
HALLOWEEN
TEKEE TULOAAN
VI IMEIS IMMÄLLÄ
KOULUKERRALLA  TEHTI IN
HIENOJA  HALLOWEEN
KORISTE ITA

Launtaina 19. päivä Lokakuuta Suomi-

koululla touhuttiin syksyisiä asioita, ja

kotiin vietäväksi jäi hienot koristeet. 

Ensi kerralla aiheena on kansainvälisyys

YK;n päivän kunniaksi, jota vietetään 24.

päivä Lokakuuta. Lapset saavat kokea

elementtejä monista eri maista.

Tulkaa mukaan kokemaan monen

maan kulttuureita ja vahvistamaan

suomalaista syntyperää täällä kaukana

kotimaasta. 
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Lokakuu 2019

SUOMI-KOULU HAKEE
UUSIA OHJAAJIA JA

APUOHJAAJIA
Jos haluat tulla Suomi-koulun

toimintaan mukaan ylläpitämään

Dallasin alueen lasten suomen kieltä

ja kulttuuria, ota yhteyttä

osoitteeseen: puheenjohtaja@suomi-

koulu.com

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


PUHEENJOHTAJAN PALSTA

LE ILA  JÄÄMURU

Suomi-koulu on päässyt hyvään vauhtiin syksyn koulukerroissa,

uusissa mahtavissa tiloissa on kiva toimia ja tunnelma on ollut

riemukas! Paikka on siis hyvin testattu ja hyväksi todettu, paikat

ja luokat alkavat pikkuhiljaa olla kaikille tutut

 

Lokakuu on monen lapsen mielikuukausi täällä, Halloween -

tuo kaikkien rakastama ”karkki tai kepponen”-juhla on oven

takana kaikkine satuhahmoineen, kummituksineen ja

kauheuksineen. Perheissä mietitään kuumeisesti minkälaisia

pukuvirityksiä saataisiin taas kyhättyä itsekullekin tallaajalle.

Juhlakausi on siis alkanut, ensi torstaina vietämme

Halloweenia juhlista kauheinta pelottelemalla siis omat ja

naapurin lapset sekä syömällä itsemme kipeiksi karkeilla ja

kurpitsapiirakoilla.

Tiedossa  on  kiireinen  loppuvuosi ,  ja  silloin

tulee  aina  miettineeksi  kiirettä  ja  sitä

tunnetta  kun  tuntuu  ettei  ole  aikaa !  Joskus

mietityttää  kovastikin ,  mihin  kaikki  aika

katoaa ,  mikä  on  tärkeää  ja  mikä  vähemmän

tärkeää !

Paljon asiaa mietittävänä, kuten meillä

Suomi-koulussakin!  Se on meidän

kielen säilyttäminen, omien juurien

vahvistaminen ja ylläpitäminen, oman

kulttuurimme tiedostaminen ja sen

ymmärtäminen, sen käyttäminen

jokapäiväisessa elämässä niin, että

meillä on hyvä olla. 

 

Silti meidän pitää huomioida maa

missä elämme, meidän tulee arvostaa

heidän tapojaan, kuunnella heidän

mielipiteitään, oppia heidän kulttuuria

ja tehdä niistä kombinaatio, jossa

jokaisella perheen jäsenellä on hyvä

olla. Tämä vaatii kasvamista,

ymmärtämistä, hyväksymistä, joskus

periksi antamista, mutta aina

kunnioittamista kaikkia osapuolia

kohtaan.

 

Toivotan kaikille oikein mukavaa

juhlien alusaikaa, muistakaa nauttia ja

olla perheittenne kanssa. Aika läheisten

kanssa on ilmaista, eikä sitä voita

mikään ostettu lahja. Antaja saa aina

enemmän!

 

 



Laitathan kalenteriisi jo nyt kaikki
Suomi-yhteisön juhlat. Juhlikaamme

yhdessä ja viettäkäämme hauskaa
juhlan aikaa. 

 

Olemme yhdessä vahvempia!

 

Lämpimin syysterveisin,                            

 -Leila

 

 

 

31.10 Halloween

2.11 FABG: Finnish Pride hockey-ilta

9.11 Suomi-koulu: Tarun taidekerta

10.11 Isänpäivä

23.11 Suomiyhteisö: Liikkuntapäivä

MMA sali(kaikille vapaa pääsy

ohjattuun tutustumiskertaan) kts.

mainos s.6

28.11 Kiitospäivä/Thanksgiving

3.12 Dallasin Daamit: Joulubrunssi

6.12 FABG: Itsenäisyyspäiväjuhla ja

Ukko-Pekka-stipendaatit

7.12 Suomi-koulu: Syksyn

päättäjäiset

7.12 Suomi-kirkko: Kauneimmat

joululaulut & messu

15.12 Dallasin Daamit: Drinkki-ilta

Ensi koulukerralla luvassa:

Juhlimme Kansainvälistä YK:n päivää, jota vietettiin
24.10. Tule mukaan tutustumaan monen eri maan
kulttuuriin ja kokemaan monikansallisia ihmeitä!!

Lauantai 26.10 klo 11.11

3100 Olympus Blvd Coppell, TX, 75019

https://www.google.com/maps/place/3100+Olympus+Blvd,+Coppell,+TX+75019/@32.9353248,-96.9859412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c290c9653a0c1:0xf94fc46b4bf3beb0!8m2!3d32.9353248!4d-96.9837525


Suomikoulun uutisia

Lauantaina 19.10. Suomi-koulu kokoontui
kesäisessä säässä, mutta sitäkin syksyisimmissä
merkeissä. Koulupäivän aiheena oli syksy ja siihen
paneuduttiin erilaisten syksyisten tehtävien
merkeissä. 
 
Osa oppilaista tutustui syksyisiin sanoihin ja
väritystehtäviin, osa taas teki aiheeseen liittyviä
sanasokkeloita ja kirjoittivat syksyistä tarinaa.
 
Kaikki koululaiset askartelivat myös oman
pöytäkoristeen, jonka he saivat mukaan kotiin.
Lapset suunnittelivat ja toteuttivat itse oman
kurpitsa koristeen ja ohjaajat hieman auttoivat
kuumaliiman kanssa. 
 
Lopputulokset olivat upeita ja oikein persoonallisia.
Miten pöytäkoriste luo teidän kotona syksyistä
tunnelmaa?
 
 

Jaa kuva Instagramissa ja muista
merkitä

@dallasin_alueen_suomi_koulu

Terveisin, 
Sini ja apuohjaajat

http://www.suomi-koulu.com/
https://www.instagram.com/dallasin_alueen_suomi_koulu/


Suomi-koulun kevätleiri
2020

Suomi-koulu haluaa järjestää kevät

leirin Cherokee Village Resort'ssa

kevään aikana 2020. Haluaisimme

mukaan paljon suomikoululaisia

kuin myös muita suomiyhteisön

halukkaita yksilöitä.

Tarvitsemme tietyn osallistujamäärän jotta pystymme
leirin järjestämään. Leiri järjestetään maalis-
huhtikuussa. Ilmoitathan halustasi osallistua leirille 7.
joulukuuta mennessä osoitteeseen:
puheenjohtaja@suomi-koulu.com tai suomi-
lehti@suomi-koulu.com

Luvassa oisi kaikkea retkeilyyn liittyvää mitä
Cherokee Village Resortissa on tarjolla, sekä
Suomalaista seuraa. Paikan voit katsastaa tästä
linkistä: Cherokee Village

https://cherokeevillageresort.com/index.php
http://www.suomi-koulu.com/


ALL AMERICAN MMA
HARD WORK BEATS TALENT

Suomi-yhteisön

liikuntapäivä 23.11

Kellerissä

Suomi-koulun liikuntapäivää vietetään
All American MMA salilla Kellerissä.
Mukana salin toiminnassa on
Suomalainen Kimmo Korhonen, jonka
johdolla luvassa on itsepuolustukseen
ja mattopainiin liittyviää liikkumista
kaiken ikäisille lapsille ja aikuisille.
Koko perhe siis yhdessä painimatolle
urheilemaan ja oppimaan uutta! Suomi-
koulu toivottaa tervetulleiksi
tapahtumaan kaikki kiinnostuneet
suomiyhteisön jäsenet!

Salin nettisivuja voit käydä
katsomassa tästä linkistä:

All American MMA
 

Kaikki yhdessä
hikoilemaan!

Nähdään siis Kellerissä
Lauantaina 23.11

Klo 10-13 osoitteessa:
102 Keller Hicks Rd #127,

Keller, TX 76248

https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB
http://www.suomi-koulu.com/
https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB


Kirjaston
kuulumiset

 
Kirjasto on asettautunut nyt uusiin hienoihin tiloihin
Cypress Watersissa, Olympus ja Cypress Waters
bulevardien kulmassa. Palvelemme koko Suomi-
yhteisöä, joten kaikki ovat tervetulleita käymään
kirjastolla arkisin 11.30 - 13.30 ja
suomikoululauantaisin. 
 
Etenkin suomikoulupäivinä paikalla on paljon
vanhempia, joten kirjasto on hyvä paikka tavata ja
tutustua uusiin suomalaisiin ja vaihtaa kuulumisia
vanhojen tuttujen kanssa. Tervetuloa lueskelemaan
lehtiä ja testaamaan uutta kahvinkeitintämme, joka
keittää Suomesta tuttua kahvia.
 
Jos mielessäsi on joku kirja, jonka haluaisit lukea,
voit esittää toiveita tuleviksi kirjahankinnoiksi.
Yleensä saamme kirjat Suomesta jonkun mukana,
joten joskus voimme toteuttaa toiveet hyvinkin
nopeasti, joskus menee vähän pidemmän aikaa.
Otamme myös mielellämme vastaan hyväkuntoisia
uutuuskirjoja lahjoituksina, mikäli ne muuten jäisivät
pölyttymään kirjahyllyihin.
 
 
 
 
 
 

Saamme säännöllisesti  täydennystä
karkkivalikoimiimme. Etenkin joitakin väliaikaisesti
lopussa olleita suomalaisia suklaita on nyt taas
saatavilla. Joulua varten tilaamamme erikoissuklaat,
kuten Wiener Nougat ja Siniset konvehdit, tulevat
myyntiin marraskuun alkuun mennessä. 
 
Tarkempia tietoja kirjaston tapahtumista ja
poikkeuksista aukioloajoissa löytyy kirjaston
Facebook-sivulta, linkki tässä.
 
 
Nähdään kirjastolla!
 
t. Kirjaston väki

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


PUUHANURKKA

Kuukauden sana

SA-DON-KOR-JUU

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Interaktiiviset linkit

Kielen opiskeluun

Väritä minut

Suomalainen loru

OLIPA KERRAN PIKKUINEN 
NOITA-AKKA

Olipa kerran pikkuinen noita-
akka,

jolla oli pikkuinen noitavakka.
Vakassa sillä oli noitapilli
ja pillissä noitasävel villi.

Kun noita puhalsi pilliin kerran,
satoi karamellejä tonnin verran.
Kun noita puhalsi kertaa kaksi,

kasvoi kissa taloa suuremmaksi.
Kun noita kolmasti soitti,

niin uni kaikki voitti.
Noita pani pillinsä vakkaan,
sillä uni tarttui myös noita-

akkaan.

Auta noitaa

löytämään kissansa

Vampyyrien kokouksessa
tarjoiluna...

Mitä vampyyrien
kokouksessa on

kokoustarjoiluna?
Välipalaveri

Kuukauden

vitsi

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


PUUT huomaavat päivän lyhenemisen ja
kylmenemisen.
 
Ohuet lehdet eivät selviydy pakkasista,
joten puut valmistautuvat talveen ottamalla
ravinteet ja muut kasvun kannalta tärkeät
aineet lehdistä talteen rungon sisään.
Runkoa suojaa paksu kuori.
 
Lehtien väri muuttuu vihreästä punaiseksi
ja keltaiseksi, koska puut ottavat ensin
talteen arvokkaan lehtivihreän. Sen
ansiosta kasvit yhteyttävät eli tekevät
sokeria ja happea auringonvalon avulla.
 
Kun kaikki tärkeä on tallessa, lehdet voivat
lopulta pudota. Se käy niin, että lehtien
kantaan muodostuu irtoamissolukoksi
sanottu kohta, joka murtuu helposti.
Lehden painokin riittää irrottamaan sen,
mutta tuulen puuskat irrottavat lehtiä
joukoittain.
 
Keväällä puut kasvattavat oksiin uudet
lehdet talteen otetuista aineista.

Miksi puista tippuvat

lehdet syksyisin?

PUUHANURKKA

Kuukauden tiede
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!

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
http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu


 

Passikone Houstonissa
tammikuun 27.- 29. 2020

Laita päivät kalenteriisi
Lisätietoja heti kun asia  yksityiskohtineen

varmistuu

Finnish Pride Night 2.11.
 

Montreal Canadiens at Stars
AA center klo 18.00

 
Lippuja on vielä rajoitetusti tarjolla.

Osta lippusi tästä
 

Täytä
hakukaavake sekä
lähetä
ainekirjoituksesi
17.11. mennessä.

 

Vierailu Lockheed Martin’lle 17.10. houkutteli
paikalle 37 hävittäjistä kiinnostunutta. Vierailu
sisälsi tehdaskiertoajelun, jonka aikana
tutustuimme F-35 hävittäjän kokoonpanoon.
Tehdas työllistää 16,400 työntekjijää ja linjalla oli
työn alla samanaikaisesti kokonaiset 250
hävittäjää. Lopuksi vieraille tarjottiin maittava
lounas sekä saimme kuulla lisää Suomen
puolustusministeriön HX-ohjelmasta, jossa
Lockheed on mukana tarjoamassa F-35sta
seuraavaksi Suomen ilmavoimien hävittäjäksi.
 

Merkitse juhla kalenteriisi.
Lisätietoja piakkoin
info@fabg-dallas.com
Olethan jo jakelulistallamme?

Liittyminen onnistuu tästä.

Svinhufvud-stipendit
high school senioreille

Lisätietoja ja haku-
ohjeet FABG:n
web-sivuilta.

Suomen itsenäisyyspäivän
juhla 6.12. klo 18.30

https://offer.fevo.com/montreal-canadiens-jvh5zau-6b38fe4?fevoUri=montreal-canadiens-jvh5zau-6b38fe4%2F
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSjoGRFmQEg3zj-DRmv87_ooaIgwtFvkabNBrFKW15gTdwxA/viewform?mc_cid=f1b6cd55bd&mc_eid=8f29851678
https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
http://www.fabg-dallas.com/scholarships


VINKIT

Lenkki
vinkki

 Campion Trail Irving, Length: 16.9 miles
Trail end points: N MacArthur Blvd. and W.
Hunter Ferrell Road. Polku on asvaltti
päällysteinen eli sopii rattaille ja
pyöräilijöillekin.

Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan

kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena

Tiainen

Remppa
vinkki



KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara



 PYHÄINPÄIVÄ / HALLOWEEN 2019 
 
 Pyhäinpäivää vietetään kristillisten
pyhimysten, marttyyrien ja kaikkien
vainajien muistopäivänä. Englanniksi
päivän nimi on ”All Saints’ Day” tai “All
Hallows’ Day”. Päivä ennen kaikkien
pyhimysten päivää on ”halloween”,
kirjaimellisesti ”pyhimysten(päivän)
aatto”.   Varhaisimmat maininnat
pyhäinpäivän vietosta ovat peräisin jo 300-
luvulta, mutta vasta 600-luvun alussa
päivästä tuli virallinen juhlapäivä, jota
aluksi vietettiin toukokuun 13. päivä.
Kaikkien pyhimysten kappeli vihittiin
käyttöön Pietarin kirkossa Roomassa
paavi Gregorius III:n aikana (paavina
vuosina 731-741) marraskuun 1. päivänä.
Tästä syystä vietämme yhä edelleen
pyhäinpäivää marraskuun 1. päivänä, ja
halloweeniä lokakuun 31. päivä.
 
Meksikossa ja ylipäätään latinalaisessa
Amerikassa pyhäinpäivää vietetään
kolmipäiväisenä kuolleiden omaisten ja
ystävien juhlana, El Dia de los Muertos.
 
”Halloween” on luterilaisessa kirkossa
myös reformaation muistojuhla. Martti
Luther julkaisi 95 teesiä lokakuun 31.
päivä, 1517 – suuret määrät ihmisiä oli
tulossa Wittenbergiin viettämään
pyhäinpäivää, katsomaan
pyhäinjäännöksiä, jne. Näin Luther sai
paljon huomiota esittämilleen teeseille. 

KIRKKOUUTISIA

Dallasin Suomikirkossa vietimme
pyhäinpäivää lokakuun 5. Sytytimme
kynttilöitä kuolleiden omaisten ja ystävien
muistoksi.
 
Rejoice Lutheran Churchillä on upea
“kurpitsapelto” – Pumpkin Patch.
Kannattaa käydä katsomassa! Ks. ilmoitus
seuraavalla sivulla.
 

Suomikirkon syksyn 2019 ohjelma:
 

  Joulukuun 7 / December 7th 
Kauneimmat joululaulut, Christmas

Carols  ●  Messulaulajat klo 16 / Choir
rehearsal at 4 pm ●  Messu klo 17 /

Worship Service at 5 pm
 
 

Dallasin Suomikirkon tilaisuudet
järjestetään Rejoice Lutheran Churchillä,
532 E Sandy Lake Rd, Coppell, Texas

75019.



 
Saadaksesi Dallasin alueen Suomikirkon

uutislehden, lähetä sähköposti Anita
Finifrockille osoitteeseen

Dallas.suomikirkko@gmail.com tai
skannaa alla oleva QRC 

 
 
 
 
 

Sydämellisesti tervetuloa! All Are
Welcome!

 
Hyvää ja siunattua syksyä,

 
Pastori Jarmo Tarkki

jarmo.tarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667

 



Kolottaako

karkkihammasta?

Arvaa Kuka?

Arvaa oikein ketkä

kolme nuorikkoa on

kuvassa, ja voitat

lakupatukan Suomi-

puodista.

Lähetä vastauksesi
osoitteeseen suomi-

lehti@suomi-koulu.com
26.10 mennessä.

Palkintosi voit nuotaa
Suomi-puodista silloin.


