
Kesä on kohta takana, ja syksy tekee tuloaan. Suomi-
yhteisö valmistautuu syksyyn. Syysleiri oli ja meni, ja osa
suomi-yhteisöstä sai viettää upean viikonlopun luonnon
helmassa.
Suomalaissyntyinen sähly-seura Floorball Planet
suunnittelee taas kauden avausta, kiinnostuksesta
riippuen. Tämä syksy tulee kyllä olemaan vielä hyvin
epävarma ja epävakaa niin monessa asiassa...
Mutta muistakaa, että luonnossa liikkuminen, perheen
kanssa harrastaminen ja omaisten ja ystävien
rakastaminen ei ole edelleenkään peruttu... Vaikka melkein
kaikki muu olisikin!  
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Syksy tulla tuivertaa...

https://www.suomi-koulu.com/news


MUUTOKSEN
PYÖRTEISSÄ...
-PJ LEILA JÄÄMURU

Toivoin, etten olisi joutunut kirjoittamaan tätä koulun
lehteemme, mutta valitettavasti minun pitää ilmoittaa
teille ainakin suuntaviivoista mihin olemme
vääjäämättä menossa. Jokainen ymmärtää, millaisessa
maailmantilanteessa olemme Koronavirus-epidemian
vuoksi. Koulumme sekä sen ohessa toimivan kirjaston
ja puodin tulevaisuudet ovat vaakalaudalla. Uudet tilat,
joista olimme niin innoissamme ja kiitollisia! Monet
yritykset käyvät paraikaa eloonjäämiskamppailuja,
miettivät omia kulurakenteita ja uusia
säästämiskeinoja. Nokia, joka on antanut meidän pitää
koulua, kirjastoa ja puotia tiloissaan, joutuu myös
miettimään omien rakennustensa aiheuttamia kiinteitä
kuluja. On hyvin todennäköistä, että tulemme
kokemaan muutoksia, jotka vaikuttavat meidän
tapaamme toimia jatkossa.

Maaliskuusta alkaen Suomi-puoti on toiminut
puotivastaavamme Ninan kotona, ja jokainen voi
miettiä mitä se tarkoittaisi teidän omalla kohdallanne!
Suomi-puoti olohuoneessanne! Kirjaston
lainamateriaalit ovat jääneet kirjastolle, jossa olemme
saaneet käydä pari kertaa hakemassa
oppimateriaaleja koulun käyttöön. Muutamia kirjoja
lukuunottamatta kaikki ovat edelleen siellä. Koulun
opetustarvikkeet ovat suurimmaksi osaksi myös siellä
ja olemme joutuneet ostamaan uudet oppimateriaalit
jokaiselle koulukerralle koronaepidemian aikana. Jos
muistaisitte ilmoittaa osallistumisestanne aina
seuraavalle/tulevalle koulukerralle, ostaisimme
tarvikkeita just sopivasti mikä helpottaisi
suunnattomasti meitä järjestäjiä sekä säästäisimme
samalla melkoisesti myös rahaa ja aikaa.
Toimintammehan kun on kuitenkin vapaaehtoista
kaikin puolin ja kaikilta meiltä. Samalla olohuoneemme
eivät olisi käyttämättömien oppimateriaalien
tavarataivas. 

Kuten kaikki ovat varmasti huomanneet pidimme
kevään viimeiset koulukerrat etänä nettikouluna ja nyt
syksyllä olemme pitäneet lähikoulua paikallisissa
puistoissa huomioiden turvavälit ja maskisuositukset.
Nyt kun ilmat alkavat viilenemään ja säiden
epävakaisuus lisääntyy, olemme monien haasteiden
edessä koulukertojemme suhteen. Tiedämme, että
ketään vanhempaa eikä varmaan lapsiakaan kiinnosta
istua lauantaina suomikouluaikaan tietokoneella yksin
kotona. Toivoisin teidän vinkkaavan minulle tavalla tai
toisella ideoitanne käyttöömme miten haluaisitte
jatkavamme tästä.  Tulevana koulukertana pidämme
jäsenkokouksen ja siellä jos missä on hyvä aukaista
sanainen arkku. Tulethan mukaan!

Lue leirikoulustamme kiva tarina lehden sivulta 5-6.
Tämä leiriviikonloppukoulukerta jos mikä oli
voimaannuttava kaikin tavoin kaikille; tekijöille ja
lapsille, vanhemmille ja muillekin leirillä vieraileville
tähdille mm. Hakkapeliitoille. Tunteina meillä oli
kotitaloutta, taidetta, liikuntaa,musiikkia ja
yhdessäolemisen taitokoulutusta. Kiitos kaikille, olette
mahtavia ja tärkeitä! Ehdotuksia ja ideoita odotellen, 

                             Pj. Leila 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Toivoisin teidän
vinkkaavan minulle
tavalla tai toisella

ideoitanne
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haluaisitte
jatkavamme tästä.

LEILA

Katso 7
veljestä

video
tästä

https://youtu.be/u3R1jbXOZLw


Suomi-koulun uutisia
2020 syyslukukauden ensimmäinen koulukerta
oli Andy Brown Parkissa Coppellissa 12.9.
Aloitimme esittelyillä ja menimme läpi mitä
teimme kesällä. Jatkoimme kilpailulla, jossa
lapset kisasivat toisiaan vastaan. Kisailuun
sisältyi jalkapallopotkut, rengasheitto,
hyppynaru hyppely ja juoksu maaliin.

Kolmas koulukerta oli Murrell Parkissa
Grapevine-järven rannalla Flower Moundissa.
Tällä kerta teimme suola ja kivi maalausta.
Monet lapsista alkoivat kivien maalauksella ja
siirtyivät sitten kohotettuun
suolamaalaukseen, joka oli iso hitti, koska se
oli uusi asia kaikille. Se koostui kuvan
piirtämisestä liimalla, suolan ripottelusta päälle
ja ylimääräisen suolan poistamisesta. Sen
jälken lapset käyttivät vesivärejä suolan
värjäämiseen. Monet lapset myös viettivät
aikaa järven rannalla.

Toinen koulukerta vietettiin Heritage Parkissa
Flower Moundissa missä tutustuimme
luontopolkuun. Lapset jaettiin ryhmiin, osa
meni perheensä kanssa ja toiset opettajien
kanssa. Pienillä lapsilla oli hauska
aarteenmetsästys josta he löysivät kukkia,
lehtiä sekä eläimiä ja niiden jälkiä. Vanhemmat
lapset kävivät katsomassa eri eläimiä, kuten
biisonit, bobcats (ilves) ja valkohäntäpeura,
joista he oppivat uusia tietoja ja vastauksia
kysymyksiin.

http://www.suomi-koulu.com/


Suomi-koulun
sääntömääräinen vuosikokous

Lauantaina 31.10 klo 11.15-11.30
Tule mukaan vaikuttamaan Suomi-

koulun asioihin!

Tervetuloa mukaan!

Kokous pidetään Andy Brown Parkissa,
 

Tule mukaan suosikki 
Halloween asussasi!



Suomi-yhteisön syysleiri 
16.-18.10 2020

Meidän viisihenkinen perhe oli tänä vuonna
ensimmäistä kertaa mukana leirillä ja nyt jo
odotellaan ja kysellään, että koska se seuraava
leiri sitten järjestetään!?Viikonloppu oli koko
perheen mielestä erittäin onnistunut ja
kysyinkin pojilta, että mikä heidän mielestään
oli kaikkein kivointa. Vanhin kolmesta
veljeksestä, Lasse 12v, mainitsi, että parhainta
oli saada uusia kavereita ja se, että oli paljon
tilaa olla ulkona, missä juosta ja leikkiä.
Perheen Erä-Jorma, Leo 10v, nautti eniten siitä,
että sai olla ulkona luonnossa ja omille
varusteille tuli paljon käyttöä (tulentekovälineet
ja oma teltta, jossa hän nukkui yhden yön
katsellen ihan uskomatonta tähtitaivasta!)
Perheen kuopus, Lukas 6v. oli mielissään, kun
sai syödä yhdessä isolla porukalla ja valvoa tosi
pitkään.Meidän vanhempien mielestä parasta
oli nähdä lasten aito ilo ja huomata, kuinka
paljon he nauttivat tästä ainutlaatuisesta
kokemuksesta! Oli tosi mukava nähdä, miten
hyvin lapset tulivat keskenään heti toimeen ja
keksivät kaikenlaista touhua.

Meillä aikuisillakin oli kivaa, hyvää seuraa,
mukavia juttutuokioita sekä ruokapöytä, joka
notkui herkusta melkein yötä päivää.
Erityismaininnan saa Helenan täydellisesti
keitetyt kananmunat!Haluammekin kiittää
sydämemme pohjasta upeaa jengiä, joka meillä
oli kasassa ja erityiskiitokset tietysti Suomi-
koulun mahtavalle tiimille, jonka ansioista
saimme antaa lapsille tämän upean
mahdollisuuden viettää perinteistä,
Suomalaista Viikonloppua! Kiitos myös
hauskasta ohjelmasta, jonka olitte suunnitelleet
ja kuitenkin onnistuitte jättämään myös
tarpeeksi aikaa lasten vapaaseen leikkiin.
Näissä puitteissa ei tila, eikä ideat pääse
loppumaan, kyllä luonto on upea asia!Ihan
mahtava viikonloppu kaikin puolin, KIITOS!Piia
ja Sakari Nikkanen ja kolme veljestä.

-Piia ja Sakari Nikkanen 

http://www.suomi-koulu.com/


Suomi-yhteisön syysleiri 
16.-18.10 2020

Suomi-yhteisön leiriä kävi lauantaina
piristämässä ja muonitsemassa Suomalaiset
motaristimme Hakkapeliittat. He päräyttivät
paikalle prätkillänsä lauantaina sopivasti
lounasaikaan ja joutuivat heti töihin...
Hakkapeliittan viisi jätkää käärivät hihat ylös ja
paistoivat meille makoisat burgerit ja hodarit.
Ruokapöytä notkui veden kielelle herauttavista
antimista... 

Prätkäkyytejäkin tarjottiin lapsille, mutta taisi
meidän suomi-yhteisön lapsosia ujostuttaa
eikä kukaan tarttunut tarjoukseen. Äitejä olis
varmaan kiinnostanut, mutta tarjous tais olla
vain lapsille... 

Katso 
leirivideo 

tästä

http://www.suomi-koulu.com/
https://youtu.be/ZOMz6BLrIC8
https://youtu.be/ZOMz6BLrIC8


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden
vitsi

Pikku-Kalle ajoi pyörällä korttelia
ympäri ja äiti katseli portailta. Ensin
Pikku-Kalle huusi: ”Katso äiti, minä
osaan ajaa vain yhdellä jalalla”. Toisella
kierroksella Pikku-Kalle huusi: ”Katso
äiti, minä osaan ajaa yhdellä kädellä!”.
Kolmannella kierroksella Pikku-Kalle
huusi: ”Katso äiti, minä osaan ajaa
ilman käsiä!” Seuraavan kerran kun
Pikku-Kalle tuli äitinsä kohdalle hän
sanoi: ”Katfo äiti, minä ofaan ajaa ilman
hampaifa.

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

SYYS-LEI-RI

Kesä meni, läheni jo synkin syys,Ja yöt jo
kävi pimeäksi,Mutta yhä luja oli ystävyys,Ja
tunteet tuli kuumemmiksi.Rakkauden
lupaukset valoi runsahastiOnnen liettä
sydämien syvyyksihin asti.Katariinan
kamarissa valvottiinMe syksyöitä rakkahia.

Ristinolla

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


Auringosta syöksyvät hiukkasetkin kypsentäisivät
makkaran, ei pelkästään lämpösäteily. -
SOPIVASTA makkaran grillauslämpötilasta on eri
näkemyksiä. Yleisesti voi sanoa, että sopiva
lämpö tila on noin 180c astetta. Tuollainen
lämpö saavutetaan 0,38 astronomisen yksikön
eli 57 miljoonan kilometrin etäisyydellä
Auringosta. Se vastaa suurin piirtein Auringon ja
Merkuriuksen välistä etäisyyttä. Vertailun vuoksi
sanottakoon, että Maasta Aurinkoon on matkaa
noin 150 miljoonaa kilometriä. Makkara käristyisi
siis sopivasti Merkuriuksen lähistöllä. Lämpöä
tulisi kuitenkin ainoastaan Auringon suunnasta
eli makkaraa pitäisi pyörittää, jotta se paistuisi
tasaisesti. Vastaus ei ole kuitenkaan aivan näin
yksinkertainen. Auringosta ei lähde pelkästään
lämpöä eli lämpösäteilyä vaan myös niin
sanottua aurinkotuulta. Aurinkotuuli koostuu
Auringosta poispäin kulkeutuvista hiukkasista.
Voisi olla, että pelkästään se kypsentäisi
makkaran. Vastauksessa ei ole pystytty
huomiomaan myöskään sitä, että makkara
heijastaisi pienen osan Auringon lämpösäteilystä
takaisin. Erilaisilla makkaroilla on erilaiset
albedot eli heijastuskyvyt, eikä niistä ole tarkkoja
tietoja.

Mikael Granvik
astrofysiikan akatemiatutkija
Helsingin yliopisto 

Kuukauden
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!

Miten lähelle Aurinkoa pitää päästä,
että voi käristää makkaran?

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
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


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Kauan odotettu Suomi-koulun puodin
joulutilaus on vihdoinkin saapunut. Nyt
puodista löytyy runsas valikoima suomalaista
suklaata ja muita herkkuja. Saatavilla on mm.
Fazerin maitosuklaakonvehteja, Wiener
nougat'a, liköörikonvehteja, Finlandia
marmeladikuulia, sekä sinappia, puuroriisiä,
tummaa siirappia ja glögiä. Tervetuloa
ostoksille!

Puoti toimii edelleenkin vain verkkokaupassa
(https://suomi-puoti.square.site), ja ostoksia
voi tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Tilaukset ovat noudettavissa kylmälaukusta
Ninan kotiovelta Flower Moundista
pääsääntöisesti klo 10 - 20 välillä, mutta myös
sopimuksen mukaan. Jos tulet noutamaan
tilauksen heti, haluat varmistaa että se on
varmasti valmis, tai on jotain erityistoiveita tai
kysymyksiä, ota yhteyttä WhatsAppilla (972
693 8782). Tilaamalla karkkeja ja
elintarvikkeita puodista tuet Suomi-
koulun toimintaa.

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

Vaikka COVID-19 rajoittaa toimintaamme,
olemme silti hankkineet kirjaston valikoimaan
uusia kotimaisia ja ulkomaisia dekkareita ja
muita kirjoja. Näitä, sekä kesän aikana
ilmestyneitä lehtiä ja palautuksena tulleita
kirjoja voi tiedustella Ninalta esimerkiksi
puotitilauksia noudettaessa. Kirjojen ja lehtien
laina-aika on 2 viikkoa. Uutuuskirjoja voi lainata
vain pari kerrallaan, jotta mahdollisimman
monelle riittää luettavaa. “Kirjastoauto”
kirjoineen ja lehtineen on paikalla myös Suomi-
koulun kokoontumiskerroilla. Tervetuloa
katsomaan mitä löytyy!

Uutuuskirjat:
Remes - Kotkanpesä
Nesbø - Valtakunta
Jansson - Musta perhonen
Pakkanen -Naistenkutsut
Mäki - Soopeli
Soininvaara - Tsaarin ruoska
Jansson - Viimeiset sydämenlyönnit 
Sten - Kaikessa hiljaisuudessa
Rosman - Porto Francon vartija
Adler-Olsen - Uhri 2117 
Slaughter - Viimeinen leski
Hayden - Satutettu lapsi
Lempinen, Niemi - Elämä oli laiffii

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


Read more about us and join here

http://www.fabg-dallas.com/
https://finnish-american-business-guild.square.site/


Sählyupdate:
CAC junnusähly suunnittelee jälleen
aloittamista! Koronan vuoksi lokakuussa ei vielä
pelata, mutta jos kiinnostusta riittää, pelit voisi
alkaa marraskuussa. Tarjolla olisi sählyä 2x vko.
Pelit torstaisin 6-7pm ja lauantaisin 1-2pm 8-14-
vuotialle.
Flower Mound Community Activity Center.
Lähetä s-postia valmentajalle jos olet
kiinnostunut pelaamaan tai haluat lapsesi
mukaan!
nvanpatten@metalsubstrate.com
Coach: Nick VanPatten

2121 Cross Timbers Road
Flower Mound, TX, 75028
Community Activity
Center
Call (817) 806-5002

Sählyä myös aikuisille jos kiinnostusta
riittää.Torstaisin 7-8pm ja lauantaisin

11.30am-1pm

HUOM! Koronana vuoksi sekä
aikuisten että lasten pitää pelata

maskit päällä.

https://www.dallasarboretum.org/
https://www.dallasarboretum.org/
https://www.dallasarboretum.org/
https://www.dallasarboretum.org/
https://www.facebook.com/dallasarboretum


Vuosi 2020 on todellakin ollut, kuten kaikki ovat varmasti
huomanneet, poikkeuksellinen. Niin myös
Hakkapeliitoille.  Ensimmäisen pandemiapaniikin iskettyä
kukaan ei oikein tiennyt mitä pitäisi tehdä. Mopolla ajo
yksin, no joo, varmaan suhteellisen turvallista. Mutta
mihin mennä? Entä jos siellä on muita? Tohtiiko ajaa
letkassa? Missä pitäisi pitää maskeja? Ei kai nyt kypärän
alla ainakaan? Kaikessa tässä hohhailussa pääsi käymään
niin, että kesä alkoi huveta käsistä (mitä nyt pari pientä
harjoituslenkkiä ajettiin). Syksyn sittemmin koittaessa
itse kukin alkoi miettiä, että niitä lomiakin pitäisi pitää
ettei jää viikkokaupalla loppuvuotee. No tähän kohtaan
tuli passelisti Hakkapeliitan Georgian jaokselta
tiedustelu, että sopisiko vierailu Teksasissa, ja olisiko
DFW Hakkapeliitoilla haluja lähteä muutamaksi päiväksi
mukaan Hill Countryyn, josta niin kovasti on ollut
puhetta.
 
No, halukkaitahan löytyi, mutta koska aikataulu olisi
edellyttänyt viikolla vierailua, kaikki halukkaat eivät olisi
päässeet mukaan. Mikä neuvoksi? No, ongelmahan
ratkeaa sillä että tehdään DFW porukan kanssa toinen
reissu viikonloppuna. Loistavaa. Paitsi että sitten alkoi
kuulua niin sanottua Intercom häiriötä. Parin
Hakkapeliitan frouvat ilmoittivat, että heille luvattua Hill
Country ajelua ei ole toimitettu joten paras olisi. Noh,
kolmas reissu kuukauden sisään, mitäpä sitä ei
omistautunut aviomies olisi valmis uhraamaan.  

Helpoimmaksi tavaksi on osoittautunut kokoontua 
114 / I-35W risteyksessä Buc’eesin pihassa ja lähteä
siitä tankit täynnä kiertämään Metropleksiä lännen
kautta pahimmat ruuhkat välttäen 114/51 kautta. Niin
nytkin.
Lännen kautta kiertäessä esim Kerrvilleen tai Marble
Fallsiin on käytännössä kaksi reittiä, Hwy 281, hwy 16 tai
jonkinlainen yhdistelmä näistä. Tällä kertaa oli tarkoitus
lounastaa lähempänä maalia Llanossa ennen
testaamattomassa pizza paikassa,  joten reitiksi
valikoitui muutaman mutkan kautta Hwy 16
Goldthwaiten ja Hamiltonin kautta Llanoon. 

Pizzat osoittautuivat hyviksi ja pizzapaikka palvelultaan
erinomaiseksi. Koronatilaus maskin kanssa luukulta,
toimitus avoimeen terassipöytään ja nälkä siirtyy
takuulla. Ai niin, asioasta mahdollisesti kiinnostuneille
paikka on BYOB, mutta kohtuullista korvausta vastaan
ystävällinen henkilökunta saattaa jopa kipaista halutut
ruokajuomat naapurihuoltikselta. Tai näin olen ainakin
kuullut.

Syyskuun puolenvälin jälkeen seitsemän salskeaa
Hakkapeliittaa sonnustautui rautaratsujen selkään ja
suunnisti kohti Kerrvilleä. Hill Country on kuten monta
kertaa ennenkin jo mainittu, oikein viehättävää seutua.
Ainoa motoristin ongelma sen suhteen on, että a) se on
vähän kaukana joten päiväreissut on out, ja b) sinne ei
pääse kovin montaa kautta DFW Metropleksistä
katsoen.

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä



Majapaikkana toiminut Kerrvillen Lännen Parahin hotelli
löytyi edelleenkin pääkadun varrelta keskustasta.
Miellyttäväksi yllätykseksi meille oli järjestetty
vierekkäiset huoneet sisäpihan puolelta joten
saatoimme viettää lopun illan patiolla seurustelun ja
tarinallisen renkaanpotkinnan muodossa. 
Seuraavana aamuna matkalle mahtuikin sitten
monenlaisia maisemia. Ryhmän ensikertalainen tohti
Stonehengen kohdalla epäillä eksymisestä

jatkuu...

Kaikki hauska loppuu toki aikanaan, ja paluumatkalle oli
lähdettävä jokseenkin samoja latuja kuin tullessakin.
Reissun yleissävy säilyi kuitenkin positiivisena. Yhtään
rengasrikkoa tai muuta häverikkiä ei sattunut matkan
aikana, ei edes läheltäpiti tilanteita, eikä tutkan takana
tarkkailevaan virkavaltaankaan tarvinnut tutustua. Tosin
tarkkailupaikatkin aletaan tuntea jo! 

Kymmenkunta päivää myöhemmin oli vuorossa
vierailevien tähtien kanssa reissun teko. Ihka uudessa
letkassa ajo on aina vähän jännittävää semminkin kun
puolet porukasta on ”uusia” letkaan, joten sovittiin että
koko ajan veto- ja häntäpyörät on reitille kokeneempia.
Tällä ei mitenkään ollut tarkoitus syrjiä vieraita, mutta
tapa on vanha motoristipiireissä ja hyväksi havaittu jos
letka katkeaa tai muuten tulee ongelmia. Tällä kertaa
reittiä pyrittiin piristämään ajamalla Possum Kingdom
Laken ja Hell’s Gaten kautta

Siirtymäpäivä on aina siirtymä, ja matkalla ei nyt paria
tietyötä ihmeellisempää tavattu. Majapaikka oli tällä
kertaa Fredericksburgissa, joka on sangen viehättävä
kaupunki Hill Countryn saksalaisalueella
Biergarteneineen ja saksalaisravintoloineen. Alueella on
myös huomattava osa Teksasin viinitiloista, mutta koska
nyt oltiin tultu ajoreittejä vieraille näyttämään niin ne
kierrettiin kauempaa. Majoituksena toimi taas Lännen
Parahin ™ 



Sunnuntain paluumatka olikin sitten se tavallinen
siirtymä, ilman perhosia tällä kertaa. Paluu oli
suunniteltu Stephenvillen kautta, jossa sijaitsee Hard 8
BBQ ketjun perustajaravintola. Nimensä mukaan BBQta
parhaimmillaan ja vieraidenkin toimesta annokset
todettiin vähintään riittäviksi 

 
Georgian heimoveljien seikkailut jatkuivat vielä
renkaanvaihdon ja saunaillan merkeissä jonka jälkeen
vielä parin paikallisen nähtävyyden jälkeen aloittivat
mittavan kotimatkan. He pääsivät perille väsyneinä,
mutta onnellisina, eikä kenellekään ollut ollut aiemmista
uhkailuista huolimatta lukkoja edes vaihdettu.

Ja koska lupaukset on aina pidettävä, piti frouvareissukin
mahduttaa vaikka lomat alkoi loppua. Sitä varten piti
kaivaa tallista matkapyörä ( löytyi ihme kyllä ) ja taikoa se
käyntiin. Pienten takkuamisten jälkeen se jo ärjähtikin
sen verran, että matkaan uskalsi lähteä. Kahden mopon
loukussa on sellainenkin ongelma että niillä pitäisi
molemmilla muistaa ajaa tasapuolisesti. Käyvät muuten
mustasukkaisiksi toisilleen ja alkavat oikutella.. 

 
Menomatka taas kerran Stephenvillen kautta, mutta
tällä kertaa lounas Caams:issa jossa Hangover pizza
maistui ilman kohmeloakin. Samalla selvisi sellainenkin
tärkeä seikka, että on trendikästä kuulemma syödä pizza
dipaten sitä ranch kastikkeeseen. Myönsin auliisti
epätrendikkyyteni ja laistin tarjouksen….

Lauantain toivomuksena oli ajaa ”sister roadsit” eli
maisemalliset 335 / 336 / 337 Kerrvillen länsipuolella.
Tiet ovat melko kuuluisia motoristipiireissä ja jyrkkine
mutkineen ja korkeuseroineen mielenkiintoisia ajettavia.
Sopivasti reitin suunnittelemalla kaikki kolme pystyy
ajamaan päivässä ilman pimeän yllättämistä, joskin
hirmu pitkiä taukoja ei auta pidellä. Yleensä teillä käy
melkoinen moottoripyöräliikenne kesäisin, mutta koska
nyt oltiin liikkeellä viikolla, saatin ajella melko rauhassa.
Teiden varrella on luonnollisesti useita motoristihenkisiä
pysähdyspaikkoja pikku taukoja ( ja pakollisia T-
paitaostoksia ) varten.)

jatkuu...

Lauantai päivä oli mitä mainioin, ajo maittoi mutta
mutta….. luontoäiti oli varannut pikku yllärin, ja osuimme
keskelle monarkkiperhosten muuttoa. Nyt joku saattaa
ajatella että mitä pari perhosta nyt haittaa, mutta entäs
sitten kun niitä olikin miljoonia

Jokainen suomessa talvella autoillut
tietänee tunteen, kun pimeässä ajaa
vitilumipyryyn, kun taivaalta tulee
suuria lumihiutaleita. No tämä
näköjään voidaan toistaa myös
perhosilla. Pyöriä oli turha
yrittääkään edes putsata päivän
mittaan mutta kypärävisiirejä oli
vähän pakko. Omani puhdistin
kuudesti päivän aikaan, eikä se
siltikään ollut kehuttavassa
kunnossa hotellille tultaessa.
Vinkkinä muuten, bensa-asemilta
löytyvä tuulilasinpesusieni ja -kuivain
toimii oikein hyvin kypärän
visiiriinkin! 



Perillä Fredericksburgissa majoitus olikin ihan pääkadun
tuntumassa, idyllisessä omakotitalossa. Kyseinen
kaupunki on siitä mukava paikka, että se todellakin on
idyllinen, ja Bed and Breakfast majoituksia on todella
paljon saatavilla ympäri  kaupunkia. Talot ovat yleensä
ihan oikeasti vanhoja ( +-100 vuotta ) joten ne
suorastaan huokuvat historiaa. Suurimman osan
vuokraa Gästehaus Schmidt, jolla on toimisto
keskustassa. Joten vuokraustoiminta on keskitettyä ja
helppoa, vaikka netissä tehtäväksi. Suosittelemme noin
12 vuoden kokemuksella. 

 
Lauantain ajelut suoriteltiin leppoisaa vauhtia Hill
Countryn maisemia ihaillen. Perhosetkin olivat ehtineet
jo suurimmalta osin alta pois, ja paikka paikoin
Halloweeniakin pukkasi.

jatkuu...

Hill Countryssa puromaisemaa piisaa enemmän  kuin
kuvia artikkeliin mahtuu. Alueen halki menevät
Guadalupe, Frio, Pedernales, Blanco, Llano, Nueces,
Medina, Sabinal ja Barton joet….. ja melko varmaan
satakunta pienempää puroa. Kaunista joka tapauksessa.

Vaikka reissuja olikin kolme, ne olivat kaikki erilaisia ja
COVID stressinpoistossa erittäin onnistuneita. Maskeihin
ja käsidesiinkin voi tottua, jopa pääsiäissaaren patsaat
noudattivat maskisuositusta. Myös kaikki syömiset
hoidettiin terasseilla, minimoiden COVID riskit. Loppujen
lopuksi ainoaksi haitaksi jäi ajoittainen maskin
virittäminen huoltoasemilla ja kaupoissa. Kyllä COVID
aikanakin matkailla voi kun sen oikein oivaltaa.
Hakkapeliitat toivottaa reipasta syksyä ja kohti uusia
reissuja!

Ja vaikka vanha tuttu Garven Store onkin vähän keskellä
ei mitään, 83 ja 41 teiden risteyksessä niin onhan siellä
pakko pysähtyä, jos se matkan varrelle sattuu, ihan vaan
käsittämättömän maukkaan beef jerkyn takia jo. Paikka
on suorastaan legendaarinen jerkystä ja erityisesti
moottoripyöräilijöiden ja metsästäjien suosiossa. Pihalla
tepastelevat riikin- ja muut kukot lisäävät tunnelmaa.
Kukoilla on tapana paarustaa paikalle saapuvien
moottoripyörien luo nokkimaan niiden rakenteista
liiskaantuneita ötököitä 😊



Remppa
vinkki

VINKIT

Lenkki
vinkki

Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan

kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena
Tiainen

Chisholm Trail on kävely ja pyörä reitti, joka seuraa
maisemarikasta puroa läpi Planon. Polku alkaa
Harrington Parkista ja jatkuu pohjoiseen ja länteen
Legacy Drivelle.

Puistosta löytyy leikkikenttä, kävely- ja pyöräreitit
sekä nurmikenttiä harjoitteluun. 
Linkki reittikarttoihin tästä 

Chisholm Trail GreenbeltLegacy
Drive to Alma RoadPlano, TX 75023

https://www.plano.gov/facilities/facility/details/Chisholm-Trail-Greenbelt-79
https://plano.gov/DocumentCenter/View/363/Chisholm-Trail?bidId=
https://www.plano.gov/facilities/facility/details/Chisholm-Trail-Greenbelt-79


KIRKKOUUTISIA

Kokoonnumme seuraavan kerran sunnuntaina,
marraskuun 1. päivänä viettämään pyhäinpäivää ja
uskonpuhdistuksen muistopäivää. Saarnaajana on
pastori, TT Kirsi Stjerna. Kirsi on teologian
professori Pacific Lutheran Theological
Seminaryssä, Berkeleyssä ja meidän
Suomikirkkomme apupappi. Hänen erikoisalana on
reformaation aika. Lisäksi saamme kuulla upeita
musiikkiesityksiä Ruusamari Tepolta ja Selma
Seppäseltä.

Uskonpuhdistuksen muistopäivän evankeliumiteksti
on Matteuksen evankeliumista (Mt. 16:1-4):

Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka
halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä
näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi
heille: ”Illalla te sanotte: ’Tulee kaunis ilma, kun
taivas ruskottaa’, ja aamulla: ’Tänään tulee ruma
ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.’ Taivasta te
kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä.
Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä,
mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan
merkki.” Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.

Jumalanpalvelukset pidetään joka kuukauden
ensimmäisenä, toisena ja kolmantena
sunnuntaina klo 14.00 Dallasin aikaa.
Ensimmäisen sunnuntain jumalanpalvelukset
ovat kaksikielisiä, toinen ja kolmas sunnuntai
ovat vain suomeksi. Rippikoulu kokoontuu joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ennen
jumalanpalveluksia klo 12.30 Dallasin aikaa.

Suomikirkon email -listalle pääset alla olevan
linkin kautta. Zoom -kutsut lähetetään
emaililla.

https://us7.list-manage.com/subscribe?
u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8
c10

Lisätietoja saat pastori Jarmo Tarkilta:
Jarmo.tarkki@socalsynod.org
(805)350-1667

Tervetuloa osallistumaan Suomikirkon
toimintaan!

Pastori Jarmo Tarkki

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_tuomiokirkko
https://us7.list-manage.com/subscribe?u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8c10


KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula



Kolottaako
karkkihammasta?

Arvaa Kuka?

Arvaa oikein ketkä
neljä nuorta neitiä on

kuvassa, ja voitat
lakupatukan Suomi-

puodista.

Lähetä vastauksesi
osoitteeseen suomi-

lehti@suomi-koulu.com
30.10 mennessä.

Palkintosi voit nuotaa
Suomi-puodista (Ninan
luota) tai Andy Brown

puistosta Suomi-
koulukerralla.


