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SUOMI-KOULU TARVITSEE
LAPSIA SEKÄ TEKIJÖITÄ ...
TARVITSEMME KAIKKI SUOMALAISET
MUKAAN!
Suomi-koulu on aina toiminut täysin vapaaehtoisvoimin. Koulun
30-vuotisen matkan varrella on nähty isoja joukkoja koululaisia
sekä ohjaajia, sekä hiljaisempia aikoja.. Ja nyt ollaan erittäin
hiljaisissa vesissä..
Suomi-koulu tarvitsee nyt kaikkia suomalaisa perheitä, sillä ilman
lapsia, toiminta ei valitettavasti voi jatkua.
Jotta voimme tarjota suomalaisille/suomensukuisille lapsille
kivaa toimintaa, tarvitsemme myös apujoukkoja auttamaan.
Suomi-koulun toimikunta toivoo kovasti, että tällä viestillä
saamme lisää porukkaa mukaan, jotta koulun toiminta saadaan
elvytettyä!
Jos haluat mukaan toimintaan, tule mukaan lauantaina 25.9
Nokia talolle (mainos s. 6) tai laita viestiä jos kiinnostuit: Suomilehti@suomi-koulu.com

OLIKO SE NYT TÄSSÄ?
PJ LEILA JÄÄMURU
Suomi-koulun merkitys voi kenties olla monelle
epäselvää. Mikä on sen tehtävä
ulkosuomalaisten lasten hyvinvoinnin
edistämiseksi tällä vieraalla maalla? Puhutaan
usein yhdessä tekemisen merkityksestä koko
yhteisölle sekä eritasoisten lasten
opettamisesta samassa ryhmässä resurssien
vähyyden vuoksi. Me koulun vetäjät olemme
toivoneet innostavamme Suomi-yhteisömme
jäseniä, vanhempia ja kaikkia suomikoululaisia
tekemään yhdessä meidän koulusta mahtavan
paikan, joka palvelisi koko perheen hyvinvointia.
Yhdessä tekemisen kautta saadaan niin oppilaat
kuin perheetkin tutustumaan toisiinsa kaikkia
yhdistävän suomalaisen kulttuurin kautta.
Meillä ’koulun pyörittäjillä’ on ollut tavoitteena
kulttuurin ja identiteetin ylläpito arvostamalla ja
kehittämällä lasten kielitaitoa, omaa
äidinkieltämme. Tarkoituksenamme on antaa
lapsille mielekästä yhdessä tekemistä
tutustuttamalla heitä Suomeen ja sen kulttuuriin
osana tätä globaalia yhteistä maailmaa, jossa
elämme.

... parasta mitä
voimme toisillemme
antaa on oma
aikamme ja usein
vain toisen kuuntelu
ja läsnäolo on
arvokasta.
Jotta nämä haaveet toteutuisivat,
toivoisimme teidän kaikkien osallistuvan
suomi-kouluun tavalla taikka toisella,
innolla yhdessä tehden. Yhdessä olosta ja
yhdessä tekemisestä saamme kaikki hyvän
mielen ja parasta mitä voimme toisillemme
antaa on oma aikamme ja usein vain toisen
kuuntelu ja läsnäolo on arvokasta. Etenkin
pienille lapsille vanhempien läsnäolo ja
oman äidinkielen kuuleminen antaa turvaa
ja hyvää mieltä. Voit aloittaa esimerkiksi
lukemalla lapselle iltasadun ’suomen
kielellä - hyvällä mielellä’.

Jotta säilyttäisimme oman kieli-identiteettimme,
pitää se tunnistaa, sitä pitää arvostaa ja etenkin
sitä pitää käyttää. Kielen ymmärtä-minenkin on
kielitaitoa, vaikka ei niin hyvin sitä osaisi
puhuakaan tai käyttää.
Koulullamme on myös muita haasteita kuin
opettaa suomen kieltä halukkaille. Suomi-koulun
elossa pitäminen ei onnistu ilman perheitä ja
heidän innostusta omaan äidinkieleen, sekä sen
tärkeyden ymmärtämistä. Lapsi oppii monta
kieltä lapsuudessa, jos hänen vain annetaan ja
häntä kannustetaan käyttämään niitä. Koska
lapset eivät täällä voi liikkua yksin tarvitaan aina
osallistuva ja kannustava vanhempi mukaan,
näin on myös meidän Suomi-koulussa.
Viime vuoden keskityimmme selviytymään
koronavuodesta kuivin jaloin, tavoitteena
suojella kaikkien terveyttä ja siinä ohessa pitää
yllä suomen kielen rikkautta ja suomalaista
kulttuuria ja tapoja. Selvisimme näistä kaikista,
mutta menetimme heti alkuun koulutilat, jotka
nyt olemme saaneet takaisin uudessa paikassa,
mutta kirjasto- ja puotitilat olemme menettäneet
pysyvästi.
Vaikka suurimpana huolenamme on tällä
hetkellä oppilaiden vähyys, on kirjaston ja
puodin kohtalo meillä suuri haaste. Ellemme
löydä näille uutta paikkaa (näillä näkymin se ei
onnistu Nokialla) joudumme ajamaan nämä
toiminnat alas. Emme voi olettaa kenenkään
hoitavan vuodesta toiseen puotia esimerkiksi
omassa kodissaan.
Nyt kun yhteiskunnat alkavat avautua, tulisi
meidän suomalaistenkin avautua omissa
toimissamme, jos haluamme ylläpitää suomalaisuutta Teksasissa. Haasteisiin on vastattava ja
alettava toimimaan. Nyt on otollinen aika uusien
vapaaehtoisten astua mukaan toimin-

taan ja alkaa vetämään tätä mahtavaa
organisaatiota. On luotava paljon
peräänkuulutettu tekemisen meininki, muuten
joudumme ikäväksemme laittamaan lapun
luukulle. Ellei ihan pysyvästi niin ainakin
toistaiseksi siihen asti kunnes toiminnallemme on
jälleen selvää tarvetta ja kysyntää.
Toiminnassamme on kyse vain kahdesta
lauantaista kuukaudessa. Nuo pari tuntia
lauantaina voivat olla lapsille ikimuistoisia.
Koulusta voi löytyä ikuiset ystävyydet,
vanhemmat voivat porista ja kuulla viimeisimmät
kuulumiset toisilta vanhemmilta. Tämä on sitä
yhteisöllisyyttä omalla äidinkielellä. Ei heitetä
sitä hukkaan vaan vaalitaan suoma-laisuutta
Teksasissa samalla kun nautimmme
vapaaehtoistyöstä tai vain toisen suomalaisen
ystävyydestä ihan fyysisesti kasvokkain. Se on
antoisaa ja palkitsevaa.
Rakkaudella ja lämmöllä,

On luotava paljon
peräänkuulutettu
tekemisen
meininki, muuten
joudumme
ikäväksemme
laittamaan lapun
luukulle.

Ulkoleikkejä
Halloween
naamiaiset
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SUOMI-KOULU

Ruskahetki
Jäsenkokous
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Tule mukaan Suomikoulun toimintaan!

Tarvimme mukaan innokkaita
vapaaehtoisia...
Ohjaajia, apuohjaajia sekä
johtokuntalaisia!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
suomi-lehti@suomi-koulu.com

Suomi-koulu
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Maskit
mukaan!
UUSISSA TILOISSA NOKIAN
TOISESSA TALOSSA
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä

Suomi-koulun
sääntömääräinen jäsenkokous
Lauantaina 25.9 klo 11.15-11.30
Tule mukaan vaikuttamaan Suomi-koulun
asioihin!
SISÄÄNKÄYNTI
Suomi-koulun uusissa
ENON PIZZAA
VASTAPÄÄTÄ
tiloissa Nokia-talolla
Tervetuloa mukaan!

Suomi-koulun uutisia
Hei kaikki suomikoululaiset,
Meillä oli vuoden ensimmäinen koulupäivä 11.9
Nokialla ja aihe oli tutustuminen toisiinsa.
Aloitimme askartelun kanssa, jossa piirsimme
kädenjälkemme paperille ja leikkasimme ne
pois. Kirjoitimme sitten nimemme ja ikämme
kädenjälkiin. Monet syksyn aikana tehdyistä
askarteluista käytetään Suomi Koulun 30vuotisjuhlan koristamiseen. Sitten lapset
alkoivat tutustua toisiinsa bingolla, jossa heidän
piti kysyä toisiltaan kysymyksiä siitä, mitä he
tekivät kesän aikana. Pelasimme sitten toisen
pelin ryhmissä ja kysyimme toisiltamme
kysymyksiä suosikkiasioistamme ja opimme
lisää toisistamme. Seuraava suomi koulu kerta
on 25.9 Nokialla. Toivottavasti näemme siellä.
Iida Leppäranta

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Suomi-koulun syyslukukausi pyörähti käyntiin, ja
kirjasto ja puoti olivat paikalla. Aina kun vain on
mahdollista tuomme kirjoja ja lehtiä lainattavaksi
sekä herkkuja ostettavaksi. Toimitamme myös
kaikki etukäteen tehdyt karkkitilaukset
koulupäiville, mikäli et itse ehdi noutaa tilaustasi
Flower Moundista. Tervetuloa suomikoulupäivinä
kahville ja tapaamaan muita suomalaisia, kirjoja
lainaamaan ja ostoksille. Jos Cypress Watersin alue
ei ole tuttu, kannattaa Suomi-koulun jälkeen käydä
kävelyllä ja katsella mitä kaikkea lahden ympärille
on rakennettu.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä
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Puodin tarjoussuklaitten hintoja on entisestään
alennettu. Näin toivomme saavamme vanhan
varaston nopeasti alta pois, uutta suklaalähetystä
odotellessa. Tätä linkkiä käyttäen, pääset
kätevästi puodin verkkokauppaan. Ostamalla
puodista tuet Suomi-koulua, sillä puodin koko
tuotto käytetään koulun toimintaan.
Nähdään Suomi-koululla!

t. Kirjaston väki
PS. Tuore erä Auran sinappeja, neljää eri
makua, on luvassa alkavalle viikolle.

PUUHANURKKA
Kuukauden sana
Kuukauden loru

RE-VON-TU-LET

On syksy niin ihmeellinen. Minä kaikkea ymmärrä en.
Miten vihreä maa, värin uuden nyt saa,
Interaktiiviset
linnut lentävät merien taa.
Mihin siilit ja etanat käy? Niitä syksyllä missään ei näy.
Mihin pois katoaa, missä siilien maa,
mullan allako ne asustaa?

Väritä minut

linkit

Kielen opiskeluun
Sanojen alkuäänteet 1
Sanojen alkuäänteet 2

Kuka vaahterat kauniiksi saa, värit muuttaa ne, nyt
punertaa?
Kuka pensselillään lehdet käy värjäämään?
Missä maalarin tuon kotimaa?
Miten kypsyvät puolukat nuo? Mistä karpalot päälleen
saa suo?
Mikä punertumaan saapi marjat ja maan?
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan.
On syksy niin ihmeellinen, minä kaikkea ymmärrä en.
Miten muutoksen saa koko kesäinen maa?
Värit hehkuvat nyt loistossaan.

Kuukauden
vitsi
Pikku-Paavo istui Joulupukin polvella ja silloin Pikku-Paavo sanoi
hetken kiemurreltuaan, että “minua pissittää”.
Joulupukki katsoi hymyillen ja hieman toruvasti Pikku-Paavoa ja
opasti tätä:
“Ei ole sopivaa sanoa minua pissittää, sano aina, että minua
laulattaa”.
Joulupäivänä Pikku-Paavo meni mummon luo yökylään. Hän
herätti yöllä mummon ja sanoi:
“Minua alkoi ihan kamalasti laulattamaan!”
Mummo soperteli unenpöpperöisenä: “Kuulepas Pikku-Paavoseni,
ei ole yöaikaan sopivaa kovalla äänellä laulaa.”
Silloin Pikku-Paavo jatkoi: “Mutta rakas mummo, kun minua
laulattaa ihan hirveästi!”
Silloinkos mummo kääntyi seinään päin makaamaan, niin että vain
vähän päätä ja korvaa jäi näkymään ja heltyi sanomaan: “No, hyvä
on, mutta laulaa luikauta ihan hiljaa minun korvaani…

Kuukauden
kysymys
Miksi yöunien nukkuminen tuntuu
niin lyhyeltä ajalta? Vaikka
nukkuisi 9 tuntia, tuntuu kuin olisi
nukkunut vain minuutin
JOSKUS yöunien jälkeen ihmisistä tosiaan
tuntuu siltä kuin olisi nukkunut vain hetkisen.
Ajan nopeutumisen tuntemukseen voi olla
useita syitä.
Unen aikana tietoisuuden taso ensinnäkin
vaihtelee. REM- eli vilkeunivaiheen aikana
näemme unia, jotka voivat tuntua aivan
todellisilta ja antavat jonkin verran vihjeitä
ajan kulumisesta yön aikana. Syvän unen
aikana taas tietoisuutemme yleensä katoaa
täysin.
Tutkijat arvelevat, että aika tuntuu yöllä
erilaiselta myös muistin toimintaan liittyvän
hippokampus-aivoalueen toiminnan takia.
Hippokampuksen kautta järjestellään päivän
aikana tapahtuneita asioita muistoiksi. Aikaan
liittyvien muistojen käsittely on
todennäköisesti tärkeä tehtävä, jonka
toteutumista väsymys ja univaiheet voivat
muuttaa niin, että aikakokemus muuttuu.
Myös heräämishetkellä vallinnut univaihe voi
vaikuttaa siihen, miten koemme ajan. Jos
herää kesken syvän unen, on herääminen
hitaampaa. Se saattaa usein vaikuttaa siihen,
että tuntee itsensä väsyneeksi ja ettei olisi
nukahtanut kuin hetkeksi.
Liisa Kuula
psykologian tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
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soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto
netistä alla olevista linkeistä!

Yhteistyökumppaneidemme

Tulevia tapahtumia
30.9. Verkostoitumistapahtuma
European American Chamber of
Commerce partnering with German
American Chamber of Commerce

4.10.-8.10 Webinaareja
kansainvälistymisestä
Suomen kauppakamarit

14.10. Webinaari 'Virtual market
expansion and Nordic Cooperation
in USA'
Nordic Business Exchange

10.11. - 11.11. Webinaari 'Virtual
Clean Tech Conference'
Swedish American Chamber of
Commerce & Finnish Americ an
Chamber of Commerce - San Diego
Kun liityt jakelulistallemme niin saat tiedot tulevista tapahtumista sähköpostiisi.
Oletko kiinnostunut osallistumaan toimintaamme? Ota yhteyttä sähköpostilla
info@fabg-dallas.com. Lisätietoja www.fabg-dallas.com

Tiesitkö?
Suomi-ko
ulu on
FFN:n jäs
en (chap
ter)

What is Finlandia Foundation National?

FINLANDIA FOUNDATION NATIONAL IS EXCITED TO BRING YOU FINNPOSIUM
A VARIETY OF ONLINE CHATS, WEBINARS, MUSICAL AND OTHER
PRESENTATIONS RELATED TO FINLAND AND FINNISH CULTURE IN THE UNITED
STATES.

1200 Gerault Rd, Flower
Mound, TX 75028
Community Activity
Center
Call (817) 806-5002
Sählyupdate:
CAC junnusähly pyörii tällä hetkellä kerran
viikossa. Pelit torstaisin 6-7pm
Flower Mound Community Activity Center.
Lähetä s-postia valmentajalle jos olet
kiinnostunut pelaamaan tai haluat lapsesi
mukaan!
nvanpatten@metalsubstrate.com
Coach: Nick VanPatten

Oikein hyvää syksyä ja kouluvuoden
alkua kaikille Suomi-koululaisille!
Pysykää terveinä ja reippaina! –Paula

Sep. Fri 24,2021 – Sun. Oct. 17,2021

Sählyä myös aikuisille jos kiinnostusta
riittää.Torstaisin 7-8pm ja lauantaisin
11.30am-1pm

HUOM! Koronana vuoksi sekä
aikuisten että lasten pitää pelata
maskit päällä.

KIRKKOUUTISIA
Dallasin Suomikirkon syksyn 2021 ohjelma
Yhteensä 14 nuoren konfirmaatiot kaikilla kolmella
paikkakunnalla, San Diego, Piilaakso ja Dallas ovat siirtyneet
pandemian vuoksi syksyyn. San Diegon konfirmaatio on
sunnuntaina, 26. syyskuuta ja Piilaakson 10. lokakuuta. Dallasin
konfirmaatio oli suunniteltu syyskuun 19. päiväksi mutta
huonontuneen koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet
siirtämään tapahtuman. Uutta päivämäärää ei vielä ole
tiedossa.
COVID-19 pandemian takia kaikki Suomikirkon kevään
jumalanpalvelukset pidettiin Zoomin kautta. ”In-person”
messuja lisätään tilanteen salliessa, mutta Zoom jumalanpalvelukset ovat tulleet jäädäkseen. Näillä
VirtuaaliKirkoilla saavutamme kaikki 11 Suomikirkon
toimintapistettä samanaikaisesti. Selvää on, että konfirmaatiot,
kasteet, vihkimiset, ehtoolliset ja muistotilaisuudet on
pidettävä ”in-person”. Näin on myös Kauneimpien
joululaulujen kanssa, joiden järjestäminen virtuaalisesti on
hankalaa.
Saat sähköpostiisi kutsun näihin tilaisuuksiin. Jos et ole
sähköpostilistallamme, alla olevan QRC -koodilla voit listautua
tai lähetä sähköposti Anita Finifrockille, kirkkomme
tiedottajalle: anitafinifrock@hotmail.com

Taipalsaaren kirkko (1754)

Syyskuu 2021:
Syyskuun 26. – konfirmaatio San Diegossa
klo 14 Incarnation Lutheran Church, Poway,
CA. Ei VirtuaaliKirkkoa.

Lokakuu 2021:
Lokakuun 3. – Bilingual service, Michael and
All Angels
Lokakuun 10. – konfirmaatio Piilaaksossa klo
15, St. Luke Lutheran Church, Sunnyvale, CA.
Ei VirtuaaliKirkkoa.
Lokakuun 17. – VirtuaaliKirkko klo 14.
Oct 9 - 31: 27th Annual Pumpkin Patch at
Rejoice Lutheran Church, more information
here.

Joulukuu 2021:
Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset eivät korvaa
tavallisia messuja, meillä on nyt mahdollista käyttää
useimmissa jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja vähintään
kahta kanttoria:
TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor) Sapattivapaalla
syksyn 2021.
D.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin ja San Diegon
seurakuntien kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen seurakunnan kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma
(Kaikki Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa)

Kauneimmat joululaulut – ohjelma
ilmoitetaan myöhemmin.

Our host church:
Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019
https://www.rejoicelutheran.org

Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org
(805) 350-1667

KUUKAUDEN KUVAT

SUOMI-KOULU täyttää tänä
vuonna 30v! Juhlan
kunniaksi haluamme
pistää pystyyn juhla-logo
ja -slogan kilpailun! Auta
meitä keksimään sopiva
logo ja/tai slogan juhlan
kunniaksi.

Seuraava
Suomi-Lehti
ilmestyy 30.10

Ehdotuksesi voit
lähettää osoitteeseen:
suomi-lehti@suomikoulu.com
VOITTAJALLE PALKINTONA
LAHJAKORTTI SUOMIPUOTIIN!

Jos haluat julkaista jutun
tai haluat toivoa aihetta
seuraavaan lehteen,
laita postia osoitteeseen:
suomi-lehti@suomikoulu.com

