
 

 

 

 
 
 
 

Vanhempainedustajan kuulumisia 
 

Ovi uuteen! 

 

Neljä kuukautta sitten Pohjois-Texasin Suomi-koulu otti minuun yhteyttä ja kysyi haluaisinko alkaa 

koulun ohjaajaksi. ’Minäkö?’ oli ensireaktioni. Mutta enhän minä ole koskaan osallistunut 

vapaaehtoistoimintaan, enhän minä ole koskaan toiminut ryhmänohjaajana – enhän minä osaa!! 

Kaikista näistä omista epäilyistäni huolimatta  Suomi-koulun puheenjohtaja sai huokuteltua minut 

tarttumaan Suomi-koulun ovenkahvaan ja kurkistamaan, mitä oven takaa löytyisi. Ja sieltä löytyi aivan 

ihana, lämminhenkinen Suomi-yhteisö ja Suomi-koulu.  

 

Tämä syyslukukausi on kulunut kuin siivillä Röllien ohjaajana ja  lisäksi olen toiminut Suomi-koulun 

johtokunnassa ohjaajien edustajana. On ollut todella antoisaa ja mielenkiintoista aikaa. Syksyn 

opetussuunnittelma keskittyi vuodenaikoihin ja metsän eläimiin. Röllien kanssa käsittelimme aiheita 

keskustellen, kuunnellen, katsellen, laulaen ja askarrellen. Lapset ovat opettaneet minulle paljon, ja 

ihailen suunnattomasti heidän vilpitöntä läsnäoloaan, keskittymiskykyä  ja hetkeen tarttumista. 

Ohjaajatyön ohella olen saanut tutustua moniin mukaviin Suomi-yhteisön vanhempiin ja samalla 

Suomi-koulu ja sen toiminta on auttanut koko perhettämme sopeutumaan tähän uuteen asuinmaahan. 

Mitä selkeämpi käsitys itsellä on omista juurista ja omasta kulttuurista, sitä paremmin voi ottaa vastaan 

uusia kultturikokemuksia ja avata sydämen ja silmät uusille kulttuuriseikkailuille. 

 

Ensi kevään Suomi-koulun opetussuunnitelma  on julkaisua vaille valmis ja meille tulee varmasti 

vähintään yhtä mielenkiintoinen ja hauska lukukausi kuin tämä lukukausi on ollut!   

 

Suomikoululainen 

 

MARRASKUU, 2014 



 

Toivon, että kaikki ne, jotka vielä miettivät Suomi-koulun ovenkahvaan tarttumista, keräävät 

rohkeutensa ja seikkalumielensä, avaavat koulun oven ja astuvat sisään. 

 

Tästä lukuvuodesta kiittäen ja kevään lukuvuotta innolla odottaen, 

Viivi, Röllien ohjaaja 
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Kirjaston kuulumisia 

 

Löydät jälleen viimeisimmät kirjauutuudet kirjastolta. Lähetys tuli reilu viikko sitten, ja ne ovat jo 

kaikkien saatavilla. Useimmat ovat jo kerenneet lukeakin Nesbön viimeisimmän tai vaikkapa Risto 

Räppääjän uusimmat kujeet. Kirjoja on todella runsaasti ja varmasti löytyy kaikille jotain. 

 

Olemme myös uudistaneet aikakausilehtitilauksemme kirjastolle, pikkuhiljaa alkaa löytymään 

mm. Tekniikan maailma, Meidän perhe, Vauva, Eeva, .......  

 

Muistathan jokamaanantaiset satutunnit klo 10 ja kerran kuukaudessa kirjakerhon. Kirjastolla tapahtuu 

viikottain, ole mukana toiminnassa, tuet samalla koko Suomi-yhteisöä ja sen elinvoimaisuutta 

Dallasissa. Kirjastoltahan löydät myös Suomi-puodin ja sen mahtavat herkut. Nyt on suklaa- ja 

karkkivarastot suurimmillaan. Helpot ja makoisat muistamiset ja lahjat helposti puodista. 

 

Kirjaston tulevat tapahtumat: 

21.11 klo 12 Kirjakerho kirjastolla. Kirjasto auki 11-13 

25.11 kirjasto auki vain TIISTAINA klo 11-13 (kiitospäivälomat) 

  -leipätilaukset iltaleila@verizon.net/tekstarilla #214-228 2429 la 22.11 klo 11 mennessä 

1.12 klo 10 satutunti. Kirjasto auki klo 10.30-13 

3.12 Kirjasto auki klo 11-13 

5.12 Kirjasto auki klo 11-13 

 

Tavataan kirjastolla! 

 

-Kirjaston väki- 

 

 

 

 

 

Marraskuu, 2014 
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KANNATTAA KÄYDÄ TUTUSTUMASSA SUOMI-KIRJASTON UUTUUSKIRJOIHIN! 

 

-  

 

 

Marraskuu, 2014 



UUTUUKSIA MYÖS LASTENKIRJOJEN PUOLELLA! 

 

SUKLAATA ITSELLE, JOULUSUKKAAN TAI OPETTAJIEN JOULUPAKETTEIHIN! 

 

 

Kirjastolla käyminen kannattaa aina! 

Marraskuu, 2014 



Vapaaehtoistyö ja sen merkitys 

 

Amerikassa moni asia pyörii vapaaehtoistyön voimin ja se on tärkeä osa amerikkalaista kulttuuria. 

Vanhempia pyydetään mukaan koulun välituntivalvontaan, avuksi ruokalaan tai luokkahuoneeseen ja 

esimerkiksi kirkoissa kahvipöydät hoidetaan vapaaehtoistyön voimin. Vapaaehtoistyössä ovat mukana 

kaikki lapsista eläkeläisiin. Naapuritkin tuntuvat olevan niin avuliaita ja hyvä sydämisiä, että itseä välillä 

nolottaa: ”Hi, Can I help you?!” kysyy joku taas. 

 

Paikallisissa kouluissa vapaaehtoistyö on osa opiskelua. Lapset ja nuoret opetetaan vapaaehtoistyön 

kulttuuriin. Heille opetetaan, että itsestään voi hyvin antaa osan jollekin muulle, koko yhteisöä 

auttavalle asialle. Ilmaiseksi. Palkkana työstä toimii hyvä mieli ja tieto siitä, että on saanut auttaa 

muita. 

 

Meillä Suomi-yhteisössäkin tehdään hirmuinen määrä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyön, uutterien 

suomalaisten ja mahtavien ideoiden avulla olemme saaneet tänne Dallasin alueelle uskomattoman 

paljon palveluita! Näistä esimerkkeinä Suomi-koulu, kirjasto, Suomi-puoti, kirkon toiminta, Suomi-

Naisten toiminta sekä monta vapaa-ajan harraste-seuraa, joidenka toiminta perustuu täysin 

vapaaehtoistyöhön ja ihmisten haluun auttaa ja järjestää mukavaa yhteistä toimintaa. 

 

Jotta vapaaehtoistyöllä tuotetut palvelut toimisivat ja jatkuisivat on meidän Suomi-yhteisössä pidettävä 

huolta siitä, että tuemme näitä toimintoja. Tukemisella tarkoitan toiminnoille asetettuja pieniä 

jäsenmaksuja ja ihmisten antamaa aikaa! Järjestöjen jäsenmaksuilla kustannetaan uusia kirjoja 

kirjastoon, välipalaa Suomi-kouluun ja esimerkiksi suomalaista kahvia tarjottavaksi kirjastolle sekä 

erilaisia tilavuokria. Ihmisten antamalla ajalla, eli vapaaehtoistyöllä, pyöritetään kirjastoa, puotia, 

kirjoitetaan esimerkiksi tätä Suomi-koululaista, vedetään Suomi-koulutunteja tai järjestetään 

naisteniltoja, salibandy-turnauksia ja suunnitellaan kirkon toimintaa. 

 

Toivon, että täällä Dallasin alueella vapaaehtoisvoimin toimivat Suomi-yhteisön palvelut auttavat uusia 

perheitä integroitumaan tänne helpommin, antavat mielekästä sisältöä sekä lasten että aikuisten 

elämään ja pitävät täällä jo pitkään olleiden Suomi-henkeä ja –kulttuuria yllä. 

Marraskuu, 2014 



Kun seuraavan kerran lainaat kirjan Suomi-kirjastosta, ostat kupin suomalaista kahvia kirjaston 

puodista tai osallistut johonkin suomalaisten järjestämään tapahtumaan, toivon, että tunnet 

kiitollisuutta siitä, että tämäkin palvelu on tuotettu vapaaehtoistyönä juuri sinua varten, sinun elämääsi 

rikastuttamaan, ja tulet siitä hyvälle mielelle. Tätä hyvää mieltä ja positiivista energiaa meidän pitäisi 

osata kierrättää enemmän! Pistä hyvä kiertämään! Ja jos haluat tulla mukaan ideoimaan uutta, niin 

olet lämpimästi tervetullut! 

 

Terveisin Aino Aaltonen 

 

Vapaaehtoisest tekemässä ja tarjoilemassa Suomi-koululaisille välipalaa 

 

 

Erään vapaaehtoisen leipomaaa pullaa 

Marraskuu, 2014 



Lil´Ninjas sisäleikkipuistoilu 15.11.2014 
 

Suomi- koulun Ninjailupäivää vietettiin lauantaina 15.11. Lil Ninjas sisäleikkipaikassa Farmers 

Branchilla. 

 

Koleasta ja ankeasta säästä huolimatta tai ehkäpä juuri sen takia, paikalla oli runsaasti nuoria ja jo 

vähän vanhempiakin ninjoja. 

 

Me emme ole päässeet enää säännöllisesti Suomi-kouluun, mutta halusimme erityisesti tulla mukaan 

Ninjailemaan. Alkukankeuksien jälkeen pojat olivat innoissaan kokeilemassa taitojaan temppuradalla. 

Piti ylittää esteitä, kiivetä verkkoa tai kiipeilyseinää pitkin ylös, päästä monkey barit toiseen päähän 

sekä muuten vaan taiteilla. Lisäksi taitojaan pääsi kokeilemaan polttopallossa sekä koripallossa. Ja 

leikkipaikka oli myös ihan pienimmillekin Suomi-koululaisille. Ja parasta aamupäivässä oli meidän 

poikien mielestua ne donitsit :) 

 

Meillä oli ainakin hurjan kivaa. Oli ihana tavata muita Suomi-koululaisia sekä huomata, että Suomi-

kouluun on tullut paljon uusia perheitä. Hyvä Suomi-koulu ja kiitos mukavasta aamupäivästä.  

 

Katariina, Jani, Saku ja Okko 

Tämän linkin kautta pääset katsomaan kuvakoosteen Ninjapäivästä:  

http://www.suomi-koulu.com/kuvagalleria/ninja-paiva-2014/ 
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Suomi-koulun apuohjaajien esittelyt 
 

 

Moi, 

  

Nimeni on Sakari Hirvilampi. Olen 17-vuotias ja 

muuttaessamme Texasiin olin vuoden vanha.  Perheeseni 

kuuluu aidin ja isan lisaksi 13-vuotias pikkuveli Samuli. 

Asumme Trophy Clubissa, jossa opiskelen viimeista vuotta 

Byron Nelson High Schoolissa.  Koulussa tykkaan eniten 

matematiikasta ja fysiikasta seka  olen mukana bandissa, 

jossa soitan klarinettia. Vapaa-aikana tykkaan pelata 

shakkia, kayda elokuvissa ja lukea kirjoja. Kiireisen syksyn 

vuoksi minua ei ole nakynyt nyt paljon Suomi-koululla, 

mutta taas kevaalla nahdaan enemman J 

 

 

 

 
 

Moi, 

 

Mina olen Aleksi Williams ja olen 16-vuotias. Toimin 

apuopettajana missa ryhmassa milloinkin tarvitaan ja autan 

myos valipalojen kanssa kahvilassa. Harrastan tietokonepeleja 

ja ohjelmointia. 

 

 

 

 

Syyskuu, 2014 

Marraskuu, 2014 



 

Vanhempain edustaja 

 

Heippa vaan!  

Olen Sanna Siurumaa ja toimin Suomi-koulun johtokunnassa 

vanhempain edustajana. Muutimme perheeni kanssa 

Oulusta Texasiin hieman yli vuosi sitten ja asumme nyt 

Coppellissa. Päiväni kuluvat kotiäitinä häärätessä ja 

huollettavina ovat Sini 3 v. ja Samuel 3 kk. Perheeseemme 

kuuluu myös mieheni Markus, jonka työkomennuksella 

olemme vielä toisenkin vuoden. Silloin, kun lasten täyteinen 

arki antaa myöden, harrastan pianonsoittoa tai käyn 

kuntosalilla. Tykkään myös tehdä käsitöitä ja lukea.  

Suomi-koululla on mukava tavata muita suomalaisia perheitä ja onkin ollut kivaa tutustua uusiin tänne 

vasta muuttaneisiin perheisiin. Vanhempain edustajana otan mielelläni vastaan palautetta ja 

kehittämisehdotuksia Suomi-koulun toiminnasta.  

 

Nähdään! 

 

*** 

t. Sanna 

. 
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Satutunti Kirjastolla maanantaisin 
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LASTEN KIRJOITUSKILPAILU 
 
Suomi-koulu haluaa rohkaista ulkomailla asuvia lapsia mukaan ”Kaiken maailman joulu” 
kirjoituskilpailuun. Ohjeet kisaan osallistumisesta alla! 
 
Nyt kannattaa istua tietokoneen ääreen ja antaa näppäinten laulaa! Ilta-Sanomat järjestää 6–13-
vuotiaille alakoululaisille tarkoitetun kirjoituskilpailun jo seitsemättä kertaa. Tänä vuonna 
aiheena on "Kaiken maailman joulu". 
 
Joulutarinakisaan on osallistunut joka vuosi satoja, jopa tuhansia koululaisia, ja toimitus toivoo 
kilpailun taas innostavan lapsia ja nuoria kirjoitusharrastuksen pariin. 
 
Kisan tuomarina toimii lasten- ja nuortenkirjailija, lastenkulttuurin läänintaiteilija Tittamari Marttinen, 
joka valitsee parhaat joulutarinat esiraadin karsinnan pohjalta. 
 
Joulutarinakisaan osallistuva kirjoitus voi olla suorasanainen tai runomuodossa, satu tai muu 
kertomus. 
 
Kisassa on tuttuun tapaan kolme sarjaa eri ikäluokille. 
 
Kunkin sarjan paras tarina palkitaan 200 euron rahapalkinnolla, ja toiseksi ja kolmanneksi 
sijoittuneet palkinnoksi laadukkaan nuortenkirjan. 
 
Myös koululuokka voi osallistua Joulutarinakisaan. Kaikki luokan tarinat voi toimittaa kilpailuun, mutta 
toivomme, että luokka yhdessä tai opettaja valitsee kolme parasta tarinaa ja merkitsee ne. 
 
Tarinaa ehtii vielä hieman haudutella, sillä kilpailuaikaa on joulukuun alkupuolelle asti. Kilpailutyöt 
tulee palauttaa viimeistään maanantaina 8.12. 2014 sähköpostitse. 
 
Kisan tulokset kerrotaan Ilta-Sanomissa aatonaattona, tiistaina 23.12.2014. Tuolloin julkaisemme 
myös tarinoista parhaat. Julkaisemme tarinoita myös aiemmin lehdessämme. Palkittuihin kirjoittajiin 
otetaan yhteyttä myös suoraan. 
 
Kilpailutarinoita julkaistaan joulutarinakalenterissa Ilta-Sanomien lehdessä sekä videoina ISTV:ssä 
iltasanomat.fi-verkkosivustolla. 
 
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse osoitteestajoulutarina@iltasanomat.fi. 
 
Joulupukki on lukenut Joulutarina-kisaan osallistuneita kirjoituksia ISTV:ssä. Aiempien vuosien videot 
löytyvät osoitteestailtasanomat.fi/aihe/joulutarina. 
  
 
 

Marraskuu, 2014 

http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=tittamari%20marttinen
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Näin osallistut Joulutarinakisaan: 

 

1. Kirjoita tarinasi aiheesta "Kaiken maailman joulu" viimeistään 8.12. 2014 Se voi olla myös runo. Se 
saa olla pituudeltaan korkeintaan 3000 merkkiä välilyönteineen. 
 
2. Laita tarinasi alkuun seuraavat tiedot: 

 nimesi 

 syntymäaikasi 

 koulusi ja luokkasi 

 kotiosoitteesi 

 puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista sinut tai vanhempasi tavoittaa. 

  
3. Lähetä tarina viimeistään maanantaina 8.12. sähköpostilla (ei liitteenä!). Jos et osaa tai voi 
kirjoittaa itse tietokoneella, pyydä aikuista avuksi. Otamme vastaan vain sähköpostilla lähetettyjä 
tarinoita. 
 
Lähetä tarinasi oman sarjasi sähköpostiosoitteeseen: 

 6–8-vuotiaat: joulutarina.A@iltasanomat.fi 
 9–10-vuotiaat: joulutarina.B@iltasanomat.fi 
 11–13-vuotiaat: joulutarina.C@iltasanomat.fi 

 
Sarjan valinnassa ratkaisee se, minkä ikäinen olet 8.12.2014.  
 
Kirjoitustaitoiset esikoululaiset voivat halutessaan osallistua A-sarjaan. Yläasteen oppilaat eivät voi 
osallistua kilpailuun. 
  
Huom! Älä lähetä tarinaa liitteenä – luemme vain suoraan sähköpostilomakkeella olevat tarinat, emme 
avaa liitteitä.  

 

Marraskuu, 2014 
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Marraskuun resepteissä ollaan arjen sankareita. Kalkkunan paistoon jokainen saa etsiä 
lempireseptinsä itse! 
 

Välillä iskee aivan kummallisten Suomi-ruokien himo. Suomessa on helppo ostaa 
purkki hernekeittoa, rasia pinaattikeittoa tai rieskaa, mutta yllättävän helposti 
näitä herkkuja loihtii ihan itsekkin. Koita vaikka!  
 

 

Pinaattikeitto 
50 g voita 
4 rkl vehnäjauhoja  
1 L maitoa (2dl maitoa voi korvata myös kermalla, eli 8dl maitioa + 2 dl kermaa) 
150g pakastepinaattia (täällä myydään pakastepinaattia 170g rasioissa, joka käy hyvin!)  
Ripaus valkopippuria 
1 tl sokeria 
1 tl suolaa 
 

 
 

Sulata voi kattilassa. Lisää jauhot hyvin sekoittaen. Sekoittele jauhoja/voita kuumassa kattilassa. Älä 

anna ruskistua! Lisää maito (maito/kermaseos) ohuena nauhana koko ajan sekoittaen. Kuumenna 

kiehuvaksi. Lisää sulatettu pinaatti ja sekoita koko ajan. Anna kiehua muutama minuuutti. Mausta, 

soseuta sauvasekottimella. Älä kiehauta enää suolan lisäämisen jälkeen!  

Nautitaan keitetyn kananmunan kanssa! 

Marraskuu, 2014 
 



 

Tässä helppo ja herkullinen rieskaresepti joka on peräisin Suomen 7. Luokan Kotitalouden kirjasta. 

Käytän tätä itse edelleen! Kannattaa kokeilla, sopii hyvin myös pikku-leipureillekin! 

 
Rieska 
 
2 dl kermaviiliä 
¼ tl suolaa 
2 dl ruisjauhoja tai ohrajauhoja (mukaan voi laittaa vaikka aamupuuron tai 
perunamuussin jämät!) 
 
Sekoita kermaviili, suola ja jauhot (puurot/muussi) 
kaapimella. 
 
Jaa taikina neljään osaan pellille ja levitä ne ohuiksi 
rieskoiksi. 
 
Kypsennä 250 asteessa (400F) noin 20 minuuttia. 
Nauti vaikka keiton kylkiäisenä! 
 
 
 

Arkihernekeitto crock potissa 

  
500g kuivattuja puolikkaita herneitä 

n.2l vettä 

1 sipuli 
200g jauhelihaa 

100g pekonia 

2 lihaliemikuutiota 

2tl suolaa 

mustapippuria 

  
Huuhtele herneet. Laita veden kanssa crock pottiin. Laita aluksi mahdollisimman 
kuumalle, jotta ruuan kypsyminen käynnistyy. 
Lisää ruskistetut jauheliha, pekoni ja sipuli. Lisää mausteet. 
Hauduta crock potissa 5-6 tuntia. Helppoa ja hyvää! 
 

 

Marraskuu, 2014 



  

USKOMISESTA 

Lapsuudesta asti olemme kuulleet, että oikea kristitty on sellainen, joka uskoo uskomattomia juttuja. 

Mitä enemmän uskot ihmeisiin ja satumaisiin järjen ja luonnonvastaisiin asioihin, sitä parempi. Jumala 

tykkää siitä, kun uskoo lapsellisuuksia. Lapsenusko on hyvä asia. 

Asiaa ei tietysti kuvata näin, mutta lopputulos on sama. Monet jättävät rippikoulun jälkeen kirkon 

eivätkä tahdo olla mukana sen toiminnasa. Kirkko jää paikaksi, jossa on vanhuksia ja pikkulapsia, 

jossa kastetaan, mennään naimisiin, konfirmoidaan ja haudataan (täällä on sanonta: hatch, match and 

dispatch). Muuten kirkon kohdalla pätee ilmaisu EVVK. 

 

Se kirkko ja mielikuva mikä meillä on kirkosta ansaitsee tämän. Mutta onko kirkkomme todellakin 

mielikuvamme mukainen? Mitä jos painaisimme reset nappia, deletoisimme kaiken vanhan tiedon, 

puhdistaisimme kovalevyn ja reinstalloisimme niin käyttöjärjestelmän kuin softan? Aivan kuten 

tietokoneemmekin, kirkko tarvitsee uuden käyttöjärjestelmän. 

 

Tässä muutamia uusia asioita (tai oikeammin, vanhoja alkuperäisiä asioita, jotka ovat kadonneet 

perinnöstä): 

1. Uskomista ei alunperin pidetty tärkeänä, tekeminen ja elämäntapa olivat pääasia. Ensimmäisiä 

kristittyjä nimitettin ateisteiksi, heidät tunnettiin nimellä ho odos, ”tie” tai ”elämäntapa”. Tässä 

merkityksessä esim. MSF, ”Lääkärit ilman rajoja” ovat esimerkkillinen kristillinen organisaatio – 

vaikka MSF itse ei ole sitoutunut mihinkään perinteiseen uskontoon. 

2. Synti on tietämättömyyttä. Johannes näki Jeesuksen tulevan ja sanoi: ”Katso, tuolla tulee 

Jeesus joka ottaa pois maailman tietämättömyyden” (Joh. 1:29 – merkityskäänös). 

3. Vanhurskaus on oikeudenmukaisuutta ja sen edistämistä. 

4. Joh. 17:3 mukaan ikuinen elämä on sitä, että tuntee ja tietää Jumalan ja Jeesuksen. 

5. Koska Jumala on vanhurskas eli oikeudenmukainen, silloin ikuinen elämä tarkoittaa 

oikeudenmukaisuutta ja sen edistämistä. Synnillinen elämä on tietämättömyyttä ja näin ollen 

synnitön elämä on oikeudenmukaisuutta ja sen edistämistä. 

Marraskuu, 2014 



Mitä sitten tapahtui tälle alkuperäiselle vanhan ajan kristillisyydelle? Keisari Konstantinus Suuri muutti 

kristinuskon sisältä käsin tullessaan itse, ainakin nimellisesti, kristityksi. Hänen 300-luvulla 

käynnistämä uskonpuhdistus pesi pois kirkolta sen alkuperäisen merkityksen. Kristinuskosta tuli nyt 

keisarin valta-ase, kirkossa keskityttiin uskomaan oikeita asioita ja uskonkappaleita, 

uskontunnustukset syntyivät. Nyt oli oikeata uskoa ja väärää uskoa, jonka kannattajat olivat 

kerettiläisiä ja jotka piti tuhota. 

 

Useimmat meistä reagoivat negatiivisesti tähän keisarilliseen kirkkomalliin, ja varsin perustellusti. Se ei 

ole alkuperäistä Jeesuksen evankeliumia. Alkuperäinen evankeliumi on uuden maailmanjärjestyksen 

toteuttamista, Jumalan valtakunnan edistämistä. Minkälainen se on? Katso vaikka Luukas 6  

(Jeesuksen kenttäsaarna) tai Matteus 5-7 (Jeesuksen vuorisaarna). Sieltä löytyy alkuperäinen 

evankeliumi. 

 

Vietämme ensimmäistä adventtisunnuntaita 30.11. Kaiken jouluajan kiireen ja touhun keskellä voi olla 

tarpeellista ja meille kaikille hyväksi hiljentyminen lukemalla edellä mainitut raamatunkohdat. Katso 

sieltä, onko kirkon sanomassa jotakin meillekin arvokasta! 

 

Parasta adventtiaikaa ja nähdään kirkossa. 

Pastori TT Jarmo Tarkki 

Jarmotarkki@socalsynod.org 

 

Tervetuloa Kauneimmat joululaulut –tilaisuuteen sunnuntaina, 21.12 klo 17.00, paikkana  

 

Rejoice Lutheran Church,  

 532 E. Sandy Lake Rd.,  

Coppell, TX 75019 

 

Kauneimmat joulaulut pidetään samassa paikassa 21.12. klo 17.00. (Huom! aika) 

Sydämellisesti tervetuloa kaikille 

 
 

 

Marraskuu, 2014 



 

Finnish American Business Guild on päättänyt jatkaa perinteitä ja juhlistaa koulunsa päättäviä 

suomalaisia nuoria tällä kertaa ’Sauli’-stipendillä. 

 

Stipendit ovat haettavissa erillisellä hakulomakkeella. Hakijoilta edellytetään seuraavaa: 

 Ainakin toinen vanhemmista on Suomen kansalainen 

 Hakija on kirjoilla High Schoolissa viimeisellä (senior) luokalla DFW metropleksin alueella 

 Aikomus hakeutua yliopistoon jatko-opintoihin 

 Tunnetusti rehti, reilu ja reipas oppilas, joka haluaa toimia tulevaisuudessa 

mahdollisuuksiensa mukaan Pohjois Teksasin Suomiyhteisön hyväksi 

 Olla mukana juhlassa vastaanottamassa stipendiä  

 

Jos uskot täyttäväsi yo. vaatimukset vastaa pian hakulomakkeen kysymyksiin omalla 

persoonallisella tavallasi sekä kirjoita lyhyt aine (englanniksi) jostakin annetuista aiheesta. 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 22.11.2014 sähköpostilla osoitteeseen 

fabg.scholarships@gmail.com. 

 

Stipendin saajat sekä yksi avec (poika/tyttökaveri, äiti/isä, mummi/pappa, kummitäti/setä, hyvä 

tuttu/naapuri) kutsutaan busineskillan perinteiseen itsenäisyyspäiväjuhlaan vastaanottamaan 

stipendi sekä juhlimaan yhdessä aikuisten kanssa. Kaikista stipendin saajista tehdään myös 

kuvallinen esitelehtinen joka jaetaan juhlan osallistujille. 

Tämä on myös oiva tilaisuus laittaa CV kuuntoon yliopistohakemuksia varten. 

Tarkempia lisätietoja sähköpostilla osoitteesta sami.simula@okmetic.com.  

 

  

Lokakuu 2014   TIEDOITE 

13.10.2014  
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SUOMIYHTEISÖN LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Joulukuu 

Ti 02.12. Skrappailya 

La 06.12.  klo 10 Suomikoulun Itsenäisyyspäivä juhla 

La 06.12. Business Killan järjestämä itsenaisyyspaivan juhla & jatkot  

Ti 09.12. joulumyyjaisten leipomis- ja laatikkotalkoot Jarvelalla klo 9.00 alkaen 

Ti 16.12. SNYn pikkujoulu, lisaa tietoa myohemmin 

Su 21.12. klo 17 kauneimmat joululaulut, jonka yhteydessä osia messusta ja joulumyyjaiset 

 

 

 

 

 

 

 

Marraskuu, 2014 



 

Muistathan kauppakillan järjestämään Itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12.2014 klo 18 

alkaen 

 

 

 

Marraskuu, 2014 



Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 
Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot & Pellet 
Johanna Heinonen 
johannakheinonen@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen@tx.rr.com 

Röllit 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@verizon.net 

Vanhempain edustaja 
Sanna Siurumaa 
 

1-2 luokkalaiset 
- 
- 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 

Isot koululaiset 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Satutunti 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 

Suomikoululainen ja Facebook-sivu 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 

Apuohjaajat 
Emil Aaltonen,Tami Autio, Sakari Hirvilampi, 
Ida Lehtoranta, Oskari Pirhonen ja Petteri 
Pirhonen 

 

Syksyn 2014 viimeinen Suomi-koulu 
  
6.12.  Itsenäisyyspäiväjuhla klo 10 alkaen 
Lapsia pyydetään pukeutumaan juhlaan sinivalkoisiin vaatteisiin! 
 

Marraskuu, 2014 
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