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Syyskuu 2009          www.suomi-koulu.com

Suomi-kouluun!
 
Suomi-koulu on valmis aukaisemaan 
ovensa lukuvuodelle 2009-2010. Ensim-
mäinen koulupäivä on tulevana lauantaina 
12.9 klo 12 alkaen, ja jokaisessa ryhmässä 
ohjaajat ovat valmiina uutta tietoa ja taitoa 
teille jakamaan. Hienoa, syksy saapuu!
 
Ole ystävällinen ja laita kalenteriisi syk-
syn koulupäivät sekä yhteiset Suomi-
yhteisön tapahtumat. Lokakuun neljäs 
juhlistamme 20-vuotisjuhlaa lasten oi-
keuksista Perhe-Messun yhteydessä 
ja 12. joulukuuta vietämme yhteisen 
Joulujuhlan, Kauneimmat joululaulut sekä 
joulumyyjäiset - kaikki samalla kertaa. 

Yhteisillä tapahtumilla on tärkeä merkitys 
koko Suomi-yhteisön väestölle ja sen 
yhteenkuuluvuuteen, me Suomi-koulussa 
haluamme olla suunnannäyttäjiä ja 
ennakkoluulottomia, -yhteisöllisyys tuo 
voimaa ja virtaa kaikkeen tekemiseen!
 
Otamme ilolla ja innolla kaikki mukaan 
joukkoomme mukavaan. Jos haluaisit 
ohjata tai opettaa jotain sellaista, mikä 
on sinun sydäntäsi lähellä ja tärkeää, ota 
yhteyttä ja anna tietosi ja taitosi lastemme 
iloksi. Lasten ilo ja kunnioitus on parasta 
terapiaa kaikkeen!  

 

Kaikki mukaan Suomi-koulun toimintaan!
 
 
Me olemme valmiina !
Tapaammehan 12.syyskuuta koululla!
 
Syksyisin terveisin,  
 
Leila Jäämuru
Suomi-koulun puheenjohtaja

Syksyn 2009 Koulupäivät & teemat

 12.9.   Piirustus
 26.9.   Kotitalous
 17.10.  Äidinkieli
 31.10.  Liikunta
 7.11.   Monikulttuurisuus
 21.11.  Käsityö
 12.12.  Joulujuhla



Syyskuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Kirjastokuulumisia

Lauri Luukkonen, 19.9. 2v
Silja Saarikoski, 15.9. 3v.
Isabel Siikala, 19.9. 3v
Justus Uimonen, 7.9. 4v
Lucas Siikala, 4.9. 4v
Peppi Erkko, 18.9. 4v
Aaron Makinen, 27.9. 5v
Simo Holappa, 13.9. 6v
Sofia lehtinen, 10.9. 9v
Anna lehtinen, 10.9. 9v
Vilma Jäämuru, 25.9. 11v
Iida-Maria Räinä, 14.9. 12v

           

   Paljon Onnea kaikille !

Näin se syksy saapui ja koulumme ovet 
aukeaa. Samalla aloitamme myös kirjaston 
aukioloaikojen laajennuksen eli lisäämme 
aukiolopäiviin ne tutut maanantain ja 
perjantain. Aika ja paikka ovat edelleen samat 
eli klo 11-13 vanhan tutun kirjastotilamme 
takahuoneessa. Eka huoneessa on rakentajien 
“komentokeskus”, mutta me jatkamme nk. 
lasten kirjastohuoneessa ainakin toistaiseksi, 
kunnes paremmat tilat saadaan käyttöömme.
 
Puoti toimii kuten ennenkin: tavaroita tilataan 
ja niitä tulee tasaiseen tahtiin. Suklaata on 
vielä jonkun verran jäljellä, mutta uutta 
lähetysta ei saada ennenkuin ilmat viilentyy. 
Ruisleipää saa keskiviikkoisin sekä piirakoita ja 
muita herkkuja maanantaisin tai perjantaisin 
ennakkotilauksia vastaan.
 
Kirjoja Suomesta ei tänä kesänä tuotu 
samassa mittakaavasssa kuin aikaisempina 
vuosina, juuri tilaongemiemme vuoksi, mutta 
jos olet matkalla Suomeen ja haluat auttaa 
tuomalla uutuuksia kirjastolle, ota yhteyttä.

Olette tervetulleita kirjastoon, pieneen mutta 
sitäkin tunnelmallisempaan!
 
Lainaamisiin,
 
-Leila & kirjastohelpperit-
 
Ps. Olisitko halukas auttamaan 
kirjastovuoroissa maanantaina tai perjantaina? 
Ota yhteyttä reipaasti iltaleila@veriaon.net  tai 
cell: 214 228 2429



Syksyn 2009 Ohjaajat !
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Hei Kaikille !

Olen Heidi Luukkonen ja toimin tänä 
lukuvuonna Röllit-ryhmän ohjaajana. Olen 
kohta asunut vuoden perheeni kanssa 
Irvingissä. Päivät kuluvat joutuisasti kotona 
2-vuotiaan Laurin kanssa. 

On tosi kivaa olla mukana toimimassa teidän 
kaikkien Suomi-koululaisten kanssa !

Aurinkoista Syksyä !
Heidi

Tervehdys kaikille Ompuille ja heidän 
vanhemmilleen!

Olen Tiia Hyde, Omput-ryhmän uusi vetäjä. 
Olen asunut Teksasissa jo pari vuosikymmentä, 
mutta olen edelleen sielultani hyvin 
suomalainen. Perheeseeni kuuluu mieheni 
Robbie, 16-vuotias Petri ja 9-vuotias Sofia, 
oranssi kissa, Tigertail, ja
valkoinen hamsteri, Mr. Fluffy. Teksasissa 
asuessani olen suorittanut kaksi tutkintoa 
sosiaaliaineissa, ja toiminut työelämässä muun 
muassa sijaisperheiden parissa.

Olen ollut vuosien myötä  mukana 
Suomikoulun toiminnassa sekä vanhempana 
etta opettajana. Vedin aikaisemmin Tex-
lapset ryhmää esikoululaisille ja myös koulu-
ikäisille lapsille. Näissä ryhmissä opiskeltiin 
suomea toisena kielenä. Nyt odotan innolla 
apuopettajani Sofian kanssa mukavia 
leikkihetkiä Omppujen parissa. 

Tervetuloa Suomikoululle!

Hei kaikki Pallerot !

Olen Katariina Keränen ja ohjaan Suomi-
koulun pienimpien ryhmää nyt toista vuotta 
peräkkäin. Suomi-koulun toiminnassa olen ollut 
mukana vuodesta 2003 lähtien ja ohjaamisen 
lisäksi toimitan myös koulumme lehteä 
Suomikoululainen. 

Teksasissa olen viihtynyt jo pitkään ja 11 
Teksas-vuoden jälkeen pidän itseäni aika 
veteraanina. Aikaisemmin päivät kuluivat 
töissä, mutta nyt opettelen koti-äidin roolia 
kahden pienen poikani Sakun ja Okon kanssa. 

Palleroiden kanssa me tutustumme 
suomalaisiin lastenlauluihin ja leikkeihin ja 
tottakai myös toisiimme !

Nähdään pian !
- Katariina 

Hei,

nimeni on Susanne Farhadi, olen uusi Pellet- 
ryhmän ohjaaja. Perheeseeni kuuluu aviomies 
Nasser, Amir 18, Jasmin 16, ja Alex 7, tulimme 
Texasiin vuosi sitten mieheni työn perässä 
Massachussetista. Alex aloittaa innokkaana 
eka-tokaluokka- ryhmässä. 

Harrastan lenkkeilyä, käsitöitä ja lukemista, 
kunhan vain aikaa riittää, teen myös 
vapaaehtoistyötä Alexin koululla. 

Tervetuloa kaikki Pellet oppimaan laulun ja 
leikin voimin, nähdään suomikoululla.

Susanne Farhadi



Syksyn 2009 Ohjaajat !

Hei kaikki Eskarilaiset sekä heidän 
vanhempansa !
 
Olen Paula Välilä ja ohjaan Eskari-ryhmää 
syyslukukauden ajan. Suomi-koulun 
toiminnassa olen ollut mukana aikaisemminkin 
sekä  kirjastolla
että ohjaajana. Ammatiltani olen koulunkäynti-
avustaja, mutta täällä olen töissä Flower 
Moundin
Kohlsin kenkäosastolla.

Syksyllä käymme läpi harjoituskirjan tehtäviä. 
Harjoittelemme aakkosia ja numeroita 
sekä leikimme ja laulamme suomalaisia 
lastenlauluja. 

Tervetuloa mukaan sekä
iloista syksyä ja oppimisen iloa !

toivoo Paula Välilä

Hei, 

olen Eeva Toiviainen, Suomi-koulun eka- ja 
tokaluokan opettaja. Ammatiltani olen kemian 
ja matematiikan opettaja. 

Opetuksessa pidän tärkeänä lämpimän oppi-
misympäristön luomista ja sosiaalisten vuoro-
vaikutustaitojen kehittämistä. Kannustan 
lapsia omien ajatusten muodostamiseen 
ja esiintuomiseen. Lisäksi toisten 
kuunteleminen, oman vuoron odottaminen 
ja sääntöjen noudattaminen ovat tärkeitä 
vuorovaikutustaitoja. 

Odotan mukavaa lukuvuotta Suomi-koulun 
eka- ja tokaluokkalaisten parissa!
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Terveiset Suomikirkolta
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Suomi-kirkon toimintaa jatkuu syksyllä 
entisenlaisena. Ensimmäinen messu 
pidettiin jo elokuussa ja siinä siunattiin 
koululaiset koulutielle. Väkeä oli paikalla yli 
80. 

Syyskauden aikana järjestetään lapsille 
toimintatapahtumia, joiden ajankohta 
selviää lähiaikoina kirkon kotisivuilta. 
Myöskin perheen pienimmille  ja äideille 
on suunnitteilla  viikolla kokoontuva per-
hekerho.  Olemme varanneet Briarwoodin 
leirikeskuksen 21.-22.11. viikonlopuksi ja 
silloin on lapsilla mah-dollisuus yöleiriin. 
Vanhemmat voivat olla tarvittaessa 
mukana. Sunnuntaina 22.11. pidetään 
samalla perheiden päivä, jolloin kaikki 
voivat tulla viettämään päivää Briarwoodiin 
– pelaamaa, leikkimään, leirinuotiolle jne.

Tänä syksynä pidämme mielessä eri-
tyisesti  lasten oikeudet, sillä tänä 
vuonna juhlitaa YK:n lasten oikeuksien 
sopimuksen 20-vuotistaivalta. Suomessa 
kirkko on ollut hyvin aktiivinen toimija 
lasten oikeuksien asiassa. Niinpä tämän 
vuosijuhlan järjestämisessä myös kirkko on 
yhdessä opetushallituksen, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja monien muiden 
lapsien etua ajavien jäjestöjen kanssa 
suunnitellut juhlavuoden ohjelmaa. Sen 
mukaisesti kaikissa Suomen kirkoissa asia 
on esillä marraskuun jossain jumalan-
palveluksessa ja asian tiimoilta on erilaisia 
juhlallisuuksia. 

Me juhlimme lasten oikeuksia 
Mikkelinpäivän perhekirkossa  4.päivänä 
lokakuuta. Silloin lapset on etusijalla 
messussa ja messun jälkeen juhlat jatkuu 
koko perheen Oktoberfestina. 

Tässä vielä syksyn messut:

Su 13.9. klo 18.00 Tuomasmessu.

Su 4.10  klo 15.00 Perhemessu.
Yhteistyössä Suomi-koulun kanssa. 
Teemana Lapsen oikeudet (YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus 20-vuotta). Messun 
jälkeen koko perheen Octoberfest.

Su 8.11. klo 16.00 Isänpäivän messu. 
Messu on normaalia juhlavampi 
ja  toteutetaan perinteisellä 
jumalanpalveluskaavalla. Messun jälkeen 
perinteiset suomalaiset kirkkokahvit 
isänpäivän kunniaksi.

Su 29.11.klo 17.00 Adventtimessu. 
Hoosianna!

Ke 23.12. klo 19.00 Aatonaaton 
jouluhartaus, joulukuvaelma. Ei ehtoollista.

Pe 25.12. klo 18.00 Joulukirkko 

Seppo-pappi



Tänä syksynä marraskuussa vietetään 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 
20-vuotis juhlaa. Mekin täällä Dallasissa 
juhlimme tätä asiaa Suomi-koululaisten 
kanssa vähän etuajassa viettämällä 
lokakuun 4.päivänä eli Mikkelin päivänä 
lapsen oikeuksien perhemessua Suomi-
kirkossa. Mutta mikä sitten on tämä 
Lapsen oikeuksien sopimus?

Lapsen oikeuksien sopimus  hyväksyttiin 
YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. 
Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys 
siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla 
pitäisi olla ” ihonväriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittisiin 
mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai 
sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, 
vammaisuuteen tai syntyperään” 
katsomatta.  Lapsen oikeuksien sopimus 
koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen 
oikeuksien sopimus korosti syntyessään, 
että lapsuus on itsessään tärkeä, ei vain 
välivaihe matkalla aikuisuuteen.  Sopimus 
sisältää yhteisesti sovitun näkemyksen 
lapsen hyvästä elämästä.

Lapsen oikeuksien sopimusta edelsi Lapsen 
oikeuksien julistus, joka hyväksyttiin 
20.11.1959. Se on hyvin yleisluontoinen, 
eikä sido valtioita oikeudellisesti. Sen 
jälkeen sopimuksen sanamuotoja hiottiin 
kolmekymmentä vuotta niin että saatiin 
aikaan varsinainen sopimus valtioiden 
allekirjoitettavaksi.

Lapsen oikeuksien sopimus on Geneven 
sopimusten jälkeen maailman toiseksi 
laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. 
Sen ulkopuolella on ainoastaan kaksi 
maata, Somalia ja Yhdysvallat.  Suomessa 
Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli 
voimaan 1991. Suomi on allekirjoittanut 

molemmat lisäpöytäkirjat ja ratifioinut 
lisäpöytäkirjan Lasten osallistumisesta 
aseellisiin konflikteihin.

UNICEF kehottaa kaikkia valtioita 
välittömästi ratifioimaan Lapsen 
oikeuksien sopimuksen kaksi valinnaista 
lisäpöytäkirjaa ja täten viestittämään 
vahvaa sitoutumista lasten oikeuksien 
suojelemiseen. Astuakseen voimaan, 
valtioiden pitää ratifioida lisäpöytäkirjat 
noudattaen samaa käytäntöä kuin 
ratifioitaessa sopimusta. Koskien aseellisia 
konflikteja käsittelevää lisäpöytäkirjaa, 
valtioiden pitää myös julkistaa minkä 
ikäisenä he sallivat vapaaehtoisten 
astumisen asevoimiin.

Lapsen oikeuksien sopimus sisältää 
ihmisoikeusasiakirjalle poikkeuksellisen 
artiklan, joka velvoittaa valtioita 
tiedottamaan sopimuksesta niin aikuisille 
kuin lapsillekin. Suomea on moitittu 
määräaikaisraporttien yhteydessä 
puutteellisesta tiedottamisesta. Suomen 
UNICEFin vuonna 2006 tekemän 
tutkimuksen perusteella Suomen 
yläkoululaiset tuntevat lapsen oikeudet 
heikosti. Lisäksi vuonna 2004 lapsijärjestöt 
tekivät yhteishankkeena selvityksen 
Lapsen oikeuksien sopimusta koskevasta 
tiedotuksesta, joka paljasti puutteita 
lapsen oikeuksien tiedottamisessa.  Lapsen 
oikeuksien juhlavuoden toteutusta on 
suunniteltu Suomessa valtakunnallisessa 
verkostossa, jossa ovat edustettuina 
valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen 
ja kirkon toimijat.  Sen tähden mekin  
haluamme pitää tätä tärkeää asiaa esillä 
täällä Dallasin Suomi-koulussa.

Seppo Vesala

Lasten Oikeudet 20-vuotta
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Ohjaajat ja Luokat  

Syksy 2009

Pallerot 
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Omput 
Tiia Hyde
tiiahyde@earthlink.net

Pellet
Susanne Farhadi
susannefarhadi@hotmail.com

Röllit 
Heidi Luukkonen
heidi.luukkonen@luukku.com

Eskari
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Eka-Tokaluokka
Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Isot koululaiset
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Apu-ohjaajat
Marcel Erkko
Hanna Kattilakoski
Laura Kattilakoski
Sofia Hyde
Viivi Räinä

Johtokunnan jäsenet

Syksy 2009

Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
214 - 224 2429
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Rahastonhoitaja
Tuija Räinä
tuija22@gmail.com

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com

Kirjastonhoitaja
Leila Jäämuru, 
214 - 228 2429
iltaleila@verizon.net

Suomikoululainen
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Paula Välilä
paula_valila@verizon.net

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi
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