
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Puheenjohtajan kuulumisia! 

 

Elämme monesti hyvin hetkistä aikaa, eikä millekään ylimääräiselle tahdo löytyä aikaa. Me olemme 

halunneet antaa aikaa, tukea, kannustusta ja kaikkea muuta hyvää Austinille heidän Suomi-koulun 

alkuunsaattamisessa. Dallasin koulu on siis saanut sivupisteen Austiniin, missä suomea opiskellaan 

näin alkuun kerran kuukaudessa noin 15 lapsen voimin. Opettajia heillä on kaksi, Henna Reinikainen 

ja Silva Laukkanen, jotka kävivät tutustumiskäynnillä syyskuun alussa Dallasissa, mistä saivat paljon 

ideoita kotiinviemiseksi. Koulumme on lahjoittanut Austiniin kirjoja, askartelutavaroita, kyniä, 

papereita, yms. koulutavaraa, mistä he ovat olleet todella kiitollisia. On todella hienoa, että 

suomen kieli saa uutta virallista jalansijaa uusilla paikkakunnilla. Dallasin Suomi-koulu on 

lupautunut auttamaan Austinin koulua kaikin mahdollisin keinoin kaikessa tarpeellisessa. 

Toivotamme sydämellisesti heidät mukaan Suomi-koulujen maailmaan! 

 

Syksy on jo pitkällä, Halloween kolkuttelee ovelle, eikä kiitospäiväkään kaukana enää ole, 

puhumattakaan joulusta. Koulussa on meno parhaimmillaan ja uusia perheitä tulee mukaan joka 

kerta.  Isojen koululaisten ryhmä on kasvanut kovasti, samoin palleroiden, eli uusia pikkuisia on 

todella mukavasti mukana koulumme toiminnassa, ja mikäs sen mukavampaa, hehän ovat uuden 

alku. Marraskuussa koulu tarjoaa mukavan yhteiskoulukerran 'ninjaillen', johon toivomme kaikkien 

tulevan mukaan. Katso mainos tapahtumasta sivulta 3 

 

Suomikoululainen 
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Tulevana koulukertana pidämme hetalkuun jäsenkokouksen. Tule mukaan kuulemaan ja 

vaikuttamaan koulun toimintaan. Kaikki ovat tervetulleita lauantaisin Suomi-koululle, pidämme 

myös kaupan ja kirjaston auki klo 10-12! 

 

Nähdään koululla, 

 

 

Pj. Leila Jäämuru  
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Lähde Lil´Ninjas sisäleikkipuistoon ninjailemaan 15.11.2014 
 
 

Lokauu, 2014 



 
 

Suomi-koulun apuohjaajien esittelyt 
 

 

Terve!  

 

Olen Oskari, 16 vuotta, ja toiseksi viimeisellä luokalla 

Flower Moundin lukiossa. Olen apuohjaaja täällä Suomi-

koulussa. Minulla ei ole määrättyä ryhmää missä olen, vaan 

menen sinne minne tarvitaan. Harrastan 

tietokoneohjelmointia, musiikkia, maastopyöräilyä, 

rullalautailua ja parkouria. Tykkään myös pelata 

videopelejä. Vaikka olen syntynyt Texasissa, käytän 

suomea päivittäin. Luen myös paljon suomenkielisiä kirjoja, 

joita lainaan meidän kirjastostamme. 

 

Nähdään Suomi-koulussa. 

 

 
Hei,  

 

Minun nimeni on Petteri. Olen neljätoista ja yhdeksännellä 

luokalla. Olen ollut mukana Suomi-koulussa koko ikäni ja 

nykyisin olen enimmäkseen Lukutoukissa apuohjaajana. 

Mina tykkään rullalautailla kavereitteni kanssa ja 

harrastan myös lumilautailua. Olen kuudetta vuotta 

partiossa ja käymme kuukausittain partioleireillä. Minä 

tykkään myös piirtämisestä. 

 

Tapaamme Suomi-koulussa. 

Syyskuu, 2014 
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Moi, 

Olen Emil Aaltonen. Olen apuohjaajana Suomi-

koulussa. Olen yleensä apuohjaajana vauvojen 

tai pienten lasten kanssa, koska heidän kanssa 

on helppo olla. Olen 14-vuotias ja käyn Coppell 

Middle School Eastin kahdeksatta luokkaa. 

Harrastan salibandyä ja toimin nuorten lasten 

apuohjaajana heidän sähly-treeneissään. Muita 

harrastuksiani ovat lumilautailu, uinti ja 

juokseminen. Luen myös paljon suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Nähdään Suomi-koululla 

t. Emil  

 

 

Moi, 

Nimeni on Tami Autio, olen 18-vuotias ja asun Coppellissa. 

Perheeseeni kuuluu isän ja äidin lisäksi myös pikkusisko, Mesi( joka 

on myös työskennellyt suomikoulussa). Olen asunut USAssa 

kolmevuotiaasta lähtien, ensin Californiassa ja sitten täällä 

Dallasissa. Pari vuotta asuin myös Washington DCn vieressä 

Virginiassa. Opiskelen Ranchview high schoolissa Irvingissä IB-

ohjelmassa viimeistä vuotta. Koulussa olen mukana bändissä, soitan 

klarinettia ja olen band leadership teamin jäsen. Syksy on bändille 

kiireista aikaa, mutta jos minulla joskus on vapaata aikaa, tykkään 

pelata videopelejä kavereideni kanssa. Paras kaverini asuu Rio de 

Janeirossa, joten on kiva, että online-pelit on keksitty! Aloitin 

suomikoulun apuohjaajana tex-lasten ryhmässä vuosi sitten. 
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Minun nimeni on Iida Leppäranta. Minä olen syntynyt 

Seattlessa, kasvanut Atlantassa ja nyt asun Dallasissa. Olen 

14 vuoden ikäinen ja opiskelen Carroll High Schoolissa. 

Minulla on kaksi isoveljeä jotka ovat jo yliopistossa. 

Minä tykkään tanssimisesta, erityisesti baletista, 

nykytanssista, ja lyyrisesta tanssista. Olen harrastanut 

tanssia 3 vuotiaasta lähtien eli 11 vuotta. 

 

 

 
 
 

 

Olen Vilma Jäämuru, ja uusi Aapelit-ryhmän ohjaaja. Leila äitini 

synnytti minut 16 vuotta sitten täällä Grapevinen sairaalassa ja 

olen nyt junior-luokalla Kellerin High Schoolissa. Perheeseeni 

kuuluu äidin ja Vesa-isän lisäksi isoveli, Verneri, joka opiskelee UT 

Austinissa seniorivuotta. 

 

Harrastan jalkapalloa ja pelaan koulun joukkueen lisäksi 

Odyssey'ssa, City FC'ssä sekä kesällä Kemi-Tornion Meri-Lappi 

United joukkueessa. Koulussa tykkään eniten matematiikasta, 

kemiasta ja fysiikasta. Kesäisin nautin Suomen luonnosta, myös 

kesämökillä sekä mummolan askareista. Aapelit-ryhmäläisten 

kanssa on kiva opetella uusia asioita, askarrella ja puhua suomea. 

Tule mukaan Aapeleihin! 

                                                  Vilma Jäämuru 
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Ohjaaja esittely 

Aamutuimhan otan Viliman völihhyn ja komuan Suomi-koululle rotiskolla. Olenkhan'mie siihen homhan 

tarpheksi ossaava? Ossaanko olla ihimisiksi? Omalaatunen ja omintakheinen mie olen, sähäkkä ja sääkeri, 

monest valpheila, omhin hotteishin asiat ottava. Ounastella pittää ja oorninkia pittää, joskus on hilikulla 

kaikkii. Näköhjän näinikhän se käypi mukavasti. 

Kläppejähän mie paijuuttaan, vaan nuo pannee kamphoin. Mie panneen töpinäksi ja me petrataan. 

Porinatuokioitahan ne tahtoo olla, präntätä niitten pittää prikulhen eli tarkalhen ja raatata,  ei päntätä! 

Lopuks voijaan jo rehevastella, ei oo kukkaan ronkeli. Saapas nähä, tulleeko tästä mithän, muth tälhen'ku 

tehhään, hyä tullee.  

Lopuks nakkasin viimiset ripposet naamhani, ja tavanmukhan 

solokatan lähteis.  

 

Olen Leila Ylinärä-Jäämuru, pohojosen tyttöjä, joka kerran 

reissullansa Dallasiin laskeutui (1995). Kova hinku ja halu oli 

tehä jottain hyvvää lasten hyväksi, siihen löytyi kanavaksi 

Dallasin aika vasta perustettu Suomi-koulu sekä ihan uus 

Suomi-kirkko pyhäkoululapsineen. Aluksi toimin koululla 

omppujen ja pellejen ohjaajana, sitten rahastonhoitajan työt 

tuli tutuiksi, kohta minut valittiin kehittämään koulumme 

kirjastoa, sitten jouduin viransijaiseksi puheenjohtajalle, ja 

lopuksi pienen painostuksen jälkeen koulumme viralliseksi 

puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakaudellani olen ollut monesti 

monen tuuraajana eri luokilla, useinmiten isojen ryhmässä. 

Tänä syksynä aloitin ihan virallisena 'Isojen koululaisten' -

ryhmän ohjaajana, ja voin kertoa, että parempaa päätöstä en 

olisi voinut tehdä. Nuoret ohjattavat ovat aivan mahtavia, ja ohjaaminen/opettaminen on juttu, josta olen 

todella nauttinut. On kunnia-asia saada olla mukana näiden nuorten elämässä vaikkakin niin pienen hetken kun 

he Suomi-koululla viivähtävät. Aina tarttuu mukaan uutta minulta heille samoin heiltä minulle. 

Vastavuoroisuus, oman itsetunnon ja vahvan identiteetin luonti vieraassa maassa ei ole helppoa, mutta me 
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kaikki haluamme menestyä ja löytää paikkamme maailmassa, tässä prosessissa Suomi-koulu on mukana 

vaikkakin pienesti ja hetken, mutta silti mukana. Toivotan kaikki nuoret mukaan suomikouluun, vietetään 

mukavia hetkiä yhdessä. Tervetuloa! 

 

-Leila- 

Isot koululaiset-ohjaaja sekä Suomi-koulun puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjaston kuulumisia 

 

Ilmat alkavat jäähtymään ja illat pimenemään, mitäs tehtäis? Lähetään kirjastolta 

suklaata ostamaan ja kirjoja lainailemaan!   

Olemme auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 11-13!  

Muistathan myös maanantaisin satutunnin klo 10, ja tulevana perjantaina klo 12 

kirjakerhon. Kaikki ovat tervetulleita! 

 

Lainaamisiin, 

 -kirjastoväki-! 
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Suomi-Koulu syyslukukaudella 2014 

 

Suomi-koulu on tänä syksynä pyörähtänyt käyntiin varsin runsanlukuisena. Joukossamme on paljon 

niin uusia oppilaita kuin opettajiakin, mutta myös vanhat konkaritkin ovat löytäneet takaisin koulun 

penkille ja karttakepin varteen rentouttavan kesäloman jälkeen. 

 
 
Tälle syksylle opetusryhmiksi on muodostunut seuraavanlaiset kokoopanot: 

 

 

Pallerot&Pellet (0-1,5-vuotiaat& 1,5-

3-vuotiaat) 

 ryhmänohjaajana Johanna Heinonen. 

Ryhmässä lapset laulavat, loruilevat, 

askartelevat ja kuuntelevat tarinoita 

vanhempiensa kanssa yhdessä.  

Pallerot&Pellet tutkivat, kuuntelevat, 

katselevat, nuuskivat, haistavat ja maistavat. 

 

 

 
 
 

Röllit (3-5,5-vuotiaat) 

ryhmänohjaaja Viivi Almira. Röllit opettelevat 

kuuntelemaan ja puhumaan ryhmässä sekä 

sepittävät satuja ja askartelevat ilman 

vanhempien läsnäoloa.  Röllit osaavat numerot 

ainakin yhdestä viiteen ja väritkin alkavat olla jo 

tuttuja.    
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Aapelit (5,5-8-vuotiaat) 

ryhmänohjaajana Vilma Jäämuru. Oppilaat 

harjoittelevat lukemisen ja kirjoittamisen 

alkeita ja ovat avoimia uusille 

kokemuksille. Osa ryhmäläisistä osaa jo 

lukea ja kirjoittaa suomenkielellä, mutta ei 

vielä sujuvasti. Oppilailla on käytössä 

suomenkieliset harjoituskirjat tunneilla ja 

kotona.  

 

 

 

 

 

Isot koululaiset (yli 8-vuotiaat) 

ryhmänohjaaja Leila Jäämuru. Suomikoulun 

vanhimmat oppilaat osaavat jo lukea 

sujuvasti suomen kielelllä. He haluavat 

ylläpitää ja kehittää kielellisiä taitojaan  ja 

ovat valmiita haasteisiin suomenkielen 

oppimisessa. Isot koululaiset voivat tehdä jo 

hieman suurempia projekteja yhden 

koulukerran aikana.  

 
 
 
 
 

Lokakuu, 2014 



 
 

Tex-lapset 

ryhmänohjaaja Nina Tiainen. Tex-lasten äidinkieli on joku muu kuin 

suomi. Oppilaita tuetaan suomenkielen oppimisessa monin eri 

tavoin mm. leikkien ja pelien avulla askel kerrallaan.  

Lisäksi meillä toimii ryhmissä apuopettajina : Iida Lehtoranta, 

Petteri Pirhonen, Oskari Pirhonen, Sakari Hirvilampi, Emil Aaltonen 

ja Tami Autio. 

Kaikkiin tämän syksyn ryhmiin mahtuu vielä suomikouluisia 
mukaan! Tervetuloa! 
 
 
Suomen kielellä – iloisella mielellä 

Syysterveisin, Viivi, ohjaajien edustaja 

 

Lokakuun ensimmäisen Suomi-koulu kerran teemana oli syksyn värit. Ryhmäesittelyiden kuvissa voit 

ihailla lasten tekemiä syystauluja!
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Satutunti Kirjastolla maanantaisin 
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Seuraavassa jutussa saammekin terveiset Suomeen muuttaneelta entiseltä Dallasin Suomi-
koululaiselta! 
 

“Hunajamonstereiden” kanssa englantia oppimaan 
 

Hei! 
 
Nimeni on Luna Lauhava-Kääriäinen ja olen viisivuotias. Asuin elämäni ensimmäiset neljä vuotta 
Flower Moundissa Texasissa äidin, isin ja Morris-koiramme kanssa. Muutimme Suomeen keväällä 
2013. Muuttaminen oli tosi jännittävää. En ollut käynyt 
Suomessa kuin kahdesti aiemmin,  ja edellisestäkin 
kerrasta oli jo kaksi vuotta. Suomi oli kovasti erilainen 
kuin Texas. Minusta puut näyttivät oudoilta. Toisissa oli 
valkoinen runko ja toisissa oranssi. Sain tietää, että ne 
olivat koivuja ja mäntyjä. Texasissa en ollut nähnyt 
sellaisia puita. 
 
Minua myös ihmetytti kovasti, kuinka valoisaa 
Suomessa oli, kesällä jopa myöhäiseen iltaan saakka. 
Texasissa oli aina pimeää, kun minun oli aika mennä 
nukkumaan. 
 
Amerikassa oli kiva asua, mutta on minulla hauskaa 
Suomessakin. Täällä voi tehdä erilaisia asioita kuin 
Texasissa. Voimme käydä kesällä mökillä uimassa ja 
talvella laskemassa pulkkamäkeä. Ja voimme mennä 
usein kyläilemään mummon, papan ja mamman luokse. 
Amerikkalaisia juhlapäiviä vietämme edelleen ja äiti ja 
isä kokkaavat usein amerikkalaista ruokaa. Halloween 
juhlissa on kiva pukeutua naamiaisasuun ja 
pääsiäisenä etsimme piilotettuja suklaamunia pihalta.  
 
Viime syksynä aloitin uudessa tarhassa nimeltä Honey 
Monsters. Äiti ja isi kertoivat, että se on kielikylpypäiväkoti. Siellä opettajat puhuvat minulle englantia, 
mutta me lapset saamme puhua myös suomea toisillemme ja opettajille . Minulle englanti oli helppoa, 
koska olin Texasissa jo oppinut sitä jonkin verran.  
 
Opettajat ovat ihania ja olen saanut Honey Monstersissa paljon uusia ystäviä. Olen myös oppinut 
paljon lisää englantia. Osaan jo monta uutta englanninkielistä lauluakin. Kuulun nyt minä Bees-
ryhmään ja olen jo Junior-tasolla. 
 

Lokakuu, 2014 



Minusta olisi kivaa, jos Honey Monstersiin tulisi muitakin Amerikassa asuneita lapsia. Siellä on 
hauskaa! 
 
Mom asked me to answer the following questions in English. Well, here we go. 
 
- What is the best thing about Honey Monsters? 
My friends and teachers. I also like our sleeping room a lot. 
  
- What kind of funny things do you do in Honey Monsters? 
We stay a lot outside and while inside we play at activity-centers. We have gym-center, home-center, 
animal-center, game-center, dollhouse-center, car-center and art-center. 
 
- What is your favorite food? 
Siskonmakkara-soup 
 
-Which song do you like the most? 
Three little monkeys 
 
-What is your favorite hobby? 
Gym and dancing 
 
- What do you miss the most about Texas? 
I miss my friends, our swimming pool and waterparks 
 
- What is the best thing in Finland? 
Sauna and swimming at our summer cabin 
 
Mikäli olette muuttamassa Suomeen ja etsitte englanninkielistä päiväkotia lapsellenne, voimme 
varauksetta suositella Honey Monstersia! Lisätietoja: www.honeymonsters.fi  
 
Syksyisin terveisin, 
 
Luna, Tytti ja Jani 
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Syksy on sadonkorjuun aikaa. Suomessa leivotaan omenapiirakoita, täällä Teksasissa 
ehkä Teksas piirakkaa tai vaikka kaurakeksejä, joita meillä kotona 12-vuotias leipuri 
tekee allaolevan reseptin mukaan!  
 

 
 
 

Sulklaiset kaurakeksit (helppo resepti!) 
 
125 g sulatetttua voita tai margariinia 
1,5 dl sokeria 
1 dl chocholate chips 
4,5 dl kaurahiutaleita 
1 dl vehnäjauhoja 
1 tl soodaa 
¾ dl kermaa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekoita kuivat aineet sulatettuun rasvaan ohjeen järjestyksessä. Sekoita sooda kermaan ja lisää se 

lopuksi taikinaan. Ota taikinasta lusikalla pieniä nokareita uunipellille ja painele ne tasaisiksi. Paista 

200-asteessa n. 10 min. 

VINKKI:Voit korvata ohjeessa 1 dl:n hiutaleita kookoshiutaleilla, näin saat kaurakookoskeksejä. 
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Teksas piirakka  
 
Pohja: 
4 dl vehnäjauhoja 
2 tl leivinjauhetta 
50 g margariinia 
1,5 dl maitoa 
Ripaus suolaa 
 
Sekoita taikinaksi 
 
Täyte: 
500 g jauhelihaa 
1 sipuli 
1 pussi Taco-mausteseosta 
1 dl vettä 
 
Kuullota sipuli, ruskista jauheliha ja lisää taco-maustepussi ja vesi seokseen. Sekoita 
tasaiseksi. 
 
Kuorrute: 
2 dl kermaviiliä 
4 rkl majoneesiä 
Pippuria 
Suolaa 
4 tomaattia silputtuna 
Jalapenoa 
 
Sekoita kermaviili, majoneesi ja tomaattisilppu. Mausta suolalla ja pippurilla. 
 
Levitä taikina pyöreään vuokaan tai pienelle uunipellille. Kaada jauheliha sekoitus 
pohjan päälle. Kaada kermaviiliseos jauhelihan päälle ja lisää maun mukaan 
jalapenorinkuloita. 
 
Paista uunissa n. 20 min 200 astetta 
 
Nauti raikkaan salaatin kanssa! 
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Sonata Arctican keikka   

kirjoittanut Emil Aaltonen 
 
Torstaina 9.10 lähdin uima harjoituksien jälkeen kotiin. Koko matkan aikana lähes hypin ilosta. Olin 

menemässä Sonata Arctican keikalle. Tästä tulisi ensimmäinen klubi keikkani. 

 
 Kun pääsimme klubille, kysyimme vartioilta onko siellä ruokaa, mutta ei ollut. Tämän takia minä ja 

isäni menimme syömään pizzaa. pizza paikan nimi oli Serious Pizza. Tässä kyseisessä pizza paikassa 

kokit olivat helposti näkyvillä tiskin takana ja siellä he heittelivät pizzaa. Erikoista oli myös että he 

tarjoilivat Mexicolaista Coca Colaa. 

 
Maukkaan pizzan ja virkistävän Coca Colan jälkeen lähdimme itse keikalle. Keikalla tarjottiin korva 

tulppia. Se oli todellakin hyvä asia, sillä jo tausta musiikki joka soi ennen keikkaa oli korvia 

huumaava. Kun sain korva tulppani ja uuden Coca Colan (Tällä kertaa amerikkalaisen) Menin 

kuuntelemaan lämppäreitä. Yksi lämppäri bändeistä oli Saksasta ja toinen Hollannista. 

 
Kun kello kymmeneltä itse Sonata  Arctican laulut alkoivat, ängin itseni eturiviin. Musiikki oli 

mahtavaa vaikka ainoa asia jonka erotin oli basso ja rummut. He soittivat kappale toisensa jälkeen 

kunnes keikka loppui.  

 
Tähän aikaan kaikki koko klubissa alkoivat huutaa. He huusivat ”Suomi, Suomi” ja myös eri laulujen 

nimiä. Lopulta bändi tuli takaisin ja soitti 2 laulua. Toisen laulun lopussa klubi huusi erään laulun 

nimeä. ”Don’t Say a Word” Tämä oli mielestäni paras Sonata Arctican laulu joten yhdyin huutoon.  

Sitten yhtye alkoi soittaa, ja kaikki lauloivat mukana. Otin korva tulppani ulos koska tiesin että 

tämä olisi viimeinen laulu ja halusin kuulla kuinka kovaa musiikki oikeasti oli. 

 
 Se oli mahtava tunne. Olin eturivissä Sonata Arctican keikalla ilman korva tulppia kun yksi lempi 

lauluistani pauhasi klubissa. Valitettavasti laulu loppui ja Sonata Arctica lähti, mutta ennen 

lähtemistään rumpali antoi minulle rumpu kapulansa. Se sai minut todella iloiseksi, ja hämmästyin 

kun näin kuinka kulunut kapula oikeasti oli jo tunnin soittamisesta. 
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Se oli todellakin mahtava kokemus ja oli ihanaa että suomalainen bändi tuli esiintymään tänne 

Dallasiin. 

 

 

 

Emil; 14-vuotias Sonata Arctica fani 
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KIRKOSTA VIERAANTUMINEN 

 

 

Tämän päivän keskivertosuomalainen on ihminen, joka kuuluu kirkkoon mutta käy 
jumalanpalveluksissa korkeintaan joulun aikaan, jos silloinkaan. Muuten osallistumme kirkoissa 
hautajaisiin, häihin tai sitten kotikasteisiin. Rippikoulu käydään mutta konfirmaation jälkeen ei 
juurikaan palata kirkkoihin, sukulaisten lapsien rippijuhliin osallistutaan, mutta harvemmin 
konfirmaatiojumalanpalveluksiin. Itsekin sain äskettäin kutsun rippijuhliin, jossa kehotettiin 
tulemaan suoraan konfirmaatiota seuraaviin rippijuhliin mutta ei kirkkoon. 
 
Lukiossa ollessani päätin suorittaa yhden vuoden yksityisesti ja lähteä merille. Näin teinkin. 
Ylenin Suomen kauppalaivastossa kansipojasta puolimatruusiksi. 
 
Tehtäviini kuului mm. aamiaisen kattaminen. Merimiehet tuohon aikaan söivät mahtavan 
hyvin. Joka-aamuiseen aamiaispöytään kuului myös iso kulhollinen kaurapuuroa. Jostain syystä 
kukaan ei kuitenkaan koskenut siihen. Tehtäviini kuului joka-aamuisen, koskemattoman 
kaurapuuron heittäminen yli laidan, kalojen riemuksi.  
 
Eräänä aamuna ehdotin laivan kokille, että emme tänä aamuna tarjoa kaurapuuroa. Kokki 
suostui, mutta varoitti minua. Jännittyneenä odotin, mitä tapahtuu – laivalta keskellä Atlanttia 
on vaikea juosta karkuun. Suurin osa oli jo lähtenyt tyytyväisinä tehtäviinsä, vain muutamia oli 
jäljellä. Sitten joku huomasi, ettei aamupöydässä ollut puuroa! Ilmoitin heille syyn, mutta tästä 
vasta suuri meteli seurasi. Skönärit heittävät minua haarukoilla ja veitsillä, onneksi minuun 
osumatta. Juoksin nopeasti kokin luokse ja ilmoitin, että tänä aamuna tarvitaan kaurapuuroa. 
Kokki teki annoksen, nyt jo tietysti kaikki muutkin olivat jo lähteneet töihinsä. Ja minä jatkoin 
puuron laidan yliheittämisrituuaalia. Kertaakaan en nähnyt jonkun syövän puuroa. 
 
Onko kirkosta tullut kauppalaivan puuro? Se pitää olla, sitä ei saa unohtaa, mutta sitä käytetään 
vain aniharvoin, jos silloinkaan. 
 
Kirkosta vieraantumiseen on varmasti lukuisia eri syitä. Luulen kuitenkin pääsyyn löytyvän siitä, 
että monet 21-vuosisadan ihmiset eivät  koe kirkon sanomaa relevanttina, merkityksellisenä. 
Vertaukset lampaista ja lammaspaimenista eivät puhuttele nykyajan kännykkäkansaa. 
Raamatun maailma on yhtä vieras meille kuin mitä nykymaailma olisi Raamatun ajan ihmisille.  
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Raamatun sanoma pitää kääntää nykykielille ja ennen kaikkea nykykulttuurille. Sanoma on 
uudelleenrelevantisoitava. 
 
Suomalainen pappi, Kai Sadinmaa on esittänyt oman versionsa nykyajalle paremmin sopivista 
10 käskystä. Sen sijaan, että varoittaisimme lapsiamme himoitsemasta lähimmäisen karjaa – 
tuskin enää suurena ongelmana missään perheessä – miltä vaikuttavat nämä käskyt: 
 

1. Älä valehtele Jeesuksesta 
2. Lopeta jäsenten kosiskelu 
3. Julista poliittista evankeliumia 
4. Lopeta sijoitusbisnes 
5. Lopeta rikkaiden suosiminen 
6. Älä kumarra valtaa 
7. Luovu tekopyhyydestä 
8. Luovu messusta ja muusta magiasta 
9. Anna homon rakastaa 
10. Älä tee Raamatusta Jumalaa 

 
Itse kirjoittaisin tämän päivän 10 käskyä hiukan toisella lailla. Entä sinä? Miltä näyttäisivät sinun 
nykyajan 10 käskyä? 
 
Tule mukaan yhdessä ”uudelleenrelevantisoimaan” kirkkoa. Seuraava tilaisuus on 
reformaatiomessu ”uudella vanhalla kirkolla” lokakuun 26. päivä, klo 15 Rejoice Lutheran 
Churchillä, 532 E Sandy Lake Rd, Coppell, TX 75019. 
 
Kauneimmat joulaulut pidetään samassa paikassa 21.12. klo 17.00. (Huom! aika) 
Sydämellisesti tervetuloa kaikille   
 
Pastori Jarmo Tarkki 
Jarmotarkki@socalsynod.org 
Jarmotarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667 
Pastori Jarmo Tarkki 
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Finnish American Business Guild on päättänyt jatkaa perinteitä ja juhlistaa koulunsa päättäviä 

suomalaisia nuoria tällä kertaa ’Sauli’-stipendillä. 

 

Stipendit ovat haettavissa erillisellä hakulomakkeella. Hakijoilta edellytetään seuraavaa: 

 Ainakin toinen vanhemmista on Suomen kansalainen 

 Hakija on kirjoilla High Schoolissa viimeisellä (senior) luokalla DFW metropleksin alueella 

 Aikomus hakeutua yliopistoon jatko-opintoihin 

 Tunnetusti rehti, reilu ja reipas oppilas, joka haluaa toimia tulevaisuudessa 

mahdollisuuksiensa mukaan Pohjois Teksasin Suomiyhteisön hyväksi 

 Olla mukana juhlassa vastaanottamassa stipendiä  

 

Jos uskot täyttäväsi yo. vaatimukset vastaa pian hakulomakkeen kysymyksiin omalla 

persoonallisella tavallasi sekä kirjoita lyhyt aine (englanniksi) jostakin annetuista aiheesta. 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 22.11.2014 sähköpostilla osoitteeseen 

fabg.scholarships@gmail.com. 

 

Stipendin saajat sekä yksi avec (poika/tyttökaveri, äiti/isä, mummi/pappa, kummitäti/setä, hyvä 

tuttu/naapuri) kutsutaan busineskillan perinteiseen itsenäisyyspäiväjuhlaan vastaanottamaan 

stipendi sekä juhlimaan yhdessä aikuisten kanssa. Kaikista stipendin saajista tehdään myös 

kuvallinen esitelehtinen joka jaetaan juhlan osallistujille. 

Tämä on myös oiva tilaisuus laittaa CV kuuntoon yliopistohakemuksia varten. 

Tarkempia lisätietoja sähköpostilla osoitteesta sami.simula@okmetic.com.  
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LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI 

 

Lokakuu 

Pe 17.10 klo 12.00 kirjakerho kirjastolla 

La 18.10 klo 10 Suomikoulu, Sääntömääräinen kokous 

Su 26.10 klo 15 suomalainen uskonpuhdistusjumalanpalvelus Rejoice kirkolla 

Su 26.10. klo 18.30 Painting with a twist Grapevine. Lisatietoja tulossa, tapahtuman toteutumiseksi 

tarvitaan 10 osallistujaa, 

Ti 28.10. klo 9.30 skrappailya 

To 30.10. SNY Kurpitsankaiverrusta Autiolla 

  

Marraskuu 

La 01.11. klo 10 Suomikoulu 

To 06.11. SNYn illallistreffit, paikka ja aika viela auki 

Ti 11.11. klo 9.30 - 14.00 Skrappailya Kati Aution kotona Coppellissa. 

La 15.11. klo 9 – 11 Suomi-koulun tarjoama Lil´Ninjas sisäleikkipuisto yhteisömme lapsille 

  

Joulukuu 

Ti 02.12. Skrappailya 

La 06.12.  klo 10 Suomikoulu 

La 06.12. Suomiyhteison itsenaisyyspaivan juhla & jatkot 

Ti 09.12. joulumyyjaisten leipomis- ja laatikkotalkoot Jarvelalla klo 9.00 alkaen 

Ti 16.12. SNYn pikkujoulu, lisaa tietoa myohemmin 

Su 21.12. klo 17 kauneimmat joululaulut ja joulumyyjaiset 

  

 

 

 

Lokakuu, 2014 



Tule mukaan juhlimaan kauppakillan järjestämään Itsenäisyyspäiväjuhlaan 

6.12.2014 klo 18 alkaen 

 

 

 

Lokauu, 2014 



Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 
Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot & Pellet 
Johanna Heinonen 
johannakheinonen@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen@tx.rr.com 

Röllit 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@verizon.net 

Vanhempain edustaja 
- 
 

1-2 luokkalaiset 
- 
- 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 

Isot koululaiset 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Satutunti 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 

Suomikoululainen ja Facebook-sivu 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 

Apuohjaajat 
Emil Aaltonen,Tami Autio, Sakari Hirvilampi, 
Ida Lehtoranta, Oskari Pirhonen ja Petteri 
Pirhonen 

 

Syksyn 2014 Suomi-koulupäivät 
  
18.10.  Sienet, marjat, puut ja kasvit 
1.11.  Metsän talvi 
15.11.  Yhteinen liikuntapäivä Lil´Ninjas sisäleikkipaikassa klo 9-11 HUOM! 
6.12.  Itsenäisyyspäiväjuhla 
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