
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu?
Poh jo 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 
apuohjaajina. Tavoitteenamme on ylläpitää 
ja kehittää oppilaidemme suomen kielen 
taitoa tarjoamalla heille suomen kieleen 
pohjautuv ia, oppimista innostav ia 
aktiviteetteja. Koemme tärkeäksi ohjata 
heitä arvostamaan suomalaisia perinteitä 
sekä tarjoamme oppilaille mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa. Toiminnan rahoitamme 
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

Koulussa voi 
tutustua muihin 
suomalaisiin, 
jotka jakavat 
samat arvot ja 
perinteet. Koulu 
voi tomia myös 
"turvaverkkona".

Vastaus yksi
Monikielisyys 
parantaa lapsen 
käsitteenmuodostus 
ja kognitiivisia 
taitoja.

Vastaus kaksi
Suomenkieli (kieli 
yleensä) on väline, 
jolla pääsee 
parhaiten perille 
maan tavoista ja sen 
kulttuurista. Sen 
avulla myös löytää 
parhaiten omat 
juurensa.

tammikuu, 2018

Ru-not

Nähdään koululla 27.1. klo 10

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


 

 

 

Puheenjohtajan palsta
Vuosi vaihtui, jälleen kerran, ja tuntuu kuin vuoteen mahtuisi aina 
vain vähemmän aikaa kuin aiemmin! Ensimmäinen koulukertakin 
meni, ja toinen on jo ovella. Mihin tämä aika kuluu, vierii kuin 
hiekka sormien välistä.
Kouluvuotemme on alkanut hyvin. Meillä on edelleenkin koulutilat 
Nokia-talolla, kirjasto ja suomi-puoti saavat jatkaa toimintaansa 
entisessä paikassaan, lapset ovat löytäneet takaisin koululle 
vanhempiensa vanavedessä ja saimme lisäksi uusia ohjaajia sekä 
apuohjaajia! Jo heti ensimmäisellä suomikoulukerralla oli 
tekemisen meininki!
Joukkoomme on tullut paljon uusia perheitä; aikaisemmin 
välivuosia pitäneitä ja ihan uusia läheltä ja kaukaa. Ihanaa on 
myös nähdä perheitä, joiden äidit tai isät kävivät aikoinaan samaa 
Suomi-koulua, johon he nyt tuovat omat lapsensa oppimaan 
suomalaisia tapoja, kulttuuria ja suomalaisuutta mikä ei lähde 
pesemälläkään pois.  
Suomi-koulu tekee todella ansiokasta työtä täällä Teksasissa 
täysin vapaaehtoisvoimin ja voimme jokainen olla todella ylpeitä 
kaikista heistä, jotka tähän porukkaan kuuluvat. Tällä hetkellä 
ohjaajia on koulussamme 6 (ryhmiä 8) ja apuohjaajia 5. 
Johtokuntamme koostuu 9 henkilöstä ja kirjastossa & suomi-
puodissa työskentelee 9 henkilöä. Osa tekijöistämme on myös 
kokopäivätöissä eli on ihme, että he jaksavat, ja että heillä on sekä 
aikaa että kiinnostusta viedä Suomi-kouluamme eteenpäin omalla 
panoksellaan. Teille kaikille suuret kiitokset mukanaolemisesta!
Helmikuussa menemme porukalla Ninjailemaan. Tästä lisää 
informaatiota seuraavalla sivulla. Tämän koulun tarjoaman 
aktiviteettiretken jälkeisellä koulukerralla tutustumme suomalaiseen 
eepokseen, Kalevalaan ja sen myötä Sammon etsintään.
Tule mukaan ja ole kanssamme tekemässä taas yhtä idearikasta ja 
elämäntäyteistä vuotta Suomi-koulun historiassa! Ilman teitä ei ole 
meitä! Kiitos kaikille ja vielä kerran kaikille hyvää alkanutta vuotta.

Terveisiä Suomesta:

Heipsan ja terkut täältä 
Suomesta!

Melkeinpä kuukauden päivät 
ovat kohta vierähtäneet Suo-
meen paluusta, ja Texasin 
aurinkoa on jo täällä pimeyden 
keskellä ehtinyt tulla ikävä! 
Tänään kävelin Citymarketin 
Amerikkahyllyn ohi ja tuli 
vähän ikävä Texasia muutenkin. 
Täällä ei aurinkoa hirveästi 
näykään, mutta suomalainen 
joulu oli kyllä taas tosi ihana. 
On myös ollut tosi hauska saada 
viettää aikaa perheen ja ystävien 
kanssa pitkästä aikaa. Tänä 
keväänä mulla on suunni-
telmissa käydä töissä, mutta 
lähinnä keskittyä yliopiston 
pääsykokeisiin lukemiseen, 
mikä on aika jännää. Oottelen 
myös kovasti, jospa sitä saa-
taisiin tänne Etelä-Suomeenkin 
ihan kunnolla lunta, niin pääsisi 
vaikka hiihtämään. 
Mukavaa alkanutta vuotta ja 
hauskaa kevättä kaikille Suomi-
koululaisille!

T: Sara

—— Leila Jäämuru



Suomi-koulun Ninja-retki
aika:  10.2. klo 9 - 11 

paikka: Obstacle Warrior Kids
(448 N. Custer Rd, Suite A, McKinney)

Muista rento vaatetus ja lenkkarit!

https://www.google.com/maps/place/448+N+Custer+Rd+a,+McKinney,+TX+75071/@33.2062103,-96.7326695,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c159f2b0fa6ed:0x64768b9ad929f295!8m2!3d33.2062103!4d-96.7304808?hl=en


  
Ohjaajien esittely 

Mika Reijonen - Isot koululaiset

Hei,

Olen Mika ja aloitin vuoden 
2018 a lus ta iso jen kou-
lulaisten ohjaajana. Muutin 
viime syyskuussa Espoosta 
Coppelli in Kaarina-vaimon 
työkomen-nuksen a jaks i . 
Perheeseemme kuu luva t 
lisäksi myös kaksi innokasta 
suomikoululaista, Kiira ja 
Mette. Aktiiviseen Suomi-
yhteisöön on ollut mukava tulla 
mukaan. Takana minulla on vuosikymmenen 
työkokemus luokanopettajana alakoulun puolella ja 
muutamia vuosia tästä olen tehnyt samalla myös 
tuntiopettajan tehtäviä tietotekniikassa ja urheilu-
valmennuksessa yläkoulun ja lukion puolella. 
Opiskelen täältä Texasista käsin etänä Jyväskylän 
yliopistoon tietotekniikkaa. Vapaa-aikani kuluu 
yleisurheilun heittovalmennuksen, kuntosalin, uinnin, 
pallopelien ja lenkkeilyn parissa. Olen ahkera 
kirjaston käyttäjä. Vuoden mittaa kameraan ja 
kännykkään kertyy myös tuhansia kuvia ja videoita. 
Myös kotoa löytyvät soittimet ovat käytössä 
säännöllisen epä-säännöllisesti. Dallas tarjoaa 
loistavat penkki-urheilumahdollisuudet. Yleisurheilun 
lisäksi erityisesti mielenkiinnon kohteena on seurata 
NHL:ssä ja NBA:ssa pelaavien suomalaisten 
edesottamuksia. Olen oppinut muutaman kuukauden 
aikana huutamaan pohjoiskarjalaisella aksentillani 
myös: ”Let´s go Stars tai Mavs”. 

Mika

Taru Karvinen- Pallerot, Omput ja Pellet

Hei, olen Taru ja muutin Teksasiin noin neljä vuotta 
sitten. Ohjaan Suomi-koulussa POP-ryhmää. 
Ryhmäni lapset ovat 0-3 -vuotiaita. Heidän kanssa 
opitaan uutta leikin, laulun ja joskus myös taiteilun ja 
askartelun avulla. Ammatiltani 
olen kuvataideopettaja ja taide 
on minul le tos i tärkeää. 
Tykkään taiteilla itsekin, tosin 
t ä l l ä h e t k e l l ä a n n a n 
suurimman osan ajastani 3-
vuotiaalle pojalleni ja melkein 
2-vuotiaalle tytölleni. Heidän 
kanssaan päiväni sujuvat 
i loisest i ja vauhdikkaast i 
t o u h u t e n , j o o g a t e n j a 
lenkkeillen.

Lotta Fagerholm - Aapelit & Koululaiset
 
Olen kotoisin Helsingistä ja asunut 
täällä Teksasissa puolitoista vuotta 
perheeni kanssa. Koulutukseltani 
olen TaM ja ennen Teksasin tuloa 
olin reilu kolme vuotta töissä 
päiväkodissa. Ki r ja l l isuus ja 
kuvataide ovat minun juttuni.

Lotta

Alexandra Aaltonen
Sofia Salonen - Tex-lapset

Moi! Olen Sofia ja olen asunut 
Teksasissa nyt noin vuoden. Olen 
15-vuotias ja käyn Colleyville 
Heritage High Schoolia. Puhun 
suomea, englantia  ja jonkun 
verran ranskaa. Suomessa 
opiskelin myös jonkun verran 
ruotsinkieltä. Vietän paljon aikaa 
kavereideni kanssa. Ohjaan tänä 
vuonna tex-lapsia Alexandra 
Aaltosen kanssa.

Hei! nimeni on Alexandra Aaltonen. Olen viisitoista- 
vuotias oppilas coppell high school:ssa yhdeksännellä 
luokalla. Minä synnyin Dallasissa vuonna 2002 ja muutin 
ulkomaille. Noin viisi vuotta sitten minä muutin takaisin 
Amerikkaan, ja olen siitä lähtien ollut suomikoulussa 
oppilaana, apuohjaajana, ja nyt ohjaajana. Olen kolme 
kielinen, puhun suomea, ruotsia, ja englantia. Vapaa-
ajallani olen kavereitten kanssa, ja käyn punttisalilla. 
Täna vuonna toimin tex-lasten ohjaajana Sofia Salosen 
kanssa.
 

Iida Leppäranta - Röllit

Moi, minun nimi on Iida ja olen 17 
vuotta vanha. Olen asunut 
Texasissa melkein neljä vuotta ja 
olen seniori Carroll Senior High 
Schoolissa. Olen ollut apuopet-
tajana kolmisen vuotta ja nyt 
opetan Röllien ryhmää, missä on 
3-5 vuotiai ta lapsia. Pidän 
lukemisesta ja tanssimisesta.



  
Apuohjaajat 

Petteri Pirhonen Sara Laine

Joakim Laine

Samuli Hirvilampi Veeti Tuppurainen



 
Palstalla esittelemme eri tehtäviä koulun johtokunnassa

Johtokunta 
esittäytyy

 
Ohjaajien edustaja - Taru Karvinen

Hei,  
Olen tällä hetkellä johtokunnassa vanhempain 
edustajana.
Olen ollut Dallasin Suomi koulun toiminnassa mukana jo 
parikymmentä vuotta, ensin omien lasteni kanssa ja nyt 
tyttären tyttöjen kanssa.
Minut löytää suomikoulupäivinä kahvila-alueelta, tule 
juttelemaan.

- Helena Tiainen.

Vanhempain edustaja - Helena Tiainen

Hei, olen Taru ja toiminut ohjaajien edustajana loppusyksystä 
2017 alkaen. Työni on monipuolista ja tärkeimpiä tehtäviäni on 
kuljettaa informaatiota Suomi-koulun ohjaajien ja johtokunnan 
välillä, tukea ja motivoida Suomi-koulun ohjaajia ja apuohjaajia 
työssään sekä perehdyttää uusia ohjaajia Suomi-koulun toimintaan.
Olen myös yksi Suomi-koulun ohjaajista. Tämän toimen kautta 
pääsen tutustumaan henkilökohtaisesti koulun toimintaan ja näke-
mään konkreettisesti miten koulumme toimii, ideoimaan muiden 
opettajien ja apuohjaajien kanssa mitä uutta voisimme koululla 
tulevaisuudessa tehdä ja tietenkin kokemaan paikan päällä koulu-
päivien tunnelmia. Näiden opettajakokemusteni ansiosta pystyn 
välittämään aitoja tunnelmia, ajatuksia ja ideoita johtokunnalle.            
                           Tapaamisiin Suomi-koululla!



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

——Nina Pirhonen

Kirjastoon on saatu lahjoituksena ko-
koelma englanninkielisiä Journal of 
Finnish Studies -julkaisuja. Sarjan pää-
toimittaja on prof Helena Halmari Sam 
Houston State Universitystä. Julkaisuja 
on kahdenkymmenen vuoden ajalta, ja 
artikkelit kattavat erilaisia Suomeen, 
suomalaisuuteen ja amerikansuo-
malaisuuteen liittyviä aiheita, etenkin 
kirjallisuuden ja historian näkökulmasta. 
Lehtien sisällysluettelot löytyvät webbi-
sivulta 
www.shsu.edu/eng_ira/finnishstudies/.
 

 

 
Inventaarion yhteydessä teemme tilaa kirjas-
tolla poistamalla kirjoja, lehtiä, elokuvia ja mu-
siikkia vanhemmasta päästä. Tervetuloa selaa-
maan myyntikärryjä ja ostamaan edullista luke-
mista koko perheelle.

Ystävänpäiväksi, 
14.2., on puodissa myynnissä 

herkullisia ruotsalaisia 
mansikka-sydämiä.

Terveisin,
 - Kirjastoväki

Kirjastopuotimme uudet apulaiset 
Päivikki Salmi ja Vuokko Tuuttu-Salmi. 
Helmikuun alusta olemme avoinna 
lisäksi  myös maanantaisin. 
Kiitos Päivikki ja Vuokko!

Kirjasto on avoinna: 
Ma klo 11.30-13.30 
         (5.2. alkaen)
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

http://www.shsu.edu/eng_ira/finnishstudies/
http://www.shsu.edu/eng_ira/finnishstudies/


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

Kirjaston 
kätköistä

——Sanna-Maria Eskola

Hämeenlinnan Janne -
Tapani Bagge, Salla 
Savolainen

Miten Hämeenlinnalaisesta Johan 
Sibeliuksesta, jota tuttavallisesti 
Janneksi kutsuttiin, tuli Suomen 
kansallissäveltäjä Jean?  
Kirjassa tutustutaan Sibeliuksen 
nuoruusvuosiin 1800-luvun lopun 
Hämeenlinnassa, joka oli tuolloin 
vilkas Suomen seuraelämän kes-
kus. Matkan varrella paljastuu 
jokseensakin yllättäviä asioita. 
Tiesikö monikaan Jannen Havan-
nassa kuolleen merimiessedän 
perinnön vaikutuksesta Jannen 
elämään? Tai hänen historiastaan 
Marttajär jestön perustajan ja 
suomen ensimmäinen naisprofes-
sorin kanssa? 

Vaikka lastenkirjasta onkin kyse, 
riittää antia myös aikuisille. Osa 
historia pläjäyksistä ei välttämättä 
kaikkia naperoita kiinnosta, mutta 
virkistää mukavasti vanhempien 
aivosoluja. Kuvitus on osuvaa ja 
perheen pienimmät pääsevät sen 
kautta kurkistamaan tuon ajan 
maisemiin.

Lukutaidoton, joka osasi 
laskea - Jonas Jonasson

Kuinka todennäköistä on, että Etelä-
Afrikassa Soweton slummeissa 
asuva lukutaidoton päätyy yliajon 
uhrina maan ydinaseohjelmaa joh-
tavan alkoholisoituneen insinöörin 
”aivoiksi”? Luultavasti yhtä toden-
näköistä kuin se, että hän ajautuu 
insinöörin luota Ruotsiin pako-
laiseksi mukanaan, mitäpä muuta 
kuin yksi atomipommi, jota ei pitäisi 
edes olla olemassa. Näin käy 

Nombekolle, jonka elämästä ei 
puutu kohtalon oikkuja. 

Jonassonin kirja on ihastuttava 
sekoitus mennyttä ja nykyistä, 
faktaa ja fiktiota. Huumorintajua tai 
mielikuvitusta kirjailijalta ei todel-
lakaan ole puuttunut rustatessa tätä 

romaania. 

"Lapsi on kirja, jota 

meidän täytyy lukea ja 

jonka lehtiin meidän 

on kirjoitettava. "

 --------Peter Rosegger.



Suomalainen 
kauppakilta tiedottaa

Vuosikokous
2.2.2018 klo 15.00

Irving Chamber 
of Commerce

   Tervetuloa mukaan!

Ilmoita osallistumisestasi etukäteen keskiviikkoon 
31.1. mennessä sähköpostilla (dallas.fabg@gmail.com) 
Lisätietoja killan toiminnasta saat kokouksessa tai
 www.fabg-dallas.com.

Finnish Pride Night with Dallas Stars

https://www.google.com/maps/place/Greater+Irving-Las+Colinas+Chamber+of+Commerce/@32.8702016,-96.9407441,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbf930e25cd51cb3!8m2!3d32.8702016!4d-96.9407441
https://www.google.com/maps/place/Greater+Irving-Las+Colinas+Chamber+of+Commerce/@32.8702016,-96.9407441,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbf930e25cd51cb3!8m2!3d32.8702016!4d-96.9407441
mailto:dallas.fabg@gmail.com
http://www.fabg-dallas.com


YSTÄVYYDEN LAHJA

Viisaan suomalaisen 
sanonnan mukaan ”ihmistä ei 
ihmiselle korvaa mikään”,  ei 
edes kuuluisuus tai rikkaus – 
tai Jumalakaan. Meissä 
kaikissa asuu toisen ihmisen 
ja ystävyyden kaipuu. Sen 
näkee jo pienestä lapsesta, 
vauvastakin.  Tai oletko 
koskaan katsellut vaikkapa 
karhunpentujen, noiden 
pienten suloisten palleroiden,  
riippumista kiinni toisissaan; 
nekin kaipaavat kaveruutta.

Helmikuun suomikirkon 
messun  teemana on ystävyys. 
Näin valmistaudumme 
etukäteen tulevaan Valentine
´s Day-juhlintaan. Nythän jo 
synnyinmaassammekin 
Ystävänpäivä on vakiintunut 
kalenteriimme. Onkin 
sopivaa, että yksi 

läheisimmistä nimistä, jolla 
Vapahtajaamme kutsutaan on 
”ystävä”,  usein myös ”lasten 
ystävä.” Kuten hyvälle 
ystävälle kuuluukin, 
Jeesuksella oli aina aikaa 
ympärillä olevilleen, lapsille 
ja aikuisille.

”Tosi ystävä on kuin toinen 
minä”, lausui antiikin filosofi 
Aristoteles. Hyvä ystävä on 
kuin peili, jonka valossa 
näemme itsemmekin 
paremmin. Jaettu ystävyys 
antaa mahdollisuuden vaihtaa 
ajatuksia, kokemuksia ja 
tunteita.

Enkeleitä on, 
mutta joskus heillä ei vaan 

ole siipiä, 
ja kutsumme heitä ystäviksi

(Tuntematon)

Pastori Veli-Matti 
Kärkkäinen

Lauantaina, helmikuun 3. klo 17. 
Ystävänpäivämessu:
Messu toimittaa pastori Veli-Matti Kärkkäinen
Musiikista vastaa Ruusamari Teppo
Ystävänpäivämessun aikana lasten konsertti:
Esiintyvät pikkumuusikot: 
Ville Visanko, piano
Veeti Tuppurainen: Sonata by Eccles for alto 
saxophone, movement 3 and 4
Joona Peltonen, vetopasuuna: Honor and Arms 
(from "Samson") by G. F. Handel
Messun jälkeen kahvit ja korvapuustimyyjäiset

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

POHJOIS-TEKSASIN 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 
Tex Lapset 
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat:
Samuli Hirvilampi
Joakim Laine
Sara Laine
Petteri Pirhonen
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


