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  Kouluvuoden alkaessa monessa perheessä on  astuttu taas kiireen ja arjen rumbaan. 

Harrastukset vievät myös suuren osan perheen arjesta. Kesällä on tullut varastoitua iloa ja kokemuksia 

ystävien ja perheen kanssa erilaisessa ympäristössä, rutiinit ovat väistyneet hetkeksi  ja on saatu olla 

vapaalla jalalla ja mielellä. On ollut aikaa asioihin, joihin ei tavallisten rutiinien keskellä löydy tilaa. On 

tavattu isovanhempia, tätejä, setiä ja serkkuja. On saatu paljon myönteistä palautetta ja lämpöä kaukaisilta 

sukulaisilta, jotka ovat kaivanneet meitä pitkän talven kotosuomessa. On halattu ja lämmitetty toisiamme, 

sylitelty isojakin lapsia. On uitu järvissa ja käyty pyöräretkillä, poimittu niittykukkia ja valvottu kesäöitä. On 

saatu hyviä  muistoja mielen arkistoon.  Kesään on mahtunut myös hieman patistelua lenkille lähtöön ja 

Suomalaisen kirjallisuuden lukemiseen kuin myös koulusta määrättyjen englannin kielisten kirjojen 

lukemiseen. 

Nyt alkaneen kiireen keskellä, haluan muistuttaa itseäni, että kesän mukanaan tuoma välitön ja lämmin 

tunneilmasto olisi hyvä  säilyttää myös syksyn ja talven touhuissa. Lapsi tarvitsee tukea ja positiivista 

ympäristöä läpi koko vuoden,  ei pelkastään kesällä.  Lapsen tarpeisiin tulisi vastata lempeästi ja 

huolehtivasti kiireenkin keskellä. Meidän tulisi ohjata lapsiamme huolehtimaan kotitehtävistä ja  askareista 

määrätietoisesti, mutta hellyyttä unohtamatta. Monesti omat kiireemme saavat meidät kireiksi ja 

kärsivällisyys loppuu usein helposti. On kuitenkin syytä muistaa, että lapsi, niin pieni kuin iso, tarvitsee 

hellyyttä, hyväksytyksi tulemisen ja arvostuksen  tunteen kokemista  päivittäin. Jokainen lapsi pitää kohdata 

yksilönä ja ohjata häntä elämän uusissa tilanteissa hänen tarpeitaan täyttäen.  

Uusi koulu tai uusi luokka voi olla suuri muutos ja pelonaihe lapselle kuin myös uusi työympäristö aikuiselle.  

Tuntemattomat asiat pelottavat, silloin tarvitsemme erityistä rohkaisua ja ymmärrystä ystäviltä ja 

vanhemmilta. Ihmiset ovat erilaisia, toiset kokevat uudet asiat pelkästään mukavina  kokemuksina, toisille 

ne voivat olla äärimmäisen hankalia. Toiset ilmaisevat avoimesti  pelkonsa uusia asioita kohtaan,  toiset 

voivat reagoida vetäytyvästi, levottomasti  tai jopa aggressiivisesti uusien tilanteiden edessä. Kaikki nämä 

tunteet ovat erityisiä ja niiden käsittelyyn tulisi antaa aikaa ja huomiota. 

Me täälla Suomi-koulussa haluamme luoda teidän lapsillenne lämpimän tunneilmaston, jonne on mukava 

ja helppo tulla.  Haluamme tarjota välittämisen  ympäristön, jossa voi turvallisesti purkaa myös huolia ja 

pelkoja, mutta ennen kaikkea haluamme antaa lapsillenne aikaa ja mukavia kokemuksia.  Tervetuloa 

aloittamaan uutta lukukautta tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 

          

         Eeva Toiviainen 

Tuttu ja Turvallinen Suomi—koulu 
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Ohjaajien/Johtokunnan Esittelyt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, olen Eeva Toiviainen. Perheeseeni kuuluu 

mieheni Markun lisäksi tytär Anna ja poika Aukusti. 

Harrastan juoksemista kun jaksan, laulamista kun 

huvittaa, joogaa kun väsyttää tai kiristää, siivoamista 

silloin tällöin. Enimmäkseen nautiskelen elämästä ja 

omien sekä vieraiden lasten  kehityksen seuraami-

sesta. Suomi-koulussa toimin johtokunnan sihteerinä 

ja Lukutoukat-ryhmän ohjaajana.  

Lukutoukat on Suomi-koulun uusi ryhmä  yli 8-

vuotiaille lapsille, jotka osaavat jo lukea sujuvasti 

suomen kielellä ja haluavat ylläpitää ja kehittää tätä 

taitoa. Lapsi on kiinnostunut suomen kielen opiske-

lusta ja lukemisesta ja on avoin uusille kokemuksille. 

Lapsi haluaa edistyä suomen kielen taidoissaan ja on 

valmis haasteisiin kielen  oppimisessa. 

Oppitunneilla keskustellaan erilaisista kirjoista ja 

niiden herättämistä ajatuksista. Harjoitellaan myös 

oman tekstin tuottamista pienten tarinoiden ja runo-

jen muodossa. Tunneilla luetaan lisäksi ääneen, 

pidetään pieniä  esitelmiä ja harjoitellaan luetun ja 

kuullun ymmärtämistä. Suomenkielisen lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden lukeminen tapahtuu pääasiassa  

kotona ja kirjojen tarkempi käsitteleminen ryhmässä. 

Mukavia lukuelämyksiä! 

 Tavataan Suomi-koulussa! 

Hei! 
 
Olen Anna-Riikka Courtois eli Anni ja toimin Suomi-
koulun johtokunnassa varapuheenjohtajana. Asun 
Carrolltonissa mieheni ja kahden lapsemme, Axelin ja 
Elsan, kanssa. Olemme asuneet Teksasissa viisi 
vuotta. Pidän mm. liikunnasta ja musiikista. 

  

Nähdään koululla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, nimeni on Tuula Aro. Olen Johtokunnan uusi 

tulokas ja rupean hoitamaan Suomi-koulun 

rahastonhoitajan tehtäviä. Koulutukseltani olen 

laskentatoimen ekonomi ja tällä hetkellä vietän 

opintovapaata nykyisestä työstäni Suomessa. 

Muutimme juuri perheeni kanssa kauniiseen 

Southlakeen ja tarkoituksena on kerätä mukavia 

kokemuksia täällä ainakin pari seuraavaa vuotta. 

Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi tyttäret Eerika 

11v. ja Stella 9v. Vapaa-aikanani nautin 

monenlaisesta liikunnasta, tennis tosin tulee aina 

ykkösenä  

Tapaamisiin Suomi-koululla ! 
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Ohjaajien/Johtokunnan Esittelyt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

Olen Tytti Lauhava-Kääriäinen ja toimin Suomi-

koululla Pellet ryhmän opettajana ja ohjaajien 

edustajana johtokunnassa. Asumme mieheni Janin ja 

tyttäremme Lunan kanssa Flower Moundissa. Tämä 

on jo meidän seitsemäs vuosi Texasissa. 

Perheeseemme kuuluu lisäksi vilkas ja iloinen 

jackrusselinterrieri Morris. Vapaa-ajalla minut löytää 

yleensä lenkkipolulta tai lukemasta kirjoja. Olen myös 

hyvin innokas valokuvaaja. Suomi-koululla nähdään! 

Hei kaikki Suomi-koululaiset, 

Olen Katariina Keränen ja ohjaan meidän pienimpien 

koululaisten, Palleroiden ryhmää. Meidän tuntimme 

koostuvat pääasiassa lauluista, leikeistä ja loruista, 

mutta toki me välillä taiteilemmekin :) Tämä on nyt 

neljäs vuoteni Palleroiden ohjaajana ja olen nauttinut 

kyllä kovasti hassutteluhetkistä pienten kanssa.   

Olen viihtynyt Teksasissa jo pitkät 13 vuotta, eikä 

suunnitelmissa ole vieläkään paluuta Suomeen :) 

Perheeseeni kuuluu mieheni Jani sekä pojat Saku 5v. 

ja Okko 3v. 

Tervetuloa Suomi-kouluun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moikka kaikki Suomi-koululaiset! 

Olen Heidi Luukkonen, toimin tänä lukuvuonna 

Aapelit-ryhmän ohjaajana.  

Olen jo useampana vuonna ollut mukana Suomi-

koulun toiminnassa erilaisissa tehtävissä niin 

vanhempana kuin ohjaajana ja johtokunnan jäsenenä. 

Mukavaa on ollut! 

Kaikille kivaa syksyä toivottaen,  

Heidi Luukkonen 

Nähdään Suomi-koululla! 
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Ohjaajien/Johtokunnan Esittelyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takana on:  
 kaksi ihanaa ja lämmintä Teksasin kesää - 

muutimme Dallasiin tammikuussa 2010. 
 mukava ensimmäinen vuoteni Suomi-koulun 

parissa - aloitin Röllit-ryhmän ohjaajana 2010 
Edessä odottaa:  
 uusi innokas vuosi Röllit-ryhmän ohjaajana 
 nyytti suomalaisia lauluja laulettavaksi ja leikkejä 

leikittäväksi lastentarhanopettajan kätköistäni 
 vanhojen tuttujen ja uusien tuttavuuksien 

tapaaminen 
 
Värikästä syksyä. Nähdään koululla! 
Suvi Salovaara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-

koulun puheenjohtajana ja pääkirjastonhoitajana. 

Olen asunut perheeni kanssa Teksasissa jo 16 vuotta. 

Vapaaehtoistyöt ovat 'elämäni suola' ja vievät 

suurimman osan vapaa-ajastani. Suomi-koulun 

kehittäminen ja lasten/nuorten identiteetin 

vahvistaminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin 

haluan paneutua. Mikään ei ole niin tärkeää kuin oma 

äidinkieli ja sen käyttäminen, vaikkapa puutteelli-

sestikin. Toivon voivani auttaa ja kannustaa myös 

Sinua käyttämään suomen kieltä, joten näemmehän 

koululla ja kirjastossa. 

iltaleila@verizon.net 

Heippa, 

Nimeni on Mia Lähteenlahti. Olen Suomikoululainen -

lehden uusi ylläpitäjä. Olemme asuneet mieheni ja 6-

vuotiaan tyttäreni Roosan kanssa täällä Dallasin 

seudulla vuodesta 2006. Roosa on ollut alusta asti 

innokas Suomi-koululainen ja on nauttinut kaikesta 

uuden oppimisesta, lauluista ja askartelusta, mitä 

Suomi-koulussa on järjestetty. 

 

Iloisia syyspäiviä kaikille toivottaen, 

Mia 
 

 

https://docs.google.com/uc?id=0B73j0WfdswoZMWQ1MWRjNTEtZWI2Mi00OGNkLTk4OTctNzYxOWY2NjI0NjMw&export=download&hl=en_US
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Syyskuu 2011 
 

Sebastian Isohanni, 14.9. 1v    Lauri Luukkonen, 19.9. 4v     Vilma Jäämuru, 25.9. 13v 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Syyskuussa 2011, Onnea, Onnea vaan ! 

Kirjaston Kuulumisia 

Syksy on täällä. On niin mukava ottaa uusi kirja käteen ja lukea ja lukea ja lukea ..... myös mielenkiintoiset 

suomalaiset elokuvat ovat hyvää viihdettä pimeneviin iltoihin. 

Kirjastolla riittää työsarkaa kirjojen järjestelmään laittamisessa, ennenkuin kevään ja kesän muuttovirran 

kirjalahjoitukset ja Suomesta tuodut uutuudet saadaan meidän kaikkien iloksi.  

Kaikille lahjoittajille suurkiitokset!   

Kirjastolta löytyy myös tuttu "hyllyt notkuvat hyvää" Suomi-puoti. Tuoretta ruisleipää saa keskiviikkoisin 

(varaukset  iltaleila@verizon.net).  

Nähdään kirjastolla MAANANTAISIN-KESKIVIIKKOISIN-PERJANTAISIN 11-13 lainauksien merkeissä. 

Tervetuloa kaikille!  

-Leila & helpperit-  

Ps. Koko kesän kirjastoa keskiviikkoisin aukipitäneille Eevalle, Ingalle, Julietille ja Millalle SUURKIITOKSET 

koko Suomi-yhteisön puolesta, kävijöitä on ollut runsaasti. On hienoa, että täällä kesänsä viettäneet ovat 

saaneet käyttää kirjastopalveluita myös loma-aikana. 

Kiitos!  
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Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Syyskuussa 2011, Onnea, Onnea vaan ! 

Tervetuloa Naisteniltaan! 

                           Suominaisten Syyskokous ja Naistenilta 

 

        Pe 23.9. klo 19.00 Katriina Järvelän kotona Coppellissa  

(Condor Drive, 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 Eija Imara-Vaisaselle ke 21.9.2011 mennessä. 

Tervetuloa! 

-SNY johtokunta 

  

www.dallassuominaiset.com 

http://www.dallassuominaiset.com
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Suomi-koulun kesäleiripäivä 
Alaluokkalaiset viettivät kesällä hauskan  leiripäivän 

Eeva- opettajan kotona. 

Ohjelma: 

10.15 – 11.00   Oppitunti: sanaluokat; substantiivit ja 

  verbit 

11.00 – 11.15   Välitunti: kevyt lenkki 

11.00 – 11.30   Välipala: hedelmiä 

11.30 – 12.15   Oppitunti: sanaluokat; adjektiivit 

12.15 – 13.45   Elokuva: Pelikaanimies  

Pizzan tekoa Julietin opastuksella, lounas 

13.45 – 14.30   Oppitunti: verbien taivutus 

14.30  -   Vohvelikestit, uintia ja chillailua 

  Kotiinlähtö 

 

 

 

 

 

Oppitunnilla ahkeroitiin 

Elokuvaa katsoessa sai ottaa rennosti Itsetehty pizza maistui kaikille 

Päivän päätteksi uintia ja Julietin valmistamien 

vohvelien nauttimista! 

Kiitos leiriläisille ja Julietille! 

Eeva 
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Terveiset  Suomi-kirkolta 

   Hyvää syksynjatkoa Suomi-kirkosta! 

 

Suomi-kirkon syksy on ollut erilainen kuin takavuosina. Elokuussa Irene-pastori kävi pitämässä vierailevana 

pastorina messun. Tätä vierailukäytäntöä jatketaan toistaiseksi. Seuraava messu on sunnuntaina 25. päivänä 

syyskuuta. Silloin Seppo-pastori on tulossa Dallasiin. Uuden vakinaisen papin hankkimisessa menee oma 

aikansa. Tästä huolimatta kirkko toimii. 

Suomi-kirkon toiminta yritetään organisoida niin, että noin kerran kuukaudessa pastori vierailee alueella ja 

hoitaa kaikki mahdolliset kirkolliset työt: jumalanpalveluksen, rippikoulun, kirkolliset toimitukset, mahdolliset 

leirit ja pienten lasten muskarin. Samalla pappiin voi myös ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisesta. 

 

Suomi-kirkon syyskuun tapahtumat: 

 Pienten lasten muskari perjantaina 23. päivänä syyskuuta klo 10.00 kirkolla. Lauletaan ja leikitään, 

syödään pientä välipalaa, raamatunkertomus. Mukana Seppo-pappi 

 Rippikoulu sunnuntaina 25. päivänä syyskuuta klo 15.00 kirkolla, (rippikouluun otetaan vielä uusia 

oppilaita, laittakaa viestiä Sepon emailiin) 

 Messu sunnuntaina 25. päivänä syyskuuta klo 17.00 kirkolla, lapsille oma saarna, kirkkokahvit. Mukana 

Seppo-papin lisäksi Anni Courtois, Raine Partanen, Kati Järvelä sekä rippikoululaiset 

 

Muista syksyn Suomi-kirkon tapahtumista ilmoitellaan erikseen ja tietenkin kirkon kotisivuilta saa tietoa. 

Siunausta jokaiselle suomi-koululaiselle ja heidän perheilleen! 

 

Toivottavat Irene ja Seppo 

 

Ps. Lokakuussa todennäköisesti 15.-16.päivinä pidetään rippikoululeiri Great Wolf Lodgessa. Sinne 

tarvitaan isosia. Halukkaat nuoret ilmoittakaa halukkuutenne tulla mukaan Irenen emailiin niin saatte 

Ireneltä lisäinfoa 

 

FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 

6000 Morriss Rd. 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 
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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 

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 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

  WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 
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