
 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Oletko käynyt jo Suomi-koululla? Entä, oletko tutustunut koulun ja kirjaston omiin FB-sivuihin, 

entäpä webbisivuumme tai blogiimme? Tiedätkö, että Dallasin Suomi-koulu on toiminut jo yli 20 

vuotta! Tuhannet lapset ja lukemattomat ohjaajat näinä vuosina ovat yhdessä ylläpitäneet suomen 

kielen rikkautta alueellamme. 

 

Koulut ovat paikkoja, missä lapsemme saavat eväät koko elämänpituiselle taivallukselleen, sekä 

tiedot ja taidot käyttää niitä. Koulutusta kunnioitetaan ja arvostetaan. Mekin pyrimme samaan 

suomikoululla, koska teemme todella arvokasta työtä kaukana omasta kotimaastamme ja sen 

suomasta avusta ja turvasta. Toivomme perheiden jaksavan kantaa vastuun omien juuriensa 

vahvistamisesta, on hyvä löytää oma vahvuus, kunnioittaa ja varjella sitä. Me vanhempina olemme 

paljon vartijoina. 

 

Ensimmäinen koulukerta vietettiin 'piknikillä', ja iloista puheensorinaa kantautuikin  monelta viltiltä. 

Uusien perheiden mukaantulo ja heidän innostus sekä positiivinen asenne lämmitti meidän kaikkien 

tekijöiden mieltä. Lisää samaa positiivista asennetta ja energiaa, niin jaksamme tehdä tätä työtä 

Suomi-koulullamme menestyksekkäästi. Kaikki tietävät, että yhteisöllisyys ja yhteiset tapahtumat 

ovat tärkeitä koko Suomi-yhteisölle, se tuo voimaa ja virtaa kaikkeen tekemiseen. Suomalaisuus 

kantaa pitkälle!! 

 

 

Suomikoululainen 

 

Syyskuu, 2014 



Tällä hetkellä kaipaamme vielä muutamiin paikkoihin tekijöitä. Otamme ilolla ja innolla kaikki 

mukaan joukkoomme, ota yhteyttä ja anna tietosi ja taitosi lastemme iloksi. Lasten ilo ja kunnioitus 

on parasta terapiaa kaikkeen!! 

 

KIITOS kaikille mahtavasta koulun aloituksesta ja jatkakaamme tästä eteenpäin! 

 

Pj. Leila  Jäämuru 

 

 

 

 

Syyskuu, 2014 



 

 

Uusien Suomi-koulun vapaaehtoistyöntekijöiden esittely 
 
Hei, 

 

Olen Viivi Almira ja Suomikoulun yksi tämän syksyn uusista jäsenistä. 

Suomikoulussa toimin Röllit-ryhmän (3-5-vuotiaat lapset) ohjaajana 

sekä hallituksessa ohjaajien edustajana. 

 

On mahtavaa päästä osallistumaan vapaaehtoistyön muodossa lasten 

kulttuurikasvatukseen ja nähdä kuinka aktiivinenSuomikoulu meillä 

täällä Texasissa on. Aiempaa kokemusta ohjaajan työstä minulla ei 

ole, mutta tyttäremme Venla (8 v.) ja Nelli (5v.) ovat toimineet 

hyvinä opettajina lastenkasvatuksen kiemuroissa. 

 

Tänne Dallasiin saavuimme muutama kuukausi sitten ja vieläkin on 

pää pyörällä kaikista näistä cowboy-hatuista ja pickup-autoista. Aiempien ulkomaankokemuksieni 

(Ranska, Kiina, USA) perusteella uskon, että myös tästä Dallasin kokemuksesta tulee hieno – ainakin 

alku vaikuttaa lupaavalta. 

 

Nähdään lauantaina uusien leikkien, laulujen, lorujen ja ystävien parissa koululla! 

 

Syysterkuin, Viivi 

 

Syyskuu, 2014 
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Heippa! 

 

Olen Johanna Heinonen, Hyvinkäältä Dallasin seudulle muuttanut 

laborantti/ompelija. Nykyinen asuinpaikkani löytyy McKinneystä. 

Itse saavuin maahan juhannuksena 2014, joten olen melko uusi 

tulokas täällä. Mieheni Kari tuli jo edellisvuoden marraskuussa 

työskentelemään Koneelle. Perheeseemme kuuluu lisäksi kaksi 

innokasta suomikoululaista (Senni ja Taneli) sekä yhteensä viisi 

koiraa, joista kaksi (kooikerhondjetytöt Nuka ja Myrtti) on 

mukanamme Amerikassa. Tämä on perheellemme ensimmäinen 

ulkomaankomennus, joten odotamme innolla mitä eteen tulee! 

 

Suomi-koulu on minulle paikka, jossa saan tavata muita lähiseudun suomalaisperheitä sekä kuluttaa 

runsasta vapaa-aikaani. Muuten käytän vapaa-aikani lukemalla kirjoja, kuuntelemalla musiikkia, 

käymällä kuntosalilla, lenkkeilemällä koirien kanssa, leipomalla ja tekemällä käsitöitä.  

 

Odotan innolla kuluvaa vuotta, jonka saan viettää uusien ja vanhojen suomikoululaisten kanssa! 

Nähdään koululla! 

 

 

Syyskuu, 2014 



 

Moi!  

Mun nimi on Nina Tiainen. Minä opiskelen kasvatustiedettä 

University of North Texas:issa ja valmistun keväällä. Tänä vuonna 

olen tekemässä opetusharjoitteluani Glenhope Elementary:ssä 

Colleyville:ssä. Olen asunut Amerikassa koko elämän mutta käyn 

suomessa melkein joka kesä näkemään mun sukulaisia. Minä olin 

vaihto oppilas Oulussa syksyllä 2012 mutta muuten en ole asunut 

Suomessa. Olen tosi innoissan olemaan Tex-lapsien ohjaaja tänä 

vuonna! 

 

Terveisin, 

Nina Tiainen 

 

 

                                        Hei vaan! 
 
Nimeni on Ani Kokkonen. Olen tuore tapaus Suomi-koulussa, jossa aloitin 

vapaaehtoisena syyskuussa. Vedän satutuntia aina maanantaisin 

kuopukseni Haltin kanssa. Olen kotoisin Oulusta, mutta vuosien saatossa 

olen asunut pariin otteeseen Ruotsissa, Saksassa ja Ameriikassa niin 

opiskelemassa kuin töissä. Myös muutama Suomen kaupunki on tullut 

opiskelujen ohessa kierrettyä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden 

maisteri, ja olen hoitovapaalla Nokialta. Perheeseen kuuluu mies ja 

kolme lasta. Dallasiin saavuimme helmikuussa 2014, kun sellainen 

mahdollisuus miehen työn kautta avautui. 

 

Syyskuu, 2014 



Kirjaston kuulumisia 

 

Kirjasto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13, sekä 
Suomi-Koululauantaisin klo 10-11.30 

Tässä esimakua kirjaston uutuuksista. Tervetuloa lainailemaan! 
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Syksyn Lastenkirja uutuuksia: 
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Satutunti Kirjastolla maanantaisin klo 10 
 

Hei,  

Satutunnit ovat pyörähtäneet käyntiin samalla kun 

kouluvuosikin. Tähän mennessä olemme 

kokoontuneet vasta parisen kertaan, erilaisilla 

kokoonpanoilla, joten mukaan mahtuu hyvin!  

 

Satutunnin ideana on lukea lastenkirjoja ja laulaa 

lastenlauluja, sekä tietenkin treffata koti-isiä ja –

äitejä lapsineen. Tunti on hyvin vapaamuotoinen, ja 

se toteutetaan lastenehdoilla. Jos kesken kaiken tulee nälkä, vessahätä tms. niin sitten pidetään 

pieni tauko, syödään, vaihdetaan kuulumisia ja tutustutaan toisiimme.  

Satutunti joka maanantai Suomi-koulun kirjastolla klo ~10.00. TERVETULOA! 

Tervetuliaiksi teidät toivottavat: Ani ja Halti Kokkonen (469 336 7014 
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Suomen kesäleirikuulumisia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäleirillä Suomessa 
 
Eräänä kirkkaana kesäpäivänä me lähdimme viikon pituiselle Lapinlahden Musiikkileirille. Tämä oli jo 

toinen kerta kun me olimme siellä. Se oli mukavaa kun siellä pystyi soittamaan ja kaverit viime 

kerraltakin olivat siellä. Leirillä asuttiin joko rivitaloissa, jossa oli noin kuusi ihmistä, tai vanhassa 

päärakennuksessa, jossa oli kaksi tai kolme. Rivitalot ovat hienompia, koska niissä on jokaiselle 

ryhmälle oma olohuone ja keittö, jossa on mikro, hella ja uuni. Me satuimme saamaan yhden niistä 

isommista rivitaloista ja sen olohuonessa oli sohva, tuoli, pöyta ja telkkari. Siinä oli peräti iso 

ruokapöytä myös. Monenlaisia kursseja oli saatavilla ihan alkeisteoriasta vaataviin, jotta kaiken 

asteisille oppilaille löytyisi jotain. Monelle eri soittimelle löytyi opettaja yksityistunteja varten. Leirin 

aikataulu oli aika rento ja oli paljon aikaa musiiki- ja teoriatuntien välillä hengailla kavereitten kanssa. 

Noin viidentoista minuutin kävelymatkan päässä oli S-Market, josta voi helposti käydä ostamassa 

limppareita, karkkia ja pizzaa elokuvia ja iltapalaa varten. Viimeisinä päivinä oli eri orkestereilla 

konsertit ympäri Lapinlahden keskustaa, ja lopuksi leirinpaikan salissa, jonne sai vanhemmat tulla 

kuuntelemaan. 

 

Oskari Pirhonen 

Syyskuu 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minä ja Oskari menimme Lapinlahden musiikkileirille suomessa. Siellä me soitettiin musiikkia paljon. 

Minä siellä opin ensin soittamaan saksofonia. Siellä on hauskaa kun on paljon vapaata aikaa olla 

kavereitten kanssa. Sillä leirillä on paljon erilaisia ajankulutuspaikkoja. Siellä oppii soittamaan soitinta 

hyvin. Siellä otetaan yksityistunteja ja soitetaan myös yhdessä ryhmässä. Jokaisessa ryhmassä on 

noin kymmenen ihmistä ja pari eri soitinta. Sillä ryhmällä me menimme Lapinlahden kaupunkiin 

soittamaan eri paikoissa. Sitten viimeisenä päivänä meillä oli konsertti. Sillä oli hirmu hauskaa ja 

kannattaisi mennä sinne jos haluaa oppia soittamaan jotain soitinta. 

 

Petteri Pirhonen  

 
 
Lisätietoja leiristä: http://www.lapinlahti.fi/Musiikkiyhdistys/Musiikkiyhdistys/Musiikkileiri 
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Muistatko vielä millaista oli saapua uutena tänne Dallasiin? 
 
Seuraavassa kirjoituksessa Ani Kokkonen muistelee tuloaan Dallasiin keväällä 2014 ja listaa asioita, 
jotka ovat tällä erilailla kuin Suomessa: 

 

Dallas uusin silmin! 

Saavuimme uuteen kotipaikkaamme helmikuussa 2014. Mitä ihmettä – täällähän oli todella kylmä! 

Onneksi olimme kuulleet jo kylmästä ja poikkeuksellisesta talvesta Texasissa, joten osasimme 

varustautua melkein oikein. Tullimme syystamineissa, mutta sekään ei riittänyt suojaamaan jäätävältä 

tuulelta.  

 

Ensimmäinen yö ja viikko hotellissa sujui ihan hyvin. Suurin ongelma taisi olla liian aikainen 

aamurytmi, kun hotelliaamiaista sai odottaa tuntitolkulla :D Myös liikenne tuntui hurjalta. Luulen, ettei 

me taidettu oikein ymmärtääkään, että täällä me nyt olimme, vihdoin.  

 

Ensimmäisen viikon ajan etsimme uutta vuokrakotia, jossa tulisimme viettämään viisi kuukautta. 

Kalusteiden ostaminen, tavaroiden purku, uuteen ympäristöön tutustuminen ja kauppojen tarjonta otti 

aikansa, mutta päivät ja viikon kuluivat mukavasti vaatetta vähentäen ja kulttuuriin tutustuen. Lapset 

saivat kavereita, niin suomalaisia kuin muitakin kansallisuuksia.  

 

Uuteen kulttuuriin tutustuessa koko ajan tuli vastaan asioita, jotka tuntuivat ihan hullunkurisilta. 

Rupesimmekin listaamaan niitä, jotta myöhemmin voisimme palata ajassa taaksepäin ja muistella mitä 

kaikkea täällä tehdään eritavalla kuin kotimaassa.  

 

 Liikenteessä saa kääntyä oikealle vaikka punainen palaa 

 Kauppaan kuljetaan vasemmanpuoleisista ovista, oikeanpuoleisista tullaan ulos 

 Auton käsijarru onkin monessa mallissa itseasiassa jalkajarru 

 Asioissa ei ruukata tehdä minkäänlaisia poikkeuksia 

Kaupassa ei tarvitse itse pakata ostoksiaan, joissakin paikoissa ruuat jopa tuodaan autolle 

saakka – mikä ihana helpotus pienten lasten vanhempana 

Syyskuu, 2014 
 



   

Harrastuksiin ei pääse mukaan kesken kauden (poikkeuksia varmasti on) 

Autoilijat väistävät jalankulkijoita 

 Koulualueella saa ajaa vain 20mph koulun alkaessa ja loppuessa 

 Kännykkään puhuminen ja tekstaaminen ovat laillista, muttei toivottavaa toimintaa 

 Toimistoissa ei tunneta vuoronumerojärjestelmää 

 Vaatteet ovat huomattavasti edullisimpia 

Lista jatkuisi ja jatkuu.. 

 

Viikot ja kuukauden kuluivat, paljon ehdittiin nähdä ja kokea perheenä ja tutustuttiin uusiin ihmisiin. 

Alkuperäinen tarkoituksemmehan oli viipyä vain viisi kuukautta ja palata takaisin Suomeen ja Ouluun. 

Niin teimmekin, mutta vain hetkeksi, sillä nyt olemme jo takaisin Dallasissa ja elämme hetken 

kerrallaan.  

 

Ani Kokkonen  
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JUMALAAN USKOMISESTA 

 
 
Kun joku sanoo uskovansa Jumalaan,mitä hän oikeastaan sanoo? 
 
Valistusajasta alkaen tällä on suurinpiirtein tarkoitettu sitä, että en ole aivan varma, onko Jumala olemassa 
mutta mielestäni Jumala on. ”Uskomisesta” on tullut mielipiteen ilmausu jonkin sellaisen suhteen, josta ei olla 
aivan varmoja. 
  
Antiikin ja vielä keskiajan ihmiset eivät edes voineet kuvitella, että Jumalaa ei olisi olemassa. Kenenkään ei 
tarvinnut sanoa, että hänen mielestään Jumala on. Tänä päivänä olisi kummallista sanoa, että ”uskon Obaman 
olevan USA:n presidentti”. Sanoisimme lyhyesti, ”Obama on USA:n presidentti”. Jumalan olemassoloon 
suhtauduttiin ennen valistusaikaa samalla tavalla. Mitä uskomisella sitten tarkoitettiin ennen valistusaikaa? 
  
Latinaksi usko on ”credo”. Tämä tulee sanoista ”cor”, sydän, ja ”do”, antaa. ”Credo” tarkoittaa siis ”antaa 
sydämensä”. 
  
Messun yhteydessä lausumme ”credon”, uskontunnustuksen. Se ei siis ole mielipideilmaisu vaan ilmaisu siitä, 
mille olemme antaneet sydämemme. Tällä taas tarkoitamme sitä, että pidämme tärkeänä kirkon ajamaa asiaa, 
olemme omistautuneet sille. Tällaista omistautumista näkee usein urheilussa ja muissa ihmisten harrastuksissa. 
Ainoa ero on siinä, että emme ”harrasta kirkkoa” vain sunnuntaina, vaan joka päivä ja joka hetki. Tätä 
tarkoittaa kristittynä oleminen ja Jumalaan uskominen. Ei yksittäisten opinkappaleiden opiskelua, niiden 
muistamista ja niihin uskomista, vaan kokopäivätoimista Jumalalle omistautumista kaikessa siinä, mitä 
teemme. 
 
Kirkkoisä Augustinus (354-430) tiivisti kristittynä olemisen näin: ”Rakasta Jumalaa ja tee mitä haluat” (Ama 
Deum et fac quod vis). Upea twaarna meille tämän päivän twitter –ihmisille. (Suomessa on levinnyt 
twaarnaaminen, jossa papille annetaan 140 merkkiä!) 
  
Näistä asioista ja monista muista tulemme kuulemaan paljon lisää Suomikirkossa seuraavan vuoden aikana. 
Aloitamme syksyn toimintamme uudessa paikassa, Rejoice Lutheran Churchissä, Coppellissa (532 E. Sandy 
Lake Rd.). Ensimmäisessä messussa sunnuntaina 21.9. on mukana myös hiippakuntamme piispa, Kevin 
Kanouse. Messu alkaa klo 15.00. 
  
Suomikirkon Sunday School jatkaa toimintaansa. Toiminta on suunnattu noin alle kouluikäisille lapsille ja 
tapahtuu messujen yhteydessä Rejoice-kirkolla. Lapset palaavat vanhempiensa luokse messuun vasta 
ehtoollisella tai sen jälkeen. Lisätietoja antaa Sari sari.rautapaa@gmail.com. Tervetuloa kaikki pikkuiset! 
  
 

Syyskuu, 2014 
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Tässä syksyn kirkon tapahtumakalenteri:                                                                                       
  
        21.9. klo 15 - Piispa Kevin Kanouse mukana 
        26.10. klo 15 - Uskonpuhdistussunnuntai 
        21.12. klo 17 - Kauneimmat joululaulut 

Sydämellisesti tervetuloa kaikille. 
  
Pastori Jarmo Tarkki 
Jarmotarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667 
  

  
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E. Sandy Lake Rd 
75019, Coppell 
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Tule mukaan salibandyyn! 

 

Suomessa salibandyn suosio on vahva ja laji on parissa vuosikymmenessä noussut harrastetuimpien 
urheilulajien joukkoon! Salibandy on tällä hetkellä Suomen toiseksi suurin joukkuelaji ja sitä pelataan koulun 
liikuntatuntien lisäksi lähes jokaisessa jumppasalissa iltaisin muista salibandy halleista puhumattakaan! 

Salibandy on nostamassa suosiotaan myös täällä Pohjois-Texasissa. Floiwer Moundissa ja Fort Worthissa on 
pelattu kerhomuotoista sählyä jo vuosia, ja hiljattain on perustettu sekä alueellinen lajiliitto (North Texas 
Floorball Association), kolmen joukkueen liiga sekä uusi pelipaikka Lewisvilleen. Toiminta on toistaiseksi vielä 
pitkälle suomalaisten järjestämää mutta ilahduttavasti mukana on myös kasvava joukko paikallisia pelaajia. 
Tulevaisuudessa näemme toivottavasti lisää pelipaikkoja sekä aikuisille että nuorille ja suurella 
todennäköisyydellä myös nuorten liigan. 

 

Toivotamme kaikki mukaan pelaamaan salibandyä! Mukaan mahtuu niin naiset kuin miehet, nuoret tai vanhat, 
aloittelijat sekä kehittyneemmät pelaajat. Kaikki ovat tervetulleita! 

 

Kiinnostuneille lisätietoa osoitteessa www.ntfa.us tai sähköpostitse: kim@ntfa.us 
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Kutsu  

Syksy tekee tuloaan ja Suomi-Naiset punoo juoniaan.. 

Nyt isolla joukolla kaikki uudet ja vanhat, vanhat ja 

nuoret, ihanaiset Suomi-Naiset mukaan syksyn 

kokoontumiseen. Luvassa tuhti tietopaketti 

suomalaisyhteisön toiminnasta, monta ideaa syksyn ja 

talven ajanvietteeksi (myös uusia ideoita otetaan ilolla 

vastaan), meidän oman, uuden, suomalaisen 

matkaexpertin esittely sekä tietysti leppoisaa jutustelua 

ja hyvää ruokaa ja juomaa! Uudet jäsenet toivotetaan 

tervetulleeksi Texasiin pienen tervetuliaislahjan kera. 

Eli 

Suomalaisten Naisten Yhdistyksen 

Sääntömääräinen jäsenkokous 

lauantaina 04.10.2014 klo 18.30 alkaen 

Tea Hatzmannin kotona Planossa. 

Ilmoittautumiset 01.10.2014 mennessä Kaisalle: 

(sihteerisny@gmail.com) tai SNYn Facebook-sivulle. 

Varaathan mukaan 15$ käteistä jäsenmaksua varten 



Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 
- 
- 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pellet 
Johanna Heinonen 
tyni.hannele@gmail.com 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen@tx.rr.com 

Röllit 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 

- - 

Vanhempain edustaja 
- 
 

1-2 luokkalaiset 
- 
- 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 

Isot koululaiset 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Satutunti 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 

Suomikoululainen ja Facebook-sivu 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 

Apuohjaajat 
Emil Aaltonen,Tami Autio, Sakari Hirvilampi, 
Ida Lehtoranta, Oskari Pirhonen ja Petteri 
Pirhonen 

 

Syksyn 2014 Suomi-koulupäivät 
20.9.  Metsän eläimet 
4.10.  Syksyn värit 
18.10.  Ulkoilupäivä : mennään metsään 
1.11.  Sienet ja marjat 
15.11.  Puut ja kasvit 
6.12.  Itsenäisyyspäiväjuhla 
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