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Syksy pyörähtää
käyntiin

Koulut ovat taas alkaneet, vaikka ei
helteestä uskoisi... ja niin pyörähtää
käyntiin myös Suomi-koulu! 
Toivomme näkevämme kaikki vanhat
suomikoululaiset kuin myös uudet
perheet 11.9 Suomi-koulun uusissa
tiloissa Nokia-talolla Cyprys Watersissa,
Dallasissa. Uudet tilat ovat Nokian
jäljellä olevassa rakennuksessa Enzon
Pizza paikkaa vastapäätä.

Elokuu 2021



Puheejohtajan
tervehdys
L E I L A  J Ä Ä M U R U

Onko Teksasin Suomi-koulu sinulle jo tuttu,
oletko jopa joskus käynytkin siellä? Entäpä,
oletko löytänyt tai tutustunut koulun ja
kirjaston omiin FB-sivuihin, instagram-
tiliimme tai “sieltä kaikki asiat löytyvät"
webbisivuumme? 

Teksasin suomi-koulu toimii Dallasissa
Nokian uusissa tiloissa ja juhlistamme tänä
vuonna koulumme 30-vuotista taivalta!
Tuhannet lapset ja lukemattomat ohjaajat
näinä vuosina ovat yhdessä ylläpitäneet
suomen kielen rikkautta alueellamme. Me
kaikki olemme antaneet lapsillemme sekä
tietoa että taitoa käyttää suomen kieltä
heidän omien innostusten ja mielihalujensa
mukaan. Suomi-koulut ympäri maailmaa
tekevät todella arvokasta työtä kaukana
omasta kotimaastamme ja sen suomasta
avusta ja turvasta. Yritetään -me kaikki-
jaksaa kantaa vastuu omien juuriemme
vahvistamisesta ja ylläpitää suomen kieltä
elämässämme mukana vaikka pienestikin.

Ensimmäisellä koulukerralla tutustutaan
uusiin tiloihin ja toisiimme, ja tietenkin
toivomme paljon uusia perheitä mukaan
joukkoomme. Tarvitsemme teitä kaikkia
tuomaan positiivista asennetta, energiaa ja
elämänuskoa kouluumme näissä
haasteellisissa ajoissa, kun korona ei
meinaa hellittää otettaan mielistämme.
Yhdessä jaksamme tehdä tätä työtä Suomi-
koulullamme menestyksekkäästi. Kaikki
tietävät, että yhteisöllisyys ja yhteiset
tapahtumat ovat tärkeitä koko Suomi-
yhteisölle, se tuo voimaa ja virtaa kaikkeen
tekemiseen. Suomalaisuus kantaa pitkälle!!

Tällä hetkellä kaipaamme uusia tekijöitä
joka saralle. 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 ja aletaan
suunittelemaan juhlia 30-vuotiaalle! 

KUTSUN SINUT
SUOMI-KOULUUN,
TERVETULOA!

-LEILA
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Suomi-koulu alkaa!
La 11.9 klo 11.09 

UUSISSA TILOISSA NOKIAN
TOISESSA TALOSSA

Sisälle Enzon pizzaa vastapäätä

Tule vaihtamaan kesän

kuulumiset ja tutustumaan

uusiin koululaisiin!
Maskit

mukaan!

3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.google.com/maps/place/Nokia,+Inc/@32.9364164,-96.9844994,18.82z/data=!4m9!1m2!2m1!1snokia!3m5!1s0x864c29d267835b05:0xb27f5162dea26f75!8m2!3d32.9365678!4d-96.9850164!15sCgVub2tpYSIDiAEBkgEYZWxlY3Ryb25pY3NfbWFudWZhY3R1cmVy


Tarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaita
vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...   

Ohjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekä
johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!

Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-
koulun toimintaan!koulun toimintaan!koulun toimintaan!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:   
suomi-lehti@suomi-koulu.comsuomi-lehti@suomi-koulu.comsuomi-lehti@suomi-koulu.com

LINKKI

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/get-involved-1


Suomi-koulun
sääntömääräinen vuosikokous

Lauantaina 25.9 klo 11.15-11.30
Tule mukaan vaikuttamaan Suomi-koulun

asioihin!

Tervetuloa mukaan!

Suomi-koulun uusissa
tiloissa Nokia-talolla

SISÄÄNKÄYNTI
ENZON PIZZAA
VASTAPÄÄTÄ

SUOMI-KOULU täyttää tänä
vuonna 30v! Juhlan
kunniaksi haluamme
pistää pystyyn juhla-logo
ja -slogan kilpailun! Auta
meitä keksimään sopiva
logo ja/tai slogan juhlan
kunniaksi.

Ehdotuksesi voit
lähettää osoitteeseen:

suomi-lehti@suomi-
koulu.com

VOITTAJALLE PALKINTONA
LAHJAKORTTI SUOMI-

PUOTIIN!

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
https://www.google.com/maps/place/Nokia,+Inc/@32.9364164,-96.9844994,18.82z/data=!4m9!1m2!2m1!1snokia!3m5!1s0x864c29d267835b05:0xb27f5162dea26f75!8m2!3d32.9365678!4d-96.9850164!15sCgVub2tpYSIDiAEBkgEYZWxlY3Ryb25pY3NfbWFudWZhY3R1cmVy


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästä
Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
Suomikoulun typistetty kirjasto
ja verkkokauppa jatkaa
toimintaansa vielä toistaiseksi
Ninan kotoa käsin, Flower
Moundista. Tarjolla on muun
muassa paljon erilaisia
salmiakkeja ja lakritsia.
Täydennystä
suklaavalikoimaamme saamme
kunhan ilmat viilenevät. 

Jos olet kiinnostunut lainattavista
kirjoista tai lehdistä, ota yhteyttä
Ninaan (WhatsApp 972-693 8782) ja
pyydä päivitettyjä kirja- ja
lehtilistoja.

Tilaamalla herkkuja puodistamme,
tuet Suomi-koulun toimintaa.
Tervetuloa!

t. Kirjaston väki

https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


KUUKAUDEN KUVAT


