
 

 

 

 

 

 
 

 
Jouluisia muistoja vuosien takaa! 
 
Kun olin pieni enkä vielä osannut kirjoittaa enkä lukea, mutta 
halu saada kaunista kirjoitusta aikaiseksi oli niin suuri, että 
pyysin joulupukilta ruutuvihkoa lahjaksi, jotta voisin harjoitella 
ihailemaani äitini kaunista kaunokirjoitusta. 
 
Yllätys olikin suuri kun sain joulupukilta lahjaksi puntin (=6 kpl) 
ruutumuistilehtiöitä ja ihan ikioman sinisen kuulakärkikynän. En 
malttanut odottaa, että olisin säästänyt vihkoja siihen asti kunnes 
osaisin oikeasti kirjoittaa vaan menin vaatenaulakon pimeimpään 
nurkkaan isäni pitkien pomppa-palttoiden alle ja aloin kirjoittaa ... 
"siansaksaa". Sain istua ihan rauhassa salaisessa paikassani ja 
töhertää koko puntin omasta mielestäni todella kaunista 
kirjoitusta. Jossain välissä poissaoloni huomattiin ja voi sitä 
surun määrää, kun hartaasti tehtyä "kaunokirjoitustani" ei 
arvostettu, päinvastoin sain kuulla olevani aivan mahdoton, liian 
nopea ja muutenkin ihme epeli!  
 
Nyt kun nuorten tulevaisuus on meidän vanhempien käsissä, 
olisi meidän hyvä muistaa kannustaa, luoda unelmia nuorille ja 
uskoa heidän tekemisiinsä. Annetaan heidän harjoitella vaikka 
koko puntti siansaksaa kaunokirjoituksella, nähdään siinä 
toiminnassa nuoren oma usko itseensä, annetaan hänen 
unelmoida ja elää täysillä! 
 
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tänä Suomen 100 juhlavuonna kulkeneet samaa matkaa 
kanssamme, auttaneet, tukeneet, uskoneet, luottaneet ja olleet yhdessä tekemässä!  
 
Kiitos kaikille, jotka jatkatte matkaanne muihin haasteisiin ja myös teille, jotka jaksatte uskoa 
tekemiseenne jatkamalla yhdessä tekemistä Suomi-koulussamme. 
 
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka teette työtä meidän kaikkien puolesta Suomi-koululla ja Suomi-
koululle, teitä jotka johtokunnassa suunnittelette ja päätätte, teitä jotka koulussa opetatte ja ohjaatte 
lapsiamme ja teitä jotka kirjastolla ja Suomi-puodissa uurastatte. Kiitän kaikkia Suomi-yhteisön 
jäseniä, jotka jollain tavalla olette auttaneet ja tukeneet meitä - Suomi-koulua. Te olette meille tärkeitä! 
 
Lämmintä Joulua ja Onnea tulevaisuuteenne! 
 
       pj. Leila  

j 

Suomikoululainen 
                           Joulukuu, 2017 
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Suomi-koulun Suomi-100 itsenäisyyspäivän juhla  (Teksti Aino Aaltonen, Kuvat Orvo Välilä) 

 
Suomi-koululla juhlittiin 100-vuotiasta Suomea arvokkaasti 2.12.2017. ”Presidenttipari” Taylor Thompson ja Sara Mäkinen 
vastaanottivat ja kättelivät kaikki vieraat, jonka jälkeen he astelivat punaiselle matolle Orvo Välilän kuvattavaksi. 
 
 

     
 
 

            ”Presidenttipari” Taylor Thompson sekä Sara Mäkinen 

 
 
Virallisen kuvauksen jälkeen Suomi-koululaiset pääsivät työpisteisiin tekemään himmeleitä sekä rinta-nappeja 
 
 
 

      
 
Perinteisteisiä himmeleitä tehtiin nykyaikaisesti pilleistä kasaamalla. Lapset oppivat nopeasti rakennustekniikan ja 
himmeleitä syntyi nopeaa tahtia! Himmeli-työpajan suunniteli ja toteutti Suomi-koulun opettaja Lotta Fagerholm. 
  

 



Toisessa työpajassa lapset pääsivät painamaan joko itse suunnittelemiaan, tai Suomi-koulun logolla varustettuja pinssejä. 
Tämä työpaja oli Suomi-koulun opettaja Taru Karvisen suunnittelema ja toteuttama.  
 
 

           
 
Työpajat ja käsillätekeminen olivat lasten mielestä hauskaa! 
 
 

 
 

Työpajojen jälkeen siirryttiin viralliseen ohjelmaan, jossa kuultiin Suomi-koulun Puheenjohtajan Leila Jäämurun puhe, Sauli 
Niinistön tervehdys ulkosuomalaisille sekä laulettiin tietenkin maamme-laulu. 

 
 

 
 
 



 
 

Virallinen ohjelma päättyi yllätykseen, jossa Leila Jäämurulle annettiin Suomen Valkoisen Ruusun ansioristii hänen 
työstään paikallisen Suomiyhteisön hyväksi. Leila oli hyvin yllättynyt ja liikuttunut tästä salassa pysyneestä yllätyksestä! 
Kuvassa lisäksi ansioristin anojat Kim Aaltonen ja Mika Hirvilampi.                                                                          
 
 

    
 
Virallisen ohjelman jälkeen päästiin nauttimaan ihanista, suomalaisista herkuista, joita moni vapaaehtoinen oli tehnyt. 
 
 
 
 



 
 

Simo Turunen musisoi ja houkuttelee ihmisiä tanssilattialle. 
 
 

 

 
 

Tarjoilujen jälkeen arvottiin vielä Suomi-puodin ja kirjaston paketteja. 
 Ja kuten Itsenäisyyspäiväjuhliin kuuluu, päättyivät ne tansseihin ja tanssilattia täyttyi nopeasti! 

 



 
 

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu haluaa vielä kerran toivottaa: Onnea Suomi100! 
 
 
 

      
 

Suomi-koulun ohjaajat ja apuohjaajat toivottavat kaikille  
oikein hyvää joulua ja onnea vuodelle 2018!  



Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä 

myönnetään isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi 

huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita 

ritarikuntien kunniamerkeillä. 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 

suurmestari on päättänyt myöntää ansioituneille Suomen kansalaisille 

kunniamerkkejä taas 6.12.2017. Yhtenä palkituista on Leila Ylinärä-Jäämuru, jolle 

myönnetään Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi. 

 

 

Hakemus sisälsi mm seuraavat perustelut: 

 

Leila Jäämuru perheineen muutti Dallasiin 1995. Siitä lähtien hän on ollut mukana/perustamassa 

suomalaisen yhteisön tapahtumia ja toimintoja. Syksyllä 1996 Leila aloitti aktiivisen toiminnan Pohjois-

Teksasin Suomi-koulussa, jossa on toiminut ohjaajana ja rahastonhoitajana, sekä edelleen jatkaa 

puheenjohtajana ja kirjastonjohtajana. Suomi-koulu on jatkanut merkittävänä paikallisena instituutiona 

Leilan ryhdyttyä vetämään sitä. Opetuksen tarjonta on monipuolistunut ja palaute vanhemmilta on ollut 

erinomaista.  

 

Hän oli vahvasti mukana perustamassa Pohjois-Teksasin suomalaista luterilaista seurakuntaa, 

osallistuen kappelineuvoston toimintaan ja johtaen pyhäkoulua.  

 

Leilalla on ollut merkittävä rooli suomalaisen kulttuurin, perinteiden ja tapojen vaalimisessa ja 

edistämisessä Pohjois-Teksasissa- ja hyvällä tavalla. Kaikki me Dallasin suomalaiset tiedämme ettei 

Leila katso tuntien määrää, jotka hän pyhittää Suomi-yhteisön toiminnalle. Suomi-koulu on hänelle 

sydämen asia. Leila on erinomainen organisoija, joka helposti osaa vetää oikeista naruista oikeaan 

aikaan saaden pyörät pyörimään eikä pelkää tarttua suuriinkaan haasteisiin- moni asia olisi jäänyt 

tekemättä ilman Leilaa ja hänen aktiivisuuttaan.  

 

 

Onnea kunniamerkin johdosta Leila! 

  



 

Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
Kiitos ahkerien kirjastotonttujen, on meillä kaikilla mahdollisuus 
lainata lomalukemista ja täydentää herkkuvarastojamme vielä 
viimeiseen asti ennen joululomalle siirtymistä. Kirjasto on auki 
myös joulun ja uudenvuoden välisenä keskiviikkona. 
 
Tee joulun ruisleipätilauksesi kirjastolla tai suoraan Ninalle 
viimeistään perjantaina 15.12. Tilaus on noudettavissa 
keskiviikkona 20.12. 
 
 
 
 
 
  

Kirjasto ja puoti ovat auki loppuvuonna 
klo 11.30 - 13.30 seuraavina päivinä: 
 
ti 12.12. 
ke 13.12.  Tuoretta leipää saatavilla 
to 14.12. 
pe 15.12. 
ti 19.12. 
ke 20.12.  Tuoretta leipää saatavilla 
pe 22.12. 
ke 27.12.  (Ei leipiä) 

Puoti tuotteineen on paikalla myös Suomikirkon 
Kauneimmat Joululaulut -tapahtumassa lauantaina 
16.12.2017 klo 17.00 Rejoice-kirkolla Coppellissa.   
 

  "Tulkaa kaikki nyt laulamaan..." 

Kiitoksia kuluneesta vuodesta ja hyvää joulua 
kaikille kirjaston asiakkaille. 

  
Toivottaa kirjaston tontut! 



 

Kirjaston Kätköistä (teksti ja kuvat Sanna-Maria Holopainen) 

 
Palstalla kurkistetaan, mitä kaikkea Suomi-kirjaston hyllyiltä löytyy.  
Ei muuta kuin lainailemaan! 
 

Heinähattu, Vilttitossu ja Jouluvintiö 
Sinikka Nopola, Tiina Nopola 
 
Joulu lähestyy. Heinähattu uskoo antamisen voimaan, se tuo joulun 

sydämeen. Vilttitossu taas haluaa rohmuta itselleen mahdollisimman 

paljon lahjoja ja keinot on monet.  Mutta jos kodittoman orvon 

esittäminen tai joululaulujen laulaminen kadulla ei toimi, mitä oikein 

tehdä? No tekeytyä kiltiksi!  

 

Ohimennen kuultu keskustelu saa Vilttitossun viekkaaksi. Mitä 

kiltimpi lapsi, sitä enemmän lahjoja. Vilttitossusta tulee kerta heitolla 

vain toisia ajatteleva, avulias tytön tyllerö, vaikka se vaatii välillä 

hampaiden puremista yhteen. Jouluaattona on lopulta totuuden aika. 

Millaisen kasan lahjoja pukki tuokaan. Alkuinnostuksen ja pienten pettymysten jälkeen Vilttitossu 

lopulta oppii, että jaettu ilo on parempi kuin itsekäs ilo.   

 

Sisään! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona, 
Bill Bryson 
 
Otamme monet asiat kodissamme itsestään selvyytenä, 

pysähtymättä koskaan ajattelemaan, miksi niin on. Vielä 

vähemmän pohdimme, miten maailmanhistorian kulku, sodat, 

kulkutaudit tai tieteen edistyminen ovat vaikuttaneet kotimme 

muotoutumiseen. Mitä ikkunat ovat kertoneet talonsa 

asukkaista? Mistä on tullut hyvän yön sanonta Sleep tight? Miksi 

portaat ovat vaarallisia? Bill Bryson itse tiivistää kirjansa annin 

parhaiten, ”Talot eivät ole pakopaikkoja historiasta, vaan niihin 

historia päätyy.” 

 

Bryson ilahduttaa lukijaansa aimo annoksella yleissivistystä esittelemällä talon, vanhan Brittiläisen 

pappilan, jossa asuu. Tietopläjäystä ei syötetä kuivasti, vaan pieni humoristinen pilke silmäkulmassa. 

Tämä jos mikä on tietokirjallisuuden helmi. 

 



 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

 

 

 

 

Suomi 100 Dallas on yksi Suomi 100 hankkeen monista ympäri maailmaa toteutuvista virallisista 

juhlahankkeista vuonna 2017. Sen idea on yksinkertaisuudessaan juhlistaa 100 vuotiasta Suomea 

Dallasissa YHDESSÄ, kooten mukaan Dallasin alueen kaiken ikäiset suomalaiset, suomalaiset 

organisaatiot, Suomen ystävät ja sponsorit. Suomalaisella sisulla ja talkoohengella luoden, tehden 

ja juhlien! 

Aikataulua päivitetään juhlavuoden kuluessa: 

 

Joulukuu 16.12 Kauneimmat joululaulut kirkolla klo 5pm sekä Puodin joulumyyjäiset 

                       

 

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi, ilmoita Suomi 100 tapahtumasta ja/tai pysy ajan 

tasalla olemalla mukana Suomi 100 Dallas postituslistalla! Pidetään yhdessä Suomen lippua 

korkealla Dallasissa!  

Finland100Dallas@gmail.com 
 

                                                       Finland100Dallas   



 



Suomikirkon kuulumisia 

Pastorin joulutervehdys (Teksti Jarmo Tarkki) 

”Joulu on taas, joulu on taas.” Joulut ovat kuin kilometripylväitä elämän matkalla. ”Muistatko sen joulun, 

kun…” –sanoilla alkaa moni kertomus. Useimmiten muistot vievät takaisin lapsuuteen, joulunviettoihin 

isovanhempien luona, siihen ainoaan oikeaan joulutunnelmaan. 

Meille ulkosuomalaisille joululla on korostunut merkityksensä monestakin syystä. Olemme kaukana sukulaisista 

ja ystävistä, luonto ei tuo samaa joulutunnelmaa kuin kotisuomessa. Kuorma-autolla tuotiin lasti lunta lapsia 

varten tänne etelä-Kaliforniaan – se suli lähes 30 asteen lämpötilassa nopeasti pois. Tulipalot riehuvat, ilma on 

savua täynnä. Joulutunnelman luominen on haastavaa. 

Onneksi voimme täälläkin kuunnella jouluradiota ja laulaa ”Kauneimpia joululauluja”. . 

 

Siunattua ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. 

 

Pastori Jarmo Tarkki  

 

JÄLKEEN KRISTUKSEN 
 

”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn…” 

 

Luukkaan jouluevankeliumin tutut alkusanat ankkuroivat tärkeän tapahtuman tiettyyn ajankohtaan 

maailmanhistoriassa. Ensin mainitaan keisari ja vähän myöhemmin Syyrian maaherra. Käytettävissä ei ollut 

kelloja eikä muita kehittyneitä ja yhtenäisiä ajanlaskujärjestelmiä. Siksi oli käytännöllistä viitata hallitsijoiden 

valtakausiin. 

 

Jeesuksen syntymän tarkka hetki ei ole tiedossa. Silti jouluevankeliumin viesti on selvä: 

 Jumala syntyi ihmiseksi tiettynä aikana tietyssä paikassa. Jeesuksessa Jumala sitoutui meihin ihmisiin ja meidän 

elämäämme hyvin ainutlaatuisella tavalla – 

 hän luopui ylhäisyydestään ja tuli kaltaiseksemme. 

 

Kristillisen uskon sanoma ensimmäisenä jouluna Jeesuksessa ihmiseksi syntyneestä Jumalasta on niin 

mullistava, että tapahtumasta tuli koko ajanlaskumme perusta. Meidän ei enää vuosia ilmaistaksemme tarvitse 

viitata hallitsijoiden valtakausiin. Riittää, kun toteamme vuosiluvun. 

 

Toivotan Sinulle hyvää ja Jumalan siunaamaa joulujuhlaa tänä vuonna,  

vuonna 2017 jälkeen Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymän. 

 

 

 
 

Tapio Luoma 

Espoon hiippakunnan piispa  

 



 

 
Suomi-Bändejä Dallasissa 
 
 

 
17.4.2018 Nightwish (The Bomb Factory) 
 
8.5.2018 Kamelot, Delain & Battle Beast (House of Blues, Dallas) 
 

 

             
 

     

 
  



        
 

               



 

 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 
iltaleila@verizon.net 

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 
 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Koulutusvastaava 
Kati Wilska-Havia 
koulutusvastaava@suomi-koulu.com 
 

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
sihteeri@suomi-koulu.com 

 

Pallerot, Omput  Pellet 0-2 (POP)  
Taru Karvinen 
pellet@suomi-koulu.com 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Röllit 3-5 
Sara Mäkinen  
rollit@suomi-koulu.com 

Ohjaajien edustaja 
Taru Karvinen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 
 
 

Aapelit 5-6, koululaiset 6-8, Isot 
koululaiset, Tex- lapset (AKT) 
Annukka Hietala 
aapelit@suomi-koulu.com 

Saija Taavettila  
koululaiset@suomi-koulu.com 
Lotta Fagerholm 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 
Taylor Thompson 
tex-lapset@suomi-koulu.com 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 
info@suomi-koulu.com 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Sara Laine, Joakim Laine, 
Alexandra Aaltonen, Emil Aaltonen, Samuli 
Hirvilampi 
 

Asiantuntijajäsen 
Santeri Leskinen 

Kirjastonhoitaja 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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