
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia joulua odotellessa! 
 

Juhlia juhlien perään, siitä on tehty Teksasilainen joulun odotus! 

Kauhujen päivästä (Halloween) päästyämme alamme kiittämään (Thanksgiving) urakalla ennen joulun 

(Christmas) saapumista. Tässä vauhdissa muutama kuukausi menee ihan kuin itsestään, ja kyky 

nauttia ja iloita kaikista valmisteluista ja itse juhlasta vaatii melkoista ajanhallintaa ja taitoa. 

 

Me Suomi-koululla laitamme vielä yhden juhlan mukaan listaan, ja sehän on koulumme 25-

vuotisjuhlallisuudet "Inspiroidu Isänmaastamme - Suomi-kylä 25- vuotta" teeman alla. Juhlat ovat 

kaikille avoimet ja toivomme runsasta osanottoa tutustumaan koulumme toimintaan, samalla tämä on 

lähtölaukaus SUOMI 100 -juhlavuoden juhlintaan, mikä jatkuneen koko ensi vuoden huipentuen 

Suomi-Amerikka business-killan (FABG) järjestämiin 100- vuotis Itsenäisyyspäiväjuhliin. 

 

Joulukuun 3. on siis todella kiireinen päivä, mutta toivottavasti mahdollisimman monet tulisivat 

juhlistamaan koulua ja illalla sitten Suomen itsenäisyyspäivää, missä Ryti-stipendiaatit esitellään ja 

palkitaan (kts. mainos sisälehdiltä). Golffaamaan pääsee seuraavana lauantaina ja sunnuntaina 11. 

joulukuuta pidetään kauneimmat joululaulutilaisuus, mihin me kaikki pääsemme laulamaan ja 

osallistumaan vaikkapa kuuntelemalla kaunista joulumusiikkia. 

 

Eli laitappa kalenteriisi seuraavat juhlat Suomi-yhteisön kanssa pidettäviksi 

3.12 Suomi-koulun 25- vuotis juhlat klo 10.00 - 

3.12 FABG Itsenäisyyspäiväjuhlat 17.30 - 

10.12 Luncky Bounce Golf-kerhon pikkujoulugolf 

11.12 Suomi-kirkon joululaulutilaisuus ja Suomi-puoti klo 15.00 - 

 

Oikein hyvää kiitospäivän odotusta ja nähdään lauantaina Suomi-koululla! 

 

-pj. Leila Jäämuru 

 

Suomikoululainen 
                           Marraskuu, 2016 
 



 

 

 

 

  



Suomi-koulu päivät ja aiheet 

 

 

 

 

 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 
Kirjasto ja puoti on auki keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 11.30-13.30 sekä 
Suomi-koulupäivinä alkaen klo 10. 
 
Kiitospäiväviikolla kirjasto ja puoti on auki poikkeuksellisesti vain tiistaina 22. 
marraskuuta 2016 klo 11.30 -13.30. Tervetuloa herkkuostoksille ja lainaamaan 
mukavaa lukemista! Suomalaista ja saksalaista ruisleipää saatavilla myös tuona 
päivänä. Varmista omasi varaamalla etukäteen! 
 
Suomi-puoti on paikalla myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa sunnuntaina 
11.12.2016 klo 15.00 Coppellin kirkolla. 
 
Viimeisimmät karkkiuutuudet: 
 

 
 
 
 
 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 
  

http://www.facebook.com/suomikirjasto


 
 

 
 
 

KUTSU ITSENÄISYYSPÄIVÄN VASTAANOTOLLE LAUANTAINA 3.12. 
  

Suomen 99. itsenäisyspäivän vastaanotto pidetään perinteiseen tapaan lauantaina 3.12. klo 17:30 alkaen Irvingin 

kauppakamarilla. Luvassa on hyvää seuraa, (lyhyitä puheita), suomalaista musiikkia ja perinteiseen tapaan tänä 

vuonna taas myönnetään suomalaista syntyperää oleville High School Senioreille FABG-stipendit, joita 

sponsoroimassa on myös Suomi-koulu. Tule mukaan juhlistamaan Suomen itsenäisyyspäivää ja suomalaisia 

nuoria. 

  

Suomen 99. Itsenäisyyspäivän vastaanotto 

Aika: La 3.12. klo 17:30-20:00 

Paikka: The Greater Irving-Las Colinas Chamber of Commerce, 5201 N O'Connor Blvd, Irving, TX 

75039 

Pääsymaksu: $20 sisältää tervetulomaljan ja iltapalaa (maksetaan ovella – lipputulot menevät lyhentämättömänä 

stipendirahastoon) 

Ohjelma: 

17:30     Saapuminen ja vapaata seurustelua 

18:00     Virallinen ohjelma 

-        Lippujen sisääntulo 

-        Kansallislaulut 

-        Malja itsenäiselle Suomelle 

-        K.J. Ståhlberg-stipendit suomalaissyntyisille High School-senioreille 

-        Arvonta, jonka tuotot menevät lyhentämättömänä stipendirahastoon (palkintoina mm. 

suomalaista lasia) 

  

Etukäteismaksua ei peritä, mutta sopivan ruoka- ja juomamäärän varaamiseksi, pyydämme ilmoittautumaan 

sähköpostilla osoitteeseen sami.simula@iki.fi. Lisätietoja saa samasta osoitteesta. 

  

Tervetuloa! 

  

FABG ja Suomi-koulu. 

  

mailto:sami.simula@iki.fi


 
 
 
 
 

TIEDOITE 27.10.2016 
 

 
 

Finnish-American Business Guild 
 

FABG:n eli bisneskillan tarkoitus on yhdistää suomalaisia ja suomalaisia firmoja sekä 

keskenään että paikallisten ihmisten ja yritysten kanssa. Tarjoamme ilmaiseksi neuvoja 

ja kontakteja yksilöille ja yrityksille, jotka toimivat tai haluavat toimia DFW alueella. 

Olemme osa suomalaisten kauppakamarien USA:n verkostoa. 
 

Päätapahtumamme on vuosittainen itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa juhlistetaan 

Suomen itsenäisyyttä ja palkitaan suomalaisia ja suomalaissyntyisiä high school-

senioreita stipendeillä, jotka on nimetty Suomen presidenttien mukaan. Lisäksi 

järjestämme Hockey Night-iltoja ja kysynnän mukaan esitelmiä tai yritysvierailuja. 
 

Killan toiminta ei ole rajattu millekään pienelle piirille, vaan käytännössä kaikki, jotka 

ovat toiminnasta kiinnostuneita, ovat tervetulleita mukaan. Tapahtumiin voi osallistua, 

vaikkei haluaisikaan liittyä jäseneksi. Tervetuloa mukaan. 
 

Lisätietoja http://www.fabg-dallas.com tai Dallas.FABG@gmail.com 
 

 

 
  

http://www.fabg-dallas.com/
mailto:Dallas.FABG@gmail.com


 

 
 
 
 

TIEDOITE 3.10.2016 
 
 
 
 
 

Finnish American Business Guild on päättänyt jatkaa perinteitä ja juhlistaa 

koulunsa päättäviä suomalaisia nuoria tällä kertaa ’Ryti’-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 Suomi- yhteisön hyväksi 
 

• Olla mukana juhlassa vastaanottamassa stipendiä 
 

Jos täytät nämä vaatimukset, niin vastaa hakulomakkeen kysymyksiin omalla 

persoonallisella tavallasi sekä kirjoita lyhyt aine (englanniksi) yhdestä annetuista  

aiheista.  

 

Lähetä  hakemuksesi  viimeistään  22.11.2016 sähköpostilla osoitteeseen 

fabg.scholarships@gmail.com. 

 

Tarkempia lisätietoja vjaamuru@verizon.net. 
 

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 kuvallinen esitelehtinen, joka jaetaan juhlan 

osallistujille. 
 

Tämä on oiva tilaisuus laittaa CV kuntoon yliopistohakemuksia varten. 
 
  

mailto:fabg.scholarships@gmail.com
mailto:vjaamuru@verizon.net


 
 

 
Lucky Bounce Pikkujoulugolf 
  
Aika: Lauantaina 10.12. klo 11-12 (lähtö) 
Kenttä: Ilmoitetaan myöhemmin (DFW:n alueella) 
Osallistumismaksu: Jäsenille noin $30 ja ei-jäsenille noin $40. 
Pelimuoto: Parikisa, jonka muoto ilmoitetaan myöhemmin 
  
 
Kisassa on tarkoitus pitää hauskaa ja pelata stressitöntä golfia, jossa ei tarvitse olla 
pelkästään oman pelin varassa. Kisaan voi ilmoittautua parin kanssa tai yksin, jolloin 
sopiva pari valitaan ilmoittautuneiden joukosta. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
tavarapalkintoja. 
  
Tervetuloa mukaan! 
 
Ilmoittautumiset osoitteeseen: luckybouncegolfclub@gmail.com 
 
 
 
  

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


 

Ohjaaja esittely 
 
 
 

Muutimme perheen kanssa Texasiin kesällä 2016, ja aikomus on 

viettää täällä pari vuotta. Koulutukseltani olen taiteen maisteri, 

kiinnostuksen kohteet ovat kuvataide ja kirjallisuus. Ennen 

muuttoa tänne työskentelin päiväkodissa lastentarhanopettajana 

1-3 vuotiaiden lasten kanssa. 

 

Terveisin, 

Lotta 

 
 
 
 
 

 

 

  



Suomi-koulun isien kerta – isien työpajat 

 

 

 

Vedin yhtä Suomi-koulun Isien kerran kolmesta 'työpajasta'. Tavoitteenani oli lapsien tutustuttaminen 

tietokoneohjelmointiin, kannustaa loogiseen ajatteluun ja pitää samalla hauskaa. Alle 30 minuutin 

kesto asetti tiettyjä rajoitteita sisällölle, mutta toisaalta nuorimmat lapset eivät osanneet vielä oikein 

lukeakaan, joten liian syvälle teoriaan ei voitu mennäkään. 

 

 

 



Pienen teemaan johdattelun ja motivoinnin jälkeen lapset saivat tehtäväkseen suunnitella 

kuvitteelliselle Suomi-robotille käskylistauksen, jolla robotti saataisiin nappaamaan pesäpallo lattialta 

ja tiputtamaan se roskakoriin. Käskylistauksen sai suorittaa lattiaan teipatun ruudukon avulla. Oli 

hauska huomata kuinka monilla lapsilla tuli ikäänkuin 'ahaa-elämys', jonka jälkeen käskylistauksen 

laatiminen eteni loogisesti ja vaivatta. Moni onnistui tehtävässä ja pallo saatiin toistuvasti 

tavoitteeseen. Toisaalta joillain oli pieniä virheitä aivan alkuvaiheessa, jotka sitten sotkivat muuten 

oikeellisen loppuosan ohjelmasta. Tämäkin toivottavasti auttoi hahmottamaan kuinka tietokone 

suorittaa ohjelmia; juuri niinkuin käsket mutta ei välttämättä kuten olisit toivonut. 

 

 

 

Jatkossa voitaisiin pitää esimerkiksi isommille, jo luku- ja kirjoitustaitoisille lapsille, muutaman tunnin 

mittainen laajempi perehdytys aiheeseen, jossa tietokonetta ihan oikeasti päästäisiin ohjemoimaan. 

Suomessa ohjelmointi on tästä vuodesta lähtien osa peruskoulujen opetusohjelmaa. Lisätietoa 

ohjemoinnin opetuksesta lapsille loytyy mm. opetushallituksen sivuilta www.koodi2016.fi.  

 

Kiitos Nokia Networksille tilojen käyttömahdollisuudesta ja etenkin Suomi-koulun innostuneille lapsille, 

jotka jaksoivat olla mukana ja osallistua työpajaan. 

 

-Lasse Toimela 

 

  

http://www.koodi2016.fi/


Muita isen vetämiä työpajoja olivat askartelupaja, jossa tehtailtiin paperilennokkeja sekä 

laskuvarjohyppääjiä sekä musiikki paja, jossa laulettiin ja soitettiin yhdessä. 

 

 

Askartelu: Tonin ja Heikin opastuksella paperilennokkien ja laskuvarjojen teko 

 

 

Musiikki: Simon säestämänä laulua ja soittoa. 

 
  



 
  
 

 

 

 

 

 

  



 

Suomikirkon kuulumisia 

KURPITSAPIIRAKAA, KIITOS 

 

Ensimmäinen Thanksgiving –kokemukseni oli Cincinnatissa vuonna 1978. Olin saanut stipendin 

Kirkkojen maailmanneuvostolta väitöskirjan tekoa varten Hebrew Union Collegessa, 

reformaatiojuutalaisessa rabbiinikoulussa.  

 

Rabbi, filosofian professori, Alvin Reines kutsui minut viettämään aitoa amerikkalaista perheen ja 

ystävien juhlaa omaan upeaan vanhaan tudor –tyyliseen kotiinsa. Otin kutsun iloisesti vastaan, 

varsinkin kun minulle kerrottiin, että kutsu oli harvinainen ja merkitsi sitä, että minut oli hyväksytty 

arvokkaaseen sisäpiiriin. 

 

Kaikki oli uutta: kurpitsapiirakka, bataatti (sweet potato) enkä ollut koskaan aikaisemmin nähnyt 

kokonaista isoa kalkkunaa ruokapöydässä. Eniten kuitenkin kummastelin kurpitsapiirakkaa – miltähän 

tuo omituista nimeä kantava kuparinkeltainen kummajainen maistuu? Mieleeni tulivat äitini opetukset: 

kaikkea on maistettava, mistään ei ole pidettävä. Suureksi ilokseni totesin, että kurpitsapiirakka ei 

maistunutkaan kuvittelemaltani kurpitsalta, vaan piparkakulta! Meistä tuli välittömästi hyviä ystäviä. 

 

Thanksgiving on upea amerikkalainen perheiden ja ystävien juhlaperinne. Mielenkiintoista juhlassa on, 

että kaikki ihmiset, uskonnollisesta taustasta riippumatta voivat osallistua. Aiheena on kiitollisuus, 

kiitollisuus siitä, mitä meillä on. Sillä mitä meillä on, mitä emme olisi saaneet? Jopa oma elämämme 

on tullut lahjana meille.  

 

Mestari Eckhart, 1300-luvun vaihteessa elänyt saksalainen filosofi ja kristillinen mystikko, on esittänyt 

tiettävästi kaikkein lyhyimmäin rukouksen: ”Kiitos”. Tämä rukous on helppo oppia ja muistaa eikä vie 

paljon aikaa! 

 

Happy Thanksgiving! 

Kirkolla nähdään. 

Pastori Jarmo Tarkki 

Joulukuu, 2014 

 



Suomikirkon loppusyksyn 2016 tapahtumat: 

 

 

11.12 Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut klo 15 

 

Suomi-puoti on paikalla myös Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa, jolloin on vielä mahdollisuus 
ostaa Suomi-puodin herkkuja. 
 
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

 

  



 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 
iltaleila@verizon.net 

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Omput 1-2, Pellet,  
Sanna Siurumaa ja Niina Havia 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
antti.siika-aho@ramboll.fi 
sihteeri@suomi-koulu.com 

 

Röllit 3-5 
Annukka hietala ja Jenni Vänttinen 
annukka.hietala@outlook.com 
jenni.vanttinen@hotmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
htiainen99@gmail.com 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Koululaiset 6-8 
Saija Taavettila ja Iida Leppäranta 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 

Isot koululaiset 
Milla Eskelinen 
milla.eskelinen@gmail.com 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 
 

Tex-lapset 
Taylor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

Koulutusvastaava 
Kati Wilska-Havia 
koulutusvastaava@suomi-koulu.com 
 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen 

Asiantuntija jäsen 
Santeri Leskinen 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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