
 

 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Suomesta tuli itsenäinen valtio 100 vuotta sitten, virallisesti joulukuun 
kuudentena. Päivä on Suomessa kaamoksen aikana, joka tahollaan lisää 
juhlaan arvokkuutta ja vakavuutta. Aamulla nostetaan Suomen lippu salkoon, 
käydään juhlamessussa ja sankarihaudoilla. Päivällä kuunnellaan juhlapuhujia 
sekä harrasta musiikkia. Joillakin paikkakunnilla voidaan järjestää myös 
sotilasparaateja ja pääkaupungissa Helsingissä presidentti kutsuu arvovieraat 
itsenäisyyspäivän vastaanotolleen. Kaikki pukeutuvat arvokkaasti ja laittavat 
itsensä erityisen kauniiksi. Monissa kouluissa leikitään "presidentin 
vastaanottoa", missä “presidenttipari” kättelee kaikki 
juhlavieraat, ja lopuksi nautitaan hienoja kotimaan 
herkkuja ihan kuten presidentin linnassakin. 
 
6.12. illalla klo 18 Suomessa sytytetään joka ikkunalle 
kaksi kynttilää. Näin on tehty jo ennen itsenäisyyttä (tosin 
Runebergin päivänä) nk. Venäjän sortovuosina vastalauseena Venäjän 
vallanpidolle. Tapa vakiintui Suomen itsenäisyyden symboliksi toisen kynttilän 
edustaessa kotia ja toisen isänmaata. Tuokaamme tämä hieno tapa 
mukanamme myös tänne Teksasiin. 
 
Siis me kaikki, juhlistakaamme SUOMEA ja sen huikeaa 100 vuotista 
itsenäisyyttä, sytyttäkäämme tänä vuonna joka ikkunalle kaksi kynttilää, siellä 
missä me olemme ja ikkunan löydämme. Viestittäkäämme kaikille ohikulkijoille 
valoa ja toivoa, sekä kotiamme täällä Teksasissa ja isänmaatamme siellä 
Suomessa. 
 

j 

Suomikoululainen 
                           Marraskuu, 2017 
 



Kaksi on tarpeen: olla vahva, tietoinen itsestään,  
 valmis puolustamaan itseään ja omiaan, 
ja olla joustava, herkkä, nähdä vaihtoehdot,  
 rakentaa kalvas sopu mieluummin kuin 
verinen riita. 
Olla veli veljelle, ystävä ystävälle, jokaiselle 
avoin ja suora  
ja tuntea silti joka hetki 
 niinkuin ihoon piirrettynä  
oman ruhtinaslääninsä rajat. 
 
Näin kirjoitti Lassi Nummi sotaan lähteville 
nuorukaisille.  
 
Eino Leino puolestaan on kirjoittanut Lapin kesästä koskettavasti. Runo 
kuvastaa Suomen karuja lähtökohtia pohjoisen sijaintinsa vuoksi, josta lintujen 
on muutettava etelään talveksi, ihan kuten me ulkosuomalaisetkin olemme 
tehneet. Tunnen olevani yksi runon muuttolinnuista, joka on jättänyt lyhyen 
Suomen Lapin kesän taakseen, mutta palatakseen sinne aina uudelleen. 
 
Lapissa kaikki kukkii nopeasti, 
maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. 
Tuot’ olen aatellut ma useasti, 
kun katson kansan tämän vaiheisiin. 
 
Ja minä itse? Miksi näitä mietin? 
Se merkki varhaisen on vanhuuden. 
Miks seuraa käskyä en veren vietin, 
vaan kansan kohtaloita huokailen? 
 
Havisten halki ilman lentäkäätte! 
Tekoja luokaa, maita valaiskaa! 
Mut talven poistuneen kun täältä näätte, 
ma rukoilen, ma pyydän: palatkaa! 
 
 
Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi, kaikki sen kansalaiset ja ystävät! 
 
Leila 
 

  



 

 
  



 

 

 
 

 
  



  



Mannerheim stipendiaatit 2017 
 

Finland100 gaalassa palkittiin seitsämän high school senioria FABG:n 

Mannerheim stipendillä. Juhlavuoden 2017 stipendiaatit ovat Mesi Autio, Julius 

Blom, Patience Hyde, Joakim Laine, Sara Laine, Petteri Pirhonen ja Mia Suni. 

Kunniakonsuli Kenneth Niesman’in myöntämä stipendi parhaalle 

ainekirjoitukselle meni Mia Sunille. 

 
Kuvassa vasemmalta Mannerheim stipendiaatit Julius Blom, Petteri Pirhonen, Patience 

Hyde, Mia Suni, Joakim Laine, Sara Laine ja Mesi Autio. Oikealla kunniakonsuli Kenneth 

Niesman. 

 
 
  



Mannerheim scholarship essay by Mia Suni 

A Finn that I admire the most  

I always thought it was so cool having two parents who were immigrants, but I never thought 
deeper into what all went into how they ended up where they are now. My dad moved from 
Finland all the way to Dallas, Texas where he now lives with his family in the suburbs. The 
question is how did he make that happen?  

My dad was born and raised in Finland until 1997 when he went to Texas Tech as an 
exchange student. His plan was to study then leave, but then he met my mom. They both 
decided to live together in Texas in 1998. Quickly after, they had me in 1999. In just a couple 
of years my dad had to adapt from living in a small town in Finland to a big city in the United 
States. Despite being away from all his family and living somewhere completely different he 
managed to support this family ever since day one. My brother and I have always lived in 
Texas so we have been raised in a very different environment than our parents. Even so, my 
dad has always made sure that we are aware of our Finnish heritage and is continuously 
teaching us about our background. Many immigrants come to the US and become so 
influenced by the American culture that they forget their own, but while my dad still 
appreciates it he will always be proud of being Finnish and teaching us to be as well.  

Growing up my dad was my coach, teacher, and friend. I've played many sports in my life so 
far and for every single one I had his support. He was constantly helping me get better a 
going to all my games so I knew he was supporting me. I loved playing sports but the most 
important thing for me was that I made him proud. Math was never my strongest subject and 
during late nights while I was doing my homework, my dad was there helping me no matter 
how frustrated I was. My dad has had such a positive impact on my life, teaching me, being 
there for me, and always making me laugh. 

Despite all the differences in cultures, my dad has adapted yet held onto his heritage while 
being an amazing dad. He continues to learn about American culture while also teaching me 
about endless things, and that's why I admire him the most.  

 

 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
 
Tervetuloa kirjastoon ja puotiin! Olemme valmistautuneet 
loppuvuoden juhliin, joten hyllyt ovat pullollaan jouluajan 
herkkuja. On suklaakonvehteja, tryffeleitä, marmeladeja, 
glögiä ja paljon muuta. Meiltä löytyy sopivat lahjat niin 
opettajille, naapureille, tuttaville, postinkantajalle kuin 
pukinkonttiinkin. Ostamalla puodista tuet Suomi-koulun 
toimintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Joulunajan leipomisiin on myytävänä tummaa 
siirappia, vaniljasokeria, raesokeria sekä puuroriisiä. 
Uutuutena on myös kahta makua Koti-sinappia, tulista 
ja vähemmän tulista. 
 
Joulukuussa kirjasto ja puoti ovat auki normaalisti. Vain joulun alla ja välipäivinä saattaa olla 
poikkeuksia aikatauluissa. Ilmoitamme niistä Facebookissa Teksasin Suomi-kirjasto -sivulla. 
 
Joulu on rentoutumisen, herkuttelun ja mukavan lukemisen aikaa. Lokakuussa toimme 
Suomesta kymmeniä uutuuskirjoja. Käykää 
lainaamassa! 
 
Puoti on paikalla myös Kauneimmat Joululaulut -
tapahtumassa 16.12.2017 
 
  



Kirjaston Kätköistä (teksti ja kuvat Sanna-Maria Holopainen) 

 
Palstalla kurkistetaan, mitä kaikkea Suomi-kirjaston hyllyiltä löytyy.  
Ei muuta kuin lainailemaan! 
 

Koiramäen Suomen historia 
Mauri Kunnas 
 
Tässä historian kirja, joka ei ole kuiva! Mauri 

Kunnaksen mahtavat piirrokset kiidättävät 

lukijoita Suomen historian vuosisadalta toiselle.  

 

Oliko ensimmäinen Niagaran putouksilla 

käynyt tiedemies suomalainen? Mitkä nykyisin 

tutut tavat ja asiat levisivät Suomenlinnan 

rakennustyömaalta muualle maahan? Mikä on 

maapäärynä? Miksi posteljooni ei jutellut 

vieraille? Keitä olivat hakkapeliitat? Vastaukset 

kuoriutuvat esiin sivulta toiselle siirryttäessä.  

 

Kunnaksen kirja ei ole vain nuoremmille suomitiedon janoajille. Se toimii loistavana 

muistinvirkistäjänä niillekin, joiden historian oppitunneista on ehtinyt jo vierähtää 

muutama vuosi. 

 

Alku, 
Dan Brown  
 
Mistä me tulemme? Mihin olemme menossa? Kaksi 

kysymystä, jotka ovat kiehtoneet ihmisiä läpi historian. 

Uusimmassa Brownin romaanissa tulevaisuuden tutkija 

on tehnyt löydön, joka lupaa tarjota vastaukset noihin 

kysymyksiin. Vastaukset voivat kuitenkin olla vaarallisia. 

Tämän saa huomata Robert Langdon, joka vedetään 

tahtomattaan keskelle tieteen ja uskonnon valtataistelua.  

 

Alku on taattua Dan Brownia. Sekoitus faktaa ja fiktiota, 

johon on lisätty ripaus uskontoa. Kirja imee mukaansa 

ensimmäisiltä sivuilta lähtien. Tähän kirjaan ei kannata 

tarttua, ellei ole valmis ottamaan riskiä, ettei malta laskea sitä käsistään.   



 

 

 

 

 

 

 

Suomi 100 Dallas on yksi Suomi 100 hankkeen monista ympäri maailmaa 
toteutuvista virallisista juhlahankkeista vuonna 2017. Sen idea on 
yksinkertaisuudessaan juhlistaa 100 vuotiasta Suomea Dallasissa YHDESSÄ, 
kooten mukaan Dallasin alueen kaiken ikäiset suomalaiset, suomalaiset 
organisaatiot, Suomen ystävät ja sponsorit. Suomalaisella sisulla ja 
talkoohengella luoden, tehden ja juhlien! 

Aikataulua päivitetään juhlavuoden kuluessa: 

 
Joulukuu 2.12 suomi-koulun Itsenäisyyspäiväjuhla klo 10 

                      16.12 Kauneimmat joululaulut kirkolla klo 5pm sekä Puodin joulumyyjäiset 

 

 

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi, ilmoita Suomi 100 tapahtumasta 
ja/tai pysy ajan tasalla olemalla mukana Suomi 100 Dallas postituslistalla! 
Pidetään yhdessä Suomen lippua korkealla Dallasissa!  

Finland100Dallas@gmail.com 
 

                                                       Finland100Dallas



Ihmiset hymyilee hississä  
 

Allenissa sijaitseva Koneen Pohjois-Amerikan hissien toimitus- ja tuotekehityskeskus kutsui 
Pohjois-Teksasin Suomi-koulun yritysvierailulle toimistolleen. Otimme kutsun innoissamme 
vastaan ja läksimme 21.10.2017 suurin joukoin tutustumaan Koneen  tiloihin, tehden koko 
koulun yhteisen luokkaretken! Oli hienoa päästä tutustumaan hissejä, liukuportaita ja 
automaattiovia tekevään yritykseen, joka on 107 vuoden iässä ja edelleen  alansa 
edelläkävijä. Mahtava suoritus Kone! 
Kylläpä vierailu oli kiinnostava ja suosittu! En tiedä nousiko kysymyksiä hisseistä ja 
liukuportaista enemmän mieleen lapsilla vai aikuisilla. Erään isän mukaan siellä oli ”monen 
ikäistä pikkupoikaa” ihmettelemässä. 9-vuotiaan Milja Siika-ahon kiperä kysymys aloitti 
vierailun: ” Miten hissit toimitetaan tilaajalle valmistuksen jälkeen?”  Itse olin kuvitellut, että 
hissi toimitetaan kokonaisena tilaajalleen, mutta oikea vastaus on, että hissi toimitetaan osina 
ja kootaan paikanpäällä. Ja senkin opimme, että ”hissi” ei tarkoita vain sitä yhtä hissi-koppia, 
vaan jokaisen kerroksen ovia, tilauspainikkeita sekä hissikoppia kuiluineen. Itsekin tunnustan 
esittäneeni vähintäänkin 10 täysin eri teemoihin liittyvää kimuranttia kysymystä product 
placement markkinoinnista hissi-appejen toimintaan. 
Allenin toimitiloissa Koneella on monikansallinen 300 työntekijän yksikkö, joka kasvaa koko 
ajan. Työntekijöistä kaksikymmentä on suomalaista, ja yhteensä heillä on 23 eri 
kansallisuutta. Kuinkahan monessa yrityksessä täällä on näin montaa eri kansalaisuutta 
samassa rakennuksessa? Pääsimme myös itse testaamaan hissien sisustussuunnittelua 
virtuaalilasien kanssa, ja se vasta olikin hienoa. Ei ihme, että Kone on voittanut monia 
muotoilupalkintoja. 
Ja kuten ylläolevasta voi päätellä, saimme todella kattavan tietopaketin yrityksestä sekä 
kierroksen Koneen tiloissa.  Tiesitkö esimerkiksi, että miljardi ihmistä käyttää Koneen hissejä 
joka päivä? Tai että hissit ovat turvallisin tapa matkustaa!  Pääsimme kierroksella 
tutustumaan jopa testitiloihin sekä tehtaaseen. Kyllä oli vanhemmillakin ihmettelyn aihetta. 
Käykääpä kurkkaamassa Koneen turvallisuuspelejä ja tietoa näistä linkistä: peli ja lisätietoa.  
Saimme myös tehdä ja äänittää hissilaulun joka löytyy tästä. 
Kiitos Kone hienosti järjestetystä kierroksesta!  
Maukkaan lounaan jälkeen runsaat kiitos pussit saivat pikkuväen hymyyn vielä autossakin. 
 

    
Pohjois-Teksasin Suomi-Koulu 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

  

   
   

  



Jääkiekko-ottelu Suomen kunniaksi (Finnish Pride Night)  
- Dallas Stars vs. New York Islanders 

 

Paikallinen suomalainen kauppakilta (FABG) jatkoi perinteitään järjestämällä Dallas Starsin 

kanssa suomalaisille Suomen juhlavuoden kunniaksi oman peli-illan. Onhan rakas isänmaamme 

saman ikäinen NHL-organisaation kanssa molempien juhliessa 100-vuotista historiaansa. 

Yhteensattumako vai mikä, mutta lisäksi Dallas Stars organisaatio on ollut toiminnassa 25 vuotta eli 

samanikäinen Suomi-koulumme kanssa. Jokatapauksessa 92 suomalaista ja suomenmielistä 

kiekkofania päätti aloittaa todellisen suomalaisten superviikonlopun kannustamalla Starsin joukkuetta 

ja sen suomalaisia pelaajia. Saman viikonlopun aikana juhlittiin satavuotiasta Suomea jääkiekkopelin 

lisäksi myös Finland 100 gaalassa sekä juhlajumalanpalveluksessa sunnuntaina. 
 

Siika-ahon perheen tulo ajoissa paikalle palkitsi heidät Starsin organisaation järjestämällä 

yllätyksellä. Heille tarjottiin pääsyä seuraamaan pelaajien lämmittelyluistelua Zamboni-tunnelista 

käsin. Lämmittely olikin hurjaa katseltavaa jäätasolta käsin ja lämärikiekkojen paukkuessa ympärillä 

vasten kaukalon seiniä. Ystävälliset Starsin järkestäjät lahjoittivat Miljalle muistolahjaksi peli-kiekon, 

joka oli niin mieluinen, että Milja lupasi viedä sen kouluunkin show-and-tell-tunnille. 
 

Kotijoukkue aloitti pelin vauhdilla ja ensimmäisessä erässä saimme nähdä kiekon jo vastustajan 

maalissa kolme kertaa. Kaikkien riemuksi kiekon toimitti verkkoon myös puolustaja Esa Lindell 

suomalaisella sisulla. Erätauolla 20 lapselle oli tarjolla ikimuistoinen tilaisuus seurata pelaajien paluuta 

jäälle Fan-tunnelissa, ja samalla heittää heille yläfemmat kannustusten saattelemana. Jopa NBC:n 

näytti tämän suorassa TV-lähetyksessä! Hyvä Suomi! 
 

Starsin pelaajien hienot suoritukset saivat myös vanhemmat innostumaan ja hallin suurella 

Jumbotronilla sinivalkoiset kannattajakin noteerattiin useaan otteeseen. Suomen syntymäpäivän 

lisäksi juhlimme ottelussa myös Axelin (Aaltonen) ja Antin (Havia) syntymäpäiviä. Päivänsankarit 

saivat myös Starsin välittämät onnittelut Jumbotronin välitysellä. Pelissä nähtiin vielä kaksi hienoa 

maalia Lindellin Esan ottaessa vielä yhden tehopisteen maalisyötön ansiosta. Peli päättyi 

kotijoukkueen hienoon 5-0 voittoon. 
 

Ottelun jälkeen koitti luvattu ryhmäkuva jäällä yhdessä suomalaisten pelaajien kanssa. Esa ja 

Kari ottivat suomifaninsa vastaan hienosti ja antoivat jopa nimmarit ja poseeraukset Starsin 

organisaation ennakkokielloista piittaamatta. Kuva puhukoon puolestaan, kiitos Esa, Kari ja Dallas 

Stars sekä kiitos kaikille mukana olleille! 
   

          Vesa Jäämuru 



 

Ryhmäkuvassa keskellä Kari Lehtonen ja Esa Lindell suomifanien ympäröimänä. Vasemmalla 

suomenvieraat Lola Odusoga sekä Laura Voutilainen ja bändi. Alhaalla syntypäpäiväsankari Axel 

Aaltonen poseeraa yhdessä Karin ja Esan kanssa, sekä onnellinen ottelukiekon uusi omistaja Milja 

Siika-aho. 
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Suomi-100 itsenäisyyspäivän juhlinta Dallasissa (Teksti Kristiina Ahlfors, Kuvat Orvo Välilä) 

 
Muutimme Dallasista Pennsylvaniaan 2010 kesällä. Dallasissa asuimme viisi vuotta. Monia kivoja asioita, ihmisiä ja 
tapahtumia mahtui noihin vuosiin. Yhteys on säilynyt sinne aina ja toivon, että se ei koskaan katkea. 
 
Ei siis tarvinnut montaa kertaa miettiä lähdemmekö täältä Philadelphiasta Dallasiin juhlimaan Suomen 100 itsenäisyyttä. 
Asia oli heti selvä, koska siellä on paljon ystäviä ja tuttuja, joiden kanssa oli luonnollista juhlistaa suurta tapahtumaa. 
 
Juhliin valmistauduttiin tietenkin tuttuun gala-tyyliin mutta tällä kertaa suuremmalla tunteella kuin edellisinä vuosina 
Suomen täyttäessä nyt 100 vuotta. 
 
Heti juhlaan saavuttuamme tapasimme monia tuttuja ja ystäviä. Tunnelma oli katossa. Pöytäseurue oli iloista ja kaikki 
olivat virittäytyneet arvokkaaseen juhlaan. 
 
Ruoka maistui, samoin viini. Lola spiikkasi selkeästi ja sai kansan kuuntelemaan. 
 
Lauran musiikkiesitys oli loistava ja juhlijat lähtivät joukolla tanssimaan. 
 

   
 

 
 
 

 



          
 

 
 
 
Juhlista jäi todella hyvä mieli ja Suomi sai ansaitsemaansa huomiota. 
Kiitos kaikille juhlan järjestäjille.  
 
Iloisin terveisin 
Kristiina Ahlfors 
 



Suomi-Bändejä Dallasissa 
 
 
 
17.4.2018 Nightwish (The Bomb Factory) 
 
8.5.2018 Kamelot, Delain & Battle Beast (House of Blues, Dallas) 
 
 

             
                                                                                                                         Him 
 

     
 
  



 
 

 
 

 
  



 
Suomikirkon kuulumisia 

 
Suomikirkon uutisia (Teksti Jarmo Tarkki) 

 
Marraskuun 12. päivä Pohjois-Teksasin ja Pohjois-Louisianan piispa Erik Gronberg vieraili messussamme. 
Juhlimme reformaation 500 vuotispäivää, Suomi 100 ja pyhäinpäivää sytyttämällä kynttilät kuolleiden omaisten 
ja ystävien muistolle.  
 
Mukana messussa olivat Rejoice Lutheran Churchin pastorit Ernie Hinojosa ja Todd Bruning sekä Töölön 
seurakunnan kirkkoherra Auvo Naukkarinen, joka toi Suomen ev. lut. kirkon ulkosuomalaistyön johtajan pastori 
Mauri Vihkon terveiset meille. Musiikista vastasivat Ruusamari Teppo ja hänen lahjakas oppilaansa William 
Temple sekä Auvo Naukkarinen, joka esitti kaksi laulua. Lopuksi lauloimme upean Sibeliuksen Finlandia –
hymnin. 
 
Tunnelma oli korkealla ja tilaisuus oli mieleenpainuva. Lopuksi joimme Eeva Toiviaisen järjestämät 
kirkkokahvit herkullisten tarjoilujen kanssa. 
 

     
Kuvat Katriina Järvelä 
  

Joulukuu, 2014 

 



Tämän syyskauden viimeinen kirkkotapahtuma on: 
 
Kauneimmat joululaulut 
lauantaina, joulukuun 16. päivä klo 17  
Rejoice Lutheran Church  
532 E. Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019.  
 
Sydämellisesti tervetuloa kaikille laulamaan ja luomaan suomalaista joulutunnelmaa. 
 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, 
 
Pastori Jarmo Tarkki 
 

 
 
 

 

TERVETULOA KIRKKOON! 

 



 

 
 

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

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

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

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 
 

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

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
sihteeri@suomi-koulu.com 
 

Pallerot, Omput  Pellet 0-2 (POP)  
Taru Karvinen 
pellet@suomi-koulu.com 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Röllit 3-5 
Sara Mäkinen  
rollit@suomi-koulu.com 

Ohjaajien edustajat 
Taru Karvinen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 
 
 

Aapelit 5-6, koululaiset 6-8, Isot 
koululaiset, Tex- lapset (AKT) 
Annukka Hietala 
aapelit@suomi-koulu.com 
Saija Taavettila  
koululaiset@suomi-koulu.com 
Lotta Fagerholm 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 
Taylor Thompson 
tex-lapset@suomi-koulu.com 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 
info@suomi-koulu.com 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Sara Laine, Joakim Laine, 
Alexandra Aaltonen, Emil Aaltonen, Samuli 
Hirvilampi 
 

Asiantuntijajäsen 
Santeri Leskinen 

Kirjastonhoitaja 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 


