
UUSI VUOSI JA UUDET KUJEET...
T A I  A I N A K I N  U U S I  V A R I A N T T I . . .

Kukapa olisi uskonut että vielä kaksi vuotta myöhemmin olemme vielä

samassa epävakaassa tilanteessa Koronan riehuessa ympäri maapalloa... Vaikka

uusi normaali on pyörinyt monella tavallla, Korona on kuitenkin hankaloittanut

monia asioita, kuten esimerkiksi suomalaisten yhteisöjen toimintaa. 

Kannen kuva on Äkäslompolosta, Ylläkseltä uuden vuoden ensimmäisenä

päivänä. Tähän romanttiseen "lumikuplaan" olisi mielellään jäänyt jumiin, kun

kuunteli uutisia jokaisesta maasta, ja etenkin sen maan uutisia, mihin oli

palaamassa... Punaisena huutavaan koronapesään... vai jäädä tähän ihanaan

pastellitaivaaseen...? Valinta olisi ollut helppo jos realiteetti ja velvoitteet eivät

kutsuisi..

Mutta uusi vuosi, ja uudet kujeet! Nyt pitää toivoa, että monet asiantuntiat,

jotka puhuvat ehkä pandemian rauhoittuvan tähän varianttiin, olisivat

oikeassa. Kannen kuvan voi ottaa avuksi, kun haluaa hetkeksi päästä pois..

Suurenna kuva, katso lapin kaunetta, ja hengitä syvään ja rauhallisesti 10
kertaa! 

Tässä numerossa:

P U H E E N J O H T A J A  -  2

S U O M I K O U L U  -  3

K I R J A S T O &  P U O T I  -  7

P U U H A N U R K K A  -  8

F A B G      - 1 0

H A K K A P E L I I T T A  -  1 1

S Y N T Y M Ä P Ä I V Ä T  -  1 3

S U O M I K I R K K O  -  1 4

K U U K A U D E N  K U V A T  -  1 5

Tammikuu 2022



ELÄMÄ EI OLE SITÄ, ETTÄ
ODOTTAA MYRSKYN
MENEVÄN OHI,
VAAN SITÄ, ETTÄ OPPII
TANSSIMAAN
SATEESSAKIN!

P J .  L E I L A  J Ä Ä M U R U

Vuoden 2022 tammikuun olisi toivonut alkavan valoisenmissa
merkeissä kuin miten se loppujen lopuksi alkoi. Pahenevan
tautitilanteen vuoksi jouduimme siirtämään koulun aloituksen
kuun loppuun ja vieläkin jouduimme jännittämään onnistuuko
tämäkään. Alkuviikosta useampi paikallinen koulu on sulkenut
ovensa yhä nousevien omikron-tartuntojen vuoksi. Me
päädyimme johtokunnan kanssa siirtämään koulun aloituksen
ulkotiloihin, eli tapaamme samassa puistossa kuin viime
keväänä, eli Coppell`in puistossa. Sää voi olla hieman
viileähkö, mutta tunnin aihe, `talvi ja revontulet` sopii siihen
mainiosti. 

Toivottavasti kaikki saitte levättyä kunnolla joululomalla sekä
olette ulkoilleet, pelailleet ja tietenkin puhuneet suomen kieltä!
Nyt on sitten aika panna kaikki osaaminen käyttöön, sekä
tehdä uusia valtauksia omiin sana-varastoihin tulevalla
oppitunnilla, etenkin talvi-sanat tulevat nyt opittavaksi.
Olemme saaneet Iidan avuksi Hilja Perttusen, uuden ohjaajan
pienille koululaisille, sekä Anniina Havian apuohjaajaksi
(esittelyt s. 5). Molemmat auttavat tunneilla aina kun heillä on
siihen mahdollisuus. Vanhempien edustajamme Piritta Karhu
on myös hyvä idealähde, hän tekee tuntisuunnitteluja ja
avustaa tunneilla aina kun se vain onnistuu. Lapset ovat
todella osaavissa käsissä.

Näemmekö jo valoa tulevaisuudessa tämän
pandemian suhteen, kuin Rovaniemen sillan kuutamo-
kuvassa kuu loistaa valona kun aurinkoa ei näy mailla
eikä halmeilla! Me tarvitsemme yhtenäisyyttä ja
ystävällisyyttä toisiamme kohtaan, maailmasta
tulee ainostaan siten parempi paikka elää meidän
kaikkien. Tästä hyvänä osoituksena on koko
maailmaan levittäytynyt ystävyyden päivä, mitä myös
rakkauden päivänä vietetään etenkin täällä Usa:ssa.
Päivä on kaikille tuttu 14.helmikuuta ja siihen
kannattaa jo nyt alkaa valmistautumaan. Entäpä jos
lähettäisimme vanhanajan ystävänpäiväkortteja ihan
postitse, kiitokseksi ystävyydestä. Mikään ei ole niin
arvokasta kuin muistaminen, aito sellainen, tunteella!
Meillä on koko maailma `käsissämme`, tehdään siitä
parempi, kaikille mieluinen ja elettävän hyvä. Meidän
vanhempien pitää ottaa siitä vastuu, ja meidän
tekijöiden pitää muistaa tehdä tätä vapaaehtoistyötä
siitä nauttien ja suurella sydämellä!

Toivotamme koko johtokunta ja ohjaajat vielä kerran
oikein hyvää tätä uutta vuotta, luodaan uusia muistoja
lapsille, vanhemmille, tekijöille ja koko Suomi-
yhteisölle, kuten teimme jo 30-vuotisjuhlassamme.
Tule, opi ja nauti kanssamme, sekä tuo ystäväsi
mukaan. Ollaan yhtä, näytetään suomalainen sisu ja
yhteenkuuluvuus! Ollaan avoimia yhteiselle tekemiselle,
ollaan ystäviä ja ystävällisiä! 

Tervetuloa lauantaina kouluun ja hyvää tulevaa
Ystävänpäivää kaikille!  

PS. Ota joskus aikaa ja tutki webbi-sivujamme
sekä katsele sieltä kaikkea mitä olemme

tehneet koulumme 30-vuoden taipaleella,
pongaa lapsesi ja ystäviäsi, sieltä löytyy

myös paljon uutta tietoa mitä Dallasin
alueella tapahtuu koko Suomi-yhteisössä. 

 

http://www.suomi-koulu.com/
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Suomi-koulun uutisia
Hei Suomikoululaiset,

Tervetuloa kaikille kevätlukukauteen ja toivon että
kaikilla oli hyvä talviloma. Toivottavasti olette
pysyneet terveenä ja teillä kaikilla on ollut hyvä
alku uudelle vuodelle. Ensimmäinen koulukerta
on 29.1 Andy Brown Puistossa Coppellissa ja
aiheena on talvi. Toivottavasti näemme koululla.

Iida Lepparanta

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


Suomi-koulun uutisia
Suomi-koulun uudet ohjaajat:

Hei, 
olen Hilja ja olen kotoisin Akaan Toijalasta. Kävin lukion Helsingin Saksalaisessa
Koulussa ja muutin sen jälkeen Saksaan opiskelemaan lääketiedettä.
Valmistuttuani tein lähes neljä vuotta töitä naistentauteihin ja synnytyksiin
erikoistuvana lääkärinä, kunnes perheemme muutti Kaliforniaan 2019 mieheni
työn perässä.
Viime kesänä muutimme Kaliforniasta Dallasiin. Perheeseeni kuuluu mieheni
lisäksi poikamme Armas (3,5v) ja Lasse (pian 2v). Tällä hetkellä olen töissä Massive
Bio nimisessä start upissa, joka auttaa syöpäpotilaita löytämään sopivia hoitoja,
jotka ovat vielä kliinisessä tutkimusvaiheessa. Tarkoitus olisi tulevaisuudessa
palata työskentelemään naistentautien ja synnytysten pariin.
Vapaa-ajalla nautin poikien kanssa musisoimisesta, leipomisesta, ulkoilusta ja
yksinkertaisesta yhdessä olosta. Oma äitini kuoli rintasyopään minun ollessani
vain 14-vuotias. Tästä syystä olen myös hyvin intohimoinen vapaaehtoistyöntekijä
organisaatioissa, jotka tukevat syöpäsairaiden vanhempien lapsia. Minulle on
todella tärkeää, että poikamme oppivat hyvän Suomen kielen ja olen todella
innoissani siitä, että saan laulun ja leikin myötä opettaa Suomen kieltä Suomi-
koulussa myös muille lapsille. Dallasin Suomi-yhteisö on ainutlaatuinen ja siitä
hehkuva lämpö ja aito välittäminen on auttanut meidän perhettä todella paljon
sopeutumaan taas uuteen ympäristöön. Kiitos, että saamme olla osa tätä yhteisöä. 
Nähdään pian Suomi-koulussa!

Fun fact: Hilja on runonlaulaja Arhippa Perttusen sukulainen.

Hei! 
Olen Anniina, 29-vuotias sairaanhoitaja Oulusta Suomesta. Tulin tänne mieheni
kanssa lokakuussa 2021. Suomi-koulussa olen ollut apuohjaajana syksystä saakka,
pidän tärkeänä, että suomalaiset juuret omaavat lapset oppivat tietämään, mistä
osa heistä on kotoisin ja keitä he ovat, se on tärkeä osa lapsen identiteettiä vaikka
kaukana Suomesta olemmekin. Haaveilen, että pääsisin näkemään maailmaa
mahdollisimman paljon, että näkisin monelaisia kulttuureja. Tällä hetkellä
suunnitelmissa palata Suomeen ensi kesäksi. Mahdollisesti tulemme pidemmäksi
aikaa mieheni kanssa Dallasiin myöhemmin. 

Fun fackt: Anniinan kengännumero on 37 

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


LINKKI

Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:   
Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429      Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032

TuleTule
Mukaan!Mukaan!

Suomi-koulu tarvitsee
lisää tekijöitä!

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/get-involved-1


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Karsimme puodin valikoimaa ja myymme pois
halvemmalla ne karkit, joita emme enää tilaa lisää.
Pidämme varastossa vain kysytyimpiä tuotteita,
kuten kahvia, sinappia, hapankorppua, muutamia
perussuklaita, salmiakkeja ja hedelmäkarkkeja.
Näitä voi tilata verkkokaupastamme, tai tulla
Suomi-koululle ostoksille.

Suomi-koulu valmistelee Coppellin varastonsa
tyhjentämistä lähikuukausien aikana. Annamme ja
myymme halvalla suomalaisia lasten ja aikuisten
kirjoja, DVD elokuvia, lautapelejä, aikakauslehtien
vuosikertoja ja paljon muuta. Ajankohdasta ja
paikasta ilmoitamme myöhemmin sosiaalisessa
mediassa ja sähköpostin välityksellä.

Pieni ”sivukirjastomme” on vielä toiminnassa.
Aikuisten ja lasten kirjoja sekä aikakauslehtiä on
selailtavissa ja lainattavissa lauantaisin Suomi-
koululla ja muina päivinä voit tiedustella niitä
Ninalta (972) 693-8782.

Tervetuloa joka toinen lauantai kahvittelemaan,
lainailemaan kirjoja ja puotiostoksille!

t. Kirjaston väki

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

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


Kuukauden sana

Kuukauden

vitsi

Kuukauden loru
Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

TAL-VI-RIE-HA

Talven tuisku maahan
heittyy,
metsä lumivaippaan peittyy.
Nukkuu talviunta nalle,
hiiret menee hangen alle.
Korppi talven pimeään,
raakkuu omaa nimeään.

– Jukka Parkkinen –

Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoulussa,
luettiinko heidän perheessään
ruokarukous ennen jokaista ateriaa.
Pikku-Kalle vastasi ylpeänä:
– Ei meidän tarvitse, meidän äiti on aika
hyvä kokki.

Pikku-Kalle oli tulossa kaupasta kun
hänen kaverinsa kysyi: ”Miten sinä jaksat
kantaa noin paljon maitoa?”
Pikku-Kalle vastasi: ”No kun se on
kevytmaitoa.”

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


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!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

 Miksi vesilinnut kelluvat paikallaan
vedessä, mutta ihmiset uppoavat?

TÄRKEIN vesilintujen valtti kellumisessa on
niiden höyhenpuku. Vesilintujen vedenpitäviin
höyheniin nimittäin lokeroituu ilmaa, mikä
keventää ja kelluttaa niitä.
Vesilinnut ovat tietenkin myös ilman
höyhenpukuakin keveämpiä kuin ihmiset. Ne
ovat pienempiä ja niiden ilmapussit ja muut
sisäelinten rakenteet ovat selvästi keveämpiä
kuin meillä.
Vesilintujen höyhenissä on ilmaa jopa niin
paljon, että se vaikeuttaa sukeltamista. Paljon
sukeltavilla vesilinnuilla, kuten kuikkalinnuilla ja
ruokeilla, on kuitenkin hieman vähemmän
kellumista edesauttava höyhenpuku, minkä
huomaa siitä, että ne uivat yleensä muita
syvemmällä.
Niillä on myös kyky poistaa vähän ilmaa
höyhenten välistä. Se käy litistämällä niitä ihon
pienten lihasten avulla ennen sukellusta.
Vaikka höyhenpuvussa oleva ilma haittaa
hieman veden alle pääsyä, se on vesilinnuille
elintärkeä etenkin lämmönsäätelyn vuoksi.
Höyhenet lämmittävät hyvin lintuja.

Esa Hohtola
eläinfysiologian emeritusprofessori
Oulun yliopisto

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


Finland's Tech Scene is set to skyrocket ...

Despite a population size of just over 5.5 million, the country
that gave the world the first heart rate monitor, the web
browser, wind turbines, reflectors for walkers, SMS
messaging, saunas, Nokia phones, Angry Birds and 5G
technology, is proving itself as a leading light in the start-up
tech scene.     Read more ….

FABG Ice Hockey is back
 

Finnish Pride Night 2022
Enjoy the best Ice Hockey Texas can offer!

See the Finnish players in action!
Stay tuned for more details.

(details are being negotiated with Dallas Stars) 
 

Can't win without a Finn!

Finns in the U.S.: Interesting Facts and
Figures About Finnish Migration at the
Turn of the Century
How much do you know about the history of Finns in the
U.S.? In this article, we take a look at some interesting facts
about the Finns who arrived at the shores of North America
at the turn of the century. Read more ...

Is your Finnish passport expiring? Unable to travel? 

Contact Kenneth Niesman at the Honorary Counsulate of Finland in Dallas
at kniesman@foley.com / 214-999 4672

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/cision-releases/2021/finlands-tech-scene-set-to-skyrocket
https://finlandabroad.fi/web/usa/finns-in-states
mailto:kniesman@foley.com


Hakkapeliitan 
vuosi 2021

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä

Hakkapeliitoilla reissua pukkaa niin, että ei ole ehtinyt juttua
kirjoittaa. Tekosyitä! Nyt seuraakin lyhyt yhteenveto siitä mitä
tapahtui Big Bend reissun jälkeen. Ensin tuli kesäkuun reissu Hill
Country:n viinitiloille. Heinäkuussa ajoimme Coloradoon.
Syyskuussa North Carolinaan ja sitten vielä kerran Marraskuussa
Hill Country. Eli tarinaa riittää tulevissakin Suomikoululaisissa. 
 
Hill Country - Kesäkuu 2021 
Reissun tarkoitus oli ottaa naiset mukaan satulaan (niin sanottu
Eucalyptus reissu) ja tutustumaan kuuluisaksi tulleeseen Texasin
"Viinitie" (hwy 290) alueeseen. Alueella on 50+ viinitilaa, pienestä
perhetilasta isoon bussilasteittain väkeä paikalle ja kaikkea siltä
väliltä. Jopa muutama tislaamokin omine tuotteineen on
ponnistanut pinnalle.  
Alueesta enemmän tietoa: https://texaswinetrail.com/ 
 
Majoitukseksi valittiin idyllinen talo aivan Frederickburgin
keskustasta, korttelin päästä pääkadusta. Olimme olleet talossa
aikaisemminkin ja nimi oli osuvasti "second home". 
Majoituksia alueelta voi tiedustella Gästehaus Schmidt:ltä, jota
olemme käyttäneet yli 15v ja aiomme jatkossakin käyttää.
Fredericksburgissa näitä Bed and Breakfast majoituksia toki
piisaa mutta kerran hyväksi havaittu on mukava ja turvallinen
käyttää.  
Majoitus: https://www.fbglodging.com/ 

Menomatkalla pysähdyimme Caam's:iin pizzalle ja virkistävälle
juomalle. Pizzat ovat päävirrasta poikkeavia ja erinomaisen
makuisia. Paikalla on luonnollisesti aidon tyylinen pizzauuni jonka
luomaa makua ei voi jäljitellä. Itse valitsin "hangover" pizzan,
jossa marinarakastiketta, pekonia, perunaa ja pari kananmuna
päällä. Proteiinia oli sen verran että illalliseen asti jaksaa. 

Pizzeria: https://caamsrestaurant.com/ 

https://texaswinetrail.com/
https://texaswinetrail.com/
https://www.fbglodging.com/
https://www.fbglodging.com/
https://caamsrestaurant.com/
https://caamsrestaurant.com/


Hakkapeliitan 
vuosi 2021 jatkuu...

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä

Perillä oli idyllinen kaksikerroksinen vihreä talo tutulla paikalla.
Mopot vaan parkkiin ja jalkoja verryttelemään kadulle. Pari
kadunkulmaa kun oli marssinut, niin olimmekin jo Altdorffissa,
tarkoituksena nauttia saksalaistyyppinen illallinen. Muutakin
menusta toki löytyy. Altdorf on täysin remontoitu ja hyvin suosittu
eli kannattaa varautua jonottamaan. 

Illallispaikka: https://www.altdorfs.com/ 

Seuraavana päivänä moottoripyörän ohjaustankoa käännettiin
viinitilojen suuntaan. Valitsimme syrjäisissä paikassa olevan
pientilan "Narrow Path". Tunnelma oli erinomainen ja rauhaisa.
Aurinko paistoi, ei ollut liian kuuma ja pieni tuulenvire oli silti
tervetullut. Nautimme makupaloja ja hyvästä viinistä.
Huvittavana yksityiskohtana mainittakoon, että tarjoilijana
toiminut henkilö oli aivan koukussa Suomalaisiin TV sarjoihin
Netflixista, kuten "bordertown". Voitte kuvitella kysymysten
määrän Suomesta, kun selvisi mistä olemme kotoisin.
Suomalaisista TV sarjoista hän kyllä tiesi enemmän kuin me. 

Viinitila: https://www.narrowpathwinery.com/ 

Paluumatkalla Fredericksburgiin poikkesimme vielä Altstadtin
panimolla jonka tuotteita Dallasinkin alueella on myynnissä.
Hyväksi totesimme mutta väkeä oli koronarajoituksista
huolimatta paljon. Varsin massiivinen paikka, jossa kannattaa
tutustua rakennukseen tarkemmin. 

Panimo: https://www.altstadtbeer.com/ 

Kotimatkalla pysähdyimme alkuperäiseen "Hard Eight BBQ".
Dallasin alueella olevat ravintolat ovat saaneet alkunsa tästä,
joka avattiin ensimmäisen kerran 2003. Edelleen erinomainen,
kirjaimellisesti Pit Stop! 

Alkuperäinen Pit BBQ: https://hardeightbbq.com/about/  

Seuraavassa numerossa tulee Coloradon reissu. Siihen asti,
pitäkää itsenne lämpimänä ja terveenä. 

https://www.altdorfs.com/
https://www.altdorfs.com/
https://www.narrowpathwinery.com/
https://www.narrowpathwinery.com/
https://www.altstadtbeer.com/
https://www.altstadtbeer.com/
https://hardeightbbq.com/about/


Seuraava lehti
ilmestyy

 
26.2

Jos haluat kirjoittaa lehteen jutun, tai toivoa
aihetta, laita viestiä suomi-lehti@suomi-koulu.com

Hyvää syntymäpäivää!
Tässä kuussa

syntymäpäivää viettävät
seuraavat Suomi-

koululaiset:

Savannah Leskinen 6 v.
Aaron Savolainen 16 v.
Sofia Simula 19 v.



TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor) 
D.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin ja San Diegon
seurakuntien kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen seurakunnan kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma

VirtuaaliKirkko: ”In-person” messuja lisätään tilanteen
salliessa, mutta Suomikirkon Zoom -jumalanpalvelukset ovat
tulleet jäädäkseen. VirtuaaliKirkoilla saavutamme kaikki 11
Suomikirkon toimintapistettä samanaikaisesti. 

 Saat sähköpostiisi kutsun näihin tilaisuuksiin. Jos et ole
sähköpostilistallamme, alla olevan QRC -koodilla voit listautua tai
lähetä sähköposti Anita Finifrockille, kirkkomme tiedottajalle:
anitafinifrock@hotmail.com

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset eivät korvaa
tavallisia messuja, meillä on nyt mahdollista käyttää monissa
jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja kahta kanttoria:

Seuraavan kerran VirtuaaliKirkko kokoontuu
Kynttilänpäivänä, sunnuntaina 6. helmikuuta. Kaikki
Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa.

KIRKKOUUTISIA

Hyvinkään ortodoksinen kirkko (1963)

Kuka meistä olisi uskonut pari vuotta sitten, että lähes miljoona
amerikkalaista menehtyy koronavirukseen, monet sairastuneet ovat
saaneet pitkäaikaisia sivuvaikutuksia, perheiden suunnitelmat ovat
menneet uusiksi, ja että vielä vuonna 2022 elämme monien
rajoituksien kanssa. 

Tämä kaikki on meille uutta, olimmehan tottuneet siihen, että
pandemiat ja rutot ovat menneiden aikojen vitsauksia.

Vuonna 1516 rutto saapui Wittenbergiin, jossa Martti Luther toimi
teologian professorina. Mitä tehdä? Luther kirjoitti:

”Rutto tempaa päivittäin joukostamme kaksi kolme (joskaan ei joka
päivä); naapurimme, erään sepän poika, joka oli eilen terve,
haudattiin tänään, ja toinen pojista on nyt taudin kourissa. Mitä
minun on sanottava? Rutto on tosiaankin täällä ja alkaa raivota
hirvittävästi ja voimakkaasti, varsinkin nuoren väen keskuudessa. Ja
Te kehotatte minua ja veli Bartolomeusta pakenemaan. Mutta
minne? Toivoakseni ei maailma huku, vaikka veli Martti siitä
poistuisikin. Jos rutto vielä leviää, lähetän tosin veljet pois minkä
minnekin, mutta itse jään tänne. Kuuliaisuudesta en voi paeta,
ennen kuin sama kuuliaisuus, joka on käskenyt, uudestaan käskee
minua. En tahdo sanoa, etten pelkää kuolemaa…, mutta minä toivon,
että Herra vapauttaa minut kokonaan pelostani.”

Heinäkuussa vuonna 1527 rutto palasi Wittenbergiin. Yliopisto
siirrettiin turvaan Jenaan, mutta Luther itse jäi Wittenbergiin. Hänen
mukaansa tavallinen kristitty on vapaa pakenemaan, mutta pastorit,
lääkärit, pormestarit ja muut vastuuta kantavat eivät saa lähteä. 

Emme siis ole ensimmäinen, emmekä varmaankaan viimeinen
sukupolvi, joka kohtaa kulkutaudin takia karanteenirajoituksia.

Nyt näyttää siltä, että omikron -piikki saavutettaisiin lähiaikoina ja
että tammikuun loppuun mennessä olemme jo paljon paremmassa
asemassa. 

Valoa on siis tunnelin päässä.

Onnistuimme pitämään niin konfirmaation kuin Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuden (Leila Jäämurun johdolla) Rejoice Lutheran
Churchillä lauantaina, joulukuun 18. päivä. Vielä kerran onnittelut
konfirmoiduille. Ja kiitokset kaikille mukanaolijoille. 

Our host church:
Rejoice Lutheran Church
 532 E Sandy Lake Rd
 Coppell, Texas 75019
https://www.rejoicelutheran.org

Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!

 
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,

jarmotarkki@socalsynod.org
(805) 350-1667
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