
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 
 

On aika kiitosten!  

 

Miksi kiitos-sanan sanominen on monesti niin vaikeaa, tai sen täydellinen ymmärtäminen, mitä sillä 

halutaan viestittää? Olemmeko niin yltäkylläisiä, ettemme tarvitse tai luulemme ettei se koske meitä? 

Pidämmekö itseämme parempina ja hyvempinä, jolloin kiitoksen 'viljeleminen' ei ole kovin 

suotavaa/luontevaa tai vain tarpeellista?  

 

Ihmiset, jotka osaavat kiittää ja käyttävät sitä runsaasti, yleensä huomataan. Se sana kalskahtaa 

kivasti korvaan. Oma isäni on kova kiittämään, se kuulosti aina ennen jotenkin oudolta, mutta nykyisin 

ihanalta. Hän muistaa aina kiittää! Kaikesta! Ei niin pientä asiaa, ettei se olisi kiitoksen arvoinen. Olen 

monesti miettinyt, mistä niitä kiitos-sanoja riittää hänellä. Hän on nähnyt nälkää, ja puutetta, ei ole 

saanut sellaista rakkautta vanhemmilta, mitä me nykyajan vanhemmat omille lapsille jaamme. Ei ole 

ollut vaatteita eikä kenkiä. Ei aikaa leikeille, vaan ainoastaan raa'alle työlle. Ei ole ollut leluja eikä 

kavereita. Jos halusi hiihtää, piti itse tehdä sukset. Jos kalastaa, piti ensin rakentaa vene ja sitten 

kalastusvälineet. Jos haluasi veden pysyvän saavissa, piti se ensin itse puusta tehdä, ja sitä onnea, 

kun vesi saavissa pysyi. Ei ollut SOMEa mihin olisi voinut laittaa onnistumisia tai pettymyksiä, ei kuvia 

eikä omia tehtyjä taidonnäytteitä. Elämä oli täyttä, kaikki aika meni itsensä kehittämiseen ja uusien 

taitojen hankintaan. Mitä paremmin osasi omia käsiä käyttää, sitä turvatumpi oli elämä. Niitä käsiä hän 

osasi ja osaa käyttää, rakensi talot ja mökit, lapsille ja lapsenlapsille leikkimökit, korjasi autot ja neuvo 

huoltamaan, teki pihatyöt ja kasvimaat, kuto verkot ja lipot, veisti veneet, saavit ja reet, hitsas kiukaat 

ja lauteet, asensi vesiputket ja teki sähkötyöt, kaatoi metsää ja pilkko saunapuut, kasvatti joulukuuset 

ja teki aina niistä tasaoksaisimmat lisäoksilla äidin mieliksi, rakasti ja välitti!  

 

Suomikoululainen 

 Marraskuu, 2015 



 

Ja aina kaikesta muisti kiittää! Päivistä, jotka olivat pitkiä ja pimeitä, kylmiä ja ankeita.  

 

Nyt elämä on helpompaa, on oma lämmin koti, ruokaa ja pyyteetötä rakkautta, elämä on! Kiitos -sana 

on kulkenut pitkän matkan hänen mukanaan, se on aina ollut yhtä täynnä tunnetta, silloinkin kun ei 

meidän mielestä ole ollut mitään kiitoksen aihetta, vain kärsimystä ja hätää. Ehkä se on se elämä, se 

meidän ikioma jokaisen oma elämä, mistä meidän tulisi olla kiitollinen jokaisena elämämme päivänä. 

 

Miten sinä vietät elämääsi? Tunnetko antavasi läheisillesi kiitoksen aiheen olemalla heille läsnä? Sillee 

oikeesti ja tarkoituksella! Muistatko sinä kiittää? Siitä kaikesta, mitä sinä olet saanut ja mitä läheisesi ja 

sinulle rakkaat ihmiset ovat tehneet hyväksesi!  

 

Nyt on aika antaa kaikille kiitos siitä kaikesta hyvästä mitä elämäsi on sinulle antanut, jaa se kaikkien 

kanssa, ja sano vain KIITOS! 

 

Hyvää Kiitospäivää teille kaikille, ole läsnä! 

 

-Pj. Leila Jäämuru- 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

Hyvää kiitospäivän alusviikkoa. Tulehan käymään kirjastolla hakemassa lukemista ja puodista 

monenlaisia herkkuja juhlapäivien ajaksi. Olemme auki kiitospäiväviikolla ainoastaan tiistaina, mutta 

silloin on vielä saatavissa leipää, etenkin varmistat sen tilaamalla leipätilauksen lauantaihin (21.11) 

mennessä Leilalta  

(214-228 2429/iltaleila@verizon.net). 

 

Tällä viikolla olemme normaalisti auki, ensi viikolla siis vain tiistaina ja sitten taas normaalisti ma/ti/ke 

ja to-päivinä 11.30-13.30. 

 

Kaikki ovat tervetulleita kirjastolle ja puotiin ostoksille. 

 

Hyvää tulevaa kiitospäivää!! 

 

-kirjaston henkilökunta-!! 

 

 

 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset myös Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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Suomi-Koulun Halloween juhla 

 

 

 

Suomi-koulun Halloween-juhlat pidettiin lauantaina 31.10. Aikaisemmin Suomi-koulussa on juhlittu 

vain suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia juhlia, mutta kuten päivitetyssä opetussuunnitelmassa 

mainitaan, nykyään koulun toiminnassa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon myös 

paikallinen kulttuuri. Ja täällä Amerikassahan syksy ei olisi mitään ilman kunnon Halloween -juhlia! 

Alkuperäinen suunnitelma yhteisestä tapahtumasta Grapevinen pumpkin patchilla kaatui 

epävakaaseen säähän, mutta huipputiimin avulla saimme järjestettyä erittäin nopealla aikataululla 

kivan sisäjuhlan. Mahtavat puvut ja halloweenin teemaan sopivat herkut tekivät juhlasta 

mieleenpainuvan. Oli myös todella mukavaa, että paikalla oli saapunut niin suuri joukko lapsia ja 

aikuisia. Kaikkialle kantautuvasta lasten iloisesta naurusta päätellen juhla ei olisi voinut paremmin 

onnistua. Kiitos siis kaikille mukanaolijoille! 
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Näin Halloween-juhlasta kertoivat Suomi-koulun oppilaat Otava ja Aamos:  

 

   

 

Me tehtiin luuranko topsipuikoilla ja me tehtiin monsteri kirjanmerkki. Me käveltiin ja kaikki otti meistä 

kuvia. Siellä oli monenlaisia pukuja ja monta ninjaa. Oli pari tosi pelottavaakin. Me syötiin donitseja ja 

muita herkkuja. Me puhuttiin myös Pyhäinpäivästä, jota vietetään Suomessa. Sitä vietetään, jos sulla 

on joku mummo tai vaari kuollu niin sää meet hautausmaalle ja sytytät kynttilän niille. Ja sitten sää voit 

muistella niitä.  

Otava 6v 
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Mää tykkäsin syyä niitä herkkuja. Ja mää tykkäsin pukeutua. Mää tykkäsin niitten kaikkien puvuista. 

Aamos 4v 
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Kuvat: Aino Aaltonen, Kati Wilska-Havia & Viivi Almira 
Teksti: Jaana Mansikka-Aho 
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Suomi-koulun joulujuhla! 
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Apuohjaajien esittely 

 
 
 
Hei olen Petteri ja olen lukion toisella luokalla Flower Moundissa. 

Minä olen apuohjaaja Suomi-koulussa. Olen myös partiolainen ja 

meillä on joka kuukausi partioleiri. Minulla on aikomus mennä ensi 

kesänä partion kanssa kymmenen päivän vaellukselle New 

Mexicoon. Minun pitää valmistautua sitä varten harjoitusvaelluksilla. 

Tykkään rullalautailusta ja rullalautailen kavereiden kanssa usein. 

Minä kävin tänä kesänä rippikoulun Taivassalossa, Turun 

saaristossa. Nähdään Suomi-koulussa.! 

 

 

 

 

Minun nimeni on Iida Leppäranta. Minä olen syntynyt Seattlessa, kasvanut 

Atlantassa ja nyt asun Dallasissa. Olen 15 vuoden ikäinen ja opiskelen 

Carroll High Schoolissa. Minulla on kaksi isoveljeä jotka ovat jo yliopistossa. 

Minä tykkään tanssimisesta, erityisesti baletista, nykytanssista, ja lyyrisesta 

tanssista. Olen harrastanut tanssia 3 vuotiaasta lähtien eli 11 vuotta. 
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Kaupunkiesittelyssä - Flower mound 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Mound sijaitsee Grapevine-järven pohjoisrannalla, noin 10 minuutin 

ajomatkan DFW-lentokentältä, Grapevine Millsin ohi pohjoiseen. Suurimpia 

lähialueen kaupunkeja ovat piirikunnan keskuspaikka Denton vähän matkan 

päässä pohjoisessa, Lewisville idässä sekä Grapevine sekä Southlake järven 

eteläpuolella. Pääasiassa 1990- ja 2000-luvulla rakennettu tiheämpi asutus on 

keskittynyt sopivasti etelässä olevan Home Depot:n ja pohjoisessa olevan 

Lowe’s:n väliin, Long Prairie Roadin eli FM2499:n molemmin puolin. Länsiosa 

pitäjää on ollut pitkälti hevosten ja lehmien asuttamaa maaseutua, mutta nyt 

Cross Timbers Roadin (FM 1171) laajentuessa kuusikaistaiseksi, myös sinne 

ollaan rakentamassa taloalueita.  
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Grapevine-järven pohjoisranta on tunnettu 

arvokkaana asuinalueena isoine kartanoineen. 

Aivan järven rantaan ei rakenneta, sillä 

padottu Grapevine-järvi on Corps of 

Engineersin ylläpitämä, ja siten järven ranta 

on CoE:n omistamaa puistoaluetta. Suosittu 

Northshore trail, yli 20 mailin 

maastopyöräilyreitti, kulkee rantaa pitkin. 

Reitin varrella oleva Murrell Park on ollut 

useamman kerran Suomi-koulun 

ulkoilupäivän kohde, mutta se on ollut 

käytössä pitkään, minkä puistosta löytyneet 

dinosauruksen jalanjäljet todistavat. Kevään 

2015 tulvat vaurioittivat sekä pyöräilyreittejä 

että puistoja, joiden kunnostus ja 

uudelleenrakennus kestää kesään 2016.  

 

Nimensä Flower Mound on saanut 2499:n ja 3040:n 

risteyksen koillispuolella olevasta pienestä reilun 

kymmenen eekkerin laajuisesta ja 50 jalkaa korkeasta 

kukkulasta. Paikka on kulkenut Flower Moundin 

nimellä jo 1840-luvulla ja kukkulan säilymistä edistävä 

säätiö on tunnistanut sieltä 175 erilaista 

luonnonvaraista kukkakasvia. Kun vielä 80-luvun 

alussa Flower Moundissa oli 4000 asukassa, on meitä 

flowermoundilaisia nyt noin 70 000. Suomalaisia 

perheitä täällä asuu parikymmentä ja maailmalla entisiä 

Flower Moundin suomalaisia on ainakin toinen 

mokoma. Vuonna 2004 oli opettaja Lundin 

Wellingtonin ala-asteen ensimmäisen luokan 

kahdestakymmenestä oppilaasta viisi suomalaista. 

Suomalaisten määrä kasvaa väliaikaisesti torstaisin ja 

lauantaisin, kun Flower Moundin uimahallilla pelataan 

sählyä.   
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

on Flower Moundiin rakennettu 

useita ostoskeskuksia 

ruokakauppoineen ja uusia isoja 

rakennushankkeita on työn alla. 

Grapevine-järven rannalle kunnan 

eteläosaan on valmistumassa 

Lakesiden alue, mikä koostuu 

omakotitaloista, pienkerrostaloista, 

pienistä kaupoista, ravintoloista ja 

elokuvateatterista, jossa ruokatarjoilu 

pelaa myös elokuvan aikana. 

Tulollaan on vielä konferenssihotelli 

ja paikallisesti sangen harvinainen 

rakennus, yli kymmenkerroksinen 

Lakeside Tower -kerrostalo, jonka 

isoimmat asunnot ovat lähes 6000 

sqft (yli 500 m2).  

 

Samaan aikaan rakennetaan pohjoisempaan 

uutta Riverwalk-aluetta, jossa myös 

yhdistetään asumista, ulkoilualueita ja 

erilaisia palveluja. Aivan kaupungin 

pohjoisreunalla on vielä alue, minne on 

kertynyt runsaasti ketjuliikkeitä. Flower 

Moundin puolella on mm. Target, Dick’s 

Sporting Goods, Academy Sports and 

Outdoors, World Market, Best Buy sekä 

muita suuria kauppoja. Ylittämällä Justin 

Road mennään Highland Villagen puolelle ja 

siellä on Whole Foods Market, Barnes & 

Noble, vaatekauppoja, elokuvateatterit ja 

Wal-Mart. 

 

Ruokapaikkoja löytyy tyypillisista 

ketjupaikoista erilaisiin paikallisiin grilleihin, 

pitserioihin, kahviloihin ja etnisiin 

ravintoloihin. Suositeltavia paikkoja ovat mm. Empress of China, intialaista tarjoava Ista, Thai Ruby tai 

kevyemmän annoksen tarpeeseen vaikka Modmarket tai välimerellinen Luna Grill. Uutuuksia ovat mm. Black 

Walnut Cafe ja brasilialainen churrascaria Carvao. Paikkoja on enemmän kuin yksi perhe ehtii kokeilla, joten 

kannattaa kysellä vinkkejä paikallisilta. 

 

Vaikka Flower Mound on kasvanut paljon ja nopeasti, on täällä asumisessa kuitenkin pienen kapungin kotoisaa 

tunnelmaa.  
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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. 
  
http://www.fabg.org/ 
  
Lisätietoja saa esimerkiksi osoitteesta: sami.simula@okmetic.com 
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TARKEMMAT TIEDOT ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLASTA: 
 
Aika: Lauantaina 5.12. klo 17:30 alkaen 

Paikka: The Greater Irving-Las Colinas Chamber of Commerce (5201 N. O'Connor Boulevard, Suite 100, 

Irving, TX) 

Ohjelma: 

-      Kansallislaulut 

-      Malja itsenäiselle Suomelle 

-      FABG:n Juho Kusti-stipendien jako High School-senioreille 

-      Suomalaista musiikkia 

-      Arvonta (mm. Tapio Wirkkalan lasia) 

-      Hyvää seuraa 

Tarjoilu: Ruokaa (hors d’oeuvres) ja juoma sisältyy hintaan, käteisbaari 

Liput 25,- (maksu ovella) – tuotto menee lyhentämättömänä stipendirahastoon (samoin kuin 

arpamyynti) 

  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: sami.simula@okmetic.com 
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HUOM: Uusi deadline stipendihakemuksille on 30.11. 
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Tässä juttusarjassa käydään läpi harrastuksia, joita Dallasissa voi harrastaa! Ehkä sinäkin voit löytää 

jotain uutta mielenkiintoista tekemistä ja uusia ideoita! . Sarjan aloittaa Suomi-koululainen Antti Havia: 

 

Harrastan uimahyppyjä kolmatta vuotta. Joukkueeni nimi on GC Divers ja harjoitukset ovat Kellerissä, 

Southlakessa ja Lewisvillessä. Kilpailuja on noin kerran kuukaudessa ympäri Teksasia. Vaikeimmat 

hypyt ovat sisäänpäin ja kierrehypyt.  Suosikkihyppyni on "ulos pää edellä taittaen". Kuvassa hyppään 

"eteen 1 1/2 volttia taittaen" hypyn.  

 

Antti Havia 
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Fossil Rim – Villieläinpuisto n. 2 h ajomatkan päässä Dallasista 
 

Jos sinulla on pieniä lapsia tai olet muuten vaan kiinnostunut näkemään villieläimiä lähietäisyydeltä, 

niin minulla on suositella sinulle mielenkiintoinen matkakohde! Nimittäin Fossil Rimin Villieläin puisto 

Glen Rosessa! 

 

Fossil Rim on oiva yhden päivän tai viikonloppuloman matkakohde, sillä se sijaitsee vain noin 2 tunnin 

automatkan päässä Dallasista, joka Teksasilaisittain on lyhyt (auto)matka. 

 

 

Miten joku lintu voi olla noin iso! OIkeastaan aika pelottava!! 

 

 

Varaa villieläinpuistossa ajelemiseen ja eläimiin tutustumiseen noin 2 tuntia aikaa, ja osta 

pääsylippuluukulta mukaan eläimille tarjottavaa ruokaa, jolloin pääset todellakin tutustumaan eläimiin 

lähietäisyydeltä! Villieläinpuistossa käyskentelee vapaana esimerkiksi emuja, strutseja, seeproja sekä  
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erilaisia hirvi- ja peuraeläimiä, ja vaikka mitä muuita eläimiä, eläinlajejen määrän ollessa noin 20. 

Vapaastikäyskentelevien eläinten lisäksi aidatuilla alueilla voit tarkkailla kirahveja, puumia sekä 

sarvikuonoja! 

 

 

Hirvieläimet syö kädestä ja niillä on karhea kieli 

 

 

Peurat ovat varovaisempia, ja niiden ruskeat silmät ovat lumoavat! 

. 
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Eläimiä ruokkiessa ruoka on hyvä asettaa kämmenelle, jotta elain ei vahingossa haukkaa sormesta! 

 

 

Sepra on niin kaunis ja ihmeellinen elain raitoineen.  
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Villieläin puiston lähellä, niin ikään Glen Rosessa, sijaitsee Dinosaur Valley State park, jossa voi käydä 

katsomassa oikeaa dinosauruksen jalanjäkifossiilia sekä oikeiden dinosaurusten kokoisia 

dinosaurus”patsaita”. Dinosaur Valley on mahtava ulkoilualue, jossa voi kävellä polkuja pitkin joelle, 

katsomaan fossiileita ja syödä vaikka picnic-eväät joenrannalla.  

 

 

Dinoja ja ihmisiä oikeassa koossa 

 

Fossil Rim ja Dinosaur Valley State park ovat aivan mahtavia loppukesän tai vähän viileämmän sään 

matkakohteita. 

 
Lisää tietoa Glen Rosessa sijaitsevista matkakohteista löydät vaikka näiden linkkejen alta:  

 
 

Fossil Rim: http://www.fossilrim.org/ 

Dinosaur Valley: http://tpwd.texas.gov/state-parks/dinosaur-valley 

Big Rock park: http://www.texansunited.com/glenrose/2012/07/12/big-rocks-park-in-glen-rose-texas/ 

 

Toivottavasti tämä juttu saa jonkun lähtemään Teksasissa muinoin eläneistä dinosaurusten jäljille! 

Hyviä reissuja 

 

Toivottelee Aino  
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Suomikirkon kuulumisia 

Joulusta 

 

Joulu on jo kohta ovella. Tämän vuoden ensimmäiset Teksasin ja Kalifornian Suomikirkon 
Kauneimmat joululaulut lauletaan itsenäisyyspäivänä, 6.12., Santa Monicassa. Dallasin ja Mexico 
Cityn vuoro on 13.12. Pastori TT Veli-Matti Kärkkäinen matkustaa Mexico Cityyn. Sacramentossa 
lauletaan 18.12., sitten 19.12. Sunnyvalessa ja viimeisenä San Diego, 20.12. 
 
Dallasin Suomikirkon Kauneimmat joululaulut alkavat rippikoululla sunnuntaina, joulukuun 13., klo 15. 
Lauluharjoitukset pidetään klo 16 ja Kauniimmat joululaulut lauletaan yhdessä alkaen klo 17 (huom! 
aika). Mukana Leila Jäämurun johtamana suomikoululaisten Lucia-kulkue Lucia –päivän kunniaksi. 
 
Kanttorina Ruusamari Teppo ja pastorina TT Jarmo Tarkki 
 
Sydämellisesti tervetuloa kaikille, 
 
Pastori Jarmo Tarkki 
Jarmotarkki@socalsynod.org  (805)350-1667 
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019 
 
Tervetuloa kirkkoon! 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja facebook-
sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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