
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia: Joulu joulu saapuu, mutta mehän saimme 
jo lahjan! 
  

Vietimme viime lauantaina aivan mahtavia Suomi-koulun 25-vuotissyntymäpäiviä! Pystyn sanomaan 

sen juuri noin, koska olin paikalla alusta loppuun. 

 

Juhlissa naurettiin ja itkettiin, tietenkin ilon kyyneleitä.  Saimme kokea jännitystä , glamouria ja 

tulevaisuuden visioita. Peuhattiin ja heiteltiin mölkkyä, istuttiin leppäkertulla ja kirjoitettiin tosi tärkeitä 

kirjeitä joulupukille. Makeus ja suolaisuus olivat sulassa sovussa tarjoiluissa, joista huolehtivat ihanat 

koululaisten vanhemmat ja vapaaehtoiset.  Isät auttoivat valmisteluissa juoksujaloin, kun monet äidit 

laittoivat some-kylän työpisteitä valmiiksi luokkahuoneissa.  Juhlissa muistettiin niin lapset kuin 

aikuiset, tekijät kuin kävijät, ohjaajat kuin johtokunta, kaikki suurella sydämellä! Koko juhlassa oli 

suurta juhlan tuntua heti alkumetreistä loppusiivoukseen asti. 

  

Juhlassa annoimme Suomi-koulun kunniajäsenyyden no 1 Walfrid Huskoselle, koulumme tukijalle 

koko sen historian ajan.  Lisäksi Suomi Seura ry jakoi koulumme hyväksi tehdystä työstä ansioituneille 

henkilöille pronssiset kunniamerkit ohjaajien edustaja Viivi Almiralle ja tukija Walfrid Huskoselle, 

hopeiset ansiomerkit suomi-puodin vastaavalle ja nykyiselle rahastonhoitajalle Nina Pirhoselle sekä 

vanhempain edustaja Helena Tiaiselle pitkäaikaisesta työstä kaikilla osa-alueilla. Heille kaikille 

suunnattomasti onnea ja ansaitut kunnianosoitukset. 

  

Koululla on kaikki valtit käsissämme jatkaa ansiokasta matkaa seuraville vuosikymmenille. On 

tekijöitä, joiden sydän on täynnä rakkautta ja anteliaisuutta, on mahtavia koululaisia, jotka nauttivat 

käydä koulussa ja jatkavat aina vuodesta toiseen seuraavalle luokalle, on aivan ihanat vanhemmat, 

jotka omien kiireiden keskellä muistavat kuinka tärkeää on säilyttää omat juurensa ja sen kautta myös 

vahva identiteetti, joilla luodaan oma paikka tässä yhä kovenevassa maailmassa. En voi muuta sanoa 

 

Suomikoululainen 
                           Joulukuu, 2016 
 



kuin olen todella ylpeä teistä ja meistä. Kunnioitan teitä ja teidän kovaa työpanostanne koulun hyväksi 

ja mikä tärkeintä meidän kaikkien tulevaisuutemme eteen, lapsiemme vuoksi !! 

  

  

Kuten niin monesti olen sanonut ja kirjoittanut,  HYVÄ ME!!!! 

  

  

Pidetään hetki vapaata ja palataan kouluuun tammikuun seitsemäntenä. 

Kaikille oikein ihanaa Joulun aikaa ja valon taikaa, päästä ne luoksesi ja sydämesi lämpöön, joiden 

kautta luot valon ympärillesi ja annat taian laskeutua. 

  

  

Pj. Leila Jäämuru 

 

 



 

 

Liity sinäkin Finland100Dallas Facebook-ryhmään ja tule tekemään Suomen 100-vuotis 

syntymäpäivävuodesta juhlaa! 100 vuotiasta Suomea on tarkoitus juhlia Dallasissakin 

monin eri tavoin! 

 

  



Kevään 2017 Suomi-koulu päivät 

 

 

 

 

 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 
Joulu lähestyy pikavauhtia. Onko suklaat pukinkonttiin jo ostettu? Entä onko 
vapaapäivien lukemiset lainattu?  
Ei hätää! Puodista löytyy sopivia lahjoja, niin opettajille, kuin ystävillekin ja kirjaston 
runsaasta valikoimasta löytyy monipuolista lukemista kaikenikäisille. 
 
Jouluviikolla kirjasto ja puoti ovat auki normaalisti, eli keskiviikkona 21.12, torstaina 
22.12 ja perjantaina 23.12 klo 11.30-13.30. 
 
Joulun ja uudenvuoden välillä olemme auki vain keskiviikkona 28.12.2016 klo 11.30-
13.30. 
 
Tervetuloa! 
 
 

 
Puodista löytyy tummaa siirappia, raesokeria ja 
vaniljasokeria erilaisia joululeivonnaisia ajatellen. 
Uutuutena suomalaistyyppistä pehmeää hunajaa. 
 
Mikä onkaan sen ihanampaa näin joulun alla, kuin 
vastapaistettujen piparien tuoksu? 
 
 
Hyvää Joulua! 
 
toivottaa Kirjastoväki 
 
 
 
 

 
Ostamalla Suomi-puodista tuet Dallasin Suomi-koulun toimintaa. 
 
 
 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 
  

http://www.facebook.com/suomikirjasto


Ohjaajien jouluterveiset 
 

 
 

Joulun maut ja tuoksut, 
viimein unohtuvat juoksut. 

Rauhassa joulua viettää saa 
myös eläimet ja äiti maa. 

Kaunis olkoon kaikkien joulu, 
unohtukoon melu ja touhu. 

 
Suuri kiitos kuluneesta syksystä Isot Koululaiset ja nähdään taas ensi vuonna. Odotan 

innolla tulevaa vuotta sillä meillä on kaikkea kivaa tiedossa. Oikein hyvää joulun 
odotusta! 

 
Toivoo, Milla –ope 

 

 



Joulu on punainen 

kuin omppu punaposkinen. 

Joulu on vihreä 

kuin kuusenoksa metsässä. 

Joulu on sininen 

kuin iltataivas uninen. 

Joulu on valkoinen 

kuin vanupallo pehmoinen. 

Joulu on kirjava ja täynnä iloa. 

Joulu on ihanuutta tuhat kiloa. 

 

Ihanaa Joulun aikaa perheen ja ystävien kanssa koululaiset! 

Nautitaan lomasta ja tammikuussa taas nähdään uusien ajatusten kanssa <3 

tonttuterveisin, Saija ja Iida 

 

*   *   * 

 

Joulutervehdys palleroille! 

 

Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella.  

Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla...  

 

Nautinnollista joulun odotusta ja hyvaa uutta vuotta 2017.  

Kiitos mukavasta suomikoulu syksysta :)  

Toivottavasti tavataan taas ensi vuonna! 

 

Terveisia, Laura ja Samuel 

 

*   *   * 

 

Kiitoksia Aapeleille kuluneesta syksystä. Tänä syksynä Aapeleiden ryhmä oli todella aktiivinen 9 

oppilaan luokka. Toteutimme toimintasuunnitelman tuntiaiheet askarrellen, keskustellen ja 

kirjoittaen. Hauskin koulukerta taisi olla isien kerralla isien ohjaamat työpajat. 

 

Oikein rauhallista joulun odotusta ja nähdään koulussa jälleen tammikuussa! Ensi vuoden 

koulukalenteri on täynnä mielenkiintoisia Suomi 100 vuotta aiheita. 

 

Hyvää joulua ja onnelista uutta vuotta 2017! 

 

Terv.Viivi, Aapelien ohjaaja.  



 

"Joulu kuulostaa kulkuselta. 

Joulu tuntuu pumpulilta. 

Joulu maistuu piparilta 

tai namuselta 

tai mantelilta. 

 

Joulu näyttää tähtöseltä. 

Joulu näyttää kynttilältä. 

Joulu tuoksuu vihreältä 

tai punaiselta 

tai ruskealta." 

 

Iloista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ihanille Omput&Pellet -ryhmäläisille! 

 

Toivottaa O&P-ope Sanna 

 

 

 

 

 

 
  



Näin syntyivät Suomi-koulun suuret 25-vuotissyntymäpäivät 

 

Juhlia alettiin suunnittelemaan hyvissä ajoin ja ensimmäinen juhlapalaveri pidettiin ohjaajien kesken 

30.9.2016 kattoterassilla Deep Ellumissa kauniin auringonlaskun värittäessä taivasta. 

 

 

 

Juhlaideoita syntyi heti kovasti ja kaikki kirjattiin ylös, ja myöhemmin alettiin pohtimaan mitkä ideoista 

olisivat toteutuskelpoisia. Teemana oli "Suomi-village" ja sen pohjalta aloimme kehittelemään 

työpajoja joissa jokaisessa olisi oma teema. Lopulta siis syntyivät neljä pistettä: aikakapseli, 

joulukorttipaja, Wall of Fame julkkiksineen punaisella matolla sekä perinteinen mölkky vihreällä 

nurmella. Pienempiä vieraita unohtamatta Laura järjesti heille "peuhuhuoneen". Jokaiselle 

juhlatoimikuntalaiselle jaettiin omat työtehtävät ja täten juhlien valmistelut sujuivat vaivatta ja helposti. 

Kaikki tekivät omat upean osuutensa ja lopputuloksena olivat mahtavat juhlat!  

 

 

 



Ajatus Wall of Famen pahvihenkilöistä alkoi syntyä kun mietittiin että olisi kiva saada tunnettuja 

henkilöitä kutsuvieraiksimme. Todettiin idea hieman vaikeaksi toteuttaa pitkän välimatkan takia, ja 

Dallas Starseillakin oli juuri silloin peli muualla, eli emme olisi voineet saada suomalaisia 

jääkiekkopelaajiakaan juhliimme. Onneksi kommunikointi Suomeen on nykyaikana nopeaa, ja 

keksimmekin pyytää videotervehdyksiä tunnetuilta suomalaisilta ja Suomessa asustelevilta 

tuttaviltamme. Alussa kuvittelimme homman olevan helppoa ja saisimme videot vaivattomasti mutta ei 

se sitten ollutkaan ihan niin nopeaa. Viimein muutaman viikon ja yli kolmenkymmenen 

sähköpostiviestin jälkeen videoita alkoi tupsahtelemaan postilaatikkoihimme, joista ensimmäisenä 

upeaa esimerkkiä näytti nuori Robin. Odotimme jännittyneesti ja innolla saavamme videon Presidentti 

Sauli Niinistöltä mutta hänen tapaansa taitaa kuulua enemmänkin kirjalliset tervehdykset, ja kirje 

saapuikin minulle vain muutamaa päivää ennen syntymäpäiväjuhlia. Myös Ti-Ti Nallet lähettivät 

minulle paketillisen DVD:itä ja CD-levyjä ja lahjoitinkin ne Suomi-kirjaston käyttöön. 

 

 

koristeiden tekoa 

 

Itse juhlat sujuivat ongelmitta, vaikkakin monella talkoolaisella oli tainnut jäädä yöunet edellisenä yönä 

hieman vähiin joko jännityksen, juhlavalmisteluiden tai jopa pikkujoulujen takia. Allekirjoittanut nukkui 

noin kolme tuntia sillä kakkujen viimeistely ja videoiden yhteenlaittaminen venähti yön pikkutuinneille, 

mutta se ei juhlamieltä ja riemua haitannut. Oli ihanaa nähdä iloisia ja tyytyväisiä kasvoja niin 

työpajojen kuin herkkupöydänkin äärellä. Kyllä se kaikki oli sen arvoista! 

 



 

Mieltä lämmitti kovasti kaikki kehut ja kiitokset mitä olemme saaneet vielä juhlien jälkeenkin. Haluan 

itsekin kiittää kaikkia talkoolaisia, jotka mahdollistivat juhlien täydellisyyden. Jokaisen panostus oli 

erittäin tärkeää ja yhteistyön sekä tekemisen riemu todella välittyi juhlissa. Suurin kiitos kuuluu 

vieraillemme, sillä ilman teitä ei meillä olisi ollut juhlimisen aihetta. Juhlitaanko yhdessä uudestaan 

viiden vuoden kuluttua? 

 

Jouluterveisin,  

Milla Eskelinen 

 

PS. Presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen sekä Videotervehdykset kokonaisuudessaan näkee 

Suomi-koulun nettisivuilla. 

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

 

 

 
 
 
 
  

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


 

 
 
Suomi-koulun 25-vuotisjuhla 
 
Kuvat Orvo Välilä 

 
 

 
Puheenjohtajan tervetulotoivotus 
 
 

 
Juhlayleisöä 

 



 
Suomi-koulun ensimmäinen kunniajäsen Walfrid Huskonen. Huskonen palkittiin pitkäjänteisestä 
työstään Dallasin Suomi-koulun hyväksi kunniakirjalla sekä Suomi-seuran ansiomerkillä. 
 

 

 
Suomi-koulu palkitsi kunniakirjalla sekä ansiomerkillä ansiokkaasta työstä Suomi-koulun hyväksi Viivi 
Almiran, Nina Pirhosen, Helena Tiaisen sekä Walfrid Huskosen 
 
 



 
Juhlayleisöä  

 
 
 
25-vuotisjuhlan yksi päänäyttämöistä: poseeraukset Wall of Fame.llä 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
  



 
Lohivoileipiä, coctail-tikkuja, karjalanpiirakoita ja vaikka mitä suomalaisia herkkuja 

 

 
Keittiöemännät 

 

 
Onnittelu kakku 25-vuotiaalle Dallasin Suomi-koululle! Tämän maittavan mansikkatäytteisen kakun 
Suomikoulun juhlaan aamuöyn tunteina loihti Milla Eskelinen! Kiitos Milla näistä ihanista kakuista!!  



Dallasin Suomi-Koulun ensimmäinen kunniajäsen Walfrid Huskonen kertoo tarinansa suomalaisten 

siirtolaisten pojanpojasta Dallasin Suomi-koulun tukijaksi ja ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 

 

Ashtabula Countyista Suomeen ja myöhemmin Dallasiin. 

 

 

Walfrid Huskonen – Suomi-koulun ensimmäinen kunniajäsen. Kuva Orvo Välilä 

 

Lapsena minä kuulin suomea koska isoisä ja isoäiti asuivat pienessä talossa sijaittu takana meidän 

talosta. Tietääkseni ainakin silloin luulin, että he eivät osaneet englantia. Myöskin kun minun tätini 

tulivat käymään jokainen puhuivat suomea. Isoisä kuoli kun olin aika nuori ja isoäidin näkö aloitti 

puutua isä luki Suomen kieli sanomalehtiä hänelle. Minä olin aina mukaan. Minun kyvykkyykseni 

puhua suomea oli sanoa - leipä, maito, ja yksi - kymmenen.  

 

Isoäiti kuoli kun minä olin highschool juniorina. Sen jäkeen en kuulunut suomea koska ei ollut tarvetta 

puhua suomeksi. Ylioppilaana Hiram Collegessa luin esiteen Scandinavian Seminarista. Seminar 

jatkaa vieläkin tänään. Ohjelma oli niin että jäsen ei tarvittanut osaa maan kielta siis norjaa, ruotsia, 

tanskaa, tai suomea. Minä lähetin hakemukseni ja sain suostumuksen. Kesänä 1961 luin ja opiskelin 

kirjan Teach Yourself Finnish.  Muistakseni lähetin Suomeen elokuussa.  Asuin ensiksi perheen 

kanssa Vääksyssä kahdeksi vuodeksi ja sitten toisen perheen kanssa Hollolassa kahdeksi 

vuodeksi.  Kävin Lahden Kansankorkeakoulussa kouluvuodeksi 1959-1961. Oli pakko oppia suomea, 

koska vaikkapa oli oppilaita jotka osasivat englantia ei ketään puhui minun kanssani englanniksi, 

koska ei halunnut erehtyä.  



1961 tulin takaisin kotiin ja Hiram Collegeille. Matka Oklahomaan oli Washinton, D.C.-n ja Indiana 

Ylioppiston kautta. En muista miten opin Suomen seurasta mutta oli joskus 1980 luvulla. Suomen silta 

lehdessä oli palsta Suomikouluista, pyyntö apua, ja kokouksesta muistakseni Canadassa. Siihen oli 

tietoa Dallasin koulusta. Ensi yhteys oli varmasti postitse ja myöhemmin henkilökohtaisesti. Niinkuin 

sanotaan "the rest is history!" 

 

Minusta on ollut hauskaa tukea koulua. Tätä nykyään minulla on elävä yhteys sukulaisten ja ystävien 

kanssa Suomessa siis Kuopiossa, Karttulassa, Vesannolla, ja Helsngissä. Suomi koulu on ollut ja 

vieläkin on elävä yhteys tässä maassa Suomeen. Siitä olen kiitollinen. 

 

Wally 

 

 

Walfrid HuskonenWall of Fame.llä. Kuva Orvo Välilä 

 

  



 
 
 
 

 
 

SUOMEN 99. ITSENÄISYYSPÄIVÄN VASTAANOTTO 

 

 
Lipunkantajina Jaakko Konttila ja Tero Kiiski (kuva Michelle Larva) 

 
 

      
Kenneth Niesman lukee voittaneen esseen (kuva: Michelle Larva) 

 



 
Kiia Lappalainen (kuva Michelle Larva) 

 
 

 
Suomenliput kuusessa (kuva: Michelle Larva) 

  



Ryti-Stipendin voittanut Kiia Lappalaisen essee aiheesta: What the Finnish heritage means to me 

 

What the Finnish heritage means to me 

 

“Moi, mitä kuuluu”, meaning “How are you”, is a greeting not so commonly heard in the Finnish culture. 

Exchanging small talk is very common in America, but in the business based culture of Finland, that might not 

be ideal. In fact, the first Starbucks just got built in Finland nearly two years ago. When I went there last 

summer, no one spoke as they waited for their coffee; they just picked it up and went back to work. 

Looking back on when I first arrived in the Unites States, my parents actually found me all of my friends 

— all of them Finnish. As we all grew up, we were no longer a group of little blonde kids who all spoke Finnish 

together, but became a group of big blonde kids who speak English together. Why? Because many of them can 

no longer speak Finnish; they have lost the language. My parents always made me and my brother speak Finnish 

at home, but this rule did not exist for everyone. This made me wonder why my parents made me keep the 

language if they knew we were going to stay in America, and if the Finnish families were not even going to 

continue teaching Finnish. Putting that thought out of my head, and realizing that knowing a second language 

helps me learn other languages more easily, like Chinese which I have studied now for three years, I realized that 

the most important aspect to look forward to was not feeling like a foreigner when I go back to Finland. After all, 

someone should not feel like a stranger in a country where his or her roots are. 

I maintained my Finnish language skills growing up by going to Finnish Sunday school every weekend, 

and now I also go to the Finnish Church. If I had not learned the language, then I would have never been able to 

share the experience with my family of going to my own Church, since the sermons are all held in Finnish. The 

Finnish community even got our Pastor sent here all the way from California just so we could have a Finnish 

spoken Sermon. 

Knowing two languages has always been one of the most interesting parts of me. I always get asked to 

speak Finnish for people, which I used to not like to do. Why? I’m not even quite sure myself. Speaking Finnish 

comes as easily to me as doing simple math. But why was I so embarrassed to speak Finnish for people? Maybe 

it was the pre-teen fear of standing out; however, I may never come to a full understanding. Now I have accepted 

that being different is just a part of who I am. When anyone asks me to speak Finnish to them, or teach them 

some Finnish I proudly say “Moi, nimeni on ….” which means “Hi, my name is…”  

Knowing that the world is so diverse, I can bring an attitude of acceptance of different backgrounds. I 

came a long way to get here and now I am excited to be able to share that with my future friends as I move to the 

next phase of my life. I look forward to being able to take my unique multicultural background and apply it to 

whatever I decide to do, whether it be dealing with law, or being a language analysist. My Finnish heritage will 

always play a very important role in my life.   



 
 

 

  



 
 
 

 

 

 

  



Kauneimmat joululaulut 

 

Meitä oli lähes sata Dallasin suomalaista kokoontunut yhteen laulamaan lapsuuden jouluista tuttuja joululauluja 

Suomi-kirkkoon. Ohjelma alkoi lasten kulkueella Lucia-neito Venla Almiran johdolla, jota seurasi 

Jouluevankeliumin lukua. Axel Aaltonen ja Nelli Almira hoitivat mallikkaasti jouluevankeliumin lukemisen 

suomenkielellä Vili Tuppuraisen avustuksella. Englanniksi joulun ilosanoman luvun hoiti Lasse Nikkanen 

yhdessä Iida Leppärannan kanssa. 

 

Varsinaisen joululaulujen laulattamisen juontajana toimi Leila Jäämuru, joka laulujen välissä hieman valoitti 

kunkin joululaulun historiaa ja taustoja. Laulut aloitettiin lasten joululauluilla lasten säestäessä menoa 

soittamalla antaumuksella kulkusia, palikoita ja helistimiä. 

 

Pastori Jarmo Tarkin joulutervehdyksen laulajille välitti rippikoululaiset Rakel Niemi suomeksi ja Thomas Hayes 

englanniksi. 

 

Jottei Joulun ydin unohtuisi laulajien mieliä muistutettiin seuraavaksi lauluilla Arkihuolesi Kaikki Heitä ja 

Sydämeeni Joulun Teen. Rippikoululaisten Alexandra Aaltosen, Markus Järvelän ja  

Patrik Kiisken unohdetuille lapsille keräämän kolehdin aikana laulujenkin säestäjänä toiminut  

Ruusamari Teppo esitti Sibeliuksen Impromptu opus 5. 

 

Laulut päätettiin perinteisillä joululauluilla, joihin kuuluivat mm. Heinillä Härkien Kaukalon, Hoosianna sekä Maa 

on niin kaunis. 

 

Laulujen jälkeen kuulumiset vaihdettin eteisaulassa Ulla Wilskan järjestämän jouluglögi- sekä 

piparkakkutarjoilun vauhdittamana. Paikalla oli myös Suomi-koulun Nina Pirhosen hoitama Suomi-puoti, josta 

oli helppo täydentää makeisvarastoja Joulua varten. 

 

Vesa Jäämuru 

 

 

Kun taivas on tumma ja pohjoisesta tuulee, 

enkelin laulun tuulessa kuulee. 

 

Se lämpöä ja rakkautta koteihin laulaa 

ja kaikille toivottaa joulurauhaa. 

 

  



Kauneimmat joululaulut (kuvat Orvo Välilä) 
 

 
Lucia neito – Venla Almira 

 

 
Ruusamari Teppo säestää 



 

 
Joulu evankeliumin suomeksi 

 

 
Kauneimmat joululaulut juonsi Leila Jäämuru 



 
 
 
 

 
Thomas Hayes ja Rakel Niemi lukivat Pastori Jarmo Tarkin joulutervehdyksen 

  



 

Suomikirkon kuulumisia 

Paras Joulu 

 

Mitä tulee mieleesi ajatellessasi sitä ”parasta joulua”? Pystytkö näkemään muistojen silmin, millainen 

se oli? 

 

Meillä kaikilla on oma paras joulumme, se oikea joulu, jolla kaikkia muita jouluja arvioidaan.  

 

Itselläni on ollut monta upeata joulua, mutta ehkä se kaikkein paras joulu oli Urjalassa, isovanhempieni 

Tatun ja Alman luona. Muistot liittyvät lapsuuteen, aikaan, jolloin kaikki oli ihmeellistä ja uutta – olinhan 

itsekin kohtuullisen tuore olento vielä silloin ja elämäni oli yhtä tutkimusretkeä. 

 

Ihmeellistä oli, kun Urjalan Pourun talon isossa omenapuutarhassa, kiven heiton päässä Urjalan 

kirkosta, olevaan suureen kuuseen ilmestyi sata valkoista lamppua. Ne veivät paljon sähköä. Tiesin 

tämän, koska isoisäni vei minut kuuntelemaan sähkömittaria, joka laukkasi hurjaa vauhtia eteenpäin. 

 

Ihmeellistä oli ruokien suuritöinen valmistus ja erilaiset mahtavat keittiön tuoksut. Ohjelmassa oli 

uunituoreita Karjalan piirakoita -- mitenkäs muuten kun Tatu ja Alma, kuten äitinikin, ovat Karjalan 

kannakselta, Kuolemajärveltä kotoisin. Kinkku oli iso ja läskinen, kullan keltaiseksi uunissa 

kypsentynyt. Ja sitten rosollia, silliä, punajuurta, ruisleipää, ja tietenkin isoisäni herkkua, riisipuuroa. 

Joku aina sai puuroon kätketyn mantelin, ja kuinka ollakaan, minä sain sen useammin kuin muut. 

Valitsin tietysti kauhalla hyvin tarkkaan, mistä puuroni ongin. 

 

Syönnin jälkeen alkoi sietämättömän pitkältä tuntunut odotus. Joulupukki oli kuulemma jo havaittu 

naapurissa, tai ainakin näin minulle kerrottiin. Vihdoin tiskit oli tiskattu, sisareni sydän hakkasi niin, että 

sydämenlyönnit kuuluivat pienestä tytöstä isoisäni konttoriin saakka. Pitkä kuja kirkon luota alas 

Pourulle oli joulupukin reitti, valaistun ison kuusen ohi. Pukilla oli lyhty mukanaan, mahtava valkoinen 

parta ja paljon vaatteita. Matka Korvatunturilta oli pitkä ja raskas kaikkien maailman lasten lahjojen 

kanssa (konsuli Pia Helin vahvisti Santa Monicassa, että joulupukki asuu Korvatunturilla, eikä 

Joulukuu, 2014 

 



suinkaan pohjoisnavalla, jossa amerikkalaiset erheellisestä kuvittelevat hänen asuvan). Tälläkin kertaa 

enoni Jorma oli sattumalta jossakin muualla, eikä tavannut joulupukkia. Harmillista! 

 

Vatsat täynnä ja uudet lelut mielessä yritimme nukkua aamua varten. Joulujumalanpalvelus alkoi klo 6. 

Miten olikaan, uni olisi maistunut parhaimmalta juuri silloin, kun piti lähteä kirkkoon. Kirkko oli tupaten 

täynnä, hämärästi kynttilöillä valaistu, kirkonmenot aivan liian pitkät: ”Joks me mennään kotiin?” 

 

Joulupäivä tuntui pitkältä, koska silloin ei saanut kutsua kavereita kylään, piti viettää hiljaista aikaa, 

aikuiset lepäsivät. Mutta me leikimme, katselimme joulukuusta, jossa oli elävät kynttilät. 

 

Tapaninpäivänä sai viettää iloista aikaa. Kävimme luistelemassa ja usein kylässä, jossa oli muita 

samanikäisiä lapsia. Olimme iloisia.  

 

Tämä oli minun paras jouluni. 

 

”Ja hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen, oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen!” 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta, 

 

Pastori Jarmo Tarkki 

 

 

 

  



 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 
iltaleila@verizon.net 

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Omput 1-2, Pellet,  
Sanna Siurumaa ja Niina Havia 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
antti.siika-aho@ramboll.fi 
sihteeri@suomi-koulu.com 

 

Röllit 3-5 
Annukka hietala ja Jenni Vänttinen 
annukka.hietala@outlook.com 
jenni.vanttinen@hotmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
htiainen99@gmail.com 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Koululaiset 6-8 
Saija Taavettila ja Iida Leppäranta 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 

Isot koululaiset 
Milla Eskelinen 
milla.eskelinen@gmail.com 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 
 

Tex-lapset 
Taylor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

Koulutusvastaava 
Kati Wilska-Havia 
koulutusvastaava@suomi-koulu.com 
 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen 

Asiantuntija jäsen 
Santeri Leskinen 
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