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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
Joulu saapuu Teksasiin(kin), vaikkei lumesta ja kaamoksesta näy merkkiäkään. Jouluvalot 
loistavat täällä iltaisin yhtä kauniisti kuin koto-Suomessa luminietosten keskellä. On aika hiljentyä 
ja nauttia tämän vuoden hedelmistä sekä kerätä voimia tulevalle vuodelle. 
  
Suomi-yhteisölle vuosi 2010 on ollut raskas. Maailmanlaajuinen lama ja kasvava työttömyys on 
koskettanut Suomi-yhteisöä kovalla kädellä, lukuisat perheet ovat muuttaneet työn perässä 
muualle tai menettäneet sen kokonaan. Tämä vaikuttaa koko yhteisömme toimintaan, on surua ja 
huolta tästä päivästä sekä pelkoa tulevaisuudesta. Mitä teemme? Miten perhe voi? Jäämmekö 
vai lähdemmekö? Minne menemme? Nämä kysymykset jäytävät ja vievät monen perheen ilon ja 
kiinnostuksen yhteisön toimintaan, on vaikea kiinnostua yhteisestä hyvästä/toiminnasta, jos huoli 
omasta jaksamisesta ja läheisistä on suuri. Aina pitäisi jaksaa muistaa, että yhteisöllisyys ja 
pyyteetön antaminen/auttaminen antaa hyvän mielen ja rauhan myös antajalleen. 
  
Huhtikuussa juhliessamme kirjaston ja Suomi-puodin avajaisia uusissa valoisissa tiloissa NSN:llä, 
emme vielä tienneet, että toukokuussa Suomi-koulu menettäisi omat toimitilansa. Hetkellisesti 
tämä tieto lamaannutti melkein hengityksen, mutta kuten sanotaan "ei jotain pahaa ettei siitä 
koituisi lopuksi myös hyvääkin". NOKIAlta löytyi tilat koulullemme, nyt on väljyyttä ja tekniikka 
luokkahuoneissa, suuri yhteisaula ja kahvila, mikä on tuonnut  vanhemmat jälleen koululle 
koulutuntien ajaksi viihtymään. On ollut ihana seurata puheensorinaa ja ajatustenheittoa, iloa ja 
naurua, aivan kuin ennenvanhaan. Meillä on mahdollisuus toteuttaa maailman parasta 
Suomikoulu-opetusta ja kirjastotoimintaa, ja siihenhän me pyritään täällä Teksasin auringon alla 
;))  
  
Myös Suomi-koulun vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet kovilla kuluneen vuoden. Kun yksi ei 
enää jaksa, muut kannattelevat häntä hetken matkaa, ja taasen jaksaa jatkaa, - toinen toista 
tukien olemme saaneet todella paljon aikaan. Haluankin kiittää Teitä kaikkia, jotka teette työtä 
meidän kaikkien puolesta Suomi-koululla ja Suomi-koululle, jotka suunnittelette ja päätätte 
kaikesta johtokunnassa, jotka opetatte ja ohjaatte lapsiamme koulussa ja jotka uurastatte 
kirjastolla ja Suomi-puodissa. Kiitän Teidän kaikkien avuliaita käsiä, jotka olette auttaneet 
muutoissa ja tavaroiden kannoissa ja säilyttämisissä ja jotka olette jaksaneet tuoda lapsenne 
kouluun ja käydä kirjastolla. Kiitän kaikkia Suomi-yhteisön jäseniä, jotka millään tavalla olette 
auttaneet ja tukeneet meitä - Suomi-koulua. Te olette meille tärkeitä!  
  
Tulevan vuoden täytämme suurella ilolla, vietämme Suomi-koulun 20-vuotisjuhlavuotta. 
Ideoimme jo kuumeisesti, miltä näyttäisimme juhlissamme, eteenpäin pyrkivältä "teiniltä", jonka 
ovet koko maailmaan ovat vielä auki, vai jo hieman seestyneeltä nuorelta aikuiselta, jonka 
"sävelet" ovat jo selvät? Haastetta se luo, ja me kaikkihan haluamme olla sitä toteuttamassa. 
Juhlista ja ajankohdasta enempi ensi vuoden puolella. 
  
Haluan vielä mainita FABG:n aloittaman nuorille suunnatun Scholarships-ohjelman, jonka 
ensimmäisestä tilaisuudesta tuli mieleenpainuva Gala 2010 yhteydessä. On hienoa nähdä, ettei 
Suomi-yhteisö unohda näitä nuoria, jotka ovat aloittamassa uurastustaan tuleviin ammatteihinsa, 
vaan haluaa tukea heitä. Nämä nuoret ovat nyt "Urkkeja", ensi vuoden kokelaat sitten 
"Manuja".  Onneksi olkoon kaikille stipendiaateille ja menestystä tuleville vuosille. (Katariina 
Keräsen kirjoittama juttu Galasta löytyy lehden sivulta 15-18) 
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Lopuksi Suomi-koulu kiittää erityisesti Nina ja Riku Pirhosta, jotka ovat tehneet pyyteetöntä työtä 
Suomi-koulun ja kirjaston eteen vuosia. Etenkin Ninan työpanos Suomi-puodissa ja sen 
hoitamisessa kirjastolla ja koulussa on ollut loistokasta. Nina on huolehtinut yksin perjantain 
kirjastovuorot, huolehtinut kirjojen järjestelmään laittamisista koko syksyn, tuonut puodin koululle 
joka Suomi-koulukerta ja paljon muuta aina tarvittaessa ja kysyttäessä. Menetämme todella 
tärkeän henkilön kirjastoltamme koko kevääksi, mutta odotamme jo malttamattomina 
paluutanne. Ninan kerkiää vielä kerran tavata kirjastolla, nyt tulevana perjantaina 17.12 klo 11-13, 
joten joukolla Ninaa tervehtimään! 
  
  
  
Suomi-koulu toivottaa Teille kaikille 
  
            Lämpöistä Joulunaikaa  
                    ja Onnellista Tulevaa Vuotta 2011 ! 
  
  
  
Leila Jäämuru 
Suomi-koulun puheenjohtaja 
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KIRJASTOPALSTA 
 

Vuosi meinaa väkisin loppua kesken, mutta vielä kerkiät kirjastolle ja Suomi-
puotiin. Herkkuja on monenlaista ja lainattavaa uutuuksista vanhoihin 
klasssikoihin. 
  

Olemme auki tänä vuonna vielä  
perjantaina 17.12 klo 11-13 

keskiviikkona 22.12 klo 11-13 (myös leipää saatavilla) 
keskiviikkona 29.12 klo 11-13 (myös leipää saatavilla) 
  

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 ! 
  

  

-kirjastoväki- 
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SUOMI-KOULUN JOULUJUHLA 11.12.2010 
 
Joulu on taas, Joulu on taas, kattilat täynnä puuroo. Nyt sitä saa, nyt sitä saa 
vatsansa täyteen puuroo.... 
 

 
Suomi-koulun Joulujuhlaa vietettiin iloisissa ja varsin perinteisissä merkeissä  
lauantaina 11.joulukuuta. Pienet ja vähän suuremmatkin koululaiset kokoontuivat 
juhlasaliin katsomaan lasten jouluisia esityksiä sekä laulamaan yhteistuumin 
joululauluja. Koko juhlan kohokohta oli tietenkin Joulupukki – vanha tuttavamme 
saapui saliin joulupukki-laulun raikuessa. Aluksi ilmassa oli pientä jännitystä, 
mutta pian pienimmätkin uskaltuituvat pukin luokse hakemaan pieniä tuliaisia 
Korvatunturilta. Kiitos pukki, että ehdit  tulla vierailemaan juhlassamme. 
 

  



JOULUKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 6 

 

Juhla oli merkittävä myös Suomi-koulun johtajallemme, Leila Jäämurulle. Suomi-
koulun johtokunnalla oli ilo ja kunnia ojentaa Leilalle Suomi-Seuran myöntämä 
hopeinen ansiomerkki monen vuoden uurastuksesta  suomalaisen kulttuurin ja 
perinteen säilyttämiseksi täällä Teksasissa.  
 
 

 
 

Ohjelman jälkeen maistuivat sitten jouluiset herkut : riisipuuro, luumusoppa, 
kinkkuvoileivät sekä joulutortut ja piparit glögeineen.  Nyt onkin hyvä mieli jäädä 
ansaitulle joulutauolle – Oikein hyvää Joulua kaikille Suomi-koululaisille ! 
 
 
Lisää kuvia joulujuhlasta Suomi-koulun kuvagalleriassa 
   
 
Teksti: Katariina Keränen 
 
 
 
 
 

http://www.suomi-koulu.com/kuvagalleria/joulujuhla-2010.aspx
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Eevan puhe Leilalle ja Suomi-yhteisölle Suomi-koulun joulujuhlassa 11.12.2010 
 
 
Hyvät ystävät! 
 
Vietämme tänään Suomi–koulun joulujuhlaa. Koulun juhlat ovat aina myös 
yhteisöllisyyden juhlahetkiä. Miten vahvasti tilaisuus henkii yhteisöllisyyttä, 
riippuu siitä, miten vahvasti ja antaumuksella yhteisön jäsenet ovat panostaneet 
yhteishengen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen syntymiseen. Yhteisöllisyys ei 
synny itsestään ja automaattisesti. Siihen vaaditaan yhteisön jäsenten tahtotila ja 
jokaisen päämäärätietoista työtä. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta, antaa sisältöä 
elämälle, luo antamisen ja saamisen iloa. 
 
Yleismaailmallisesti on ollut havaittavissa merkkejä, että ei ole onnistuttu kovin 
hyvin pyrittäessä kohti hyvää ja turvallista koulu-, koti-, työ- tai muuta mitä 
tahansa yhteisöä. Yhteisöllisyys on monissa tapauksissa pettänyt. Sanotaan, että 
yhteiskunta on jäsentensä summa. Toisin sanoen jokainen yhteisön jäsen on 
henkilökohtaisesti vastuussa siitä, minkälaiseksi elin- ja kasvuympäristö 
muodostuu. Sanotaan myös, että yhteisön hyvä on yksilön hyvä. Siis yksilö, sinä 
et voi hyvin ellei koulu, perhe tai se yhteisö johon kuulut voi hyvin. Omalla 
hyvinvoinnillasi sinä säteilet myönteisyyttä ympäristöösi, sinun hyvinvointisi lisää 
yhteisön hyvinvointia. 
 
Hyvä lopputulos syntyy yhteistyöstä ja yhteistyön laatu riippuu sosiaalisista 
kyvyistä ja taidoista. Sosiaaliset taidot, sosiaalinen lahjakkuus. Mitä ne ovat? Ne 
ovat taitoja ja keinoja selvitä erilaisissa yhteisöissä: koulussa, työssä, perheessä, 
harrastuksissa jne. Ne ovat taitoja, joilla luodaan viihtyisää ja turvallista 
ympäristöä. Hyvän yhteisön tunnusmerkistöön kuuluu myös kyky ratkaista 
ongelmia ja konflikteja. Jatkuvaa ja pysyvää onnelaahan ei ole olemassa. 
 
Hyvät kuulijat. Arvoisa Leila. Edellä esittämäni ajatukset yhteisöllisyydestä ja sen 
toteuttamisesta sopivat hyvin Sinuun ja ovat kuvaavia, kun ajattelemme Sinun 
toimintaasi täällä Dallasin seudulla aina vuodesta 1995 lähtien. Tämä on 
kertomus Sinusta. Sinä tuskin ryhdyit ”yhteisölliseksi” silloin, kun tulit tänne. Ei, 
vaan Sinun tiesi on varmasti ollut kasvua myönteisissä, todennäköisesti 
onnellisissa, olosuhteissa, joissa olet saanut omaksua yhteisöllisyyden piirteitä 
elämäsi eväiksi. 
Me haluammee kiittää Sinua siitä, että olet jakanut saamaasi lahjaa eteenpäin 
meille: lapsille ja aikuisille täällä vieraalla maalla. Työsi on ollut myös tärkeää 
kulttuuri-identiteetin siirtäjänä ja vahvistajana. Identiteetin vahvimpia 
tunnusmerkkejä on kieli, oma äidinkieli, joka lähes poikkeuksetta on myös 
ihmisen tunnekieli. Vahva tunnekielen sisältö ja hallinta auttaa vahvan 
identiteetin ja persoonallisuuden kasvun sekä laajan tunneilmaisun hallintaan. 
 
Leila hyvä! Olet myös esimerkilläsi ja toiminnallasi opettanut meille kaikille, 
koululaisille ja vanhemmille, sosiaalisuutta. Sosiaalisuutta ovat hyvät tavat, 
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toisten kunnioittaminen ja ymmärtäminen, suvaitsevaisuus, avuliaisuus, 
vastuuntunto, sitoutuminen niihin yhteisöihin joihin kuuluu ja paljon muuta. 
Sosiaalisuutta ei ole lusmuilu ja velvollisuuksiensa laistaminen ja oman 
osuutensa tekemättä jättäminen. Mitä hyödyttää monipuolinen lahjakkuus, jos 
sosiaaliset taidot ovat mitättömät? Yhteistyö on pienen yhteisön ja pienen 
kansakunnan voima, kuten me suomalaiset olemme historian kulussa 
havainneet. 
 
Nämä edellä kuvatut asiat kuuluvat laajempaan käsitteeseen sosiaalinen 
pääoma, jota on viimeaikoina tutkittu ja analysoitu kovin paljon. Sosiaalinen 
pääoma on tekijä, joka vaikuttaa koko yhteisön olipa se sitten perhe, koulu, 
yhdistys tai koko kansa henkiseen ja aineelliseen hyvinvointiin. Muusta 
pääomasta sosiaalinen pääoma poikkeaa sikäli, että se lisääntyy mitä enemmän 
sitä käyttää. Kehotan teitä kaikkia suureen tuhlailevaisuuteen! 
 
Suomi-seura on myöntänyt Sinulle Leila hopeisen ansiomerkin ja kunniakirjan 
ulkosuomalaisten kulttuuritoiminnan hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. 
Valinta on täysosuma. Olet ollut työtä pelkäämätön, haasteille avoin, 
yhteistyökykyinen, esimerkiksi kelpaava jäsen yhteisössämme. Sinun mukana 
olo monenlaisissa tehtävissä on taannut organisaation tavoitteellisen toimimisen. 
Suurta kiitollisuutta tuntien onnittelemme Sinua myönnetyn ansiomerkin johdosta. 
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Suomi-puodin herkkuja 
 

                                             



JOULUKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 10 

 
 

 
 
 
 
 

                                    



JOULUKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 11 

 
 
 

 
 

Heippa suomikoululaiset ja vanhemmat! Tämä lukukausi on ollut täynnä erinäköisiä 

aktiviteetteja Suomi-koulun parissa. Olemme oppineet tuntemaan toisemme ja 

tutustumaan jokaiseen pikkuopiskelijaan! Tuntien aikana olemme käyneet läpi suomeen 

liittyvia asioita ja monta eri teemaa. Lapset ovat olleet erittäin innokkaita oppimaan uusia 

asioita ja aktiivisesti ottaneet osaa keskusteluihin. Haluaisin toivottaa itseni ja Markuksen 

puolesta kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!  

Terveisin,  

Hanna Vihavainen 
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Joulutervehdys Tex-lapset-ryhmälle 

 

 

Meillä on tässä ryhmässä ollut reippaita oppilaita, jotka ovat olleet paikalla jokaisena 

koulukertana, ja aina valmiina oppimaan uutta. Toivotan kaikille oppilaille, 

vanhemmille ja apuopettaja Lauralle kivaa joululomaa, ja ihanaa joulua!  

 

Alex, Krin, Maria, Sofia, Tapio & Tuure: You are the best! Have a great Christmas! 

 

Tiia Hyde 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kiitos Omppu-ryhmäläiset kuluneesta syksystä. On tullut jälleen aika rauhoittua 
joulun viettoon. Toiset odottavat joulupukkia kotosalla ja toiset lentävät 
kauemmas etsimään joulutunnelmaa lumen keskeltä. Jokaiselle joulumieli syntyy 
erilaisista asioista, lämpimästä yhdessäolosta ja odottavasta tunnelmasta. 
 
Tunnelmallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2011! 

  

Enkelin siipien havinaa 
Lahjapaperin rapinaa 
Tonttujen salaista kuiskintaa                                                        
Piparintuoksua ihanaa 
Kuuntele tarkkaan joulun alla 
Sytytä kynttilä ikkunalla 
Katsele tähtiä taivaalla 
Joulumieli itsellesi anna 

Omppu ope Tytti 
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Ryhmäkuvassa ovat vasemmalta Jesse Peltonen, Christopher Yli-Krekola, Ella Ross ja Neea 
Tyni. Elsa Courtois ei ollut paikalla. 

 

 
Luna Lauhava-Kääriäinen ja Tytti Lauhava-Kääriäinen 
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Juttu Tex-lasten syyslukukaudesta. 
 
Tex-lapset on ryhmä, jossa oppilaiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi, ja 
suomea opiskellaan toisena kielenä. Ryhmän toiminta alkoi uudelleen tänä 
syksynä usean vuoden tauon jälkeen. Mukana on syyslukukaudella ollut reippaita 
oppilaita, jotka ovat aina olleet valmiita lisäämään kielitaitoaan.  Alex, 9, totesi 
oppineensa paljon uutta syyslukukauden aikana. Kysyttäessä mitä hän haluaisi 
oppia kevätlukukaudella, Alex vastasi Suomen historian kiinnostavan häntä. 
Tuure ja Tapio, 8-vuotiaat kaksoset, sanoivat viihtyneensä Tex-lapset-ryhmässä 
tänä syksynä. He ovat oppineet paljon uutta sanastoa, muun muassa kehon osia, 
ja eläinten nimiä suomeksi. Maria, 10, haluaisi oppia laskemaan suomeksi, sekä 
värien nimet. Sofia, 10, nautti Afrikan Tähti-pelistä. Hän haluaisi oppia ruokien 
nimiä suomeksi. Näyttää siltä, että opintosuunnitelma keväälle on jo laadittu 
oppilaiden toimesta!  
 

Tiia Hyde 
 

 
Tex-lapsia suomikoulun joulujuhlassa Tiia ohjaajan kanssa. 
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN GALA   

 
Suomen Itsenäisyyspäivää juhlistettiin Dallasin Suomi-yhteisössä 4.12. 2010. 
Juhlapaikkana toimi upean erilainen, eurooppalaistyylinen Nylo Hotelli, Irvingissä.  
 
Ohjelma aloitettiin tuomalla juhlasaliin Suomen Yhdysvaltain ja Teksasin liput, 
joiden jälkeen lauloimme molempien maiden kansallislaulut. Kylläpä tuntuikin 
hyvältä saada laulaa sielunsa voimin Maamme-laulua :) Juhlavan 
lippuseremonian jälkeen lavalle pääsi Kaamos-kuoro -- yhdeksän upeaa, 
kaunisäänistä naista kajautti ilmoille jo monessa Galassa lauletun Finlandian. 
Upeaa se oli tälläkin kertaa ja sai varmasti kuulioiden niskakarvat nousemaan ! 
 

 
Kaamoskuoro on ollut mukana Galassa jo useamman kerran. 

 
Itsenäisyyspäivä Galakin uudistuu ja tämän vuoden uutuutena oli Urkki - 
Stipendit koulunsä päättäville, suomalaisjuurisille nuorille. Urkin tehtävänä on 
tuoda esille paikallisia lahjakkaita nuoria ja heidän saavutuksiaan sekä tietenkin 
juhlistaa heidän valmistumistaan.  'Galan avulla haluamme saada nuoret 
aktiivisesti mukaan Suomi-yhteisön toimintaan tulevaisuuden visioijiksi - ilman 
nuoria ei ole tulevaisuutta', sanoi Michael Montonen, Suomi-Amerikka Bisnes 
Killan puheenjohtaja,  esittelypuheessaan. Tänä vuonna mukana oli neljä nuorta 
ja jokainen heistä sai tehtäväkseen kirjoittaa aine, miten he kokevat 
suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin ja perinteen. Dallasin Suomen 
kunniakonsuli, Kenneth Niesman oli todella yllättynyt suomalaisnuorten 
kirjoitustaidoista ja kypsyydestä. 'Jos joku teistä päättää lähteä lukemaan lakia, 
niin tulkaa ensin tapaamaan minua', sanoi hän.  Hra Niesman oli 
henkilökohtaisesti lukenut kaikki esseet ja valinnut niistä yhden luettavaksi 
juhlassa. Erikoistunnustuksen sai Verneri Jäämurun essee,  Mitä suomalaiset 
perinteet merkitsevät minulle ?  Kaikki nuoret palkittiin Urkki-kunniakirjalla sekä 
stipendillä. Urkin on tarkoitus jatkua ensi vuonna Manulla, seuraavana vuotena 
Maralla jne.  
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Urkki-Stipendein palkitut nuoret : Vili Kuvaja (vas), Verneri Jäämuru, Nina Tiainen ja  Eliina Novamo 
saattajineen.  

 
Kuten juhlissa aina, niin Galassakin tarjolla oli hyvää ruokaa seisovasta pöydästä 
-- nälkäiseksi ei siis jäänyt kukaan. Jälkiruokapöydästä löytyi myös suomalaista 
pullaa - Nylo hotellin kokin omin käsin leipomaa !  
 

 
Silent Auctionissa oli tavaraa käsintehdystä himmelistä Jere Lehtisen pelipaitaan. 

 
Juhlijoiden viihtyvyydestä vastasivat Dallasin oma  Runaway Finns sekä Tommi 
Läntinen trio. Runaway Finns sai jokaisen tädin ja sedän helmat heilumaan ja 
lantion pyörimään  - ainakin Suomi-biisit upposivat juhlaväkeen mitä parhaimmin. 
Jo toistamiseen Galassa esiintynyt Tommi Läntinen oli mukana akustisella 
kokoonpanolla, soittaen Tommin kestohittejä vuosien varrelta. Loppumetreillä 
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lavalla nähtiin kaikki bändiläiset sulassa sovussa soittaen Läntisen hittejä.  Jos 
bändiläiset nauttivat, niin nauttivat kyllä kuuntelijatkin.    
 

 
Runaway Finns: Sampo Karvonen (vas), Maria Isohanni, Jyrki Hoisko, Janne Kauppinen (rummut), Raine 
Partanen sekä Jani Jokiniemi. 
 

 
Tommi Läntinen Trio;  Puke Kataja, Tommi Läntinen , Henrik Strang 
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Petri Heinonen, tilaisuuden MC sekä yksi puuhamies Galan taustalla.  

 
Itse juhla on se näkyvä jäävuoren huippu. 
Tänäkin vuonna lukematon joukko vapaa-ehtoisia miehiä ja naisia on suunnitellut 
juhlaa lähes vuoden verran -- edellisen vuoden juhlasta tähän uuteen juhlaan. 
Ensi vuoden juhlan suunnittelu on varmaankin jo hyvää vauhtia käynnissä. 
Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia miehiä ja naisia juhlan takana - minusta 
juhla oli todella onnistunut, paikka mitä parhain ja yleisesti koko juhlan fiilis oli 
juhlava, mutta silti ihanan kotoinen ! Kiitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksti : Katariina Keränen 
Kuvat : Orvo Välilä 
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Verneri Jäämuru 

9 November 2010 

What the Finnish Heritage Means to Me 

The Finnish heritage is something to be respected and to be proud of. The Finnish 

heritage includes everything from sauna to salmiakki, however to me the meaning is 

much deeper. To me the Finnish heritage means strength of will, a harmony with nature, 

and a common respect towards everything and everyone. These aspects define not only 

Finnish heritage, but Finnish culture as a whole, and allow Finns to be such unique 

people. 

Above all else the most important element of Finnish heritage is Sisu; a strength 

of will or a certain determination to prevail despite hardships. On January 8, 1940 near 

the end of the Winter War the Time Magazine describes Sisu as “a compound of bravado 

and bravery, of ferocity and tenacity, of the ability to keep fighting after most people 

would have quit, and to fight with the will to win.” Sisu is a characteristic exclusive only 

to Finns. It is a strong component of Finland’s heritage, something that no other country 

can lay claim to, and it creates a distinct sense of national pride in Finns that is 

unparalleled through the world. 

Secondly, Finnish heritage means harmony with nature. Finland is a beautiful 

country characterized by thousands of lakes, and abundant forests. For centuries Finns 

have learned to be one with the nature, harvesting berries, and fishing the lakes to 

survive. This dependence on the nature has over time turned into a passion, and many 

Finns have turned activities such as fishing and berry picking into recreational activities 

that can be relaxing and stress relieving. In today’s fast paced world revolved around 
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electronic media it can be easy to forget how important the environment is. This aspect of 

harmony with nature in Finnish heritage makes Finns special because still to this day 

Finns recognize the value of nature and have tremendous respect towards it. 

Lastly Finnish heritage is characterized by respect. Respect for not only nature but 

everyone and everything is taught at an early age.  As the golden rule states, "do unto 

others as you would have them do unto you" (Mathew 7:12). Finns are very considerate 

of their surroundings, always making sure to value other people’s objects and opinions, 

therefore making them very good listeners. Respect is a central condition of Finnish 

heritage and is often associated with modesty; it further defines the Finnish people as a 

nation and distinguishes them from all other cultures. 

The Finnish heritage is a wonderful thing, something to be respectful and proud 

of.  To me the Finnish heritage means many things but can be summed up in three words: 

determination, nature, respect. I am very proud of my Finnish heritage and look forward 

to being a part of the newest generation of Finns to continue and enrich this grand 

heritage. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOULUKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 21 

 
 
 

 
 
HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ! 
 
Olavi Pulkkinen, 26.10 
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Maria Yli-Krekola, 14.11 
Joel Lehtinen, 12.11 
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Juoksu kotiin 
 
Kaupunginjohtaja juoksi ja juoksi. Voimamies seurasi ja kokonainen joukko 
seurasi. Voimamies tiputti puntit ja kaikki kaatuivat paitsi kaupunginjohtaja, koska 
hän johti joukkoa. Hän pysähtyi ja katsoi taakseen. "Oijoi ja voi voi", hän kuuli.  
 
Kaupunginjohtaja soitti heti lääkärille ja rupesi auttamaan kaikkia. Lääkäri 
ilmestyi paikalle kahdella ambulanssilla ja vei kaikki lääkäriin. Siitä lähtien kukaan 
ei enää saanut juosta kaupunginjohtajan kaupungissa. 
 
Kirjoittanut Viivi Keränen 
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Vaaralliset piprkakku-ukot 
 
 
On joulupäivä ja joulupukin muori istuu leivinuunin edessä omassa rakkaassa 
kiikkustuolissaan. Nyt siinä uunin lämmöstä nauttien uskaltautuu muistelemaa 
jouluyön tapahtumia. 
 
Kaikki alkoi aattoiltana. Joulupukin muori oli perinteiseen tapaan leiponut 
pipareita aatoiltaa varten ja jättänyt ne pirtin pöydän päälle jäähtymään. Muori 
käänsi selkänsä hetkiseksi sekoittaakseen riisipuuroa, joka porisi isossa 
kattilassa. Keittiö tuoksui mausteilta ja joulukukilta. 
 
Siinä puuroa hämmentäessään muori haaveili uusista villasukistaan ja ihanasta 
hetkestä joulusaunan jälkeen, jolloin saisi rauhassa juoda kupposen kahvia 
katsellessa tonttulasten leikkimistä. 
 
Kauhea vaikerrus katkaisi muorin haaveilun. Joulupukki oli pitkällään pirtin 
penkin päällä ja piteli kahdella kädellä pulleaa vatsaansa. Joulupukki oli syönyt 
viisi pellillistä piparkakku-ukkoja. Joulupukilla oli ihan selvästi piparimyrkytys. Ei 
siinä auttanut muu kuin kantaa joulupukki tuvan sänkyyn ja kutsua kaikki tontut 
hätäkokoukseen. Viisaat hiippahatut miettivät ja miettivät. Vihdoinkin tonttu Iki-
Iäkäs ehdotti, että muori korvaisi joulupukin, olivathan he samankokoisiakin. 
Kaikki kannattivat asiaa. Joulupukin muori sai heittää hyvästit rauhalliselle illalle 
ja kahvikupposelle. 
 
Muori pukeutui joulupukin vaatteisiin ja antoi tontuille viimeiset ohjeet joulupukin 
hoitoa varten. Tärkein sääntö tontuille oli, että joulupukille ei saisi antaa lisää 
piparkakkuja. 
 
Joulupukin vaattet tuntuivat raskailta muorin päällä. Kyllähän se on niin, että 
lämpöinen puku painaa enmmän kuin muorille ominainen esiliina. Muoria ei 
jännittänyt itse lahjojen jakaminen. Hän tiesi hyvin kaikkien lasten osoitteet. 
Olihan joulupukki moneen kertaan kertonut muorille jouluaattoilloistaan. 
 
Porot kuopivat innoissaan lunta jaloillaan. Tontut auttoivat muorin rekeen ja 
muori antoi komennuksen joulupukin luottoporolle Petteri Punakuonolle. Reki ei 
liikahtanut senttiäkään. Muori mietti hetkisen, madalsi ääntään ja reki hypähti 
liikkeelle 
. 
Tähtitaivas tuikki kauniisti ja porojen puuskutus kantautui muorin korviin. Matka 
sujui rattoisasti ja lapset saivat lahjansa ajoissa. Muori muisti madaltaa ääntään 
kodeissa vieraillessaan ja partaankin tottui nopeasti. Toki kerran parta jäi oven 
väliin, mutta siitäkin selviydyttiin nopeasti tomeran Toivo-tontun ansiosta. Hieman 
hankaluuksia tuotti se, että muori ei voinut syödä keksejä joita oli tarjolla 
amerikkalaisissa kodeissa. Muori on allerginen maidolle eikä uskaltanut ottaa 
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riskiä varsinkaan ollessaan tärkeää tehtävää toimittamassa. Onneksi Hande 
tonttu rakasti keksejä ja söi mielellään niitä muorin puolesta 
. 
Puolessa välissä matkaa porot nukahtivat seisaalleen. Muori oli unohtanut 
ruokkia ne. Petteri Punakuonokin kuorsasi niin, että reki tärisi. Onneksi oltiin 
Kanadassa, joten muori lähetti Kauko-tontun hakemaan jäkälää Tuktoyaktukissa 
sijaitsevalta porotilalta. Nukkuvat porot heräsivät hetkessä haistaessaan jäkälän. 
Syötyään mahansa täyteen porot jatkoivat matkaansa uudella innolla. 
 
Viimeisen lahjapaikan jälkeen matka suuntasi takaisin Korvatunturille. Muori 
kömpi väsyneenä alas reestä ja antoi poroille isot halukset, kiitti kaikkia tonttuja 
ja kiirehti tupaan joulupukkia katsomaan. Siellä joulupukki istui onnellisen 
näköisenä muorin keinutuolissa. Jalassaan joulupukilla oli muorin villasukat ja 
kädessä höyrysi iso kupillinen kahvia. Tällä kertaa joulupukki oli jättänyt 
piparkakku-ukot rauhaan.   
 
Joulutarinan kertojat: Tilda, Anni ja Aatu Nieminen 
 

 
Kuva: Tilda Nieminen 
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Annin jouluesitys 
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Esitys: Anni Nieminen 
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Jouluinen Suomi tietovisa 
 
 
 

1. Milloin joulukuusi ilmestyi suomalaiseen kotiin? 

A. 1700-luvulla    B. 1800-luvulla   C. 1900-luvulla 

 

2. Mistä maasta joulukuusiperinne rantautui Suomeen? 

A. Saksasta     B. Tanskasta   C. Ruotsista 

 

3. Minä vuonna ensimmäinen joulukalenteri ilmestyi? 

A. 1929          B. 1947       C. 1955 

 

4. Mikä sääntö koski ensimmäisiä Suomessa lähetettyjä joulukortteja 1800-

luvun lopulla? 

A. Joulukorteissa ei saanut olla tonttuja    B. Korttien piti olla kuorissa 

  C. Postitusmaksu oli kaksinkertainen 

 

5. Kuka on säveltänyt joululaulun ”Sydämeeni joulun teen”? 

A. Kassu Halonen     B. Pertti Haverinen  C. Timo Koivusalo  

 

6. Kuinka monta päivää ennen jouluaattoa kinkku pitää laittaa suolaveteen, 

jos haluaa valmistaa harmaasuolatun kinkun? 

  A.  60         B. 30      C. 15 

  
7. Minkä nimisen talon parvekkeelta Suomen joulurauha julistetaan? 

       A. Juseliuksentalo   B. Hjeltintalo  C. Brinkkala 

 
 

 

 

Vastaukset löydät lehden lopusta. 
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Suomiyhteisön linkkejä 
 

 

 

finnishlutheran.org 
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TOIMINTAA 

 Naistenkerho 

 Kirjakerho 

 Viinikerho 

 Puutarhakerho 

 Leffakerho 

 Espanjankielen 

kurssit 

 Ruokakurssit 

 Kulinaristikerho 

 Valokuvauskurssit 

 Leikkiryhmä 

 Golfkurssit 

 Tanssikurssit 

 

http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kirja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#viini
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#pihattaret
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leffa
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#espanja
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#ruoka
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kulinaristi
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#valokuvaus
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#leikki
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