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Tässä
numerossa:

Niin on taas vuosi vierähtänyt ja 2020 kolkuttaa jo ovella..
Suomiyhteisöllä ja Suomi-koululla on ollut vilkas syksy. Paljon on ollut
hienoja tapahtumia, on mukavaa että me suomalaiset kaukana
kotimaasta voimme tehdä ja toimia yhdessä. 
 
Suomi-koulu jatkaa toimintaa kevätkauden ensimmäisellä
koulukerralla 11.1 tuttuun tapaan klo 11.11 Cypress Watersissa.
Toivottavasti myös muut suomiyhteisön järjestöt herättelevät toimintaa
ensi vuoden alussa. Mutta kohta koittaa aika hiljentyä joulun viettoon,
muistella taakse jääneen vuoden saavutuksia ja olla kiitollinen kaikesta
sen tuomasta elämästä, ja ottaa oppia vastoinkäymisistä.
 

Suomi-lehti toivottaa kaikille lukijoilleen oikein
rauhallista joulua ja Hyvää Uutta vuotta 2020! Ensi
vuonna taas tavataan!!

On aika rauhoittua ja hengähtää.

Joulu tulla jolkottaa!

Joulukuu 2019

Hyvää
Joulua!
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Pj. Leila Jäämuru

Menneen vuoden ajatuksia..

Jouluvalot loistavat iltaisin yhtä kauniisti täällä
Teksasissa kuin koto-Suomessakin luminietosten
keskellä. On aika hiljentyä ja nauttia tämän vuoden
hedelmistä sekä kerätä voimia tulevalle vuodelle.
Suomi-yhteisön yhteinen menoviikko oli iloista menoa
ja meininkiä täynnä (lue tapahtumista lisää lehden
sisäsivuilta). Tällaiset yhteistapahtumat on suunnattu
koko porukalle ja sen vaikutus koko yhteisömme
toimintaan on tärkeää, vaikka olisi surua ja huolta
tästä päivästä sekä pelkoa tulevaisuudesta. Monet
miettivät aika-ajoin tulevaisuutta Teksasissa vai jossain
muualla? Mitä teemme? Miten perhe voi? Jäämmekö
vai lähdemmekö? Minne menemme? Monet
kysymykset jäytävät ja vievät monen perheen ilon ja
kiinnostuksen yhteisön toimintaan, on vaikea
kiinnostua yhteisestä hyvästä/toiminnasta, jos huoli
omasta jaksamisesta ja läheisistä on suuri. Aina pitäisi
jaksaa muistaa, että yhteisöllisyys ja pyyteetön
antaminen/auttaminen antaa hyvän mielen ja rauhan
myös antajalleen.
 
Syyskuussa koulu aloitti uusissa NOKIAn tiloissa, johon
kirjasto ja puoti muuttivat jo kesäkuussa. Nyt meillä on
väljyyttä ja huipputekniikkaa luokkahuoneissa, suuri
yhteisaula ja kahvila, mikä on tuonnut vanhemmat
jälleen koululle koulutuntien ajaksi viihtymään. On
ollut ihana seurata puheensorinaa ja ajatustenheittoa,
iloa ja naurua. Meillä on mahdollisuus toteuttaa
maailman parasta Suomikoulu-opetusta ja
kirjastotoimintaa, kaikki on vain meistä tekijöistä kiinni,
ja etenkin teistä vanhemmista että jaksatte ja koette
tärkeäksi lasten tuomisen Suomi-kouluun.

Suomi-koulun vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet
kovilla kuluneen vuoden. Kun yksi ei enää jaksa, muut
kannattelevat häntä hetken matkaa, ja taasen hän
jaksaa jatkaa, - toinen toista tukien olemme saaneet
todella paljon aikaan. Haluankin kiittää Teitä kaikkia,
jotka teette työtä meidän kaikkien puolesta Suomi-
koululla ja Suomi-koululle. Te, jotka suunnittelette ja
päätätte kaikesta johtokunnassa, jotka opetatte ja
ohjaatte lapsiamme koulussa ja jotka uurastatte
kirjastolla ja Suomi-puodissa. Kiitän Teidän kaikkien
avuliaita käsiä, jotka ovat auttaneet meitä muutoissa ja
tavaroiden kannoissa ja säilyttämisissä. Kiitos kun
olette jaksaneet tuoda lapsenne kouluun ja käydä
samalla kirjastolla. Kiitän kaikkia niitä Suomi-yhteisön
jäseniä, jotka millään tavalla ovat auttaneet ja tukeneet
meitä - Suomi-koulua. Te olette meille tärkeitä!
 
Haluan vielä mainita FABG:n aloittaman nuorille
suunnatun stipendi-ohjelman, jonka ensimmäisestä
tilaisuudesta tuli mieleenpainuva Gala 2010
yhteydessä. On hienoa nähdä, ettei Suomi-yhteisö
unohda näitä nuoria, jotka ovat aloittamassa
uurastustaan tuleviin ammatteihinsa, vaan haluaa
tukea heitä. Nämä nuoret ovat nyt  "Ukko-Pekkoja"
 presidentti  P. E. Svinhufvud' n mukaan. Onneksi
olkoon kaikille stipendiaateille ja menestystä tuleville
vuosille. Jaana Simulan ja Vesa Jäämurun  kirjoittama
juttu Itsenäisyyspäiväjuhlasta löytyy lehden sivulta 9 ja
sen ohessa Samuli Hirvilammen kirjoittama aine
sivulta 10, joka palkittiin erillisellä kunniakonsulin
stipendillä.
 
 Toivotan kaikille oikein lämmintä joulunaikaa sekä
tulevalle vuodelle 2020 onnea ja menestystä!
 
-Leila
Ps. Nähdäänhän tammikuun 11 pv.  Suomi-
koululla,  viimeistään!

Aina pitäisi jaksaa muistaa,
että yhteisöllisyys ja

pyyteetön antaminen/
auttaminen antaa hyvän
mielen ja rauhan myös

antajalleen.



Aurinkoisena aamuna 23.11 Kellerissä
suomiyhteisöllä oli hieno mahdollisuus
päästä tutustumaan Mixed Martial Arts'in ja
itsepuolustuksen maailmaan. Kimmo
Korhosen johdolla koko All American MMA
salin tiimi antoi meille suomalaisille erittäin
hyödyllisen ja mielekkään alkeiskurssin
itsepuolustuksesta.
 
Kurssi aloitettiin ensin lämmittelemällä ja
venyttemällä, ettei sattuisi vahinkoja. Sitten
siirryttiin kaikkia viihdyttäneeseen MMA
liikehtimiseen: jänishyppelyyn,
karhukävelyyn, polvikävelyyn ja ryömintään.
Nämä harjoitteet saivat nauruhermot
sykähtelemään kaikilla!
 
 

Sitten oli aika päästä tositoimiin, eli
aloimme harjoitella oikeaa lyömäasentoa ja
tekniikkaa. Sääret laitettiin myös koville
potkuharjoituksilla. Lopuksi kävimme vielä
läpi mattopainin ja niin sanotun take
down'in tekniikkaa.
 
Oli todella hienoa nähdä miten
urheilupäivä sai kaiken ikäiset suomalaiset
urheilemaan ja nostattamaan monet
sydämensykkeet kattoon. Kurssi oli erittäin
rento ja hyväntuulinen. Kaikista
tärkeimmän opetuksen Kimmo kuitenkin
antoi kertomalla ja terästämällä miten
oikeassa vaaratilanteessa toimitaan.
 
Hikoilun ja kovan työn päätteeksi
herkuttelimme pitsalla, että saatiin poltetut
kalorit takaisin.. Kellerin All American MMA
tiimi oli jo antanut meille kaikille niin paljon,
mutta lopussa he yllättivät kaikki antamalla
kuukauden ilmaisen salijäsenyyden!
Iso kiitos koko All American MMA tiimille!!

Suomiyhteisön Urheilupäivä
All American MMA salilla

ALL AMERICAN MMA
HARD WORK BEATS TALENT

Linkki
salin

sivuille

Linkki
Suomi-
kolun

sivuille
 

https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB
http://www.suomi-koulu.com/
https://www.allamericanmma.com/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bEfeLHjPdHRYmiMXd4JFgMN_mHbxyHUq8cnMqMZyeTfrLjQgBKJLpEaAgHQEALw_wcB
http://www.suomi-koulu.com/


Joulukuun seitsemäntenä päivänä
Suomi-koulu kokoontui päättämään
lukukautensa itsenäisyyspäiväjuhlan
merkeissä. Alkuun koululaiset
tutustuivat Suomen syntymäpäivään ja
miten sitä vietetään Suomessa. Sitten
toteutimme pienryhmissä Suomi-
aheisen tietovisan. Tietäisitkö sinä,
kuka Suomen presidenteistä on
voittanut korkeushypyn SM-kultaa? 
 
Tietokisan jälkeen muistelimme
kulunutta lukukautta Vesan tekemien
videoiden muodossa. Tällä
lukukaudella suunnistettiin kuvien
avulla koulun lähiympäristössä,
lähdettiin maailmanympärysmatkalle
koulun uusissa tiloissa sekä taiteiltiin
Taru johdolla ja paljon muuta!
Koululaisille parhaiten oli jäänyt
mieleen taideteokset sekä MMA-
liikuntakerta. 
 

 
Sitten oli aika jakaa todistukset sekä
arvo-pinssit. Jokainen koululainen sai
lukukauden suorituksesta todistuksen,
kaksi pinssiä sekä lakupatukan. Kun
todistukset oli jaettu siirryimme
juhlakulkueena presidentin
vastaanotolle. Kättelyiden jälkeen
lauloimme yhdessä Suomen
kansallislaulun, josta alkoi juhlatanssit.
 
Tanssimme riemukkaasti suomalaisen
ja suomi-teemaisen musiikin tahdissa.
Kuulimme ainakin Robinin,
Hevisauruksen ja Jenni Vartiaisen
säveliä. Kun tanssijalka alkoi kunnolla
vipattamaan oli aika opetella yhdessä
Letkajenkka. Letkajenkan jälkeen
pääsimme nauttimaan juhlapöydän
antimista. Tarjolla oli karjalanpiirakoita
munavoilla, korvapuusteja,
mokkapaloja, cocktail-tikkuja sekä
sinistä juhlajuomaa. Tanssit jatkuivat
rennoissa meiningeissä kunnes viimein
hiljeni juhlamusiikki ja koululaiset
siirtyivät loman viettoon.
 
Suomi-koulu toivottaa kaikille ihanaa
joulua ja nähdään taas ensi vuonna! 

Suomikoulun uutisia

Video linkki
juhlasta

http://www.suomi-koulu.com/
https://youtu.be/2ZDFR2W302I


Kuukauden sana

Kuukauden

vitsi

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA
Väritä minut

JOU-LU-PUK-KI

Kuukauden loru

Kaksi lumiukkoa seisoskeli
pihamaalla.
- Voitko tuntea porkkanan
tuoksun? kysyi toinen.
- En, mutta tunnen hiilen
maun, vastasi toinen.

Miksi kutsutaan vanhaa
lumiukkoa?
- Vedeksi

Ristinolla

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Miksi avaruuden kaasu- ja pölypilvestä
syntyy joskus tähti ja joskus planeetta?
 
YLEENSÄ tähti syntyy aina ensin.
Planeetat muodostuvat sitten tähden
ympärille yli jääneestä aineesta.
 
Tähtien välisessä avaruudessa aine on
pääosin kaasua. Pölyä siitä on vain yksi
sadasosa.
 
Kaasu ja pöly eivät ole jakautuneet
avaruuteen tasaisesti, vaan siinä on
hyvin tyhjiä sekä tiheitä alueita.
Avaruuden aine liikkuu jatkuvasti. Siksi
siihen syntyy uusia tihentymiä ja
vanhoja harvenee.Joskus tihentymät
muodostuvat niin tiiviiksi pilviksi, että
pilven oma vetovoima alkaa vetää lisää
ainetta puoleensa. Silloin pilvi alkaa
luhistua kasaan oman vetovoimansa
vaikutuksesta. Tällaisen luhistuvan
pilven keskukseen kertyy eniten ainetta.
Kun sitä on kertynyt tarpeeksi, syntyy
uusi tähti.Kun tähti on syntynyt, pilven
jäljelle jääneestä aineesta tiivistyvät
tähteä ympäröivän aurinkokunnan
kiertolaiset, planeetat ja
asteroidit.Joidenkin tutkimusten
mukaan on mahdollista, että planeettoja
syntyy tähtienvälisissä pilvissä ilman
emo tähteä. Näin käy, jos pilven
tihentymässä ei ole tarpeeksi ainetta
tähden muodostumiseen.

Kuukauden tiede
kysymys Opi lisää

suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
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!

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi
http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu


Kirjaston
kuulumiset

Suomi-kirjasto ja puoti kiittää kaikkia
asiakkaitaan ymmärryksestä ja
kärsivällisyydestä vuoden aikana
tapahtuneen muuton ja uusien tilojen
käyttöönoton yhteydessä.
 
Joulukuussa kirjasto ja puoti ovat auki joka
arkipäivä maanantaihin 23.12.2019 saakka,
jonka jälkeen rauhoitumme joulun viettoon.
Välipäivinä kirjasto on auki maanantaina
30.12. sekä tiistaina 31.12. Uuden vuoden
jälkeen aloitamme maanantaina 6.1. ja
jatkamme siitä normaalin aikataulun
mukaan. Aukioloaika on kaikkina päivinä
11.30 - 13.30. Tuoretta ruisleipää on
saatavilla vielä keskiviikkona 18.12.
 
Tervetuloa lainaamaan juhlapyhiksi
luettavaa. Kirjastolta löydät uusimmat
aikuisten dekkarit ja paljon mukavaa
luettavaa lapsille ja nuorille. Puodissa on
runsas valikoima herkkuja joulupöytään
sekä paketeiksi pukinkonttiin. Myytävänä
on myös Suomi-koulu kangaskasseja ja
mukeja.
 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
kirjaston vapaaehtoisväeltä!

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


Joulu Brunssi
3.12Linkki Daamien

sivuille

Dallasin Daamit järjestivät tiistaina
3.12. jo perinteeksi muodostuneen
joulubrunssin. Daamien
johtokunnan väki oli valmistellut
brunssipöytään ruisleipiä niin lohella
kuin kinkullakin, riisipuuroa hedelmä
soseen kera sekä muita ihania
herkkuja, kuten joulutorttuja ja
pipareita. Löytyihän pöydän
antimista tottakai myös suomalaista
suklaata ja maljaa nostettiin
jouluisella Poinsettialla. 
 
Kiitokset Annelle, joka emännöi
joulubrunssin ja oli ehtinyt Daameja
varten koristelemaan kotinsa oikein
ihanaan joulutunnelmaan. Aalto
maljakot olivat saaneet koristusta
kuusen oksista, mikä toimi erittäin
hyvin ja herätti keskustelua. Ehkä
tästä vinkki siis teidänkin
joulupöytään? 😉 
 
 

Keskustelua herätti myös tulevat
Suomi-tapahtumat ja Dallasin
Daamien seuraava tapaaminen.
Pidämme jouluisen drinkki-illan
sunnuntaina 15.12. Cypress
Watersin Eno’s ravintolassa alkaen
klo 18. Kaikki kynnelle kykenevät
Daamit on kutsuttu nauttimaan
yhdessä ja pysähtymään hetkeksi
joulukiireiden ohella. Ilmoitattehan
pääsystänne drinkki-iltaan joko
Sinille sihteerisny@gmail.com tai
Facebook-tapahtumassa. 
 
Linkki tapahtumaan
 
 
Dallasin Daamit toivottaa kaikille
oikein tunnelmallista joulun aikaa! ❤

https://www.facebook.com/groups/1401721229889229/
https://facebook.com/events/2605986449447982/?ti=icl


Suomen Itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin
perinteisissä ja juhlavissa tunnelmissa Omni Dallas
Hotel Park Westissä. Suomalaisen kauppakillan
järjestämälle illalliselle osallistui 65 vierasta, mukana
mm. kunniavieraina Suomen Pohjois-Teksasin ja
Oklahoman kunniakonsuli Kenneth Niesman
puolisoineen, FABG:n perustajajäsen ja Oregonin
Suomen kunniakonsuli Vesa Vihavainen, Lockheed
Martinin Suomen maajohtaja Scott Davis sekä
juhlan pääpuhujana, Nokian matkapuhelinverkkojen
markkinoinnin johtaja Sandro Tavares.
 
Lippukulkueen ja kansallislaulujen jälkeen FABG:n
puheenjohtaja Vesa Jäämuru toivotti vieraat
tervetulleiksi. Maukkaan illallisen päätteeksi Sandro
Tavares valaisi kokemuksiaan Nokian
työskentelykulttuurista sekä yhteyksistään
suomalaisiin sekä Suomeen, jossa hän on myös
asunut. Suomalaista tunnelmaa tilaisuuteen loivat
Tiia Kunnari ja Raine Partanen musiikkiesityksellään.
 

Tilaisuudessa jaettiin myös stipendit high schoolin
päättäville senioreille nyt kymmenennettä kertaan.
Presidentti Svinhufvudin (Ukko-Pekka) mukaan nimetyn
stipendin saajia tänä vuonna olivat: Suvi Birch, Samuli
Hirvilampi, Isabela Kaarto, Heidi Keskimaula ja Emma
Kuusela-Lovely. Tavan mukaisesti kunniakonsuli
Niesman jakoi lisäksi parhaan aineen stipendin. Tänä
vuonna tuon kunnian sai Samuli Hirvilampi. (Samulin
aine on luettavissa myös tässä lehdessä)
 
Ilta huipentui arpajaisiin, joissa onni suosi useammankin
kerran muutamia onnekkaita. Kiitokset kaikille mukana
olleille sekä arpajaissponsoreille, joita olivat The Long
Drink Company, Suomi-koulu, F-Secure, Mika Hirvilampi,
Vesa Vihavainen ja Sami Simuila.

Kuvat: Orvo Välilä
Linkki kuviin

Linkki FABG
sivuille

https://photos.google.com/share/AF1QipMnzgNA3J5AaWlx496jJuF7wwMB-8gC0xV_PLZvihKZEAHLGmtKSbtN24HZZY0jvQ?key=anQ1YWFrUTkxbG9iMnMyNm5lanlKXzZUZGlTVXV3
http://www.fabg-dallas.com/


Samuli Hirvilampi 
November 2019
 
What Finnish Heritage Means To Me
 
Finnish heritage is very sentimental to
me. Memories of spending many
summers in Finland remind me of
what it means to be a Finn. From
fishing on the dock at the lake at our
summer cabin as the sun goes down
and the only sounds are the lake’s
waves dissipating at shore, to
challenging my heat tolerance in the
steamy sauna by casting water onto
the scorching stones, or enjoying
Finnish cinnamon rolls right out of the
oven after a long day playing outside
with my cousin. These are just a few of
the traditions that remind me what
Finnish heritage is about. 
 

Growing up in Texas, I was raised in a
completely different type of culture
compared to the rest of my extended
family who lives in Finland. As a first
generation Finnish-American in my
family, it’s my job to bring Finnish
heritage to the States. Whenever I
would visit Finland, my cousins and I
would compare life in the U.S.
compared to life in Finland. These
visits to Finland were really important
to me because they taught me about
my heritage and what the country my
family is from was like. They gave me a
greater sense of who I was and what
distinguished me from others in the
U.S.
 To me, being a Finn means being
proud of who you are and where you
come from. Finnish pride comes from
the achievements the country has
made through all the adversaries
within its first century of existence.
Another quality that defines Finns is
the mentality to work hard in order to
achieve success. Everything we do, we
do it to the best of our ability. We also
value the well-being of others and
believe that everyone deserves an
equal opportunity.
I believe my Finnish heritage will be a
solid foundation to me in life even if I
live abroad because of the core values
we hold for ourselves and others.



VINKIT

Lenkki
vinkki Arbor Hills Nature Preserve on 200 eekkerin puisto

Planossa, Teksasissa. Puistosta löytyy monia
mukavuuksia: 3 mailin päällystetty lenkkipolku, 3 mailin
päällystämätön lenkkipolku, 2.8 mailin maastopyörä
reitti, vessat, katettu paviljonki ja leikkipuisto. Paviljongin
voi varata yksityistilaisuuksia varten.
 

Meno
vinkki

Joulu lähestyy jo vauhdilla ja kiireistä joulutohinaa lienee meistä monilla! Kutsumme
teidät kuitenkin yhdessä nauttimaan hyvästä ruoasta, juomasta ja joulufiiliksestä.
Näemme tämän viikon sunnuntaina 15.12.2019 alkaen klo 18 Cypress Watersin Eno’s
ravintolassa. Osoite 3111 Olympus Blvd Ste#110, Coppell, TX 75019. (Nokian uuden
toimiston vastapäätä). 
Ilmottauduthan mukaan sähköpostitse sihteerisny@gmail.com tai Facebook-
tapahtumassa (linkki alla) viimeistään lauantaina 14.12. jotta osaamme päivittää
pöytävarauksen ravintolalle. Lämpimästi tervetuloa ja toivottavasti näemme
mahdollisimman monet teistä silloin! ❤ 
https://www.facebook.com/events/2605986449447982/
 

https://www.plano.gov/facilities/facility/details/Arbor-Hills-Nature-Preserve-20


Suomi-koulun kevätleiri
2020

Suomi-koulu haluaa järjestää kevät

leirin Cherokee Village Resort'ssa

3.-5.4 2020. Haluaisimme mukaan

paljon suomikoululaisia kuin myös

muita suomiyhteisön halukkaita

yksilöitä.

Kyselimme Suomi-koululla halukkuutta leiriin, ja saimme
mukavasti esi-ilmoittautumisia. Leiri järjestetään huhtikuussa.
Ilmoitathan halustasi osallistua leirille osoitteeseen: 
 suomilehti@suomi-koulu.com tai tämän linkin
ilmoittautumiskaavakkeesta.
Lisätietoja leiristä ensi vuoden lehdissä!

Luvassa oisi kaikkea retkeilyyn liittyvää mitä
Cherokee Village Resortissa on tarjolla, sekä
Suomalaista seuraa. Paikan voit katsastaa tästä
linkistä: Cherokee Village

https://forms.gle/N7LLzTEjtR6nDRvx9
https://cherokeevillageresort.com/index.php
http://www.suomi-koulu.com/


Suomikirkossa on parhaillaan
Kauneimmat joululaulut -”vuodenaika”.
Joulukuun 1. päivänä meillä oli upea
tilaisuus Mexico Cityn Suomen
suurlähetystössä. Mukana olivat
Suomikirkon puolelta pastorina Jarmo
Tarkki ja kanttorina Terhi Mikki-
Broersma. Lisäksi mukana olivat
lankomieheni ja sisareni, rovasti Auvo ja
Anu Naukkarinen. Samana päivänä
vietettiin KJ -tilaisuus pastori Veli-Matti
Kärkkäisen johdolla Santa Monicassa.
 
Mexico Cityssä tätä kirjoittaessani emme
vielä ole pitäneet KJ -tilaisuutta Dallasissa
(7.12.).  Jäljellä ovat lisäksi vielä
Sacramento, Piilaakso, Minneapolis ja
San Diego. Matkustamista tulee yhteensä
n. 15 000 mailia.
 
 

Tänä vuonna mielessäni ovat Vexi
Salmen joululaulun ”Sydämeeni joulun
teen” sanat:
 
”Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen
hiljaiseen taas Jeesus -lapsi syntyy
uudelleen”
 
Kukaan ei tietenkään tee kirjaimellisesti
joulua sydämeensä, eikä Jeesus synny
kirjaimellisesti yhä uudelleen. Mutta
laulun sanat puhuttelevat — joulu on
tunteen asia. Meillä jokaisella on omassa
mielessämme ”se oikea joulu”, joka
yleensä liittyy omaan lapsuuteemme.
Siksi on tärkeätä, että me aikuiset
pyrimme luomaan lasten sydämiin
joulun, josta heille jää hyvä mieli kauas
tulevaisuuteen.
 
Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta
kaikille,
 
Pastori Jarmo Tarkki
 
Kevään 2020 Suomikirkon messut
Dallasissa:
 
Helmikuun 8
Huhtikuun 11
 
Lisätietoja lähiaikoina.

KIRKKOUUTISIA



KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara


