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 Tämän kevään viimeinen koulukerta, tietenkin meillä on vielä ihanat kevätjuhlat, on 

pidetty. Lapsia oli runsaasti oppimassa sanataidetta, tuotokset olivat mahtavia, 

suorastaan uusia Picassoja meillä koulu täynnä. Ohjaajat ja heidän apulaisensa ovat 
jälleen tehneet arvokasta ja hienoa työtä. Tuntien aiheet ovat olleet mielenkiintoisia, 

vanhemmat ovat tykänneet ja lapset oppineet paljon. Kiitos kaikille! 

  

Mahtavat vanhemmat ovat huolehtineet koko kevään kahvituksista, tarjonnat ovat 

ollet terveellisiä ja energiaa antavia, " sokerihumalat" suomikoulusta ovat 
taaksejäänyttä elämää, toisaalta joskus olisi niin kaivannut kunnon sokerimunkkeja! 

Kiitos kaikille teille, jotka olette avustaneet kahvituksissa! 

  

Kouluaikana meillä on ollut mahdollisuus käyttää myös kirjasto- ja puotipalveluja, 

suurin kiitos tästä menee Nina Pirhoselle ja reippaille pojille Oskarille ja Petterille. Ilman heitä olisi kirjat jäänyt 
lainaamatta ja herkut ostamatta. Kiitos Nina ja pojat!  

  

Suomi-koulun johtokunta on tehnyt sekä hyviä että välillä kipeitäkin päätöksiä, mutta aina vain Suomi-koulun 

parhaaksi. Monta päätöstä pitää vieläkin tehdä ennenkuin johtokunta pääsee kesälomille. Kiitoksia kaikille jo 

etukäteen!  Johtokunnastamme monet muuttavat kesän aikana, joten odotamme uusia johtokuntalaisia innolla 
mukaan. Olisitko Sinä yksi heistä! 

  

Suomi-koulun kirjastohelpperit Milla, Nina, Paula, Inga ja Katri pitävät kirjasto-puotia auki 3 kertaa viikossa. 

Kiitos heille mukavista kirjastohetkistä! Ja puotitilauksista huolehtii edelleen Helena-mummi Emmin kanssa. 

Kiitokset heille herkuista! 

  

Viimeisinä kevään koulukertoina Tytti Lauhava-Kääriäinen vieraili luokissa ja otti luokkakuvia, tilaukset voitte 
lähettää suoraan hänellle tylsaa@yahoo.com. Kuvat ovat todella mahtavia, mukavia muistoja Suomi-koulusta ja 

Teksasin vuosista, suosittelen tilaamaan.  

Äitienpäivä-viikonloppuna on monta mukavaa tapahtumaa Suomi-yhteisössä. Lauantaina juhlimme Suomi-koulun 

kevään päättäjäisiä iloisen lastenkonsertin merkeissä, jossa suurinta osaa esittävät oppilaat. Kaikki mukaan 

kouluvuoden päättäjäisiloon.  

Sunnuntaina Suomi-yhteisön uusi pappi Jarmo Tarkki tulee pitämään ensimmäisen messun Teksasissa sekä 

konfirmoimaan uudet rippilapset. Tietenkin juhlistamme myös äitejä, jos ei ihan koko viikonloppua niin ainakin 
hetken aikaa sunnuntaina. Tule mukaan näihin yhteisiin suomi-yhteisön tapahtumiin ja näytetään kaikille, että 

meissä on voimaa ja energiaa, Suomi-yhteisö elää! 

  

 

Leila jäämuru- 
iltaleila@verizon.net 

1-214-228 2429 

Puheenjohtajan palsta 

mailto:tylsaa@yahoo.com
mailto:iltaleila@verizon.net
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Muutoksen tuulet puhaltavat 

Suomi-koulussa ! 

Osa Suomi-koulun johtokuntaa ja ohjaajia suuntaa  

kulkunsa tänä  kesänä takaisin Suomeen. Apua siis 

tarvitaan ! Olisitko sinä innokas vapaaehtoinen ? 

Kiinnostaako sinua työ Suomi-koulun johtokunnassa vai 

onko opettaminen lähempänä sydäntä ? Johtokunta 

kokoontuu kerran kuukaudessa ja tunteja pidetään kaksi 

kertaa kuukaudessa.  

Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä Leila Jäämuruun 

puhelimitse 214—228 2429 tai sähköpostitse 

iltaleila@verizon.net. 
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Kevätjuhla mainos 

Suomi-koulun Kevätjuhla 

La 12.5. 2012 klo 10.00 
 

Ohjelma: 

 Musiikkituokio suvivirsineen 

 Todistustenjako 

 Ongintaa 

 Tarjoilua 

TERVETULOA ! 
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Ensimmäinen yhteinen puolimaraton juostiin keväällä 2011 

 

Ylös, ulos ja lenkille ! Mikäs sen helpompaa urheilua kuin 

juokseminen.  Kengät jalkaan ja pihalle. Totta se on, 

juokseminen on helppoa ja kivaa oikeassa porukassa ja 

oikealla vauhdilla. Meidän juoksuporukkamme aloitti 

yhdessä juoksemisen syksyllä 2010. Puolihuolimattomasti 

olimme heitelleet toisillemme kysymyksiä puolimaratonille 

osallistumisesta ja niin päätimme, että helmikuussa 2011 

juoksemme Cowtown puolikkaan Fort Worthissa. Siitä se 

alkoi.  

 

Osa alkuperäisestä juoksutiimista on palannut Suomeen, 

mutta uusia innokkaita juoksijoita on saatu tilalle. 

Aloittelijaa on kannustettu ja puskettu eteenpäin tai 

vedetty perässä.  

 

Välillä on käyty ottamassa lisävauhtia kisoissa. Muutama 

sunnuntaiaamu on alkanut ennen auringonnousua 

Carrollton Runners'in (www.carrolltonrunners.com) 5 

kilometrin kisoissa ja kevään suurimmat tavoitteet 

löytyivät 25. maaliskuuta Rock'n Roll puolikkaalta ja 15. 

huhtikuulta Bid D maratonista. Seuraavassa juoksijoiden 

kokemuksia juoksemisesta  ja tapahtumista. 

 

Eevan  ajatuksia: 

Alku ei sittenkään aina ole helppoa... 

Olen useana vuonna aloittanut juoksuharrastuksen ja 

yleensä intoa on riittänyt kaksi tai kolme kuukautta. 

Seuraavana vuonna uusi yritys ja sama lopputulos. Vihdoin 

löysin sisäisen vahvuuteni ja mukavan porukan jonka 

kanssa on kiva treenata yhdessä ja motivoida toisiamme 

haastavan harrastuksen parissa. Kun aloitin juoksemisen 

jaksoin juosta juuri ja juuri 8 minuuttia.  Pikkuhiljaa 

minuutit lisääntyivät ja kilometrejä alkoi kertyä.  Takana 

on viisi puolimaratonia – hyvältä tuntuu! 

Suzannen ajatuksia:  

 

This was my first half-marathon and I had a great time. I 
was definitely surprised I completed the race and very 
happy with my time. 
 
I felt really good during the race and had a good sense of 
accomplishment .  Half way into the race, I felt like giving 
up. I remember it was so hot outside.  Then I thought to 
my self, how many women and men that are sick with 
cancer for example and can't run. 
 
What an incredible gift it is to have my body and to be in 
good health. One can always ; emotionally justify quitting, 
that's an easy option. only the strong commit and finish.  
 
My big turning point and journey to good health and fit-
ness. Also having an excellent support group (Finnish 
Women). 
 
I am happy that I am running. It reminds me that there 
can be no back sliding. 
 

Katariinan ajatuksia: 

En ole koskaan mieltänyt itseäni juoksijaksi ja olen usein 
sanonutkin, ettei juokseminen ole minun juttu. Mutta kun 

kipinä iski, alkoi juokseminen tuntuakin tosi kivalta. 

Mukavassa porukassa ei kilometrit tuntuneet missään ja 
höpötellen juostiin helposti 18 kilometrin lenkkejäkin. 

Ryhmässä juokseminen oli minulle iso motivaattori, 
ryhmän kanssa oli lähes pakko päästä juoksemaan eikä 

lenkkejä voinut lopettaakaan kesken.  
  

Olen juossut nyt kolme puolimaratonia ja onnistunut 

parantamaan omaa ennätystäni joka kerta. Seuraava 
koitos on kesäkuussa eli 10km:n  mutajuoksu. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

I will Finnish it 

Onnelliset Big-D maratonin juoksijat ! 
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Sarin kokemuksia maratonilta 

Kokeahan se piti ja nyt se on ohi.  Ei ikinä enää uudestaan. 
Olen  tyytyväinen suomalaiseen sisuuni! 

 
Juoksujoukkueemme kanssa on  pitkin kevättä treenat-

tu  enemmän tai vähemmän. Kokeiltu on monen-

moiset  geelit ja erilaiset energiajuomat . Valmiita ollaan ja 
täältä tullaan. Edellinen viikko ennen maratonia levättiin 

hyvin ja tankattiin paljon hiilihydraatteja: pastaa, riisiä ja 
leipää. 

 

Itse juoksusta jäi päällimmäisenä tunteena hyvä  ja rento 
olo. Askel kulki hyvin vaikka välillä meinasi usko loppua. 

Jatkuva sade ärsytti, mutta toisaalta toi virkistystä pitkään 
matkaan. Joukkueemme puolimaratoonareiden  kannustus 

matkan varrella toi kyyneleet silmiin,  näkökyky oli välillä 
samea. 

 

Mielestäni matka sujui tasaisen energisesti, mutta 
kannustusjoukkueemme oli huomannut askeleeni 

väsyneen  ja iloisen virneeni hyytyneen 24 mailin, eli n.39 
km:n  kohdalla.   Itse tuota tilannetta en edes muista, sillä 

siinä vaiheessa  juoksin epämääräisessä transsin olotilassa: 

”Eikö tämä ikinä lopu, vieläkö jaksan?” 
 

Vihdoinkin maalissa. Viimeiset hymyt  ja posee-
raukset  valokuvaajille. Onnellisena siirryin sivuun omaan 

rauhaan kelaamaan: "Mitä tässä tulikaan tehtyä?"  

 

Tytin kokemuksia maratonilta 

Juoksukaverini Sari siitä ensiksi mainitsi, maratonille 

lähtemisestä nimittäin ja kieltäydyin heti. Mutta sen verran 

yllytyshullu olen, että jo seuraavana päivänä soitin hänelle 

ja yhteinen tavoitteemme oli päätetty! Juoksukunnon 

kohottaminen maratonia varten alkoi kolme kuukautta 

ennen kisapäivää, kun laadin itselleni juoksuohjelman 

www.myasics.com sivuston avulla. Koko kolmen 

kuukauden ajan sain sähköpostiini muistutuksia lenkeistä 

ja onnitteluja tietyn harjoitteluosuuden suorittamisesta. Oli 

mukavaa saada kannustusta virtuaaliselta valmentajalta! 

Kunto kohosi ja tavoite alkoi tuntua mahdolliselta 

saavuttaa. Ja kevään aikana saimme myös kolmannen 

naisen, eli Lauran, innostumaan maratonille lähdöstä. 

Viikkoa ennen kisapäivää alkoi vatsassa tuntua perhosia ja 

jännitys tiivistyi sunnuntaita kohti. Lisäjännitystä toi 

Teksasin aina niin ailahteleva sää. Lauantai-iltana 

mietimme, pääsemmeköhän ollenkaan juoksemaan, vai 

pilaisiko uhkaava myrskyrintama koko juoksun. 

Sunnuntai-aamuna lähdettiin viiden jälkeen ajamaan kohti 

Big D maratonin lähtöpaikkaa. Matkalla Fair Parkiin satoi 

hieman. Aamu valkeni ja 42 km 165 m urakka aloitettiin 

hautovassa, mutta selkeässä säässä. Ensimmäisen 15 km 

ajan kosteusprosentti lähenteli sataa prosenttia! White 

Rock järvelle päästyämme taivaanranta avautui 

mustanpuhuvana. Myrskyrintama oli tulossa. Ensin saapui 

kylmä rintama ja sitten tuli sade. Ilma onneksi viileni, 

mutta varpaat kyllä kastuivat! 

Ennen juoksua olin lukenut useamman maratonin jo 

juosseen kokemuksia ja muistan heidän maininneen 

mahdollisesta henkisestä seinästä, joka yllättää juoksijan. 

Oma juoksuni tuntui 28km kohdalla todella helpolta, vaikka 

jalat olivatkin märät. 32 kilometrin jälkeen alkoi pitkä 

matka tuntua lihaksissa ja pysähdyin välillä venyttelemään 

puutuneita lihaksia. 35 kilometrin kohdalla unelmoin 

nukkumisesta omalla kotisohvalla! Mutta tahdoin juosta 

loppuun! Ja kun noin kilometri ennen maalia kaarsin 

Cotton Bowl areenaa kohti, jaloista löytyi vielä yksi 

lisävaihde ja maalisuoran juoksin niin kovaa kuin pystyin. 

Maaliviivan ylitys tuntui TÄYDELLISELTÄ! Itse se matka piti 

juosta, mutta iso kiitos kannustamisesta kuuluu omalle 

perheelle ja juoksukavereille!   

 

 

Yhteisen pitkän lenkin jälkeen nautiskellaan. 
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Lauran kokemuksia maratonilta 

 

Tässä se nyt on. Tämä aamu ja ensimmäinen maraton. 

Vatsanpohjassa kutkuttaa! Tähän hetkeen on harjoiteltu 

paljon.  Suominaisten juoksuporukan kanssa on juostu, 

otettu selvää oikeanlaisesta tankkauksesta ennen ja 

jälkeen suorituksen sekä tietysti harjoiteltu geelien ja 

juomien nappaamista juoksun aikana. Lisäksi on 

parannettu lihaskuntoa ja – huoltoa sekä rentouduttu. 

Mutta tässä sitä nyt  mennään. Kilometrejä on takana 21. 

Kiihdytän vauhtia.  Ensimmäinen osio kisasta on takana ja 

tuntuu, että paukkuja riittää maalisuoralle asti. Jee! 

Kuulostelen kroppaa jalkapohjista päälakeen asti. 

Liikuttelen varpaita ja kiitän itseäni päätöksestä ostaa 1,5 

numeroa isommat lenkkarit sekä hyvät juoksusukat.  Oikea 

pohjekin  tuntuu parantuneen viimekesäisen pohjelihaksen 

revähtymän jäljiltä.  Entä sääret? Jännitin hieman 

treenikauden aikana, että tulisiko penikkatautia. Mutta 

olen näemmä välttynyt siltäkin. Polvissakin tuntuu hyvältä. 

Entä etu- ja takareidet? Oikea takareisi tuntuu hieman 

kireältä. Myös oikeassa pakarassa tuntuu lievää jäykkyyttä, 

muuten kaikki ok.Hengitän pari kertaa syvää, yritän 

rentouttaa juoksua. Hengitän lisää. Ajattelen joogaa ja 

otan voimaa hengitykseen keskivartalosta.   

Huomaan jännittäväni olkapäitä ja yritän laskea niitä alas. 

Myös niska tuntuu hieman jäykältä. Rentoudu, rentoudu! – 

hoen mantran lailla itselleni. Ja se auttaa. Juoksu kulkee ja 

jalat vetristyvät. Ehkä ne vaativat vain muutaman 

minuutin totuttelun uuteen kiihtyneeseen vauhtiin. 

Nappaan kellontarkasti lisää geeliä ja päälle vettä sekä 

urheilujuomaa. Energiaa on ja fiilis aivan loistava. 

Kiihdytän lisää vauhtia ja tuntuu kuin liitäisin. Nautin 

juoksun hurmasta, tuttujen ja tuntemattomien 

kannustuksesta sekä pienistä keskustelun pätkistä 

kanssakilpailijoiden kanssa. Sade viilentää ihanasti. Mikä 

mahtava aamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt nämä juoksijat lähtevät ansaitulle kesälomalle. Vaikka 

ei lenkkareita varmasti kokonaan nurkkaan heitetä. 

Mukavia haasteita on luvassa kesällekin. Tytti ja Kata 

lähtevät kokeilemaan mutajuoksua kesäkuun alussa 

(www.downanddirtymudrun.com) ja Oulun lähellä 

Kempeleessä juoksee elokuussa useampikin Dallasissa 

asuva juoksija ja kiittelee Suomen viileitä kesäpäiviä.   

Mukavaa kesää kaikille ja tervetuloa mukaan 

aktiiviseen joukkoomme! 

 

     Tytti, Eeva, Kata, Sari, Laura, Suzanne, Anni ja Nina 

Juoksut  on ohi tältä keväältä  ja nyt nautitaan kesälomasta. 
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Loruleikkejä vauvoille ja taaperoille 

Aloin ohjaamaan vauvojen sanataideryhmää, kun poikani  oli 4 kk ikäinen. Hän oli siis mukana, jotta saatoin näyttää, miten lorut 

menevät ja miten vauvelia pitää missäkin lorussa keinutella. Ehkä hauskinta vauvasanisryhmässä oli seurata kunkin kehitystä vuoden 

mittaan paikallaan pötköttelevistä vauvoista liikkuvaisiksi taaperoiksi. Vauvojen ja leikki-ikäisten sanataide on loruttelua, runoleikkiä 

ja vuorovaikutusta. Sanataide tukee lapsen kielellistä kehitystä, mutta tärkeintä on kuitenkin mukava ja kiireetön yhdessäolo oman 

vanhemman tai isovanhemman kanssa. Köröttelemme kirkkoon ja keittelemme harakan huttua, mutta kokeilemme myös uusia 

loruleikkejä.  

 HARAKKA HUTTUA KEITTÄÄ, sormiruno (kansanruno) 

Harakka huttua keittää, hännällänsä hämmentää, (Hämmennetään sormella lapsen kämmentä) 

nokallansa koputtaa, laittaa lisää suolaa (Koputetaan sormenpäällä kämmeneen) 

Antaa tuolle pojalle, antaa tuolle pojalle, 

antaa tuolle pojalle, antaa tuolle pojalle (Annetaan puuroa neljälle sormelle) 

tämä jäikin ilman. (Osoitetaan viidettä sormea) 

Lähti vettä hakemaan,  

missä on kaivo? 

Täältä löytyy kaivo (Lapsen kainaloa kutitetaan)  

  

VARIS LENTÄÄ, kutitusloru (Kansanperinne, Huittinen) 

Aikuisen käsi on "varis", joka kaartelee lapsen kasvojen edessä. Varis tekee pesän lapsen kainaloihin. 

Varis lentää, varis lentää, kut, kut, kut, kut, kut kut. 

  

KÖRÖTYSTÄ MAANTIELLÄ (kansanperinne, Tampere) 

Maantie, maantie (körötellään) 

ylämäki, ylämäki  (nostetaan lasta ylös) 

alamäki, alamäki  (lasketaan lapsi hitaasti takaisin) 

Kuoppa! (pudotetaan lapsi polvien väliin) 

  

Omia tarinoita omin sanoin – esimerkki kouluikäisten sanataidepajasta 

Rauman kaupunki Länsi-Suomessa täyttää tänä vuonna 570 vuotta. Sen kunniaksi kaupunki järjesti Lastenkulttuuriviikot, joiden 

aikana kävin pitämässä koululaisille sanataidepajoja. Tavoitteena pajoissa oli ilo, leikki ja ilmaisun vapaus. Omien tarinoiden 

virikkeenä käytimme pajoissa muun muassa erilaisia esineitä ja rauman giält.  

  

Esineisiin piilotetut raumankieliset sanat - yhteinen tarina lause kerrallaan 

KLYYVAR = nenä 

KUNGSTOOL=keinutuoli 

PYTS = ämpäri tai sanko 

PLOOSIIPPA = sinivuokko 

PARSAKAS = pojanvesseli 

MYRÄ MÄRÄ = väärin puolin, nurin niskoin 

MULLISMOUKKU = kuperkeikka 

  

Tässä pajassa esineisiin oli piilotettu rauman murteen sanoja, mutta sanat voivat olla mitä tahansa. Esineet voivat olla mitä tahansa 

pieniä, erilaisia esineitä, joiden sisälle voi piilottaa sanalapun. Tässä pajassa minulla oli mm. majakkasuolasirotin, pieni korurasia, 

pilleripurkki ja isompi kaunis rasia. Pyysin vapaaehtoisia, jotka tulivat yksi kerrallaan ja valitsivat yhden esineen ja ottivat sen sisällä 

olevan sanan. Tehtävänä oli keksiä vähintään lauseen verran tarinaa. Lauseessa tulisi esiintyä esineestä löytynyt sana. Kirjoitin lasten 

keksimän tarinan muistiin ja he saivat sen myöhemmin koneella kirjoitettuna itselleen. 

Sanataidetta 

Outi Lähteenlahti 

 



9 

 

Bisnes killan 10-vuotistaivalta juhlittiin 13.4. 2012 

eurooppalaistyylisessä Hotel NYLOssa Irvingissä. 
Kolmattatoistapäivää ja perjantaita uhmaten oli paikalle 

saapunut noin seitsemänkymmentä iloisen rohkeaa 

juhlavierasta. 

Itse juhla aloitettiin aikamatkalla 10 vuotta 

taaksepäin,  vuoteen 2002. Helmikuussa 2002 näki 
päivänvalon Finnish Business Guild. Perustamis-

kokouksessa oli paikalla 13 jäsentä ja ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Hannu Impola. Yhteisön tarkoituksena 

oli mainostaa Teksasia keskeisenä paikkana Amerikkaan 

aikoville suomalaisfirmoille, lisätä tietoa suomalaisesta 
kulttuurista, suomalaisesta huippuosaamisesta sekä 

korkeasta työmoraalistamme, tarjota koulutusta jäsenille 
sekä yhteisölle sekä tietenkin tarjota kontakteja sekä 

suomalaisille, että amerikkalaisille yhteistyökumppaneille. 

Nimi on muuttunut Finnish American Business Guildiksi, 
mutta tavoitteet ovat edelleen lähestulkoon samat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABG tarjoaa tukea Suomalaisille yrityksille tai yrittäjiksi 

aikoville, mutta myös suomalaissyntyisille nuorille. Viime 
vuonna jaettiin Urkki-stipendejä ja tänä vuonna vuorossa 

olivat Manu-stipendit. Manu-stipendit ovat tarkoitettu 

highschoolissa viimeistä luokkaa käyville suomalais-
taustaisille nuorille, joiden tarkoituksena on lähteä 

jatkamaan opintojaan.  

Tänä vuonna Manu-stipendiä haki kuusi nuorta : Maria 

Heinonen, Topias Hokkanen, Petri Hyde, Hanna 
Kattilakoski, Kristian Partanen sekä Clarissa 

Suikkari.  Jokainen stipendin hakija sai tehtäväkseen 

kirjoittaa esseen valitsemastaan aiheesta. Suomen Pohjois
-Teksasin ja Oklahoman alueen kunniakonsuli Kenneth 

Niesman sai kunniatehtävän lukea läpi kaikki esseet ja 
valita niistä yksi luettavaksi juhlissa. Erikoismaininnan sai 

Clarissa Suikkari esseellään, joka kertoi hänen ihailustaan 

Alvar Aaltoa sekä Suomalaista muotoilua kohtaan.  Kaikki 
nuoret palkittiin Manu-kunniakirjalla sekä stipendillä.  

 

Illan musiikillisesta viihdepuolesta vastasi Kaamos-kuoro 

sekä maailmankiertueensa Dallasista aloittanut  Short 
Term Evolution. Paikallisista suomalaismiehistä koostuva 

bändi on harjoitellut ahkerasti koko kevään ja sai helposti 

juhlakansan sukat heilumaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavan kerran FABG:n kanssa juhlitaan joulukuussa 

2012 Suomen 95:ttä itsenäisyyspäivää ja tällä kertaa 
jaossa ovat Mara-stipendit.  

 

FABG (Bisnes Kilta) 10 –vuotta  

STE-bändi : Harri Luukkonen, Petri Heinonen, Raine 

Partanen, Janne Kauppinen, Jani Jokiniemi, Sampo 

Karvonen 

Vas. Clarissa Suikkari, Hanna Kattilakoski, Petri Hyde, 

Topias Hokkanen, Maria Heinonen, Kristian Partanen Kaamos-kuoro: Nina Tiainen, Katariina Keränen, 

Tuula Aro, Eeva Toiviainen, Anni Courtois, Anja 

Corner, Leila Jäämuru.  

Teksti : Katariina Keränen 

Kuvat :  Helena Suikkari, Vesa Jäämuru 
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To me, the most admirable Finn is Alvar Aalto. I have always been   intrigued by him and fascinated by the 

scope and quality of his work. Not only was Aalto a world-renowned architect, but he also designed 

interiors, furniture, and did some city planning as well. Even though he worked on so many different level 

of design, he managed to stay true to his sensibility and ever-developing style in everything he designed- a 

truly great feat. 

Alvar Aalto has always been an inspiration to me. When I decided in fifth grade that I want to become an 

architect, I imagined myself becoming a second Aalto and continuing the tradition of ingenious Finnish 

architects. As much hard work as that will require on my part, I am fully willing to do what I can in order to 

follow my passion for both architecture and success. Aalto had a similar passion for architecture, as well as 

a natural sense for the utilization of space, which are made evident by looking at or walking through 

buildings that he designed. It is a very admirable quality to have such an eye for design and usage of space- 

one which I wish to share with Aalto.  

 

Passion, though, is only part of being a successful architect: one must also be wildly creative and unafraid 

to push the envelope of the accepted “rules” of design. Aalto certainly had this as well. His creativity 

remained a constant in his work, while his style was in a constant state of malleability. This evolving style 

from Nordic Classicism to Functionalism to Organic Modernism over fifty years shows that Aalto was down-

to-earth and understood that the world is constantly changing, as should architecture. He did not limit 

himself to one specific style, yet his work is easily identifiable. The practicality of design and overall feeling 

of his buildings scream Aalto, and, as Sigfried Giedion said of Aalto in Space, Time and Architecture: The 

growth of a new tradition, “Finland is with Aalto wherever he goes.”  

 

Not only do Aalto’s great merits as an architect and designer make him an admirable Finn, but so does his 

devotion to his country. Aalto lived practically his entire life in Finland, and enjoyed it above anywhere else. 

Despite his recognition around the world and demand for his work abroad, Aalto still lived and worked 

from Finland whenever he could because, as the saying goes, “Oma maa mansikka, muu maa mustikka.” 

Whenever he would be abroad, though, his work always reflected the sensibilities and style of Finland.  

 

As both an architect and Finnish person, I have the greatest admiration toward Alvar Aalto. His brilliant 

architectural and design work inspires me to work hard to achieve my dreams of following in his footsteps 

as a famous Finnish architect, while his devotion to his country encourages my love for my country as well. 

 

A Finn I admire the most  

Clarissa Suikkari 
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Kesä saapuu ja kirjasto tarvitsee kipeästi kesäapulaisia keskiviikkoisin kir-
jastolle. Oletko juuri sinä, joka voisit meitä auttaa? Ota reilusti yhteyttä, niin 
jutellaan lisää miten voit auttaa. Kyse on vain parista tunnista keskiviikkoisin 11-
13 välillä, jotta saisimme pidettyä kirjaston kesälläkin auki.  (Leila 214-228 2429 
tai iltaleila@verizon.net) 

  

Muuten kirjastolla "tuulee samat kuviot" kuin ennenkin, kirjat ja 
DVD:t odottavat lainaajia ja puoti ostajia. Nähdään kirjastolla!  

  

Kirjasto auki maanantaisin-keskiviikkoisin-perjantaisin 11-13.  

  

-Leila & helpperit- 

  

Kirjaston Kuulumisia 

Huhtikuu 2012 

Lasse Nikkanen, 22.4. 4v  

Julia Lehto, 27.4. 8v 

Saku Keränen, 30.4. 6v 

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Huhtikuussa 2012, Onnea, Onnea vaan ! 

 

mailto:iltaleila@verizon.net
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Terveiset  Suomi-kirkolta 

Palmusunnuntain pääsiäismessussa lapset oppivat 
virpomislorun ja virpoivat vanhemmilleen ja 
kirkkokansalle: 

  

Virvon varvon 

tuoreeks terveeks 

tulevaks vuodeks - 

annatko munan vai kanan? 

 

Palkkioksi jokainen sai kerättyä korin täyteen munia 
Egg huntissa kirkon pihalla. Vaikka pääsiäistavarat 
ovatkin jo kaupoista poistuneet alennusmyyntien 
myötä, kirkossa pääsiäisaika kestää 50 päivää aina 
helluntaihin saakka, jota tänä vuonna vietetään 27.5. 
Pääsiäisaikaan sijoittuvat myös konfirmaatio ja 
äitienpäivä.  

  

Mietin miten jaksaisimme pitää kiinni pääsiäisen 
ilosta vielä 50 päivää pääsiäisen jälkeen? Kauniit 
kevät- ja kesäpäivät, sekä luonnon vihreys auttavat 
pääsemään ylösnousemuksen ja uudelleensyntymisen 
salaisuuksien äärelle. Kevään ensikukat ja auringon 
lempeästi lämmittävät säteet sykähdyttävät joka 
kevät. Monelle suomalaiselle luonto on usein se 
paikka, jossa Jumalan ja pyhyyden läsnäolon voi 
vahvasti tuntea ja aistia.  

  

 

Luonto rajataan yleensä johonkin ihmisen 
ulkopuolella olevaksi asiaksi. Puhumme luontoon 
lähtemisestä ja luonnossa liikkumisesta. Luonto 
käsittää kuitenkin koko luomakunnan. Se ei ole vain 
jossain, vaan se on kaikkialla. – Ekoteologi Panu 
Pihkala 
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FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 

6000 Morriss Rd. Flower Mound, TX 75028 

Pastori Jarmo Tarkki  805 350 1667 jarmotarkki@socalsynod.org 

(Pastori Seppo Vesala vesala.seppo@gmail.com) 

(Pastori Irene Erkko irene.erkko@gmail.com ) 

www.finnishlutheran.org 

KUTSU ÄITIENPÄIVÄMESSUUN  

Luterilainen perinne ja sen kristinuskon tulkinta ovat ainutlaatuisia. Saarnassani 
tarkoituksenani on selvittää uskoamme äitienpäivästä käsin. Et varmaan ole kuullut tätä 
selitystä aikaisemmin.  

 

Äitienpäiväsunnuntaina, 13. päivä toukokuuta klo 15 pidettävässä messussa juhlimme 
yhdessä kaikkia äitejä sekä messussa konfirmoitavia rippikoululaisia. Laulamme tuttuja 
virsiä, keskustelemme ja vietämme yhteistä kahvihetkeä messun jälkeen.  

 

Mukana messussa ovat myös pastorit Irene Erkko ja Seppo Vesala. 

 

Sydämellisesti tervetuloa kaikille. 

 

Pastori Jarmo Tarkki 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vesala.seppo@gmail.com
mailto:irene.erkko@gmail.com
http://www.finnishlutheran.org
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                             JOHTOKUNTA 

 Kevät 2012                                            Kevät 2012 

 

PALLEROT 

Katariina Keränen 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Tytti Lauhava-Kääriäinen 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Anni Courtois 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Eeva Toiviainen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Heidi Luukkonen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro (Tuija Räinä) 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde ja Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Tytti Lauhava 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Eeva Toiviainen  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Heidi Luukkonen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 SUOMIKOULULAINEN 

Mia Lähteenlahti 

suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Michelle Larva 

Katariina Partanen 

Vilma Jäämuru 

 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

  WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 

mailto:pallerot@suomi-koulu.com
mailto:omput@suomi-koulu.com
mailto:rollit@suomi-koulu.com
mailto:eskarit@suomi-koulu.com
mailto:tex-lapset@suomi-koulu.com
mailto:alaluokat@suomi-koulu.com

