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Suomikoululainen 

 
 
 Puheenjohtajan Palsta 
 
Halloween-kuukausi kaikkine kummituksineen ja 
kauheuksineen on jälleen ajankohtainen. Perheissä 
mietitään kuumeisesti minkälaisia pukuvirityksiä 
saataisiin taas kyhättyä itsekullekin tallaajalle. 
Pienten lasten keskuudessa kaikki Disneyn 
satuhahmot ja muut 'Ihmemiehet' ovat kovaa 
valuuttaa, varhaisteinien keskuudessa taas nuorten 
laulu- ja Tv -idolit on kovinta 'hottia'. Mitä 
teinimmäksi mennään sitä pahannäköisemmiksi 
puvut ja maskit käyvät, me vanhemmat kuljemme 
jo ihan 'haamucostumeissa' tai 'veret' suunpielissä. 
Mistähän tämäkin kertoo?! 
  
Tulevana lauantaina Suomi-koulussakin saa 
pukeutua jälleen Halloween-asuihin. On sydäntä 
lämmittävää nähdä kaikki ne iki-ihanat prinsessat 
taikasauvoineen, hämähäkki- ja lepakkopojat 
ihmevoimissaan sekä niin monet pikkupallerot 
kurpitsa-asuissaan. Ohjaajat ovat kumma kyllä 
usein noita-akkoja, pitäisiköhän tähän tulla 
pikkuhiljaa muutosta :)) 
  
Viime sunnuntaina vietimme koko Suomi-Yhteisön 
kanssa Meidän-Messu -tapahtumaa, joka keräsi 
lapsia ja nuoria mukavasti paikalle. Lapsille oli heti 
messun jälkeen tarjolla temppurataa ja musisointia 
erilaisilla soittimilla sekä golf-puttausta 
tekoviheriöillä, kaiken hyvän kruunasi pitsa- ja 
jäätelötarjoilu. Jälleen kerran yhdessä tekemällä 
saa enemmän aikaan isommalle porukalle, miksi 
emme jatkaisi näin! Kaikki siis innolla mukaan 
näihin mukaviin yhteisöllisiin tapahtumiin. 
Pitäkäämme suomalaiset yhdessä, ja antakaamme 
lapsillemme  -ja meille aikuisillekin ilman lapsia- 
 mahdollisuus tavata/kohdata muitakin 
suomalaisia sekä yhdistelkäämme 
kokemuksiamme ja tuntojamme vieraalla maalla, 
joillekin on uudessa kotimaassa. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Marraskuun suomikoulukertoina tulemme ottamaan 
luokkakuvat perinteisesti, eli ihan kunnon 
vanhanajan istumaluokkakuvat 
luokkailmoitustauluineen. Katellaan mitä niistä 
saamme aikaan ja muistelevatko meidän lapset 
vanhempina valokuva-albumien ääressä niitä kuvia  
vai liekö silloin enää edes koko kansioita. Yritetään 
nyt kuitenkin säilyttää jotain perinteitä :))  
  
Isänpäiväkin lähestyy, harmillista että niitä mahtuu 
kalenteriin kaksin kappalein, kun me äidit saamme 
juhlia vain kerran keväässä :D   Olen kyllä kuullut 
monen isän valittavan, että monesti ovat molemmat 
päivät menneet ohi, kun parempi puolisko ei muista 
tuliko jo kesällä juhlittua ja jos tuli, niin toista kertaa 
ei enää juhlita!  No toivon mukaan nyt Isät saavat 
juhlia, sillä ainakin Suomi-koulussa monen ryhmän 
kohdalla muistetaan Isänpäivä käsityötunnin 
puitteissa eli jotain kivaa on tulossa Iseille. Myös 
paikalllinen Suomi-kirkon varainhankintakomitea 
muistaa Isät järjestämällä Isänpäivä-päivällisen, 
joihin myydään lippuja mm. Suomi-kirjastolla ma-
ke-pe:na klo 11-13 välisenä aikana. 
Kiiruhda ostamaan lippusi sillä paikkoja on 
rajoitetusti, sekä osta samalla arpoja ja voita hyviä 
palkintoja. 

  
Nähdään koululla, kirjastolla ja 
puodissa Halloween-asuissa, 
  

  
 -Leila- 
 S-k:n pj 
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Suomi-koulun henkilökunnan esittelyt : 

 

 
 

Hei,  
Olen Auli Ikonen, eka- ja tokaluokkalaisten uusi 
ope. Olemme palanneet muutaman  vuoden tauon 
jälkeen takaisin Dallasiin. Paluu on ollut mukava! 
Puolisoni, Marko, työskentelee Nokialla ja minä 
pidän virkavapaata lastentarhanopettajan työstä. 
Meillä on kaksi lasta, Lasse 5v. ja Sara 4v, joiden 
kanssa arjesta ei touhua puutu☺ 
 
Eka- ja tokaluokkalaisten kanssa syyslukukauden 
koulupäivät vierähtävät monenlaisten  
puuhatehtävien, leikkien, lorujen ja pelien 
merkeissä. Pyrin pienillä asioilla rohkaisemaan 
lapsia käyttämään kieltä sekä vahvistamaan heidän 
tietouttaan Suomesta ja etenkin  suomalaisista 
mahtavista perinneleikeistä☺  
 
Iloisiin tapaamisiin, Auli 
 
 

 
 
Hei, 
 
Olen Anni eli virallisesti Anna-Riikka Courtois ja 
hoitelen Suomi-koulun sihteerin tehtäviä. Muutin 
Teksasiin mieheni kanssa kesällä 2006 ja nyt 
asumme Carrolltonissa 1,5-vuotiaan poikamme 
kanssa. 
 
Hauskaa syksyä kaikille ja nähdään koululla! 
-Anni 
 
 
 

 
Kirjastokuulumisia! 
 
Ihanan kuulaat ja raikkaat syyssäät ovat monien 
iloksi viimeinkin rantautuneet Dallasin seudulle. 
Minä ainakin koen kummaa mielihyvää siitä, että 
saan lopultakin edes iltojen ja aamujen viileydessä 
pukeutua pitkähihaiseen! Iltaisin käperryn sohvan 
nurkkaan fleecepeiton alle ja nappaan kouraan 
kirjan, jonka myötä kaikkoan ihan uusiin 
seikkailuihin. Uusia seikkailuja riittääkin nyt kaikille, 
sillä kirjastossa on taas liuta uusia kirjoja ja lehtiä 
luettavaksi!  
 
Me kirjaston helpperit keskustelemme mielellämme 
kirjoista, kysy vain rohkeasti! Lisäksi, mikäli haluat 
keskustella kirjoista laajemmin muiden 
lukutoukkien kanssa, tai saada vaikka vinkkejä 
hyvistä lukuelämyksistä, tulepa joku kerta mukaan 
kirjakerhoon! Kirjakerho on avoin kaikille ja se 
kokoontuu kerran kuussa kirjastolla. Kirjakerhossa 
keskustellaan etukäteen valitusta kuukauden 
kirjasta, mutta useinkin keskustelemme myös 
muista luetuista kirjoista, olivat ne osoittautuneet 
sitten loistaviksi tai pettymyksiksi. Seuraavan 
kerran kirjakerho kokoontuu keskiviikkona 12.11. 
klo 13 ja tällä kertaa keskustelemme Khaled 
Hosseinin teoksesta Tuhat loistavaa aurinkoa. Olet 
tietysti tervetullut mukaan, vaikka et olisikaan 
kuukauden kirjaa lukenut! 
 
Kirjaston alaisuudessa toimiva Suomipuoti on 
alkanut varustautua juhlakauteen. Hyllyt ovat 
täyttyneet niin vanhoilla tutuilla kuin uusillakin 
herkuilla. Joulua kohti mentäessä tarjontamme 
laajenee mm. kovasti toivotuilla suomalaisilla 
marmeladi- ja suklaakonvehtirasioilla. Nehän ovat 
mitä mainioin lahja paikallisille tutuille kuin myös 
herkullinen makuelämysmatka Suomeen itselle ja 
perheelle! 
 
Haehan siis kirjastolta pussillinen hyvää luettavaa 
ja kyytipojaksi satsi pohjoismaisia herkkuja! Iloista 
palvelua ja kupposen teetä tai kahvia saat aina 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-
13. 
 
Kirjastolla tavataan! 
 
Satu Peltonen 
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Pienoismallileiri  
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Pienoismallileiri oli Upilassa, Vesijärven rannalla 
Hollolassa. Mä menin mun kaverin Kallen kanssa 
sinne ja me pidettiin muutenkin paljon hauskaa 
ennen kun mä tulin takas Amerikkaan. Leirillä joka 
aamu herättiin lipunnostoon ja ennen 
nukkumaanmenoa laskettiin lippu. Me kaikki tuotiin 
pienoismalli leirille ja me rakennettiin niitä ja silloin 
kun ne oli kuivamassa me uitiin, saunottiin, pelattiin 
poytäfutista,  jalkapalloa ja oltiin kavereitten 
kanssa. Ruoka oli hyvää ja mulla oli mukavaa 
Kallen kanssa. 
 
Marcel Erkko, 12 v. 
 
 
 
Kokkileiri 
 
 
Minä ja Andrea mentiin Kokkileirille Stella 
Marikseen Lohjalle Katolisen kirkon 
leirikeskukseen. Paikka oli tuttu ja tietenkin oli taas 
lipunnosto ja lasku. Oli mukava tavata entistä 
johtajaa Leenaa pitkästa aikaa ja opin häneltä 
tämän leirin aikana paljon kokkaamisesta ja 
ruokailutavoista. Mä olin ulkopelien  vetäjä ja pidin 
leiriläisille pientä ohjelmaa ulkona kun olin vanhin 
leiriläinen. Me uitiin, saunottiin, kokattiin, katettiin 
pöytä, katsottiin pari elokuvaa, pelattiin pelejä ja 
mä autoin ohjaajia ja pelasin niitten kanssa 
Scrablea. Oli mukava palata Stella Marikseen 
muutaman vuoden tauon jälkeen ja tavata vanhoja 
tuttuja. 
 
Marcel Erkko, 12 v. 
 
 
 

 

 

 
 
Ratsastusleirillä Asikkalassa 
 
Mä olin Anzun Tallilla ratsastusleirillä Asikkalassa, 
jossa me hyppättiin esteitä. Leirin lopussa oli 
leirikilpailut. Mä tulin kolmanneksi Kaapo nimisen 
hevosen kanssa ilman raippaa! Siellä oli yks 
aikuinen joka meni samalla hevosella ja kuitenkin 
tuli vasta kuudenneksi. Menin parhaan kaverini 
Annin kanssa sille leirille. Leirillä kahdeksan 
osallistujaa. Nukuimme kerrossängyissä  aitassa, 
jossa ei ollut ikkunaa.  
 
Arvaa kuinka hauskaa oli hypätä esteitä ilman 
satulaa Shetlannin ponilla ja tippua sen jälkeen - 
kivaa ja hassua. Kun oli ensimmäinen tunti ja mä 
menin Lantulla, Lanttu oli ainoa joka otti iisisti ku 
Hornet sotalentokone lens siitä yli. No se mun 
paras kaveri joka  meni  Matamilla melkein tippu ku 
Matami meni pukki laukkaa ja viel ilman satulaa. Ja 
Matami oli se Shettis jolla mä hyppäsin ilman 
satulaa. Mä hyppäsin ilman satulaa koska sen 
satula oli korjauksessa. Mutta mä sain ratsastaa 
sillä kerran satulan kanssa, koska sen satula tuotiin 
vasta sen leirin lopussa. Leiriviikolla satoi paljon, 
mutta minulla oli kuitenkin kivaa.  
 
Andrea Erkko, 10 v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syksyn 2008 koulupäivät ja 
teemat 
 
25.10. Käsityö 
8.11. Uskonto 
22.11. Kotitalous 
13.12. Joulujuhla 
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Suomi-Koulun Johtokunta  Suomi-koulun luokat ja Ohjaajat 
Syksy 2008 Syksy 2008 
  
Puheenjohtaja Pallerot (0-1v.) 
Leila Ylinärä-Jäämuru Katariina Keränen 
iltaleila@verizon.net katariina.keranen@gmail.com 
214 228 2429 469 734 2370 
  
Varapuheenjohtaja Omput (1-2v.) 
Kristiina Ahlsfors Tiina Moilanen 
kriahlfors@gmail.com moilanen.tiina@gmail.com 
 817 965 6742 

 Sihteeri 
Anna-Riikka Courtois Eveliina Palenius 
anniparvi@hotmail.com eveliinapal@gmail.com 
  
Rahastonhoitaja Pellet (2-3v.) 
Tuija Räinä Tiina Moilanen 
tuija22@hotmail.com moilanen.tiina@gmail.com 
 817 965 6742 

 Ohjaajien Edustaja 
Paula Välilä Eveliina Palenius 
paula_valila@verizon.net eveliinapal@gmail.com 
  
Vanhempien Edustaja Rollit (3-4v.) 
Mervi Keränen Misi Asunmaa-Mäkinen 
mervi.keranen@yahoo.com misi1@verizon.net 
  

Apu-ohjaaja Tiedottaja 
Mervi Nieminen Sari Rantanen 
mervi.nieminen@verizon.net santtulimami@gmail.com 
  
Suomikoululainen Eskari (5-6v.) 
Katariina Keränen Paula Välilä 
katariina.keranen@gmail.com paula_valila@verizon.net 
  
Webmaster Eka-Tokaluokka(7-8v.) 
Jani Lehti Auli Ikonen 
jani.lehti@gmail.com auli.ikonen@gmail.com 
  
 Isot Koululaiset (9+v.) 
 Kristiina Ahlsfors 
 ja vaihtelevat luennoitsijat 
  

 Apu-ohjaajat: 
Marcel Erkko 
Jasmin Farandi 

 

Hanna Kattilakoski 
Laura Kattilakoski 
Viivi Räinä 
 
 


