
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu ? Ajankohtaista

27.10. Suomi-koulua: 
Maailman ympäri kahdessa tunnissa

10.11. Suomi-koulua: 
Kierrätyksen aarteet

 Tässä numerossa

Leiritunnelmia

Lue SISU-CAMP 
leirikokemuksista 
sivulta 7-11 

Lokakuu, 2018

Koulun tiedotuksia 
ja tapahtumia
Uusi vanhempien 
edustaja, koulun 
oppitunneista, 
kirjastopalsta sivut 3-6

Muiden suomiyhteisöjen tiedotuksia
FABG-kauppakilta, Lucky Bounce, sähly, Suomikirkko, sivut 15-19

Formuloita ja 
jääkiekkoa
Starsin ilta 
suomalaisille ja F1-
kisat Austinissa, 
sivut 12- 14

P o h j o i s - T e k s a s i n S u o m i - k o u l u s s a 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin voivat 
osallistua toimintaan esimerkiksi apu-
ohjaajina. Tavoitteenamme on ylläpitää ja 
kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa 
tarjoamalla heille suomen kieleen pohjau-
tuvia, oppimista innostavia aktiviteetteja. 
K o e m m e t ä r k e ä k s i o h j a t a h e i t ä 
arvostamaan suomalaisia perinteitä sekä 
tarjoamme oppilaille mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa. Toiminnan rahoitamme 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja lahjoituksin. 
Suomi-koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
e ts imme ja tkuvast i uus ia tek i jö i tä 
aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme. Tule 
mukaan toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan muita 
suomalaisia ja rupattelemaan muuten vain 
kahvikupposen äärellä. 



 

 

Puheenjohtajan palsta

 

Suomi-koulun syksy on ollut 
tiivistahtinen, paljon uutta ovat 
ohjaajat opettaneet ja myös 
koululaiset oppineet, mistä 
parhaat palat tulemme näke-
mään koulun joulujuhlissa. 
Vanhemmat ovat auttaneet 
kahvituksen ja välipalojen teos-
sa, suureksi avuksi ovat myös 
ahkerat apuohjaajat, jotka 
auttavat tuntien pidossa ja 
neuvovat pienempiä heti kun on 
ollut vaikeuksia joko suomen 
kielen ymmärtämisessä tai 
onge lm ia teh täv ien teos -
sa. Meistä jokainen voi kantaa 
kortensa kekoon, jotta koulu 
toimisi ja lapsemme oppisivat 
omaa äidinkieltään edes hie-
man. Vapaaehtoistyö on palkit-
sevaa, koska siitä tulee hyvä 
mieli ja sitä tehdään meidän 
kaikkien hyväksi. 

12-14. lokakuuta pidimme koul-
ua Teksasin maastossa, missä 
saimme kokea luonnon mahta-
vuuden kaikin tavoin. Lue Siika-
aho/Ahlgvist perheen juttu 
leirivi ikonlopusta sivulta 7. 
Tulevalla koulukerralla matkus-
tamme ympäri maailmaa kah-
dessa tunnissa uuden tekno-
logian turvin, olethan valmis 
hurjaan vauhtiin!

Syksyn jäsenkokouksessa käsit-
telimme koulun tulevaisuutta ja 
mih in o lemme varo jamme 
käyttäneet ja mihin tulevai-
suudessa painotamme koulun 
toimintaamme. Ole hyvä ja lue 

viimeisimmät tiedotteet koulun 
kahvilan pöydältä löytyvästä 
infokansiosta. Syyslukaudella 
ehdimme pitää vielä kirppu-
torikerran lelujenvaihtoteemalla, 
joten nyt jo kannattaa alkaa 
miettimään leluja, joista on 
valmis luopumaan ja mitä voisi 
haluta tilalle.

Koulumme on ollut jäl leen 
kunniajäsenemme Walfrid 
Huskosen sydämessä tärkeällä 
paikalla. Vuosi vuoden jälkeen 
hän tukee meitä työssämme 
merkittävällä raha-avustuksella. 
Olemme saaneet myös muita 
pienempiä lahjoituksia eri muo-
doin. Kiitos teille kaikille!

On hienoa olla mukana toi-
minnassa, jossa pyrimme anta-
maan avaimia vastavuoroi-
suuteen, oman itsetunnon sekä 
vahvan identiteetin luomiseen 
vieraassa maassa. Me kaik-
ki haluamme menestyä ja löytää 
paikkamme maailmassa, tässä 
prosessissa Suomi-koulu on 
mukana vaikkakin pienesti ja 
hetken, mutta silti mukana. 
Toivotan kaikki mukaan Suomi-
kouluun, tai johonkin muuhun 
Suomi-yhteisön toimintaan, 
vietetään mukavia hetkiä yhdes-
sä.

Tervetuloa ja nähdään,

"Poroksi Palanut"
                     - Leila Jäämuru

 

Marraskuussa 
tapahtuu

3.11. Lucky Bounce'n pikku-  
         joulugolf (scramble)

4.11. muista siirtää kellot 
         talviaikaan eli tunnilla 
         taaksepäin

10.11.  'Kierrätyksen aarteet' 
           Suomi-koululla 

10.11. Suomikirkon messu 
           
11.11. Ståhlberg stipendin 
           hakuaika päättyy

22.11. Thanksgiving -
   Kiitospäivä

23.11. Black Friday

29.11. Suomen itsenäisyys-
           päivän vastaanotto ja 
           Ismo Leikola stand-up 
           komediaa

Intiaanipäällikkö Poroksi Palanut
SISU-CAMP leirillä

Cherokee Village 12.- 14,.10.



Hei, olen Piritta Karhu ja toimin 
vanhempien edustajana johto-
kunnassa. Muutin Dallasiin 11 
vuotta sitten mieheni perassa. 
Meilla on 7 vuotias Liam poika 
joka on vauvasta asti kaynyt 
Suomi-koulua Dallasissa. 
Tule juttelemaan kouluun 
liittyvista asioista ja ideoista.

Jäsenkokous 29.9. valitsi uudeksi 
vanhempainedustajaksi Piritta Karhun



Satusetä Sakari Topeliuksen tuotanto on 
vahvasti esillä kaikkien 135 Suomi-koulun 
ohjelmassa ympäri maailmaa.

Satumainen syyslukukausi Suomi-koulussa

Suomi-koulun syyslukukausi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Syyskuussa muisteltiin kesää 
sekä tutustuttiin Suomen kasveihin ja Sakari Topeliuksen satuihin. Lähes poikkeuksetta joka 
lauantai sadepisarat ovat ropisseet ikkunaan, mutta se ei ole tunnelmaa vesittänyt - 
päinvastoin. Nokia-talon tiloissa on kaikunut aito innostus suomeksi ja osittain myös 
englanniksi.

Sakari Topelius

Tänä syksynä Suomi-kouluissa ympäri 
maailman näkyy ohjelmissa suomalaisen 
satusedän Sakari Topeliuksen tuotanto. 
Topelius syntyi Uusikaarlepyyssä 200 vuotta 
sitten ja hänen kuolemastaan tulee tänä 
vuonna täyteen 120 vuotta. Hän oli 
historioitsija, toimittaja, kirjailija ja 
yliopiston rehtori, mutta ennen kaikkea 
suomalaisten lasten satujen luoja. Hän pyrki 
eläytymään satuja kirjoittaessaan lasten 
ajatusmaailmaan, mikä näkyykin hyvin 
hänen tuotannossaan. Hänen kynänjälkensä 
elää vahvasti edelleen myös tunnettujen 
joululaulujen Varpunen jouluaamuna ja En 
etsi valtaa loistoa muodossa.

- Suomeksi kerrotut iltasadut todettiin 
olevan tärkeä osa ulkosuomalaisten 
lasten kielen kehityksessä ja 
säilymisessä. Ne toimivat myös 
mielenkiinnon herättäjänä 
suomalaiskirjallisuutta kohtaan, kertoi 
Suomi-koulujen ohjaajien kesäpäivillä 
mukana ollut Mika Reijonen 
kesäpäivien teemaasta.

Sadun lumoissa

Syyskuun viimeisenä lauantaina tutustuttiin 
koulussa Topeliuksen satuun Adalmiinan 
helmi. Pienemmät oppilaat eläytyivät sadun 
maailmaan satujumpan muodossa ja 
isommat oppilaat äänittivät studiossa 
kuunnelmaa kyseisestä Topel iuksen 
satuklassikosta ja vedettiin satua myös 
nukketeatterina. 

Kun Suomi-koulun vanhemmista löytyy vielä 
kertojaksi joku paikallinen ”Kylli-täti” tai 
”satusetä”, niin syyslukukauden viimeisellä 
koulukerralla päästään kuulemaan tuo 
satumaailman klassikko texasin-suoma-
laisena versiona.

Erikoistutkija Pasi Saukkonen kertoi Suomi-
kouluohjaajien kesäpäivillä Helsingissä, kuinka 
Topeliuksen tuotannosta välittyy suomalaisuus ja 
isänmaallisuus.

Prinsessa Adalmiina seikkaili syyskuussa Suomi-
koulun nukketeatterissa.



22.9. koulukerran aiheena oli Luontosuunnistus

Iltasatuja voi lukea vanhemmat, lapset itse tai 
vaikka yhdessä vuorotellen. Suomi-koulun 
kirjaston laajasta valikoimasta löytyy varmasti 
jokaiselle sopivia kirjoja ja aiheita. Kirjastosta 
löytyy myös satuja ja suomalaisia lasten kirjoja 
myös äänikirjoina.  Satuja löytyy luettavaksi 
myös internetistä. Yksi monipuolinen sivusto 
tähän on Iltasatu-yhdistyksen ylläpitämä 
http://iltasatu.org . Sieltä löytyy lähes kaikki 
satuklassikot hienosti kuvitettuna selaimessa 
tai e-kirjana luettavassa muodossa. Mikä 
parasta ne ovat täysin ilmaisia.

Maailman ympäri kahdessa tunnissa

Seuraaval la koulukerral la pääsemme 
matkustamaan ympäri maailmaan uuden 
Topeliuksen sadun kautta. Eri maiden paikat 
tulevat tutuksi virtuaalimatkailun keinoin, 
kun päähän laitetaan virtuaalilasit ja 
sukelletaan eri puolille maailmaa. Tervetuloa 
mukaan kokemaan, millaisia villipetoja tulee 
vastaa, kun hypätään pikku-Laurin veneeseen!

-- Mika Reijonen

http://iltasatu.org


      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

 Kirjasto ja puoti jatkavat tutulla aukioloaikataululla, eli 
vapaaehtoiset kirjastotyöntekijät ovat paikalla tiistaista 
perjantaihin klo 11.30-13.30, sekä suomikoululauan-
taisin klo 10-12. Mikäli sinua kiinnostaa työskentely 
vapaaehtoisena kirjastossa, ota yhteyttä meihin.

Lokakuun alussa kirjastolla oli vilskettä, kun passia 
hakeneet kävivät myös puodissa ostoksilla. Kunnia-
konsuli Niesman mainosti toimintaamme ahkerasti ja 
ohjasi ihmisiä nurkkaukseemme. Kiitoksia kaikille 
puodissa käyneille ja pidennettyä päivää tehneille 
vapaaehtoisille. Jokainen ostos tukee Suomi-koulun 
toimintaa. 

 Joulumyyntiin tarkoitettu karkkilähetys on saapunut, ja nyt 
meiltä löytyy erilaisia lahjaksi sopivia pakkauksia, kuten 
Wiener nougat, Fazerin Sininen ja Aladdin -konvehdit sekä 
Finlandia-marmeladit.

Kirjastoon tulee viisi suomalaista aikakauslehteä, joten uutta 
luettavaa löytyy joka viikko. Saimme myös paljon 
kiinnostusta ja keskustelua herättäneen Risto Siilasmaan 
kirjan. 

TERVETULOA LAINAAMAAN!



Sisu-Camp leirikokemuksia

Lähdimme perjantai-iltana ajelemaan työpäivän 
päätteeksi Dallasista kohti leiripaikkaa, Cherokee 
Village Resortia. Parin tunnin päästä saavuimme 
perille Whitney-järven rannalle ja paistoimme 
paviljongin takkapaikalla iltapalaksi muiden 
kanssa makkaraa. Lasten mukanaan tuoma 
vaahtokarkkipussikin katosi suurimmaksi osin 
takan ääressä jo ensimmäisen illan aikana. 

Lauantaiaamuna syötiin maittava aamupala ja 
sen jälkeen valmistauduttiin vähemmän 
vakavahenkiseen Sisu-kisaan, joka käytiin 
perhekunnittain. Koko viikonlopun kestänyt sade 
lakkasi juuri sopivasti kisan ajaksi. Kisa koostui 
erilaisista askartelu-, urheilu- ja luontorasteista 
ja kaikilla näytti olevan kisassa mukavaa. 
Loppuhuipennuksena kisaajat kohtasivat 
intiaanipäällikkö Poroksi Palaneen. Kisailussa 
hankittuun nälkään saatiin apua maka-
ronilaatikosta. Lounashetkestä tuli astetta 
eksoottisempi päällä riehuneen ukkosmyrskyn 
ansiosta.   

Päiväkahvien ja mustikkapiirakan jälkeen oli 
hyvä hetki lähteä kokeilemaan järvelle 
kalaonnea. Omat kalastusvehkeet eivät tulleet 
mukaan , mu t t a l ap se t s a i v a t l a i na t a 
kalastusvälineitä ja pääsivät opettelemaan 
avokelalla kalastamista. Saalista ei tullut ja 

siimat menivät solmuun, mutta se ei meininkiä 
haitannut. Samaan aikaan osa porukasta kierteli 
järveä kanooteilla, osa keräili rannalta 
simpukankuoria ja osa kävi uimassakin. 
Leiripaikan keskellä olevan paviljongin ympärillä 
riitti lapsilla monenlaista puuhaa kiikkujen, 
pingiksen, sulkapallon ja ennen kaikkea pihan 
nuotiopaikan parissa. 

Illemmalla grillattiin päivälliseksi hampurilaisia 
ja aurinkokin päätti näyttäytyä pieneksi 
hetkeksi. Loppuilta meni paviljongin takkapaikan 
ja pihan nuotion ympärillä rennoissa ja 
leppoisissa tunnelmissa.

Sunnuntaiaamu tuli liiankin nopeasti. Kun oltiin 
tekemässä aamupalan jälkeen lähtöä, alkoi 
varsinkin perheen pienimmäistä harmittaa 
kovasti, koska leirillä oli ollut kavereiden kanssa 
niin mukavaa.

Leiriviikonloppu oli järjestetty kaiken kaikkiaan 
tosi hyvin ja leiriläiset olivat mukana iloisella 
mielellä. Vaikka vettä satoi melkein koko 
viikonlopun ja mökistä löytyi maailman suurin 
torakka, niin se ei paljoa haitannut. Todella hyvä 
leiriviikonloppu ja voimme suositella Sisu Camp –
viikonloppua kaikille, mikäli sellaisia vielä 
tulevaisuudessa järjestetään! Kiitos kaikille leirin 
järjestelyihin osallistuneille ja leirille osallis-
tuneille!

Terveisin Ahlqvist/Siika-ahon perhekunta

kuvat Antti Siika-aho



SISU-CAMP SISU-kisan haasteita

kuvat Antti Siika-aho ja Vesa Jäämuru



SISU-CAMP SISU-kisan tulokset

#1 perhe Ahlqvist/Siika-ahot
    kuvassa Milja ja Aaro Siika-aho

#2 perhe HIltunen/Minor
    kuvassa Aleksi ja Riina Hiltunen

#3 perhe Reijonen
    kuvassa Kiira, Mette ja Kaarina Reijonen

  SISU-CAMP leirin selviytyjät ryhmäkuvassa
kuvat Vesa Jäämuru



SISU-CAMP leiritunnelmia

kuvat Antti Siika-aho ja Vesa Jäämuru



SISU-CAMP leiritunnelmia

kuvat Antti Siika-aho ja Vesa Jäämuru



Suomalaisten ilta 
Dallas Starsin vieraana
Perjantaina 10/19/2018 suomalaisille 
järjestettiin huikea NHL tilaisuus Ennen 
peliä saimme kuunnella, kun Matt 
Bowman kertoi meille miten toimintaa 
pidetään yllä, miten he aikovat somen 
avulla yrittää saada yhä enemmän nuoria 
kiinnostumaan jääkiekosta, ja vähän 
valottivat tulevaisuuden suunnitelmia 
Dallas Starsin toimintaan. Tämän jälkeen 
siirryimme katsomaan peliä Dallas Stars 
vs. Minnesota Wild. Ensimmäisellä 
erätauolla, muutamia nuoria kutsuttiin 
alas pelaajien pukuhuoneiden edustalle , 
josta pystyimme high-five/fist bump 

pelaajia heidän mennessä takaisin jäälle. 
Vauhdikkaan ottelun jälkeen oli vuorossa 
vielä illan kohokohta. Dallas Starsin 
suomalaiset pelaajat tulivat jäälle 
antamaan nimmareita ja heidän kans-
saan oli myös mahdollisuus ottaa kuvia. 
Jälkeenpäin voin todeta että tämä oli 
ainutlaatuinen ja huikea kokemus ja että 
olen onnellinen että päätin mennä, sillä 
tällaista tilaisuutta ei tule jokaiselle 
vastaan! 

⁃ Heidi Keskimaula

Kuvat Heidi Keskimaula



Austin 21.10. 2018 Formula 1 kisa
 
Meillä on ollut pitkään haaveena ainakin kerran 
elämässä käydä katsomassa Formula 1 kisa ihan 
paikan päällä. Nyt kun Suomesta on kaksi 
kuljettajaa (Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas) 
Formula 1 piireissä ja molemmat vielä huippu-
talleissa tänä vuonna niin osallistuminen Austinin 
(käytännössä naapurissa) kisaan oli tilaisuus jota ei 
ollut hukkaaminen.
 
Ostimme liput ainoastaan itse kilpailupäivään 
Sunnuntaiksi. Matkustimme Austiniin kuitenkin jo 
Lauantaina jotta ehdimme itse kisaan Sunnuntai-
aamuna hyvissä ajoin levänneenä ja virkeänä.
 
Ilmojen haltijakin oli meidän mukana kuin 
Sunnuntaina oli aurinkoinen sää kun sitä ennen oli 
satanut ainakin vi ikko putkeen. Meidän 
istumapaikat oli varattu nelosmutkan katsomosta.
 
Ennen varsinaista kisaa ehdimme nähdä Formula 4 
kisan, laskuvarjonäytöksen ja kilpakuljettajien 
paraatikierroksen. Erityisesti Kimi ja Lewis 
Hamilton saivat raikuvat aplodit yleisöltä.

 
Formulakisojen alut ovat aina jännittävä. Niin oli 
tälläkin kertaa ja suureksi riemuksi Kimi onnistui 
ohittamaan Hamiltonin lähtösuoralla! Nelos-
mutkaan tullessa Kimi kurvasi selvässä johdossa 
meidän ohitsemme ja yleisö nousi hurratessaan 
seisomaan. Sanomattakin on selvää että me olimme 
täysillä mukana! Kisa jatkuikin siitä kynsiä 
pureskellen. Meidän perheen muut jäsenet eivät 
olleet kovin tietoisia tai kiinnostuneita Formula 1 
kilpailuista tätä ennen, mutta kun Kimi ajoi 
johdossa niin se muutti asian kertalaakista. Samalla 
kun Vettel tunaroi niin ei näyttänyt siltä että Ferrari 
käskisi Kimiä uhrautumaan Vettelin puolesta. 
Vettel oli aivan liian kaukana kärjestä.

 
Virtuaalinen turva-auto tuli radalle muutaman 
kierroksen ajaksi ensimmäisten kierrosten aikana. 
Sen aikana Lewis kävi varikolla hakemassa uudet 
renkaat mutta Kimi pysyi radalla. Jossakin 20 
kierroksen kohdilla Kimin renkaat alkoivat olla 
kuluneet ja Lewis alkoi ahdistella kovasti Kimiä. 
Se oli hermostuttavaa katsottavaa mutta onneksi 
Kimin pasmat (ja ajolinjat) eivät menneet sekaisin 
ja Lewisin ei onnistunut ohittaa Kimiä. Pian sen 
jälkeen Kimi ajoikin varikolle renkaiden vaihtoon.
 
Lewis ajeli johdossa sen jälkeen mutta Kimi piti 
eron kurissa. Lopulta Lewisin piti tulla renkaiden-
vaihtoon ja sen jälkeen Kimi ajoi jälleen johdossa 
muutaman sekunnin turvin! Yllättäen Max 
Verstappen pääsi Lewisin edelle kun ei käynyt 
varikolla ollenkaan koko kisan aikana! Tästä 
lähtien aloimme laskea jäljellä olevia kierroksia ja 
arvuuttelemaan miten hyvin Kimin renkaat kestää 
kisan loppuun saakka. Tuntui että matkaa olisi liian 
paljon.
 
Loppujen lopuksi Kimi piti eron Maxiin ja 
Lewisiin aika lailla samana. Pari kierrosta ennen 
loppua Lewis yritti ohitusta Maxista mutta Maxin 
onnistui pitää Lewis takanaan. Siinä kinastelussa 
Kimi pääsi vähän lisää karkuun ja Kimin voitto 
alkoi varmistumaan!
 
Kimi ajoi ruutulipulle voittajana! Yleisö otti Kimin 
voiton vastaan hurraten. Muutamia Suomen lippuja 
liehui katsomossa. Oli hienoa kuulla Maamme-
laulu Austinin radalla ensimmäistä kertaa koko sen 
historian aikana!
 
Hienoa Kimi että onnistuit järjestämään meille 
ikimuistoisen Formula 1 kokemuksen. Ihan tätä 
kisaa varten ostamamme Ferrari-lippikset tulevat 
muistuttamaan meitä tästä kisasta varmaan koko 
loppuelämämme ajan!
 
Matti, Hachi, Sarah ja Aaron Savolainen.

kuvat Matti Savolainen ja Vesa Jäämuru



kuvat Vesa Jäämuru



Tervetuloa mukaan FABG:n tuleviin tapahtumiin! 
Lisätietoja suomalaisesta kauppakillasta www.fabg-dallas.com

marrask. 5.pvä, klo 10.00
‘KOR-US ICT Partnering’

konferenssi/tuote-esittely 
yhteistyössä KOTRA Dallas’in kanssa

(Korea Trade-Investment 
Promotion Agency)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
FABG'n kanssa

marrask. 29.pvä klo 20.00ISMO
Ismo Leikolasuomalainen stand-up koomikko

Lisätietoja ja liput FABG'n ryhmään
käytä promo-koodia: FABG ja valitse GENERAL ADMISSIONPaikka: Addison Improv Comedy Theater and Restaurant

marrask. 29.pv
ä klo 17.30

Suomen itsenäisyy
späivän vasta

anotto

* maamme laulut & malja isänmaalle 

* juhlapuhe

* KJ Ståhlberg stipe
ndien jako

* elävää musiikkia

Osta pääsylipu
t

Pukukoodi: smart casual

Paikka: Addison Improv Comedy 

Theater and R
estaurant

Va s t aan o t o n j ä l k een ha l u kka i l l a o n 

mahdol l isuus jäädä seuraamaan ISMO 

komediashow’ta (erikseen 
myytävällä lipu

lla)

http://www.fabg-dallas.com
https://www.eventbrite.com/e/kor-us-ict-partnering-2018-registration-50094616346?team_token=2195327-ps578
https://www.eventbrite.com/e/kor-us-ict-partnering-2018-registration-50094616346?team_token=2195327-ps578
https://www.ticketweb.com/event/ismo-addison-improv-tickets/8741615?pl=addisonimprov&REFID=clientsitewp&utm_source=Finnish+American+Business+Guild&utm_campaign=99fb174fa7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ed202c7622-99fb174fa7-167986265
https://www.ticketweb.com/event/ismo-addison-improv-tickets/8741615?pl=addisonimprov&REFID=clientsitewp&utm_source=Finnish+American+Business+Guild&utm_campaign=99fb174fa7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ed202c7622-99fb174fa7-167986265
https://squareup.com/store/FABG?utm_source=Finnish+American+Business+Guild&utm_campaign=99fb174fa7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ed202c7622-99fb174fa7-167986265


Kaarlo Juho Ståhlberg (1865 - 1952)
Suomen 1. presidentti (1919-1925)
Suomen perustuslain isä

Ståhlberg oli 1918 perustetun Korkeimman hallinto-
oikeuden ensimmäinen presidentti. Ståhlberg vaikutti 
perustuslakikomitean puheenjohtajana merkittävästi 
Suomen uuden perustus la in (vuoden 1919 
hallitusmuodon) sisältöön. Hänet valitti in 25. 
heinäkuuta 1919 ensimmäiseksi Suomen tasavallan 
presidentiksi. Ståhlberg toimi presidenttinä vuosina 
1919–1925. Hänen presidenttikautensa keskeisiä 
ongelmia olivat Suomen sisällissodan jälkiselvittelyt.

FABG'n stipendit lukionsa päättäville nuorille 

Finnish American Business Guild jatkaa stipendiperinnettään ja juhlistaa lukionsa 
päättäviä suomalaisia nuoria sekä Suomen itsenäisyyttä tällä kertaa ’KJ Ståhlberg’- 
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 vastaanotolla 29.11.2018 

Jos uskot täyttäväsi yo. vaatimukset, vastaa pian hakulomakkeen kysymyksiin omalla 
persoonallisella tavallasi sekä kirjoita lyhyt aine (englanniksi) jostakin annetuista 
aiheesta. Lähetä myös hakemuksesi ohessa esittely (biography) itsestäsi viimeistään 
11.11.2018 sähköpostilla osoitteeseen fabg.scholarships@gmail.com. 

Stipendin saajat kutsutaan kauppakillan itsenäisyyspäivävastaanotolle 29.11.2018 
vastaanottamaan stipendi. Kaikista stipendin saajista tehdään myös kuvallinen 
esitelehtinen. Tämä on myös oiva tilaisuus laittaa ansioluettelo kuntoon yliopisto-
hakemuksia varten. Tarkempia lisätietoja killan sivuilta www.fabg-dallas.com/
scholarships tai sähköpostilla osoitteesta info@fabg-dallas.com. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSjoGRFmQEg3zj-DRmv87_ooaIgwtFvkabNBrFKW15gTdwxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSjoGRFmQEg3zj-DRmv87_ooaIgwtFvkabNBrFKW15gTdwxA/viewform
mailto:fabg.scholarships@gmail.com
http://www.fabg-dallas.com/scholarships
http://www.fabg-dallas.com/scholarships
mailto:info@fabg-dallas.com


Golf tapahtumakauden päättää perinteisesti leikkimielinen

                     Pikkujoulu golf scramble

joka tänä vuonna pelataan jo lauantaina marraskuun 3. päivä.  
Turnauskenttä ilmoitetaan pelaajille turnausviikolla ja ensimmäiset 
tiiajat tulevat olemaan puolen päivän tienoilla. Tapahtumaan voi 
ilmoittautua alla olevaan emailiin joko yksin tai haluamansa parin 
kanssa lokakuun 31. mennessä, ensimmäiset 16 ilmoittautunutta 
mahtuu mukaan.  Lisätietoja turnauksesta sekä yleisesti seuran 
toiminnasta saa myös alla olevan emailin kautta.

luckybouncegolfclub@gmail.com

Lucky Bounce Golf Club, suomalaisten oma 
golf-seura DFW:n alueella, 

Seura järjestää vuosittain sekä leikkimielisiä 
että enemmän kilpailuhenkisia golf-

tapahtumia. 

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


Viikottaiset salibandy pelit 
jatkuvat entiseen tapaan!!
 

Junnut:
Flower Mound Community Activity 
Center (CAC)
Torstaisin 6:00 pm – 7:00 pm
Lauantaisin 1:00 am – 2:00 pm
 
Fieldhouse USA, Grapevine Mills Mall
Perjantaisin 6:30 pm – 7:30 pm
 
Aikuiset:
Flower Mound Community Activity Center (CAC)
Lauantaisin 11:30 am – 1:00 pm

 
Tervetuloa pelaamaan!

Terveisin,
Jukka
jukka@floorballplanet.com

mailto:jukka@floorballplanet.com
mailto:jukka@floorballplanet.com


Miten meidän krisittyjen tulisi suhtautua 
Islamiin?

Muslimien ja krisittyjen keskinäisillä suhteilla saattaa 
olla paljon suurempi merkitys kuin mitä tulemme 
ajattelleeksikaan. Onhan heidän lukumääränsäkin jo yli 
puolet maailman väestöstä. Siksipä rauha ja tasapaino 
globaalistikin ottaen saattaa paljosti riippua siitä, miten 
näiden kahden valtauskonnon kannattajat suhtautuvat 
toisiinsa?

Nykypäivänä, erityisesti 9/11 jälkeen, olemme 
tottuneet oikeastaan pitämään itsestäänselvyytenä, että 
näiden kahden uskonnon välillä on syvä konflikti ja jopa 
vihamielisyys. Niin tehdessämme unohdamme sen 
tärkeän tosiseikan, että Islaminuskolla ja kristinuskolla 
on yhteinen perusta ja alkuperä. Juutalaisuuden ohella, 
joka on molempien äitiuskonto, niitä kutsustaan 
aabrahamilaisiksi uskonnoksi, sillä tuo ensimmäinen 
patriarkka on heidän perustajansa. Molempien 
uskontojen pyhä kirjoitukset, sekä koraani että 
raamattu, perustuvat Vanhan Testamentin opetuksiin. 
Niinpä pikainen silmäys muslimien pyhiin kirjoituksiin 
paljastaa monia tuttuja henkilöitä, tapahtumia ja 
opetuksia Raamatusta.

Ja ajattelepa pelkästään tätä tosiasiaa: koraanista 
löytyy lähes 100 viittausta Jeesukseen (ja hänen äitiinsä 
Mariaan). Vaikkakin on totta, että Islamin tulkinnat 
Jeesuksesta eroavat merkittäviltä osin kristinuskosta – 
eritoten mitä tuiee vaikkapa ristiinnaulitsemisen tai 
Jeesuksen jumalallisen aseman merktiykseen – tämä 
yhteinen Jeesus-perintö liittää nämä uskonnot toisiinsa 
aivan ainutlaatuisella tavalla. Paljon muitakin tärkeitä 
yhteisiä piirteitä voitaisiin lisätä listaan: monoteismi eli 
usko yhteen Jumalaan; luomisoppi; armo ja tuomi; 
taivas ja helveteti; jne. On tärkeää pitää mielessä, että 
toisaalta Islammin varhaiset opettajat, mukaanlukien 
itse Profeetta Muhammad, yleisesti ottaen pitivät 
juutalaisia ja krisittyjä uskonnolllisina sukulaisina ja 
että, vastaavasti kirkonopettajat vuosisatojen aikana 
ovat usein ollleet avoimia sille ajatukselle, että 
molempien uskontojen Jumala on yhteinen – vaikkakin 
samalla on saatettu arvostetlla terävästikin Islamin 
oppeja.

Mutta entäpä terrorismi ja väkivalta, joka liitetään 
Islamiin? Eikö kristittyjen tulisi jo sen perusteella 
tuomita tuo uskonto? Ensinnäkin on tärkeää myöntää 
avoimesti, että kaikkia uskontoja – samoin kuin 
sekulaaria ja ateistista maailmankatsomusta kuten 
vaikkapa kommunismi – voidaan käyttää ja on käytetty 
väkivallan välikappaleena. Siksi kristittyjen ja 
muslimien tulisi tuomita yhteisrintamassa kaikenlainen 
uskonnon nimissä tehty väkivalta, liittyipä se mihin 
tahansa uskontoon. Asianlaita on nimittäin niin, että 

huolimattomalla ja vääristyneellä tulkinnalla voidaan 
oikeuttaa väkivalta minkä tahansa pyhän kirjoituksen 
suhteen, yhtä hyvin koraanin kuin raamatunkin.

Tämä lyhyt kuvaus näiden kahden valtauskonnon 
yhteisestä perustasta ja siitä, miten uskonnollinen 
väkivalta tulisi ymmärtää oikealla tavalla, ei ole 
pienimmässäkään määrin pyrkimys ohittaa tai vähätellä 
keskeisiä teologisia eroavaisuuksia. Päinvastoin, 
tarkoitukseni on ollut muistuttaa sekä muslimmeja että 
kristittyjä siitä, että tämä yhteinen perustaa pakottaa 
ja voi inspiroida meitä jatkamaan työskentelyä yhteisen 
hyvän eteen. Se ei nimittäin välttämättä vaadi 
yksimielisyyttä opillisissa kysymyksissä. Yhteisen hyvän 
eteen ponnisteleminen vaatii pikemminkin 
pitkämielisyyttä, rakkautta ja keskinäistää välittämistä, 
jotka ovat kaikki keskeisiä arvoja molempien uskontojen 
pyhissä kirjoituksissa, ei vähiten meidän Mestarimme ja 
Herramme opetuksissa.

Muutama käytännön vinkki voi olla hyödyksi, kun pohdit 
sitä, mitä sinä Kristuksen seuraajana voisit tehdä rauhan 
ja keskeinäisen ymmärtämisen eteen. Ensinnäkin, 
opiskele Islamin ja sen opetusten perusteita.  Toiseksi, 
pyri tutustumaan henkilökohtaisesti muslimi-naapuriisi 
tai –kolleegaasi. Mikään ei hälvennä ennakkoluuloja 
siinä määrin kuin keskinäinen ystävyys. Kolmanneksi, 
uskaltaudu vierailemaan muslimien 
jumalanpalvelluspaikassa, moskeijassa. Se itsessään 
saattaa olla käänteentekevä kokemus.

TT, Pastori Veli-Matti Kärkkäinen

TERVETULOA!
Rejoice Lutheran Church
532 W. Sandy Lake Rd
Coppell, TX 75019
www.rejoicelutheran.org

Yhteystiedot:
Pastori Veli-Matti Kärkkäinen
vmk@fuller.edu

Pastori Jarmo Tarkki
jarmotarkki@socalsynod.org

       Kirkon ohjelma

10.11   klo 17.00  Messu
- Pastori Kärkkäinen

22.12   Kauneimmat joululaulut



Ohjaajat

Taru Karvinen
Pallerot, Omput ja Pellet (0-3v)
pellet@suomikoulu.com

Iida Leppäranta
Röllit (3-4v)
rollit@suomikoulu.com

Audrey Thompson
Aapelit (5-6v)
aapelit@suomikoulu.com

Mika Reijonen
Koululaiset (6-8v)
Isot Koululaiset (8-15v)
koululaiset@suomikoulu.com

Sofia Salonen
Tex-lapset
tex-lapset@suomikoulu.com

Apuohjaajat
Heidi Keskimaula
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja@suomikoulu.com

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja@suomikoulu.com

Antti Siika-aho
sihteeri@suomikoulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja@suomikoulu.com
suomipuoti@suomikoulu.com

Mika Reijonen
ohjaajienedustaja@suomikoulu.com

Piritta Karhu
vanhempienedustaja@suomikoulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava@suomikoulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster@suomikoulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen


