
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

 

 

                      Kuva: Aino Aaltonen 

 

"Joulupukki, joulupukki, valkoparta vanha ukki, ..."  piti oikein urakalla laulaa kunnes Joulupukki 

Suomesta kuuli meidät. Nykyaikana joulupukkikin on mahdollista tavata jo ennen joulua omissa 

jouluvalmisteluissaan korvatunturilla, esimerkiksi skypen välityksellä. Lapset kyselivät ja antoivat 

joululahjatoiveita innostuneina, huolta oli myös poroista ja pukin kiireistä ja ajankäytöstä. 

Erityiskiitokset meitä muistaneelle Joulupukille!  

 

 

 

 

 

Suomikoululainen 

 Joulukuu, 2015 



 

 

                                       Kuva: Aino Aaltonen 

 

Ennenkuin lapset pääsivät jututtamaan joulupukkia, saimme nauttia heidän ihanista esityksistä Markus 

Siurumaan kitarasäestyksen avustuksella. Kiitos Markukselle ja etenkin kaikille ryhmille 

sydäntälämmittävistä esityksistä. Kaikki rakkaat joululaulut saatiin laulettua ja esitettyä 

runsaslukuiselle katsojamäärälle. Lopuksi askarreltiin joulukoristeita ja kirjoitettiin vielä varmuudeksi 

kirje joulupukille. Mahtavaa työtä koko Suomi-koulun ohjaajilta ja apuohjaajilta, lasten ilo oli 

käsinkosketeltavaa, ja vanhempien suupielissä hymyä riitti. Kaikille suurkiitokset! 

 

Tarjottavat ja esilletuonti olivat jälleen ylitse kaiken, Merja Sjön leipomat tortut ja Katri Aution 

joulukranssit hävisivät parempiin suihin alta aikayksikön, tietenkin myös puodin herkut kelpasivat 

juhlaväelle. Joulupuuro maistui kaikille, jopa ekaa kertaa maistaneillekin. Ehkä riisipuurossa oli joulun 

taikaa mukana! Näitä taikakäsiä oli Kati Wilskalla, Helena Tiaisella ja Nina Pirhosella. Kaiken kattoivat 

näyttävästi esille Merja Sjö ja Paula Hokkanen. Taisi siellä häärätä myös Aino Aaltonen. Kaikille 

avustajille kauniit kiitokset! 
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Kuva: Daniel Larva 

 

Kaiken juhlahumun ohessa kirjastolla hääräävä Nina auttoi lainaamaan joululukemista ja huolehti 

makean ja suolasen myynnistä puodissa. Kiitokset Ninalle todella työntäyteisestä vuodesta ja kaikesta 

hyvästä mitä olet tehnyt koulun, kirjaston ja puodin eteen. Kiitos Nina! 

 

Valokuvauksesta huolehti meidän nuori uusi valokuvaaja Daniel Larva. Kuvat tulevat suomi-koulun  

webbisivulle, mistä voit käydä muistelemassa juhlahumua. Kiitos Daniel! 

 

Haluan vielä kiittää teitä kaikkia, jotka olette vieneet taas yhden vuoden Suomi-kouluamme eteenpäin. 

Teitä, jotka olette istuneet johtokunnassa. Ohjaajia, jotka olette toteuttaneet tunnit. Apuohjaajia, jotka 

auttavat kaikessa. Etenkin teitä vanhempia, kun tuotte lapsenne kouluun. Suurkiitokset 

kunniajäsenellemme Walfrid Huskoselle sekä kaikille lahjoittajille! Sydämenne on puhdasta kultaa!  

 

Rauhallista joulunaikaa ja mukavaa tulevaa uutta vuotta 2016!  

 

Olkaamme ylpeitä suomalaisuudestamme ja Teksasin Suomi-koulustamme, pyritään pitämään tämä 

tunne voimallisena myös uutena tulevana vuonna. Nähdään 9.1.16! 

 

Leila Jäämuru 

-Suomi-koulun puheenjohtaja  

Joulukuu, 2015 



 

 

Kuva: Daniel Larva 

 

 

Kuva: Daniel Larva 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

Joulu tulee, lämmin hyvä mieli jokaiselle! 

 

Kirjastolta hyvän mielen tuojat, suklaata ja hyvää lukemista vielä monena päivänä ennen joulua.  

Ke 16.12, to 17.12, pe 18.12 ja vielä keskiviikkona 23.12 (jos haluat silloin vielä leipää, tilaathan sen 

pe 18.12 mennessä  iltaleila@verizon.net / 214-228 2429). 

 

Ennen uutta vuotta olemme auki keskiviikkona 30.12, jolloin voit myös tilata leipää uudeksi vuodeksi 

(tilaus 24.12 mennessä iltaleila@verizon.net / 214-228 2429). 

 

Uusi vuosi alkaa kirjstolla heti maanantaina 4.1. ja olemme normaalisti auki silloin, keskiviikkona, 

torstaina ja perjantaina sekä lauantaina suomi-kouluajan. 

 

Tervetuloa jouluostoksille ja lainailemaan joululukemista koko perheelle. 

 

Ihanaa Joulua ja Onnea Uuteen Vuoteen 2016! 

 

-kirjastoväki- 

 

 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset myös Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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Meidän perheen "kiitospäivän" perinteet 
    kirjoittanut Helena Tiainen 

 

Meidän perheen thanksgiving perinteet ovat vuosien varrella muuttuneet, ensimmäisten, ystävien 

kanssa yhdessä vietettyjen kiitospäivän ruokailun kömmähdysten kautta ( sisäelinten poistaminen 

kalkkunasta tai viimehetken jamssipurkkia etsimässä bensa-asemalta) omiin mieliresepteihin, joita 

mm. opettelimme yhdessä kokkaamaan Dallasin Suomi-naisten kanssa 16  vuotta sitten. 

 

Nyt jo 8. kertaa tyttäreni Tanjan perhe on avannut kotinsa ovet laajalle ystäväpiirilleen järjestämällä 

"Friends Thanksgiving" edellisenä viikonloppuna ennen oikeaa päivää. Tapahtumaan liittyy tietysti 

Dallas Cowboysien peli. Isäntä perhe tarjoaa kalkkunat ja ystävät tuovat muut lisukkeet alkupaloista 

jälkiruokiin nyyttäriperiaatteella. Iltapäivä vierähtää rattoisasti amerikkalaista jalkapalloa katsellen ja 

syöden kaikkea hyvää. Nyt myös toista kertaa oli lapsille oma pomppulinna niin, että perheen 

pienimmätkin viihtyivät. Jokainen myös toi tullessaan jotain lahjoitettavaa paikalliseen "Food bank"  

hyväntekeväisyysjärjestöön ( GRACE). Iltapäivä oli aurinkoinen ja meitä oli n. 140 juhlijaa takapihalla 

otetussa ryhmäkuvassa. 

 

 

Friends Thanksgiving 

Joulukuu, 2015 



 

 

Oikeana kiitospäivänä olimme jo toista kertaa ystäviemme äidin omistamassa Golden Chick-

ravintolassa Whitesboro, Teksasissa valmistamassa ja tarjoilemassa kiitospäivä-lounasta alueen 

vähävaraisille. Oli hienoa olla oman perheen kanssa yhdessä ja olla osana auttamassa mahtavia 

ihmisiä, tekemällä hyvää vapaaehtoistyötä. Ja kiitollisuudella ajattelee omaa elämäänsä ja kuinka 

hyvin kaikki asiat meillä täällä Teksasissa oikeastaan on. 

 

 

 

Vapaaehtoistyössä Golden Chick-ravintolassa Whitesborossa 
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Finnish American Business Guild:n itsenäisyyspäivä vastaanotto 

 

Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto pidettiin lauantaina 5.12. Greater Irving-Las Colinas 
Chamber of Commercen aulassa. Suomen 98. itsenäisyyspäivää oli tullut tällä kertaa juhlimaan 46 
henkeä. 
 

 
  
Tutuksi tulleeseen tapaan illan kohokohta oli FABG:n presidenttistipendien jako ansioituneille 
suomalaisille high school-senioreille. Tänä vuonna Juho-Kusti-stipendin saivat Vilma Jäämuru, Oskari 
Pirhonen ja Neea Kiiski. Vilma sai lisäksi Suomen kunniakonsuli Ken Niesmanin esseepalkinnon. 
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Maljoja nostettiin tänä vuonna niin ahkerasti, että baarista loppuivat juomat kesken. Onneksi tämä 
tapahtui vasta juhlan loppupuolella. Kuten oheisista Michelle Larvan ottamista kuvista näkyy, 
juhlaväellä oli taas kerran hauskaa. 
 

 
  
PS. Ensi vuonna juhlitaan itsenäisyyspäivää lauantaina 3.12. Vuonna 2017 on Suomen 
itsenäisyydestä kulunut 100 vuotta ja silloin juhlitaankin itsenäisyyttä oikein kunnolla. Merkitse 
siis ensi vuoden itsenäisyyspäiväjuhlien lisäksi jo nyt kalenteriisi lauantai 2.12.2017.  

Joulukuu, 2015 



 

Suomen kunniakonsuli Ken Niesmanin esseepalkinnon voittanut essee 

Vilma Jaamuru 

27 November 2015 

What the Finnish Heritage Means to Me 

Having a heritage from a small Scandinavian country I was always a little different than my fellow classmates. 

My family never gathered around the TV on a Sunday night to watch a football game. It was always a hockey 

game that we enjoyed together. Unlike my Texan friends I was not upset when Blue Bell ice cream got recalled. 

I was upset when my supply of Finnish rye bread - personally brought over to Texas in our luggage after each 

summer - ran out.  

This Finnish heritage gives me a unique Finnish quality called sisu. Sisu is what allows the Finns to survive the 

long and cold winter months with hardly any sunlight. Sisu is what allows Finns to jump in a freezing lake after 

sweating in a sauna. Sisu is what allows Finns to persevere in hard times. Sisu is the strength of will 

accompanied with courage and determination. My “sisukas” nature gave me the strength to conquer my personal 

struggles. The most challenging of which was the fight against my mind. Anxiety had controlled my mind so that 

I was afraid of mistakes.  

In addition with Sisu, from my Finnish heritage I have gained modesty and unique perspective to life. The 

modesty allows me to live a simple life without jealousy or any unnecessary luxuries. This simple life is a key 

essential to happiness for I have placed larger values on family and love than material goods. The different 

perspective on life makes me more perceptive of nature. I will hike up a hill surrounded by woods to appreciate 

the nature. I will enjoy a blueberry of a nearby bush while I take in the beauty of the varying shades of green and 

the winding river below.  

Joulukuu, 2015 



 

Along with having a Finnish heritage I was blessed with the opportunity to visit Finland and experience activities 

that highlight the Finnish culture. I have taken swims in freezing lake waters. I have sat in the sauna for multiple 

hours. I have gone fishing from a wooden boat handmade by my grandfather. I have enjoyed a juicy sausage 

over a campfire while admiring the midnight sun. These experiences created a childhood unlike any other. I will 

forever remember and cherish the memories I gained from my trips to Finland.  

All these traits and experience created from my Finnish heritage have shaped me into the strong, independent 

women I am today. I would not be the same without it. My Finnish heritage has allowed me to face my obstacles 

with my head held high. It has provided me with a unique perspective and take on life. This Finnish heritage I 

have received means everything to me. It is my life. It is something I am very proud of.  
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Ohjaajien joulutervehdyksiä oppilaille 

 

Moi Pellet ja muut Suomikoululaiset, 
 
Syksy on mennyt nopeasti vaihtelevalla kokoonpanolla lukien, laulaen ja askarrellen. Nyt on aika 
kiittää kuluneesta lukukaudesta ja rauhoittua joulun viettoon. Oikein ihanaa joulunaikaa kaikille ja 
toivottavasti keväällä tavataan. 
 

 
 
 

 

 
 
Terveisin, Ani ja Halti 

Joulukuu, 2015 



 

 

 

Kiitokset kuluneesta Suomi-koulusyksystä kaikille Suomi-koulun oppilaille, erityisesti Rölleille, joita 

olen saanut ohjata jo toista vuotta. Tänä syksynä Suomi-koulussa olemme oppineet kaikkea 

mielenkiintoista liittyen perheeseen, kotiin, terveyteen ja kulttuuriin. Nyt on kuitenkin aika vaihtaa 

vapaalle ja nauttia ansaitusta lomasta. 

 

Rauhallista joulua kaikille ja nähdään jälleen tammikuussa. 

 

Jouluterveisin, Viivi 

Röllien ohjaaja 
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Kiitos kaikille ihanille Ompuille kuluneesta syyslukukaudesta! Toivottavasti oppilailla oli yhtä mukavaa 

kuin opellakin. Iloista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta!  

Toivottaa Omppu-ope Sanna 

 

 

Ison koululaiset: On ollut oikein mukavaa olla Suomi koulun kanssa taas tekemisissä. Joulu juhlat 
olivat kiva loppu tälle vuodella  ja odotan innolla opettamaan ja oppimaan heti tammikuun alussa. 
 
Kiitos kaikille järjestäjille ja vanhemmille. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 
toivoo Taylor 
 
 

Kiitos Isot koululaiset tästä syksystä. Oli hauska tutustua teihin kaikkiin ja vietimme mukavia 
lauantaipäiviä. Rentoutukaa joululoman aikana ja nähdään taas kevät kaudella 

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottavat Oskari  
 

 

Kiiitos kuluneesta lukukaudesta ahkerille "Aapeleille" ja heidän perheilleen! 

Joulun taikaa, toivomme mieliin kaikkien! 

Vilma Jäämuru & Iida Leppäranta 

 

kuva Daniel Larva 

Joulukuu, 2015 



 

 
Tässä juttusarjassa käydään läpi harrastuksia, joita Dallasissa voi harrastaa! Ehkä sinäkin voit löytää jotain 

uutta mielenkiintoista tekemistä ja uusia ideoita! . Sarjan toisena harrastusesittelijänä on keramiikkakerhoa 

harrastava Venla Almira: 

 

Keramiikkakerho 

 

Minä käyn keramiikkakerhossa. Minulla on keramiikkaa kerran viikossa 1,5 tuntia kerralla. 

Me tehdään yhtä työtä kolme viikkoa. Me eka tehdään se savesta sitten me maalataan se ja 

viimeseksi me pakataan meidän työt ja viedään ne kotiin. Meillä on aina teema ja malli, mutta jos 

haluaa tehdä muuta kun opettaja sanoo niin saa tehdä sen sillä ehdolla, että työn teema on sama. 

Olen harrastanut keramiikkaa kolme vuotta, kaksi vuotta Suomessa ja vuoden täällä Dallasissa. 

 

 

Pelottavat kahvimukit 

 

  

Muffinseja 
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2. Halloween kurpitsat 

 

 

Kiitospäivän kalkkunat 
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Vaasit 

 

Kuvat Venla Almira 
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Pakkasta Texasissa 
 

 

Kävimme tänään hakemassa joulumieltä Gaylord resortin ICE-näyttelyssä. Ja kylläpäs siellä 

ihmeteltävää ensikertalaisille riittikin. Hotellin aulassa meitä odotti liki 16 metrinen joulukuusi, 

1,5miljoonaan jouluvaloa sekä leikkimökin kokoinen piparkakkutalo. 

 

 

 

Varsinaiseen näyttelytilaan saavuttuamme lapset ryntäsivät toppavaatteissaan laskemaan liukumäkeä. 

Hiki päässä, hymy huulilla. Laskemisen jälkeen peput hellinä lähdimme tutustumaan ICE-näyttelyyn, 

jonka teemana tänä vuonna on ‘Joulu ympäri maailman’. Näyttelytilaan päästyämme kylmä -12 

celsiusasteen preeriatuuli iskeytyi vasten kasvojamme. Lapset eivät kylmyydestä välittäneet vaan 

kirmasivat innoissaan katselemaan hienoja jääveistoksia ja tietenkin ylös jääliukumäkeä.  Jopa me 

vanhemmat hetken mielijohteesta kapusimme liukumäen tikkaat ylös ja kävimme rohkeasti 

laskemassa mäen kerran alas.  
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Sitten jatkoimme jääveistosten ihastelua kunnes oli aika mennä kuuman kaakaon äärelle 

lämmittelemään. Varsin mukana iltapäivä tuli vietettyä mäkeä laskien, joululauluja kuunnellen ja lasten 

talviriemua seuraten. Pikku-Salomekin sai kokea ensimmäistä kertaa miltä tuntuu kun pakkanen saa 

nenänpään punaiseksi. Ja kiitos toppapuvuille, pipoille ja hanskoille. Ilman teitä jopa suomalaisilla olisi 

ollut kylmä Texasin pakkasessa.  
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Ja miltäs mieltä lapset olivat paikasta? 

 

Samuli 5 vuotta : Parasta oli liukumäet 

Venla 9 vuotta: Mä tykkäsin kylmästä ilmasta ja värikkäistä jääveistoksista 

Nelli 6 vuotta: Oli kiva paikka. Jääveistokset ja liukumäet olivat tosi kivoja ja liukkaita 

Sonja 7 vuotta: Parasta oli jää- ja lumiliukumäet 
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Ps. Vauvojen/pikkulasten vanhemmille. Näyttelyalueelle ei saa viedä  lasten 

vaunuja vaan ne pitää jättää alueen ulkopuolelle vaunuparkkiin. 

 

 

 

 

 

. 

Gaylord Texas Resort & Convention Center 

1501 Gaylord Trail, Grapevine, TX 76051 

 

Kuvat Viivi Almira 
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Sep 

 

Vitruvian Park - Jouluvaloja 

 

Jos vain millään joulukiireiltä maltat ja ehdit, niin suosittelen jollekin illalle ennen joulua jouluvalojen 

katselukierrosta. 

 

Amerikkalaiset tykkäävät valaista talonsa ja pihansa jouluisasti. “Valomeri” saattaa alkuun tuottaa 

hillityssä suomalaisessa ihmetystä ja kummeksunta, mutta kyllä pimeänä ilta valaistut talot, pihat ja 

puistot vaan saavat joulumielen hiipimään hillitympäänkin suomalaiseen. Kauniisti valaistuja taloja ja 

katuja löytää lähes jokaiselta asuinalueelta. 

 

Ehdoton jouluvalosuosikkini on kuitenkin Vitruvian Park Addisonissa. Puiston kanavanreunoja 

reunustavat puut on valaistu eri väreillä ja puita pääsee ihailemaan puistossa kulkevia kävelyreittejä 

pitkin. Puistossa voi tehdä vaikka mukavan iltakävelyn! Vitruvian Parkin jouluvalo-spektaakkeli loistaa 

1.1.2016 saakka.  

 

 

Kuva Aino Aaltonen: Vitruvian Park, Addison 
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Suomikirkon kuulumisia 

Joulu 2015 

 

Jouluna meidän tulisi heittää kaikki arkihuolemme, muistella ajatuksiamme nuorena ollessamme. 

Armas joulu kutsuu meitä kaikkien suurten muistojen luo. Rinnan jäät liukenevat kun joulun lämmin 

leuto ja henkäys hellä tuoksahtavat.  

 

"Arkihuolesi kaikki heitä” laulun kirjoittaja, Alpo Noponen, syntyi Rantasalmella 10.12.1862, valmistui 

opettajaksi Sortavalan seminaarista, toimi opettajana ensin Mäntyharjulla ja vuodesta 1894 

Helsingissä. Noponen oli monipuolinen kirjallisuusmies, joka runojen lisäksi kirjoitti näytelmiä, 

novelleja sekä oppikirjoja. Hän toimitti myös Valistuksen Lastenlehteä ja Joulupukki -lehteä. Alpo 

Noponen kuoli Helsingissä 21.2.1927 (64-vuotiaana). “Arkihuolesi kaikki heitä”-laulun Noponen kirjoitti 

kesäasunnollaan Inkoon Mäntylässä kesällä 1916. Se julkaistiin samana vuonna Joulupukki-lehdessä. 

Laulun ensimmäinen säkeistö käsittelee jouluun valmistautumista, toinen säkeistö joulun sanomaa ja 

merkitystä. Laulun on säveltänyt Leevi Madetoja. 

(http://www.kauneimmatjoululaulut.fi/kj_fi/sivut/joululaulut/laulujen_taustat/ — tästä löydät myös 

muiden Kauneimpien joululaulujen taustat) 

 

Monissa perheissä joulu on suurten arkihuolten aikaa. Pinna on joskus tosi kireällä, pitäisi ehtiä 

tekemään kaikenlaista. Tekemättömät työt vaivaavat mieltä ja kuitenkin meillä pitäisi olla hellä 

joulumieli päällä. Kaikkea emme voi tehdä. 

 

Omasta lapsuudestani pappilassa muistan, kuinka kiireistä aikaa joulu on. Kaiken muun huolehtimisen 

lisäksi pappien työkiireet ajoittuvat juuri jouluun: kotikäyntejä, monta eri tapahtumaa — Kauneimmat  

Joulukuu, 2014 
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joululaulut, jouluaaton hartaus, jouluaamun messu, tapaninpäivän messu ja sitten vielä 

sunnuntaimessu.  

 

Sanotaan, että mielen virkeys säilyy kun teemme uusia asioita. Mitä se olisi sinulle tänä jouluna 

vuonna 2015? Minulle se on irtautumista kiireestä. Tänä jouluna kaikki työasiat hoidetaan, mutta 

muuten en aio tehdä kaikkea, mitä olen aikaisemmin tehnyt. Otan joulun 2015 vastaan tyynesti ja 

rauhallisesta. Annan itselleni luvan tähän. 

 

Siunattua ja rauhallista joulua 2015 sinulle ja perheellesi, 

 

Seuraava messu helmikuun 14. Päivä. Vietämme ystävänpäivää ja samalla seurakuntamme 15-

vuotisjuhlaa. Tervetuloa!  

 

 

 

Lucia-kulkue 
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Pastori Jarmo Tarkki 

 

 

Rippikoululainen Johnny Koponen  
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Elsa May Aggas:n kaunis ja herkkä kastetilaisuus 
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Samu Järvelä esitti klarinetilla Debussy:n Girl with a flaxen hair  

 

Kuvat Orvo Välilä 

Tervetuloa kirkkoon! 
 
Pastori Jarmo Tarkki 

Jarmotarkki@socalsynod.org  (805)350-1667 
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja facebook-
sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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