
SUOMI-KOULU
ALOITTI
SYYSLUKUKAUDEN

Suomi-koululaiset palasivat kesälaitumilta ja

kokoontuivat ensimäiseen koulukertaan 7.9

Nokian uusissa tiloissa Cypress Watersissa,

Coppelisssa. Toinen koulukerta käytiin 21.9

veden ja kestävän kehityksen merkeissä. Tule

sinäkin mukaan seuraavalle kerralle 5.10 kun

teemana on elokuvat. Popkornia on tietysti

tarjolla!
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Syyskuu 2019

SUOMI-KOULU

HAKEE UUSIA

OHJAAJIA JA

APUOHJAAJIA

Jos kiinnostuit, laita viestiä
puheenjohtaja@suomi-

koulu.com



"VAPAAEHTOISTYÖ ON PALKITSEVAA,
SIITÄ TULEE HYVÄ MIELI JA SITÄ TEHDÄÄN

MEIDÄN KAIKKIEN HYVÄKSI."

 
Suomi-koulumme toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja
etsimme jatkuvasti uusia tekijöitä aktiiviseen ja iloiseen
joukkoomme. Olet aina myös tervetullut Suomi-koululle
tapaamaan muita suomalaisia ja rupattelemaan muuten
vain kahvikupposen äärellä.
 
Mielestämme on hieno olla mukana toiminnassa, jossa
pyrimme antamaan avaimia vastavuoroisuuteen, oman
itsetunnon sekä vahvan identiteetin luomiseen vieraassa
maassa. Me kaikki haluamme menestyä ja löytää
paikkamme maailmassa, tässä prosessissa Suomi-koulu
on mukana vaikkakin pienesti ja hetken, mutta silti
mukana. Toivomme, että löydätte kaiken kiireen keskellä
aikaa myös Suomi-koululle ja sen sanomalle, suomen
kielen ylläpitämisen tärkeydelle. 
Pidetään Teksasin auringon alla “hyvillä mielin suomen
kielellä” suomalaisista juuristamme hyvää huolta ja
ravitkaamme niitä runsaasti!
 
Toivotan kaikki mukaan Suomi-kouluun, tai johonkin
muuhun Suomi-yhteisön toimintaan, vietetään mukavia
hetkiä yhdessä! 
 
- Leila 
 
Ps. Varsinaisen koulutoiminnan lisäksi ylläpidämme myös
kirjastoa ja Suomi-puotia. Olette aina tervetulleita näihin
kaikkiiin toimipisteisiimme. 
 
 
Nähdään!
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET
LE ILA  JÄÄMURU

Koulussamme opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria eri
tavoin ja menetelmin 0-16 vuotiaille. Heitä vanhemmatkin
voivat osallistua toimintaan mm. olemalla apuohjaajina,
ohjaajina tai vaikkapa johtokuntatyöskentelyssä mukana.
Meistä jokainen voi näin kantaa kortensa kekoon, jotta
koulu toimisi ja lapsemme oppisivat omaa äidinkieltään
edes hieman. Vapaaehtoistyö on palkitsevaa, siitä tulee
hyvä mieli ja sitä tehdään meidän kaikkien hyväksi.
 
Syksyn jäsenkokouksessa käsittelemme koulun
tulevaisuutta ja mihin olemme varojamme käyttäneet ja
mihin tulevaisuudessa painotamme koulun toimintaamme.
Rahoitus tähän tulee monin eri tavoin, mm. hakemalla
avustuksia Suomen valtiolta ja Suomi-seuralta, tärkeitä
tulolähteitä ovat myös perheiden jäsenmaksut ja erilaiset
lahjoitukset.
 
Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää oppilaidemme
suomen kielen taitoa tarjoamalla heille suomen kieleen
pohjautuvia, oppimista innostavia aktiviteetteja. Koemme
tärkeäksi ohjata heitä arvostamaan suomalaisia perinteitä
sekä tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutustua
toisiinsa. Oppilaat jaetaan iän ja kielitaidon mukaan
opetusryhmiin, jotka kokoontuvat joka toinen lauantai.
Pienimmät oppivat parhaiten laulun ja leikin avulla,
isompien ryhmässä tehdään lukemis- ja
kirjoittamisharjoituksia sekä pelaillaan ja askarrellaan.



Suomi-koulun
syksy

Ensimmäisellä koulukerralla 7.9 tutustuttiin
toisiimme leikkien merkeissä ja muisteltiin
mitä kaikkea kivaa ollaan tehty kesän
aikana.
 
Toisella kerralla tutustuttiin Suomi-koulun
ympäristöön kuvasuunnistuksen parissa.
Koululaiset suunnistivat rasteille kuvan
perusteella ja suorittivat siellä vesi-aiheisia
tehtäviä. 
 
Rasteilla oli eri ikäisille lapsille eri tasoisia
tehtäviä:
Pienimmät suomikoululaiset tanssivat
sadetanssia, askartelivat veden värisen
teoksen ja ampuivat vesipyssyllä.
 
Isommat suomikoululaiset vastailivat jo
visailun kysymyksiin ja kuulivat tietoa
vedestä ja kestävästä kehityksestä. Lopuksi
tietenkin isommatkin saivat ampua
vesipyssyllä!

Moikka, mun nimi on Sini. Oon alunperin
Helsinkiläinen, mutta oon asunut pian 2
vuotta Amerikassa: Arizonassa,
Coloradossa ja Teksasissa. 
 
Suomi-kouluun tulin mukaan helmikuussa,
kun aloitin vapaaehtoishommat kirjastolla ja
nyt syksyllä liityin mukaan ohjaajana, sekä
ohjaajien edustajana. Toimin tänä
lukukautena isojen koululaisten ja Tex-
lapsien ohjaajana. 
 
Mulla on kymmenen vuoden tausta
kilpacheerleading valmentajana suomessa,
mistä on syttynyt se innostus tehdä töitä
lasten parissa. Oon myös toiminut
useamman vuoden koulunkäyntiavustajana
ja iltapäiväkerhon ohjaajana. 
 
Tältä syksyltä odotan, että pääsen
tutustumaan teidän kaikkien perheisiin,
sekä kokemaan iloisia hetkiä suomen kielen
ja kulttuurin parissa suomikoululaisten
kanssa. 
 
Nähdään Suomi-koulussa!

Uusi ohjaajien
edustaja



Suomi-koulun ohjaajat

Sini Mäkinen  Iso-
koululaisert ja Tex-

Lapset (yli 6
vuotiaat)

tex-lapset@suomi-
koulu.com

ohjaajienedustaja@
suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Aapelit ja

Koululaiset (5 -7
vuotiaat)

aapelit@suomi-
koulu.com

Heidi Keskimaula
Pallerot, Omput ja
Pellet, Röllit (0-5

vuotiaat)
pellet@suomi-

koulu.com

APUOHJAAJAT
 

Samuli Hirvilampi
Isabela Kaarto

Emma Kuusela-Lovely
Sofia Simula

Veeti Tuppurainen



Elokuvien maailma!

Suomi-Koulun seuraavalla

koulukerralla tutustutaan elokuvan

maailmaan. 

5.10 klo 11.11 

luvassa on elokuviin liittyvää kivaa,

popkornia ja hyvää seuraa!!

3100 Olympus Blvd, Coppell,75038 TX

Suomi-koulun
sääntömääräinen vuosikokous

Lauantaina 5.10 klo 11.15-11.30 

Tule mukaan vaikuttamaan Suomi-

Koulun asioihin!

Kokous pidetaan Nokia-talolla Cypress Watersissa, 
Suomi-koulun tiloissa.

Tervetuloa mukaan!



t. Kirjaston väki

Tervetuloa Suomi-koulun kirjastoon ja
puotiin kaikki uudet ja vanhat asiakkaat!
Kirjastoa pyörittää tarmokas joukko
vapaaehtoisia varainkeräyksenä Suomi-
koululle. Olemme auki Cypress
Watersissa joka arkipäivä 11.30 - 13.30
sekä suomikoululauantaisin klo 11-13. 
 
Kirjavalikoimamme on laaja ja hankimme
säännöllisesti uusia kirjoja. Uutuutena
mainittakoon Heidi Viherjuuren
riemastuttava Hilja-sarja, josta on
ilmestynyt jo kolme osaa. 
 
Puodin makeisvalikoima koostuu
erilaisista suklaista, lakritsasta,
salmiakista ja hedelmäkarkeista,
erityisesti suomalaiseen makuun.
Keskiviikkoisin meillä on myynnissä myös
tuoretta samana aamuna suomalaiseen
juureen leivottua ruisreikäleipää sekä
baijerilaista ruis-vehnä sekaleipää.
Varmistaaksesi haluamasi leivät,
kannattaa tilata ne etukäteen edellisen
viikon perjantaihin mennessä kirjastolla
tai laittamalla viestiä Ninalle WhatsAppiin
(972 693 8782).
 

 
Vanha toimipisteemme Irvingissä on
muuttomme jälkeen ollut auki
keskiviikkoisin ja on viimeistä kertaa
avoinna 2.10.2019. Puodin lisäksi meillä
on siellä paljon poistokirjoja, lehtiä, cd-
levyjä ja dvd-elokuvia. Laita sana
kiertämään ja tule itsekin tekemään
löytöjä.
 
Tarkempia tietoja kirjaston tapahtumista
ja poikkeuksista aukioloajoissa löytyy
kirjaston Facebook-sivulta
https://www.facebook.com/suomikirjasto
 
 
Nähdään kirjastolla!
 
t. Kirjaston väki

Kirjaston
kuulumiset

Nina Pirhonen



Puuhanurkka

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Interaktiiviset linkit

Kielen opiskeluun

Väritä minut

Suomailainen

loru

VIIKONPÄIVIEN OPETTELU:
Maanantaina makkarat tehtiin
Tiistaina tikut vuoltiin
Keskiviikkona keitto keitettiin
Torstaina tupahan tuotiin
Perjantaina perheelle annettiin
Lauantaina liemi latkittiin
Sunnuntaina suu pyyhittiin

Kuukauden sana

SYYS-LU-KU-KAU-SI

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Syysterveisiä
 
Ihan aluksi saanko kiinnittää
huomionne meidän uuteen logoon,
jonka Sini Mäkinen on meille
suunnitellut.
Pitkän kesän jälkeen alkoi myös
Naistenillan suunnittelu ja, mikäpä sen
kivempaa kuin että saimme
tilaisuuden
järjestää oman Sip & Shop-illan Pinja
Bowmanin kanssa hänen
vaatetusliikkeessään Apricot Lane
Boutiquessa
Planossa.

Hieman taustaa Bowmanesita ja liikkeen
synnystä
Pinja ja Cody Bowman tapasivat ensimmäisen
kerran yhdeksän vuotta sitten työmatkalla
Thaimaassa. Vuotta myöhemmin Islannin
tulivuoren tuhkat pysäytti lentoliikenteen ja
jumiutti heidätLontooseen. Nuo yhdessä
vietetyt päivät muuttivat heidän elämän
suunnan
rakkauden roihahdettua.
 
Siitä lähtien he ovat asuneet Dallasissa ja
haaveilleet oman vaatetusliikkeen
perustamisesta. Viime lokakuussa siitä tuli
totta, kun he perustivat
Apricot Lane Boutiquen
https://apricotlaneboutique.com/store/plano/
mikä tarjoaa muodikkaita asusteita, koruja,
laukkuja ja paljon muuta
naisille.

 
7401 Lone Star Dr #B110

Plano, Texas 75024
www.apricotlanelegacy.com

https://www.apricotlanelegacy.com/


 
Ja ilta jatkui vielä illallisen
merkeissä lähiravintolassa.
Kiitos kaikille Sip & Shop iltaan
osallistuneille daameille!!
 
T: Dallasin daamit-tiimi (Inga, Anne,
Sini, Kati, Anu, Aino ja Tuula)
sekä Pinja Bowman
 
 
P.S: Seuraava Dallasin daamien syksyn
tapahtuma on pikkujoulu myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Jos sinua kiinnostaisi tulla mukaan
daamien järjestelytiimiin, ota yhteyttä
yllämainittuihin
tiimin jäseniin tai sähköpostitse
sihteerisny@gmail.com
 
Muista myös seurata Dallasin daamit-
ryhmää Facebookissa.

 
Niin sitten sunnuntaina 22.syyskuuta
kolmekymmentä Dallasin daamia vietti
ikimuistoisen illan seurustellen,
uusiin daameihin tutustuen, kuplivaa
juomaa siemaillen ja ostoksia tehden
Apricot Lane Boutiquessa.



Dallasin suomalainen kauppakilta
Syksyn ohjelmassa

Yritysvierailu 
Lockheed Martin
17.10. klo 11.00

ilmoittaudu 27.9.  mennessä

Finnish Pride Night with Stars
2.11. klo 18.00

Montreal Canadiens vs. Stars  
Osta lippusi tästä linkistä

www.dallasstars.com/finland

Liity jakelulistallemme niin pysyt
kuulolla tulevista tapahtumistamme.

Lisätietoja emailina info@fabg-
dallas.com tai www.fabg-dallas.com

FABG:n jäseneksi liittyminen onnistuu
helposti tästä linkistä.

 

Kansainvälinen jalkapalloturnaus (soccer) 27.10. 
yhteistyössä Ranskan kauppakamarin (FACC) kanssa

Tehdään mekin oma joukkue, ilmoita kiinnostuksestasi tästä

Tarjoamme myös
yritysjäsenyyttä.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0hGNCE7ILEXgPvFIWGFDXSSqnGTvn5t-JMQcHrK0D71rkyw/viewform
https://offer.fevo.com/montreal-canadiens-jvh5zau-6b38fe4?fevoUri=montreal-canadiens-jvh5zau-6b38fe4%2F%3FinviteRef%3D61e23f83-c954-4174-89b9-9d45545f5c81
https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3gF4iFXpvfpJJpyXs_kAW7HV6Q9cnOyEDPpu-6_fp2qfJhg/viewform
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-corporate-annual-membership


MENOVINKIT

KAMELOT, Sonata
Arctica ja Battle Beast

Canton hall, Dallas
8.10.19 klo 19.00

Lippuja:
Tästä

 

Delain,
Amorphis

Trees, Deep Ellum
16.10.19 klo 19.00

Lippuja:
Tästä

https://www.cantonhall.com/event/1777428-kamelot-dallas/
http://www.treesdallas.com/event/1777432-delain-amorphis-dallas/


KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara

Dallasin keskusta



 
Tämän vuoden FinnFest -juhlat pidettiin
Detroitissa, syyskuun 19-22. Mukana Teksasin
ja Kalifornian Suomikirkolta olivat Veli-Matti
Kärkkäinen, Jarmo Tarkki, Ruusamari Teppo
ja Terhi Miikki-Broersma. 

 
Veli-Matti ja Jarmo pitivät kolme luentoa

yhdessä New York Cityn siirtolaispappi Tiina
Talvitien kanssa, Terhi piti laulutilaisuuksia ja

Ruusa upean Järnefelt trion konsertin.
Kappaleiden aikana kaksi loistavaa näyttelijää,
”Aino” ja ”Jean” Sibelius lukivat rakkauskirjeitä

toisilleen. Finnish Centerin konserttisali oli
täysi, lähes 200 kuulijaa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasemmalta oikealle: Päivikki Nykter, Katri
Ervamaa, Ruusamari Teppo ja Nathaniel

Pierce. Vasemmalla peilissä ovat pastorit Veli-
Matti Kärkkäinen ja Jarmo Tarkki

 
 
 
Sunnuntaina pidettiin suomalais-
amerikkalainen messu Emmanuel Lutheran
Churchillä, Southfieldissä. Mukana olivat
Ruusamari Teppo (esitti upeasti Sibeliuksen
Impromptun), Terhi Miikki-Broersma musiikin
johtajana, pastorit Veli-Matti Kärkkäinen, Tiina
Talvitie, Jarmo Tarkki ja paikallinen pastori Jill
Heather. Tunnelma oli korkealla. Messun
jälkeen paikallisseurakunta tarjosi kaikille
potluck -lounaan.

 
 

 
Emmanuel Lutheran Church oli alunperin
suomalaisten kirkko. Seinällä on vieläkin
sinivalkoinen risti muistuttamassa tästä.
Mukana messussa oli vielä puolisen tusinaa
alkuperäistä seurakunnan suomalaista jäsentä.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensi vuonna FinnFest pidetään taas Suomessa,
Joensuussa. Vuonna 2021 vuorossa on Seattle.
 
Suomikirkon syksyn 2019 ohjelma:
 
Lokakuun 5 / Saturday, October 5th 
Pyhäinpäivä, All Saints Candle
Lighting Service ●  Messulaulajat klo 16 / Choir
rehearsal at 4 pm ●  Messu klo 17 / Worship
Service at 5 pm   Joulukuun 7 / December
7th Kauneimmat joululaulut, Christmas
Carols  ●  Messulaulajat klo 16 / Choir
rehearsal at 4 pm ●  Messu klo 17 / Worship
Service at 5 pm
 
Dallasin Suomikirkon tilaisuudet järjestetään
Rejoice Lutheran Churchillä, 532 E Sandy Lake
Rd, Coppell, Texas 75019.
 
 
 
 
 
Saadaksesi Dallasin alueen Suomikirkon
uutislehden, lähetä sähköposti Anita Finifrockille
osoitteeseen Dallas.suomikirkko@gmail.com tai
skannaa alla oleva QRC 
 
 
 
 
 
Sydämellisesti tervetuloa! All Are Welcome!
 
Hyvää ja siunattua syksyn alkua,
 
Pastori Jarmo Tarkki
jarmo.tarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667

Emmanuel Lutheran Church

Ehtoollisen jako

KIRKKOUUTISIA
FINNFEST 2019 DETROITISSA



Johtokunta -19-20

Leila Jäämuru
Puheenjohtaja/Kirjastonhoitaja
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Helena Tianen
Varapuheenjohtaja

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

 

Anu Keskimaula
Sihteeri

sihteeri@suomi-koulu.com

Piia Coyne
Tiedottaja/Suomi-Lehden

toimitus
suomi-lehti@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
Rahastonhoitaja/Suomi-

Puoti
suomipuoti@suomi-

koulu.com

Piritta Karhu Vanhempien
edustaja

vanhempienedustaja@suomi-
koulu.com

Sini Mäkinen 
Ohjaajien edustaja

ohjaajienedustaja@suomi-
koulu.com

Kati Wilska-Havia
Koulutusvastaava

koulutusvastaava@suomi-
koulu.com

Santeri Leskinen
Asiantuntijajäsen

Vesa Jäämuru
Webmaster

webmaster@suomi-
koulu.com


