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Lokakuu 2005

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Olemme kokeneet hirmumyrskyjen vaikutuksia täällä asti,
sillä evakuoita on ollut jopa Metroplexissa.  Jotkut meistä
ovat kokeneet myös polttoaineen loppumisen huolto-
asemilta ja ruokakaupassakin on joskus saanut turhaan
etsiä tiettyjä tuotteita.  Lintuinfluenssasta kuuluvat puheet
ovat huolestuttavia.  Elämme pelottavaa aikaa.  Onneksi
hirmumyrskyjen aika alkaa olla tältä vuodelta ohi ja olisi
hienoa jos loppuvuosi menisi paremmissa merkeissä.

Koululla olemme tänä vuonna päättäneet pitää vaihtelun
vuoksi erilaisen loppuvuoden tapahtuman. Tyypilli-
sestihän vietämme suomalaisen joulun koulullamme,
mutta tänä vuonna juhlimme Suomen 88:tta Itsenäi-
syyspäivää koulun tiloissa joulukuun 4. päivänä.
Teemana ovat Linnan Juhlat ja lapsemme ovat vastuussa
monesta ohjelmanumerosta.

Itsenäisyyspäivän yhteydessä pidämme myös koulun
toiminnan edistämiseksi ns. hiljaisen huutokaupan.  Jos
sinulla on jotain lahjatavaraa vaikkapa Suomesta, joka
sinulle ei jostakin syystä sovi, voit lahjoittaa sen tähän
avoimeen huutokauppaan. Lahjoituksesi tukisi koulumme
toimintaa. Otamme mielellämme erilaisia lahjoituksia
vastaan.

Otimme Suomikoulun luokkakuvat sunnuntaina ja kuvat
tullaan julkaisemaan nettisivullamme. Vanhemmilla on
halutessaan mahdollisuus ostaa kuvia Tytti Lauhava-
Kääriäisen (tylsaa@yahoo.com) kautta.

Muista loppuvuoden tapahtumista mainittakoon, että Oiva
Toikka tulee Dallasin Nasher museoon marraskuun 8.
päivänä signeeraamaan kuuluisia lintujaan.  Lisätietoja
löydät webbisivuiltamme.  Myös suomalaisyhteisömme
järjestämä Gala ilta on pian ajankohtainen.  Rita Salonen

(rita@tellusinternational.com) on vastuussa lippujen
myynnistä tähän tapahtumaan.

Vapaaehtoisrintamamme uutisista sen verran, että
kirjastossamme on menossa inventaarion teko ja sitä
varten peräänkuulutammekin apua Leilalle kirjastoon.
Mikäli sinulla on edes muutama tunti aikaa päivässä, niin
ilmottaudu Leilalle (tel. 214 228 2429)

Mukavaa juhlapäivien odotusta!

Nähdään koululla!

Sinikka

Muista ilmottautua
LASTEN
Itsenäisyyspäivä-
juhlaan !

klikkaa täällä

http://dallas.finnish-schools.org
mailto:tylsaa@yahoo.com
mailto: rita@tellusinternational.com
http://dallas.finnish-schools.org/index.php?Sivu=ip_rsvp.php




Kysytkö vielä miksi? Syitä löytyy ainakin
sata.

Ensiksi, se on hauskaa. Jokainen onnis-
tunut lyönti tai hyvin pelattu reikä tai kier-
ros tuntuu hyvältä. Ja ne onnistumiset
säilyy mielessä pitkään.

Toiseksi, se kasvattaa henkisesti. Hyvän
lyönnin jälkeen seuraava voi olla täysi ka-
tastrofi ja se koettelee (eikä niitä lyöntejä
taas haluta muistella). Mutta ahkeruus
kovankin onnen voittaa; mitä enemmän
pelaat sen taitavammaksi tulet. Ja aina
tuntuu että peli voisi mennä paremminkin
eli aina voi kehittyä. Itse asiassa tässä
lajissa ei voi täydelliseksi tullakaan.

Kolmanneksi, golf on erittäin terveellistä.
Pelikierroksen aikana kävellään reip-
paasti 8-10 kilometriä raikkaassa ulkoil-
massa ja pulssi pysyy sadan yläpuolella
koko ajan. Ja lisäksi golf lyönnit kehit-
tävät koko ruumiin lihaksistoa tasapuo-
lisesti. Siksi sanotaankin että se aika
jonka pelaaja viettää golfkentällä, ei ole
poissa hänen loppuelämästään. Jokai-
sen kannattaa pitää huolta niin henkises-

tä kuin ruumiillisesta kunnostaan ja en
kyllä tiedä helpompaa ja mukavampaa
kuntourheilutapaa kuin golf. Käytkö joka
viikko neljä tuntia jumppasalilla tai len-
killä? En minäkään viitsisi. Mutta golfata
voisi useamminkin kuin kerran vii-kossa.

Neljänneksi, golf sopii kaikille, niin sin-
kuille kuin perheellisillekin ja melkein
kaiken ikäisille. Täälläkin Dallasin Suo-
malaisissa on alle kymmenvuotiaita pe-
laajia ja yli 70 vuotias golfin pelaaja ei
ole mikään harvinaisuus. Perhekunnittain
pelatessa tosin kannattaa huomata että
puolisoa ei välttämättä kannata kentällä
neu-voa...

Viidenneksi, golf ei ole mikään kallis eliit-
tilaji. Käytetyjä mailasettejä saa alle sa-
tasella ja sitten parilla kympillä palloja
ja hansikas (yksi riittää). Ja pelikent-
tämaksut täällä ovat hyvin edulliset,
viikonloppunakin pääsee pelaamaan
useimmille kentille noin 20-30 taalalla.
Siis noin viisi taalaa tunti tästä lystistä!
Ja iltapuoleen sekä viikolla voi pelata vie-
läkin edullisemmin.

Aloita sinäkin Golffaaminen !

Kuudenneksi, tässä lajissa saa monen-
laisia mielenkiintoisia tuttavuuksia. Ja
meillä on täällä jopa suomalaisten oma
golfkerho, Lucky Bounce Golf Club. Sinun
kannattaa liittyä kerhon jäseneksi koska
jäsenenä voit saada virallisen golf tasoi-
tuksen ja tasoituskortin jonka avulla voit
päästä pelaamaan esim. kesälomalla
Suomessa. Ja kerhon kautta tutustut ai-
nakin toisiin suomalaisgolffareihin ja pää-
set osallistumaan kerhon kisoihin. Niitä
kisoja pelataan myös ns. tasoituksel-
lisina jolloin aloittelijatkin voivat voittaa.

Jos tuntuu että laji kiinnostaa niin ota
asia puheeksi jonkun golfituttavasi kans-
sa tai mailaa vaikka allekirjoittaneelle
osoitteeseen finntexan2003@yahoo
.com. Uusia jäseniä otetaan mielellään
joukkoon lisää ja kerhon jäsenet neuvo-
vat mielellään uusia pelaajia.

Ja suurin vaara onkin siinä että kun tämä
on niin mielenkiintoinen ja mukaansa-
tempaava laji niin kun kerran kokeilee,
tähän jää helposti koukkuun.

Jouni Saastamoinen, Lucky Bounce golf
kerhon puheenjohtaja
www.luckybounce.net

mailto: finntexan2003@yahoo.com
mailto: finntexan2003@yahoo.com
http://www.luckybounce.net
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

KOTI ON TÄÄLLÄ

Tunnet varmaan sanonnan, että ulko-
mailla asuva suomalainen kaipaa
ulkomailla Suomea ja sinne tultuaan
taas takaisin asuinmaahansa. Ja
sanontaan lisätään usein, että
ilmeisesti vain siinä välissä, siis
matkalla jompaankumpaan, on hyvä
olla.

Kotiutuminen on kuitenkin tärkeä, sillä
on vaikea elää, jos tuntee elävänsä
koko ajan väärässä paikassa.

Harva saa asua vain yhdellä kotipai-
kalla. Muutot ja sopeutuminen on osa
yhä useamman elämää.

Kirkko pyrkii osaltaan, läsnäolollaan
ja sanomallaan, auttamaan kotiutu-
mista. Se edustaa toisaalta tuttua ja
kotoista, omaa hengellistä perinnettä.
Toisaalta, se rohkaisee elämään avoi-
mesti ja valmiina oppimaan elämän
uusista vaiheista sekä suhtautumaan
kunnioittavasti ihmisiin, jotka eivät ole
samanlaisia kuin  me.

On ollut hienoa myös saada kutsu ko-
din siunaamisiin täälläkin. Kaunis
tapa, jonka toivoisi yleistyvän. Ehkä
sekin on omiaan vahvistamaan kodin
asemaa ja kotiuttamaan uuteen koti-
maahan, vaikkapa se olisi väliaikais-
takin.

Katsothan ohesta ja kirkonkin kotisi-
vulta, mitä on luvassa, kun adventti
ja joulu lähenee!

Päivö-pastori

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

ADVENTIN KIRKKO  sunnuntaina
27.11. klo 18, Pohjois-Teksasin
luterilainen piispa Kevin Kanouse
vierailee. Kirkkokahvit. Tule
tapaamaan piispaa!

LASTENHOITO itsenäisyyspäivä-
galan iltana perjantaina 2.12. klo 18-
24. Ilmoittatumiset: Kati Autio p. 214-
680 1451 tai Tiina Tarvainen p. 214-
566 3958. Hoitajia tarvitaan, ansaitse
hoitoseteli itsellesi!  Hoitokerta myös
lauantaina 17.12. klo 14-18.

PYHÄKOULUT torstaisin (ei 24.11.)
klo 17.30.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
sunnuntaina 11.12. klo 18.
Tilaisuuden jälkeen leivonnaismyy-
jäiset kirkon hyväksi.

JOULUKIRKKO sunnuntaina 25.12.
klo 18.

KUORO harjottelee tiistaisin klo 19.
Kuoro kaipaa laulajia, erityisesti
miesääniin. Ota yhteys Leila
Jäämuruun.

Kaikki tilaisuudet Rejoice Lutheran
kirkolla, 532 E. Sandy Lake Rd.,
Coppell. Kirkon kotisivu
www.finnishlutheran.org  Pastori: Rov.
Päivö Tarjamo



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Pellet   (2-vuotiaat)
Rani Valdermarsdotter-
Hanhisalo
469 - 363 9408
ragnheidurv@yahoo.com

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net

Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Sari Kangasniemi
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Milla Impola

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Sari Piippo

Isot koululaiset (9+ -
vuotiaat)
Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat, suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Isot Tex-lapset
Taru Parvin
taru.parvin@sbcglobal.net

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
Historiikin Kerääjä
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

Lotta Huhta, Sihteeri
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Katja M. Kinnunen,
Vanhempien edustaja
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Sari Kangasniemi, ohjaajien
edustaja
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja

mervi.nieminen@charter.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2005

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Katja Kinnunen

Omput 1v. Reija Patrakka

Pellet 2v. Rani Valdemarsdotter-
Hanhisalo

Pupula 3 v. Anne Jääskeläinen

Röllit 4 v. Paula Välilä

Eskari 5-6 v. Sari Kangasniemi
Milla Impola

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Sari Piippo

Isot Koululaiset 9v.-> Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset 3-5 v. Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Taru Parvin

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Marraskuussa ! Lähetä juttusi Katariinalle

katariina.keranen@luukku.com 20.11. mennessä.
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Gala lähestyy !!

Syksyn odotetuin “Black-Tie” event -
Suomen Itsenäisyyspäivä - Gala 2005

pe 2.12.2005, Harvey Hotel (pian Westin Hotel)

Ohjelmassa mm. Mestarit Areenalla !

Lippuja voi ostaa Rita Saloselta
rita@tellusinternational.com

mailto: annesj@verizon.net
mailto:iltaleila@verizon.net
http://dallas.finnish-schools.org
mailto:sarikangasniemi@yahoo.com
mailto: katariina.keranen@luukku.com
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