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Puheenjohtajan Palsta 
 
Kouluvuosi 2008-2009 pääsi vihdoinkin alkamaan viime 
viikon lauantaina iloisissa merkeissä, aurinko paistoi 
täydeltä terältä ja lämmintä riitti omiksi tarpeiksi. 
Koululaiset olivat hyvin valmistautuneet tärkeään 
päivään ja pääsivät nauttimaan opetuksesta jokainen 
omassa ryhmässään uusien ohjaajien ohjauksessa. 
Kaikissa ryhmissä riitti vilskettä, kun uudet ja 
vanhat koululaiset tapasivat toisensa.  Sillä välin 
vanhemmat tutustuivat uusiin perheisiin, nauttivat 
seurustelusta ja hyvistä tarjottavista. 'Päällemäsmärinä' 
oli huikeaa katseltavaa Suomi-yhteisön mahtava 
yhteisöllisyys ja yhteishenki, me täällä -hyvä Me!  
  
Vaikka meillä täällä, alkoi kouluvuosi rauhallisissa 
merkeissä (huolimatta Ike-myrskyn aiheuttamasta ekan 
koulukerran peruutuksesta), ei Suomessa ollut yhtä 
onnellista kouluvuoden alkua. Lapsien mentyä luokkiin, 
pidimme hiljaisen hetken Kauhajoelle menehtyneiden 
opiskelijoiden muistoksi ja kuuntelimme Pastori Irene 
Erkon koskettavat sanat. Itse äitinä ja Suomi-koulun 
puheenjohtajana halusin tuoda puheessani esille Suomi-
koulun mahdollisuudesta auttaa lastemme/koululaisten 
ja omien 'juurien' löytymisestä ja niiden ylläpitämisestä 
tässä kovassa maailmassa. Me teemme todella 
arvokasta työtä kaukana omasta kotimaastamme ja sen 
suomasta avusta/turvasta, olkaamme ylpeitä 
itsestämme. Toivon mahdollisimman monen Suomi-
yhteisössä asuvan perheen jaksavan kantaa vastuun 
omien juuriensa 'kastelemisesta ja vahvistamisesta', se 
on ainoa oikea keino pärjätä maailmalla; löytää oma 
vahvuus, kunnioittaa ja varjella sitä. Olemme 
vanhempina paljon vartijoina. 
  
Kaikkein eniten sydäntäni lämmitti uusien perheiden 
mukaantulo ja innostus, sekä vanhempien positiivisten 
palautteiden anto, myös korjaava negatiivinen palaute 
olisi suotavaa, jos sellaista on. Me Suomalaiset alamme 
vihdoinkin ymmärtämään positiivisen 'asenne ratkaisee' 
-merkityksen ja mitä se antaa antajalleen ja saajalle  -
lisää positiivista asennetta ja energiaa, ilman näitähän 
me emme jaksa tehdä tätä työtä Suomi-koululla 
menestyksekkäästi.  
  
Olemme pitäneet kunnia-asiana tehdä aina jotain uutta, 
kun uusi kouluvuosi pyörähtää alkuun, näin myös tänä 
syksynä. Tällä kertaa kohteenamme ovat 'Isot 
Koululaiset' ja heidän ohjaaminen. 13 vuoden täällä 
oloni aikana tästä ryhmästä on kasvamassa se kaikkein 
suurin ja samalla haasteellisin Suomi-koululle, siksi 
päädyimmekin antamaan heille ensi kertaa Suomi- 

 
 
koulun historiassa eri asiantuntijaluentoja perinteisen 
suomenkielen ja kieliopin sijasta. Johtoajatuksenamme 
on jatkaa kevään Perinnepäivätapahtuman tiimoilta 
perinnemuotoista koulua, jossa käsitellään jokaisena 
koulukertana tietty oppiaine kokonaisuudessaan. On 
biologiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, kotitaloutta, 
musiikkia, piirustusta, käsitöitä, historiaa, ...... 
muistattehan Te ne 'hikiset' kouluaineet, missä piti olla 
mukana :))  Ensimmäisenä aiheena oli biologia, jonka 
piti Jaana Kattilakoski käsitellen ihmisen anatomiaa ja 
muuta hauskaa, jonka vain tunnilla olijat tietävät. 
Seuraavien tuntien aiheet ja pitäjät löydät Suomi-koulun 
webbisivuilta 'Isojen Koululaisten' lukujärjestyksestä. 
Haluankin toivottaa kaikki, jotka haluavat  tulla 
kuuntelemaan em. luentoja (vaikka ei koskaan 
aikaisemmin olisi koululla käynytkään), tervetulleiksi. 
Käyhän tsekkaamassa sivut!  
  
Meillä on melkoinen 'teiniarmeija' täällä tällä hetkellä, 
joiden apua Suomi-koulukin tarvitsee ja jota he meille 
antavatkin. Tällä hetkellä meillä on 5 nuorta 
apuohjaajina -uskomatonta kuinka mahtavia He 
ovatkaan. Kovan kouluviikon jälkeen (joillekin ainoana 
vapaahetkenään) he ovat sitoutuneet auttamaan joka 
toinen lauantai Suomi-koululla, tämä jos mikä on 
Hatunnoston arvoinen teko -aivan huippua! Olkaa 
ylpeitä Heistä, he ansaitsevat sen. Kiitos Teille kaikille! 
  
Lopuksi haluan muistuttaa teitä kaikkia tulevasta nuorille 
suunnatusta 'Meidän Messu' -tapahtumasta sunnuntaina 
19.10 klo 17, minkä jälkeen eri Suomi-yhteisön 
organisaatiot järjestää yhteistä tekemistä lapsille ja 
nuorille eri tavoin.  Siellä tapaat takuuvarmasti viime 
kevään riparilaisia ja uudet syksyn riparilaiset, siellä 
tarjotaan nuorten herkkuja kirkkokahvien sijasta, 
tutustutaan toisiiin lapsiin ja nuoriin liikunnan, musiikin ja 
kivan tekemisen avulla. Suomi-koulu on ehdottomasti 
mukana tässä nuorille suunnatussa tapahtumassa 
monin tavoin. Tule mukaan katsomaan ja yllättymään! 
  
KIITOS Teille kaikille mahtavasta koulun aloituksesta ja 
jatkakaamme tästä eteenpäin! 
  
Hyvää alkanutta Halloween-kuukautta! 
  
Leila Jäämuru 
Suomi-koulun puheenjohtaja 
  
Ps. Muistathan kirjastomme ja Suomi-puodin, ne ovat 
auki nyt ma+ke+pe:na 11-13. Tervetulemas :))  
 



 
Syyskuu 2008                 www.suomi-koulu.com 
 

 
Kirjastokuulumisia! 
  
  
Uskomatonta, mutta totta, jälleen on 
syksy! Suomessa on koettu jo ensimmäiset 
yöpakkaset ja täällä vielä otetaan aurinkoa ja 
uidaan, on se niin väärin, allekirjoittanut tahtoo 
myös tänne yöpakkasia ja kirpeitä aamuja, mutta 
taidan olla yksin tahtoni kanssa. Oishan se niin kiva 
lueskella taas syksyn kirjauutuuksia 
takkatulen äärellä pimenevissä illoissa hyvän 
kahvin kera, eiks juu?!  
  
Olen rahdannut Suomesta taas runsaasti uusia 
kirjoja kaikenikäsille lukijoille kaikista kategorioista. 
Kaikki on jo melkein saatu kirjastojärjestelmäänkin, 
joten ei muuta kuin lainaamaan. Lisäksi olemme 
halunneet antaa teille enemmän mahdollisuuksia 
vierailla kirjastossamme, joten avasimme ovet 
jälleen joka maanantai ja perjantai samaan aikaan 
kuin perinteisenä kirjastopäivänä keskiviikkona eli 
11.00-13.00. Maanantaisin kirjastolla häärää Nina 
Pirhonen ja Ritva Partanen, perjantaina Satu 
Peltonen ja uutena Tytti Lauhava-Kääriäinen sekä 
keskiviikkoisin 'vanhat' tutut Milla Lindstedt, Juliet 
Kaarto, allekirjoittanut ja aina silloin tällöin Paula 
Välilä. Kaikille heille toivotan kivaa ja antoisaa 
syksyä kirjastolla Teidän kanssanne. 
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Kirjaston alaisuudessahan toimii myös pieni Suomi-
puoti, johon tavarat tilataan Chigagosta ja 
Vancouverista Kanadasta. Tilauksia tulee 
sattumanvaraisesti aina sen mukaan, kuinka heillä 
määränpäässä on tavaraa 
lähetettävänä/saatavana, ja joskus jotakin saa 
odottaa kauankin. Toivon jokaisen ymmärtävän, 
ettei kaikkea ole saatavana aina, tai sen saaminen 
saattaa kestää. 
  
Lisäksi haluamme palvella teitä tuomalla 
Grapevinessa tehtyä ruisleipää aina keskiviikkoisin 
kotiinviemiseksi ja perjantaille voitte jälleen 
tilata Juliet Kaarron tekemiä Karjalanpiirakoita 
ennakkotilausta vastaan. Mikäs sen mukavampaa, 
kun lähteä viikonlopun viettoon 
karjalanpiirakkapussi kädessä heiluen :))  -ja 
tietenkin toisessa kädessä pussillinen kirjoja. 
  
Siis nähkäämme kirjastolla, 
  
Leila Jäämuru 
Sk:n pj  
 
 
 

 
Suomi-koulun henkilökunnan esittelyt : 

 
 

 
 
 

Hei! Nimeni on Nina Pirhonen. Olen ollut kirjaston 
toiminnassa mukana alkuvuodesta 2008. Muutin 
Teksasiin mieheni Rikun kanssa jo yli 10 vuotta 
sitten ja viihdymme edelleenkin hyvin. 
Perheeseemme kuuluu myös kaksi ahkeraa 
lukutoukkaa, Oskari ja Petteri, jotka kaipaavat koko 
ajan uutta lukemista, ja sitähän Suomi-koulun 
kirjastolta löytyy! Tervetuloa lainailemaan! 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

Heipsan, olen Satu Peltonen, kirjastokaartin 
perjantaileidi syksystä 2007 alkaen. Muutimme 
mieheni kanssa Teksasiin kesäkuun 2007 lopulla ja 
asumme tätä nykyä Irvingin Valley Ranchissa. 
Perheemme karvaiseen katraaseen kuuluvat Elvis-
kissa, Roni-koira sekä Hummer-hevonen. Vaikka 
eläinten parissa puuhastelu viekin valtaosan 
vapaa-ajastani, jää aikaa myös mm. askarteluun, 
matkailuun ja lukemiseen. Kirjastoltahan saa 
lukuelämysten lisäksi myös uusia tuttavia ja hyvää 
seuraa, joten kirjastolla tavataan!  
 
Satu 
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Hei! Olen Tytti Lauhava-Kääriäinen Asumme 
mieheni ja jackrusselinterrierimme Morriksen 
kanssa kivenheiton päässä kirjastolta, Las 
Colinaksessa. Olemme viihtyneet Texasissa jo reilu 
neljä vuotta, vaikka pariksi vuoden tänne taidettiin 
tulla. Lukemisen lisäksi olen innokas 
hevosharrastaja ja  valokuvaaja. Valokuvausta olen 
opiskellut kolmen vuoden aikana North Lake 
Collegessa. Kirjastolla nähdään! 
 
=) Tytti 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Hei! 
 
Olen Tuija Räinä. Toimin koulun innokkaassa  
vapaaehtoistiimissä rahastonhoitajana. Olen ollut 
Suomikoulun jäsen kymmenisen vuotta. Parasta 
koulussa on kun saa tavata Suomalaisia ystäviä, 
uusia ja vanhoja, sekä tietenkin ylläpitää 
suomen kieltä ja perinteitä. 
 
Nähdään Suomikoululla! 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

Hei, olen Tiina Moilanen ja saapunut Dallasin vasta 
hiljattain. Tulen olemaan täällä jouluun asti 
Katariinan ja Janin perheen apuna. Ohjaan Suomi-
koululla Omput ja Pellet-ryhmiä. Se mitä kaikkea 
muuta alan täällä ollessani tekemään, on vasta 
suunnitteilla. Suomessa minua odottavat 
Liiketalouden opinnot ja heti kun niistä selviän, 
aloitan englannin opiskelun. Tavataan pian.  
 
Terveisin,  
Tiina 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Hei olen Katariina Keranen ja teen tätä Suomi-
koulun lehteä, sekä tänä vuonna ohjaan myös 
pienimpien, Palleroiden ryhmää. Dallas-vuosia on 
takana jo 10 ja niistä viisi olen ollut mukana Suomi-
koulun toiminnassa.  
 
Palleroiden kanssa tunnit kuluvat mukavasti 
laulellen, lorutellen, leikkien, soittaen ja jumpaten! 
Toivottavasti pääsemme myös kokeilemaan 
vauvojen värikylpyjä :) 
 
t. Katariina 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
Moi, 
  
Monet tuntee mut viime vuodelta mutta ne jotka ei 
nii, tässä on vähän tietoa musta.  
Mun nimi on Marcel Erkko. Asun Lantanassa 
ja käyn koulua Harpool Middle Schoolissa 6. 
luokalla.  Harrastan tennistä ja baseballia. Mä oon  
ollu Suomikoulussa vuoden ja aion varmaan 
pyöriä Isojen Koulaisten ja Eka-Toka  
luokkalaisten kanssa tänä vuonna.  
Odotan tulevaa vuotta innolla.  
 
Nähdään Suomi-koululla! 
 

--------------------------------------------------------------- 
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Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-
koulun puheenjohtajana ja pääkirjastonhoitajana. 
Olen asunut perheeni kanssa Teksasissa jo 13 
vuotta. Vapaaehtoistyöt ovat 'elämäni suola' ja 
vievät suurimman osan vapaa-ajastani.  
 
Suomi-koulun kehittäminen ja lasten/nuorten 
identiteetin vahvistaminen on yksi tärkeimmistä 
asioista, joihin haluan paneutua. Suomi-koulun 
kirjastotyö antaa siihen oivan avaimen -mikään ei 
ole niin tärkeää kuin oma äidinkieli ja sen 
käyttäminen, vaikkapa puutteellisestikin.  
 
Toivon voivani auttaa ja kannustaa myös Sinua 
löytämään kirjojen ihanan ja luvatun maan, joten 
näemmehän kirjastossa. 
 
iltaleila@verizon.net      cell: 214-228 2429 
 

 
------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Hei kaikki Rölli-ryhmäläiset ja vanhemmat, 
  
Nimeni on Misi Asunmaa - Mäkinen ja olen uusi 
Röllit-ryhmän ohjaaja. Perheeseeni kuuluu 
aviomies Tommi, Henry 10v. ja Aaron 4v. Meidän 
"Ave" onkin innokas Suomi-koulussa kävijä, sillä 
hän kyseli koko kesän, että: 
" Joko se Rölli-koulu pian alkaa?"  
 
Aven innostuksesta ihastuneena intouduin minäkin 
ilmoittautumaan ohjaajaksi.  Texasia olemme 
tallanneet viisi vuotta, joista kaksi olemme asuneet 
Flower Moundissa. Käyn kahdesti viikossa 
tekemässä vapaaehtoistyötä kirkon Day School- 
ryhmässä - se on ollut tosi kivaa. Viikonloput 
kuluvat poikien urheiluharrastusten parissa ja jos 

aikaa jää, minut löytää ikuisuusprojektini parista eli 
rakentamasta nukkekotia.  
 
Olen innokas ottamaan valokuvia 
ja varmasti Röllienkin touhuja dokumentoidaan 
valokuvin. Meillä on Röllien kanssa kiva 
syksy tiedossa, kun leikimme laululeikkejä, 
kurkistelemme lorupussiin, luemme satuja, 
askartelemme                     
ja teemme pikkukoululaisen harjoituksia.     
  
Pian nähdään,  
  
Misi 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Hei kaikki Eskarilaiset sekä vanhemmat ! 
 
Olen Paula Välilä ja ohjaan Eskari-ryhmää  
syyslukukauden ajan. Muutimme Dallasiin 2001 
vuoden alussa mieheni ja hänen työnsä perässä. 
 
Ammatiltani olen koulunkäyntiavustaja,  
mutta nykyisin minut löytää työn parista 
Flower Moundin Kohl´s:in kenkäosastolta. 
Suomi-koulun toiminnassa olen ollut 
mukana aikaisemminkin sekä kirjastolla että 
ohjaajana.  
 
Tämän syksyn aikana käymme läpi aapista,  
teemme sekä lasku- että aakkostehtäviä  
unohtamatta leikkiä, laulua ja askartelua.  
 
Iloista syksyä ja oppimisen iloa 
toivottaen, 
 
Paula Välilä 
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SUOMI-KIRKON TERVEISIÄ! 
 

Lokakuun ensimmäinen sunnuntai on nimeltään 
mikkelinpäivä. Sanan alkuperä samoin kuin Mikkelin 
kaupungin nimen alkuperä lähtee arkkienkeli Mikaelista, joka 
mainitaan  Raamatussa viidesti. Jo 400-luvulta lähtien on 
kristillisessä kirkossa vietetty arkkienkeli Mikaelille pyhitettyä 
mikkelinpäivää.  Myöhemmin mikkelinpäivästä on tullut 
kaikkien enkelien päivä.  

Mikkelinpäivä muistuttaa meitä suojelusenkelien  
olemassaolosta. Jumalan ja enkelten antamaa suojaa me 
kaikki niin isot kuin pienetkin kaipaamme.  
Enkeliusko elääkin ja on voimissaan. Kirkon 
Tutkimuskeskuksen mukaan joka toinen suomalainen uskoo 
enkeleihin. Enkeli mainitaan nykyisin usein iskelmäteksteissä. 
Sanoma niissä on samansuuntainen kuin J.S. Bachin 
mikkelinpäivän kantaatissa "Enkelit, jääkää luokseni!"  
 
Nykyisin seurakunnissa pidetään yleisesti mikkelinpäivänä 
perhemessuja. Mikkelinpäivä on paitsi enkelten, myös lasten 
sunnuntai. Jeesuskin nostaa lapsen keskiöön opetuslasten 
kysyessä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Hän 
kehottaa ottamaan esimerkkiä lapsista, sillä heidän enkelinsä 
näkevät joka päivä Taivaan Isän. 
 
Enkeli kuuluu näkymättömään maailmaan. Kristillisessä 
perinteessä tunnetaan nimeltä myös arkkienkelit Gabriel ja 
Rafael. Taiteessa on luotu enkeleistä mitä moninaisimpia 
hahmoja. Enkelit esiintyvät ahkerasti myös lastenkirjoissa, 
postikorteissa ja kiiltokuvissa.  
 
Millainen on enkeli? Läpi Raamatun enkeli ilmestyy paikalle, 
kun jotain ratkaisevaa on tapahtumassa. Hän on paratiisin 
portilla, ilmoittamassa Jeesuksen syntymästä, riemuitsemassa 
jouluyönä, vahvistamassa Kristusta Getsemanessa ja 
julistamassa tyhjän haudan ihmettä. Enkeli on viestintuoja 
tuonpuoleisesta todellisuudesta. Siksi Luther kehottaa 
rukoilemaan iltaisin: "Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, 
ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa."  

Suojelusenkelit olkoot kanssasi! 

Irene ja Seppo 

PS. Suomi-kirkko on aloittanut varhaisnuorten (7-12 
vuotiaat)toimintaillat joka toinen torstai. Illoissa on tytöille ja 
pojille omaa ohjelmaa; kädentaitoja, pelejä, liikuntaa, 
askartelua yms. Samaan aikaan on pienemmille lapsille 
leikkivä kirkko. 

Middle- ja High-school-ikäisille on nuorten illat noin kerran 
kuussa. Seuratkaa kirkon kotisivuja www.finnishlutheran.org  
ja lähettäkää sähköpostiosoitteenne papin postiin, niin saatte 
aina ajankohtaiset Suomi-kirkko tiedotteet kotiinne. 

http://www.finnishlutheran.org/
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Suomi-koulun Luokat ja Ohjaajat  
Syksy 2008 

Suomi-koulun Johtokunta 
Syksy 2008 

Pallerot (0-1v.) 
Katariina Keränen 
katariina.keranen@gmail.com 
469 734 2370 

Puheenjohtaja 
Leila Ylinärä-Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
21 228 2429 

Omput (1- 2v.) 
Tiina Moilanen 
moilanen.tiina@gmail.com 
817 965 6742 

Varapuheejohtaja 
Kristiina Ahlfors 
kriahlfors@gmail.com 

Pellet (2 - 3v.) 
Tiina Moilanen 
moilanen.tiina@gmail.com 
817 965 6742 

Sihteeri 
Anni Courtois 
anniparvi@hotmail.com 

Röllit (3 - 4v.) 
Misi Asunmaa-Mäkinen 
misi1@verizon.net 
 

Ohjaajien Edustaja 
Paula Välilä 
paula_valila@verizon.net 

Eskari (5- 6v.) 
Paula Välilä 
paula_valila@verizon.net 

Vanhempien Edustaja 
Mervi Keränen 
mervi.keranen@yahoo.com 

Eka-Tokaluokka (7- 8v.) 
Eveliina Palenius 
eveliinapa@gmail.com 

Tiedottaja 
Mervi Nieminen 
mervi.nieminen@verizon.net 

Isot Koululaiset (yli 9v.) 
Vaihtelevat luennoitsijat 
 
 

Suomikoululainen 
Katariina Keränen 
katariina.keranen@gmail.com 
469 734 2370 
 

 Webmaster 
Jani Lehti 
jani.lehti@gmail.com 
 

 
 

   

Syksyn 2008 koulupäivät ja 
teemat 
 
11.10. Historia 
25.10. Käsityö 
8.11. Uskonto 
22.11. Kotitalous 
13.12. Joulujuhla 


