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TÄSSÄ LEHDESSÄ:

KIITOSJUHLAN AIKA

On vain viisi viikkoa jouluun... Niin se vaan on taas yksi vuosi
vierähtänyt ja  uusi vuosi 2020 jo kohta kolkuttaa.. On siis aika miettiä
vuoden satoa ja saavutuksia, ja hiljentyä hetkeksi, jotta voimme olla
kiitollisia menneen vuoden menestyksistä. Vastoinkäymisetkin voi ottaa
positiivisena, sillä niinkuin suomalainen sisu vaatii: Mikä ei tapa, se
vahvistaa!
 
Suomi-yhteisöllä on tulossa kiire joulukuu. Tapahtumia riittää, ja
toivottavasti joulukiireen keskellä me suomalaiset ehdimme toisiamme
tukea ja tavata. Olkaa kilttejä toisillenne! Sillä pukki jo kohta ovelle
kolkuttaa... 

 Vuosi lähenee loppuaan...

Marraskuu 2019

Hyvää
kiitosjuhlaa!



KIITOS ETTÄ OLET OLEMASSA
Puheenjohtaja Leila Jäämuru

Kiitospäivä on ovella, tarvii vain aukaista ovi! On aika
hiljentyä hetkeksi ja miettiä kiitollisuuden aiheita, onko
niitä ja jos on, mitä ne ovat? Niin monesti elämän
aikana kiitollisuus unohtuu kaikessa kiireessä, monessa
surussa, ikävissä tapahtumissa, ..... tässä hektisessä
elämässä!
 
Mitä kiitollisuus on? Kenelle, tai mistä me olemme
kiitollisia? Voisimmeko olla vain kiitollisia tästä päivästä,
tästä hetkestä, tästä elämästä! Juuri nyt, -tästä
hetkestä-, on hyvä aloittaa, pikkuhiljaa ympyrä voi
laajentua niin, ettei kiitollisuutta tarvi ajatella enää vain
tänä yhtenä päivänä vaan voimme olla kiitollisia joka
hetki, kaikesta ja kaikille!

Aloitetaan kiitollisuuden vuosi eri Suomi-yhteisöjen kesken,
olemme jokainen uurastaneet pitkään ja kovalla työllä
vieraalla maalla, monesti emme ole saaneet kiitosta vaan
vain pyyntöjä, olemme silti jaksaneet jatkaa meidän
kaikkien hyväksi.

 
Mikään ei ole niin tärkeää kuin tulevaisuus ja lapsissa se
on, siksi me Suomi-koulussa jaksamme uurastaa
meidän kaikkien lasten hyväksi.  Tämä sanoma on
myös vahvasti Lapsen oikeuksien päivänä
peräänkuulutettu, jota vietimme keskiviikkona 20.11.
maailmanlaajuisesti. Suomi-koulu toivottaa koululaisille,
vanhemmille, kaikille tekijöille ja koko Suomi-yhteisön
väelle hyvää Kiitospäivää 2019! 
 
Kiittäen,    
 -pj. Leila 
 
PS: Aloitetaan kiitollisuustalkoot osallistumalla kaikkiin
Suomi-yhteisön tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan
suurena MENOVIIKKONA joulukuun alussa, ja
muistetaan antaa kaikille niiden järjestäjille KIITOSta!

Voisimmeko olla vain kiitollisia tästä
päivästä, tästä hetkestä, tästä
elämästä! Juuri nyt, -tästä hetkestä-,
on hyvä aloittaa!



ALL AMERICAN MMA
HARD WORK BEATS TALENT

Suomi-yhteisön

liikuntapäivä 23.11

Kellerissä

Suomi-koulun liikuntapäivää vietetään
All American MMA salilla Kellerissä.
Mukana salin toiminnassa on
Suomalainen Kimmo Korhonen, jonka
johdolla luvassa on itsepuolustukseen
ja mattopainiin liittyviää liikkumista
kaiken ikäisille lapsille ja aikuisille.
Koko perhe siis yhdessä painimatolle
urheilemaan ja oppimaan uutta! Suomi-
koulu toivottaa tervetulleiksi
tapahtumaan kaikki kiinnostuneet
suomiyhteisön jäsenet!

Salin nettisivuja voit käydä
katsomassa tästä linkistä:

All American MMA
 Kaikki yhdessä

hikoilemaan!

Nähdään siis Kellerissä
Lauantaina 23.11

Klo 10-13 osoitteessa:
102 Keller Hicks Rd #127,

Keller, TX 76248

Päälle T-paita ja
shortsit tai
verkkarit sekä
paljaat varpaat!! 

https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB
http://www.suomi-koulu.com/
https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB


SUOMIYHTEISÖN
MENOVIIKKO

Lauantaina 6.12 klo
18.30-
itsenäisyyspäiväjuhla
Omni Dallas Hotel
Park West, lisätietoja
kuvasta
klikkaamalla.

Tiistai 3.
Joulukuuta 2019 
KLO 11:30 – 14:30 
Anne Metson
koti, Southlake 
Ilmoittautua voit
kuvan linkistä.

http://www.fabg-dallas.com/new-events
http://www.fabg-dallas.com/new-events
https://www.facebook.com/events/790363708064843/


SUOMIYHTEISÖN
MENOVIIKKO

Lauantaina 7.12
klo 11.11
Nokia-talo
3100 Olympus
Blvd, Dallas,
75019

Launataina 7.12 
klo 17
Dallasin Suomi-
kirkko
532 E Sandy LakeRd
Coppell, TX, 75019
 



Suomikoulun uutisia
Tarun taidekerralla 19.11.
tutustuttiin taiteen maailmaan.
Ensin kokoonnuimme yhdessä
kuuntelemaan Tarun ohjeistusta
maaleista, kanvas maalauspohjista
sekä taideteoksen inspiraation
lähteestä: revontulista.
 
 Kun kaikille oli selvää, miten maaleja
käytetään ja millä tekniikalla hienot
revontulet saadaan maalattua,
jakauduimme pienempiin ryhmiin
työstämään omia taideteoksia. 
 
Pienet maalasivat ja töppötelivät
revontulia sormiväreillä ja isommat
akryyliväreillä. Osa koululaisista
pääsi myös kokeilemaan hauskaa
tekniikkaa, jolla tähdet luotiin maalin
ja hammasharjan avulla. Kun
maalaukset olivat valmiit, ne jätettiin
kuivahtamaan ja taiteilijat siirtyivät
ulkoleikin, Jäätelömestarin, pariin. 

http://www.suomi-koulu.com/


Jäätelömestarissa yksi leikin
johtaja antaa muiden valita
kolmesta jäätelömausta yhden
lempparin. Jäätelömestari
kuuluttaa yksitellen
jäätelömakuja, ja kun pelaajat
kuulevat oman lempimakunsa
juoksevat he pelikentän toiselle
puolelle, mestarin yrittäessä
ottaa heitä kiinni. Kiinni
jäädessään pelaajistakin tulee
mestareita ja he auttavat
ottamaan kiinni muita pelaajia!
 
T: Sini ja muut ohjaajat

http://www.suomi-koulu.com/


Interaktiiviset linkit

Kuukauden

vitsi

Kuukauden sana

PUUHANURKKA Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

Suomalainen loru

KUKKUU KUKKUU PIKKULANTTU NUKKUU
Kukkuu, kukkuu, pikkulanttu nukkuu,
kellarin pimeässä nurkassa.
Hiiri se tuli ja puraisi,
pikku lanttu naurista potkaisi.
 
Nauris se parkas ja nurkkahan karkas,
porkkana paineli perässä.
Retiisi ja kukkakaali kikatti,
salaatti vain yksinänsä mökötti.
 
Kaali se suuttui ja punaseksi muuttui,
punajuuri punoitti muuten vaan.
Sipuli se itkeä pillitti,
peruna se sipulia lohdutti.
 
Suut meni tukkoon kun avain kävi lukkoon,
tarhuri kurkisti ovesta,
– ”ollaan me kaikki kiltisti”,
vihannekset yhdessä vakuutti.”

Kaksi
banaania/keksiä/mitä
vaan meni tien yli ja jäi
auton alle. Mitä kaveri
huusi tien toiselta
puolelta? –Tule tänne
"smuutsie".

SYYS-LO-MA

Ristikko

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


PUUHANURKKA

Kuukauden tiede
kysymys

Miksi molemmat silmät sulkeutuvat yhtä aikaa kun
räpyttelee silmiä?
 
RÄPYTTELY auttaa näkemään hyvin. Se levittää
silmien pinnalle kyynelkalvon, joka puhdistaa ja
ravitsee silmien pintaa. Kyynelkalvo myös tasoittaa
pintojen pienet epätasaisuudet.
 
Silmien räpyttely samanaikaisesti on yhtä
automaattista kuin hengittäminen. Silmien
samanaikainen sulkeutuminen räpytellessä on
tarkoituksenmukaista. Jos esimerkiksi toiseen
silmään joutuu pölyä, sitä on usein toisessakin.
 
Silmän tuntoaistimuksen lisäksi myös uhkaava esine,
kirkas valo tai voimakas ääni saavat aikaan
räpäytysrefleksin.
 
Molempien silmien räpyttely yhtä aikaa on
mahdollista, koska tuntoaistimus vasemmasta ja
oikeasta silmästä välittyy kolmoishermoa pitkin sekä
oikean- että vasemmanpuoleisiin
kasvohermotumakkeisiin. Noiden pikkuruisten
tumakkeiden avulla kasvohermo käskyttää molemmat
yläluomet kiinni.

Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto

netistä alla olevista linkeistä!

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi
http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu


Suomi-koulun kevätleiri
2020

Suomi-koulu haluaa järjestää kevät

leirin Cherokee Village Resort'ssa

kevään aikana 2020. Haluaisimme

mukaan paljon suomikoululaisia

kuin myös muita suomiyhteisön

halukkaita yksilöitä.

Tarvitsemme tietyn osallistujamäärän jotta pystymme
leirin järjestämään. Leiri järjestetään maalis-
huhtikuussa. Ilmoitathan halustasi osallistua leirille 7.
joulukuuta mennessä osoitteeseen: 
 suomilehti@suomi-koulu.com tai tämän linkin
ilmoittautumiskaavakkeesta.

Luvassa oisi kaikkea retkeilyyn liittyvää mitä
Cherokee Village Resortissa on tarjolla, sekä
Suomalaista seuraa. Paikan voit katsastaa tästä
linkistä: Cherokee Village

https://forms.gle/N7LLzTEjtR6nDRvx9
https://cherokeevillageresort.com/index.php
http://www.suomi-koulu.com/


Kirjaston
kuulumiset

 
Kirjasto hankki tällä viikolla suuren määrän
uusia kirjoja. Lainattavissa on mm. Sofi
Oksasen, Reijo Mäen, Jarkko Sipilän,
Matti Röngän ja Outi Pakkasen uusimmat
kirjat. Uusia käännöskirjoja on mm. Jo
Nesbøltä, Jussi Adler-Olsenilta ja Anna
Janssonilta. Lapsille on Herra
Hakkaraisen seikkailuja, Ella ja kaverit,
uusin Hilja-kirja ja pari Miina ja Manu
albumia. Tarkempi lista uusista kirjoista
löytyy kirjaston Facebook-sivulta. 
 
Puodista on kyselty ruisjauhon
saatavuutta. Leipurimme Breadhaus
Grapevinessä myy leivissä käytettyä
ruisjauhoa irtotavarana $1.50 per pauna.

Joulunajan tuotteet ovat nyt myynnissä.
Kausiluoteisesti on saatavilla Wiener
nougata, Sinisiä konvehteja, Finlandia-
marmeladeja, pipareita ja glögiä. Lisäksi
olemme täydentäneet
vakiotuotevarastoamme ja puodista löytyy
runsas valikoima muita Fazerin konvehteja
ja suklaita. Puoti on paikalla Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudessa 7.12. Coppellin
kirkolla. Jos et pääse käymään kirjastolla,
voit ostaa joulukarkkeja myös tuossa
tapahtumassa. 
 
Tervetuloa kirjastolle lainaamaan uusia ja
vanhempia kirjoja, sekä ostamaan
karkkeja.
 
Terveisin Kirjaston väki!

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


Suomalainen Kauppakilta järjesti upean
jokavuotisen illan suomalaisyheteisölle jääkiekon
parissa. Lähdimme American Airlines Centeriin
huutamaan Dallas Starsit voittoon. Montreal
Canadiens kaatui hienosti lukemin 4-1 ja
suomalais pelaajat takoivat myös maaleilla... Miro
Heiskanen laukoi tyhjään maalin Dallasille yhden
maalin, ja Montreal Canadiensin ainokaisen
maalin teki suomen Artturi Lehtonen. Hyvä
Suomi-pojat!!! 

Tunnelma suomalaisyleisöllä oli katossa illan
aikana. Pelin päätyttyä saimme piirittää Dallas
Starsin suomalsipelaajat ja fanittaa oikein
kunnolla. Kolme nuorta suomalaispelaajaa
viettivät meidän kanssa pitkän hetken, ja oli kiva
huomata miten nuorilla miehillä ei ollut kiire
mihinkään kun ympärillä pörräsi noin 100
suomi-fania. Miro Heiskanen, Esa Lindel ja
Roope Hintz jakoivat urhoolisesti
nimikirjoituksia suomalaisyleisölle ja juttelivat
rennosti kaikille halukkaille. Monenmonta
selfietä myöhemmin pelaajat riistettiin kadestä
vetäen pois jäältä, kun juttua olisi riittänyt...
Oli hienoa huomata miten FABG sai kerattyä
kokoon hienon ryhmän suomalaisia nuoresta
vaariin kannustamaan Dallas Starseja mutta
myös ennen kaikkea suomalaisia 

Finnish Pride Night! 2.11
Dallas Stars vs. Montreal Canadiens

FABG järjesti lapsille ja lapsenmielisille
mahdollisuuden käydä ihailemassa pelaajia
pukukopin ovelta. Siellä saimme muutaman fist
bumpin pelaajilta jotka keskittymiseltään näkivät
ympärilläolijoita. Alla olevassa kuvassa Suomi-
koulun puheenjohtaja Leila kertoi Roope Hintzille
Suomi-koulusta ja Roope näyttää peukkua ja
lähettää terveisiä kaikille suomikoululaisille.  
 

http://www.fabg-dallas.com/
http://www.fabg-dallas.com/


Suomessa ei liene montaakaan henkilöä jotka eivät
olisi ainakin jossain määrin tietoisia Formula 1
luokassa ajettavista autokilpailuista. Tietoisuus
luonnollisesti vaihtelee Pihtiputtaan mummon
”vormuloista” kivenkoviin faneihin jotka osaavat ulkoa
Paritsellon viimeisen kierroksen ajan Barcelonan
osakilpailussa 1997,  mutta noin keskimäärin F1 on
ollut suomalaisyleisön tietoisuudessa viimeistään
Keke Rosbergin maailmanmestaruudesta 1982
lähtien. Näin on myös Dallasin suomalaisten
keskuudessa. Formula 1 kisoja on seurattu
monenlaisissa kisastudioissa aina kun niitä on
joltakin televisio- tai muulta kanavalta saatu näkyville.
Kisastudiothan ovat tietysti hieno asia ja tunnelma
saattaa niissäkin joskus yltyä vallan huumaavaksi.
Kuitenkin sitä televisiota katsoessaan aina toisinaan
viriää ajatus että minkähänlaista se olisi paikan
päällä…. 

Vuosia 2001, 2018, 2019 yhdistää Suomen
kansallislaulu ja Suomen lippu korkeimmalla
palkintopallilla. Ensin Mika Häkkinen Indianapolisissa,
sitten Kimi ja Valtteri Austinissa. Näitä vuosia
yhdistää myös ryhmä Suomalaisia F1 faneja, jotka
muodostivat vuosittaisen delegaation kisapaikalle
tukemaan maamiehiään.  Sama “ydinryhmä” on ollut
järjestämässä kisamatkoja vuosituhannen alusta
lahtien ja myös “vierailijoita” on riittänyt. Suomalaisten
kuljettajien menestys on vaihdellut ja esim. vuoden
2005 rengaskatastrofi vesitti kisan täysin, 
 keliolosuhteet eivät aina ole olleet optimaaliset mutta
siitä huolimatta huonoa kisareissua ei ole ollut
koskaan. Ainoa huono asia lienee ollut se, että
vuosien 2007 ja 2012 välillä ei ajettu Yhdysvalloissa
F1 kisaa ollenkaan. 

Ensimmäinen Austinin F1 kisa ajettiin 2012 uudella
Herrman Tilken varta vasten suunnittelemalla
radalla. Kisat olivat välitön menestys ja
Indianapolisin katsojaennätykset lyötiin kerralla
historiaan. Kisojen lisäksi Austinin radalla on nautittu
maailmanluokan esiintyjistä!  Huomattavaa on myös
se että esim. 2019 F1 kisat Austinissa ajettiin
samaan aikaan kun NASCAR kisa Texas Motor
Speedwaylla. Austinin F1 kisa oli loppuunmyyty,
viimeistä nurmikkopaikkaa myöten,  kun taas
NASCAR katsomo oli puolityhjä. Tämä kertoo
muutoksen tuulista, jota on ollut hienoa seurata ja
olla mukana. Tämän on huomannut myös
businessmaailma. Vuodesta 2017 sarjaa on
hallinnoinut Liberty Media Corporation,
Yhdysvaltalainen yritys.  Omistus siirtyi vanhalta
mantereelta uudelle mantereelle.
 
Katsomossa on myös vuosien varrella  muodostunut
“kisatuttuja”. Usein, kun delegaatiomme tulee
paikalle Suomen liput heiluen, kuuluu yleisön seasta
“Finns are back!”. 
 
Sitten itse kisaan…

F1 US GP ajetaan yleensä lokakuun lopussa tai
marraskuun alussa, riippuen kisakalenterista. GP on
ollut olemassaolonsa aikana melko vahvasti Lewis
Hamiltonin dominoimaa. Ainoat muut voittajat ovat
Sebastian Vettel 2013 ja suomalaisittain
ilahduttavasti Kimi Räikkönen 2018 ja Valtteri Bottas
2019. Hyvä Suomi!! 
Dallasin suomalaisryhmä on osallistunut kovasti
vaihtelevilla kokoonpanoilla. Osa tulee paikalle
RV:llä, osa saattaa vuokrata talon keskustasta. Eräs
toimivaksi osoittautunut ratkaisu on Holiday Inn
Towne Lake hyvin lähellä Austinin yöelämää 6th ja
Rainey streeteilla.  Hotelli on aivan I-35 varressa,
joten kunhan Austinin kuuluisat ruuhkat on selätetty,
pääsy on helppoa. Hotellihuoneen varaaminen
saattaa olla tosin melko kiven takana kun
kaupungissa saattaa olla muutama muukin
formulafani ja varaus on hyvä tehdä todella hyvissä
ajoin. 

F1 delegaatio Austin 3.11 



Perjantaipäivät on F1 osalta varattu harjoituksille (P1 ja
P2 ) ja niiden aikana tallit yleensä testaavat erilaisia
strategioita, säätöjä ja rengastuksia. Saatetaanpa nähdä
erilaisilla anturivirityksillä tai väripatruunoilla toteutettuja
aeromystiikkatestejäkin. Harjoitusten järjestyksestä ei
vielä varsinaisiin aika-ajo ja kisatuloksiin ole vielä kuin
enintään suuntaa antavia viitteitä. Radalla ajetaan
kuitenkin välistä aivan tosissaan ja kun radan ja auton
rajoja lähdetään hakemaan, on vaarana niiden
löytyminen. Mitenkään tavatonta ei ole että ulosajoja
sattuu ja törkeän kallista hiilikuitusälää syntyy. 
 
Lauantai-aamuna ajetaan P3 harjoitukset joissa haetaan
niitä nopeita säätöjä aika-ajo riuhtaisua varten. Samalla
saatetaan testata autoja kisapainoissa täydellä
polttoaineella. Tunnelma radalla alkaa pikku hiljaa
tiivistyä aika ajoja kohti. Jos ei ole ennestään tuttu
nykyisten F1 aika-ajojen rakenteen kanssa, saattaa
radalla olla hieman sekava seurata niitä. Pääpiirteittäin
homma menee seuraavasti. Q1 sessio on 18 minuuttia,
jonka aikana jokainen auto pyrkii ajamaan
mahdollisimman nopean ajan. Ruutulipun heilahtaessa
viisi hitainta autoa karsiutuu seuraavasta osiosta. Q2
kestää viisitoista minuuttia, ja jälleen viisi hitainta
karsiutuu seuraavasta osiosta. Q2 on yleensä se jakso
jossa ajatetaan kevyintä autoa ja ajetaan viikonlopun
nopeimmat ajat. Radalla saatetaan nähdä melkoista
draamaakin mikäli hitaalla kierroksella olevat eivät pysy
nopeaa kierrosta ajavien jaloista pois. Q3 on viimeinen
aika-ajojakso ja siinä setvitään viiden ensimmäisen rivin
lähtöjärjestys. Radasta hieman riippuen paalupaikka
saattaa olla todella ratkaiseva, joten tässä nähdään
todella veren maku suussa tehtyjä vetoja. Oman
mausteensa soppaan tuo että kisaan lähtiessä pitää
autossa käyttää niitä renkaita jotka siinä oli Q2 aikana.
Tästä seuraa rengastaktikointia ja voi käydä että
kisapäivänä ei auto liikukaan samalla tavalla kuin Q3
aikana. Jännittävää!! 

F1 delegaatio Austin 3.11 jatkuu..

Käytännössä aivan hotellin nurkalta alkaa Rainey Street
joka viime aikoina enenevissä määrin on vallannut
Austinin bilekadun mainetta 6th streetiltä. Ei siis niin että
6th olisi minnekään kadonnut mutta Raineylle on
pikkuhiljaa rakentunut enemmän ja enemmän ravintolaa
ja hotellia, siinä missä se ennen oli kuuluisa pienistä
asuintaloista konvertoiduista ravintoloistaan.  
 
Keskustasta pääsee kätevästi muutamalla kympillä
bussilla Convention Centerin vieressä olevasta Sir
Swante Palm Parkista radalle. Kisaviikonloppuna radalla
portit aukeavat kymmeneltä aamulla ja Formula 1 ohella
alueella on runsain määrin tapahtumia ja esiintyjiä. F1
harjoitusten, aika-ajojen ja itse kisan ohessa ajetaan
urheiluauto- ja historic luokan support kisoja ja alueella
on pilvin pimein myyntipisteitä niin ruoalle ja juomalle
kuin kaikenlaiselle muullekin ostettavalle ja elämyksille. 



Kisapäivänä onkin sitten jo vielä tiiviimpi tunnelma.
Aamusta ajetaan vielä muutama support -kisa ja
kuljettajat käyvät näyttäytymässä esittelykierroksella
avoautoissa. Katsomot täyttyvät aivan eri tyyliin kuin
mitä aiempina päivinä. Lämmittelykierroksen jälkeen
lähtöruudukkoa aletaan seurata tiiviisti, jos ei suoraa
näköyhteyttä ole niin katsomomonitoreista. Tunnelma
sähköistyy. Lähtovalojen sammuessa lähtösuora
räjähtää toimintaan. Muodostelma kiihdyttää kohti
ensimmäistä mutkaa ja sisäkurvin linjaa haetaan
vimmatusti. Siitäkin huolimatta että tiettävästi yhtään
kisaa ei ole voitettu ensimmäisessä mutkassa, mutta
useita hävitty kylläkin. COTA (Circuit Of The Americas)
radalla ensimmäinen mutka on vielä sikäli vekkulisti
suunniteltu että se levenee sisään mennessä
useamman auton levyiseksi, houkutellen yrittämään
ulkokautta…. mutta kapeneekin ulostulossaan
huomattavasti kuten moni kuljettaja on oppinut
kantapään kautta.   
  
Itse kisassa radan luonne tulee esiin. Ykkössektori
(mutkat 1-6) on nopeaa mutkaa ja vaatii kuljettajilta
hyvän ajorytmi saamista sekä korkeuserojen
hyödyntämistä. Kakkossektori pitää sisällään hidasta
mutkaa (7-10), neulansilmän mutkassa 11 sekä
piiiiiiitkän takasuoran ja radan parhaan ohituspaikan,
mutkan 12. Sektori 3 on niin sanottu yleisösektori,
kiertäen useita grandstand yleisöalueita sekä VIP
aitioita ja Austin360 amfiteatterin, kääntyäkseen jälleen
takaisin pääsuoralle. Kuljettajat pääsääntöisesti sanovat
pitävänsä radasta koska siinä on hyvä ”flow” ja leveät
turva-alueet mahdollistavat vielä kisaan palaamisen
pienen lipsahduksen jälkeenkin. Kisan aikana tietenkin
sattuu ja tapahtuu kun piinkovat kisakuljettajat ottavat
mittaa toisistaan. Tänä vuonna ilahduttavaa oli nähdä
miten kaksi kovinta, Valtteri ja Lewis ajoivat rengas
rengasta vasteen loppuun saakka ilman mitään
tallimääräyksiä. Ja kuten yleensä käy, parempi voitti. 

F1 delegaatio Austin 3.11 jatkuu..

Ja niin kuin usein käy, kun seremoniat on ohi ja
(Maamme) laulut laulettu niin tulee vähän sellainen
”tässäkö tämä nyt oli” olo. Perjantaina ja Lauantaina on
yleensä kuitenkin vielä päälavalla enemmän tai
vähemmän nimekkäitä esiintyjiä ( Taylor Swift, Bruno
Mars, Pink etc. ) joten iltaohjelmaakin on järjestetty.
Tänä vuonna oli kuitenkin tehty päätös että sunnuntaina
ei esiintyjää enää ollut… joten ne jotka eivät
neuvokkaasti olleet varanneet majoitusta vielä yhdeksi
yöksi alkoivat pikku hiljaa poistua kotia kohti. Ne jotka
olivat…..   -->  Rainey Street.
 
Tällä kertaa kaikesta juhlahumusta huolimatta
kisaviikonloppuun liittyi valitettavasti vakavampikin
puoli. Aiemmin tänä vuonna monivuotinen kisakävijä
Jarmo Aulén menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen.
Jarmo jätti F1 ydinryhmään korvaamattoman aukon
monellakin tapaa. Jarmon muistoa haluttiin myös
Formularyhmän toimesta kunnioittaa ja oltiin sovittu että
osa maallisen tomumajan tuhkista sirotellaan radalle. 
 Tero Kiiski ja Tomi Suikkari suorittivat hiljaisen ja
hartaan toimenpiteen: osa tuhkista siroteltiin COTA:n 
 75 metrisestä tornista ja osa itse radalle, Jarmollekin
niin tutun katsomo 9:n eteen. Haluaisimme uskoa että
lujan F1 fanin mielestä olisi ollut soveliasta että vielä
viimeiselläkin ratavisiitillä soi Maamme -laulu. 



VINKIT

Lenkki
vinkki

Meno
vinkki

White Rock Lake Trail.
Trail noin 15km ja on muutamia ihan kivoja
levähdyspaikkoja.
Smoky Rose on kiva patio suht lähellä jos
nälkä/ jano iskee.
Osoite: 8300 Garland Rd, Dallas, TX 75218

23.11 MMA liikuntapäivä klo 10
3.12   Dallasin Daamien                     
joulubrunssi klo 11.30
6.12 FABG Itsenäisyyspäivän
juhla klo 18.30
7.12 Suomi-koulun joulujuhla 
klo 11.11
7.12 Suomikirkon Kauneimmat
Joululaulut- messu klo 17
 

https://www.google.com/maps/place/White+Rock+Lake+Trail,+Dallas,+TX/@32.8310639,-96.7350719,14z/data=!4m5!3m4!1s0x864ea1c1f306c283:0x7a5590c4e658a9af!8m2!3d32.8310635!4d-96.7175624
https://www.dallasparks.org/235/White-Rock-Lake


KIRKKOUUTISIA
Täällä USA:ssa ”joulunvietto”
perinteisesti alkaa kiitospäivästä,
tosin nykyään muoviset joulukuuset
tulevat kauppoihin jo aikaisemmin.
Kiitospäivä yhdistää kaikkia
amerikkalaisia taustasta riippumatta.
Se on tässä mielessä aito
kansanjuhla.
Parhainta kiitospäivää kaikille myös
Suomikirkolta.
 
Pastori Jarmo Tarkki
jarmo.tarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667



KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara


