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Juhlakausi on alkanut! Keskiviikkona vietimme 
HALLOWEEN´ia, juhlista "kauheinta" pelottelemalla 
omat ja naapurin lapset sekä syömällä itsemme 
kipeiksi karkeilla ja kurpitsapiirakoilla (mitkä maistuu 
aika paljon piparkakkutaikinalta). Me säästyimme 
kepposilta, mutta naapurin perhe sai tuntea 
kepposen kovan kouran ihan poliisin vierailullakin, 
ehkä heillä ei ollut oikeanmakuisia karkkeja 
jaossa ;)  Me ajoitamme lasten hammaslääkäriajat 
aina marraskuulle, miksihän! 

  

Seuraavana viikonloppuna juhlistamme sitten ISIÄ. 
Aloitimme valmistelut tähän juhlaan tänään Suomi-
koululla, aivan mahtavaa taidetta ja luovuutta, mitä 
koululaiset tekivät!  Ensi viikonloppuna Isit saavat ne 
katsottaviksi ja talteen laitettaviksi. Nyt jo toivotan 
kaikille tulevaa Hyvää Isänpäivää! 

  

Kun on saatu isit juhlittua onkin aika aloittaa 
kiitospäivävalmistelut, tämä on Teksasin juhlista 
suurin ja tärkein koko perheen/suvun yhdessäolon 
aikaa amerikkalaisen jalkapallopelin katseluineen, 
kalkkunapäivällisineen ja uskokaa tai älkää, 
joulutavaroiden tuomiseen vintiltä alas. Siitä 
pääsemmekin jo sitten joulun odotukseen, meille 
suomalaisille vuoden suurimpaan juhlaan.  

 

Joulu on lähempänä kuin arvaatkaan! Tämä menee 
kyllä melkein halloweenpelotteluksi :)) 

  

Tiedossa on kiireinen loppuvuosi, joten laitathan 
kalenteriisi jo nyt kaikki Suomi-yhteisön 
juhlat!  Juhlikaamme yhdessä ja viettäkäämme 
hauskaa juhlan aikaa. Yhdessä olemme vahvempia! 

  

     11.11 Isänpäivä 

     22.11 Kiitospäivä 

     1.12 klo 10 Suomi-koulun Puurojuhla   -joulujuhlat 

     1.12 klo 18 Suomi-yhteisön pikkujoulut  

     8.12 Itsenäisyyspäiväjuhlat ja Mara-stipendiaatit 

     9.12 Suomi-yhteisön Joulukirkko    

  

  

Mukavaa yhdessäoloa, 

  

pj. Leila Jäämuru 
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Suomi-puotiin olemme saaneet paljon uutta "hyvää" syksyn pimeneviin iltoihin. 
Suklaita, karamellipusseja monenmoisia, glögiä ja mehua, ja tietenkin kaikki 
vanhat tutut herkut löytyy edelleen. 

Nyt kirjastolle lainailemaan ja ostoksille. Olemme auki tuttuun tapaan 3 kertaa 
viikossa.  

  

Nähdään kirjastolla, 

  

-Kirjastoväki 

Kirjaston Kuulumisia 

http://lukeminen.fi/
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 Suomi-koulun RASTIPÄIVÄ  

 

 

 

Suomikoulun historian ensimmäistä rastipäivää 
vietettiin la 20.10. Flower Moundin Murrell Parkissa. 
Kauniista syyspäivästä Grapevine järven rannalla oli 
nauttimassa 70 Suomi-koululaista.  Koululaiset 
pääsivät näyttämään taitojaan kuudella rastipaikalla 
ja rastilta toiselle selvittiin komeasti ilman karttaa ja 
kompassia - otsalampusta puhumattakaan. 

 
Ensimmäisellä rastilla testattiin lasten eläintie-
tämystä. Lapsien tuli tunnistaa suomalaisia eläimiä 
kuvista.  

Toisella rastilla tarkastelimme ympärilläolevaa 
luontoa ja teimme havaintoja näkemästämme. 

 

Kolmannella rastilla lapset saivat tunnustella 

laatikoiden sisältöä (aistirasti) ja tunnistaa siellä olevia 

tavaroita. 

Neljännellä rastilla testattiin lasten heittokäsien 

tarkkuutta—lapset heittivät palloja tai hernepusseja  

 

Viidennellä rastilla pistettiin pääkoppa hommiin ja 

tehtävänä oli muodostaa suomenkielisiä lauseita 

valmiista sanoista.  

Kuudennella rastilla lapset mittelivät näppäryydessä 

kävellen puujaloilla, hyppynarulla hypellen sekä 

vistaten :)  

Kun rastipassiin oli saatu kaikki kuusi leimaa oli aika palata 

lähtöpaikalle. 

 

 

Rastien jälkeen maistui hot dog-lounas sekä Helenan 

ja Kristan paistamat letut(lätyt) mansikkahilloineen. 

Mikäpä oli ihmisen ollessa vatsa täynnä kauniita 

purjelaivoja ihaillen.  
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Kaikenkaikkiaan superkiva 

Suomi-koulupäivä- kiitos 

paljon kaikille osallistujille 

sekä tietenkin kaikille 

järjestäjille. 
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Hyvää Isänpäivää  Tex-lapsilta ! 
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  Kun mun isoisä oli täällä—Ellenin Kirja 
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Kirjoittanut Ellen Kisselburg, 6-vuotta 
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                           Finnish American Business Guild on päättänyt jatkaa perinteitä ja juhlistaa koulunsa päättäviä         

suomalaisia nuoria tällä kertaa ’Mara’-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 24.11.2012 

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.  

mailto:fabg.scholarships@gmail.com
mailto:sami.simula@okmetic.com
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Rakastan tyynyäni, se on oikea muotoinen, se on sopivan 

pehmeä  ja upean värinen, tummanvihreä. Usein otan 

vihreän tyynyni mukaan matkoille, koska uni ei ole 

täydellinen ilman sitä. 

 

Aamulla pääni lepäsi kivasti pehmeällä, oikean muotoisella 

tummanvihreällä tyynylläni. Elektroninen vaaleanvihreä 

kello näytti ajan, 03:16. Tajusin, että tämä oli merkki 

minulle herätä - "Jumala on rakastanut maailmaa niin 

paljon, että hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,  

joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 

iankaikkisen elämän. "(Joh. 3:16) Enää ei tarvitse nukkua 

vaan pääsen kirjoittamaan juttua tyynystäni! 

 

Lapsena turvallisuuteni riippui ennen kaikkea kolmesta 

asiasta: oma tyyny, pupu (pehmeä, harmaa ja pitkät 

korvat), ja tutti. Niin kauan kuin nämä kolme olivat 

hallussani, elämäni oli turvallista ja sisältörikasta.  

 

Mutta kuten kaikki muukin elämässä, tilanne muuttui: 

kadotin tuttini. Tutin salaperäisestä katoamisesta on kaksi 

eri versiota: äitini väittää, että se hävisi Lapissa isoisäni 

autoon. Hän korostaa, että kyseessä oli tahaton tapaus. 

Minun teoriani on salaliitto - isovanhempani ovat olleet 

juonessa mukana. Tällä kertaa en aio kommentoida tätä 

enempää, koska tutkinta on edelleen kesken. 

 

Tuttu ja turvallinen maailmani oli yhtäkkiä muuttunut  

vaaralliseksi ja pelottavaksi paikaksi. Kuinka voin jatkaa 

elämistä kun turvallisuuteni ja erinomaisen mukavuuden 

lähde oli nyt poissa? Äitini mukaan suruaikani kesti 24 

tuntia. Prosessia voi olla auttanut se, että minulla oli 

kanssakärsijä, siskoni, jonka tutti ilmoitettiin " 

salaperäisesti kadonneeksi" samaan aikaan.  

 

Näyttää siltä, että kaikilla lapsilla on oma rauhoitusväline. 

Joillekin lapsille se on pieni rätti tai viltti, kirjaimellisesti 

"turvallisuusviltti". Mikä se on ollut sinulle? 

 

 

Kun me kasvamme aikuisiksi meillä ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin jättää tuttu ja turvallinen lapsuus ja kaikki 

sen uskomattoman tehokkaat turvajärjestelmät. Paavali 

kirjoittaa tästä: "Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, 

ajattelin kuin lapsi, päättelin kuin lapsi. Kun minusta tuli 

mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen ."(1 Kor. 

13:11) Meidän täytyy lähteä Eedenin puutarhasta, Paratiisi 

menetetään, kuten kirjailija John Milton muistutti. 

 

Kuitenkin elämä ilman turvallisuutta ja mukavuutta -- enkä 

puhu nyt Lazy Boy mukavuudesta -- ilman hengellistä 

hyvinvointia, on tuskallista ja masentavaa. Näyttää siltä, 

että tarvitsemme jotain mihin voimme ankkuroida 

toiveemme, halumme ja unelmamme. Viime kädessä 

kysymys ei ole niinkään semantiikasta, siitä, onko 

valitsemamme elämän turvamekanismi totta tai epätotta. 

Kysymys on siitä, mitä me uskomme. 

 

Kuvittele, että joku pitelee sinua aseella uhaten. 

Tällaisessa tilanteessa on täysin merkityksetöntä, onko ase 

oikea vai ei. Ainoa merkitsevä asia on, mitä uskot sen 

olevan. Tämä usko määrittelee sen, miten toimit. 

 

Uskonto on ja on aina ollut osa lapsuuden tyynyn, tutin, 

rätin tai huovan korvaavaa turvallisuuslaitteistoa. Se on 

lohduttanut miljoonia ja jopa miljardeja ihmisiä tuhansia 

vuosien ajan kun stressi ja ahdistus vaikeuttavat elämää. 

Tässä ei ole mitään väärin niin kauan kuin muistamme 

ylläpitää hyvänlaatuista uskontoharrastusta. Ilman järjen 

käyttöä, syvää myötätuntoa toisia kohtaan ja etiikkaa, 

uskonnosta voi tulla tappava ase kuten olemme nähneet 

liian monta kertaa myös meidän aikanamme. 

 

Vuonna 2004 Solvangissa juhlittiin Old Mission Santa 

Inezin 200 -vuotisjuhlia. Kardinaali Roger Mahony, piispa 

Thomas Curry, Fransiskaani Capuchin veljet, Sacred Heart 

sisaret ja Chumash intiaanit olivat kaikki läsnä 

juhlallisuuksissa. Minulla oli kunnia olla mukana 

kutsuttuna, paikallisen papiston edustajana tässä 

merkittävässä tilaisuudessa. En voinut olla ajattelematta, 

miten uskomattoman tärkeä ja merkittävä rooli kirkolla on 

yhä edelleen monien ihmisten elämässä.  

Turvallisuuden tunne kirkossa oli hyvin konkreettinen. 

Meitä kaikkia läsnäolijoita kosketti, sekä henkisesti että 

konkreettisesti, katolisen kirkon, maailman suurimman 

kristillisen kirkon korkeimpien virkamiesten läsnäolo. 
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Lokakuun 31. päivä me luterilaiset juhlimme 

uskonpuhdistuksen muistopäivää. Martti Luther julkaisi 95 

teesiänsä Wittenbergissä, jossa hän naulasi teesinsä 

linnankirkon oveen. Niissä Luther arvosteli ankarasti 

katolisen kirkon väärinkäytöksiä sillä seurauksella, että 

Luther ja hänen seuraajansa erotettiin kirkosta. Näin 

muodostui ”protestoijien” luterilainen protestanttinen 

kirkko. Luterilaista kirkkoa ei siis koskaan varsinaisesti 

perustettu, se muodostui ulosheitetyistä katolisista. 

Vuosien kuluessa katolinen ja luterilainen kirkko ovat 

lähentyneet toisiaan. Ehkä joskus tulevaisuudessa nämä 

kaksi kirkkokuntaa muodostavat taas kerran yhden ja 

saman Kristuksen kirkon. 

  

Hyvää uskonpuhdistuksen 494:ttä muistopäivää! 

Kirkossa nähdään, 

 

Pastori Jarmo Tarkki 
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PALLEROT 

Michelle Larva 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Laura Välilä-Ross 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Helena Tiainen 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Nina Pirhonen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Katariina Partanen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuula Aro  
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Laura Gray 
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OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Laura Gray 
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LUKUTOUKAT 

Joni Lintula  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Krista Kisselburg 
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