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TÄSSÄ NUMEROSSA

Niin on taas vuosi vierähtänyt ja aika alkaa
hidastamaan tahtia... On uskomatonta ajatella,
että jo toinen joulu menee jokseenkin ehkä
erilaisissa merkeissä.. Mutta osa meistä pääsee
pitkän ajan jälkeen tapaamaan läheisiä
kotimaahan! Siitä saa olla äärettömän
kiitollinen!

Jokainen meistä voi hetkeksi pysähtyä
joulukiireen keskellä, ja miettiä mitä kaikkea on
saavuttanut tänä vuonna. Niin voi vaikka tehdä
kuunnellen Kauniimpia Joululauluja 18.12
Suomikirkossa (s.13)

Pitäkää huoli itsestänne ja läheisistänne tänä
jouluna!

J A  O N  A I K A  R A U H O I T T U A  V I E T T Ä M Ä Ä N
J O U L U N  A I K A A !

KOHTA VUODEN KIIREET
VÄISTYY..

Hyvää Joulua
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kun juhlimme koulumme 30-vuotisjuhlia
pienimuoisesti, mutta ketään unohtamatta 4
joulukuuta Nokian hulppeissa tiloissa! Nauru kaikui,
ja ilo loisti lasten ja vanhempien silmistä, eiköhän
tekijätkin olleet onnellisia hyvin menneestä syksystä
kovista haasteista selviydyttyään. Olimme
ansainneet juhlat ja saimme ne myös kauniisti
toteutettua, kiitos teille kaikille mukanaolleille. 
Meitä muisti myös Suomi-Seura ry antamalla
koulumme tekijöille ansaittuja ansiomerkkejä  -
pronssista kultaiseen. Saamme kuulla ja tutustua 
 palkittuihin paremmin tammikuun lehdessä.
Onnittelut kaikille ansioituneille!

Koulumme käy eloonjäämiskamppailua kuten niin
monet muutkin yritykset ja yhteisöt tai
organisaatiot. Tätä asiaa ei kannata pitää piilossa tai
yrittää peittää, siihen pitää tarttua kuin härkää
sarvista vai oisko se lie poro! Onhan meillä on kaikki
valtit käsissämme,  joilla voimme jatkaa ansiokasta
matkaa - hyvät tilat ja vakavarainen talous, ihanat
lapset ja vanhemmat, tekijäjoukko täynnä
timantteja, mutta silti tarvitsemme lisää ohjaajia,
innokkaita uudistajia sekä vastuunkantajia. Ja
etenkin lisää lapsia ja vanhempia mukaan. Olen
ylpeä teistä kaikista, jotka olette jaksaneet tehdä
ansiokasta työtä koulun hyväksi ja mikä tärkeintä
kaikkien lapsiemme vuoksi. Meidän pitää uskoa
tulevaisuuteen vanhempina ja osata viestittää sitä
lapsillemme, on tärkeää saada oppia ja nauttia
elämästä, niistä pienistä onnen hippusista mitä
vaikkapa Suomi-koulu tarjoaa lapsille joka toinen
lauantai, sen suomen kielen! Samalla saa uusia
ystäviä ja kivoja tapaamisia koululla. 

E T T Ä  O L E M M E  K O H T A  K E S K I - I Ä N
K Y N N Y K S E L L Ä . .

TULIPA MIELEEN..

Lämmöllä ja
kiitollisuudella teitä

kaikkia kiittäen!
 

 -Leila
 

P J  L E I L A  J Ä Ä M U R U

Mieti sinäkin, isä tai äiti, täti tai setä, voisitko
olla auttamassa meitä ja antaa samalla
mahdollisuuden lapsille jostain ainutlaatuisista
muistoista vieraalla maalla, ne saattavat
kantaa meitä sitten aikuisina vaikeidenkin
asioiden ja kohtaloiden yli. Tule mukaan,
antaminen on maailman suurin asia, ja siitä
tulee hyvä mieli.
Nyt vapautamme itsemme joulun viettoon, ja
tammikuun 15 päivä näemme koululla.
Tulethan mukaan!

Kaikille oikein ihanaa joulun aikaa ja
tulevaisuuteen valon taikaa, ottakaamme
kaksin käsin näistä kiinni!

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


Suomi-Koulu 
La 15.1 klo 11

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

Tule kertomaan mitä
lupaat oppia tulevana

vuonna!

MIETI KOTONA JO
MITÄ LUPAAT TÄLLE

VUODELLE!

Keväällä alkaa taas pienten
POP-ryhmä 0-4v.

Suomi-Koulu toivottaa
kaikille oikein 

Hyvää Joulua! 
Ja parempaa Uutta

Vuotta 2022!

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.google.com/maps/place/Nokia,+Inc/@32.9364164,-96.9844994,18.82z/data=!4m9!1m2!2m1!1snokia!3m5!1s0x864c29d267835b05:0xb27f5162dea26f75!8m2!3d32.9365678!4d-96.9850164!15sCgVub2tpYSIDiAEBkgEYZWxlY3Ryb25pY3NfbWFudWZhY3R1cmVy
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Uusi vuosi ja talvi

Runebergin päivä

Ystävän päivä

Laskiainen



Tarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaitaTarvimme mukaan innokkaita
vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...vapaaehtoisia...   

Ohjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekäOhjaajia, apuohjaajia sekä
johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!johtokuntalaisia!

Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-Tule mukaan Suomi-
koulun toimintaan!koulun toimintaan!koulun toimintaan!

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

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


Suomi-koulun uutisia

Joulutervehdys 
Hei kaikki, meillä on ollut ihana
syyslukukausi ja lapset ovat olleet
ahkeria. Ollaan tehneet kivoja
askarteluja ja viettäneet aikaa
yhdessä.Toivon kaikille hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Ensimmäinen koulukerta on
15.1.2022. Toivottavasti nähdään
Suomikouluussa.
- Iida

27.11 koulukerta oli Nokialla ja aihe oli
juhlavalmistus. Aloitimme laulamalla
muutamia kappaleita kuten
“tutustumisleikki” ja juhlalaulu jonka Hilja
oli uudelleen sanoittanut hyväää
syntymäpäivää laulusta. Saimme myös
valmiiksi kädenjälkitaulun minkä
aloitimme viime kerralla. Monet lapset ja
aikuiset, jotka eivät olleet paikalla
edellisellä kerralla, saivat lisätä
kädenjäljen siihen. Sen jälkeen lapset
tekivät paperi kynttilöitä. Lopuksi
harjoittelimme letkajenkan tanssimista.

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


4.12.2021  juhlittiin 30-vuotiasta Pohjois-
Teksasin Suomi-koulua. Suomi-koulu järjesti
koko alueen suomiyhteisölle hienot juhlat
Nokian talossa Cypress Watersissa, Dallasissa.
Paikalle saapui mukavasti yli 60 suomalaista
tai suomensukuista juhlimaan suurta
merkkipäivää.

Suomi-koulun oppilaat olivat tehneet juhlaan
koristeita ja harjoitelleet onnittelulaulun 30-
vuotiaalle koululle. Punaisella matolla otettiin
valokuvia suomikoululaisen Mila Jousmäen
taiteilemien bannereiden vieressä.
Juhliin oli myös tehty historiikki huone, jossa
oli esillä vanhoja paitoja, valokuvia ja vanhoja
Suomikoululais- Ja Suomi- lehtiä.

Talkoovoimin juhliin saatiin paljon
suomalaisia herkkuja: Savulohta, ruisleipää,
voileipäkakkua, Karjalan piirakoita,
korvapuusteja sekä tietenkin Suomalaisia
makeisia

Juhlan ohjelmaan kuului puheita, laulua sekä
yllätyksiä... Suomi-koulun puheenjohtaja Leila
Jäämuru piti todella koskettavan puheen
Suomi-koulun tärkeydestä suomiyhteisön
elämässä kaukana kotosuomesta. Hän myös
jakoi yllätyksenä Suomi-Seuralta haetut
ansiomerkit Suomi-koulun ansioituneimmille
tekijöille ja vapaaehtoisille.

JUHLAJUHLA

Suomi-Koulun
30v juhla

V.V.V.

Piia Coyne

KATSO
VIDEO

JUHLISTA
TÄSTÄ

https://www.suomi-koulu.com/
https://youtu.be/e6fYr8A5Vyo


JUHLAJUHLA
V.V.V.

Yllätykset eivät loppuneet vielä siihen, vaan
Suomi-koulun johtokunta antoi Leilalle
yllätyksenä haetun Suomi-Seuran kultaisen
ansiomerkin.

Ansiomerkkien jaon jälkeen juhlaväki
letkajenkkasi notkuvan ruokapöydän ääreen.
Loppu aika vietettiin rattoisasti jutellen
muiden suomalaisvieraiden kanssa Suomi-
herkkuja syöden.

Suomi-koulu sai todella hyvää palautetta
mahtavista juhlista, mikä lämmitti kovasti
johtokunnan mieltä! Olimme tehneet kovan
työn juhlien eteen, ja se merkkasi meille
kaikille paljon, että juhlavieraat viihtyivät.

Suomi-koulu ja sen johtokunta haluaakin
kiittää kaikkia mukana olleita
juhlavieraita, ja erityisesti kaikkia tekijöitä ja
auttajia! 

Juhlan kaikki poseeraukset voit käydä
katsoa tästä linkistä!

Suomi-Koulun 30v
juhla jatkuu...

https://www.suomi-koulu.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1oa3l_e2ifTl-WKHJCjnnVH2QH2WAUEfM?usp=sharing


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästäVielä ehdit saada kirjoja ja lehtiä lainaksi joulun
pyhien iloksi. Ota yhteyttä Ninaan esimerkiksi
WhatsAppilla (972) 693-8782 ja tiedustele mitä
kaikkea on tällä hetkellä saatavilla. Kirjat voi
noutaa Ninan kotoa, tai hän voi toimittaa ne
vaikka Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen
18.12. Coppellin kirkolle.

Suomi-koulu tyhjentää tilapäisvarastonsa
kevään aikana ja luopuu suurimmasta osasta
kirjojaan. Niitä sekä annetaan pois että myydään
erittäin halvalla. Kun päivämäärä selviää,
ilmoitamme siitä tässä lehdessä, joten kannattaa
pysyä kuulolla!

Joulupöytään, pukinkonttiin, postiljoonille,
naapurille… Vielä löytyy paljon herkkuja
puodista.
Puoti on paikalla myös 18.12. Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudessa. Jotta varmasti saat
mitä haluat, kannattaa tilaukset tehdä
etukäteen, ja Nina tuo ne pakattuina kirkolle.
Kaikki ennen klo 14.00 tehdyt tilaukset ehtivät
mukaan. 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhaisaa
joulunaikaa,

t. Kirjaston väki

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

TONT-TU-LAK-KI

Peikkoäiti pehmoinen
joulupuuron keitti.
Aattoaamu suloinen
lunta maahan heitti.
Pitkä päivä - peikot
huokaa
kunnes ilta sarastaa,
suklaaherkut pöytään
tuokaa
massut täyteen niillä
saa.
Aattoillan odotuksen
lahjakääröt palkitsee,
tonttu kuullut on
toivomuksen
pikkupeikot iloitsee.

Mikä on isompi kuin joulukuusi?
Jouluseitsemän. 

Mihin joulu päättyy?
U-kirjaimeen. 

Mitä joulupukki sanoi pikku
apulaiselleen, joka epäonnistui kerta
toisensa jälkeen lahjojen
paketoinnissa?
”Senkin tonttu!“

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 ihmiset sairastuvat niin usein yön
aikana?

IHMISTEN elintoiminnot eivät ole jatkuvasti
tasaisia. Aivot ja muut elimet toimivat eri lailla yöllä
ja valoisaan aikaan.
Se johtuu ihmisen sisäisen kellon toiminnasta.
Sisäinen kello on aivoissamme sijaitseva
hermosolujen joukko. Se seuraa silmiin tulevan
valon perusteella, onko yö vai päivä ja
tarvitsemmeko näin unta vai lepoa. Sisäisen kellon
toiminnan takia myös monet sairaudet alkavat
useammin yöllä kuin päivällä.
Esimerkiksi kuume nousee herkästi yöllä, koska
syvässä unessa elimistön puolustuskyky
taudinaiheuttajia vastaan vahvistuu.
Myös sydän ja verisuonet voivat rasittua
aamuöisin, jos elimistö ei ole niiden osalta
täydessä kunnossa. Sellaista saattaa tapahtua, jos
sydämen eteiset värisevät herkästi, veren
hyytyminen voimistuu liikaa eikä verenpaine laske
normaalisti.
Unenaikaiset hengityshäiriöt ja unettomuus voivat
puolestaan estää vaipumasta syvään uneen, mikä
ei ole pidemmän päälle terveellistä elimistölle.
Myös astma pahenee usein öisin.
Koska haiman erittämä insuliini on yöllä
tehottomampaa kuin päivällä, verensokeri ei pysy
aina tasaisena vaan voi suurentua aamua kohti.
Se voi aiheuttaa sairastumisen, jos verensokeri on
muutenkin korkealla.

Timo Partonen
tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

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


Suomi ostaa uudet hävittäjät Teksasista 
FABG'llä on suuri ilo ja kunnia onnitella kiltamme jäsentä ja Lockheed Martin'in Suomen maajohtajaa Scott Davis'tä
voittoisan tarjouskilpailun johdosta. Suomen hallitus on päättänyt ostaa Lockheed Martin'lta 64 kappaletta F-35A
monitoimihävittäjää lähes 10 miljardilla US dollarilla. Päätös on erittäin merkittävä paitsi Suomen ja
Yhdysvaltain suhteille ja kauppavaihdolle, joka muuten on ollut tähän asti Suomelle ylijäämäinen (tuonti Suomesta on
ylittänyt USAn Suomen viennin arvon), niin myös meille kaikille Teksasin Suomi-yhteisön jäsenille. Uskomme, että
tämän piristysruiskeen avulla saamme kokea uusia kasvun vuosia jälleen täällä Teksasissa. Helmikuun alustahan myös
lentoyhteydet Suomeen toimivat tehokkaasti uuden Finnairin Helsinki-reitin myötä. 

Finnairin hyvät talousuutiset saivat jatkoa... 

Lokakuussa 2019 FABG järjesti yhdessä Scott'in
kanssa vierailun Lockheed Martin'in Fort
Worth'in hävittäjätehtaalle, joka on alansa suurin
koko maailmassa. Tehtaan kiertoajelun lomassa
saimme kuulla esitelmän F-35 hävittäjiin liittyen  sekä
nauttia maittavan lounaan.  Kiitos Scott tästä hienosta
ja ikimuistoisesta kokemuksesta!
Kuvassa osallistujat poseeraavat tehtaan portailla.

Onko Suomen passisi vanhenemassa? 
Kerro passin uusimistarpeestasi kunniakonsuli Ken
Niesman'lle (kniesman@foley.com/ 214-202 3670) joka
neuvottelee New Yorkin konsulaatin kanssa mahdollisesta
passikonevierailusta DFWn alueelle joskus tulevan vuoden
aikana. 

Rauhallista Joulua ja Menestystä Vuodelle 2022

https://www.finnair.com/us-en/flights/city-to-city/dfw/hel/flights-from-Dallas-to-Helsinki
https://www.finnair.com/us-en/flights/city-to-city/dfw/hel/flights-from-Dallas-to-Helsinki


Hei kaikille Suomilehden lukijoille,
 

Kiitos kaikille siita, etta olen saanut olla
mukana Suomi-koulun toiminnassa monina

vuosina – ikava tulee Teita! – mutta pidetaan
yhteytta.

Nyt on tullut aika tulla “Out of Box” kuten
sanonta enganniksi kuuluu ja suunnata uusia

haasteita.
Aluksi asetumme kotimaahamme Suomeen ja

jatko on sitten ….
 

Ihanaa joulun aikaa kaikille.  
Toivottavat Paula & Arto Hokkanen

 
Halaus kaikille,

Paula

Muutoksen tuulet käyvät myös kirjastolla...
Ensi vuoden alussa teemme Suomi-kirjaston

tuhjennystä, seuraa sosiaalista mediaa ja
sähköpostia, niin voit olla valitsemassa parhaat

päältä kun kirjat lähtee jakoon!



KIRKKOUUTISIA
Dallasin Suomikirkon konfirmaatio ja Kauneimmat joululaulut 
Konfirmaatio ja Kauneimmat joululaulut: Dallasin konfirmaatio
pidetään yhdessä Kauneimpien joululaulujen kanssa lauantaina, 18.
joulukuuta klo 17:00. Maskit kannattaa ottaa mukaan varmuuden
vuoksi. Noudatamme Rejoice Lutheran Churchin ohjeita.

Tervetuloa mukaan Suomikirkon joulupäivän hartaushetkeen
joulukuun 25. päivä, klo 14 Dallasin aikaa. Kutsu alla.

SIUNAUTTUA JOULUA KAIKILLE JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Topic: Tervetuloa joulupäivän hartaushetkeen
Time: Dec 25, 2021 12:00 PM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84453202583?
pwd=MGVkU3VaYTlhOTlIcFRaNGYzUURjUT09

Meeting ID: 844 5320 2583
Passcode: 840729
One tap mobile
+16699006833,,84453202583#,,,,*840729# US (San Jose)
+13462487799,,84453202583#,,,,*840729# US (Houston)

Dial by your location
    +1 669 900 6833 US (San Jose)
    +1 346 248 7799 US (Houston)
    +1 253 215 8782 US (Tacoma)
    +1 312 626 6799 US (Chicago)
    +1 929 205 6099 US (New York)
    +1 301 715 8592 US (Washington DC)
Meeting ID: 844 5320 2583
Passcode: 840729
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kb6qYId2E

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 useimmissa
jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja vähintään kahta kanttoria:

(Kaikki Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa)

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
 

https://us02web.zoom.us/u/kb6qYId2E
mailto:anitafinifrock@hotmail.com
https://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=b1f667919b&e=2a7d6c65c2
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org


KUUKAUDEN KUVAT


