Marraskuu 2020

KIITOSPÄIVÄN AIKA..

Suomi-lehti toivottaa kaikille leppoista Kiitospäivän juhlaa!
Juhlikaa varovaisesti parhaassa pienessä seurassa!

SISÄLTÖ

KIITTÄEN KULJEMME KOHTI
LOPPUVUOTTA!

"KERRO KAIKILLE
LÄHEISILLESI
KIITOKSET HEIDÄN
OLEMASSAOLOSTAAN, MUISTA
YSTÄVIÄ PIENIN
ELEIN JA RAKASTA
KAIKKEIN
RAKKAIMPIASI
RUTKASTI JA
LUJAA, NYT ON
OIKEA HETKI!"

Kaikille oikein hyvää Kiitospäivää, nauti,
voimaannu ja kiitä!

Suomi-koulun uutisia
31.10 koulukerta oli Andy Brown Puistossa Coppellissa
ja aihe oli Halloween:iin liittyvää askartelua. Lapset ja
vanhemmat olivat pukeutuneet Halloween asusteihin.
Lapset tekivät aurinko painatuksia, jossa he panivat
lehtiä ja kukkia valoherkälle paperille ja antoivat sen istua
auringossa. Aurinko muutti paperin väriä ja jätti varjon,
missä lehdet ja kukat olivat. Sen jälkeen teimme
muovailuvahaa sekoittamalla maissitärkkelystä ja vauva
voidetta ja värjäsimme niitä elintarvikeväreillä. Lopuksi
teimme haamutupsuja villalangasta. Välipalan kanssa
lapset saivat kuumaa kaakaota ja Halloween herkkuja.

14.11 koulukerta oli myös Andy Brown Puistossa
Coppellissa ja aihe oli Sadonkorjuuaika. Aloitimme
tekemällä syksyaiheisia lautasia. Teimme kurpitsoja
paperista ja liimasimme ne lautasille. Sitten me
koristeltiin lautaset lehdillä, kävyillä ja pienillä kurpitsoilla
sekä perhosilla. Sen jälkeen puhuimme kiitospäivästä ja
siihen liittyvistä ruuista. Jokainen lapsi valitsi kaksi
tuotetta hedelmä- ja vihanneslaatikosta ja puhuimme
heidän valinnoista ja niiden Suomenkielisistä nimistä.
Sitten teimme hauskan tervehdys videon Mimmitkonsertin tapahtumaan. Lopuksi pidimme hyppy- ja
juoksukisat.

Suomi-koulun uutisia
Ohjaajien edustaja
Hei, minä olen Iida Lepparanta ja olen tämän vuoden
ohjaajien edustaja. Olen asunut Amerikassa koko elämäni ja
Texasissa olen asunut viimeiset kuusi ja puoli vuotta. Aloitin
Suomikoulussa apuohjaajana ja olen ollut mukana monessa
eri ryhmässä. Minä opiskelen opettajaksi University of North
Texas:issa ja valmistun puolentoista vuoden päästä. Vapaaajalla tykkään lukea ja tanssia.

Apuohjaajat:
Sofia Simula
Audrey Thompson

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO
Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.
Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.
Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.
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Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

PUUHANURKKA
Väritä minut

Kuukauden sana

KII-TOS-PÄI-VÄ
Kuukauden loru
HAUSKOJA HETKIÄ, METSÄRETKIÄ
Hauskoja hetkiä metsäretkiä,
jos tiellä onkin hiiri
ei se ole siili
poimi punamansikoita,
puolukoita, vaapukoita
kotiin sato maukas kanna mummillekin
vähän anna.

Interaktiiviset linkit
Kielen opiskeluun

Sana arvoitus

Sanojen alkuäänteet 1
Sanojen alkuäänteet 2

Kuukauden
vitsi
Kurainen seikkailu
Äiti kauhistui nähdessään pikku Annelin
olevan yltä päältä kurassa.
”Voi hyvä tyttö, mitä sinä oikein olet tehnyt?”
”Mä kaaduin lätäkköön.”
”Uusissa vaatteissasi!”
”Anteeksi äiti. Se kävi niin nopeasti, etten
ehtinyt riisua.”

Kuukauden
kysymys
Miten kaivosta tulee puhdasta vettä, vaikka vesi
tulee maan läpi?

MAALAJEJA on monenlaisia. Osa sopii hyvin kaivojen
asentamiseen, osa heikommin. Kaivo pyritään kaivamaan
maahan, joka koostuu hiekasta tai sorasta.
Kun sadevesi kulkee maalajien pienenpienten onkaloiden eli
huokosten läpi, se puhdistuu. Tällöin esimerkiksi monet
epäpuhtaudet, kuten bakteerit tai kemikaalit, voivat tarttua
huokosten seinämiin ja puhtaampi vesi jatkaa matkaa.
Lopulta tämä maanalainen vesi eli pohjavesi kulkeutuu
kaivoon.
Pohjavesi on usein puhdasta sellaisenaan eli juomakelpoista
suoraan kaivosta. Joskus mukana voi kuitenkin olla vielä
veden laatua heikentäviä aineksia, vaikka vesi näyttäisi
kirkkaalta.
Silloin vesi joudutaan vielä puhdistamaan kaivosta
nostamisen jälkeen.
Näin käy usein esimerkiksi kaupunkien juomavedelle, joka
pumpataan isoista kaivoista vedenpuhdistamon
puhdistuslaitteiden kautta ennen kuin se päätyy ihmisten
juotavaksi.
Pekka M. Rossi
vesihuoltotekniikan apulaisprofessori
Oulun yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
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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!

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Tiesitkö, että vaikka normaali kirjastomme on
kiinni, voit silti lainata kirjoja ja lehtiä? Meillä on
yli 100 lastenkirjaa, 60 aikuisten kirjaa ja vino
pino lehtiä mistä valita. Kirjaston Facebook
sivulta löydät listat näistä saatavilla olevista
teoksista linkki. Voit tiedustella kirjoja tai lehtiä
Ninalta (WhatsApp 972-693 8782) tai tulla
käymään Suomi-koulun puistotapaamisissa,
missä on myös kirjat paikalla.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä

Puodin suklaavarastot ovat pullollaan, joten
vielä riittää herkkuja syksyn ja talven juhliin.
Meiltä saat kätevästi sekä pienempiä että
suurempia rasioita, joita voit antaa lahjaksi
esimerkiksi tuttaville, opettajille, postiljoonille tai
sujauttaa pukinkonttiin. Tilaaminen on helppoa.
Valitset haluamasi tuotteet täältä
verkkokaupasta, maksat kortilla ja valitset
itsellesi sopivan noutoajankohdan. Ostokset
noudetaan Nina kotiovelta, Flower Moundista.
Tapaamisiin!
t. Kirjaston väki

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

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

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.

FABG

Suomalainen
Kauppakilta
Teksasissa

Lue Keskuskauppakamarin johtaja TImo Vuoren
analyysi USA:n presidentinvaaleista.

For more information visit www.fabg-dallas.com

VINKIT

Lenkki
vinkki

Bob Woodruff Park Northista löytyy paviljonki,
leikkikenttä, vessat, kalastus laituri, hiekkainen
lentopallokenttä ja betonipäällysteisiä
kävelyreittejä 3.7 mailia.
Klikkaa karttakuvan linkkiä, niin pääset puiston
sivuille.

Bob Woodruff Park North
2601 San Gabriel Drive
Plano, TX 75074

Remppa
vinkki
Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan
kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena
Tiainen

Paula Hokkanen
RE/MAX DFW Associates
Toivotan kaikille Suomi-lehden lukijoille
Hyvää Kiitospäivää - Happy Thanksgiving !
Tässä nopea ja helppo Poytä -tai Ovikranssin
teko-ohje.
Otathan pienen apurisi mukaan!
Kerää värikkäitä puunlehtiä, esim. kävelyretkellä
puistosta. Kuivata niitä sisällä n. viikko. Laita ohut
rautalanka kuivatun lehden yläkulmasta läpi.
Ks. kuvat ja tarvikkeet.
Kun jono on sopivan pitkä, yhdistä ympyräksi. Tee
kaunis rusetti kranssiin.
Kranssi sopii esim. pöytäkoristeeksi, laita pyöreä
kynttilä keskelle kranssia tuomaan tunnelmaa
iltapimeään. Tai ripusta kranssi ulko-oveen.
Joulua odotellessa,

Ostamassa tai myymässä asuntoa, ota yhteyttä.
Mielelläni autan, suomen - englannin kielellä!

Suomi-koulun Johtokunta
2020-2021

Leila Jäämuru

Helena Tianen

Puheenjohtaja/Kirjastonhoitaja

Varapuheenjohtaja

puheenjohtaja@suomi-koulu.com

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Anu Keskimaula
Sihteeri
sihteeri@suomi-koulu.com

Piia Coyne
Nina Pirhonen
Tiedottaja/Suomi-Lehden Rahastonhoitaja/Suomitoimitus
Puoti
suomi-lehti@suomi-koulu.com suomipuoti@suomikoulu.com

Iida Leppäranta
Ohjaajien edustaja

Santeri Leskinen
Asiantuntijajäsen

Piritta Karhu Vanhempien
edustaja
vanhempienedustaja@suomikoulu.com

Vesa Jäämuru
Webmaster
webmaster@suomikoulu.com

KIRKKOUUTISIA
Olemme tulossa adventtiaikaan, joulun odotukseen. 1.
adventtisunnuntaita vietetään 29.11. Silloin kirkoissa
lauletaan Hoosiannaa, jonka moni meistä muistaa
lapsuudesta asti. Tässä on 1. adventtisunnuntain
evankeliumiteksti:
Luukas 19:28-40
Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli
tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi: ”Menkää tuolla näkyvään kylään.
Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan
vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte
sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.”
Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.
Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: ”Miksi te viette
varsan?” He vastasivat: ”Herra tarvitsee sitä.” He toivat varsan Jeesukselle,
heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten
ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle.
Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas,
koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa
kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat:
- Siunattu hän, kuningas,
joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha,
kunnia korkeuksissa!
Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: ”Opettaja,
kiellä opetuslapsiasi!” Mutta Jeesus vastasi: ”Minä sanon teille: jos he olisivat
vaiti, niin kivet huutaisivat.”

Adventtiajan 2020 ohjelma:
Jumalanpalvelukset pidetään Zoomin kautta etänä 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.
Seuraava jumalanpalvelus on itsenäisyyspäivänä, 6.
joulukuuta.
Kauneimmat joululaulut sunnuntaina, joulukuun 13.
päivänä.
4. adventtisunnuntaita vietetään joulukuun 20. päivä.
Joulupäivänä, 25. joulukuuta (perjantai) pidämme
lyhennetyn joulupäivän hartaushetken.
Seuraavan kerran jumalanpalvelus on helmikuun 7.
päivä, vuonna 2021.

Rovaniemen kirkko (1950). Aikaisempi kirkko paloi
Lapin sodan aikana (1944).

Suomikirkon email -listalle pääset alla olevan linkin
kautta. Zoom -kutsut lähetetään emaililla.
https://us7.list-manage.com/subscribe?
u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8c10
Lisätietoja saat pastori Jarmo Tarkilta:
Jarmo.tarkki@socalsynod.org
(805)350-1667
Sydämellisesti tervetuloa osallistumaan Suomikirkon
toimintaan!
Pastori Jarmo Tarkki

KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula

