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Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2012!   

Mitähän tuleva vuosi tuo Suomi-koululle, entäpä mitä se 
merkitsee koko Suomi-yhteisön elinkaarelle? Dallasin 
alueella toimii Tex-Finn -yhteisö, mutta meidän kaikkien 
tuntema Suomi-yhteisö alkoi kehittyä vuoden 1995 jälkeen. 
Vuonna 1999 saimme ensimmäisen pysyvän suomalaisen 
pappiperheen Dallasiin, Heikki ja Liisa Ahosen, jotka olivat 
aktiivisia koko Suomi-yhteisössä. Heikki teki koulullemme 
logon, jota edelleen käytämme virallisissa papereissamme, 
ja Liisa toimitti Suomikoululainen-lehteämme. He tekivät 
todella arvokasta työtä ja kehittivät Suomi-koulua monin 
tavoin. Viime vuoden kesän kynnyksellä Suomi-
yhteisö menetti pysyvän suomalaisen pappiperheen Dalla-
sista. Saimme nauttia pysyvistä papeista Dallasissa 13 vuo-
den ajan. Suomi-koululla on ollut omat ylä- ja alamäet  20-
vuotisen taipaleensa aikana. Suurimmat jäsenmäärämme 
olivat "kultaisina vuosina" 2000-2007, mutta nyt tullaan hui-
maa kyytiä alas. Oiskohan pohja jo saavutettu, ja noustaan 
ylöspäin jäsenmäärissä ja yhteisön yhteisissä toiminnois-
sa, vai vieläkö tuntuu/näyttää synkältä? 

Lukiessani vanhoja kirjoituksia aiemmilta vuosilta, pisti 
silmääni toisena pappina täällä vaikuttanut Päivö Tarjamon 
kirjoitus yhteishengestä tammikuun 2007 Suo-
mikoululainen-lehdessä.  Kirjoitus oli niin hyvä, että laitan 
sen tähän lehteen .  Mistä saisimme taas innoituksen yhtei-
sen hyvän tekemiseen vapaaehtoisvoimin, me kaikki, ei vain 
ne harvat ja valitut. Näin jakaisimme taakkaa, ja meillä 
kaikilla olisi parempi mieli. 

Oikein hyvää tammikuuta, ja sen myötä tulevaa aurinkoista 
kevättä!   

Näemme koululla, 

-Leila Jäämuru, pj.-   

 

 

Puheenjohtajan palsta 
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YHTEISHENKEÄ TARVITAAN 

Suomalaiset ovat usein näyttäneet muille, mihin pystymme, kun yhdistämme voimat. Olem-
me olleet tunnettuja talkoohengestä. Samanlaista henkeä ja toimintaa tarvitaan paljon myös 
pitäessämme yllä ulkosuomalaisina omaa kulttuuriamme ja omia perinteitämme. Siksi niin 
Suomi-koulu, kirkko ja muut suomalaisten yhteisöt ovat pystyneet toimimaan.  

On ihmisiä, jotka uurastavat. Mutta valitettavasti on myös niitä, jotka eivät viitsi tai näe 
tarpeelliseksi toimia suomalaisyhteisön, omien tavoitteittemme hyväksi. Onko syynä huono 
oma identiteetti, oman kansallisen identiteetin tai kielen väheksyntä, tai oman hengellisen 
perinteen vähättely. 

Ei pidä syyttää ketään, kukin tekee omat ratkaisunsa. Pienille ryhmille, jollainen me olemme, 
yhteishenki ja yhteenkuuluminen on tärkeää. Ilman sitä me hukumme massaan. Kokoonnu-
taan yhteen iloitsemaan siitä, mikä meitä yhdistää.  

Tervetuloa joukkoon! 

Päivö Tarjamo 
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Suomalainen hammaslääkäri  

 
Niklas Resla  porailee kahdella 
vastaanotolla: 

 

 

1. Flower Mound 

Praktiikka on nimeltään Cornerstone Dental. 

Osoite:   2616 Long Prairie Rd. Flower Mound 

Puh:      972-646-1865 

Niklas on paikalla maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

 

2. Euless 

Osoite: 3010 State Hwy 121, Suite #300, Euless, TX 76039 

Puh:     817-571-3368 

Niklas on siellä ainut hammaslääkäri ja on paikalla 

tiistaisin, torstaisin, perjantaisin ja joka toinen 

lauantai. 

 

Jos hammaspeikko tulee kylään, niin 
pistäkäähän soittaen Niklakselle, joka laittaa 
peikon taipaleelle. 
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Tammikuu 2012 

Roosa Lähteenlahti, 4.1. 7v Sofia Simula, 19.1. 9v 

Aukusti Toiviainen, 10.1. 15v Elias Kisselburg, 20.1. 1v 

 Aaron Savolainen, 11.1. 6v  

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Tammikuussa 2012, Onnea, Onnea vaan ! 

Kirjaston Kuulumisia 

Kirjasto rullaa samalla vanhalla tyylillä tänä uutena 
vuotenakin 2012!  Aina yhtä iloiset ja mukavat kirjasto-
ladyt auttavat teitä löytämään parhaimmat kirjauutu-
udet ja ihanimmät herkut puodista aina maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13. 

  

Tervetuloa kirjastoon! 

  

-Kirjaston väki- 



6 

 

Kevään Jäsenkokous 
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Suomi-koulupäivät 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                             JOHTOKUNTA 

 Kevät 2012                                            Kevät 2012 

 

PALLEROT 

Katariina Keränen 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Tytti Lauhava-Kääriäinen 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Anni Courtois 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Eeva Toiviainen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Heidi Luukkonen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro (Tuija Räinä) 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde ja Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Tytti Lauhava 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Eeva Toiviainen  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Heidi Luukkonen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 SUOMIKOULULAINEN 

Mia Lähteenlahti 

suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Michelle Larva 

Christian Partanen 

Vilma Jäämuru 

 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

  WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 
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