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Pohjois-Teksasin Suomi-koulun sponsoroima kirjasto on 
kokenut elinkaarensa aikana melkoisia muutoksia kuten 
pitääkin. Aluksi lainailtiin toisten kotoa löydettyja kirjoja ja 
lehtiä, koulun saatua tilat Walnut Hill Lutheran -kirkolta 
vuonna 1992, saimme toisen - ja kolmannen polven 
suomalaisperheiden kirjalahjoituksia erittäin paljon, mutta 
kirjat olivat todella vanhoja (painovuodet 1910-1960 
väliltä); historiaan tai politiikkaan pohjautuvia, 
kaunokirjallisuutta ei nimeksikään, muutamia 
runoteoksia sekä lastenkirjoja. Vuonna1994 aloitettiin 
virallisesti lainaustoiminta pitämällä lukua lainauksista, 
huolehtimalla kirjoista (esim. kontaktoitiin kaikki kirjat), 
hankkimalla lisää lainamateriaalia sekä arkistoimalla se. 
Sanoma- ja aikakausilehtiä emme voineet tilata liian 
kalliiden kulujen vuoksi, mutta saimme vuodeksi 
sunnuntainumeron lahjoituksena Helsingin Sanomilta. 
Lehti saapui reilussa viikossa, joten joka Suomi-koulu-
kerralla saimme lukea HS noin viikon jälkikäteen, mutta 
tieto oli aina uutta meille täällä (1996). Vaikka kirjasto 
pystyi hankimaan vain noin 30 uutta 
kirjaa vuosittain  (Suomi-Seuralta 20 ja itse ostamat noin 
10 kirjaa), lainausmateriaalimme nousi nopeasti noin 800 
niteeseen (1997), tähän kuuluivat kaikki koulu- ja 
tehtäväkirjat, lahjoitetut kirjat sekä aikakausilehdet että 

HS:n sunnuntainumerot, musiikkikasetit ja muutamat VHS-
kasetit. 

 Walnut Hill Lutheran -kirkolta muutimme lyhyeksi ajaksi 
Nokian tiloihin, mistä jatkoimme matkaa reilun vuoden 
jälkeen North Lake College -campukselle 1999. Koulutilat 
olivat mahtavat ja alakerran pienestä 
pimeästä siivouskomerosta saimme tilat kirjastollemme. 
Kirjat "elivät" sulassa sovussa opiston hiirien kanssa, 
papanoita löytyi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -sivujen 
välistä yhtä hyvin kuin Kalevala juhlapainoksen 
kansilehdiltä, osa lasten kirjoista oli maistunut myös 
hiirten syötäväksi. Loppujen lopuksi, montaa kirjaa ei 
hiirille menetetty, ehkä kokivat suomen kielen kuitenkin 
hiukan liian ongelmaiseksi tai muuten vaikeaksi sulattaa. 

  

Näiden parin muuton aikana jouduimme tekemään jos 
jonkinlaista kirjojen inventaariota, osa todella vanhoista ja 
lukukelvottomista kirjoista laitettiin myyntiin tai 
poistettiin. Aloimme panostamaan sekä lasten- että 
nuorten kirjallisuuteen, myös kaunokirjallisuuteen 
haluttiin uudistusta. Siivoushiirikirjastokomeroon saimme 
tuoda 5 kapeaa kirjahyllyä, lisäksi ostimme 4 
kirjastokärryä, joilla saimme kirjat aina esille aulaan, missä 
pidimme kahvilaa ja pientä Suomi-puotia. Itse komeron 
kirjahyllyissä säilytimme harvinaisempia ja vähemmän 
luettavia kirjoja, sekä oppilaiden koulukirjoja. Pian hyllyt 
tulivat täyteen ja etenkin saadessamme Suomesta erään 
koulun kaikki oppikirjat yhden perheen muuttokuormassa. 
Loppujen lopuksi päädyimme jakamaan kaikille lapsille niin 
paljon koulukirjoja kuin he halusivat ottaa, sieltä löytyi 
biologiaa ja uskontoa, historiaa ja maantietoa, 
matematiikkaa vähemmän, aapisia jonkin verran. 
Jokaisesta kirjasta jätettiin yhdet kappaleet opettajien 
käyttöön tulevaisuuden varalle.  Uskontokirjat olivat 
kaikkein ahkerimmassa käytössä, niitä käytettiin hyvin 
aktiivisesti Suomi-kirkon pyhäkoulussa, ja niitä on myös 
lainattu paljon johtuen paikallisen koulun uskonto-
opetuksen puutteesta. Viimeisimmät koulun uskontokirjat 
poistettiin viime viikolla vanhentuneina ja 
huonokuntoisina. Biologian ja maantiedon kirjat on 
hävitetty noin 3 vuotta sitten vanhentuneiden tietojen ja 
käyttämättömyyden vuoksi. Matematiikan kirjat on 
käytetty loppuun jo aikoja sitten, ja historian kirjat jaettiin 
noin 5 vuotta sitten halukkaille.  
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Koulumme johtokunnan, Suomi-Seuran sekä valtion 
opetushallituksen yhteistyön kannustamana aloitettiin 
kirjaston vahva uudistaminen vuonna 2002. Kirjastolle 
hankittiin oikea kirjastojärjestelmä viivakoodeineen sekä 
asiakkaille lainastokortit, aikaa ja hermoja 
kuluttava "ruutuvihkolainaussysteemi" loppui. Urakka  oli 
aivan valtava sekä rahallisesti että ajallisesti.  Yli 1500 
lainausmateriaalin "ajaminen" järjestelmään vei 
useamman kuukauden ilta-ajat ja viikonloput kotona 
(yhden kirjan laittaminen järjestelmään oikeaoppisesti vie 
vähintään 5 min). Kirjasto oli astunut uuteen aikakauteen. 
Samalla Suomi-koulun johtokunta hyväksyi uusien lehtien 
tilaamisen, HS ei ollut enää moneen vuoteen tukenut 
kouluamme eikä HS:n viikonloppunumero 
palvellut  jäsenistöämme kuten vuosia aikaisemmin, 
halusimme panostaa enempi aina ajankohtaisiin 
julkaisuihin, kuten Tekniikan Maailma, Kodin kuvalehti, 
Vauva, Perhe, Suomen Kuvalehti, Aku Ankka, jne.  

  

North Lake College'n irtisanoessa koulumme 
vuokrasopimuksen keväällä 2003 olimme jälleen kovan 
paikan edessä. Tilat koululle löytyisi jälleen Walnut Hill 
Lutheran -kirkolta, mutta kirjastolle ei. Nokian paikallinen 
pääjohtaja K-P Wilska tuli avuksemme, ja saimme 
mahtavat kirjastotilat Irvingistä Nokia Campus Building 
3:sta. Ensin oli vain yksi huone, mutta kohta saimme 
laajennusosan. Suomesta rahdattiin laukkukaupalla kirjoja 
ja erilaista lainamateriaalia joka kesä noin 120 kg 
kerrallaan. Kun uusia tuotiin, vanhoista piti päästä irti, 
joten aloitimme vuosittaiset suurinventaariot.   

 

Näissä käydään läpi kaikki kirjat ja niiden lainaukset, 
poistetaan huonokuntoiset ja ei koskaan lainatut. 
Jäsenistö saa ostaa poistokirjoja edulliseen hintaan, 
ennenkuin ne poistetaan lopullisesti. Nopeasti 
lainamateriaali nousi yli 3000. Nokian muuttaessa 
pienempiin tiloihin, myös kirjasto joutui jälleen 
lakkautusuhan alle, tällöin astui kuvaan Nokia Siemens 
Network ja Juha Lappalainen. Muutimme ensin Building 
3:sta  Building 4:een, ja parin vuoden jälkeen 
NSN uudistaessa tilajärjestelyjä saimme mahtavat 
kirjastotilat, joissa vietimme huhtikuussa 2010 nykyisen 
kirjaston avajaisia.  

 

Tällä hetkellä kirjaston kohtalo on taas tienhaarassa, meillä 
on aivan mahtavat tilat, uutuuskirjoja (joka kesä 
tuodaan top 10 ulkomaiset ja kotimaiset sekä noin 30-50 
muuta kirjaa -kirjat maksavat noin 15-35 euroa kappale) ja 
lainamateriaalia enempi kuin monessa pienessä kirjastossa 
suomalaisissa kylissä, mutta meillä ei ole lainaajia.  

Me olemme ehkä tottuneet täällä Teksasissa niin hyvälle, 
että se hyvä mikä meillä oikeasti täällä on, ei säväytä enää 
porukkaa. Olemme ainoa kirjasto Usa:ssa, joka toimii kuin 
oikea kirjasto, meillä on suunnattomasti lainamateriaalia, 
tällä hetkellä 3818 nidettä, mikä ei ole toisen - tai 
kolmannen polven lahjoitusmateriaalia vaan ihan uutta ja 
lukukelpoista, samaa lainamateriaalia kuin kaupunki-
kirjastoissa ympäri Suomen, lisäksi meille tulee kattava 
aikakausilehtivalikoima.  Meillä on siis luettavaa, 
katsottavaa ja kuunneltavaa. Miten saisimme porukan 
ymmärtämään tämän ja käyttämään kirjaston palveluita? 
Kirjaston ohessahan meillä on myös Suomi-puoti, missä 
myymme hyvää suomalaista tai muiden skandinaavisten 
kauppojen herkkuja. Samalla myymme myös ruisleipää 
aina keskiviikkoisin ja perjantaisin kaikille haluk-
kaille.  Mikä olisi helpoin ja edullisin tapa uudistaa 
kirjastoa, vai tarvimmeko uudistusta, ja jos niin mitä ja 
miten sen toteuttaisimme, ja missä aikataulussa?  Onko 
iPadit ja erilaiset lukulaitteet vieneet hohdon lukemisesta, 
ja luetteko enää kirjoja? Olenko jäänyt yksin dinosau-
ruksien maahan, minäkö vain nautin suunnattomasti 
oikeasta kirjasta, ja kirjojen sivujen tuoksusta, siitä tun-
teesta kun uuden sivun saa kääntää ja kuulee äänen (ei 
mitään hipaisua mustalla kuvaruudulla), olenko ainoa?  

  

Kirjasto odottaa käyttäjiä nauttimaan kirjojen luvatusta 
maailmasta. Mikset tulisi kirjastojäseneksemme ja 
lainaamaan, samalla tuet meitä ylläpitämään kirjastomme 
niin hyvänä kuin se tällä hetkellä on. Jos kirjat 
eivät kiinnosta, meitä voi aina kuitenkin kannattaa, 
jäsenmaksumme on vain 30 euroa lukukausi, sillä ei tällä 
hetkellä saa yhtä uutuuskirjaa Suomesta tänne 
rahdattuna. 

Pidetään(kö) kirjasto Teksasissa! 

  

Kirjastonhoitaja  

Leila Jäämuru 

  

Ps. Oletko koskaan katsonut kirjaston lasikaapissa olevia 
"antiikkisia" lahjoituskirjoja? Sieltä löytyy kirjastolle 
annetut ensimmäiset kirjalahjoitukset, historian havinaa! 
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Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 

Hei, nimeni on Vilma Jäämuru. Olen 
syntynyt ja koko ikäni asunut Teksasissa. 
Täytin viime viikolla 14 vuotta. Syksyllä 
aloitin ensimmäisen vuoden Keller High 
Schoolissa. Harrastuksenani on jalkapallo, 
jota olen pelannut jo 10 vuotta. Olen nyt 
ensimmäistä vuotta apuohjaajana Suomi-
koulussa.  
 
Nähdään Röllit-ryhmässä. 
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Suomi-koulun vapaaehtoisten esittelyt 

Moi! Olen Milla Lindstedt ja olen 
asunut Irvingissä mieheni Jounin 
kanssa noin viisi vuotta. Meillä on 
lemmikkeinä 2 sugar glideria
(sokerioravaa). Hauskoja pikku 
veijareita :) Kirjastolla olen ollut 
auttamassa useita vuosia ja se on ollut 
oikein kivaa. Joten jatkossakin minut 
sieltä loytää. Nähdään kirjastolla! 

 

 

 

 

 

 

"Hei, minun nimeni on Viljami ja minä soitan pianoa. Minä harjoittelen pianon soittamista 

joka päivä ja minulla on pianoharjoitukset joka keskivikko. Minulla on esitykset keväisin ja 

jouluna. Minä soitan pianoa pianokoulussa ja aion liittyä koulun bändiin. Piano on minusta 

kaikkein paras soitin ja se onkin minun lempisoittimeni. Minun veljenikin soitti pianoa ja 

siskoni soitti sekä pianoa että viulua. Ja siksi piano on minun lempisoittimeni." 

 

Pianotunnelmia 
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 Ironbutt—kestävyys koetuksella 

Nopea johdanto mistä on kysymys. ”Iron butt” ajo on 

moottoripyörällä suoritettava kestävyysajo, jossa ajetaan 24 tunnin 

aikana vähintään 1 000 mailia (1 600 km). Ajosuoritus aloitetaan ja 

päätetään kirjallisella todistajien lausunnolla + polttoaine-

tankkauksen kuitilla. Lisäksi ajon aikana kerätään todisteeksi ajosta 

huoltoasemien tankkauskuitit vähintään reitin kulmapisteissä, 

joiden mukaan määritetään matkan virallinen pituus GPS-

ohjelmiston avulla. Ajonopeudet tulee olla myos tienopeuksien 

mukaisia.  Ajoreitin ja ajon suoritusajankohdan voi vapaasti valita 

mutta kaikki tauot, tietyömaat, ruuhkat ja mahdolliset muut 

viivästykset sisältyvät tuohon 24 tuntiin. 

 

Reilu kuukausi sitten kuusi Hakkapeliitaa istui pöydän ääreen ja 

päätös ajojen ajankohdasta ja reitistä syntyi. Poistuin paikalta 

hieman sekavin tuntein mutta intoa täynnä. Kaikenlaisia reissuja 

vuosien saatossa on tullut tehtyä mutta tämä tulisi olemaan aivan 

erilainen.  Tämä oli se haaste jonka tarvitsin ja en ilmeisesti ollut 

ainoa.  Tuleeko hartialukko, kestääkö niskat jatkuva kypärän 

tärinää, puutuuko takamus, millainen keli,  tuleeko teknisiä 

ongelmia.... päässä pyörivä lista asioista joita tulee ottaa huomioon 

tai voi mennä pieleen tuntui loputtomalta siinä vaiheessa. 

Vastauksia ei  voinut etukäteen tietää mutta valmistelut oli syytä 

tehdä huolella, se oli selvää. 

Reitti: 

 

 

 Lähtöpäivä 22. Syyskuuta tuli yllättävän nopeasti , aamu vielä 

nopeammin. Herätys oli 2AM ja sekin huonosti nukuttuna. Reissu ja 

viimeaikaiset työkiireet olivat tuoreessa mielessä, selvää stressiä.  

kokoontuminen oli sovittu 2:30AM tavoitteena lähteä 3AM. 

Huolimatta ajankohdasta ilma oli erittäin lämmin ja kostea. Katsoin 

parhaaksi laittaa päälle pelkän reikätakin, josta ilma tulee 

viilentävästi läpi, ja alle T-paidan. Sitten ratsun selkään ja Harlikan 

äänekkäästä D&D pakoputkesta karjahti naapureille tiedoksi että 

nyt lähdettiin.  Tosin osa ei varmaan tiennyt olinko tulossa vai 

menossa. Polttoainemittari näytti tyhjää mutta niin pitkin, 

ensimmäinen tankkaus oli lähdössä. Saavuin sovitulle 

kokoontumispaikalle. Aivan varmasti  Ensimmäistä kertaa historian 

aikana taisin olla paikalla ennen muita motoristeja.Yleensä tulen 

viimeisenä tai muut tulevat hakemaan kotoa. Vieläkin intoa täynnä, 

oli hyvä merkki. 

Kun tankit oli täytetty, oli aika lähteä. Sitä mukaa kun saattajamme 

Nina toivotti hyvää matkaa koneet murahtivat käyntiin ja päästiin 

matkaan, kiitos Nina!  

Kuusi pyörää ratsasti itään George Bush Tollway:ta. Kromi kimalsi 

katovalojen kohdalla ja hetkeä myöhemmin loi varjon, kunnes 

seuraava katuvalo osui taas kohdalle. Kypärässä soi Heart - 

Shadows of the Night. Kevyt tuulenvire ja kone murisee. Stressi 

alkoi karista maili maililta. 

Lähtö:  

 

Kun jätimme suur Dallasin taakse, laskeutui pimeys ja lämpötilat 

alkoivat pudota merkittävästi. Ensin takkia kiinni ja sitten 

bensastopilla kaikki päälle mikä oli tullut mukaan... lämpötilat olivat 

pudonneet hikisestä  Dallasin 72F Arkansasin 56F. Matka jatkui 

pimeässä ja kylmässä. 

Yöllä yleensä tulee nukuttua mutta nyt ei väsyttänyt, kunnes aamun 

ensimmäinen kajo alkoi heijastua taivaalle. Se oli alitajuinen viesti 

että nyt lepoaika on ohi. Silloin tietysti tuli haukotus haukotuksen 

perään. Onneksi pysähdyimme tankkaamaan (gas stop3 ) ja pystyin 

ostamaan kahvin. Kello näytti 6:30AM. Aikaa ei ollut nautiskella, 

joten kahvit napaan ja takaisin tielle. Aurinko alkoi nousta. Nyt oli 

aikaa seurata nousu minuutti minuutilta, vaikuttavaa... samaan 

aikaan pientä sumua niityillä ja metsien päällä. Kerrassaan 

mieleenpainuva kokemus. 
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Auringonnousu: 

 

Seuraava muistikuva onkin kun kurvailimme mehukkaita kurveja 

pohjoiseen. Tämä pätkä kurvitietänumero 7. laski meidän 

keskinopeutta mutta sallimme sen, koska olimme jo 

tuntikaupalla painaneet pelkkää suoraa highway:tä.  

Kuva kurvitiestä 

 

Sitten olikin jo puolivälin paikka. Saavuimme Springfield, MO ja 

oli lounaan paikka. Ensin ruokimme ratsumme ja sitten tien 

toiselle puolelle Wendy's. Tunnelmat olivat sekalaiset. Osalla oli 

ottanut voimille ja osalla ei. Kaikki olivat kuitenkin 

motivoituneita jatkamaan, siitä ei kysymystäkään. Pidimme 

tunnin tauon... se oli ensimmäinen ja viimeinen pidempi tauko.  

Ilma oli selvästi viileämpää siellä pohjoisessa. Nyt reitti kulkisi 

Oklahoman läpi takaisin Texasiin ja Flower Mound:n Essolle.   

 

Oli aika taas vetää kypärä päähän ja nyt reippaampaa musiikkia 

soimaan, ettei ruokalepo yllätä. Yllätys oli kuitenkin tien päällä. 

Johtuen siltatyöstä, liikenne oli ruuhkaantunut ja jouduimme 

pysähtymään tuon tuosta. Silloinkin kun pääsimme eteenpäin, 

nopeus oli matelua ja kytkimen luistatusta. Kaikki pälyilivät 

hermostuneina mitä tuleman pitää, tähänkö tämä nyt jäi? 

Onneksi viivästys jäi lyhyeksi. Matka jatkui Oklahoman puolelle 

ja tullitiet tulivat tutuiksi. Toll booth:lla huomasivat meidän 

Texas kilvet, toivottivat hyvää matkaa ja raha kelpas. 

Oklahoma cityn kohdalla alkoi aurinko laskea... kaunista 

katsottavaa, taivaanranta aivan punaisena ratsastimme 

auringonlaskuun kuin länkkärissä konsanaan.  Samana päivänä 

tuli nähtyä auringon nousu ja lasku hetki hetkeltä. Siihen kun 

lisää moottorin murinan ja 800mi takana niin stressistä ei ollut 

enää tietoakaan. Olimme myös pystyneet pitämään arvioidun 

keskinopeuden, kaikki näytti menevän suunnitelmien mukaan... 

kerrankin. 

Enää yksi bensapysähdys ennen Texasia. Tässä vaiheessa, 

yllättävä kyllä , olimme kaikki pirteässä kunnossa. Osa 

pirteämmässä kuin puolivälissä. Pois oli puolimatkan väsymys. 

Otin kunnon kulauksen gatoradee ja beef jerkya ennekuin 

takaisin tielle. Ilma oli selvästi lämminnyt. Siinä vaiheessa kun 

Red River oli ylitetty, tuntui etta kohta kotona,  loppurutistus 

vielä. Saavuimme pohjoisesta I-35 pitkin.  Puolikuun silta 

Lewisville järven pinnassa toivotte tervetulleeksi takaisin kotiin. 

Kun saavuimme Essolle, matkamittariin oli kertynyt 1024mi ja 

aikaa oli mennyt 19h46min, eli reservia 24h aikarajaan jäi 

reippaasti.  Hakkapeliitat Esko, Hannu, Pasi, Antti, Orvo ja Tero 

olivat ansainneet Iron butt statuksen! Onnittelut ja kiitos 

erinomaisesta reissusta. 

Kotiin savuttuani reissun kunniaksi "adult beverage", saunaan ja 

cannon ball uima-altaaseen! 

-Tero Kiiski 

Half way on Springfield, 

MO Wendy's 
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Joustavaksi 

joogaamalla 

Oletko koskaan ajatellut, että kaikki se hyvä, mitä 

jooga saa omassa kehossasi ja mielessäsi aikaan, voisi 

toimia samalla tavalla myös lapsissamme ?  

Nykyajan kiireinen maailma aikatauluineen on tehnyt 

lapsistamme entistä stressaantuneita ja levottomam-

pia.  On tutkittu (Stueck and Glockner, 2005), että 

jooga tasapainottaa vähentää stressiä ja 

levottomuutta, tasapai-nottaa, vähentää pelkoja ja 

agressiivisuutta sekä avuttomuutta lapsissamme.  

Joogan avulla lapsi pystyy säilyttämään luontaisen 
taipuisuuden ja joustavuuden, vahvistamaan lihaksia, 
nukkumaan sekä keskittymään paremmin. 
Hengityksen, lihastyön ja rentoutumisen tekniikat 
lisäävät myös lapsen itsetuntoa sekä taitoa ilmaista 
itseään. Ja toki joogasta on apua myös muissa 
liikuntaharrastuksissa. 

Parin viime vuoden aikana on tarjolla ollut enemmän 

ja enemmän räätälöityjä joogatunteja myös lapsille. 

Jooga saa kaikki ikään/kokoon/taitoihin katsomatta 

liikkumaan hauskassa, turvallisessa, ei-kilpailevassa 

ilmapiirissä.  

Viime kesäkuussa Flower Moundissa avattiin Yogi Kids 

niminen joogapaikka.  Omistaja Liza Doll on entinen 

ala-asteen opettaja ja lähes kaikki hänen jooga-

opettajansa ovat myös päteviä opettajia ja siten 

osaavat lähestyä lapsia oikealla, lapselle sopivalla 

tavalla. Yogi Kids tarjoaa myös joogatunteja koulun 

jälkeen useissa ala-asteen kouluissa Flower 

Moundissa.  

Ensimmäinen joogatunti on aina ilmainen—rohkeasti 

siis kokeilemaan :) Ja muista kertoa Lizalle, että kuulit 

hänen tunneistaan Suomikoululaisessa !   

Namaste ! 

 

Yogikids      www.myyogikids.com 
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Lentäjät saavat jatkuvasti lisäkoulutusta, aivan 

samoin kuin lääkärit, farmaseutit ja monet muut. 

Maailma muuttuu ympärillämme jatkuvasti kiihtyvällä 

vauhdilla. Joskus oikein hengästyttää elämän nopeus. 

Lisäkoulutus auttaa pysymään kärryillä. 

 

Luin tänään mielenkiintoisen artikkelin lentäjien ja 

lennonjohdon välisestä vuorovaikutuksesta. Yksi suuri 

ongelma on "expectation bias". Keksiikö kukaan 

hyvää käännöstä? Miten olisi "ennakko-oletta-

musluulo"? Sanahirviö, todellakin. 

 

"Expectation bias" viittaa lentäjien ja lennonjohdon 

kommunikointiin. Lennon eri vaiheissa molemmat 

olettavat kuulevansa saman asian yhä uudestaan ja 

uudestaan. Ongelmien välttämiseksi lentäjiä vaadi-

taan nykyään toistamaan annetut ohjeet. Tästä 

huolimatta ongelmia syntyy. Syyksi ilmoitetaan usein 

juuri "expectation bias", oletamme kuulevamme sen 

minkä olemme aina ennenkin ko. tilanteessa kuulleet. 

Elämässä tapahtuu paljon tällaista. Aviopuolisot var-

masti tuntevat "expectation bias" ongelman. Kännyk-

käpuhelut blue toothien kanssa usein ajautuvat juuri 

tähän. Ongelmallisia ja hassuja tilanteita syntyy. Tie-

tysti on myös niin, että "expectation bias"  myös 

helpottaa elämää. Kaikkea ei aina tarvitse kuulla 

selvästi ja kuitenkin voi ymmärtää toisen aivan 

oikein.  

 

Historiallinen Jeesus käytti tätä "expectation bias" -

piirrettä hyväkseen. Tutkijoiden mukaan historiallisen 

Jeesuksen aidoimmiksi sanonnoiksi luokitellaan juuri 

sellaiset aforismit, vertaukset tai lyhyet sanonnat,  

joissa on jotakin ennalta odottamatonta ja arvaama-

tonta. 

 

Vertaus laupiaasta samarialaisesta (Luukas 10:25-37) 

on esimerkki tällaisesta. Kukaan israelilainen ei olisi 

voinut kuvitellakaan, että joku halveksitun ja arvot-

tomana pidetyn kansan, samarialaisten edustaja 

nousisi vertauksen sankariksi. Tai Jumalan valta-

kunnan vertaaminen hiivaan (Matteus 13:33). Tai 

sinapinsiemeneen (Mt. 13:31). Hiiva oli synnin ja 

turmeluksen vertauskuva. Sinappi taas on pensas-

mainen rikkaruoho. Jeesus sai ihmisten kiinnostuksen 

heräämään. Tylsyydestä ja pitkäpiimäisyydestä ei 

todellakaan ollut kysymys. 

 

 Jeesuksen opetus on "counter intuitiviista". Se mikä 

näyttää hyvältä, ei olekaan sitä, ja se mikä näyttää 

arvottamalta ja halveksitulta, onkin arvokasta ja 

ylistämisen arvoista.  

 

Kuva kirkosta ja jumalanpalveluksista on useille meille 

aika innoton, tylsä ja pitkäveteinen. Kynnys kirkkoon 

menemisestä on aika korkea monelle. "Expectation 

bias" on osunut kohdalleen liian usein. Mutta onko 

olemassa jokin sellainen sääntö, jonka mukaan kirkko

-touhun pitää olla tylsää ja mitäänsanomatonta? Ei 

tietenkään.  

 
 

Ennakko-olettamusluulo 
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Dallasin Suomikirkosta ollaan nyt tekemässä  

paikkaa, joka on innostava, yllättävä ja kiinnos- 

tava. Tule mukaan kokemaan yllätys! 

 

Tulevia tapahtumia :  

 

- Kinkerit Järvelöillä lauantaina, lokakuun 6, klo 17.00 

- Jumalanpalvelus , lokakuun 7, klo 15.00 

- Pastori Jarmo Tarkin virkaanasettajaiset Santa Monicassa, St. Paulin Lutheran kirkossa, lokakuun 21., klo 

14.00 

- Joulukirkko, joulukuun 9, klo 15.00 

- Kauneimmat joululaulut , joulukuun 23, klo 18.00 

 

Lisätietoja www.finnishlutheran.org tai ottamalla yhteyttä  
pastori Jarmo Tarkkiin:  
jarmotarkki@socalsynod.org tai (805)350-1667. 

 

Nähdään kirkolla, 
Jarmo Tarkki, pastori 

 

 

http://www.finnishlutheran.org
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
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