
 

 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Hei kaikki Suomi-koululaiset, 

 

 Syksy on alkanut mallikkaasti koulussamme ja reippaita koululaisia on ollut joka ryhmään. Kuten 

monet ovat jo varmasti huomanneet, olemme lisänneet kouluryhmiä ja pienentäneet niiden ikähaitaria, 

jotta saisimme jokaiselle lapselle häntä eniten motivoivan ryhmän. Kun ryhmän koko ja ikähaitari on 

pieni, on opetuksen taso ja siitä saatu anti paljon mielekkäämpää pienen koululaisen silmin. 

Haluamme, että kaikki Suomi-koulussa käyvät saavat tunneilta eväitä suomen kielen hallintaan oman 

ikänsä tasoisesti, ei niin, että istut ja olet vain mukana, mutta et pysty osallistumaan. 

 

Koulumme ei ole unohtanut vanhempiakaan. Suomen Opetushallitukselta tuli uusi määritelmä 

osallistumiselle, ja me otamme sen heti käyttöön. Yritämme saada teitä osallistumaan, 

osallistuttamalla. Otattehan haasteen vastaan! Aloitamme Vanhempien vartti -sarjan, mikä tapahtuu 

kahvinjuonnin lomassa kahvilassa pienimuotoisena keskusteluna ja ajatuksenvaihdolla teidän kaikkien 

kesken. Tällä kaikella haemme teiltä vanhemmilta informatiivista tietoa, mitä ajattelette, miten 

haluaisitte koulumme toimivan, ja miten saamme sen tapahtumaan mahdollisimman helposti ja kaikkia 

tyydyttävästi. 

 

Uusia ideoita ja ajatuksia lentelee koko ajan meidän kaikkien tekijöiden päässä, jotkut ovat 

toteutettavissa ja osa täytyy hylätä. Monen asian kohdalla päätökset voivat ovat vaikeita, mutta 

vanhemmat voivat auttaa meitä siinäkin. Koulu ei ole meidän leikkikenttä, se on koko yhteisön  
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vaikuttamisen paikka. Tehdään siitä meille paras paikka, aina joka toinen lauantai klo 10-12! 

 

Olette kaikki tervetulleita! Tulkaa mukaan !! 

 

Puheenjohtaja Leila Jäämuru 

 

Kotiaiheen tuotoksia ensimmäiseltä Suomi-koulukerralta! 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 
 
Kirjastolla näet uusia uutuuksia, siis kirjoja että 

henkilöitä. Samalla ostat herkut ja leivät. Lopuksi 

saat vielä makoisat Presidentti-kahvit. Siis 

kirjastolle, olemme auki joka maanantai, keskiviikko 

ja perjantai klo 11.30-13.30. 

 

Tule käymään!! 

 

-kirjastoväki- 

 

 

 

Ps. Kuvia kirjoista matkalla uuteen Suomi-kouluun 

Bogotaan, Kolumbiaan. 

 
  
- 
 
 

 

 

 
Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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Suomi-koulu Facebookissa 
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Johtokunnan esittely 

 
 
Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-koulun 

puheenjohtajana ja pääkirjastonhoitajana.  

 

20 vuotta Teksasissa tuli täyteen syyskuussa. 

Perheeseeni kuuluu mies Vesa, seniorivuotta lukiossa 

käyvä Vilma ja juuri Suomeen palannut Verneri, joka 

lähti Aalto yliopistoon tekemään master -tutkintoa.  

 

Suomi-koulun jatkuva kehittäminen ja sen pitäminen 

ajanvirran mukana sekä kirjastotyö puodin ohessa vie 

runsaasti aikaa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin lasten ja 

nuorten mukaanottaminen kaikkeen toimintaan, heidän 

suomalaisen indentiteetin vahvistaminen vieraassa 

maassa, sekä oman äidinkielen käyttämisen opastaminen. 

 

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Teksasin Suomi-yhteisöön, ollaan aktiivisia ja tehdään toisistamme 

vahvempia 'vieraalla maalla'.   

 

-Leila- 
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Hei! 

 

Olen Nina Pirhonen ja toimin Suomi-koulun sihteerinä. 

Tehtäviini kuuluu johtokunnan kokouksiin ja vuosikokouksiin 

osallistuminen sekä näiden pöytäkirjojen kirjoittaminen ja 

arkistointi.  Lisäksi laadin lomakkeita, kirjaan 

vapaaehtoistyötunteja sekä auttelen missä milloinkin tarvitaan.  

 

Voit tavata minut myös Suomi-koulun kirjastolla, jossa touhuan 

vähintään kerran viikossa. Normaalien kirjastorutiinien 

hoitamisen lisäksi vastaan puodin tuotteiden hankinnasta sekä 

lehtitilauksista. 

 

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä? Lisäapua sekä koululle 

että kirjastolle kaivataan aina! 

 

 
 

Hei, nimeni on Helena Tiainen. Toimin tällä hetkellä 

rahastonhoitajana. 

Olen ollut Dallasin Suomikoulun toiminnassa mukana monella eri 

tavalla vuodesta -96 lähtien, 

ensin omien lasteni kanssa ja nyt on toinen kierros meneillään lasten 

lapsieni kanssa. 

Haluan heidänkin oppivan tämän hassun kielen, mitä mummi puhuu. 

Tavataan koululla. 
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Hei,  

 

Olen Aino Aaltonen ja toimin Suomi-koulun tiedottajana. Minun käsistäni 

lähtee joka koulukuukausi ilmestyvä Suomi-koululainen lehti ja Suomi-

koulua koskevat sähköpostit sekä Facebook-tiedotukset. 

 

Jos sinulla on juttuideoita Suomi-koululaiseen tai olet hyvä kirjoittamaan, 

ilmianna itsesi minulle! Julkaisemme mielellämme juttuja ja valokuvia. Jos 

kiinnostuit kirjoitushommista lähetä viestiä osoitteeseen 

ainoaaltonen@yahoo.com tai suomikoulu@gmail.com   

 
 
 
Hei, olen Viivi Almira ja asun perheeni kanssa Dallasissa. Muutimme tänne Suomesta reilu vuosi sitten 

puolisoni työkomennuksen ajaksi. Suomi-koulun johtokunnassa olen 

toiminut ohjaajien edustajana viime syksystä lähtien. Lisäksi olen 

Röllien ryhmänohjaaja. 

 

Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja työskentelen General 

Electric:llä terveydenhoitoteknologian parissa, mutta tällä hetkellä 

olen äitiys/opintovapaalla. 

 

Suomi-koulu on avannut minulle oven ihanaan vapaaehtoistyöhön. 

Kiitos kaikille mahtaville oppilaille ja heidän aktiivisille vanhemmille, 

jotka ahkerasti kuskaavat lapsiaan kouluun - jopa lauantaisin. 

Mukavaa syksyä kaikille.  

Nähdään koululla, 

 

Viivi 

Syyskuu, 2015 
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Hei, 

 

Olen Santeri Leskinen ja toimin Suomi-koulun 

johtokunnassa sekä koulun webbarina. Olen asunut 

Yhdysvalloissa seitsemän vuotta ja tällä hetkellä 

kotimme on Colleyvillessä, noin 40 minuutin ajomatkan 

päässä Dallasista. Perheeseeni kuuluu vaimo Olivia ja 

tyttäreni Scarlett. Suomi-koulun toiminnassa olen ollut 

mukana parisen vuotta ja johtokunnassa olen saanut 

tilaisuuden tutustua mukaviin ja tehokkaisiin 

vapaehtoistyöntekijöihin. Suomi-koulu on mielestäni 

erittäin tärkeä ja arvokas paikka kaikille Pohjois-

Teksasissa asuville Suomalaisille ja koulu ja sen yhteydessä oleva kirjasto tarjoaa mahtavan 

mahdollisuuden tutustua alueen muihin Suomalaisiin. 

 

 

 
 

Hei kaikille, nimeni on Toni Sjö. Olen ollut Suomi-

koulun toiminnassa mukana vuodesta 2013. Toimin 

tällä hetkellä Suomi-Koulun varapuheenjohtajana. 

 

Perheeseemme kuuluvat vaimoni Merja ja reipas 

Joel poika. Olemme olleet täällä metroplexin 

alueella vuoden 2013 alusta ja viihdymme oikein 

hyvin. On ollut ilo huomata, että täällä on hyvin 

aktiivinen Suomi-koulu.  

Toni 

 

Syyskuu, 2015 



 

 

 
Finnish-American Business Guild 
  
FABG:n eli bisneskillan tarkoitus on yhdistää suomalaisia ja suomalaisia firmoja sekä keskenään 
että paikallisten ihmisten ja yritysten kanssa. Tarjoamme ilmaiseksi neuvoja ja kontakteja 
yksilöille ja yrityksille, jotka toimivat tai haluavat toimia DFW alueella. Olemme osa 
suomalaisten kauppakamarien USA:n verkostoa. 
  
Päätapahtumamme on vuosittainen itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa juhlistetaan Suomen 
itsenäisyyttä ja palkitaan suomalaisia ja suomalaissyntyisiä high school-senioreita stipendeillä, 
jotka on nimetty Suomen presidenttien mukaan. Lisäksi järjestämme Hockey Night-iltoja ja 
kysynnän mukaan esitelmiä tai yritysvierailuja. 
  
Killan toiminta ei ole rajattu millekään pienelle piirille, vaan käytännössä kaikki, jotka ovat 
toiminnasta kiinnostuneita, ovat tervetulleita mukaan. Tapahtumiin voi osallistua, vaikkei 
haluaisikaan liittyä jäseneksi. Tervetuloa mukaan. 
  
http://www.fabg.org/ 
  
Lisätietoja saa esimerkiksi osoitteesta: sami.simula@okmetic.com 
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Monet firmat kannustavat työntekijöitään vapaaehtoistyöhön itsensä valitsemien yhteisöjen 

tukemiseksi. Erilaisten kannustinohjelmien avulla työntekijöiden avustustyötä halutaan tukea joskus 

myös rahallisesti.  

 

Suomi-koulu sai hiljattain $750 shekin Verizon Wireless’lta Vesa Jäämurun kirjattua yli 50 tuntia 

vapaaehtoistyötä Suomi-koulun hyväksi. Vesa toteutti Suomi-puodille varastonhallintaohjelman ensin 

excelin ja viivakoodinlukijan avulla, jonka jälkeen päätettiin toteuttaa puodin myyntipiste Squaren 

avulla. Varaston ja tilausten hallinta sekä puodin tulojen tilitykset ovat näin paremmin hallinnassa ja 

käteiskaupasta on siirretty sähköiseen maksuliikenteeseen pankkikorttien avulla. Myynnin ja 

kirjanpidon tueksi tehtiin samalla myös tilikirjaukset erilliseen online-järjestelmään. 

 

 Suomi-koulu haluaakin kiittää Vesaa ja Verizon Wirelessia tästä arvokkaasta tuesta koulun hyväksi. 
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Teksas Faktaa 
 
Monarkki-perhoset ja niiden vaellus 

 

Oletko syksyn tullen huomannut, että ilmassa lentelee oranssinkeltaisia perhosia, joilla on mustia ja 

valkoisia yksityiskohtia siivissään? Perhonen on saattanut yllättää sinut liikenteessä lentäen 

moottoritien yllä yksin, tai suurena; sata- tai jopa tuhatpäisenä parvena puistossa tai luonnon 

läheisyydessä. 

 

 

 

Tämä perhonen on Monarkkiperhonen, joka vuonna 1995 lisättiin Teksasin kansallishyönteisten 

joukkoon. Monarkki on kaunis, jopa majesteettiseksi kutsuttu perhonen. Se on perhoseksi 

suurikokoinen sen siipien kärkivälin ollessa 8,5–12,5 cm  

 

Monarki-perhosista erikoisen tekee se, että ne vaeltavat vuosittain muuttolintujen tavoin Pohjois-

Amerikan Suurilta järviltä Meksikoon ja takaisin. Syksyllä perhoset suuntaavat etelään Meksikoon ja 

palaavat keväällä pohjois-Amerikkaan.  

 

Syyskuu, 2015 



Erona muuttolintuihin Monarkeilla on se, että sama yksilö ei palaa syntymäseuduilleen sillä perhonen 

elää vain pari kuukautta. Edestakaiseen matkaan Meksikon ja Pohjois-Amerikan välille tarvitaan 3-4 

sukupolvea. Monarkkiperhosten on todistettu vaeltaneen jopa Atlantin yli. 

 

 

 

Nyt syksyllä on käynnissä siis  Monarkkien muutto pohjoisesta etelään. Teksasin kohdalla, ja tällä 

Dallasin alueella, perhosia tavataan syyskuun lopulta lokakuuhun. Perhoset lentävät lämpimien 

ilmamassojen mukana. Vaelluksen pituus on noin 3000 mailia. Perhoset lentävät päiväsaikaan ja 

lepäävät yöllä tuuheiden puiden oksien alla, jossa ne ovat suojassa vihollisiltaan, kuten linnuilta.  

 

Monarkki on ainut perhoslaji, jonka tiedetään tekevän tämän tyyppistä vaellusta. Monarkkeja ja niiden 

käyttäytymistä 40-vuotta tutkinut Dr. Fred Urquhart kertoi Monarkkien vaelluksesta julkisuuteen vasta 

1975. 

 

Ihmiset monissa osavaltioissa odottavat Monarkkejen vaellusta ja raportoivat siitä Monarkkejen 

vaellusta seuraavalle nettisivulle. Monarkkeja voi houkutella omaan puutarhaan istuttamalla sinne 

mesisilkkiyrttikasveja (Milkweed) (Asclepias syriaca), jolloin perhosten vaellusta voi seurata omalta 

pihalta käsin! 

 

Värikästä syksyä! Toivottaa Aino 

Monarkkejen vaelluskarttaa voi katsoa täältä: https://www.learner.org/jnorth/maps/monarch.html  

Syyskuu, 2015 

https://www.learner.org/jnorth/maps/monarch.html


 

 

Esittelyssä Southlake 

Tervehdys! Olen Teilor ja toimin Oskarin kanssa ohjaajana isojen koululaisten ryhmässä. Olen asunut 

täällä Teksasissa noin yhdeksän vuotta. Suurimman osan ajastani olen viettänyt Southlakessa. joka; 

sijaitsee noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä 

Dallas Fort- Worthin lentokentältä. Southlake on 

idyllinen asuinalue, jossa amerikkalainen jalkapallo 

on maailman napa.  Meillä on jopa sanonta ”protect 

the tradition” mikä  suomeksi merkitsee ”suojelkaa 

perinnettä”, tarkemmin voittamisen perinnettä. Mutta 

jos jalkapallo ei kiinnosta, valittavana on muita 

urheilulajeja ja  taideaineiden opetus on myös 

huippuluokkaa!  Southlaken koulupiiri onkin rankattu 

Teksasin parhaaksi tänä vuonna.  

 

Southlake on hyvin perhekeskeinen alue, 

erityisesti kouluikäisten perheet viihtyvät 

täällä.. Nuoret aikuiset  suunnistavat 

Dallasiin tai Fort Worthiin  etsimään 

mieluisempaa tekemistä. Kummatkin 

kaupungit ovatkin kätevästi noin 

kolmenkymmenen minuutin ajomatkan 

päässä. Southlake sijaitsee Grapevine-

järven eteläpuolella, minkä perusteella se 

on nimensäkin saanut. .Järven huikeista 

ilotulituksista voi nauttia kesäperjantaisin 

joko veneestä tai rannalta. Täällä on myös erittäin kiva ulkoinen ostokeskus, Southlake Town Square; 

josta löytyy milloin mitäkin kivaa päälle pantavaa, elektroniikkaa tekniikan ystäville ja lahjatavaroita 

jokaisen makuun. Ei täältä nälkäisenäkään poislähetetä! 

Syyskuu, 2015 
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Suurennuslasi kuvakilpailun satoa! 
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SNY.N SYYSKOKOUS 
 
Suomalaiset Naiset Tervetuloa mukaan viettämään leppoisaa 
iltaa suomalaiseen tyyliin! 
 
Aika: Lauantai 3. lokakuuta 2015 klo 18.30 
 
Paikka: Anne Metson kotona (osoitteen saat lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen sihteerisny@gmail.com 
 
Ilmoittautumiset mielellään torstaihin 1. lokakuuta mennessä. 
 
Varaathan mukaan $15 jäsenmaksua varten. 
 
--  
SNY Sihteeri 
Kaisa-Liisa Peltonen 
 
Suomlaisten Naisten Yhdistys löytyy myös Facebookista. 
Ryhmän nimi on Suomalaisten Naisten Yhdistys, Dallas Texas 

 

Syyskuu, 2015 
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Suomikirkon kuulumisia 

Suomikirkon syksy 2015 

 

Aloitimme tämän syksyn ohjelman mahtavalla Sibelius 150 konserttimessulla San Diegossa. Lukuun 

ottamatta kahta Pekka Simojoen kuorokappaletta, kaikki muut olivat Sibeliusta. Dallasin oma kanttori 

Ruusamari Teppo ja sellisti Jussi Makkonen tekivät uskomattoman vaikuttavaa taidetta, kuten 

saimme kokea viime vuoden toukokuussa Dallasissa. Terhi Miikki-Broersma säesti ja johti kuoroa, 

Jari Suomalainen, entinen Oulun sinfoniaorkesterin viulisti, toi oman taitavan panoksensa mukaan 

kokonaisuuteen. Irene Marie Patton lauloi ”Souda, souda sinisorsan” ja ”Arioson”. 

 

 

 

Joulukuu, 2014 

 

Syyskuu, 2015 



Konsertti päättyi aivan huimaan Ruusamarin ja Jussin esittämään Finlandiaan. Kappaleen loputtua liki 

kaksisataapäinen kuulijajoukko nousi seisomaan bravoo huutojen kera. Harvinainen näky 

suomalaiskonsertissa. 

 

Kahvin aikana Terhi soitti hanuria ja Jari viulua. Päivä oli mitä upein. 

 

Ruusamari, Terhi, Jussi ja Jari pitivät samanlaisen konsertin myös Piilaaksossa, jossa kuulijoita oli n. 

135.  Laulajana oli Kati Pienimäki-Schenker. Sunnuntaina Ruusa ja Jussi soittivat messussa, Terhi 

säesti virsiä fagotilla ja soitti pianoa energisellä tyylillään. 

 

Suurkiitos kaikille taiteilijoille ja erityisesti Terhille, joka oli ideoinut koko tapahtuman. Tästä on hyvä 

jatkaa.  

 

Pohjois-Teksasin ensimmäinen messu pidetään sunnuntaina, lokakuun 11. päivä klo 15.00.  

 

Sunnuntaina marraskuun 15. päivä klo 15.00 saamme vieraaksemme pastori Seppo Vesalan, 

joka toimittaa jumalanpalveluksen.  

 

Kauneimmat joululaulut lauletaan sunnuntaina joulukuun 13. päivä klo. 15.00. 

 

Kaikki messut pidetään Rejoice Lutheran Churchillä, 532 E. Sandy Lake Rd. Coppell, TX 75019. 

 

Pohjois-Teksasin Suomikirkon rippikoulu alkaa lokakuun 11. päivänä klo. 13.00 kirkolla. 

Rippikoululaisia on neljä. Vielä on mahdollista ilmoittautua. Mukaan pääsevät kaikki, jotka ovat 

syntyneet vuonna 2001 tai sitä ennen. Ota yhteys pastori Jarmo Tarkkiin. 

 

Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja sydämellisesti tervetuloa kirkkoon. 

Pastori Jarmo Tarkki 

Jarmotarkki@socalsynod.org  (805)350-1667 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
- 
 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

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

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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