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Tässä
numerossa

Karkki ja
kepposen aika...

Halloweenin taika..

Syksy alkaa vihdoin saapua ja kelit viiletä. Tämä
vuodenaika tuo mukanaan lapsille kuin myös
aikuisillekin yhden mieluisimmista juhlapyhistä.
Pyhäinpäivä on saanut alkunsa kelttiläisestä
perinteestä, jossa juhlitaan sadonkorjuun loppua.
Irlantilaiset ja skottilaiset siirtolaiset ovat historian
kirjojen mukaan tuoneet Halloween- perinteet ja
asusteet mukanaan Amerikkaan. Amerikka teki
Halloween- juhlasta ison tyylilleen uskollisena, ja
täältä se levisi ympäri maailmaa.

Lapsille juhla on suurimmaksi osaksi vuoden isoin
naamiainen ja karkkijuhla. Iso-Britanniassa
perinteeseen kuuluu myös vahvasti kepposten
tekeminen, joka täällä on jäänyt ehkä vähän
unholaan.

Suomi-Lehti toivottaa kaikille oikein karkkirikasta
ja pelottavaa Halloween- juhlaa!!

Lokakuu 2021



On Halloween-
naamiaisten
luvattu aika, sekä
tietenkin
kurpitsojen!

Pj. Leila Jäämuru

Kuten kaikki tietää tai ovat ainakin havainneet, elämme
vuoden kivointa aikaa. On Halloween-naamiaisten luvattu
aika, sekä tietenkin kurpitsojen! Niitä ostellaan, etsitään,
kaiverretaan, koristellaan, ehkä syödäänkin -ainakin
kurpitsapiiraita. Lapsille on luvassa koko kuukaudeksi kaikkea
hauskaa, ja naamiaisasujakin menee nykyisin useampi kuin
yksi, sillä Halloween tapahtumia järjestetään kouluissa,
harrastuksissa, kirkoissa, perheissä jne. Tästä on tullutkin yksi
eniten myyvistä kuukausista kauppojen alalla. Niinpä mekin
osallistumme näihin talkoisiin, laitamme naamiaisasut ja
säikyttelemme toisiamme tänään koululla. 

Kaiken hauskan ohessa opiskelemme myös suomen kieltä
tavalla tai toisella, vaikka pienestikin. Olemme ylläpitäneet
Dallasin ja sen lähikuntien alueella olevien halukkaiden
suomen kielen taitoa kohta 30 vuotta, sitä on syytä juhlia ja
juhlat ovat joulukuun 4. päivä. Tule mukaan juhlimaan
kanssamme. Tärkeintä on kuitenkin se miten me ylläpidämme
suomalaisuutta elossa ja etenkin suomen kieltä puhumisen
tasolla sekä niitä suomalaisia juuria, jotka ovat meissä
kaikissa joko enempi syvällä tai ihan pinnassa. Koulullamme
yli 10 vuotta sitten opettanut ohjaajamme sekä vanhempien
edustaja johtokunnassamme Eeva Toiviainen kirjoitti erittäin
hyvin suomen kielen merkityksestä Suomikoululaiseen
lokakuussa 2010. Laitan katkelman hänen tekstistään oheen,
koska se on edelleen se mitä me haluamme jokaisen
vanhemman miettivän myös tänä aikana, teksti ei ole
menettänyt yhtään tärkeää merkitystään vaan se on just sitä
mitä edelleen peräänkuulutamme. 

Nähdään koululla!

Mitkä ovat teidän perheen tavoitteet
suomenkielen opiskelussa?

Kenties teidän tavoitteenne on se, että
vanhuusiässä saatte kuunnella
lastenlastenne puhuvan suomenkieltä,
että lapsenlapsenne tuntevat olevansa
suomalaisia tai omaavansa suomalaiset
sukujuuret. Teemme valintoja joka päivä
lapsiemme parhaaksi, haluamme tarjota
heille terveellistä ravintoa, riittävästi
lepoa, kehittäviä harrastuksia ja
onnistumisen kokemuksia. Tehkäämme
myös valintoja suomenkielen taitojen
edistämiseksi ja lapsen oman kulttuuri-
identiteetin vahvistamiseksi.
Me Suomi-koulussa haluamme tukea
teidän lapsianne suomenkielen
opettelussa, kahden kulttuurin
vaalimisessa ja yhteensovittamisessa.
Haluamme motivoida lapsianne
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan
suomenkielellä ja olemaan ylpeitä
suomalaisista juuristaan. Positiivisella
asenteella, kannustamalla ja neuvomalla
pyrimme luomaan lapsille turvallisen
oppimisympäristön jossa on mukava
opiskella.

Eeva Toiviainen
Alaluokkien opettaja, vanhempain
edustaja
Vuonna 2010
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Tarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaita
vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...   

Ohjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekä
johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!

Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-
koulun toimintaan!koulun toimintaan!koulun toimintaan!

Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:   
Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429      Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032

LINKKI

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/get-involved-1


Päälle suosikki

Päälle suosikki

Päälle suosikki

asu!asu!asu!
UUSISSA TILOISSA NOKIAN

TOISESSA TALOSSA

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

Aiheena vaatesanastoa,
musisointia ja keksien

koristelua

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.google.com/maps/place/Nokia,+Inc/@32.9364164,-96.9844994,18.82z/data=!4m9!1m2!2m1!1snokia!3m5!1s0x864c29d267835b05:0xb27f5162dea26f75!8m2!3d32.9365678!4d-96.9850164!15sCgVub2tpYSIDiAEBkgEYZWxlY3Ryb25pY3NfbWFudWZhY3R1cmVy
https://www.suomi-koulu.com/


Suomi-koulun uutisia
25.9 koulukerta oli Nokialla ja aihe oli syksy.
Aloitimme askartelun kanssa, jossa lapset
tekivät syksyn koristeita käyttämällä
johtokunnan tekemiä prässättyjä kukkia ja
lehtiä. Sitten kävimme värit läpi suomeksi ja
lapset olivat niin fiksuja että he tiesivät ne
kaikki. Sen jälkeen katsoimme syys videon ja
vastasimme siihen liittyviin kysymyksiin.
Lopuksi teimme kuvasanastoja ja
sanasokkeloita.

16.10 koulukerta oli myös Nokialla ja aihe oli
liikunta. Aloitimme piirtämällä itsemme ja
meidän lempiharrastuksen. Sitten katsoimme
videon, jossa tanssittiin letkajenkkaa ja
opimme myös itse tanssimaan sitä. Sen
jälkeen puhuimme perinteisistä suomalaisista
peleistä ja leikeistä kuten mölkky ja
saappaanheitto. Lopuksi menimme ulos
kokeilemaan näitä leikkejä sekä muita kuten
rengasheittoa, hyppynarua ja twistiä. Kaikki
lapset saivat kirja palkinnon
saappaanheitosta.Lapset saivat itse valita
haluamansa kirjan. Seuraava suomi koulu
kerta on 30.10 Nokialla ja koska on
Halloween viikonloppu, muista pukeutua
naamiaisasuun. Toivottavasti näemme
siellä.

Iida Leppäranta

https://www.suomi-koulu.com/


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästäUusi suklaa-, kahvi- ja glögitilauksemme on nyt
saatavilla nettipuodista sekä myös koululta
lauantaina. Puodin myynti on Suomi-koulun
varainhankintaa, joten ostamalla herkkuja
puodista, tuet koulun toimintaa. Toimitamme
kaikki etukäteen tehdyt tilaukset koululle, tai
vaihtoehtoisesti voit hakea tilauksesi Nina kotoa
Flower Moundista. Varastossamme on suklaan
lisäksi runsas valikoima erilaisia salmiakkeja ja
lakuja, sekä mm. neljää eri makua sinappeja.
Myynnissä on myös koulun logolla varustettuja
kangaskasseja ja mukeja.

Kirjastomme ollessa ilman toimitiloja ja
pakattuna varastoon, voit hyödyntää
perustamaamme pientä sivukirjastoa, joka
koostuu 118 lastenkirjasta, 106 aikuisten kirjasta
sekä useamman aikakauslehden vuosikerroista.
Tuomme kirjaston paikalle joka koulukerralle.
Kirjojen ja lehtien laina-aika on kaksi viikkoa, tai
sopimuksen mukaan. 

Tervetuloa ostoksille ja lainailemaan!

t. Kirjaston väki

https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/


Kuukauden sana

Kuukauden
vitsi

Kuukauden loru

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA
Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

NAA-MI-AIS-ASU

Haamu kammo Amala
istui yksin nurkassa,
siellä muka huhuili
lapsia nyt pelotti,
Vaan valot päällä nauratti
haamu itsensä paljasti,
mokoma valkoinen pakana
oli äidin suuri lakana.

Vampyyri ja ihmissusi olivat
hautausmaalla. Äkkiä he näkivät, miten
luuranko käveli käytävää pitkin.
Vampyyri sanoi:
– Tuo tyyppi on tainnut menettää
kasvonsa.
Ihmissusi tuumi siihen:
– Ei. Minusta sitä vaivaa pikemminkin
karvanlähtö.

Miksi zombi meni sänkyyn?
– Hän oli kuoleman väsynyt.

Miksi luurangot juovat paljon maitoa?
– Se vahvistaa luita

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Kuukauden
kysymys

Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä

Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto

netistä alla olevista linkeistä!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

Miksi bakteereita kiinnostaa
märkä, kuten kuivaamatta
jääneet kädet?

Bakteerit, kuten kaikki elävä, kaipaa
vettä. 
ELÄMÄÄ ei ole ilman vettä. Siksi myös
bakteereita kiinnostaa vesi. Kasvavatpa
bakteerit iholla, suussa, suolistossa,
maassa, kasvien lehdillä tai kivien
pinnalla, ne tarvitsevat aina vettä.
Kun vesi vähenee, bakteerien elinkyky
heikkenee ja lopulta ne kuolevat. Toiset
niistä ovat herkempiä kuivuudelle kuin
toiset. Parhaiten ilman vettä pärjäävät
itiöitä muodostavat bakteerit.
Itiömuodossa bakteerit eivät lisäänny,
mutta saattavat säilyä hengissä vuosia
tai jopa vuosikymmeniä.
Hyvä tapa torjua bakteereita on pitää
paikat kuivina. Kunnolliseen
käsienpesuun liittyykin aina käsien
kuivaus. Vaatteiden pesun jälkeen
puolestaan on tärkeää, että ne
ripustetaan pian kuivumaan.

Pentti Huovinen
bakteeriopin professori
Turun yliopisto

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi


In cooperation with ...

Nov. 4th

In cooperation with ...

In cooperation with ...

Nov. 4th

Nov. 11th

As a partner organization of FABG, Richardson
Chamber of Commerce will be offering our
members a Member Price (no charge) for the Event
– use code “IntlPart” – to join the webinar. FABG
members may register at
www.RichardsonChamber.com on the Events Page

REGISTER HERE

http://www.fabg-dallas.com/
https://www.richardsonchamber.com/?mc_cid=c69716def0&mc_eid=8f29851678
https://www.eacctx.com/
https://facc-ny.com/
https://www.eacctx.com/2event/eu-texas-economic-leadership-forum/
https://www.eacctx.com/2event/eu-texas-economic-leadership-forum-with-he-stavros-lambrinidis/
https://www.eventbrite.com/e/travel-and-immigration-webinar-tickets-193153075047?mc_cid=7fcc25f5c6&mc_eid=4cd57f20a4
https://business.richardsonchamber.com/events/details/doing-business-in-mexico-nov-11-10010?mc_cid=c69716def0&mc_eid=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=0749fe2a3e&e=8f29851678
https://business.richardsonchamber.com/events/details/doing-business-in-mexico-nov-11-10010?mc_cid=c69716def0&mc_eid=8f29851678


KIRKKOUUTISIA

Maskun kirkko (1490-1510)

Dallasin Suomikirkon syksyn 2021
ohjelma

Konfirmaatio: Dallasin konfirmaatiopäivää ei ole vielä
päätetty. Toivomme pystyvämme pitämään tämän
arvokkaan kolmen nuoren konfirmaatiotilaisuuden
mahdollisimman pian.

Kauneimmat joululaulut: Kauneimpien joululaulujen
järjestäminen joulukuussa Dallasissa in-person on
edelleen epävarmaa. Tiedotamme tästä niin pian kuin
mahdollista. 

VirtuaaliKirkko: ”In-person” messuja lisätään tilanteen
salliessa, mutta Zoom -jumalanpalvelukset ovat tulleet
jäädäkseen. Elämme nyt ZE aikaa, ”Zoom Era”.
VirtuaaliKirkoilla saavutamme kaikki 11 Suomikirkon
toimintapistettä samanaikaisesti. Selvää on, että
konfirmaatiot, kasteet, vihkimiset, ehtoolliset ja
muistotilaisuudet on pidettävä ”in-person”. Näin on myös
Kauneimpien joululaulujen kanssa, joiden järjestäminen
virtuaalisesti on hankalaa. Toivon mukaan voimme pitää
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden Dallasissa in-person
joulukuussa, kuten teimme BZ aikana, ”Before Zoom”.

 Saat sähköpostiisi kutsun näihin tilaisuuksiin. Jos et ole
sähköpostilistallamme, alla olevan QRC -koodilla voit
listautua tai lähetä sähköposti Anita Finifrockille,
kirkkomme tiedottajalle: anitafinifrock@hotmail.com

TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor) Sapattivapaalla syksyn 2021.
D.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin ja San Diegon seurakuntien
kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen seurakunnan kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset eivät korvaa tavallisia messuja,
meillä on nyt mahdollista käyttää useimmissa jumalanpalveluksissa kolmea
pappia ja vähintään kahta kanttoria:

(Kaikki Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa)

Marraskuun 7. – Bilingual service, 24. sunnuntai
helluntaista
Marraskuun 14. – Valvomisen sunnuntai (Isänpäivä
Suomessa)
Marraskuun 21. – Tuomiosunnuntai

Kauneimmat joululaulut – ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.

Marraskuu 2021:

Joulukuu 2021:

Our host church:
Rejoice Lutheran Church

 532 E Sandy Lake Rd
 Coppell, Texas 75019

https://www.rejoicelutheran.org
 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!

 
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,

jarmotarkki@socalsynod.org
(805) 350-1667

 

mailto:anitafinifrock@hotmail.com
https://www.rejoicelutheran.org/
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org


KUUKAUDEN KUVAT



VIIKON
VINKKI

TIESITKÖ, että Dallasin seudulta saa
suomalaisen kaltaista ruisleipää sekä

sekaleipää..?
Leivät pitää tilata etukäteen.

Klikkaa
kuvaa

http://www.breadhaus.com/
http://www.breadhaus.com/
http://www.breadhaus.com/

