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kevätlukukausi alkaa -
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Hakkapeliitat

Itsenäisyyspäivän 
vastaanotto komedia-
klubilla, Ståhlberg-
stipendillä palkitut ja 
palkittu ainekirjoitus, 
sivut 10 - 11
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Koulun tiedotuksia 
ja tapahtumia
Uusia apuohjaajia, 
ohjaajien terveiset, 
joulujuhlatunnelmia 
sekä kirjastopalsta 
sivut 3-7

Muiden suomiyhteisöjen tiedotuksia
Suominaisten yhdistys (SNY), FABG-kauppakilta, sähly, Suomikirkko, 
sivut 12-15

Suomi 101v

Lue mitä tekevät 
nämä Teksasin 
suomalaiset
sivut 8 - 9

Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin 
voivat osallistua toimintaan esimerkiksi 
apuohjaajina. Tavoitteenamme on 
ylläpitää ja kehittää oppilaiden suomen 
kielen taitoa tarjoamalla heille suomen 
kieleen pohjautuvia, oppimista innos-
tavia aktiviteetteja. Koemme tärkeäksi 
ohjata heitä arvostamaan suomalaisia 
perinteitä sekä tarjoamme oppilaille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 
Toiminnan rahoitamme perhekohtaisin 
jäsenmaksuin ja lahjoituksin. Suomi-
koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
etsimme jatkuvasti uusia tekijöitä 
aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme. Tule 
mukaan toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan 
muita suomalaisia ja rupattelemaan 
muuten vain kahvikupposen äärellä. 



 

 

Puheenjohtajan palsta

 

Näin vuoden lopussa haluan 
välittää SUURET KIITOKSET 
Teille kaikille, jotka olette 
tavalla tai toisella auttaneet ja 
t u k e n e e t S u o m i - k o u l u a 
kuluneen vuoden aikana.
Kiitos kahvituksen ja väli-
palojen tekijöille, nuorille 
apuohjaajille sekä kaikille 
Suomi-koulun jäsenille, kävi-
jöille ja koululaisille!
Valtaisat kiitokset ansaitsee 
koulumme pääohjaaja Mika 
Reijonen sekä yhdessä 
hänen kanssaan työsken-
televät ohjaajat heidän aivan 
käsittämättömän hienosta 
työstä lastemme hyväksi. 
Lisäksi haluan kiittää myös 
k o u l u m m e j o h t o k u n t a a 
heidän uutterasta työstä 
koulun toiminnan eteen. 
Teidän kaikkien sydän on 
täyttä kultaa! 
Tuiki, tuiki tähtönen, .....laulun 
sanoin k i r jas to l lak in on 
kuluneen vuoden aikana 
tu ikkinut monta Tähteä! 
Olette auttaneet niin monin 
tavoin puhumattakaan makoi-
sista kahveista, jotka olette 
toistuvasti keittäneet. Me 
kaikki teemme tätä vapaa-
ehtoisesti! Kiitos!

Vuosi on ollut koulullemme 
erityisen menestyksekäs, 
saimme Finlandia Foundation 
chapter-jäsenyyden, olimme 

yksi Suomi-seuran hallin-
topäivien puhujista, teimme 
lukuisia videoita koulumme 
toiminnasta/koulukerroista, 
jotka löytyvät koulumme web-
sivuilta, joilla olemme saaneet 
näkyvyyttä ympäri maailmaa. 
Voisimmeko vielä parantaa 
tästä? Vain sinä voit siihen 
vastata. Ota haaste vastaan, 
jää/tule luoksemme ja anna 
lapsille jotain mitä he odot-
tavat. Ole ylpeä suomalai-
suudestasi ja tuo/anna siitä 
siemen koululaisillemme. Me 
ja vain Me voimme tehdä sen!

Tuntuu uskomattomalta, että 
jälleen on joulu ja hiljenty-
misen aika. Mihin aika rien-
tää?
Kaikille, joilla matka jatkuu 
Teksasista muualle tai muulla 
tavoin olette estyneet jatka-
maan mukanamme, kaikkea 
hyvää elämäänne ja syvä 
kumarrus kiitosten kera!

Rauhaisan hyvää joulua ja 
onnea tulevalle vuodelle 
2019!
                     - Leila Jäämuru

 

Tiesitkö?

Kuka on ulkosuomalainen?

Virallisesti määriteltynä ulko-
suomalainen on Suomen ulko-
puolella asuva Suomen kansalainen 
tai suomalaista syntyperää oleva 
henkilö. Heitä on maailmalla 1,6 
miljoonaa, joista Suomen kansa-
laisia 300 000. Sisäministeriön 
mukaan "ulkosuomalaisia yhdis-
tävä piirre on lähinnä tietoisuus 
suomalaisesta taustasta ja juurista 
sekä pyrkimys suomalaisen identi-
teetin säilyttämiseen sekä tarve 
pitää yllä yhteyksiä Suomeen".
(lähde: Suomen Silta 3/2018)

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Haluatko mukaan antoisaan 
vapaaehtoistyöhön? Suomi-
koulussa on vapaana seuraavat 
toimet:
1. Ohjaaja
2. Sihteeri - johtokunta
3. Tiedottaja / lehden toimittaja

Ota yhteyttä ja lisätietoja saat 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com



Moi! Olen Isabela Kaarto ja olen asunut 
Teksasissa lähes koko ikäni.Muutin tänne kun 
olin yksivuotias. Olen 16-vuotias ja junior Flower 
Mound High Schoolissa. Puhun englantia, 
vähän suomea ja ranskaa. Harrastan 
viulunsoittoa, valokuvausta ja videoeditointia, 
luen ja piirrän myöskin paljon.

Koulumme 
uudet apuohjaajat 

esittäytyvät

Suomi-koulu 
toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua !

Hei, minä olen Emma Kuusela-Lovely ja olen 
16 vuotta. Olen asunut täällä Texasissa 
elokuusta asti. Asumme perheeni kanssa 
Southlakessa ja käyn koulua Westlake 
Academiassa.  Sitä ennen asuimme 5 vuotta 
Hollannissa ja kävin siellä kansainvälisessä 
koulussa. Vapaa-aikana tykkään ottaa 
valokuvia ja olla kavereiden kanssa.



Ohjaajien jouluterveiset ja uuden vuoden nimenhuudot

 Suomi-koulun syyslukukausi päättyi 
joulujuhlaan, jossa paikalla oli myös 
joulupukki. Korvatunturin vieras antoi 
S u o m i - k o u l u n o p p i l a i l l e 
puuhajoulukalenterilahjan, jossa riittää 
pähkäiltävää ja tekemistä jouluun asti 
varmasti koko perheelle. Paketti toimii 
näköjään hyvin myös vanhemmille ilmaisena 
näöntarkastuksena: Jos pystyy lukemaan 
kaikki joulupukin tekstit, ei ole ainakaan 
lukulasien tarpeessa. 

 Joulukerta ja Sisu Camp -leiri olivat 
joulujuhlassa kerätyn palautteen perusteella 
syyslukukauden suosituimmat koulukerrat. 
Molemmissa toteutuikin upeasti perheiden ja 
koulun yhteistyö. Yhdessä koetut hetket luovat 
yhteisiä muistoja, joihin palataan monesti 
”armeijahengessä” jälkeenkin päin. Leirin 
jälkeen on ollut kiva huomata, miten leiriltä 
löytyi uusia kavereita, joiden kanssa on ollut 
mukava tulla myös koulupäivän viettoon.

 Kevätlukukausi käynnistyy la 12.1. vanhaan 
tuttuun aikaan Suomalaiset lasten elokuvat -
teemalla.  Uusi vuosi tuo tulleessaan uuden 
t o i m i n t a t a v a n k o u l u n a r k e e n 
suomikoululainen.nimenhuuto.com -palvelun 
k a u t t a . K o u l u n s ä ä n t ö m ä ä r ä i s e s s ä 
syyskokouksessa päätettiin ottaa kyseinen 
palvelu käyttöön. Sen avulla jokainen varmistaa, 
osallistuuko tulevaan koulukertaan (IN) vai eikö 
pääse paikalle (OUT). Tämä sekunnin aikaa 
vievä ennakkovastaus helpottaa meitä ohjaajia 
varaamaan sopivan määrän materiaaleja ja 
suunnittelemaan koulukerran sisältöä entistä 
toimivammaksi. Toisaalta palvelusta lähetetään 
Nimenhuuto-appiin tai sähköpostiin tarpeellista 
ennakkotietoa tulevista koulukerroista.

 Syyslukukaudella mukana olleille perheille 
lähetään joulukuussa sähköpostitse viesti, 
jonka kautta voi aktivoida tunnuksen omalle 
lapselleen. Jos perheessä on useampia 
lapsia, voi tulla useampikin viesti, sillä 
jokaiselle oppilaalle on oma tunnus, vaikka 
samaa sähköpostiosoitettakin käytettäisiin 
t unnuk sen käy t tööno t toon . Uudet 
kevätlukukaudella mukaan tulevat saavat 
v ie s t in tehtyään i lmo i t tautumisen 
kevätlukukaudelle. Kannattaakin ladata 
N imenhuuto -app i puhe l imeen het i 
tunnuksen aktivoinnin jälkeen.

 Suuret kiitokset teille kaikille innokkaille 
koululaisille, vanhemmille, ohjaajille ja 
apuohjaajille mukavista yhteisistä hetkistä 
ja iloista joulun aikaa jokaiseen kotiin!

          Mika ja muut ohjaajat ja apuohjaajat

      - Mika Reijonen

https://suomikoululainen.nimenhuuto.com


Hei kaikille! Olen ollut Suomi-koulun 
toiminnassa mukana 1,5 vuotta ja sinä 
aikana oppinut hurjasti Suomi-koulun 
toiminnasta täällä Pohjois-Teksasissa. Olen 
lisäksi saanut kattavan tietoiskun siitä, mitä 
Suomi-koulut maailmalla ovat ja kuinka niillä 
on merkittävä rooli ulkosuomalaisille lapsille 
Suomen kielen ja kulttuuriperinnön välittäjinä. 
Tärkein oppi minulle on ollut huomata 
konkreettisesti miten paljon vapaaehtoistyöllä 
voi saada aikaan, ja miten suuri merkitys 
joka ikisen henkilön avulla on suurempien 
kokonaisuuksien toteuttamisessa.

Olen muuttamassa joulun jälkeen Suomeen, 
joten joudun sanomaan hyvästit ohjaajan 
työlleni. Jatkan Suomessa yläkoulun 
kuvataideopettajana, joten opetustyöstä en 
onnekseni joudu kokonaan luopumaan.

Kiitos kaikille Suomi-koulun oppilaille iloisista 
hetk is tä opp i tunn i l la ja opp i tun t ien 
ulkopuolella! Oma POP-ryhmäni on ollut 
innokkaasti mukana oppitunneilla laulaen, 
nauraen ja leikkien. Olette reippaita 
pikkukoululaisia! Iso kiitos myös lasten 
vanhemmille. Juttuhetkemme koululla ovat 
olleet hauskoja ja antoisia, ja teidän ja 
lastenne osallistuminen Suomi-koulun 
toimintaan on antanut minulle pontta tämän 
työn tekemiseen.

Jouluiset terveiset
      - Taru Karvinen

Kuvassa olen lasteni Vincentin ja Aavan 
kanssa, jotka ovat olleet Suomi-koulun 
oppilaita pikkuvauvoista lähtien.

Terveisin Taru, POP-ryhmän ohjaaja.

Kiitos myös Suomi-koulun ohjaajille ja 
apuohjaajille sekä muille Suomi-koulun 
toiminnassa mukana olleille. Teidän kanssa 
on ollut antoisaa työskennellä, ja innolla jään 
seuraamaan mitä tulette tekemään Suomi-
koulussa ensi lukuvuonna. 

Rauhallista ja tunnelmallista joulua kaikille! 

Aava ja joulupukki
Aava ja Vincent tarkkaavaisena joulujuhlassa



Tip, tap, tip tap, tipetipe, tip tap. Suomikoulun 
joulujuhlaan saapui joukko iloisia lapsia ja vanhempia. 
Joulumuori otti heidät ovella vastaan ja toivotti 
tervetulleiksi.

Toiminta alkoi työpajoilla, joissa valmistui mitä 
hienoimpia askarteluja. Lapset olivat innoissaan mukana 
yhdessä tekemisessä. Välillä ikkunan takana vilahti 
jokunen tonttukin. Hän varmaankin katseli hyvillä mielin 
lapsia, jotka iloisina askartelivat.

Lapset ja vanhemmat asettuivat tarkkaavaisina suuren 
kuvaruudun eteen, josta alkoi Adalmiinan Helmi -satu. Saimme 
kuulla Suomikoululaisten ääniä kertomuksen edetessä. Sadussa 
seikkaili lasten tekemiä käsinukkeja ja lavasteita.   

Sadun jälkeen siirryttiin jouluherkkuja 
pullollaan olevan pöydän ääreen. 
Pöydällä oli suussa sulavat tarjottavat, 
kuten riisipuuro, joulutortut, piparit ja 
juomaksi glögiä, kahvia ja mehua. 
Tortut, puuro ja piparit maistuivat 
kaikille ja toivat lisää jouluista mieltä 
kaikkien sydämiin.

Suuri hetki oli tuloillaan. Alkoi Joulupukin odotus. Joku tiesi 
kertoa, että Joulupukki oli jo melko lähellä juhlapaikkaa ja 
saapuisi millä hetkellä tahansa. Kuului askelia käytävän päästä ja 
sieltähän se pukki tulikin. Oli aika jännittävää nähdä pukki ihan 
elävänä. Pukki istui tuolille ja lapset piirittivät hänet iloisina. Pukki 
jutusteli hauskoja juttuja ja lapset puhelivat sekä lauloivat pukille. 
Lopuksi jaettiin lahjat. Lapset kiittivät ja arvailivat pakettien 
sisältöä. Se oli niin hieno hetki ja varmasti pysyy muistissa 
ainakin ensi vuoteen asti.
Oli oikein mahtavaa, että pukki pääsi tänäkin jouluna 
Suomikoululaisia tervehtimään.

Rauhallista Joulua ja riemukasta Uutta Vuotta kaikille Suomikoulun lapsille, 
vanhemmille, ohjaajille, johtokunnalle ja kaikille koulun parissa toimijoille.  
 
Kristiina Ahlfors

Suomi-koulun joulujuhla 1.12.2018

Double click to edit 



      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

 Joulupukin apulaiset ehtivät vielä hankkimaan 
kirjastolta makeita paketteja lahjakonttiin. Erityisiä 
joulunajan tuotteita ovat mm. Aladdin-konvehdit ja 
Wiener nougat. Joulun leivontaan löytyy vanilja- ja 
raesokeria sekä siirappia. Ruuanlaittoon on 
riisipuuroriisiä, glögiä sekä sinappia.
 
 Samalla voi lainata lukemista joulun ja 
uudenvuoden ajaksi. Lapsille on runsaasti 
kuvakirjoja ja aikuisille paksumpaa lukemista. 

Kirjaston aukioloajat näet oheisesta taulukosta. Jos tulee 
viimehetken muutoksia, niistä ilmoitetaan kirjaston Facebook-
s ivul la www.facebook.com/suomikirjasto. Tee joulun 
ruisleipätilauksesi kirjastolla tai suoraan Ninalle viimeistään 
perjantaina 14.12. Tilaus on noudettavissa keskiviikkona 19.12.

Kiitoksia kaikille kirjaston asiakkaille ja vapaaehtoisille vuodesta 
2018. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
 

t. Kirjaston väki

Kirjasto ja puoti ovat auki joulun ja 
uudenvuoden aikaan seuraavasti:

ti 18.12.
ke 19.12.  Tuoretta leipää saatavilla
pe 21.12.
pe 28.12.
pe 4.1.
Aukioloaika on 11.30 - 13.30

Normaalit aukiolopäivät alkaen ti 8.1.2019 



Hakkapeliitta moottoripyöräkerho

Hakkapeliitta Finn Riders on moottori-
pyöräkerho Dallas – Fort Worthin alueella, jonka 
jäsenillä on yksi yhteinen nimittävä tekijä : 
olemme kaikki Suomalaisia – ja ylpeitä siitä. 
DFW metroplexin alueellahan on ollut 
suomalaisia jo pitkäänkin joten kuka tietää koska 
ensimmäiset suomalaiset kahvankääntäjät on 
seudulla olleet. Nykyisessä muodossaan 
Hakkapeliitta katsotaan perustetun kuitenkin 
huhtikuussa 2005, jolloin kerhon perustajajäsenet 
päättivät että olisi hienoa jos voitaisiin kokoontua 
ja ajella yhden nimen alla, ja että kerhohan 
tarvitsee tietysti myös värit eli logon  Hakkapeliitta Finn Riders

Hakkapeliitta nimenähän tunnetaan jo kaukaa 
historiasta. Alkuperäiset Hakkapeliitat olivat Ruotsin 
kuninkaan Kustaa Adolf II:n ratsuväessä palvelleita 
palkkasotureita 30-vuotisen sodan aikana (1618 – 
1648). Koska Hakkapeliitat olivat nimenomaan 
ratsuväkeä, tunnettuja rohkeudestaan ja ratsastus-
taidoistaan, nimellä on komea sointu ja se päätettiin 
valita uuden kerhon nimeksi. Ensimmäinen 
moporetki tehtiin jo saman vuoden toukokuussa ja se 
suuntautui Teksasin Hill Country alueelle, joka on 
kuuluisa hienoista maisemistaan, ja ennen kaikkea 
komeista mutkateistään. Ensimmäiselle ajelulle 
starttasi kuusi pyörää.  Hyvin nopeasti kuitenkin sana 
alkoi levitä ja muutkin kiinnostua. Vuoden 2005 
loppupuolella päivätyssä jäsenluettelossa onkin jo 
kolmisenkymmentä nimeä. Hakkapeliitan nykyiset värit

Dallas – Fort Worthin alue on moottoripyöräilijän 
näkökulmasta aika mukava seutukunta. Lyhyitä 
päiväreissuja voi tehdä esimerkiksi Muensterin tai 
Westminsterin seuduille, St. Jo:n alueen viini-
tiloille, tai ihan vain hurauttaa vaikka sunnuntai-
purilaiselle (tai -porilaiselle ) Rick Fairlessin Ice 
House moottoripyöräbaariin. Vaihtoehtoja on 
lukuisia. 
Viikonlopun reissuiksi esim. Ouachitan ja 
Ozarkin kansallispuistot ovat päivämatkan sisällä 
reilustikin, lounaaseen päin lähtiessä ehtii saman 
päivän aikana hyvinkin edellä mainitulle Hill 
Countryn alueelle, jossa voi kurvailla mutkateitä 
esim Fredericksburgin, Kerrvillen, Leakeyn tai 
Mountain Homen maastoissa. Kuinka monesti 
Hakkapeliitat ovat siellä käyneet jossain 
kokoonpanossa lienee mahdoton sanoa. Joka 
tapauksessa hyvin usein. 

      - Orvo Välilä



Tämän artikkelin kirjoittamiseen liittyen kyseltiin 
Hakkapeliitoilta mikä on ollut kaikkein mieleen jäävin 
reissu. Oklahoma / Arkansas suunta ja tietenkin Hill 
Country tulivat esille ehkä useimmiten. Jokaisella on 
tietenkin omat viehtymyksensä, mutta nämä kaksi 
suuntaa tuntuivat olevan kaikille mieleen. Niille jotka 
olivat mukana olleet, Big Bendin reissut olivat myös 
olleet hyvinkin muistettavia. Ja ihmekös tuo, onhan 
puiston maisema todella jylhää vuorineen ja 
autiomaamaisemineen. Rio Granden laaksossa ajaminen 
on aina sykähdyttävää, ja välillä voi pysähtyä sellaisissa 
eksoottisen kuuloisissa paikoissa kuin Terlingua, Lajitas 
tai Marfa.
2012 ryhmä urheita Hakkapeliittoja suoritti ns. 
Rautaperseajon (Iron Butt challenge) jossa ajettiin 
yhtäjaksoisesti 1023 mailia aikaan 22 tuntia 45 minuuttia. 
Reitti lähti Flower Moundista josta Texarkanan, 
Springfieldin ja Oklahoma Cityn kautta takaisin. Lähes 
kaikilla on tästä todisteena asiaankuuluva diplomi, 
pinssit, patchit ja muut vermeet. 

2017 ryhmä Hakkapeliittoja matkasi jopa aina 
Pohjois-Carolinaan asti, käyden ajamassa läpi mm. 
Cherohala Skywayn ja moottoripyöräpiireissä 
legendaarisen Tail of the Dragonin. Kuriositeettina 
mainittakoon että lohikäärmeen hännässä on 11 
mailin sisään 318 mutkaa. Uhkaa hiki hiipiä 
kypärään isoa matkapyörää niihin taittaessa. 
Molempiin suuntiin luonnollisesti.
Joskus iltanuotioilla on kuultu hurjia tarinoita 
kuinka hurjimpia Hakkapeliittoja olisi tiettävästi 
matkannut hui ts in Nevadan kaut ta a ina 
Kaliforniaan asti? 

Hakkapeliitta Finn Riders on varsin suvaitsevainen järjestö, katsomatta ikään, sukupuoleen tai moottoripyörän 
merkkiin. Letkaan on aina mahtunut kaikenlaisia pyöriä, järjestyshäiriöt ovat olleet lähes olemattomia ja 
virkavallankin kanssa ollaan aina oltu hyvissä väleissä.  Hakkapeliitat ovat kaikin puolin lupsakoita motoristeja 
joilla on yhteinen päämäärä: päästä tien päälle, tuntea ajoviima nahoissaan ja ehkä päivän päätteeksi huuhtoa 
pölyt hyvässä seurassa virkistävällä janojuomalla. Kauan eläköön Hakkapeliitta!  

Lisätietoja Hakkapeliitasta
eMail: hakkapeliitta.texas@gmail.com
Facebook group: MC Hakkapeliitta
Yhteyshenkilo: Tero Kiiski
Puhelin: (469)951-2769 

Tämä artikkeli Hakkapeliitoista julkaistiin hiljattain englanniksi Suomen 
USAn suurlähetystön web-sivuilla. Voit lukea sen tästä.

https://www.usatoday.com/story/travel/destinations/2014/03/26/iron-butt-ride/6923997/
https://www.usatoday.com/story/travel/destinations/2014/03/26/iron-butt-ride/6923997/
mailto:hakkapeliitta.texas@gmail.com
http://finland.org/public/default.aspx?contentid=379543&nodeid=35833&culture=en-US&fbclid=IwAR3l4W5bqRD4ooZE5crs0ETL-cbzNQrQXh65yQDVqRpDgLD0T1Bd2vWybUg


 Ståhlberg-stipendiaatit Axel Salonen, Patrik Kiiski ja Emil Aaltonen yhdessä Kenneth 
Niesmanin ja Vesa Jäämurun kanssa

Juhlapuheen piti pääkonsuli Manu Virtamo Ismo Leikola viihdytti yleisöä ja nosti maljan 
Suomen101-vuotisitsenäisyydelle

Suomen 101-vuotisen itsenäisyyden vastaanotto

Illan musiikista vastasivat Raine Partanen ja Petri Heinonen

29.11. Dallasin suomalainen kauppakilta kutsui 
suomalaiset juhlimaan itsenäisen Suomen 101-
vuotista  taivalta Improv-komediaklubille. 
Lippukulkueen ja kansallislaulujen jälkeen maljan 
itsenäiselle Suomelle kohotti koomikko Ismo 
Leikola, joka illan lopuksi piti oman komedia 
shownsa. Pääkonsuli Manu Virtamo New Yorkin 
Suomen suurlähetystöstä oli tullut pitämään 
juhlapuheen. Perinteiseen tapaan kilta jakoi myös 
stipendit lukionsa päättäville suomalaisnuorille. 

Tämänvuotiset Ståhlberg-stipendit myönnettiin 
Emil Aaltoselle, Patrik Kiiskelle sekä Axel 
Saloselle. Kunniakonsuli Kenneth Niesman jakoi 
jälleen henkilökohtaisen stipendin valitsemalleen 
parhaalle ainekirjoitukselle, jonka tällä kertaa sai 
Emil Aaltonen. Voit lukea Emilin aineen 
seuraavalta sivulta. Stipendien jaon jälkeen ilta 
jatkui elävän musiikin parissa Raine Partasen ja 
Petri Heinosen tahdittamana. Ilta huipentui Ismo 
Leikolan naurattaessa yleisöä omalla showllaan.

      - Vesa Jäämuru



What the Finnish heritage means to me 

Lived in 4 countries, been to over 30 more? Before they’re 18! Who does that?
Let’s just say I’ve spent my days in planes. Ever since I was born in Budapest, 
Hungary, to my expatriate parents the countries have flitted by one after the other, 
each leaving a piece of itself in me.  Through this ever-changing backdrop that has 
been my world, one country has been ever present, however. The country I am proud 
to be a citizen of, Finland.
Abroad Finland is known as the country with the world’s best educational system and 
the happiest people, but to me it is an anchor, ever present, grounding my reality. Our 
family travels there every summer to see our cousins and friends. There I have 
learned to drive boats, fish, and play pinochle, but most importantly I have developed 
the Finnish system of values. I have learned courtesy, honesty, and sisu, the Finnish 
value that roughly translates to grit.
There, amidst the evergreens I learned the value of conversation as we sat outside on 
the porch, discussing the most diverse range of topics from the correct way to build 
foundations for roads to the quality of Chinese wine. These conversations usually 
came after dinner, and the older I got, the later I was allowed to stay, and the more I 
was allowed to hear and say. The greatest thing I learned from these oddly 
informative conversations was that interesting ideas and things cannot be sought for 
too directly, as all these small quirks we discussed were about minor observations 
gathered from trips and work, but never on purpose. This practice of absorbing 
knowledge from all around and discussing it has become a part of my daily life in 
conversations with friends.
Besides Finland, the country that influenced me the most was probably Turkey. I 
lived there at a relatively young age, but it taught me to respect other cultures and to 
value diversity in thought and appearance. There the locals marveled at my blond hair 
and blue eyes that had been so common in Finland. After the hundredth time my 
cheek was pinched by some old woman on the street I realized that just as I was 
learning about Byzantium, Islam, and trade, the people of Istanbul were learning 
about Finland and Northern European values. Every trade, cultural or economic is 
mutually beneficial, and I am honored to have been a part of of the promotion of 
Finnish culture.
Amongst the whirlwind of my life and the hectic and ever constant reality of 
academic work, I have always worked to keep myself fit and everything else in 
perspective by participating in athletics. Along the way, I have run 2 half marathons, 
won bronze in US National Championship in floorball, and become captain of my 
high school swim team.
My life has been quite the ride, and I hope that continues to be the case until I perish, 
for I wouldn’t have it any other way.

Emil Aaltonen

Ståhlberg - The best essay award



Aika: Maanantai 10. joulukuuta klo 10.00
Paikka: Anne Metson koti

Suominaisten jouluinen brunssi
Lämpimästi tervetuloa suomalaiseen joulutunnelmaan Teksasin sinisen taivaan alle!

Ilmoittauduthan perjantaihin 7. joulukuuta mennessä, 
jotta osaamme varata riittävästi tarjoiluja

sihteerisny@gmail.com



FABG X'mas (pikkujoulu) AFTER WORK MIXER
jouluk. 17. pvä klo 18.30
THE RANCH Las Colinas

857 W. John Carpenter Freeway Irving, TX

Tule  mukaan  tapaamaan  kauppakillan  johtokuntaa  sekä  muita 
kauppakillan jäseniä sekä samalla keskustelemaan maailman menosta ja 
vähän muustakin. Haluatko jakaa osaamistasi kiltamme toiminnassa 
ja  tulla  mukaan  kehittämään  toimintaamme?  Haluamme  kuulla 
sinusta lisää, joten tavataan 17.12.

Tammikuussa  pidämme jälleen  jäsenkokouksen.  Lisätietoja  tästä  ja 
toiminnastamme saat liittymällä jakelulistallemme ja web-sivuiltamme. 
Voit liittyä jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun jo etukäteen.

https://mailchi.mp/e0a1eaae3fd5/finnish-american-business-guild
http://www.fabg-dallas.com
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual


Uusi junnysählykerho 

pamahtaa käyntiin Tammikuun 7. pvä
Grapevine REC kunttarilla 
(1175 Municipal Way, Grapevine, TX)

Sählykerho on suunnattu 
nuoremmille junnuille. 

Harkat ja pelit Maanantaisin 4:00pm – 5:00pm

Tervetuloa sähläämään ja sanaa saa levittää vapaasti.

Terveisin,
Jukka
jukka@floorballplanet.com

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


Joulukiirettä!

Jouluevankeliumista muistanet tämän kohdan 
(Luukas 2:15-17):

 Kun enkelit olivat menneet takaisin 
taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: 
»Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, 
mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra 
meille ilmoitti.»  He lähtivät kiireesti ja 
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka 
makasi seimessä.

Olipa paimenilla melkoinen kokemus arkisen työn 
ja raadannan keskellä! Ensin ilmestyi enkeljoukko, 
joka ilmoitti Vapahtajan syntymän ja sen jälkeen 
taivaallinen kuoro esitti hienon hymnin Jumalan 
kunniaksi. 

Mitä paimenet tekivät sen jälkeen? 
Evankeliumimme kertoo, että heille tuli kova kiire 
– he lähtivät tuota pikaa etsimään vastansyntyneen 
vanhempia ja löysivätkin heidät sekä Jeesus-
lapsen tallin seimestä.

Oliko siis paimenilla kiireinen joulu? Mehän 
pyrimme päinvastoin välttämään kaikkea kiirettä 
ja tohinaa. Tai jos ollaan oikein rehellisiä, niin 
täytynee todeta, että yritämme välttää kiirettä ja 
tohinaa ja kun emme siinä onnistu, koemme 
hieman syyllisyyttä. Tai ainakin haluaisimme edes 
kerran vuodessa hellittää kiireestä.

Paimenten ”joulukiire” oli hyvänlaatuista. Heille 
tuli kova halu nähdä vastasyntynyt maailman 
Vapahtaja. He halusivat ottaa selvää siitä, mitä 
enkelten julistama hyvä sanoma tarkoitti. 

Meidän kiireemme ovat yleensä toisenlaisia – eikä 
niistä pidä kokea syyllisyyttä väärässä mielessä. 
Me vanhemmat touhuamme lastemme ja 
perheidemme joulunvieton hyväksi. Yksinasuvilla 
on samoin paljon, paljon touhua. Ja onhan meillä 
monilla esimerkiksi vanhempia tai muita omaisia 
huollettavanamme joulunaikaankin. Ja tietenkin 
työ!

Ei siis ole väärin kokea hieman painetta ja ehkä 
kiirettäkin joulunaikana. Mutta kaiken kiireen ja 
tohun keskellä on hyvä ottaa oppia paimenista. On 
hyvä kysyä itseltään, ovatko minun kiireeni ja 
touhuni aina tarpeellisia ja hyödyllisiä? Osaanko 
huolehtia oikeista asioista, kuten lähimmäisteni ja 
rakkaitteni hyvinvoinnista ja onnesta? Vai 
johtuvatko kiireeni lähinnä omista itsekkäistä 
tarpeistani? Hellitänkö hieman työ-ja 
elämäntahtiani hiljentyäkseni joulun hyvän 
sanoman äärelle?

Yksi hyvä tapa hiljentyä ja päästä joulunrauhaan ja 
jouluntunnelmaan on osallistua Suomikirkon 
Kauneimmat joululaulut tilaisuuteen, joka 
pidetään lauantaina joulukuun 22. päivänä klo 17 
(ja paikka on tuttuun tapaan Rejoice Lutheran 
Church, 532 E Sandy Lake Rd, Coppell, Texas 
75019).

Suomikirkko toivottaa sinulle ja läheisillesi 
siunattua ja rauhallista joulukiirettä!

Pr. Veli-Matti

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
22.12 klo 17.00  
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
Isabela Kaarto
Heidi Keskimaula
Emma Kuusela-Lovely
Sofia Simula

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


