tehdä käymällä kirjastolla sen 
ol lessa auki tai suoraan Ninal le 
WhatsAppilla numeroon 972 693 8782.

Kesällä saimme kirjastoon uusia lasten 
ja aikuisten kirjoja lahjoituksena Suomi-
Seuralta. Kirjastoa voi käyttää liittymällä 
Suomi-koulun jäseneksi. Pelkkä kirjas-
ton jäsenyys maksaa $10/lukukausi, ja 
maksamalla sen voi hyvällä omalla-
tunnolla käydä kirjastolla kahvilla arkisin.

TERVETULOA!



'FINNISH PRIDE' - JÄÄKIEKKOILTA
pe 19.10. klo 19.00

Dallas Stars vs. Minnesota Wild

Suomalainen kauppakilta (FABG) järjestää yhteistyössä Dallas Starsin 
kanssa suuren suosion saaneen suomalaisille suunnatun kotipelin.  

Pelin jälkeen pääsemme jäälle tapaamaan suomalaisia pelaajia. 

Alehintaisia ryhmälippuja saat vain käyttämällä tätä linkkiä. 
(www.dallasstars.com/finland)

Finnish Pride Night 2017 keräsi lähes sata innokasta jääkiekon ystävää.

TULE MUKAAN TAPAAMAAN 

UUDET SUOMALAISET PELAAJAT!

http://www.dallasstars.com/finland
http://dallasstars.com/finland


Siirtyykö usko polvesta polveen?

Johtuneeko siitä, että kun olen itse hiljattain täyttänyt 
pyöreitä vuosia, niin katseeni ohjautuu sekä taaksepäin että 
eteenpäin elämässä. Mietiskelen sitä, millainen kristillinen 
usko ja kristillinen kirkko tulee olemaan minun jälkeeni. 
Kysymyksen voisi asetella myös otsikon tavoin: Siirtyykö usko 
polvesta polveen?

Tämä kysymys nousi mieleeni siitäkin syystä, että syksyn 
ensimmäisen jumalanpalveluksemme Psalmin (78) teksti 
kertoo Jumalan kansan aina pyrkineen siirtämään 
uskonperintöä’n heidän jälkeensä tuleville sukupolville:

Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme 
tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, 
ihmeistä, joita hän on tehnyt.

Miten on siis meidän vanhempien laita: rohkenemmeko jakaa 
uskoamme ja toivoamme lastemme kanssa, olivatpa he vielä 
meidän kanssamme tai jo maailmalle lähteneitä? Entä sinä, 
jolla ei välttämättä ole omia lapsia, mutta joka silti voit 
vaikuttaa nuorempien elämään?

Usein koemme epävarmuutta tällaisen tehtävän edessä. 
Ehkäpä oma uskokaan ei ole niin luja ja vahva, että siitä 
rohkenisi muille kovin paljon jakaa. Toisaalta, nuorempi 
sukupolvi kuunteleekin ehkä mielellään sellaista kristittyä, 
joka ei uhoa omalla viisaudellaan ja tietämyksellään vaan on 
myös valmis kuuntelemaan.

Syksyn ensimmäisessä messussa, jonka teemana on usko ja 
epäusko, on hyvä yhdessä pohdiskella tätä asiaa! Muistathan, 
että rippikoulu on klo 15-16:30 ja Messu klo 17.  
TERVETULOA!

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen

TERVETULOA!

Syksyn ohjelma

20.10   Messu 

- Pastori Kärkkäinen

10.11   Messu
- Pastori Kärkkäinen

22.12   Kauneimmat 

                 joululaulut

Rejoice Lutheran Church
532 W. Sandy Lake Rd
Coppell, TX 75019
www.rejoicelutheran.org

Yhteystiedot:

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen
vmk@fuller.edu

Pastori Jarmo Tarkki
jarmotarkki@socalsynod.org

+ rippikoulu kokoontuu klo 15.00
+ messulaulajat Ruusamari Tepon 

johdolla klo 16.00 
+ päämessu klo 17.00
+ kirkkokahvit messun jälkeen



Syksyn salibandykausi on käynnissä!

Junnusählyä pelataan tutulla Flower Moundin 
CAC:lla torstaisin 6-7pm ja lauantaisin 1-2pm. 
Lisäsimme Fieldhouse USA, Grapevinen sali-
bandypelipaikaksi. Junnusählyä Fieldhousella 
perjantaisin 6:30-7:30pm. 

Aikuisten sählyvuoro on edelleen Flower Moundin 
CAC:lla lauantaisin 11:30am-1:00pm. Jos on tarvetta 
voimme saada aikuisten vuoron Fiedhouselta tiistaisin 
8:30pm. 

Meillä oli iso salibandyleiri kesäkuussa. Mukana oli paljon 
junnupelaajia Suomesta, Loviisasta. Ensivuoden leiri pidetään 
heinäkuun 9-12, laittakaahan tapahutuma kalentereihin. Suomi-
pelaajia tulee jälleen mukaan ja mahdollisesti kokonainen joukkue 
Kiinasta.

Terveisin,
Jukka
jukka@floorballplanet.com

mailto:jukka@floorballplanet.com
mailto:jukka@floorballplanet.com


Ohjaajat

Taru Karvinen
Pallerot, Omput ja Pellet (0-3v)
pellet@suomikoulu.com

Iida Leppäranta
Röllit (3-4v)
rollit@suomikoulu.com

Audrey Thompson
Aapelit (5-6v)
aapelit@suomikoulu.com

Mika Reijonen
Koululaiset (6-8v)
Isot Koululaiset (8-15v)
koululaiset@suomikoulu.com

Sofia Salonen
Tex-lapset
tex-lapset@suomikoulu.com

Apuohjaajat
Heidi Keskimaula
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja
puheenjohtaja@suomikoulu.com
kirjastonhoitaja@suomikoulu.com

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@suomikoulu.com

Antti Siika-aho
sihteeri
sihteeri@suomikoulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja/Suomi-puoti
rahastonhoitaja@suomikoulu.com
suomipuoti@suomikoulu.com

Mika Reijonen
ohjaajien edustaja
ohjaajienedustaja@suomikoulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava
koulutusvastaava@suomikoulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster
webmaster@suomikoulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen


