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PUHEENJOHTAJAN PALSTA/ EEVAN MIETTEITÄ 

 
 

   Suomi-koulun syksy on vierähtänyt puoleenväliin. Meidän uudet koulutilat ovat 

viihtyisät ja tilavat ja jokaiselle ryhmälle on löytynyt oma  luokkahuone. Alaluokat ja isot 

koululaiset ovat tänä syksynä yhdistyneet ohjaajapulan vuoksi, mutta tunnit ovat sujuneet 

eriyttävien tehtävien ja apuohjaajien avulla kiitettävästi. On ollut mukava aloittaa syksy 

innokkaiden ja ahkerien oppilaiden parissa, vanhoja asioita on kerrattu ja uuttakin on 

opittu. 

Tapaan silloin tällöin tällä mantereella suomalaista sukujuurta olevia amerikkalaisia 

aikuisia. Heidän yhteinen harminsa on ollut se, etteivät he ole aikoinaan panostaneet 

riittävästi suomenkielen opiskeluun.  Aikuisiällä he ovat huomanneet kadottaneensa osan 

kulttuuri-identiteetistään ja juuristaan.  

Monikulttuurisuus ja monikielisyys on rikkaus. Me Suomi-koulun ohjaajat haluamme 

antaa teille virikkeitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi suomenkielen ja suomalaisuuden 

osalta. Kodilla on kuitenkin merkittävin osa lapsen kielen kehitykselle. Lukeminen ja 

kirjoittaminen suomenkielellä on avainasemassa lapsen kielen kehityksessä puheen ja 

keskustelun oheella. Lisäksi keskustelun ohjaaminen lapsen kanssa haastavammalle 

tasolle päivittäin on edistymisen edellytys. ”Kiitos” ja ”ole hyvä” eivät kehitä kielitaitoa 

paljon.  

Kaikessa oppimisessa on tärkeä tiedostaa omat tavoitteet ja keinot niiden 

saavuttamiseksi. Välitavoitteiden asettaminen on hyödyllistä ja lasta on helpompi 

motivoida pienten välitavoitteiden onnistumisten kautta. Sekin on totta, että 

opetteleminen ei ole aina mukavaa vaan joskus jopa turhauttavaa ja tuskallista. Aina ei 

huvita lähteä kouluun, jossa pitää opetella vaikeita  sanoja ja asioita. Joskus lapsen tai 

vanhemmankin voi olla vaikea  nähdä vaikeuksien taakse, annamme helposti periksi 

silloin kun pitäisi ponnistella ja tehdä töitä. 

 

Mitkä ovat teidän perheen tavoitteet suomenkielen opiskelussa?    

  

Kenties teidän tavoitteenne on se, että vanhuusiässä saatte kuunnella lastenlastenne 

puhuvan suomenkieltä, että lapsenlapsenne tuntevat olevansa suomalaisia tai omaavansa 

suomalaiset sukujuuret. Teemme valintoja joka päivä lapsiemme parhaaksi, haluamme 

tarjota heille terveellistä ravintoa, riittävästi lepoa, kehittäviä harrastuksia ja onnistumisen 

kokemuksia. Tehkäämme myös valintoja suomenkielen taitojen edistämiseksi ja lapsen 

oman kulttuuri-identiteetin vahvistamiseksi. 

Me Suomi-koulussa haluamme tukea teidän  lapsianne suomenkielen opettelussa, kahden 

kulttuurin vaalimisessa ja yhteensovittamisessa. Haluamme motivoida lapsianne 

puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan suomenkielellä ja olemaan ylpeitä suomalaisista 

juuristaan. Positiivisella asenteella, kannustamalla ja neuvomalla pyrimme luomaan 

lapsille turvallisen oppimisympäristön jossa on mukava opiskella. 

Nähdään Suomi-koulussa!  

Eeva Toiviainen 

etoiviainen@gmail.com 

Alaluokkien opettaja, vanhempain edustaja 

mailto:etoiviainen@gmail.com
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KIRJASTOPALSTA 
  

  
Syksyn tuulet puhaltavat ulkona, mutta kirjastolla on mukavaa ja lämmintä. Aina löytyy hetki 
piipahtaa kirjastolla hakemassa jotain kivaa luettavaa ja/tai katsottavaa samalla kun 
täydentää omia karamellivarastojaan Suomi-puodista. Keskiviikkoisin saat myös näppärästi 
ostettua ruisleivät kirjastoreissulla. Tulehan lainailemaan, etenkin uusia suomalaisia DVD-
elokuvia on runsaasti tarjolla. 
  
Nyt matkaan ja kirjastolle, olemme auki keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13!   Maanantaille 
etsimme uusia kirjastohelppereitä, olisitko sinä halukas auttamaan?  
  
Lainauksiin, 
  
Leila ja kirjastohelpperit 
iltaleila@verizon.net 
214-228 2429   
 

 
 
 

 

http://us.mc842.mail.yahoo.com/mc/compose?to=iltaleila@verizon.net
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Syksyn 2010 koulupäivät/kouluteemat 
 
 
6.11     Ihminen 
 
 
20.11   Luonto 
 
 
11.12   Joulujuhla 
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Ohjaajien esittely 

Hei kaikki Suomi-koululaiset !  

Naamani alkaa varmaan olla jo tuttu vuosien takaa :) Tämä on kolmas vuoteni 

Palleroiden ohjaajana ja taitaapa olla jo 7.vuosi muuten vapaa-ehtoisena Suomi-koulussa. 

Tänä vuonna ohjaamisen lisäksi tiedotan myös Suomi-koulun asioista. Olen itse nauttinut 

jokaisesta Suomi-kouluvuodesta -- ja toivon, että kaikki Suomi-koululaiset nauttivat 

olostaan Suomi-koulussa. 

Mukavaa Syksyn jatkoa kaikille ! 

  

- Katariina Keränen 

 

Reipasta syksyn alkua kaikille! 

 Olen Mervi Keränen ja toimin Suomikoulun johtokunnan sihteerinä. Johtokunta 

kokoontuu noin kerran kuukaudessa ideoimaan tulevia Suomikoulun tapahtumia. 

Johtokunnassa työskentely on antoisaa vapaaehtoistyötä mukavien ja motivoituneiden 

"työkavereiden" kera. Myös kirjaston ja Suomipuodin väkeä pyrin auttamaan aina 

tarvittaessa. 
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Olen Tytti Lauhava-Kääriäinen, Omppu-ryhmän uusi opettaja. Puolitoista vuotias 

tyttäreni Luna on mukana tunneillani. Perheeseemme kuuluu myös isä Jani, aina 

aktiivinen jackrussellinterrierimme Morris. Olemme asuneet DFW alueella reilut kuusi 

vuotta. Tällä hetkellä kotimme on Flower Moundissa. Päivät kuluvat yhdessä Lunan 

kanssa touhuten. Omalla ajallani valokuvaan, harrastan monenlaista liikuntaa ja luen 

kirjoja. 

 

 
Tytti ja Luna 

 

 

Hei! 

Olen reipas, oma aloitteinen nuori nainen. Olen asunut useammassa paikassa ympäri 

maailmaa ja puhun kolmea eri kieltä. Vuosi sitten muutin Dallasiin opiskelemaan ja 

itsenäistymään. Tällä hetkellä opiskelen business/markkinointia North Lake Collegessa, 

Irvingissä. Tarkoitukseni on jatko opiskella paikallisessa yliopistossa. Harrastuksiini 

kuuluvat muun muuassa pienen Bambi-koiran hoito ja lenkkeily. Lapset ovat erittäin 

lähellä sydäntäni, sillä olen pienestä lähtien ollut lapsien ympärillä. Olen itse ollut 

aikoinaan Suomi-koulussa oppilas, mutta nyt olen saanut kunnian olla opettajan roolissa. 

Toivon että saan tutustua jokaiseen eskarilaiseen ja saadaan nauttia yhteisistä hetkistä! 

T.Hanna Vihavainen 
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Heippa.  

 
 

Nimeni on Suvi Salovaara ja toimin Röllit-ryhmän ohjaajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteen 
maisteri, mutta tällä hetkellä arkisin työskentelen muissa tehtävissä. Muutimme Tampereelta 

Dallasiin Sveitsin kautta mieheni kanssa tammikuussa 2010 ja asumme tällä hetkellä 
Richardsonissa. Tuleva syksy tuo varmasti paljon uutta ja innostavaa. Luvassa on pirteitä 

rytmejä, värikkäitä hetkiä ja paljon mielikuvitusta. 

Nähdään koululla!  
 

 

 

 

 

 
 
TIESITKÖ, ETTÄ VUONNA 2009 POHJOIS-TEKSASIN 
SUOMIKOULUN  VAPAAEHTOISET TYÖNTEKIJÄT 
AJOIVAT  20 941 km JA TYÖSKENTELIVÄT YHTEENSÄ 
2000 TUNTIA KOULUMME JA KIRJASTOMME HYVÄKSI. 

Maapallon ympärysmitta on noin 40 000 km.  
                                         Vuodessa on 8760 tuntia.  
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HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ! 

 

 

Tilda Nieminen, 15.10 

 

Alex Farhadi, 4.10 

 
 

 

  

Magic Kingdom elokuu 2010 

 

 
Grand Floridian Resort & Spa elokuu 2010 
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Suomi tietovisa 
 
Historia 
Missä rauhassa määriteltiin ensi kertaa Suomen itäraja? 
 
Kulttuuri 
Kuka kirjoitti Vänrikki Stoolin tarinat (1848-60)? 
 
Luonnontiede 
Mitä toista nimeä käytetään uunilinnusta? 
 
Maantiede 
Mikä on Suomen pisin järvi? 
 
Urheilu 
Missä Kemoran moottorirata sijaitsee? 
 
Yleistieto 
Mikä on Itä-Suomen läänin pääkaupunki? 
 
 

 
 

 

 

Vastaukset löydät lehden lopusta. 

 

 
 

Suomiyhteisön linkkejä 
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finnishlutheran.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

dallassuominaiset.com 

TOIMINTAA 

 Naistenkerho 

 Kirjakerho 

 Viinikerho 

 Puutarhakerho 

 Leffakerho 

 Espanjankielen 

kurssit 

 Ruokakurssit 

 Kulinaristikerho 

 Valokuvauskurssit 

 Leikkiryhmä 

 Golfkurssit 

 Tanssikurssit 

 

http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kirja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#viini
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#pihattaret
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leffa
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#ruoka
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kulinaristi
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#valokuvaus
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leikki
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#golf
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#tanssi
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Yhteystietoja 

OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
SYKSY 2010                                              SYKSY 2010 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Tytti Lauhava-Kääriäinen  
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Anni  Courtois  
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com  
 
 

PELLET 
Eliina Novamo 
Vilma Kuvaja 
pellet@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Suvi Salovaara 
rollit@suomi-koulu.com 

 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARIT 
Hanna Vihavainen 
eskarit@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Heidi Luukkonen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 
Tiia Hyde 
tex-lapset@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 ALALUOKAT 
Eeva Toiviainen  
alaluokat@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ISOT  
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isot@suomi-koulu.com  

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski  
Laura Kattilakoski 
Christian Partanen 
 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com  

SIJAISOHJAAJAT 
Heidi Luukkonen  
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

 
 
 

mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
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Tietovisan vastaukset 
  
Pähkinäsaaren rauhassa (1323) 
J.L.Runeberg 
Pajulintu 
Päijänne (119 km) 
Vetelissä Keski-Pohjanmaalla 
Mikkeli 
 
 

 
 Downtown Disney elokuu 2010 


