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Vietimme toukokuussa koulumme 20 vuotisjuhlaa "Hyvällä mielellä Suomen kielellä" -teemalla, mikä on 
ollut johtoajatuksenamme koko vuoden. Monelle suomikoulukävijälle juhla oli viimeinen koulukerta 
Teksasissa. Muuttovirta on kiihtynyt entisestään takaisin Suomeen, Eurooppaan tai sitten täällä muihin 
osavaltioihin. Jäsenmäärämme on pienentynyt huippuvuosien 170 perheestä 45 perheeseen, mikä 
asettaa koulumme uusien haasteiden eteen joka lukukausi. Olemme uudistaneet opetusryhmät, -
metodit ja -suunnitelmat, mutta parasta mitä meillä on: on päteviä ja todella innokkaita ohjaajia, jotka 
ymmärtävät Suomi-koulun tärkeyden.   

  

Monet ovet ovat auenneet ja monet sulkeutuneet kouluhistoriamme aikana, mutta jokaisesta 
koulupaikasta olemme olleet todella kiitollisia. Kesän jälkeen saimme jatkaa koulunkäyntiä vielä Nokialla, 
vaikka tiesimme muuton olevan tulossa siellä tehtävien rakennustöiden vuoksi. Aikamme Nokialla tuli 
päätökseen kuluneella viikolla. Uudet koulutilat olemme saaneet NSN:ltä (samasta rakennuksesta löytyy 
kirjasto ja puoti), joihin muutamme jo tulevana lauantaina. Suurimmat kiitokset tästä menevät Juha 
Lappalaiselle, joka peräänantamattomasti oli meidän puolestapuhuja ja edunajaja NSN:llä. 
Juhalle lämpimät kiitokset koko Suomi-koululta! 

  

Muutos rakennuksesta toiseen ei ole suuri, mutta NSN:llä on hieman erilaiset toimintatavat kuin Nokialla. 
Tämän vuoksi jokainen vanhempi ja vapaaehtoistyöntekijä joutuu allekirjoittamaan 
vastuuvapaustodistuksen ensimmäisellä koulukerralla eli tulevana lauantaina (nämä ovat hyvin tyypillisiä 
tässä maassa).   

  

Olen todella iloinen, että olemme jaksaneet taistella koulumme puolesta; te vanhemmat ja lapset, 
koulumme ohjaajat ja kaikki eri tehtävissä olevat apulaiset. Suurkiitokset myös Suomi-koulun 
johtokunnalle, joka ei ole menettänyt uskoaan ja on jaksanut taistella tämän tärkeän asian puolesta. 
Teksasissa jatkaa menestyvä Suomi-koulu, ja samalla se tekee ennennäkemättömän tärkeää työtä 
suomalaisuuden, ja meidän vahvan identiteetimme puolesta. Kiitos Teille kaikille! 

  

Tapaamisiin lauantaina uudessa koulussa iloisin ja kiitollisin 
mielin! 

   

-Pj. Leila Jäämuru- 

   

Ps. Muistattehan, että koulumme sijaitsee työpaikalla, missä 
meiltä odotetaan asianmukaista käytöstä. Kaikki huutaminen, 
juokseminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. 
Käyttäydymme siellä kuin yleensäkin amerikkalaisissa kouluissa 
kouluaikana käyttäydytään. Teemme kuuliaisesti niinkuin 
ohjaajat meitä ohjaavat. Kiitos kaikille tämän ymmärtämisestä! 

  

-sama- 

Puheenjohtajan palsta 
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Henkilökunnan esittelyä 

 

Hei! 

 

Olen Nina Pirhonen. Olemme mieheni ja poikieni kanssa viihtyneet Teksasissa jo yli 

13 vuotta. Olen muutaman vuoden autellut kirjastolla sekä Suomi-koulun puodissa ja 

autan mielelläni edelleenkin. Minut tapaa kirjastolta pääsääntöisesti maanantaisin. 

Tervetuloa lainailemaan, rupattelemaan, tekemään herkullisia ostoksia tai halutessasi 

vaikkapa virkistämään ruotsinkielen taitojasi. Nähdään kirjastolla! 

 

Nina  

  

 

 

 

 

  
Hei,  

 

Olen Juliet Kaarto, syntynyt Filippiineilla.  

Olen asunut täällä perheeni kanssa melkein 9 vuotta.  

Olen autellut kirjastossa ja Suomi-koulun kahviossa. 

Pidän puutarhanhoidosta ja ruoanlaitosta.  

  

Terveisin, Juliet  
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Henkilökunnan esittelyä 

Hei, 
 
Minusta oli ilahduttavaa kun Leila tiedusteli minulta, etta haluaisinko tulla 
työskentelemaan kirjastolle maanantaisin, ja vastasin YES, enkä ole katunut. 
On ihanaa olla apuna Suomikirjastolla ja tavata muita suomalaisia. 
 
Minun nimeni on Paula Hokkanen. Perheeseeni täällä Dallasissa kuuluu 17- vuotias 
Topias poika ja puoliso Arto. Olemme asuneet täällä Dallasissa noin 2,5 - vuotta. 
On ollut haastavaa tutustua amerikkalaiseen, texasilaiseen elämäntyyliin - kaikki on 
niin suureellista. Sitä ennen asuimme Mexikossa neljä vuotta. Mexiko oli täynnä väri-
en ja kulttuurien loistoa. Kaikki oli mittakaavassa pienempää - mutta elämäniloa oli 
kaikkialla - vaikka ei elettykään yltäkylläisyydessä. 
 
On hienoa, että meillä täällä on Suomi -kirjasto, joka toimii Suomikoulun puitteissa ja  
suurkiitokset siitä kuuluvat Leilalle. Suomikaupassa jokainen voi tyydyttää Suomi 
ikäväänsä, on tarjolla Fazerin sinista, Marianne-karamelleja, Marie-keksejä, 
hapankorppuja, Presidentti- ja Juhlamokka -kahvia. mustikka- ja ruusunmarjasoppa-
ainekset, mustaviinimarjamehutiivistettä, joulun aikaan Annas pepparkakor ja tietysti 
Glogiä tässä joitakin mainitakseni.... Eikä saa unohtaa keskiviikkoa jolloin on 
myynnissä "suomalaista" ruisleipää. 
 
Tervetuloa kaikki Suomikirjastolle, vaihtamaan kuulumisia, lainaamaan suomalaista 
kirjallisuutta, DVDta, nauttimaan suomalaisesta kahvista. Olemme avoinna ma, ke ja 
pe klo 11.00-13.00! 

 

Paula Hokkanen 
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Luonto-Äidin metkut itä-

rannikolla 

 

 

 

 

 

 

Syksyn ruskavärit alkavat pian näkyä täällä itä-rannikolla. Viime 
päivät ovat olleet ihanan aurinkoisia ja syksy tuoksuu jo ilmassa 
– elämä hymyilee rauhallisissa merkeissä. 

 

Elokuu olikin sitten aivan toisenlainen. Tulimme Suomi-lomalta 
31. heinäkuuta ja elokuun alku oli kaunista ja lämmintä. Oli kiva 
palata mutta kiva loppuikin lyhyeen kun heti viikon päästä 
saimme niskaamme melkoisen raekuuron, jossa golf-pallon 
kokoiset rakeet hakkasivat kattoa ja ikkunoita voimalla. Mentiin 
viikko eteenpäin ja tuli toinen samanlainen raekuuro, joka kesti 
melkein puolituntia. Ulkokukat kärsivät pahiten sekä takapihan 
lehtipuista tuli lehtiä alas oikein urakalla. Mitään muuta ei 
hajonnut ja elämä jatkui. 

 

Taas mentiin viikon verran elokuuta eteenpäin ja vuorossa oli 
maanjäristys (23.8.). Järistyksen keskipiste oli Richmondissa 
Virginian osavaltiossa, 5.8 Richterillä. Washington DC, 
Philadelphia ja jopa New York saivat tärinöitä osakseen. Meillä 
täällä Philadelphiassa maa tärisi 5.4 Richterillä. Satuin olemaan 
kotona juuri silloin. Talomme alkoi huojua ja sitten täristä niin, 
että seinät rusahtelivat äänekkäästi, ja tuntui, kuin lattia olisi 
hävinnyt jalkojen alta. Tuli aivan pakollinen tarve juosta ovesta 
ulos suoraan pihatielle. Siellä olivat kaikki muutkin naapurit ja 
kaikki olivat naamat valkoisina yllätyksellisestä tapahtumasta. 
Jonkin aikaa siinä pällisteltiin ja ihmeteltiin tapahtunutta ja 
sitten kaikki lähtivät takaisin koteihinsa. Jälkijäristyksiä ei enää 
tuntunut. Tarkistin talomme ja huomasin vain pieniä halkeamia 
parissa seinässä, jotka olen nyt jo korjannut. 

 

Saimme juuri ja juuri vedettyä henkeä järistyksen jälkeen kun 
TV:n sääkanavalla kerrottiin Irene-hurrikaanin reitistä suoraan 
itä-rannikolle. Kukaan ei osannut ensin sanoa missä kohtaa Irene 
iskisi hampaansa Usan maaperään vai pysyisikö se Atlantin 
vesillä. Jännitystä riitti muutamat hetket ja sitten Irene päätti 
tulla vierailulle Usan Itä-rannikolle. North Carolinan osavaltio oli 
ensimmäinen, joka sai kokea Irenen pahantuulisuuden. 

 

Monet rannikkokaupungit evakuoitiin hyvissä ajoin ja useat 
saivat mandatory evacuation –määräyksen, joka tarkoittaa, että 
koti on jätettävä ja lähdettävä kuka minnekin pakoon. 
Mandatory tarkoittaa myös, että jos joudut hankaluuksiin, niin 
apua ei tule vaikka kuinka soittaisit 911. 

 

 

 

 

 

 

 

Odotimme Philassa kauhun vallassa määräyksiä. Tuli kehotus 
lähteä mutta emme saaneet mandatory evacuation. Sanoin 
Laurille, että lähtisimmekö siitä huolimatta ajamaan poispäin, 
koska uutiset välittivät kamalia tarinoita rannikolla olevista 
kovista tuulista ja rankkasateista sekä tuhoista, joita oli jo 
tapahtunut. Seurasimme tilannetta ja  mietimme tarkkaan asiaa 
– päätimme jäädä kotiin. Muutamat  naapurustosta lähtivät 
pakoon mutta ei kaikki. Euroopan kokoinen Irene oli tulossa 
suoraan Philan yli! 

 

Lauantai aamuna 27.8. toimme pihalta kaikki mahdolliset kukat 
ja pihakalusteet sisätiloihin. Kyttäsimme silmä tarkkana 
sääkanavaa ja Irenen raivoisaa lähestymistä. Irene oli sääkartalla 
aivan valtavan kokoinen ja minua pelotti hieman. Lauri oli 
tapansa mukaan rauhallisempi, mikä tietysti oli hyvä, että edes 
toinen oli rauhallinen ..hah hah… 

Irenen ensimmäiset tuulet alkoivat riepottelemaan takapihan 
puita toden teolla. Ne vääntyilivät L-mutkalle ja sade yltyi 
rankkasateeksi aivan hetkessä. Vettä tuli todellakin kuin 
saavista. Elettiin lauantaita ja kello oli 12 päivällä. Maailma oli 
aivan musta ja tuulet yltyivät nopeassa tahdissa, ollen jo 1 pm 
85 mph. Tunnelma oli kaaosmainen. Minä tarkistelin 
taskulamppujen tilannetta ja puhelimien latausta mahdollisten 
sähkökatkosten varalta. Ukkonen esitteli taitojaan ja jyrisi niin 
että nurkat paukkuivat, salamat iskivät tantereeseen, viemärit 
eivät vetäneet enää kunnolla ja tiet olivat kuin jokia. Tuuli 
heitteli puiden oksia ja kaikkea mahdollista ympäriinsä. Tältäkö 
maailmanloppu tuntu, ajattelin. 

 

Irene raivosi meidän kohdalla siis lauantaista puolilta päivin aina 
sunnuntaihin myöhään iltapäivään asti. Siis yli vuorokausi 
kauhua. Yhtään taukoa ei tuona aikana tullut kovasta sateesta 
eikä tuulesta. Nukkumaan menimme sunnuntaina aamupäivällä 
kun näytti siltä, että kaikkein kamalimmat hetket olivat ohitse 
vaikka edelleenkin kaikki oli sekaisin. 

 

Sunnuntai iltana kuulimme, että meidän naapurustosta  mailin 
päässä, siis tosi lähellä, oli kolme tornadoa riehunut ja 17 taloa 
oli tuusan nuuskana tai hävinnyt kokonaan. Osa asukeista oli 
Ireneä paossa ja osa oli jotenkin päässyt piiloon, joten 
ihmishenkiä ei oltu menetetty. Luojan kiitos! 
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Maanantai valkeni ja ympäristön siivous alkoi. Takapiha oli kuin 
taistelutanner. Puiden paksuja terveitä oksia oli katkennut kuin 
tulitikut ja melkoinen määrä epämääräistä roinaa oli tienoot 
täynnä. Hain autotallista sahan ja pätkin suurimmat oksat 
kierrätyskelpoiseen pituuteen. Naapurustossa selviteltiin 
ihmisten tilannetta ja yhdessä siivottiin ympäristöt kuntoon. 
Elämä jatkui vaikkakin hivenen verran erinlaisissa mietteissä 
kuin ennen tapahtunutta. 

 

Mitä ihminen tästä kaikesta oppii? Ainahan sanotaan, että kyllä 
luonto opettaa! No ainakin voisimme oppia varautumaan 
tilanteesta riippuen oman turvallisuutemme huomiointiin. 
Myös lähimmäisistä ja naapurustosta välittäminen nousee 
vahvasti esille sekä se, että rohkeudellakin on rajansa – vai 
onko? Näitä voi kukin mielessään ajatella, sillä koskaan ei voi 
tietää, millaisena Luonto-Äiti seuraavan kerran haluaa itsensä 
esitellä. 

 

Haluan toivottaa kaikille suomikoulun toimijoille ja 
suomikoululaisille oikein raikasta ja värikästä syksyä. Vaikka 
olen täällä Philadelphian kupeessa itä-rannikolla, olette kaikki 
siellä Texasissa edelleenkin sydämessäni lämpimin ajatuksin. 

 

Iloisin terveisin Kristiina Ahlfors 
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Lokakuu 2011 

Ei syntymäpäiväsankareita. 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Lokakuussa 2011, Onnea, Onnea vaan ! 

Kirjaston Kuulumisia 

HALLOWEEN on lähempänä kuin uskotkaan, kirjastostammekin löytyy hyllymetreittäin 
hyytävää lukemista, ja puoti pitää makeanälän loitolla. Uutuuskirjoja hankitaan koko 
ajan lisää, myös erilaisia kirjalahjoituksia olemme saaneet runsaasti. Kaikille lahjoitta-
jille lämpimät kiitokset!  Myös puodista löytyy uusia erilaisia karamellejä ja suklaata, 
kannattaa tulla ostoksille! 

  

Olemme saaneet pari uutta kirjastoapulaista. Nina Pirhonen palasi Suomen keikaltaan 
ja jatkaa kirjastopestiä siitä mihin sen jätti lähtiessään. Olemme todella kiitollisia ja 
innoissamme paluustasi, nyt kirjat pääsevät nopeammin käyttöjärjestelmään ja lainat-
tavaksi. Toisena apulaisena aloitti pari viikkoa sitten Paula Hokkanen, tervetuloa help-
pereihin. Nämä rouvat pitävät kirjastoa auki aina maanantaisin. 

  

Samalla "ovenaukaisulla" menetimme keskiviikkoapulaisemme, Juliet Kaarto lähti työelämään ja jätti minut 
Millan kanssa pärjäämään keskiviikkoisin ihan kahdestaan. Useamman kuin kerran olemme olleet todella 
ikävissämme ja kuin "kynsillelyötyjä". Onneksi Nina aina silloin tällöin on auttanut myös keskiviikkoisin. 
Tuhannet kiitokset Julietille kaikesta! 

  

Uutuutena kirjastolla on aloitettu mahdollisuus ostaa tuoretta BAVARIAN-leipää myös perjantaisin, tästä 
hyvästä huolehtivat perjantaivuorolaiset Inga ja Katri.   

  

Olemme tehneet pitkin syksyä inventaariota vanhojen kirjojen ja muiden "vanhentuneiden" kirjastomateriaalien 
kohdalla. Meiltä löytyy satoja poistokirjoja sekä lasten, nuorten että aikuisten kategorioista, jotka odottavat uut-
ta kotia. Ota hetki aikaa ja tule selaamaan poistokirjastokärryistä hyvää luettavaa pienellä hinnalla. 

  

Nähdään kirjastolla, 

  

-Leila & helpperit- 
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 omake  

http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=6&ctz=300&ie=UTF8&msa=0&msid=209556058467512462987.0004aecdde6c8ab173974&ll=32.966916,-97.081582&spn=0.001895,0.004128&t=h&z=19%3e
http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=6&ctz=300&ie=UTF8&msa=0&msid=209556058467512462987.0004aecdde6c8ab173974&ll=32.966916,-97.081582&spn=0.001895,0.004128&t=h&z=19%3e
http://www.suomi-koulu.com/urheilupaiva.aspx
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Suomi-koulupäivät 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                             JOHTOKUNTA 

 Syksy  2011                                             Syksy 2011 

 

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 

Tuija Räinä ja Tuula Aro 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Tytti Lauhava 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Eeva Toiviainen  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Eeva Toiviainen 

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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