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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
   Avaamme uudet koulutilamme tulevana lauantaina 11.9 klo 11 Nokialla 
"fanfaarien" säestyksellä, -no ei ihan mutta melkein ;))  Lukuisat paikan 
hakemiset, sovittelut ja neuvottelut, joita kävimme kevään ja kesän aikana, ovat 
ohi. Lopulta saimme mahtavat, meidät hyvin huomioonottavat, tilat Nokialta, 
mistä erityiskiitokset Michael Montoselle.  Paikan luonteen vuoksi (työtiloja) tilat 
vaativat meiltä käyttäjiltä asianmukaista käytöstä luokissa ja käytävillä, sekä 
tietenkin yhteisissä tiloissa. 
      
    Olemme tehneet Teille kyselyn "mikä olisi paras" koulumme ajankohdaksi, ja 
kiitettävästi olette siihen vastanneetkin (53 perhekuntaa). Eniten ääniä sai 
lauantai 10-12, toisena tuli sunnuntai 10-12. Enemmistö äänesti lauantain 
puolesta (31-22), mutta sunnuntaikin alkaa olemaan vahvoilla. Tällä hetkellä 
päädyimme lauantaihin, sillä osa tulevista ohjaajistamme voi ohjata vain 
lauantaisin. Siispä Suomi-koulun tunnit tulevat olemaan klo 11-14 välisenä 
aikana jokaisen ohjaajan omien mahdollisuuksien mukaan. Enimmäkseen 
pienten lasten tunnit alkavat klo 11 ja vanhempien klo 12. 
      
    Koulumme uudistuu myös muutenkin kuin vain ajan suhteen. Lisäämme 
ohjelmaamme välitunnin (naruhyppelyä, vistiä, pingistä, .... ), jonka avulla 
tutustutamme lapsia leikin avulla toisiinsa. Välipalasta luovutaan tuntien välissä, 
mutta koululaiset voivat ottaa välipalaa joko ennen tai jälkeen oppituntien 
kahvilassa, missä vanhemmat voivat kahvitella koko kouluajan. 
      
    Tarvitsisimme vielä kipeästi yhden ohjaajan 3-4 vuotiaille Pelleille (tunti kestää 
11.45-12.30) sekä organisaattorin Isojen koululaisten asiantuntijaluentojen 
järjestäjäksi, olisitko se juuri Sinä, mietithän vakavasti asiaa,  -tule joukkoomme 
mukavaan. 
      
    Me olemme valmiina aloittamaan uuden lukuvuoden kohti koulumme tulevia 
20-vuotisjuhliamme, tulethan mukaan nauttimaan hyvästä opetuksesta, kivasta 
seurasta ja aivan uskomattomasta ilmapiiristä, minkä löydät Suomi-
koulustamme. 
      
    Tervetuloa Kaikille!! 
      
      
    Suomi-koulun johtokunta ja ohjaajat, kahvittajat ja puodin pitäjät toivovat 
näkevänsä Sinut perheinesi lauantaina koulussa. Kaikki mukaan,  voitte tulla 
minä aikavälillä tahansa, vaikka kesken tunninkin.   Kaikki mukaan ! 
      
      
    Leila Jäämuru 
    Suomi-koulun puheenjohtaja 
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KIRJASTOPALSTA 
 
 
Kesä meni lukien ja karkkia syöden, vai menikö?  Nyt kirjastolta uusia uutuuksia 
syksyn lukuhetkiin ja elokuvailtoihin, samalla voit napata suklaata ja salmiakkia, 
miksei myös mustaherukkamehua syksyn flunssaan. 
  
Pidämme kirjastoa auki nyt vain keskiviikkoisin ja perjantaisin, sillä maanantaille 
emme ole saaneet uusia helppereitä. Olisitko sinä innokas kirjastoihminen, 
haluaisitko auttaa, tulisitko avuksi kirjastolle? Jos vastasit yhteenkään "juu", olet 
etsimämme henkilö, tule mukaan toimintaamme. 
  
Tervetuloa kirjastolle lainailemaan ja tapailemaan ystäviä! 
  
  
-Leila- 
iltaleila@verizon.net 
214/228 2429 
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Syksyn 2010 koulupäivät/kouluteemat 
 
 
 
 
11.9    Ystävyys 
 
25.9    Perhe ja koti 
 
9.10    Viikonpäivät ja harrastukset 
 
23.10   Kuukaudet ja vuodenajat 
 
6.11     Ihminen 
 
20.11   Luonto 
 
11.12   Joulujuhla 
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HENGESSÄ MUKANA 
  
 
Tervehdin ilolla kaikkia Suomi-koulun ja kirjaston vapaaehtoisia toimijoita sekä 
erityisesti ihania suomikoululaisia! 
  
Muutimme heinäkuun lopulla Texasista itä-rannikolle. Parhaillaan järjestämme uutta 
asuinpaikkaa ja samalla uutta elämää täällä Pennsylvanian osavaltiossa. Yli 4,5 vuotta 
asuimme Texasissa ja se aika jäi mieliimme todella mukavana ajanjaksona. 
  
Olen valtavan iloinen, että Suomi-koululle löytyi uusi paikka Nokia-talolta ja koululla on 
mahdollisuus jatkaa tärkeää tehtäväänsä lasten parissa. Paikka on kaikille jo ennestään 
tuttu ja sijaitsee useille kouluun tulijoille mainion ajomatkan päässä. 
  
Vaikka välillämme onkin 1,600 mailia, yritän pysyä hengessä mukana ja auttaa missä 
ikinä vaan voinkin. Toivon myös suomikoululaisten vanhempien osallistuvan entistä 
enemmän koulun tarjoamiin vapaaehtoistöihin tavalla tai toisella - mahdollisuuksia on 
monia. Vapaaehtoistyö on paljon antavaa. Osallistumalla voi vaikuttaa koulun 
toimintaan, tutustuu uusiin ihmisiin ja asioihin, on mukana jälkikasvunsa kehityksessä ja 
oppimisprosesseissa sekä oppii itsekin uutta. Lisäksi vapaaehtoisuus tuo mukanaan hyvän 
mielen, antamisen ilon ja rikastuttaa elämää terveellä tavalla. Siispä reippaasti mukaan 
koulun toimintaan! 
  
Haluan kiittää kaikkia lapsia ja suomi-koulun vapaaehtoisia, joiden kanssa minulla oli 
mahdollisuus kasvaa aikuisena ja oppia uutta Texasissa ollessani. Kanssanne viettämäni 
aika pysyy sydämessäni kirkkaana valona ja antaa toivoa sekä voimaa kaikkeen tulevaan. 
  
Toivotan kaikille iloista koulusyksyä - pitäkää mieli korkealla! 
Kristiina Ahlfors 
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Leuhkat Eväät :) 
 
 
 
Tänä syksynä monen monta pientä uutta taaperoa aloittaa kerho- tai koulutiensä.  Meillä 
on menossa jo kolmas kerhosyksy ja siltikin hirmuinen hässäkkä kerhoonlähdöstä on 
tänäkin vuonna. Suurin 'murhe' meillä ja varmasti monessa perheessä ovat lasten eväät. 
Täällähän vanhemmat ovat vastuussa lastensa lounaasta ja lounas viedään mukana 
kerhoon.  Jokainen äiti tietää jo varmasti omien lastensa suosikit ja niitä kannattaakin 
suosia kerholounaassa -- josko se sitten saisi lapsen olon turvalliseksi vieraassa 
ympäristössä. 
 
 
Meidän lasten kerholounas syntyy tuoreista hedelmistä, kasviksista ja marjoista. Mukana 
lähes aina ruisleipä kalkkunoineen ja voineen, pieni jogurtti sekä juomaksi maitoa ja 
vettä! Kerho tarjoaa lapsille välipalan, joka usein on suolakaloja tai pretzeleitä -- siksipä 
en niitä laitakaan mukaan lounaaseen :) Yritän tehdä kaiken mahdollisimman tuoreista 
aineksista eli kerhoaamuina herään kukonlaulun aikaan valmistamaan eväät ! 
 
 
 
 

Kerhoeväät kuvassa 
 

 

 

 Ensimmäisen kerhopäivän eväät :)  

 
- kurkku-, porkkana-, paprikasuikaleet 
- melonilohkot, viinirypäleet 
- mansikat, vadelmat, mustikat 
- ruisleipä- välissä voita ja kalkkunaa 
- jogurtti 
- maitoa ja vettä 
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 Tässä vielä meidän suosituksi havaittuja vinkkejä : 
 
  
Kasvikset                             porkkana, kurkku, paprika , sokeriherneet 
 
Hedelmät                             mandariinilohkot, banaani, omenalohkot, meloni, rypäleet 
 
Marjat                                  mansikat, vadelmat, mustikat, karhunvatut 
 
Vilja                                     (ruis)leipä, hapankorppu, täysjyväpasta 
 
Maitotuotteet                        maito,  jogurtti, juusto rullana (tai kuutioina) 
 
Liha, muna                           kalkkuna tai kinkku rullana, kananmunaa paloina 
 
Rasva                                    voi leivän päällä 
 
Juoma                                   vesi ja maito 
 
  
 
Mukavaa alkanutta syksyä kaikille - -toivottavasti meidän eväistä oli apua muillekin 
samoissa ongelmissa painiskeleville äideille ! 
 
 t. Katariina 
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HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ! 
 
 
 

  
 
Silja Saarikoski, 15.9 
Vilma Jäämuru 25.9 
Lauri Luukkonen, 19.9 
Iida-Maria , 14.9 
Peppi Erkko, 18.9 
Sofia Lehtinen, 10.9 
Mesi Autio, 7.9 
Anna Lehtinen, 10.9 
Elsa Passoja, 15.9 
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Suomi tietovisa 
 
 
Historia 
Mitkä lakot suomalaiset aloittivat vuonna 1902? 
 
Kulttuuri 
Milloin Barbie-nukke tuli Suomeen? 
A) 1953              B)1959            C)1963 
 
Luonnontiede 
Lapissa saatat nähdä saivon. Mikä se on? 
 
Maantiede 
Missä kaupungissa sijaitsee Mustolan satama? 
 
Urheilu 
Mikä seura voitti salibandyliikan suomenmestaruuden vuonna 2007? 
 
Yleistieto 
Kuka lauluntekijä on sanoittanut mm. Kappaleet Sika ja Ei elämästä selviä 
hengissä? 
 
 
 

 
 
Vastaukset löydät lehden lopusta. 
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SIENIASKARTELU 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

   

  

 

 

Tarvikkeet 
 
Pahvinen munakenno 
 
Askartelumaalia (acrylic) 
valkoinen ja punainen 
 
Tikku (varrastikku, 
askartelutikku) 
 
Liimaa 
 
Sakset 
 

Leikkaa kennosta 
tarvittavat osat ja maalaa 
ne . 

Liimaa hattu jalkaan kiinni 

Laita jalan toiseen päähään 
liimaa ja työnnä tikku 
sisälle varovasti. 

Pienemmät askartelijat 
voivat liimata pahville 
kokonaisen sienimetsän. 
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Suomiyhteisön linkkejä 
 

 

 
finnishlutheran.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUOMI-KIRKON seuraava 
messu on 
syyskuun 26.päivänä klo 
17.00 
 
 
 

 

 

dallassuominaiset.com 

TOIMINTAA 

• Naistenkerho 
• Kirjakerho 
• Viinikerho 
• Puutarhakerho 
• Leffakerho 
• Espanjankielen 

kurssit 
• Ruokakurssit 
• Kulinaristikerho 
• Valokuvauskurssit 
• Leikkiryhmä 
• Golfkurssit 
• Tanssikurssit 

 

http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kirja�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#viini�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#pihattaret�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leffa�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#ruoka�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kulinaristi�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#valokuvaus�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leikki�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#golf�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#tanssi�
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Hei kaikki Suomi-koululaiset ! 
 
  
 
Suomi-koulun syyslukukausi alkaa la 11.9. klo 11.00 ! 
 
Ensimmäisen koulukerran aiheena on YSTÄVYYS ! 
 
  
Paikkana Nokia (entinen kakkostalo, 6021 Connection Dr, Irving TX 75039) ! 
 
  
 
Muistakaa käydä ilmoittautumassa Suomi-koulun webissä. 
 
Jäsenmaksun voi maksaa lauantaina rahastonhoitajallemme ! 
 
  
 
Nähdään siis lauantaina ! 
 
 

 
 



SYYSKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 13 
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Yhteystietoja 
OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
SYKSY 2010                                              SYKSY 2010 
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 
pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
 
varapuheenjohtaja@ suomi-koulu.com  
 
 

RÖLLIT 
Suvi Salovaara 
rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

ESKARIT 
Hanna Vihavainen 
eskarit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

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

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Heidi Luukkonen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

ALALUOKAT 
Eeva Toiviainen  
alaluokat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

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

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski  
Laura Kattilakoski 
Christian Partanen 

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

SIJAISOHJAAJAT 
Heidi Luukkonen  
Paula Välilä 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

Tietovisan vastaukset 
Kutsuntalakot 
C) 1963 
Tunturijärvi 
Lappeenrannassa 
SSV (Salibandyseura Viikingit) 
Juice Leskinen 

mailto:omput@suomi-koulu.com�
mailto:rollit@suomi-koulu.com�

