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Puheenjohtajan Palsta 

Uutinen Oululaisesta tytöstä, joka täytti 12.12.12 klo 12.12 12 vuotta herätti siihen tosiasiaan, että 
olemme eläneet jo 12 vuotta 2000- lukua, täysin uskomatonta, vastahan meillä oli kova huoli, mitä 
tapahtuu kun vuosituhat vaihtuu. Vuodet vierii turhan joutuin ja maailman meno muuttuu liian nopeasti, 
vanha ei pysy mukana. 
  
Koulummekin on jo yli 20-vuotias 'nuori aikuinen', missä on käynyt satoja lapsia oppimassa/
kuuntelemassa suomen kieltä, suomalaista kulttuuria ja suomitietoutta. Näinä vuosina kieli ja sen käyttö 
on muuttunut, mutta suomalaiset tavat ja perinteet ovat pysyneet melko samoina. Ne ovat meille 
kaikille uskomattoman tärkeitä suunnannäyttäjiä elämän matkallamme. 
  
Meillä täällä Teksasissa on mahdolisuus järjestää suomalaisia juhlia aika suuren Suomi-yhteisön turvin, 
mm. Suomi-koulun Puurojuhla keräsi yli 70 osallistujaa, Suomi-bändin sponsoroima pikkujoulujuhla yli 
80 kuulijaa, FaBG:n luotsaama itsenäisyyspäivajuhla yli 70 isänmaallista juhlijaa ja sunnuntaisessa Suomi-
kirkon joulukirkossa oli 122 kuulijaa. Kaikki nämä juhlat juhlittiin parin viikon sisällä, joten kyllä meitä 
suomalaisia juhlijoita vielä on. Kerrassaan mahtavaa yhteishengen luontia koko Suomi-yhteisöltä. 
Pidetään nämä tutut tavat perinteenä, lisätään uusia juhlia paikallisista perinteistä ja luodaan mukava 
yhteisö meille kaikille, ylläpidetään yhteyttä ja arvostetaan juuriamme, meillä on siihen mahdollisuus, 
me tarvitsemme toisiamme. Suomi-yhteisölle ja sen kaikille jäsenille suurkiitokset! 
  
Nyt on aika levätä ja nauttia joulun ajasta, sen taiasta ja korvatunturin ihmeestä, joulupukista. 
  
Oikein hyvää joulun aikaa ja samalla toivotan myös uutta valon taikaa vuodelle 2013! 
  
Koulun pj. Leila Jäämuru 
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Joulu on taas, joulu on taas, ........ 
Suomi-puodista löydät makeaa mahan täydeltä 
itsellesi, lahjaksi ja joulupöytään, samalla reissulla 
kirjastolta lukemiset ja elokuvat joulun rauhallisiin hetkiin. 
 
Olemme auki joulun alusviikkona maanantaina 17.12 ja keskiviikkona 19.12 klo 
11-13 jouluviikkona ainoastaan perjantaina 28.12 klo 11-13 loppiaisviikkona 
perjantaina 4.1.2013 klo 11-13 
7.1 lähtien olemme auki normaalisti ma-ke-pe klo 11-13 
 
Tervetuloa! 
 
-Kirjaston väki- 

Kirjaston Kuulumisia 

Suomi-koululaisten synttärit marras-joulukuussa 2012 

Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea, Onnea 

Maria, 14.11. 12v 

Olavi Pulkkinen, 26.11. 9v 

Ville Visanko, 27.11. 5v 

Alex Farhadi, 4.12. 11v 

Stella Väisänen, 9.12. 10v  

http://lukeminen.fi/
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Suomi-koulun PUUROJUHLA 

 

 

 

 

 

 

 

Joulu on taas joulu on taas kattilat 
täynnä puuroo.... 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-koulun syyskauden päättäjäisiä 
vietetiin puurojuhlan merkeissä 
lauantaina 1.12. 

Riisipuurolle oli tullut noin 73 iloista 
Suomi-koululaista vanhempineen. 
Puurojuhla sujui perinteitä noudattaen 
tuttuja joululauluja laulaen ja leikkien. 

 

 

 

 

 

 

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa :) 
Muistoksi syyslukukaudesta jokainen 
Suomi-koululainen sai todistuksen sekä 
käsinmaalatun joulukuusen koristeen. 
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Kiitos pikku-Pelleille ihanasta 

syyskaudesta!  Oikein mukavaa ja 

makoisaa joululomaa ja 

tammikuussa jatketaan uusien 

haasteiden parissa. :-) Laura-ope   

Kiitokset syyslukukaudesta! Oli 
mukavaa, että meidän ryhmässä kävi 
aktiivisesti 6 innokasta 
suomikoululaista.  
 
Tunnelmallista joulua ja hauskaa uutta 
vuotta! Terveisin, opet Laura ja Tiia 

Karhun mielessä joulu väikkyy, 

kynttilän valo silmissä läikkyy. 

Mieli on auvoinen, mieli on avoin, 

vietetään joulua jouluisin tavoin. 

(Uppo-Nallen jouluruno, Elina Karjalainen) 

  

Kiitos mukavasta syksystä! Lämpimin 
ajatuksin kohti joulua ja ensi vuotta! 

  

Suvi Salovaara, Röllit-ryhmän ohjaaja 

Kiitos paljon Pallerot ja vanhemmat! 

Meillä oli paljon kilttejä lapsia tänä 

syksynä. (: Nauttikaa lepo ajasta, 

Amerikkalaisesta joulutunnelmasta, ja 

hauskaa joulua ja uutta vuotta! 

Ja älkää unohtako mennä laulamaan 

kauniita joululauluja Suomikirkon 

kanssa 23.12.2012 klo 18.00!  

Nähdään siellä! :D  

Michelle 

Kiitos, että sain olla mukana 

Suomi-koulussa. Oli kivaa ! 

Nähdään taas keväällä :) 

t. Joni Lintu 

Suomi-koulun  

ohjaajien Terveiset 

Syksy meni joutuin ja nyt on aika 
joulun, kaikille isoille koululaisille 
oikein mukavaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2013! 
Tavataan tammikuussa uusin 
aihein ja ideoin. 
 
-Leila, Joni ja Sari- 



6 

 Pikku toukka paksulainen 

Sanoittanut ja kuvittanut Röllit syksy 2012 
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Kevään 2013 koulupäivät ja aiheet  

12.1.  Kirjain H 

26.1. Kirjain E 

9.2.  Kirjain R 

23.2. Perinnepäivä 

9.3.  Kirjaimet Ä ja Ö 

23.3. Kirjain T 

6.4.  Kirjain Y 

20.4. Kirjain S 

4.5.  Kevätjuhla 

Isojen koululaisten  

Kiitospäivä piirustuksia :) 
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 Itsenäisyyspäivä vastaanotto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen 95:tta itsenäisyyspäivää juhlittiin la 
8.12. Las Colinasissa kauppakamarin tiloissa. 
Iloiseen juhlintaan oli kokoontunut noin 70 
suomalaista ja suomenhenkistä juhlavierasta.   
 

Seurakuntamme uusi pastori, Jarmo Tarkki piti 
juhlapuheen Suomen itsenäistymisestä ja 
samalla testasi kuulijoiden Suomen historian 
tuntemusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsenäisyyspäivän ohella juhlittiin myös 
koulunsa päättäviä nuoria Mara-stipendein.  
Mara-stipendit ovat high schoolin viimeisellä 
luokalla opiskeleville nuorille, joiden 
vanhemmat/toinen vanhemmista on 
suomalainen. Nuoret kirjoittavat esseen 
valitsemastaan aiheesta ja Suomen 
kunniakonsuli Ken Niesman palkitsee juhlassa 
niistä parhaan.  Tänä vuonna erikoismaininnan 
ja $100 esseestaan sai Tiia Turkulainen. Tiian 
essee seuraavalla sivulla.  
 
Illan musiikillisesta ohjelmasta vastasi Kaamos
-kuoro sekä kanttori-urkuri Terhi Miikki-
Broersma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Paljon Onnea Suomi 95-vuotta !  
 

Vas. Matleena Impola, Laura Kattilakoski, Jenna Lehto, Katariina 

Partanen, Sebastian Salonen, Anna Toiviainen ja Tiia Turkulainen 

                  Pastori Jarmo Tarkki 

Terhi Miikki-Broersma 
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 The world is full of beautiful and exciting places to live in. When I think about 

living in other countries, I think about the different cultures, the people I 

would meet and the experiences I would be a part of.  

Moving is rewarding yet disappointing at the same time. From personal 

experiences, I can say that leaving your relatives and friends behind—knowing 

the new life ahead of you will not be yours for much longer than the last one, 

knowing that whatever happiness and acceptance you’ve found in a place can 

be ripped away from you any second—is emotional torture in every way 

possible. Even though there are hardships that come with moving, I still 

wouldn’t have it any other way. Moving from country to country has taught 

me to be global, and to understand and appreciate different cultures around 

the world. I have moved over 8 times since I was 3 months old; I moved from 

Finland to Malaysia, Austria, Hong Kong, Switzerland, and Netherlands, returned back to Finland only to 

move again to the United States. Everyone I have ever known has told me that Finland is my home, but I 

never agreed. I couldn’t understand how home could be a place I haven’t grown up in, a place that I am a 

stranger in. I used to question these people; I thought they had it all wrong. But now—I think otherwise.  

This is why I want to move back to Finland. I have become fascinated, almost obsessed, with the 

idea of returning home. I have forgotten the beauty that comes with Finland and the security of settling 

down. Throughout the years when I did go visit, I remember loving it, remember laughing and smiling 

with my relatives as we got together to celebrate the holidays, remember the security I felt being 

surrounded by all the people I loved. Walking outside into the streets I always surprised myself with how 

warm I felt. When I look back on Finland, I remember it as cold and dark, simply uninviting. But every 

time I visit and reminisce on Vantaa, I’m taken aback at how secure I feel. 

I want to create the home that everyone suspects I had in Finland. I want to create something 

secure and permanent; I feel that Finland is the place to do it. No matter what school I get into, I know 

that this will be a place of security, a safe haven so to speak. I am ready to settle down and start a new 

life, something stable, with the people I love. All the moving I’ve gone through has taught me to be 

grateful for what I have and to appreciate where I’m from. I am ready to start learning the culture I came 

from and start embracing it. 

        Tiia Turkulainen 

I want to live in Finland because.... 
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Joulua vietetään Jeesuksen syntymäpäivänä. Miksi sitten annamme joululahjoja toisillemme? 

Jouluhan on ainoa syntymäpäiväjuhla, jolloin syntymäpäiväsankari itse jää puille paljalle ja me muut 

saamme lahjoja. 

Usein sanotaan, että lahjojen antamisen tapa jouluna juontuu itämaan tietäjien Jeesukselle tuomien 

lahjojen vaikutuksesta. Ehkä näin on, mutta todennäköisesti perinteeseen on liittynyt paljon ei-

kristillisiä käytäntöjä. Monet niistä liittyivät uuden vuoden vastaanottamiseen. 

Roomalaisten keskuudessa oli tapana antaa toinen toisilleen jumalien ruokia, helyjä, kynttilöitä tai 

patsaita keskitalven aikana. Roomalaiskatolinen kirkko siirsi tämän juhlan joulukuun 25. päiväksi, 

jolloin se osui Dies Natalis Solis Invicti –päivään, voittamattoman auringon syntymäpäiväjuhlaan. 

Näin joulua on vietetty ”jouluna” ainakin 300-luvun alusta alkaen. 

Englannista tunnetaan vanha perinne "päästää joulu sisään". Tämä tapa koski ensimmäistä 

joulupäivänä taloon tullutta henkilöä. Uskottiin, että kukaan ei saanut mennä ulos joulupäivänä 

ennen kuin "onnenlintu", ensimmäinen taloon sisään tullut oli päästetty sisään. Hänen piti tulla 

sisään etuovesta ja kulkea talon läpi ja poistua takaovesta. Matkalla talon läpi hänelle annettiin 

lahjoja, jotka takasivat sen, että vieras toi talon väelle hyvää onnea. Jos tummatukkainen mies "toi 

joulun tupaan", sen uskottiin tuovan hyvää onnea. Punatukkaisia ihmisiä taas kartettiin, koska 

heidän uskottiin olevan pahan tuottajia. Hyvin huonoa onnea tiesi se, jos nainen toi joulun tupaan. O 

tempora o mores! 

Kukaan ei tarkalleen tiedä, milloin ja mistä joululahjaperinne juontaa. Todennäköisimmin 

jonkinlainen lahjaperinne oli jo olemassa ainakin 300-luvulla. Myran piispan, pyhän Nikolauksen, eli 

joulupukin juhlakulkue juontaa 300-luvulle. Tähän liittyi lahjojen antaminen. Suomeen 

nykymuotoinen tapa on todennäköisesti tullut joulukuusen mukana 1800-luvulla.  

Lapsille lahjojen vastaanottaminen on suurta juhlaa. Muistan tämän omasta lapsuudestani.Nyt 

vanhempana joulu merkitsee paljon muuta: perhettä, ystäviä ja upeita jouluruokia. En enää toivo 

joulupukilta iselleni mitään, mutta lapsille kylläkin. Heidän riemunsa on tarttuvaa. Mutta joulurauhaa 

ja hyvää mieltä toivon niin itselleni kuin kaikille muillekin. 

 

Siunattua ja Rauhallista Joulua kaikille, 

Pastori Jarmo Tarkki 
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Kauneimmat Joululaulut,  

sunnuntaina joulukuun 23. klo 18:00 

 

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut kajahtavat 
tänä jouluna 40. kerran! Suositusta tilaisuudesta on tullut 
koko kansan jouluperinne, joka saa Suomessa vuosittain 
lähes miljoona kansalaista laulamaan. Niin myös vuosittain 
meidät ulkosuomalaiset täällä Teksasissa!  

Tulethan sinäkin laulamaan itsellesi lämpimän joulumielen! 
Jouluglögit ja -piparit tarjoillaan tilaisuuden jälkeen. 

 

Arkihuolesi kaikki heitä, Kun joulu on… niin nähdään taas 
Kauneimmat Joululaulut –tilaisuuden merkeissä.  

 

Kirkko on vanha tuttu: 

Faith Lutheran Church 
6000 Morriss Road 
Flower Mound, TX 75028 



12 

 

 

 

 

Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 

 Syksy 2012                                            Syksy 2012 

 

 

 
PALLEROT 

Michelle Larva 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Laura Gray 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Joni Lintula  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Eerika Aro 

Vilma Jäämuru 

Oskari Pirhonen 

Tiia Turkulainen 

TIEDOTTAJA/SUOMIKOULULAINEN 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

 WEBMASTER 

Tuula Aro 

webmaster@suomi-koulu.com 
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