
 

 

 
 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia! 
 

Syksyn sää on ollut aurinkoisia päiviä tulvillaan, mikä on luonut mahtavat puitteet käydä erilaisilla 

maatiloilla nauttimassa syksyn väriloistosta ja hienoista kurpitsakasoista. Meillä koulukerrat on nyt 

puolessa välissä ja kova tohina koulun 25-

vuotissyntymäpäiväjuhlien valmistelujen suhteen on hyvässä 

vauhdissa. Laitathan kalenteriisi jo nyt tulevan juhlamme, siellä koet 

matkan menneisyydestä tulevaisuuteen, ja paljon muuta!  

 

Ennen koulumme isoja juhlia vietetään tämän maan kahta suurinta 

juhlaa; monen lapsen mielipäivää, Halloween’ia -tuota kaikkien 

rakastamaa “karkki tai kepponen” –juhlaa, ja Kiitospäivää! 

Loppusyksy on kiireistä aikaa! 

  

Aika ajoin on hyvä miettiä koulun merkitystä, sen tulevaisuutta ja 

etenkin miten voisimme parantaa toimintaamme parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Olemme 

panostaneet paljon koulun opetussuunnitelman kehittämiseen ja luoneet uusia kehityskohteita joka 

lukuvuodelle, lisäksi haluamme panostaa vanhempien osallistuttamiseen eli yhteisen hyvän 

tekemiseen. Näitä ovat juuri teidän mukanaolo esim. välitunneilla, satujen lukijoina, välipala-avustajina 

jne. Tulemme myös pyytämään teiltä oman osaamisenne kartoitusta koulun hyväksi, toiveissa on 

myös tavalla tai toisella kysellä mielipiteitänne pitkin kouluvuotta erilaisin kyselyin. 

 

Tulevaisuus näyttää siis valoisammalta kuin pitkään aikaan. Uusia perheitä on tullut mukaan 

toimintaan, kaikissa ryhmissä on ohjaajat ja apuohjaajiakin löytyy, ja mikä ihaninta, lapsia on ryhmissä 

runsaasti. Tämä kertoo meille kaikille koulun toimijoille, että olemme onnistuneet työssämme, että te 

sekä lapsenne viihdytte koulussa. Jos joskus tuntuu siltä, ettei kaikki mene niin kuin toivoisit tai sinulla 

 

Suomikoululainen 
                           Lokakuu, 2016 
 



on antaa palautetta, otamme sen hyvin mielellämme vastaan. Hyvää palautetta on kiva saada, mutta 

myös negatiivinenkin palaute auttaa meitä parantamaan toimintatapoja. 

Pidetään Suomi-koulu voimissaan! 

  

                -Pj. Leila Jäämuru 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



Suomi-koulu päivät ja aiheet 

 

 

 

 

 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 
Pidämme kirjastoa auki nyt syksyllä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 11.30 - 13.30 sekä 
Suomi-koulupäivinä alkaen klo 10.00. Olemme saaneet kesän aikana paljon uusia kirjoja, joten 

tulkaahan lainamaan. Kirjaston Facebook-sivulta löytyy kuvia, joista näkee uusimpia kirjoja. Kirjastolle 
tilataan suomalaisia lehtiä, tällä hetkellä viimeisimpiä numeroita löytyy lehdistä Tekniikan Maailma, Voi 

Hyvin, Vauva, Meidän Perhe ja Eeva. Lehtiä saa kotilainaan. 
 
Vapaaehtoisvoimin pidämme myös puotia ja saimme lokakuun puolivälissä ison toimituksen, jossa tuli 

sekä vakiokarkkeja että joitain vain joulun aikoihin myyntiin saatavia tuotteita. Ostamalla puodista tuet 
Suomi-koulun toimintaa. 

 
Tervetuloa kirjastolle!  
 

t. Kirjastoväki 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

  

http://www.facebook.com/suomikirjasto


Johtokunnan esittely 

 
 
Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin Suomi-koulun 

puheenjohtajana ja kirjastovastaavana. Olen asunut perheeni 

kanssa Teksasissa yli 20 vuotta. Nyt kun omat lapset ovat 

lentäneet kotipesästä, on Suomi-koulun kehittäminen ja 

lasten/nuorten identiteetin vahvistaminen tullut yhä tärkeämmäksi 

asiaksi mihin haluan paneutua. Nähdään Suomi-koululla ja 

kirjastolla! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Muutimme tammikuussa Helsingistä Dallasiin, tällä hetkellä 

asustelemme Lake Highlandsissa. Aaro (5 v.) ja Milja (8 v.) ovat 

päässeet hyvään alkuun koulussa, vaimoni Kati työskentelee 

tutkijana UTSW:ssa ja minä teen rakennesuunnittelua etätöinä 

Suomeen. Harrastan brasilialaista jujutsua ja lukkopainia. 

Suomikoulussa toimin johtokunnan sihteerinä. 

 

Terveisin,  

 

Antti Siika-aho 

 

 

  



Olen Vesa Jäämuru ja vaimoni Leilan te varmaan jo tunnettekin. 

Muutimme Dallasiin 21 vuotta sitten "parin vuoden komennukselle” 

poikamme ollessa 2-vuotias. Hän kuten Teksasissa syntynyt 18-

vuotias tyttömmekin ovat jo muuttaneet pois kotoamme opiskelujen 

vuoksi, joten jatkamme vaimoni kanssa vapaaehtoistyötä Suomi-

koulun lasten parissa. Koululta sain juuri Webmasterin toimen eli 

vastaan websivujen sisällöstä. Jos sinulla on kouluun liittyviä 

valokuvia, joita haluat jakaa, voit laittaa niitä 

osoitteeseen webmaster@suomi-koulu.com 

 

 

 

Olen Aino Aaltonen ja toimin Suomi-koulun tiedottajana. Toimeeni kuuluu 

Suomi-koululainen -lehden teko ja muu Suomi-koulun viestintä. Olen 

asunut Dallasissa perheeni kanssa 3 ½ vuotta. 

 

Tiedottaminen ja viestintä on lähellä sydäntäni. Minusta on mukavaa jakaa 

tärkeää tietoa Suomi. Myös sinä voit auttaa: Jos sinua kiinnostaa juttujen 

kirjoittaminen tai haluat julkaista valokuviasi Suomi-koululaisessa, niin ole 

minuun rohkeasti yhteydessä: ainoaaltonen@yahoo.com , hyviä juttuja ja 

mielenkiintoisia valokuvia kaivataan aina! Ehkä juuri sinä tiedät jotain uutta 

Suomi-yhteisöä kiinnostavaa, tai olet nähnyt tai kokenut jotain, mistä muut täällä eivät vielä tiedä! 

 

 

 

 

Moi, nimeni on Toni Sjö. Olen ollut mukana Suomikoulun 

toiminnassa noin neljä vuotta ja tällä hetkellä toimin 

varapuheenjohtajana. Asustelemme McKinneyssä ja 

perheessämme on 8-vuotias Joel poika.  

 

  

mailto:webmaster@suomi-koulu.com
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Olen Nina Pirhonen, tästä syksystä alkaen Suomi-koulun 

rahastonhoitaja. 

Toimin myös kirjastotyöntekijänä ja hoidan puodin hankinnat. 

Jos on erityisiä karkkitoiveita, voi minuun ottaa yhteyttä, ja 

katsomme mitä voimme tehdä. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Santeri on koulutukseltaan lakimies ja asuu vaimon ja 

kahden pienen tyttären kanssa kauniissa Colleyvillen 

kaupungissa lähellä DFW-lentokenttää. Santeri 

harrastaa kalastusta ja laskettelua kunhan kiireiltään 

kerkeää. 

 

 

 

 

 

 
Hei, olen Helena Tiainen tällä hetkellä johtokunnassa vanhempien 

edustajana. 

 

Olen jo toista kierrosta Suomi-koululla, nyt lasten lapsieni Emmin 

ja Mian kanssa. Teksasissa olemme asuneet yli 20 vuotta. 

Minut löytää Suomi-koulun kahviosta pienten lasten tunnin jälkeen. 

Tule reippaasti juttelemaan kanssani kouluun liittyvissä asioissa. 

 

 
  



Hei kaikille!  

 

Nimeni on Kati Wilska-Havia ja toimin johtokunnassa 

koulutusvastaavana. Olemme asuneet Teksasissa 10 vuotta. Olen 

matemaattisten aineiden opettaja ja opetan tietotekniikkaa 4-8. 

luokkalaisille.. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Hei, olen Viivi ja ollut mukana Pohjois-Teksasin Suomi-koulun 

toiminnassa reilut 2 vuotta. Dallasiin muutin perheeni (puoliso ja 

3 lasta) kanssa kesällä 2014 ja paluu Suomen Espooseen on 

edessä vajaan vuoden kuluttua. Johtokunnan ohjaajien 

edustajan toimen lisäksi olen ohjannut koulussa Röllejä ja tänä 

vuonna luotsaan Aapeleita. Vapaaehtoistoiminta on ollut todella 

antoisaa ja opettavaista. Toivottavasti voin jatkaa työskentelyä 

maailman Suomi-koulujen parissa Suomessakin. 

 

Oikein mukavaa 25-vuotisjuhlavuotta koko koulun jäsenistölle! 

Kiitos että olette mukana toiminnassa! 

 

Nähdään koululla, 

Viivi, Aapeleiden ohjaaja, Ohjaajien edustaja. 

  



Apuohjaajien esittely 

 

Olen Niina Havia. Käyn Nolan Catholic High Schoolissa 

10. luokkaa eli olen sophomore. Toimin toista vuotta 

Suomi-koulussa apuopettajana. Harrastan uintia, 

tanssia ja lännen ratsastusta. Olen myös opettanut 2-6-

vuotiaille lapsille tanssia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olen apuohjaaja Petteri Pirhonen. Käyn Flower Moundin lukion 3. 

luokkaa ja Suomi-koululla käyn auttamassa ryhmissä vähän 

tarpeen mukaan.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



Terveiset ohjaajien edustajalta 

 

Tämä syksy Suomi-koulussa on sujunut varsin ahkerasti. Meillä on 45 oppilasta ja 7 eri opetusryhmää: 

Pallerot (0-1 vuotiaat), Pellet&Omput (1-3-vuotiaat), Röllit (3-5-vuotiaat), Aapelit (5-6-vuotiaat), 

Koululaiset (6-8-vuotiaat), Isot koululaiset (yli 8-vuotiaat) sekä Tex-lapset. Meitä ohjaajia on yhteensä 

8 ja apuohjaajia 4. Tänä syksynä olemme saaneet toimintaa mukaan myös vapaaehtoisia vanhempia 

mm. välituntivalvojiksi ja tuntiavustajiksi. Tällä henkilöstöllä ja ryhmäjaolla pyrimme tarjoamaan 

oppilaillemme parasta mahdollista koulun opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta.  

 

Myös Suomi-kirjaston henkilökunta auttaa meitä kokoamalla kirjaston kirjoista jokaiselle koulukerralle 

ns. teemapöydän, josta oppilaat ja vanhemmat voivat lainata koulukerralla käsiteltyyn aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta. Näin suomenkielen, kirjallisuuden ja kulttuurin opiskelua voidaan viedä myös 

koteihin. 

 

    

 

Syksyn koulukerroilla käsittelemme toimintasuunnitelman mukaisesti numeroita, lukuja, suomalaisia 

juhlia ja eri aikakäsityksiä. Syyslukukausi huipentuu 3.12 pidettävään Suomi-koulun 25-

vuotissynttäreihin, joita juhlatoimikunta jo innokkaasti suunnittelee. 



 

Kevätlukukaudella koulussa keskitytään Suomi 100 vuotta teemaan. 

 

 

Ohjaajien edustajana haluan kiittää kaikkia teitä, jotka mahdollistatte meidän pirtsakan 25-vuotiaan 

Suomi-koulun toiminnan. Tästä on hyvä jatkaa seuraavakin neljännesvuosisata.  

 

Iloista syksyn jatkoa. Nähdään koululla. 

 

Terveisin,Viivi  

Aapelien ohjaaja, Ohjaajien edustaja 

 

 

 
  



 
 
 
 

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/
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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 annetuis ta  

aiheis ta.  Lähetä  hakemuksesi  v iimeistään  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. 
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Dallas Arboretum and Botanical Garden (kuvat Antti Siika-aho) 

 

 

Dallas Arboretum and Botanical Garden on jokavuotiseen tapaansa rakentanut mahtavan “Pumpkin 

Gardenin”, jossa on esillä 90 000 kurpitsaa! House Beautiful –lehti valitsi Arboretumin yhdeksi 16.sta 

puutarhasta, joissa se suosittelee lukijoitaan vierailemaan syksyllä. Southern Living lehti taas nimesi 

Arboretumin yhdeksi etelän parhaasta syyslomakohteesta, joten ei kannata jättää väliin visiittiä 

Arboretumiin!! Kurpitsat ovat vain yksi osa puistoa. Puistoon on istutettu yli 150 000 kasvia!  

Lisää tietoa Arboretumin syksystä täältä: http://www.dallasarboretum.org/visit/seasonal-festivals-

events/autumn-at-the-arboretum 

 

http://www.dallasarboretum.org/visit/seasonal-festivals-events/autumn-at-the-arboretum
http://www.dallasarboretum.org/visit/seasonal-festivals-events/autumn-at-the-arboretum


 
 
 

 
 

 
  



 
Kuva: Vesa Jäämuru 

 

Pitkään odotettu formulaviikonloppu läheni uhkaavasti mutta minun mieli ei vielä ollut mukana. Kun 

toiset olivat jo taittamassa matkaa Austiniin,  minä vielä suunnistin juhlatoimikunnan palaveriin ihan 

toiseen suuntaan, Irvingiin. Ajellessani palaveriin yritin miettiä mitä pitäis pakata matkaan ja 

minkälaiset kengät ois paikallaan, kun kävelyä kisa-alueella olisi melkoisesti. Järki tuntui olevan ihan 

jäässä!  Kello läheni 12 ja istuin vielä palaverissa. Kotiin tullessa nakkasin 10 minuutissa tavarat 

laukkuun ja eikun menoksi hakemaan Veskua töistä, että pääsisimme vihdoinkin matkaan. Ruuhka 

35W highway’llä oli täysi sokki, ensimmäiset 15 mailia taisimme taittaa yli tunnin ja usko meinasi 

loppua jo siihen paikkaan. Monen tunnin päästä ja järkyttävien ruuhkien jälkeen saavuimme vihdoin 

Austiniin ja pääsimme tutustumaan  paikan mahtavaan ruoka- ja musiiikkitarjontaan. 

 

Ennen kuin huomattiinkaan koitti lauantai ja aika-ajot, onneksi meillä oli bussiliput suoraan radan 

etuportille, niin säästimme aikaa ja jalkoja, mutta emme tietenkään rahaa! Taitoimme matkaa 

katsomoon rauhassa ja tutkimme kaikki paikat ja radan mutkat etukäteen. Katsomo oli hyvällä paikalla 

ja oli ilo seurata kilpailua, aluksi ajattelin selvitä ilman korvatulppia, mutta olihan se ihan sulaa 

hulluutta.   Tulpat korviin ja silmät radalle. Aika-ajojen jälkeen oli mukava seurata vanhojen autojen 

formula-ajoja ja sen jälkeen vielä porche-autojen. Oli todella mielenkiintoista, kun autoista kömpi 

vanhoja ukkoja ajohaalareissa ja heittivät yläfemmaa keskenään, kait kun pääsivät maaliin asti.  Illan 

konsertin tarjosi Taylor Swift , ja voi sitä ihmispaljoutta ja nuorten tyttöjen äänijänteiden käyttöä! Me 

olimme sen verran kaukana, että kuva ja ääni eivät kertakaikkiaan synkanneet, että olisi viitsinyt 

pitkäänkin konsertissa olla. Muutamat laulut kuunneltiin ja taas bussilla keskustaan. Jalka tuntui sen 

verran painavan, että hyvän illallisen jälkeen olin valmis kellahtamaan sänkyyn ja odottelemaan 



seuraavan päivän suurta F1 starttia. Sunnuntai-aamu koitti kauniina, bussimatka radalle kesti tupla-

ajan ja kävely omalle paikalle oli todella hidasta suurten katsojamäärien takia, mutta loppujen lopuksi 

pääsimme omille paikoille ja olimme valmiit kisan alkuun. 

 

 

 Derek Dalyn Ensign vuodelta 1978 (Kuva Orvo Välilä) 

 

 

Kimi Räikkönen (kuva: Orvo Välilä) 



Itse kisa antoi muutamia ahaaelämyksiä ja ilon kiljahduksia, mutta kyllä tiettyjen autojen ylivoima 

vesittää itse ajajien mahdollisuutta loistaa ja esittää kykyjään. Suomalaisten kuskien huono tuuri 

kadotti myös alkuinnostusta, mutta loppuun asti kisat katsottiin.  

 

 

Kimi Räikkönen Nico Rosbergin kannoilla (Kuva: Orvo Välilä) 

 

Usherin ja Rootsien konserttia emme jääneet odottamaan, vaan lähdimme melkoisessa 

ihmispaljoudessa kohti bussia. Matka hotellille olikin ikimuistoinen, bussikuskimme oli todella vanha, 

mutta mieleltään nuori, ja ajolinjat olivat paikkapaikoin todella uskaliaat. Matkaa teimme 3-kertaisen 

ajan ja ruuhkat oli massiivisia. Sadan tuhannen katsojan yritys päästä pois radalta oli mitä oli.  Vihdoin 

matka kohti Kelleriä pääsi alkamaan. Koko kotimatkan ruodin kisoja ja ajajia, formuloiden mielekkyyttä 

tai ajojen tarpeellisuutta. Välillä olin vastaan ja välillä puolesta. Formulateollisuus on tuottanut paljon 

hyvääkin kaikella sillä teknologiakehityksellä mitä he tekevät saadakseen autonsa yhä paremmiksi. 

Nykyisin autojen päästöt ja myös meluhaitat ovat enää pieni osa siitä mitä se on aikaisemmin ollut. Se 

mikä harmitti, oli juuri ajajien mahdottomuus vaikuttaa enää mihinkään, välillä tuntui että kuskit voisivat 

olla jo robotteja ja sitten seuraisimme vain autojen tekniikkakehittelyä ja miten kulkevat missäkin 

kohtaa radalla parhaiten. 

  



Koko kisaviikonloppu meni tosi nopsaan hyvässä seurassa, harkintaan menee oliko tämä 

ensimmäinen ja viimeinen vai alku uudelle harrastukselle! 

  

Kiitos kaikille mukanaolleille, ja etenkin sille rakkaimmalle, joka sai minut houkuteltua mukaan!  

 

 
Valtteri Bottas (Kuva Orvo Välilä) 

 

 

 
Nico Rosberg (Kuva: Orvo Välilä)  



“Juurettomat” ruisleipäset (annoksesta tulee noin 2 Reissumies-pussillisen verran leipää) 
 
 

5 dl lämmintä vettä 

2 1/4 tl tai 1 pussi kuivahiivaa (active dry yeast) 
1 1/2 tl suolaa (tai maun mukaan) 

2 rkl siirappia (dark corn syrup/molasses) 
2 dl venhäjauhoja (all-purpose flour) 
6-7 dl ruisjauhoja 

 

Sekoita hiiva, siirappi ja suola lämpimään veteen. 

Hämmennä seosta, niin, että kuivahiivasta ei jää 

paakkuja. Lisää hitaasti jauhot (itse lisäsin ensin 

vehnäjauhon, sitten ruisjauhon). Vaivaa taikinaa niin, että 

jauhosta ei jää paakkuja taikinan keskelle. Taikina on kuin 

“märkää sementtiä”. Jätä taikina nousemaan pyyheliinalla 

peitetyyn kulhoon noin tunniksi.  

 

Varaa leipoma-alustalle kasa ruisjauhoja. Nosta/kaada 

taikina alustalle ja pyörittele ruisjauhossa, niin, että taikina 

vähän kiinteytyy. 

 

Ota taikinasta palasia ja pyörittele niistä isohkon lihapullan 

kokoisia palloja. Litistä pallot varovasti leipoma-alustalla n. 

1 cm paksuisiksi kiekoiksi ja muotoile haluamasi muotoisiksi.  

 

Lämmitä uuni 425 F (225C) asteeseen. Anna leipien levätä pellillä uunin läpiämisen ajan.  

Paista leipiä n. 25 minuuttia. 

 

Halkaise leivät paiston jälkeen.  

 

Ja nauti! 

  



Skotlanti (juttu ja kuvat Nicole Mitchell) 
 

Hei, minun nimeni on Nicole Mitchell . Olen 21-vuotias lastentarhan opettaja, tulen Glasgowsta, Skotlannista.  

Skotlanti sijaitsee Ison-Britannian pohjoisosassa. Skotlannissa on 5.2 miljoonaa asukasta. Skotlannissa puhutaan 

englantia Skotlannin aksentilla. Skotlannin pääelinkeinoja ovat öljy- ja kaasuteollisuus, pankki- ja rahoitus, 

laivanrakennus, maatalous, karjankasvatus: lampaiden ja Highland lehmäkasvastus. Kaikki tuntevat Highland 

Cow’n ja lampaat. Ks. Kauniit kuvat alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Lampaan villa on korkealuokkaista. Ks. Katso kaulahuivi. 

  
 
 

Highland 
Cattle 
 

 
Paimenkoira – Highland 
Terrier - lammaskoira on 
meille monelle tuttu 
lemmikki. 



Julkinen liikenne 

   
Kaksi kerroksinen bussi Metro Juna 

 

Yksi pääelinkeinoista on turismi. Hyvät julkiset liikenneyhteydet kaikkialle Skotlantiin. 

Skotlanti on kaunis maa, luontoa, kauniita maisemia Skotlannin ylämailla. Skotlanti on tunnettu vuoristoista ja 

järvistä, Lochs on järvi. Yksi kuuluisimmista järvistä on Loch Lomond. Loch Lomond’lla on saaria, jossa voi 

pysähtyä piknikille. Voit ottaa julkisen veneen tai voit hemmotella itseäsi joissain vesiurheilulajissa, esim. 

Melonta – Kayaking.  

Myytti maailmalla on, että Loch Nessin järvellä asuu Loch Ness hirviö, jota monet turistit ovat väittäneet 

nähneen siellä vieraillessaan. Vasem. Loch Lomond järvi  Loch Ness – hirviö Oik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jos haluat kaupunkielämää, voit vierailla Edinburgissa. Edinburg on Skotlannin pääkaupunki. Edinburgin 

keskustassa on The Hilltop Castle, joka sijaitsee kaupungin vuoren huipulla. Turisti oppaiden avulla voit 

tutustua Edinburgin linnaan.  Edinburgissa sijaitsee myös kuningatar Elisabeth’n kesäpaikka kauniine 

puistoineen. Säkkipillimusiikkia kuulee kaikkialla kaduilla.  

 

 

Myös joulun aikaan Edinburg on todella kaunis kaupunki. Sen keskustassa on joulun aikaan joulumarkkinat 

paikallisille ja turisteille.  Uusi vuosi on myös hyvä aika vierailla Edinburg’ssa, koska silloin ihmiset juhlivat 

”Hogmanay” jota kutsutaan "The Bells” Kellot, Live-bändejä, viihdettä ja väkijoukkoja täyttää Edinburgin 

koko yön uudenvuodenaattona. Näyttäviä ilotulitus alkaa kello 12 p.m. Happy New Year ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuvassa New Year’s Evening – Uuden vuoden vastaanotto 
Edinburg’ssa. 
 



 

 

 

Glasgow City Center –  George Square      kaupungin 

keskusta 

 

 

 

 

Henkilökohtaisesti rakastan Glasgowia, ei vain siksi, koska se on kotikaupunkini, mutta koska siellä ihmiset ovat 

ystävällisiä ja huumorintajuisia. Glasgow on toiseksi suurin kaupunki Skotlannissa. Glasgow’ssa on suuret 

telakat, University of Glasgow on kuuluisa mm. Adam Smith’sta. Hän oli skotlantilainen filosofi 1723-1790.   

                                                                                 

Glasgown keskustassa on monia hyviä ravintoloita. Oma suosikki 

ravintolakatu on Ashton Lane. 

Aston Lane on kauniisti valaistu katu, missä värivalot palavat ympäri 

vuoden.  Se näyttää uskottaman kauniilta yöaikaan ja erityisesti jouluna, 

kun yöt ovat kylmiä ja huurteisia, ei ole mitään parempaa kuin kuljeskella 

Ashton Lane’lla, jossa katot ovat lumen peitossa ja valojen kimallus 

herättää festivaalitunteen. Voit valita erilaisia baareja, ravintoloita ja jopa 

vanhan elokuva-teatteri. 

 

 

 

Glasgow’ssa on paljon kaunista arkkitehtuuria, kuten Glasgow Art 

Gallery and Museum, Transport Museum, Hydro, Pollok House ja  

University of Glasgow, joka on neljänneksi vanhin yliopisto 

englanninkielisessä maailmassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1451. 

Yliopisto itsessään on hämmästyttävä ja kävellä  rakennuksen sisällä 

tuntee kuin kävelisi takaisin keski ajalle (1500s).  

 

 

 

 

 
Kuvassa  The University of 
Glasgow, rakennettu 1451 
 

 
Ashton Lane 
 



Clyde joki, joka virtaa kaupungin läpi on kahdeksanneksi pisin joki Britanniassa ja toiseksi pisin joki 

Skotlannissa. Jos rakastat taiteita, House of Art Lover on ehdottomasti paikka sinulle. Se on talo, jonka 

perusti Charles Rennie Mackintosh. Sisältä löytyy pieni kahvila, jossa voi nauttia ”English tea”. Country 

House ympäröivät aidat ovat täynnä monia värikkäitä kukkia ja paljon viheralueita. Se on kaunis paikka kenelle 

tahansa luonnon ystävälle. Monet ”newly-weds” tulevat usein sinne ottamaan 

hää valokuvia.  

Olen niin ylpeä siitä, että olen skotlantilainen. Jos et ole koskaan käynyt Skotlannissa, sinun 

pitäisi ehdottomasti varata matka Skotlantiin. Sinä tulet rakastamaan sitä!  

Terve isin Nicole  

 

 

 

 

 

 

Terveiset Glassgow’sta ! Toivon sinun nauttivan lukumatkasta kotimaahani!  

Halauksin, 

Nicole 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

  



Suomikirkon kuulumisia 

 POHJOIS-TEKSASIN ALUEEN SUOMIKIRKKO 

 

Terveisit syksyisestä Suomesta! 
 

Los Angelesin hiippakunnan piispa, Guy Erwin, oli äskettäin Suomessa virallisella vierailulla 

arkkipiispa Kari Mäkisen kutsumana. Toimin hänen tulkkinaan ja oppaanaan yhdessä 

ulkosuomalaistyön johtajan, pastori Mauri Vihkon kanssa. 

 

Miksi juuri Guy Erwin? Siksi, että hän on meidän ulkosuomalaisten oma piispa. Koska minulla on 

kymmenen eri toimintapistettä, en ole yhdenkään seurakunnan palveluksessa erityisesti, 

vaan kaikkien yhteinen pappi. Virkani on suoraan piispan alaisuudessa.  

  

Vierailun aikana tapasimme nämä viisi piispaa: arkkipiispa Kari Mäkinen, Helsingin piispa Irja Askola, 

Porvoon piispa Björn Vikström, Espoon piispa Tapio Luoma ja Tampereen piispa Matti Repo. 

Tarkoituksena oli kertoa ulkosuomalaistyöstä Kaliforniassa, Teksasissa ja Meksikossa sekä 

muissa toimipaikoissa Mississipistä länteen. Tässä mielessä vierailukutsu oli huomattava 

tunnustus meille ulkomailla asuville suomalaisille ja kirkon työstä keskuudessamme. 

  

Piispa Erwin saarnasi sunnuntaina 16.10. Helsingissä Temppeliaukion kirkossa ja piti siellä kaksi eri 

luentoa. Lisäksi meillä oli ohjelmassa vierailuluento Helsingin yliopiston teologisessa 

tiedekunnassa professori Risto Saarisen vetämässä huippututkimusyksikössä. 

  

Helsingin Johanneksen kirkossa piispa Erwin tapasi Yhteysliikkeen edustajia ja saarnasi 

sateenkaarimessussa. Liedon seurakunnassa saimme kuulla kirkon työstä pakolaisten 

keskuudessa: siellä seurakunnan kirkkoherra, papit, diakonit ja muut työntekijät yhdessä ovat 

ottaneet sydämensä asiaksi pakolaisista huolehtimisen. Tämä on kirkon työtä 

parhaimmillaan. 

 

  

Joulukuu, 2014 

 



Suomessa avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 siten, että avioliitot samaa sukupuolta olevien välillä tulevat 

saamaan lainvoiman. Suomen ev. lut. kirkon haasteena on nyt se, tuleeko kirkko vihkimään 

ns. ”sukupuolineutraaleja” avioliittoja vai ei. Piispa Guy Erwin on naimisissa samaa 

sukupuolta olevan Rob Flynnin kanssa. 

  

Kuten voidaan arvata, vierailu on herättänyt suurta huomiota myös suomalaisissa tiedotusvälineissä. 

Toivottavasti vierailusta syntyy rakentavaa hyvää. Stay tuned! 

 

Lopuksi kävimme Kirkkohallituksessa neuvotteluita Suomikirkkomme nykytilanteesta ja 

tulevaisuudesta.  

 

Asiat ovat Kalifornian ja Teksasin Suomikirkossa erittäin hyvällä mallilla. Mutta meiltä toivotaan myös 

parannusta: meidän tulee lisätä omavaraisuuttamme. Saamme tällä hetkellä kirkkomme 

vuosibudjetista 90% Suomesta. Meidän omat kulumme maksavat siis Suomen ev. lut. kirkon 

jäsenet. Useimmat meistä täällä USA:ssa eivät maksa Suomeen kirkollisveroa, ja täällähän ei 

kirkoilla ole verotusoikeutta. Ensisjaisena tavoitteena on päästä kolmen vuoden sisällä 25%:n 

omavaraisuuteen. Tämä on helposti toteutettavissa kun lähdemme kaikki yhdessä mukaan 

talkoisiin.  

 

Raamatun mukaan kymmenykset tulee antaa temppelin ylläpitoon, eli siis 10% kaikista tuloista. 

Toivottavasti ainakin jotkut pääsevät tähän. Suomessa kirkollisvero on 1-2% tuloista, 

seurakunnasta riippuen. Kannattaa myös pitää mielessä, että kaikki Suomikirkolle annetut 

lahjoitukset ovat USA:ssa verovähennyskelpoisia. 

 

Meillä on nyt hyvä ja varsin kohtuullinen tavoite!  

 

  

Siunattua syksyä kaikille ja kirkolla nähdään, 

  

Jarmo Tarkki 

Siirtolaispappi  

 

 

 



Sunnuntain 9.10.2016 messu 

 
Sunnuntaina 9.10.16 meillä oli Suomi-kirkossa messu, jossa oli vierailevana pastorina Veli-Matti 

Kärkkäinen Palm Springsistä Jarmo Tarkin ollessa työmatkalla Suomessa. Kanttorimme Ruusamari 

Teppo säesti virsiä sekä esitti muutaman upean pianokappaleen flyygelillä. 

 

Jumalanpalvelus oli erityinen siinä mielessä, sillä pikkuinen Dillon Forsberg sai Pyhän kasteen. 

Pikkumiehen isovanhemmat olivat saapuneet tilaisuuteen Suomesta ja äidin puolelta oli myös paikalla 

sukua ja ystäviä Atlantasta. Itse kastaminen sujui todella hyvin, vaikka pieni mies oli jo 9 kk vanha. 

Hän käyttäytyi arvokkaasti eikä itkenyt lainkaan. 

 

      
Kuvat: Katriina Järvelä 

 

Kirkonmenojen jälkeen koko paikalla oleva seurakunta ja pappipariskunta oli kutsuttu Janne ja Dianna 

Forsbergien kauniiseen kotiin Flower Moundiin ristiäiskahveille. Mehän menimme emmekä lähteneet 

tyhjin vatsoin pois! Siellä oli koko paikallaoleva suku laittanut ruokaa sekä leiponut herkkuja! 

 



Seuraava kirkko onkin sitten marraskuussa 13.11.2016 ja kauneimmat joululaulut laulamme 18.12.16.  

 

Nähdään kirkolla! 

Katriina 

Kappelineuvoston puheenjohtaja 

 

 

Suomikirkon loppusyksyn 2016 tapahtumat: 

 

 Marraskuun 13. Messu klo 15, rippikoulu klo 13-14:30  

 

 Joulukuun 11. Joulukirkko ja Kauneimmat joululaulut klo 17  

 

Pumpkin Patch Rejoice Lutheran Church.lla 
 
Tiesithän, että Rejoice-kirkon takana on Pumpkin Patch – kurpitsa pelto, josta voit käydä ostamassa 

kaiverrettavat tai ihan vaan koristeeksi hankittavat Halloween kurpitsat! 
 

 

2016 Pumpkin Patch is Open 
 Pumpkin Patch Hours: 

Monday through Friday:  3:00 pm to 8:30 pm 

Saturday:  9:00 am to 8:30 pm 

Sunday:  12:00 pm to 8:30 pm 

 

 

http://www.rejoicelutheran.org/index.php/whats-happening 
 
  

http://www.rejoicelutheran.org/index.php/whats-happening


 

 

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 Nina 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, Nina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen 

Asiantuntija jäsen 

Santeri Leskinen 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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