
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia! 
 

Suomi-koulu aukaisi ovensa 10. syyskuuta komeasti lukuvuodelle 2016-2017! Ensimmäinen 

koulukerta oli tunnelmaa tulvillaan, tavattiin pitkän kesän jälkeen, lapset olivat kasvaneet pituutta ja 

kertomista oli kaikilla paljon. Mikä ilahduttavinta oli monien uusien perheiden tulo mukaan 

toimintaamme.  

 

Meillä onkin meneillään vahva näytön kausi 25-vuotista koulua 

juhliessamme. Olemme tehneet suuria investointeja mm Suomi-

puotiin, samalla ne palvelevat ja helpottavat koulun hallintoa. 

Opetuspuolella on tehty laaja opetussuunnitelmakokonaisuus 3 

vuodeksi eteenpäin sekä yksilöllinen vuosisuunnitelma, ja saatu 

näin ryhtiä pitkän tähtäyksen opetustoimintaan. Toteutamme näin 

koulullamme Suomesta ohjeistettuja opetusuunnitelmia ja 

kehityskehyksiä. Näin pystymme suunnittelemaan koulutunnit ja 

aiheet ohjaajien edustajan, tällä hetkellä Viivi Almira, johdolla 

hyvissä ajoin. Tälle lukuvuodelle olemme saaneet monta uutta 

tekijää ja se näkyy heti luokkaryhmien lisääntymisenä ja tietenkin 

aina koululaisille parempina palveluina. Tärkein tavoitteemme 

onkin ylläpitää korkeatasoista opetusta suomen kielellä 

huomioiden myös toista kieltä äidinkielenään puhuvat lapset (tex-

lapset) sekä kehittää koulua ylläpitäviä toimia, kirjastoa ja suomi-puotia yhä paremmin asiakkaita 

palveleviksi toimipisteiksi. 

  

Tulkaa mukaan kokemaan ja nauttimaan Suomi-koulusta, ei ole estettä tulla vaikka vain muutamille 

kerroille tai vaikka vain osalle tuntia, kaikki ovat tervetulleita. 

  

 

Suomikoululainen 
                           Syyskuu, 2016 
 



Laitathan koulupäivät kalenteriisi jo nyt, samalla huomioi muutkin Suomi-yhteisön eri organisaatioiden 

tapahtumat. Olemme vahvasti matkalla kohti SUOMI 100 vuotta –tapahtumaa ja me kaikki olemme 

mukana tätä toteuttamassa. Näillä yhteisillä tapahtumilla on tärkeä merkitys koko Suomi-yhteisön 

väestölle ja se yhteenkuuluvuuteen. 

  

Otamme ilolla ja innolla kaikki mukaan joukkoomme.  Ota yhteyttä ja anna tietosi ja taitosi lastemme 

iloksi. Lasten ilo ja kunnioitus on parasta terapiaa kaikkeen!! 

  

Nähdään koululla, 

  

Pj. Leila Jäämuru 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 

Kirjasto on jälleen auki 4 kertaa viikossa ja suomikoululauantaisin. Kyllä on paljon luettavaa ja 

katseltavaa, sekä tietenkin puodista ostettavaa. Samalla kun luet uusimmat viikkolehdet voit huolehtia 

suklaa- ja salmiakkivarastosi kuntoon Suomi-puodin antimista. Tuoretta leipääkin saat keskiviikkoisin, 

perjantaisin ja koululauantaina. 

  

Olemme satsanneet kirjastolla paljon uusimpaan tekniikkaan ja yritämme sitä kautta parantaa koko 

ajan teidän ostomukavuutta. Haaveena on vielä kehittää online-kauppaa esim. juuri leipätilausten ja 

sen myynnin kohdalla. Nyt voidaan jo jäsenmaksut maksaa online’n avulla suoraan kotisohvalta,  joten 

ei muuta kuin kokeilemaan ja tukemaan Suomi-koulun toimintaa. 

  

Toivottavasti näemme paljon uusia lainaajia ja puotiasiakkaita. 

Tervetuloa kirjastolle ja Suomi-puotiin! 

 

 
 



 
 

katso lisätietoja kirjoista kirjaston Facebook-sivulta, facebook.com/suomikirjasto  
 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 
 
. 

  

http://www.facebook.com/suomikirjasto


Ohjaajien esittely 
 
Tänä vuonna ohjaajat esittelevät toisensa! 

 
Saija on reipas kahden kouluikäisen, Sonjan ja Samulin äiti. 
Hän on toiminut Suomi-koululla opettajana jo kohta kahden 
vuoden ajan ja pitää lasten kanssa työskentelemisestä 
kovasti. Vapaaehtoistöiden ohella hän toimii Mary Kay 
Kosmetiikka edustajana, eli hänen kauttaan töytyvät 
laadukkaat ihonhoito ja meikki tuotteet nii arkeen kuin 
juhlaan. lahjapalvelu pitää hänet myös mukavan kiireisenä. 
Vapaa-ajallaan hän harrastaa Taekwondoa, lukemista, 
elokuvien katselua ja matkustelua perheensä kanssa. Saija 
toivottaa koululaisille ja heidän vanhemmilleen oikein ihanaa 
uutta kouluvuotta! 
 
 
 
Kiitos 
Jenni Vänttinen 
 
 
 
 
 
 
Jenni on 27-vuotias innokas uusi ohjaaja Suomi koulussa. 
Kajaanista kotoisin oleva Jenni muutti Amerikkaan neljä vuotta sitten 
opiskelemaan ja yleisurheilemaan Minnesota State yliopistoon. 
Tämän jälkeen työtuulet toivat hänet Dallasiin nauttimaan Texasin 
lämmöstä. 
 
Vapaa ajalla Jenni tykkää urheilla, kokeilla uusia ruokaherkkuja, 
sekä seikkailla maailmalla matkustellen ystäviensä seurassa. 
 
Lapsien kanssa puuhastelu on myös Jennin mieleen, tästä tulee 
varmasti ihana kouluvuosi Suomikoulun parissa! 
 
Terveisin 
Saija Taavettila 

 

 

 

  



Esittely Sanna -ohjaajasta: 

Sanna, Pellet ja Omput -ryhmien ohjaaja, on Lapin tyttö, kuten 

useampi meidän nykyisistä ohjaajista. Tämä on Sannan toinen 

vuosi aktiivisena ja tomerana Suomi-koulun ohjaajana mutta 

oli koulun toiminnassa jo aiemmin mukana johtokunnan 

vanhempainedustajan tehtävissä. Vapaa-ajalla Sanna viettää 

aktiivista perhe-elämää kahden lapsen ja miehensä kanssa, ja 

sydäntä lähellä ovat tennis ja musiikki.Suomi-koulussa hän on 

toimintaa täynnä oleva ideamylly, jolla ei hyvät mielipiteet ja 

ajatukset lopu kesken. Iskulauseena "parempi myöhään", sillä 

on viime tipan ihminen… 

Terveisin Milla Eskelinen 

 

 

 
 
 
 
 
Esittelyssä Isot Koululaiset -ohjaaja Milla Eskelinen 

 

Rovaniemeläislähtöiselle Millalle Dallasin nurkat ovat vielä tuoreita, sillä hän 

muutti tänne noin puoli vuotta sitten San Franciscosta Kaliforniasta. Millan 

kanssa täällä asuvat poikaystävä, kissa ja koiranpentu. Milla muutti USA:han 

vuonna 2014, ja Suomessa häntä ikävöivät äiti ja isä, isosisko sekä kaksi 

isoveljeä. Millan mieleen ovat ehdottomasti amerikkalaisten kohteliaisuus ja 

sujuva small talk. Sääkin on hänen mielestään mukava, vaikkakin Teksasin 

kuumuus onkin välillä liikaa. Suomalaisuudessa Milla arvostaa rehellisyyttä ja 

luotettavuutta, mutta parhaiden listalle pääsevät myös sauna, lakritsa, suklaa, 

poro ja mämmi! 

 

Terkuin Sanna Siurumaa 

 
 
  



Esittely Annukka Hietalasta 
Muutimme miehen työn vuoksi Irvingiin lähes 3 vuotta sitten. Tällä 
hetkellä asumme Lewisvillessä. 
 
Lapsuuden ja nuoruuden olen viettänyt Kalajoella, tänne muutettiin n. 
10 Oulun vuoden jälkeen. 
 
Perheeseeni kuuluu aviomies Risto, pian 5 vuotta täyttävä Hilla ja 11-
vuotias kääpiösnautseri Iivari. 
 
Perheen kanssa yhdessä mm. ulkoillaan, käydään geokätköilemässä, 
pyöräillään, uidaan, golffataan, tehdään suunniteltuja ja extempore 
road trippejä pitkin ja poikin, tykätään pelata erilaisia pelejä ja kokkailla 
kivoja ruokia. Paljolti lapsen ehdoilla siis täälläkin! 
 
Toistaiseksi vielä kotiäitinä, mutta työnhaku on päällä. Koulutukseltani 
olen sosiaalikasvattaja ja tietojärjestelmäasiantuntija. 
 
Meidän perhe on Suomi-kouluillut aktiivisesti tammikuusta 2015 eteenpäin. Kun on tarvittu, olen 
auttanut tunneilla tai keittiössä. Tämä syyslukukausi on ensimmäinen, jolloin olen mukana ohjaajan 
roolissa Röllit-ryhmässä yhdessä Jennin kanssa. Odotan Rölli-tunteja innolla!  
Suomi-koulussa mukana olo on antanut tukea lapsemme suomenkielen kehittymiseen ja 
säilyttämiseen, olihan suomen puhuminen melkein jo häneltä unohtumassa. Muutenkin tämä on tärkeä 
paikka päästä tapaamaan muita suomalaisperheitä ja pölöttämmään suomeksi. Suomi-koulu on aivan 
uskomattoman kiva juttu! 
 
t. Laura Gray 
 
 
Laura Gray toimii ohjaajana Suomi-koulumme pienimmille, 0-1-
vuotiaille Pallerot-ryhmäläisille. Laura on lähtöisin Korialta, mutta 
on asustellut Texasissa jo yli 5 vuotta. Lauran perheeseen kuuluu 
aviomies David, 3-vuotias Noah, 6-viikkoinen Samuel sekä kala 
nimeltä Felix. Grayn perhe harrastaa mm. pyöräilyä, ulkoilua, 
leipomista ja lukemista. Äidin omaan laatuaikaan liittyy kirjat, jooga 
sekä pienet tanssi- tai lenkkeilypyrähdykset. 
 
Laura on ammatiltaan sosiaalityöntekijä (Licensed master social 
worker), mutta on tällä hetkellä äitiyslomalla WiNGS-järjestöstä, 
joka auttaa ja edistää naisten sekä vähävaraisten perheiden 
asioista Dallasissa. 
 
Suomi-koulun toiminnassa Laura on ollut mukana koko Texasissa 
oloaikansa. Hän kokee tärkeäksi, että lapset oppivat myös 
suomenkielen voidakseen kommunikoida äidin lisäksi myös 
suomalaisten sukulaistensa kanssa. Suomi-koulu on ehdottomasti 
yksi tärkeä tuki kielenoppimisen ja ylläpitämisen haasteessa. 
 
Terkuin Annukka Hietala 
  



Tämä on Taylorin toinen vuosi Suomi-koulun ohjaajana. Viime vuonna 

Taylor toimi Isojen koululaisten ohjaajana ja tänä vuonna hän ohjaa 

Tex-lapsia. Taylor on syntynyt Suomessa, mutta asunut suurimman 

osan elämästään Yhdysvalloissa.  Hän on innokas kehittämään Suomi-

koulun toimintaa ja ideoimaan erilaisia tapahtumia. Taylorin 

harrastuksiin kuuluu mm. piirtäminen. 

 
t. Viivi Almira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Viivi kuvailee itseään iloiseksi mammaksi, joka on ollut Suomi-

koulun toiminnassa mukana koko Dallasissa asumisen ajan, eli 

kaksi vuotta. Vapaa-aikana hän hengailee aviomiehensä 

ja kolmen iloisen tyttärensä kanssa, sekä harrastaa sirkusta ja 

kulttuuria. Suomesta hän kaipaa sukulaisia, luontoa, 

turvallisuutta ja koulutusjärjestelmää, ja Amerikassa miellyttää 

monikulttuurisuus, yrittämisen into ja lämmin syksy. Viivi on 

pirteä ja aktiivinen toiminnan nainen jolla löytyy ideoita ja 

vinkkejä joka lähtöön! 

 
Terveisin, Sanna Eskelinen 
 
  



Ensimmäinen kertani Suomi-koulun ohjaajana (kirjoittanut Milla Eskelinen) 

10.9 oli ensimmäinen kerta Suomi-koulun ohjaajana, ja hieman oli perhosia vatsassa! Kokemusta ei 
opettamisesta niinkään ole, ainoastaan mitä nyt ylä-asteaikoina tukioppilashommia ja seurakunnan 
liikuntakerhoa tuli vedettyä monta vuotta.  

   Olin suunnitellut koko tuntini lähes minuutin tarkasti mutta eihän asiat tietenkään menneet 
suunnitelmieni mukaan. Aikaa meni paljon järjestellessä luokkatilaa, etsiessä papereita ja kunhan vain 
höpötellessä. Loppujen lopussa, saatiin tehtyä monia asioita kuten esimerkiksi luokan yhteiset 
säännöt, nimitaulu ja pientä hauskaa piirustusta. Tunnin jälkeen oli erittäin mukava tavata monia 
suomalaisperheitä ja vaihdella kuulumisia aikasempien tuttujen kanssa.  

Minusta Suomi-koulu on loistava tapa tavata muita suomalaisia, varsinkin kun itselläni ei ole perhettä 
täällä ja suomea tulee puhuttua hyvin vähän. Odotan innolla tulevaa vuotta, sillä todella nautin tuntien 
suunnittelusta ja ohjaamisesta. Tämä koulun toiminta on jopa varmistanut aiemmat haaveeni opettajan 
uralle. 

Nähdään koululla! 

Terveisin, Milla 

  



Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät 3-5.8.2016 
 
Lähdin mielenkiinnolla kouluttautumaan Suomi-koulujen tuki ry:n tarjoamille koulutuspäiville, jotka 

järjestettiin Helsingissä elokuun alussa. Kesälomareissua Suomessa oli vielä sopivasti jäljellä, ja 

uusille ideoille ja opetusmateriaaleille on aina Suomi-koulussa käyttöä. Meitä oli yli 100 Suomi-

kouluopettajaa eri puolilta maailmaa ja oli todella mukavaa nähdä muita ja vaihtaa kokemuksia 

kollegoiden kanssa. Toisinaan täällä Teksasin kuumuudessa tuntisuunnitelmia miettiessä tulee aika 

yksinäinen olo, joten koulutuspäiviltä saatu vertaistuki tuli tarpeeseen. Koulutuspäivät olivat hyvin 

suositut ja paikat täyttyivät nopeasti. Tiesittekö, että pelkästään Pohjois-Amerikassa on useampi hyvin 

aktiivinen Suomi-koulu? Muita edustettuina olleita maita olivat muun muassa Singapore, Hong Kong, 

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Puola, Kypros ja Norja.  

 

Koulutuspäivät toteutettiin työpajoina, joihin osallistujat jaettiin kunkin kiinnostuksen mukaan. Itse 

osallistuin neljään työpajaan, jotka toivat kaivattua raikkautta ja uusia ideoita Suomi-koulun opetuksen 

kehittämiseen. Mielenkiintoisimmaksi koin osallistumiseni Draaman käyttö eritasoisten oppilaiden 

opetuksessa -työpajaan, jossa ryhmänä loimme prosessidraaman avulla tarinan pienelle 

maahanmuuttajapojalle, joka muutti Etiopiasta Suomeen. Vaikka sana draama voi tuntua monelle 

luotaantyöntävänä ja tuoda ensimmäisenä mieleen tv-sarjat ja näyttelemisen, oli työpajan sisältö 

kuitenkin ihan jotain muuta. Ryhmänä toimiminen ja yhteisen tarinan luominen ja eteenpäin vieminen 

oli erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Suomenkieltä ja suomalaisuutta kun voi opiskella monella eri 

tavalla, myös yhdessä tekemisen ja tarinankerronnan kautta.  

 

Koulutuspäivät toivat itselleni ja kollegalleni Viiville lisää motivaatiota ja uusia ideoita kouluvuoden 

suunnitteluun. Me molemmat olemme tämän kouluvuoden loputtua muuttamassa takaisin Suomeen, 

mutta toivomme, että mahdollisimman moni jatkava ohjaaja ja myös tuleva ohjaaja osallistuisi 

seuraaville koulutuspäiville. Työpajojen vetäjinä toimivat oman alansa huippu-asiantuntijat, jotka 

jakavat osaamistaan Suomi-koulujen hyväksi. Kaiken lisäksi koulutuspäivillä oli tosi hauskaa.  

 



Kouluspäivät pidettiin Opetushallituksen tiloissa Hakaniemessä.  

 

Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen esitteli Suomen koulujen uudet opetussuunnitelmat. 

 



Myös miehet olivat edustettuina koulutuspäivillä.  

Harri (oik.) on Tokion ja Kari Manchesterin Suomi-kouluista.  

 

 

Toivotan antoisaa Suomi-kouluvuotta kaikille! 

 

Sanna Siurumaa, Omput ja Pellet -ohjaaja 

 

  



Kalifornia (juttu ja kuvat KP Wilska) 
 
Mitä tulee mieleesi kun puhutaan Kaliforniasta? Piilaakso, meri, ilmasto, kansallispuistot, vuoret, sillat 
vai San Francisco tai Hollywood? Meillä kaikilla on oma mielikuva USAn kolmanneksi suurimmasta 
osavaltiosta, vain Teksas ja Alaska ovat pinta-alaltaan suurempia. Kalifornia on myös paljon suurempi 
ja pidempi kuin Suomi.Minulle tulee ensimmäisenä mieleen meri ja rannat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
Loistavat hiekkarannat, joilla voi harrastaa lainelautailua, 
auringonottoa, kiviset rannat joille Tyyni valtameri pärskii 
aaltojaan, tai jyrkät korkeat kalliorannat. 
 
Ylhäällä vasemmalla lainelautailija Huntington Beach. 
oikealla ylhäällä meren ranta San Franciscon edustalla , 
Lands End. Oikealla jyrkkä kalliorinne LaJolla.. Purjeliitäjät 
lähtevat ylhäältä liitoon  ja useimmiten myös laskeutuvat 
sinne. 
 
Alakuvassa kolmas Kalifornialainen urheilumuoto, 
rullalautailu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Franccisco on Kalifornian ehkä tunnetuin kaupunki, veden ympäröimä ja siksi tunnettu myös 
silloista. Toisella puolella on vuorijono joka estää merisumun tulon kaupunkiin, mutta vuorten yllä se 
on tuttu näky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Francisco on ollut aina monien  kulttuurien sekoitus ja ehkä siksi eräs maailman 
mielenkiintoisimmista kaupungeista. China Town on kokemus ravintoloineen ja kauppoineen. 
Kaupunki on rakennettu useammalle kukkulalle ja San Franciscon raitiovaunut ovat oma 
nähtävyytensä  ja kokemuksensa. 
Alla San Francisco nähtynä Treasure Island’in puolelta, ja Bay Bridge’n vanha osa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalifornian tunnetuin silta on Golden Gate Bridge, tässä kuvattuna Sausaliton puolelta kapunki 
taustalla. Mutta ei Golden Gate ole ainoa Kalifornian kaunis silta. Bay Bridge’n uusi osa on upea 
iltavalaistuksessa. Samoin Coronado Bridge San Diegossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Francisco Bay’n eteläosassa on Piilaakso – Silicon Valley, auringonnousu kuvattuna Skyline 
Boulevardilla. Skyline Blvd kulkee vuorijonon päällä nimensä mukaisesti. Oikealla on San Jose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalifornian luonto on aivan uskomattoman upeaa ja monipuolista on erämaata, vuoristoa ja vehreää 
maastoa. Meren rannalla isot laiturit ovat  oma nähtävyys. Kaksi mailman tunnetuimmista golf kentistä 
onKaliforniassa, kuvassa Torrey Pines North. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elämää on paljon Kalifornian luonnossa. Meren rannoilla elävät suuret hylkeet ( Seal) Ano Nuovo, ja 
oikealla tavallinen hylje  LaJolla,  
 
Kalifornian kukat ovat myös aivan oma lukunsa, värikkäitä ja paljon. Alla vasemmalla Birds of Paradise 
kukka,  joka on suuri näkyvä, ja oikealla  alla California Poppies aamulla ennen kuin ovat ehtineet 
avautua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 



Suomikirkon kuulumisia 

 POHJOIS-TEKSASIN ALUEEN SUOMIKIRKKO 

 

Pekka Simojoen vetämä musiikki-workshop ja gospel-messu 
 

 
Kuva Katriina Järvelä 

 
Lauantaina 10.9.2016 meidän koko seurakuntamme oli kutsuttu erilaiseen tapahtumaan kirkollemme 

Reijoice Lutheraniin, Coppelliin. Saimme nimittäin Suomesta vieraaksi Pekka Simojoen, joka 

tunnetaan Suomessa hengellisen musiikin säveltäjänä, sanoittajana sekä sovittajana. Pekka on 

mukaansatempaava persoona, joka saa kaikki mukaan laulamaan ja jammaamaan, jäykimmätkin! 

Pekan lisäksi mukana menossa oli professori, basisti Risto Rautiainen Omahasta, kanttori Terhi Miikki-

Broersma, joka soittaa haitarin lisäksi pianoa ja fagottia, Samu Järvelä klarinetin kera sekä tietysti 

meidän oma upea kanttorimme Ruusamari Teppo. Mukana oli noin 25 suomalaista seurakunnan 

jäsentä ja muutama rippikoululainen. Harjoittelimme Pekan säveltämiä lauluja klo 10-16, päämääränä 

esittää ne seuraavan päivän Gospel-messussa! Kylläpä oli hauskaa, jopa paikalle uskaltautuneiden 

kuuden miehenkin mielestä! Välillä tanssittiin, opeteltiin lauluja ja naurettiin. Saimme opetelluksi 

yhdessä seitsemän meille uutta laulua yhdessä, yksi jopa zulun kielellä. Onneksi sanat olivat aika 

yksinkertaiset, tosin niihin piti sovittaa tietyt liikkeet! Rippikoululle tuli ainakin vauhdikas alku!  

Joulukuu, 2014 

 



            

 

                 

Kuvat Katriina Järvelä 

 



 

Kuva Katriina Järvelä 

 

Seuraavan päivän jumalanpalvelus oli mahtava! Pekka sai yleisönkin mukaan taputtamaan, heilumaan 

ja laulamaan! Meillä esiintyjillä oli erityisen hauskaa laulaessamme kauniita, hyvinsanoitettuja Pekan 

lauluja.  

 

 
Kuva Aino Aaltonen 



 
Kuva Aino Aaltonen 

 
 
Pekka ja Risto esittivät yhdessä ihanat ”Lähde”, ”Minä tulin Sinua varten” ja ”Hymni”. Viimeisen 

yhteisen laulun lauloimme ajanpuutteen vuoksi (kirkossa alkoi toinen tapahtuma) ulkona helteessä. 

Tuntui, että ohikulkijat tulivat paikalle kuuntelemaan ja yleisö ei olisi halunnut lähteä kotiin. Ihan siinä 

tunsi itsensä hetken oikeaksi artistiksi!!! 

 

Katriina Järvelä Dallasin Kappelineuvoston puheenjohtaja 

  



Pastori Jarmo Tarkki 

 

Pohjois-Teksasin alueen Suomikirkon toiminta käynnistyi upeasti Pekka Simojoen vetämällä 

musiikkiworkshopilla ja gospel-messulla syyskuussa. Laulu- ja musiikki-innostus on nyt päällä! Tästä 

on hyvä jatkaa. 

 
 

Pohjois-Teksasin alueen Suomikirkon syksyn 2016 ohjelma: 

 Sunnuntaina, lokakuun 9. päivä klo 15 pastori, professori TT Veli-Matti Kärkkäinen toimittaa 
jumalanpalveluksen. Rippikoulu kokoontuu kirkolla klo 13-14:30.  

 Sunnuntaina, marraskuun 13. päivä klo 15 pastori TT Jarmo Tarkki toimittaa jumalanpalveluksen. 
Rippikoulu kokoontuu kirkolla klo 13-14:30.  

 Kauneimmat joululaulut sunnuntaina, joulukuun 11. päivä klo 17 (huom. aika!).  

Kaikki Suomikirkon tilaisuudet pidetään: 
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019 
 
 
Sydämellisesti tervetuloa kaikille mukaan osallistumaan ja toimimaan Suomikirkkoon! 
 
 
Pastori Jarmo Tarkki 
jarmo.tarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jarmo.tarkki@socalsynod.org


 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Omput 1-2, Pellet,  
Sanna Siurumaa ja Nina Havia 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
antti.siika-aho@ramboll.fi 

Röllit 3-5 
Annukka hietala ja Jenni Vänttinen 
annukka.hietala@outlook.com 
jenni.vanttinen@hotmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
htiainen99@gmail.com 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Koululaiset 6-8 
Saija Taavettila ja Iida Leppäranta 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Webmaster 
Kati Wilska-Havia 
 

Isot koululaiset 
Milla Eskelinen 
milla.eskelinen@gmail.com 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Tex-lapset 
Taylor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Nina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen, Alexandra 
Aaltonen 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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