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Talven	  selkä	  on	  vihdoin	  taittumassa	  myös	  
Teksasissa!	  Olemme	  saaneet	  todella	  nauttia	  
'kotoisista'	  keleistä	  huulet	  rohteesssa	  ja	  posket	  
punaisina.	  
	  
Koulua	  on	  ehditty	  pitämään	  jo	  pari	  kertaa,	  kivoja	  
tunteja	  on	  ollut,	  ja	  mukavasti	  lapsiakin	  paikalla.	  
Viime	  kerralla	  kahvilassa	  oli	  näyttely	  lasten	  
lumiukko-‐piirustuksista,	  jotka	  he	  olivat	  tehneet	  
ensimmäisellä	  koulukerralla.	  Oli	  paksua	  ja	  laihaa	  

ukkoa,	  hattu	  suorassa	  tai	  kallellaan,	  napit	  peräkkäin	  tai	  vierekkäin,	  .......kaikki	  rakkaudella	  ja	  
hartaudella	  tehtyjä,	  sydämen	  sulattavia	  teoksia!	  Kaikille	  taiteilijoille	  lämpimät	  kiitokset!	  
	  
Seuraavalla	  kerralla	  pidämme	  jäsenkokouksen,	  missä	  valitsemme	  uusia	  johtokuntalaisia	  
tekijäjoukkoomme.	  Olisitko	  sinä	  halukas	  vaikuttamaan	  koulumme	  asioiden	  hoidossa?	  Samalla	  
saisit	  hyvää	  kokemusta	  järjestötoiminnasta	  vieraassa	  maassa,	  vapaaehtoistyökokemusta	  
lasten	  asioiden	  hoitajana,	  mukavia	  yhdessäolohetkiä	  eri	  ikäisten	  koululaisten	  ja	  heidän	  
vanhempien	  kanssa	  sekä	  paljon	  paljon	  muuta	  kivaa.	  Mietithän	  asiaa,	  ja	  otat	  rohkeasti	  
yhteyttä.(iltaleila@verizon.net	  /	  214-‐228	  2429)	  
	  
Kevään	  koulukerta-‐aiheet,	  ryhmät	  ja	  ohjaajat	  löydät	  webbisivuiltamme	  www.suomi-‐
koulu.com,	  mistä	  löydät	  paljon	  muutakin	  hyvää	  tietoa	  koulustamme	  ja	  sen	  toiminnasta.	  
Klikkaamalla	  historia	  palkkia	  löydät	  kohdan	  suomikoululainen,	  sieltä	  pääset	  lukemaan	  
aikaisemmin	  ilmestyneitä	  'suomikoululaisia'	  ja	  fiilistelemään,	  mitä	  kaikkea	  ja	  milloin	  olemme	  
tehneet	  ja	  ketkä	  ovat	  olleet	  tekijöitä.	  Sieltä	  löytyy	  myös	  muistoja	  yhteisistä	  isoista	  
projekteista	  Suomi-‐kirkon	  kanssa	  monen	  vuoden	  ajalta,	  mukavia	  yhdessäolon	  hetkiä	  Suomi-‐
bändin	  kera,	  SNY:n	  avustamia	  tarjoiluja	  jne.	  Käykää	  muistelemassa,	  ja	  uudet	  tutustumassa	  
koko	  Dallasin	  Suomi-‐yhteisön	  toimintaan.	  Löytyy	  tarinaa	  moottoripyöräkerhosta,	  SNY:n	  
toiminnasta,	  ......uutena	  tässä	  lehdessä	  suomalaisten	  Lucky	  Bounce	  Golf	  -‐kerhosta.	  
	  
Toivotan	  vielä	  kerran	  kaikille	  oikein	  hyvää	  tätä	  uutta	  vuotta,	  luodaan	  jälleen	  uusia	  muistoja	  
lapsille,	  vanhemmille,	  tekijöille,	  koko	  Suomi-‐yhteisölle!	  Tule,	  ja	  ota	  ystäväsi	  mukaan,	  ollaan	  
yhtä,	  näytetään	  suomalainen	  sisu	  ja	  yhteenkuuluvuus!	  Ollaan	  avoimia	  yhteiselle	  tekemiselle!	  
	  
Leila	  Jäämuru	  
-‐koulun	  pj.	  
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Helmikuu – ystävien, ystävyyden,   
ystävällisyyden ja valon kuukausi 

    Muistan	  omasta	  nuoruudestani,	  miten	  helmikuu	  	  
	   	   	   toi	  aina	  hymyn	  huulille.	  Kylmä,	  pitkä	  tammikuu	  	   	  
	   	   oli	  selätetty	  ja	  oltiin	  matkalla	  kohti	  kevättä	  ja	  valoa.	  Toki	  myönnän	  
hymyyn	  vaikuttaneen	  myös	  omien	  synttäreiden	  sattuminen	  juuri	  tuolle	  ihanalle	  
helmikuulle	  J	  	  
	  
Helmikuussa	  iloa	  ja	  onnea	  tulee	  jo	  pelkästään	  päivien	  pitenemisestä,	  mutta	  lisäksi	  
iloa	  tuo	  ystävän	  päivä,	  jota	  vietetään	  14.2.	  	  Monissa	  kouluissa	  lapset	  vaihtavat	  
luokissaan	  valentine’s	  kortteja	  ja	  karkkeja.	  Muistan	  viime	  vuonna	  askarrelleeni	  
pojilleni	  valentine’s	  laatikot,	  johon	  kavereiden	  kortit/karkit	  menivät	  sekä	  tietenkin	  
kummallekin	  valentine’s	  yllärit	  vietäväksi	  luokkakavereilleen.	  	  
	  
Tänä	  vuonna	  meidän	  yhteinen	  teema	  on	  Minecraft	  J	  Ostin	  45	  sydäntikkaria,	  
joihin	  sitten	  teipataan/liimataan	  kartongille	  printattu	  Minecraft-‐sydän	  J	  Helppoa	  
ja	  nopeaa	  ja	  pojat	  voivat	  olla	  askartelussa	  auttamassa	  J	  
	  
Ihanaa	  helmikuun	  alkua	  kaikille	  ja	  muistakaa	  hemmotella	  ystäviänne	  J	  
	  
	  
	  

Ollaan	  ystäviä	  jookos?	  
Kuin	  ananas	  ja	  kookos	  
Ollaan	  rypäle	  ja	  rusina	  
Syödään	  pipareita	  tusina	  
Olet	  uskomattoman	  tärkeä	  
Ei	  kukaan	  saa	  sydäntäsi	  särkeä	  
Juodaan	  paljon	  kokista	  
eikä	  välitetä	  mokista.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (alkuperäinen	  Eppu	  Nuotio)	  
 
 

- Katariina 
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UUSI PAAVI 
 
Santa Inesin vanhan lähetysaseman kirkonkellot kutsuvat ihmisiä messuun monta kertaa 
päivässä. Tämä vuonna 1804 perustettu upea ja historiallinen fransiskaanimunkkien 
ylläpitämä lähetysasema sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä asunnostani. 
Kirkonkellot muistuttavat “äitikirkosta”, kuten apotti-isä Michaelilla on tapana ilmoittaa 
minulle.  

 
Roomalaiskatolinen kirkko on kokenut kovia viimeisten 
vuosien aikana. Kun argentiinalaisesta kardinaalista Jorge 
Mario Bergogliosta tuli paavi Franciscus viime vuoden 
maaliskuun 13. päivä, on käynyt selväksi, että uudet 
ajatukset ovat tulleet uuden paavin mukana. Ilahduttavaa 
on, että Franciscuksen käynnistämä ulospäin näkyvä 
sisäinen reformaatio on siirtänyt kirkon huomion olennaisiin 
aikamme oikeudenmukaisuuskysymyksiin kuten köyhyys, 
tasa-arvo, ihmisarvo ja rauha.  

 
Viime marraskuussa paavi Franciscus julkaisi apostolisen kehotuskirjeen nimeltä ”Evankeliumin 
ilo” (”Evangelii gaudium”). Siinä hän toteaa: 
 

“Just as the commandment “Thou shalt not kill” sets a clear limit in order to safeguard 
the value of human life, today we also have to say “thou shalt not” to an economy of 
exclusion and inequality. Such an economy kills. How can it be that it is not a news 
item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is news when the stock 
market loses two points? This is a case of exclusion. Can we continue to stand by when 
food is thrown away while people are starving? This is a case of inequality. Today 
everything comes under the laws of competition and the survival of the fittest, where 
the powerful feed upon the powerless. As a consequence, masses of people find 
themselves excluded and marginalized: without work, without possibilities, without any 
means of escape.”  
 

Virkistävää, syvällistä ja tervetullutta puhetta kirkossa. Juuri tulleen tiedon mukaan 
Franciscuksen seuraava apostolinen kehotuskirje käsittelee ympäristönsuojelua.  
 
Nähtäväksi jää, liikkuuko uuden kapteenin johtama kirkkolaiva ja millä nopeudella. Miten 
reagoivat mahtavat vanhoilliset voimat? Selvää ainakin on, että toivoa on nyt katoliselle 
kirkolle. Tämä taas on hyvä asia myös meille alkuperäisille protestoijille, luterilaisille. Ehkä 
mekin uskallamme nyt kääntää huomiomme evankeliumin iloon ja keskittyä tärkeisiin 
aikamme oikeudenmukaisuuskysymyksiin. 
 
Nähdään kirkolla, 
Pastori Jarmo Tarkki 
www.finnishlutheran.org 
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Suomi-‐kirkon	  tapahtumia	  vuonna	  2014	  :	  
	  
16.02.2014	  klo	  15	  Ystävänpäivämessu	  
13.04.2014	  klo	  15	  Pääsiäismessu	  
25.05.2014	  klo	  15	  Suvimessu	  
21.09.2014	  klo	  15	  Syysmessu	  
26.10.2014	  klo	  15	  Uskonpuhdistusmessu	  
14.12.2014	  klo	  15	  Joulumessu	  
21.12.2014	  klo	  18	  Kauneimmat	  Joululaulut	  
	  
Paikkana	  sama	  tuttu	  vanha:	  
	  	  
Faith	  Lutheran	  Kirkko	  
6000	  Morriss	  Road	  
Flower	  Mound,	  TX	  75028 
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Pallo ei aina pysy väylällä, joskus sitä saattaa 
joutua lyömään aika erikoisistakin paikoista. 

FinnFun golffissa pukeutumista teemaan 
sopivasti 

Tiesitkö että… 
Golf	  on	  maailmanlaajuisesti	  suosittu	  harrastus.	  Paitsi	  hauskaa,	  se	  on	  myös	  terveellistä.	  
Golfin	  pelaaminen	  on	  kyllä	  hieman	  vaarallinen	  harrastus,	  se	  vie	  helposti	  mukanaan.	  	  
Suomessa	  golfin	  aloituskynnys	  on	  korkeampi	  kuin	  täällä	  USA:ssa	  jossa	  pelaamaan	  voi	  
mennä	  kuka	  tahansa	  eikä	  taitovaatimuksia	  ole.	  
	  
Dallasin	  alueella	  golfin	  pelaaminen	  on	  	  hyvin	  edullista,	  4-‐5	  tunnin	  pelikierros	  maksaa	  
tyypillisesti	  20-‐40	  dollaria.	  Dallasin	  alueella	  on	  kymmeniä	  kenttiä,	  kaiken	  tasoisille	  
pelaajille	  sopivia.	  Niille	  pääsee	  pelaamaan	  ilman	  mitään	  jäsenyyksiä	  tai	  pelioikeuksien	  
ostoja,	  sen	  kun	  vaan	  soittaa	  ja	  varaa	  tiiajan	  ja	  menee	  kentälle	  ja	  maksaa	  kierroksen	  
paikan	  päällä.	  Tai	  netissä.	  
	  
Dallasin	  alueella	  toimii	  suomalaisten	  oma	  
golfkerho,	  Lucky	  Bounce.	  Kerho	  on	  toiminut	  
täällä	  jo	  toistakymmentä	  vuotta	  ja	  jäseniä	  on	  
nykyisin	  noin	  50.	  Kaikki	  alkuperäiset	  jäsenet	  
ovat	  muuttaneet	  jo	  täältä	  pois	  mutta	  osa	  on	  	  
jatkanut	  etäjäsenenä.	  Kesällä	  	  
heitä	  vielä	  näkee	  mm.	  	  
Hannu	  Impolan	  Kalajoella	  järjestämässä	  	  
Kerttula-‐golf	  kisassa.	  
	  

Täällä	  Dallasissa	  kerholla	  on	  monenlaista	  
toimintaa,	  virallisten	  kerhon	  
mestaruuskisojen	  lisäksi	  hupikisoja	  Vapun	  
aikaan	  FinnFun	  golfin	  merkeissä	  ja	  
loppuvuodesta	  pikkujoulugolffeissa.	  Näissä	  
kisoissa	  on	  hauskanpito	  etusijalla	  eikä	  
totinen	  mailan	  varren	  puristelu.	  Yhteisiä	  
pelejä	  järjestetään	  muinakin	  aikoina	  
viikonlopuille	  ja	  torstai	  iltapäivisin	  
Grapevinen	  kentälle.	  	  
Aloittelijoille	  ja	  muuten	  vähän	  pelanneillle	  
on	  annettu	  silloin	  tällöin	  opastusta,	  ihan	  
suomeksi.	  
 

Jos	  laji	  kiinnostaa,	  ota	  yhteyttä.	  Uudet	  pelaajat	  ovat	  aina	  tervetulleita	  mukaan.	  	  Esim.	  
Facebookista	  löytyy	  Lucky	  Bounce	  Golf	  Club.	  	  
–Jouni	  Saastamoinen	  

Lucky Bounce Golfkerho 
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Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee 
nysäpiipun, nysäpiipun  
suuhunsa sulkee. 
Olalle he taputtavat ystävää  
ja veikkaa 
hangella heittelevät kupperiskeikkaa. 
 

Lumiukko, lumiukko pyöreä  
kuin pulla 
hauskaa on sun kerallasi 
leikkimähän tulla. 
Kädessä on keppi ja  
nappina on hiili 
ketterä on pyörimään kuin 
automobiili. 
 
Lumiukko lumiukko hauska  
on vasta 
silmät ovat hiilestä ja  
nenä porkkanasta  
Iloisesti se hyppelee kun 
pakkanen vain paukkaa, 
lämpimällä laihtuu voi voi ukko 
raukkaa 

Lumiukot 

Kevätlukukauden	  ensimmäisellä	  Suomi-‐koulukerralla	  tuntien	  aiheena	  oli	  suomen	  
talvi.	  Lasten	  kanssa	  mietittiin	  erilaisia	  talvipuuhia	  ja	  monen	  suosikkipuuhaksi	  
paljastui	  lumiukon	  tekeminen	  ja	  niinpä	  oppilaat	  saivat	  omin	  käsin	  taiteilla	  
muhkeita	  lumiukkoja	  J	  	  
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Hyvää	  syntymäpäivää	  kaikille	  
tammikuun	  sankareille	  J	  

	  
	  

	  
	  

	  

 Aaron Savolainen, 11.1. 8v 

Vuosi	  2014	  on	  hyvällä	  alulla,	  mutta	  kirjaston	  käyttöaste	  laskee	  huolestuttavasti	  koko	  
ajan.	  	  Vaikka	  meillä	  on	  yli	  3000	  lainattavaa	  nidettä,	  ei	  lainaajia	  ole	  tarpeeksi.	  
Emmekö	  lue	  enää	  kirjoja?	  Eikö	  kirjoitettu	  kirja	  kansissa	  ole	  tarpeeksi	  'seksikästä'?	  
Eikö	  suomalainen	  kirjallisuus	  jaksa	  kiinnostaa	  täällä	  'rapakon'	  takana?	  Emmekö	  osaa	  
enää	  lukea	  suomen	  kieltä?	  Eikö	  lapsille	  lueta	  enää	  iltasatuja	  kirjoista?	  Onko	  kirjat	  
liian	  raskaita	  'tabletteihin'	  verrattuna?	  Eikö	  meillä	  ole	  enää	  käsivarsilihaksia	  kirjoja	  
kotiin	  kantamaan?	  Kuka	  tietää	  vastaukset	  näihin?	  Paljon	  kysymyksiä,	  useimpiin	  voi	  
vastata	  'ei'	  ja	  pariin	  'kyllä'.	  
	  
Nykyaikana	  kaikki	  toimii	  rahan	  voimalla,	  lasketaan	  käyttöasteita,	  mietitään	  
tulevaisuutta	  ja	  kannattavuutta!	  	  Meidänkin,	  Suomi-‐koulussa,	  pitää	  miettiä	  näitä	  
asioita.	  
	  
Tehdään	  helmikuusta	  lukukuukausi!	  Herätelkäämme	  toisiamme	  lukemisen	  iloihin.	  
Tulkaa	  käymään	  maailman	  suurimmassa	  Suomi-‐koulun	  ylläpitämässä	  kirjastossa,	  
lainatkaa	  kirjoja	  itselle,	  lapsille	  ja	  täällä	  käyville	  sukulaisille.	  Nauttikaa	  suomen	  
kielestä,	  kyvystä	  lukea	  omalla	  äidinkielellä,	  iloitkaa	  ja	  viihtykää	  hyvien	  kirjojen	  
parissa!	  
	  
Toivotan	  kaikki	  mukaan	  tähän	  kampanjaan,	  pidetään	  kirjasto	  Dallasissa!	  
	  
-‐Leila	  

Kirjaston Kuulumisia 
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