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KUULUMISIA PUHEENJOHTAJALTA 
 

 
  

 Suomi-koulu on toiminut kohta 20 vuotta Teksasin auringon alla huolehtien lastemme 
suomenkielestä ja suomalaisuuden juurista. On tullut tutuksi perinteiset juhlapäivämme 
ja traditiot niihin, on opeteltu kaksoiskonsonantteja ja matematiikan käsitteitä, harjoiteltu 
kädentaitoja tekemällä käsitöitä ja puutöitä, väkerretty himmeleitä ja valmistettu ruokaa, 
opittu Suomen historiaa ja maantietoa, nähty Suomen luontokuvia ja tehty maalauksia, -
laidasta laitaan. Koulullamme on ollut lukemattomia ohjaajia ja apuohjaajia, vaikuttajia ja 
tekijöitä, jokainen heistä on ollut arvokas ja tärkeä  -ilman heitä emme nyt juhlistaisi 20-
vuotistaipalettamme. Meillä kaikilla on syytä juhlaan, olkaamme ylpeitä Suomi-
koulustamme ja sen pitkästä "matkasta". 
  
Kirjastolle olemme kaipaileet pitkään lisäapua, ja nyt vihdoinkin olemme sitä saaneet. 
Maanantaisin aloitamme jälleen suositut satutunnit, ja perjantaisinkin pidämme kirjaston 
auki 10-12. Tervetuloa lainailemaan ja ostoksille suomi-puotiin. 
  
Koulu on vanhentunut jo kahden koulukerran verran, seuraavana juhlimmekin jo 
Runebergin päivää lauantaina 5.helmikuuta. Kahvittelun kera olisi tarjolla myös Jaana 
Kattilakosken tekemiä herkullisia Runebergin torttuja. Helmikuun lopussa onkin jo 
kevään jäsenkokouksen aika, jossa kertaamme menneen vuoden toiminnan sekä 
budjetin.   
  
Jatkakaamme hyvää työtä ja tavataan Suomi-koululla. Lasten oppimisen riemua on aina 
ihana seurata, samalla oppii aina uutta itsekin. 
  
Nähdään koululla, 
  
pj. Leila Jäämuru  
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Kirjaston kuulumisia! 
  
  
Kirjastolla puhaltavat uudet tuulet. Olemme saaneet lisää innokkaita ja päteviä 
kirjastoapulaisia sekä maanantai- että perjantaivuoroille, joten ensi viikon alusta 
olemme jälleen auki joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. 
  
Maanantaisin aloitamme toivotut satutunnit, ensimmäisen satutunnin pitäjä on Anni 
Courtois ja kirjastovastaavana häärii Eeva Toiviainen ja Johanna Partanen. Jos haluat 
olla mukana auttamassa maanantain kirjastovuoroissa tai satutätinä, kaikki halukkaat 
apulaiset ovat tervetulleita,  -vaikkapa vain yhdeksi kerraksi kevätlukukaudella. Kaikki 
rohkeasti mukaan tähän yhteiseen kokeiluun!  
Anni anniparvi@hotmail.com ottaa vastaa kyselyjä satutunneista ja Eeva 
etoiviainen@gmail.com kirjastovuoroista.  Tervetuloa mukaan Anni, Eeva ja Johanna! 
  
Keskiviikkoisin jatkavat tutut, Juliet ja Milla.  
  
Perjantaivuoroa vetävät uudet kirjastohelpperit, Katri Lappalainen ja Inga Koponen, 
tervetuloa!  
  
Uusia kirjoja on saatu muutamia joulun jälkeen ja etenkin uusia DVD:tä, joten 
elokuvailtoja valmistelemaan -tietenkin puodin kautta :)) 
  
Tervetuloa!! 
  
  
Kirjasto auki  
     
        MAANANTAISIN 10-12    (satutunti 10.15-10.45)   
        KESKIVIIKKOISIN 11-13   (ruisleipää saatavilla) 
        PERJANTAISIN 10-12 
 
 
 

 

 
 

mailto:anniparvi@hotmail.com
mailto:etoiviainen@gmail.com
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Hei!  
  
Olen Inga Koponen, ja liityin kirjastoapulaiseksi vuoden 2011 alusta. Teksasiin 
muutosta tuli viime syksynä kuluneeksi jo 10 vuotta. Asun Coppelissa perheineni, johon 
kuuluu mies ja 16- ja 9-vuotiaat pojat ja 14-vuotias tytär. Vapaaehtoisena toimin 
Suomikirjaston lisäksi lasten kouluissa.  
Tervetuloa kirjastolle tutustumaan, lainailemaan suomalaista kirjallisuutta, elokuvia tai 
musiikkia tai muuten vain juttelemaan, kahvittelemaan, sekä tietysti herkullisille 
ostoksille!!!  
  
Nähdään kirjastolla :) 
 

 

 
Inga Koponen kuvassa. 
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Katri Lappalainen kuvassa 

 

  Herkkuja joka makuun! 
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SYNTYMÄPÄIVÄSANKARIT! 

Otto  Passoja, 31.1 

Sofia Simula, 19.1 

Roosa Lähteenlahti , 4.1 

Aaron Savolainen, 11.1 

Viivi Keränen, 1.1 
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Ravitseva ruoka aktiiviselle koululaiselle  
 Koostuuko lapsesi päivän ateria muroista, rasvattomasta maidosta, margariinista, 
pitsoista, hampurilaisista, mikroruuista, ranskiksista, cokiksesta, sipseistä, jäätelöstä ja 
karkista ? Oletko koskaan ajatellut, että vääränlaisella ravinnolla voisi olla merkitystä 
siihen miten lapsesi käyttäytyy tai yleensä jaksaa päivän aamusta iltaan. On tärkeää 
ymmärtää, että oikeat ja terveelliset ravintoaineet ovat erityisen tärkeitä kasvavalle 
nuorelle tulevaisuutta ajatellen. Jos mietin omaa lapsuuttani 70-luvulla, niin luokallani ei 
ollut ketään allergista, ylivilkasta tai masentunutta lasta. Nykyajan maailman kiireellisyys 
on tuonut mukanaan trendiruuat ja sitä kautta myös nämä trendi-sairaudet ovat 
moninkertaistuneet.  Missä sitten vika ja mitä voisimme tehdä asian parantamiseksi 
omille lapsillemme ? 
  
Tässä simppeli lista mielestäni hyvistä perusasioita : 
  

1. Sopikaa perheen kanssa yhteiset ruokailuajat ja pitäkää niistä kiinni ! Tämä tuo 

säännöllisyyttä koko perheen ruokailuihin ja samalla on hyvä käydä läpi päivän 

tapahtumia ! 

 
2. Valmistakaa ruuat itse tuoreista tuotteista. Näin tiedät tarkalleen mitä suuhusi 

pistät.  Se vie ehkä enemmän aikaa, kuin valmis mikroruoka, mutta hyvällä 

suunnittelulla pääsee jo tosi pitkälle. Ja ottakaa lapset rohkeasti mukaan perheen 

ruoan valmistamiseen. Opettakaa lapsille miten tehdään itse hyvää pizzaa tai 

hampurilainen :) 

 
3. Täysjyvävilja -- kaupassa käydessä valitse valkoisen sijasta täysjyvää (leivät, 

riisit, pastat, murot -- muroissa muutenkin kannattaa tarkastaa, ettei ne ole 

täynnä sokereita ja väriaineita) 

 
4. Yritä välttää tuotteita, joissa lukee light tai fat free - nämä tuotteet on usein 

täynnä huonoa rasvaa ja makeutusaineita 

 
5. Tuoreet marjat, hedelmät, kasvikset -- näiden pitäisi ehdottomasti kuulua 

jokaisen ruokapöytään.  

 
6. Oikeat rasvat -- kokeile margariinin tilalla  oikeaa voita ja rasvattoman maidon 

tilalla rasvaista 

 
7. Ravitsevat välipalat - mikäli koulun jälkeen on kiire harrastukseen, on silloin 

tärkeää valita oikeanlainen välipala. Tässä muutama välipala, jotka saa syötyä 

vaikka autossa matkalla seuraavaan menoon : 
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1. Täsyjyväleipä, voi, kalkkuna/kinkku/juusto/keitettyä kananmunaa, 

kurkku/tomaatti, juomaksi maitoa tai vettä. 

2. Kerroksittain jogurttia ja tuoreita marjoja (huom. jogurtti ei mikään liialla 

sokerilla, makeutusaineilla tai väreillä pilattu), vesi  

3. Hedelmäsalaatti & kupillinen pähkinöitä, vesi/maito 

4. Smoothie maidosta ja marjoista/hedelmistä 

5. Kasviksia suikaleina (porkkana, kurkku, parsa, paprika tai muut lasten 

suosikit), vesi/maito 

6. Keitetty kananmuna -- mikäli lapsi ei ole allerginen kananmunalle, niin 

tässäpä varsinainen superfood :) 

  
  
Rohkeasti vaan kokeilemaan :) Ja tottakai herkkujakin saa syödä -- ne maistuvatkin 
paljon paremmilta, kun niitä nautitaan vaan silloin tällöin !! Ja hyvän päivän päättää 
ansaittu lepo - nukkumistakaan ei sovi vähätellä, vaan se on yhtä tärkeää kuin 
syömämme ravintokin ! 
  
Terveisin, 
Katariina 
  
ps. listalta varmasti puuttuu vaikka ja mitä, mutta yksi tässä tuli heti mieleen -- eli 
unohtakaa mikro ! Kattilassa keitetty aamupuuro maistuu paljon paremmalta kuin 
mikrossa valmistettu. Ja mistäs tiedät mitä mikron säteily puurollesi tekeekään :)  
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Palleroiden tunnilla tapahtuu! 

Suomi-koulun 22.1.2011 tunnilta vauvojen kanssa taiteiltiin vedellä, 
mustaherukkajauheella, vadelmilla, perunajauhoilla ja lääkehiilellä ! 

Mukana menossa olivat Iida ja Olivia Markkanen sekä uusi Suomi-koululainen Emma 
Moed. 

 

                      
Kuvat otti Mika Markkanen 
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SUOMI-KIRKON KUULUMISIA 
 
 
 
 
 
Hei! 
Terveiset Suomi-kirkolta. Tässä joitakin päiviä tulevista tapahtumista. Tarkemmat tiedot 
löydät kotisivuilta, osoite www.finnishlutheran.org . Seuraava messu on Valentine-
viikonloppuna helmikuun 13. Päivänä ja niinpä meidänkin messu on nimellä 
ystävänpäivän messu. Messussa lauletaan lauluja ystävyydestä ja rakkaudesta ja 
puheetkin liittyvät aiheeseen. Samu ja Miika Järvelä ovat lupautuneet soittamaan 
messussa ja lisää soittajia ja laulajia mahtuu mukaan. Ottakaapa yhteyttä Seppoon.  
 
Messujen lisäksi kevään aikana on pienille lapsille muskari joka toinen perjantai sekä 
kouluikäisille nuorille nuorten illat ja kaksi leiriviikonloppua. 
 
MESSUT SUNNUNTAISIN KERRAN KUUSSA 
 

 Su 13.2. klo 17.00 YSTÄVÄNPÄIVÄN MESSU 

 Su 6.3. klo 17.00 PAASTONAJAN TUOMASMESSU, laskiaissunnuntai 

 Su 17.4. klo 16.00 PÄÄSIÄISEN PERHEMESSU, palmusunnuntai 

 Su 8.5. klo 15.00 KONFIRMAATIOMESSU, äitienpäivä 
 

Pienten lasten MUSKARI perjantaina klo 10.00 (14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 
29.4. 6.5.) 
 
NUORTEN ILLAT kouluikäisille lauantaina klo 18.00 (12.2. kirkolla elokuvailta, 26.3. 
kirkolla peli-ilta, 7.5. Briarwoodissa nuotioilta) 
 
Lisäksi nuoret voivat osallistua Briarwoodin leireille  26.-27.2. sekä 2.-3.4. (riparilaiset 
leirillä samaan aikaan – osa ohjelmasta yhdessä) 
 
 

http://www.finnishlutheran.org/
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KAIKISTA TILAISUUKSISTA TARKEMMAT TIEDOT LÄHEMPÄNÄ AJANKOHTAA 
KOTISIVUILTA JA SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA E-MAILISSA (jos haluat kirkon 
postituslistalle, ilmoita yhteystietosi! 
 
 
 
 
 
 

   FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 
   6000 Morriss, Flower Mound, TX 75028 

  Pastori Seppo Vesala 972 310 0166 seppo@finnishlutheran.org 
Pastori Irene Erkko 972 310 0167 irene.erkko@gmail.com 

  www.finnishlutheran.org 
 
 
 
 
 

 

 
Uudet kappelineuvokset: Kati Järvelä, Heidi Luukkonen, Petri Novamo, Markku 

Toiviainen ja Timo VIllgren 

mailto:seppo@finnishlutheran.org
mailto:irene.erkko@gmail.com
http://www.finnishlutheran.org/
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Suomalaisten Naisten Yhdistys 

 
Tervetuloa Naisteniltaan! 

 

Suominaisten kevätkokous ja Naistenilta järjestetään 18.2 klo 19.00 Jaana Kattilakosken kotona 

Coppellissa. (Windham Circle 153, 75019 Coppell) 

 

Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja pienestä purtavasta - vaihtamaan kuulumisia ja 

rentoutumaan arjen keskellä! 

 

Suominaisten puolivuosittainen jäsenmaksu on 15 dollaria, varaathan tasarahan mukaasi.  

 

Ilmoittaudu Naisteniltaan Jaana Kattilakoskelle (jaana.kattilakoski@verizon.net)  

ke 16.2.2011 mennessä. 

 

Tervetuloa! 

 

-SNY johtokunta 

www.dallassuominaiset.com 

 

 

 

 

 

 

KIRJARAKKAAT KOKOONTUVAT TAAS 16.2. 
 
Liuta lukutoukkia kokoontuu Suomi-koulun kirjastolle kerran kuussa SNY:n kirjakerhon 
merkeissä. Kerhossa keskustelemme valitsemastamme ja lukemastamme kuukauden 
kirjasta, joka voi olla millainen vaan koskettavasta tosipohjaisesta draamasta hyytäviin 
trillereihin. Samalla jutustelemme kahvikupposen ääressä myös muista ajankohtaisista 
uutuuskirjoista sekä muuten vaan lähiaikoina lukemistamme kirjoista. Kirjakerhoon ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki - luit sitten juuri ja juuri yhden kirjan kuussa tai ahmit 
sivuja kymmenkaupalla päivittäin! Hauskan seuran ja avartavien lukukokemusten lisäksi 
saat aina kivoja uusia lukuvinkkejä. Seuraavan kerran kokoonnumme kirjastolla taas 
keskiviikkona 16.2. klo 10. SNY:n nettisivujen Ajakohtaista-osiosta voit bongata mitä 
luemme juuri tässä kuussa. Tervetuloa mukaan! 

 

  

 

mailto:jaana.kattilakoski@verizon.net
http://www.dallassuominaiset.com/
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Markka-aiheinen Suomi tietovisa 
 
 
  

1. Minä vuonna rupla lakkasi olemasta käypä maksuväline Suomessa? 

A.   1855             B. 1865            C. 1875 

 

2. Kuka suunnitteli ensimmäiset Suomen markkasetelit? 

A. Jacob Ahvenberg   B. Aleksandr Fadejevin  C. Ferninand Tilgmann 

 

3. Minä vuonna Suomen valtio otti kansalaisilta pakkolainaa setelin leikkauksella? 

A. 1940            B. 1943               C. 1946 

 

4. Setelimalleissa 1963-1977 oli 10 markan setelissä seuraavan herran kuva 

A.  J.V.Snelman            B.  K. J. Ståhlberg         C. Juho Kusti Paasikivi 

 

5. Mistä setelimallista löydät 10000 markan setelin? 

A. 1955-1957     B. 1945   C. 1918 

 

6. Koska Suomen markka lakkasi olemasta itsenäinen valuutta? 

A. 28.2.2002       B. 1.1.1999      C. 14.10.1996 
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Yhteystietoja 
 

OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
KEVÄT  2011                                              KEVÄT 2011 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Tytti Lauhava-Kääriäinen  
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Anni  Courtois  
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com  
 
 

PELLET 
Eliina Novamo 
Vilma Kuvaja 
pellet@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Suvi Salovaara 
rollit@suomi-koulu.com 

 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARIT 
Hanna Vihavainen 
eskarit@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Heidi Luukkonen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 
Tiia Hyde 
tex-lapset@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 ALALUOKAT 
Eeva Toiviainen  
alaluokat@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ISOT  
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isot@suomi-koulu.com  

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski  
Laura Kattilakoski 
Christian Partanen 
 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com  

SIJAISOHJAAJAT 
Heidi Luukkonen  
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
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Tietovisan vastaukset 

 
1. B 

2. B 

3. C 

4. C 

5.  A 

6.  B 

 

 

 


