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Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-18 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin 
voivat osallistua toimintaan esimerkiksi 
apuohjaajina. Tavoitteenamme on 
ylläpitää ja kehittää oppilaiden suomen 
kielen taitoa tarjoamalla heille suomen 
kieleen pohjautuvia, oppimista innos-
tavia aktiviteetteja. Koemme tärkeäksi 
ohjata heitä arvostamaan suomalaisia 
perinteitä sekä tarjoamme oppilaille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 
Toiminnan rahoitamme perhekohtaisin 
jäsenmaksuin ja lahjoituksin. Suomi-
koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
etsimme jatkuvasti uusia tekijöitä 
aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme. Tule 
mukaan toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan 
muita suomalaisia ja rupattelemaan 
muuten vain kahvikupposen äärellä. 

Suomikoulukerrat:
23.2 Finnonautti-päivä

2.3 Romutaide-päivä

Suomikoululainen

Sivut 
3-6

Sivut 
7-8

Sivu
9-13

FABG, Floorball, Suomi-Kirkko
sivut 14-16



 

Puheenjohtajan palsta

Ystävyys ja Yhteistyö, sekä suomen kieli, 
helmikuun tärkeimmät!

Miksi juuri nämä? 
Jotta nämä kovalla työllä ylläpidetyt 
Suomi-yhteisöjen eri jäsenyhdistykset 
pysyvät pystyssä ja kaikki, jotka näitä 
rakkaudella ja suurella sydämellä 
ylläpitävät jaksavat jatkaa, tarvitsemme 
siihen toisiamme, sinua ja minua, meitä 
kaikkia! Vain yhdessä tekemällä, -
yhteistyöllä-, voimme mennä eteenpäin! 

Suomi-koulussa mikään ei voisi 
ilahduttaa enempää meitä tekijöitä, kuin 
että tunneille tulisi paljon lapsia ja 
tekemämme työ ei menisi hukkaan. 
Vaikka yhä useampi puhuu useampaa 
kieltä, ja ihmiset että asuinpaikat 
ympärillä vaihtuvat, oma äidinkieli pitäisi 
säilyä aina elämässämme. Siksi suomen 
kielen oppimista, sen kehittämistä ja 
käyttöä kannattaa ylläpitää ja käyttää, 
vaikka pienestikin. Se takaa ihmisen 
kasvun ehjään tunne-elämään! On 
kysymys jokaisen omasta identiteetistä. 
Meidän vanhempien vastuulla olisi auttaa 
lapsiamme tämän tavoitteen 
saavuttamiseen. Se vaatii aikaa, 
työntekoa ja uhrauksia, mutta sen arvo ei 
koskaan laske eikä opittua taitoa voi 
poisottaa. 

Me Suomi-koulussa tarvitsemme teitä 
vanhempia jakamaan vastuuta ja 
huolehtimaan lastenne oman äidinkielen 
oppimisesta ja sen käyttämisestä. 

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja 
yritämme toteuttaa ne parhaan taitomme 
mukaan ja mennä kohti parempaa 
tulevaisuutta, mutta me yksin emme 
pärjää näin suuren tehtävän edessä. 

Samaa peräänantamattomuutta 
tarvitsemme myös koko Suomi-yhteisön 
elossapitämiseksi joka päivä.  Jokainen 
meistä voi auttaa toiminnallaan 
säilyttämään eri Suomi-yhteisön 
jäsenkunnat elinvoimaisina täällä 
Dallasissa. Tehkäämme yhteistyötä 
ystävyydellä ystävällisesti!

Vaikka kevätloma on jo ovella, toivomme 
näkevämme teidät koululla lauantaina 
Finnonautteilemassa, sen jälkeen onkin 
kiva jäädä ansaitulle 'hiihtolomalle', -
toivottavasti luistavin suksin!

Nähdään lauantaina kieleilemässä 
äidinkielellä hyvillä mielin Suomi-
koululla!

-pj Leila 



 
Tiesitkö?

 
Koulun 
jäsenrekisteri 
uudistuu

Uudistamamme jäsenrekisteriämme ja 
tarvitsemme tämän vuoksi kaikista 
koululaisista sekä kirjaston käyttäjistä 
uudet tiedot. Muistathan käydä 
ilmoittamassa perheesi UUDELLEEN 
mukaan tästä.  
(Jatkossa mikäli yhteystietosi pysyvät 
muuttumattomina ilmoittautumiseen 
riittää pelkkä jäsenmaksun 
suorittaminen kahdesti vuodessa). Tee 
lisäksi jokaiselle kouluun tulevalle 
lapselle Nimenhuuto-tili tämän linkin 
avulla. Jo koulua käyneiden 
vanhemmat ovat jo saaneet 
ilmoittautumislinkit jokaiselle lapselle, 
joita käyttämällä Nimenhuuto tilin 
luominen onnistuu helposti.
Ellei sinulla ole lapsia Suomi-koulussa 
ja haluat käyttää kirjastoa, käytä 
ilmoittautumiseen tätä linkkiä.

Kevään jäsenmaksut ja lahjoitukset 
hoituvat tämän linkin avulla koulun 
online kaupasta.

PALVELUKSEEN HALUTAAN:

Haluatko mukaan antoisaan 
vapaaehtoistyöhön? Suomi-
koulussa on vapaana ohjaajien 
edustajan ja apuohjaajan toimia.

Ota yhteyttä ja lisätietoja saat 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

 

Tiesitkö, että Suomi-Koulu voi 

auttaa, jos nuori tai aikuinen 

haluaa suorittaa tenttejä 

Dallasista käsin Suomen 

koululaitoksiin! Jos tarvit 

"virallista valvojaa",

ota yhteyttä 

puheenjohtaja@suomi-

koulu.com

Jos haluat lähettää Suomikoululaiseen artikkeleita 
tai blogia, ota yhteyttä suomikoululainen@suomi-koulu.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepf3dpP6OhlDhOkCtBqb0Hu9pkJ-6n63uBTMiALkrq3EMlCQ/viewform
https://suomikoululainen.nimenhuuto.com/public_join
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgPvMXxZgy_9HCz5eNRKhmTdB2gxqVzxL9utGQmLoX6hG7A/viewform
https://squareup.com/store/Suomi-puoti


Ohjaajien tervehdykset 
Mika Reijonen

Laskiaisliu’uista pienin 
askelin avaruuteen

Helmikuun toisena lauantaina Planon 
Starcenter Ice Ring -hallin kaukalon täyttivät 
suomalaiset luistelusuuruudet. Osa oli jäällä 
ensimmäistä kertaa. Osa veresti 
luistelumuistoja muutamien kymmenien 
vuosien takaa ja osalla oli taustalla 
ammattimaista harjoittelua useiden vuosien 
ajalta. Yhteistä kaikille kuitenkin oli, että jäällä 
kaikilla näytti olevan kivaa. Suuria aarteita 
valitettavasti jäältä ei löytynyt, vaikka jäätä 
tutkittiin välillä hyvinkin läheltä. Jäältä 
noustiin ylös yhtä ripeästi kuin 
Miljoonapilkki-kisailijoiden saaliskalat. Tunnin 
jäällä olon aikana vähemmän luistelua 
harrastaneiden luistelu parani potku potkulta 
ja liuku liu’ulta. Sama tekemällä kehittyminen 
pätee hyvin myös suomen kieleen. Kun vain 
uskaltaa rohkeasti käyttää suomea 
tilaisuuksissa, joissa se on mahdollista, sanat 
muistuvat mieleen entistä sujuvammin. Kieli ei 
käyttämällä kulu, se kehittyy.

Ensi lauantaina 23.2. klo 10.00 Nokia-talolla 
järjestetään Finnonautti-koulu. Suomi on 
lähettänyt avaruuteen satelliitteja, mutta vielä 
suomalainen ei ole vielä käynyt avaruudessa. 
Texasilaisen astronautin Timothy Kopran 
suvun juuret ovat tosin 1900-luvun alusta 
Suomen Valkjärvellä, mutta Suomen 
kansalaisia ei ole vielä avaruudessa nähty. 
Haluaisitko sinä olla ensimmäinen? 
Koulukerralla tutustutaankin tietoihin ja 
taitoihin, joita avaruusmatkaajat tarvitsevat. 
Oppilaat pääsevät ohjelmoimaan oikeaa 
robottia kohteena eri planeetat. Tekemään 
suomalaisen avaruuslentäjän, eli finnonautin, 
salaisen algoritmin nimikorun sekä 
rakentamaan raketin, jolla on mahdollisuus 
kokeilla miehittämättömiä avaruuslentoja 
turvallisessa ympäristössä. Pienimmät 

oppilaat pääsevät jopa virtuaalisesti 
kävelemään Marsissa, jos osaavat sitä ennen 
kävellä Maassa. Mikäpä olisi parempi paikka 
ottaa ensimmäinen askel kuin Suomi-koulu. 
Se askel on pieni ihmiselle, mutta suuri 
harppaus perhekunnalle - vai miten se 
menikään.

Suomi-koulu viettää viimeistä lukuvuottaan 
Nokian Irvingin tiloissa. Suomi-koulun 
kaapeissa on vielä paljon vuosien varrella 
kertynyttä monipuolista ja koskematonta 
materiaalia, joka pitäisi saada kevään mittaan 
käytettyä. Tämän vuoksi maaliskuun 2. 
päivänä koulussa on tarjolla erilaisia 
kädentaitojen pajoja koko perheelle. Suomi-
koulun kaappien kätköistä löytyvistä 
tarvikkeista pääsee ompelukoneilla, 
porakoneilla, saksilla ja liimoilla tekemään 
ikimuistoisia käyttöesineitä sekä myös 
modernimpaa Romutaidetta. 

Eikun päivä kalenteriin ja koko perheellä 
taiteilemaan!

Ohjaajat ja apuohjaajat

 



Starcenter Community Ice Ring

Me Suomikoululaiset kävimme vähän 
kokeilemassa jäätä laskiasen kunniaksi 
Planon jäähallilla. Paikalle saapui todella 
mukavasti 55, suomikoululaisia ja 
heidän perheitä. Mukana oli aloittelijoita 
kuin myos hienojen piruettien tekijöitä. 
Oli todella mahtavaa ja ihanaa nähdä 
lasten ja aikuisten iloa ja hymyjä 
sateisena lauantaina mukavan suomesta 
juurtavan harrastuksen parissa! Kuka 
muuten tiesi, että luistelun historia on 
alkanut suomesta!! :)

Jäällä saimme temmeltää tunnin, jonka 
jälkeen maistui makoisat pitsat ja 
popcornit kaikille jutustelun ohella. 
Sattuipa paikalle myös Tulsasta 

suomalaisnainen poikansa jääkiekko-
ottelua katsomaan, ja kuuli tuttua 
kieltä. Oli hienoa vaihtaa kuulumisia 
“ulkopaikkakuntalaisten” kanssa. On 
ihanaa, miten urheilu ja suomalaisuus 
yhdistää meitä näinkin kaukana 
kotosuomesta…  
Alla linkki youtube videoon kuvista:
Klikkaa tästä, jos selaat kännykästä
Klikkaa tästä, jos selaat PC:ltä

Kuvia luistelusta voit katsoa google 
drivilta:
Klikkaa tästä

Laskiaisluistelut
9.2.2019
Plano

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ioxGBhHlhus
https://www.youtube.com/watch?v=lOjyRf9Dc38&t=2s
https://photos.app.goo.gl/vu57Mr7evYZyWieW8


13.30

Romutaidetta Suomi-koululla
2.3. klo 10

Kaappien kätköistä löytämistämme 
tavaroista teemme taidetta ja 

käyttöesineitä

Koululla 
Tapahtuu



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

 Suomi-koulun kirjastoa ja puotia pyöritetään 
vapaaehtoisvoimin Dallasin alueen Suomi-
yhteisön iloksi. Joukkomme uusimmat 
vapaaehtoiset ovat Sini ja Tanja, jotka tapaat 
kirjastolla maanantaisin. Kirjasto ja puoti ovat 
auki taas kaikkina arkipäivinä klo 11.30 - 
13.30, sekä suomikoululauantaisin klo 10-12. 
Aikataulumuutoksista ja muista kirjastoon 
liittyvästä asioista ilmoitamme kirjaston 
Facebook -sivulla facebook.com/suomikirjasto.

 

Puodissa on keskiviikkoisin ja 
suomikoululauantaisin myytävänä 
Grapevinen saksalaisen leipomon 
samana aamuna leipomaa tuoretta 
ruisleipää. Keskiviikkoisin on 
saatavilla suomalaista ruisreikäleipää 
sekä baijerilaista ruis-
vehnäsekaleipää. Lauantaisin on 
saatavana baijerilaisen leivän lisäksi 
hieman rukiisempaa Reininlaakson 
sekaleipää. Varmistaaksesi että saat 
haluamasi tuoreet leivät voit varata ne 
ennakkoon kirjastolla tai lähettämällä WhatsApp 
viestin Ninalle edellisen viikon perjantaihin 
mennessä. Teemme tilauksen leipäkauppaan 
lauantaina, jotta he laittavat alulle oikean 
kokoisen taikinan. 

Nähdään kirjastolla!
 

t. Kirjaston väki 

  - Nina Pirhonen



$12

$8

Sekä kaikki tutut 
suomi-herkut! 

EIKÖ SUOMIKOULUN KIRJASTOSTA LÖYDY 
VIELÄ SUOSIKKIKIRJAASI? MINKÄ 
UUTUUSKIRJAN HALUAISIT LUKEA? VASTAA 
KIRJATOIVEKYSELYYN JA VAIKUTA!

Joka vuosi koulun kirjastoon hankitaan 
uusia kirjoja. Mitkä kirjat kiinnostaisivat 
nuoria?
Avaruus -aiheesta kiinnostuneille nuorille 
voi suositella kotilukemistoksi 
suomalaisen Timo Parvelan ja norjalaisen 
Bjørn Sortlandin yhdessä kirjoittamaa 
Kepler62 -kirjasarjaa, jonka avulla pääsee 
matkaamaan Nasan löytämään 
exoplaneettaan fiktiivisen ja mukaansa 
tempaavan seikkailun kautta. Jos kyseinen 
kirjasarja herätti kiinnostuksen tai 
mielessäsi on jokin muu hyvä kirjauutuus, 

jonka haluaisit lukea ja suositella myös 
muille, täytä alla olevasta linkistä/qr-
koodista löytyvä Suomi-koulun kirjaston 
kirjatoivekyselylomake niin voit päästä 
lukemaan uutuuskirjasuosikkiasi!

https://goo.gl/forms/Zlw2WnnTqsAXGTo12

 

Puodissa
myynnissä

UUDET 
TUOTTEET

https://goo.gl/forms/Zlw2WnnTqsAXGTo12


 
Tilaa 
kirjeäänestysmateriaali
 
Lue lisää 

Jos tiedät että Pohjois-Teksasin 
alueella tapahtuu jotain suomalaista, 
musiikkia, taidetta, urheilua tai 
tapahtumaa, Ilmoita siitä 
Suomikoululaiseen osoitteeseen: 
suomikoululainen@suomi-koulu.com
Niin saamme kerrottua viestiä 

->22.-24.2 Sibeliuksen 5. 
sinfonia 
Forth Worth Bass Performance Hall
Lippuja: Klikkaa tästä 

->16.3 klo 20.00 Steve N 
Seagulls 
Gas Monkey Bar N Grill
10261 Technology Blvd E, Dallas, TX 
Lipppuja: Klikkaa tästä 

Menovinkkejä;

https://kirjeaanestys.vaalit.fi/
https://kirjeaanestys.vaalit.fi/
https://vaalit.fi/kirjeaanestys
https://www.ticketoffices.com/venues/gas-monkey-bar-n-grill-tickets/Steve+N+Seagulls?gclid=Cj0KCQiA2L7jBRCBARIsAPeAsaOY_H3yKbD_rVkzJtHDbHxRnoCpLobtICpW7rtIFT-b_37pOsWT0qcaArv0EALw_wcB
http://email.wordfly.com/view/?sid=MTI3M181MDk3XzE2NzE3OF83MDY4&l=2d004096-7c34-e911-a31f-e61f134a8c87&utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=2019.02.19MKTWeekly&utm_content=version_A&fbclid=IwAR2pJwvSv3EKBr4ub3Jg3nef-K9Oh_TQY6z6QaMlEpti3SUf39TcdzmGbGs


Olen Mari Koponen 
30 vuotias  diplomi-
i n s i n ö ö r i j a m y ö s 
r a k e n n u s i n s i n ö ö r i 
(AMK), eli opiskelin 
ens in Bache lo r o f 
Engineering –tutkinnon 
ja jatkoin muutaman 
työvuoden jä lkeen 
L a p p e e n r a n n a n 
t e k n i l l i s e s s ä 
yliopistossa Master of 
Sc ience ( tech. ) in 
Industrial engineering 
a n d M a n a g e m e n t . 

Asuin ja kasvoin Rovaniemellä, lukion aikana sekä 
sen jälkeen mietin pitkään mitä haluaisin isona 
tehdä. Haaveammatteja risteili opettajan, poliisin, 
lääkärin ja sotilaankin välillä. Poliisin ammatti oli 
vielä lukioikäisenä minulle se ensimmäinen 
vaihtoehto. Siihen aikaan vielä poliisikouluun sai 
hakuvaiheessa lisäpisteitä, jos oli suorittanut 
asepalveluksen, joten minä päätin kerätä kaikki avut 
kasaan ja hakeudu in pa lve lukseen 1 /08 
saapumiserään. Kirjoitin ylioppilaaksi joulukuussa 
2017, joten se oli aika luonnollista aloittaa armeija 
mukavassa Suomen lapin talvessa. Armeija-aika oli 
itselleni, kuten varmasti suurimmalle osalle 
palvelustovereistani kasvun aikaa. Oli palkitsevaa 
koetella omia rajoja, umpiväsyneenä telttapohjan 
k a i v a m i n e n m e t r i s e e n h a n k e e n t u n t u i 
käsittämättömältä urakalta, jolle jälkeen päin pystyi 
nauramaan. Ennen kaikkea pidin puolustusvoimissa 
myös kaiken tasapäistämisestä. Kannoin ihan 
samoja varusteita pitkin metsiä siinä missä kaikki 
muutkin, käytin samoja vaatteita ja suhtautuminen 
palvelusyksikön henkilökunnallakin oli erinomainen 
naisia kohtaan. Siinä me ”hukkapätkät” tai 
tulenjohtopoteron mittatikut (toverini Jenni 150 cm) 
mentiin missä muutkin, samassa massassa. 
Ainoana erona erilainen uima-asu, pienemmät 
kengät, ”sukkalisä” päivärahassa, oma tupa ja 
suihkutilat.
 
Poliisikouluun hakuajan koittaessa, kuulin uutisista 
j a t u t t a v i l t a n i v a l m i s t u n e i d e n h e i k o s t a 
työllistymisestä. Vain noin yksi neljäsosaa kurssin 
käyneistä löysi poliisin töitä, suurin osa jäi 
työttömäksi ja pieni osa aloitti hätäkeskuksista. Kun 
minu l le pa lve luksen pää t teeks i ta r jo t t i i n 
sopimussotilaan paikkaa tutussa kotiyksikössäni, en 
epäröinyt hetkeäkään jäädä töihin vielä vuodeksi, 
jatkoajallekin tavallaan, koska ei ollut aavistusta 
minne aion hakeutua. Sotilasurani päättyi vuoden 
palvelukseen ja vuoden töissä oloon, mutta 
edelleenkin on tämän perusyksikön työyhteisö 
vertaansa vailla. Viihdyin äärimmäisen hyvin, mutta 
kollegoiden kanssani keskustellessa vahvistui myös 
ajatus siitä, etten ainakaan heti ryhdy pidemmälle 
uralle. Valtion pitkää ja kapeaa leipää, kuten 
sanotaan, mutta nykyisin upseereiden urat ovat 
hyvin rikkonaisia tehtävien vaihtelun vuoksi ja 
siirtoja paikkakunnalta toiselle tulee paljon. Myös 
tasapäistäminen ei kannusta, vaikka olisit kuinka 
pätevä tehtävi in, tu lee v i rkaan val i t tavan 
kadettikurssijärjestystä kunnioittaa. Tiedä häntä, 
kuinka paljon todellisuudessa tuo pätee.

Miksi päädyin rakennusalalle? Oma isäni ja setäni 
ovat ikänsä ”harrastaneet” talojen rakentamista, 
se tän i ehkä h ieman vakavammin , myös 
leipätöikseen. Isäni on niin sanotusti oikeiden töiden 
ohella rakennellut taloja, niin kauan kuin minä 
muistan. Ensimmäiset kesätyörahat tienasin 
maalamalla räystäsaluslautoja 13-vuotiaana. Joka 
kesä olen ollut jollain rakennustyömaalla siitä 
lähtien. Rakentaminen on monipuolista ja päivän 
aikana tulee tehtyä jotain näkyvää. Myös ala-
asteella valitsin puukäsityöt tekstiilitöiden sijaan, 
koska en kokenut olevani parhaimmillani neuloessa 
sukkia. Varsinkin työnjohtajan tehtävissä on 
mielenkiintoisinta töiden yhteensovittaminen, 
aikatauluttaminen ja yl lättävien t i lanteiden 
ratkominen. Pääasiassa kaikilla työmailla, missä 
olen työskennellyt, on vallinnut omanlainen henki. 
Hurtt ia huumoria, termarikahveja ja väli l lä 
tuumaustuokioita ”perstupakilla”. Työskentelin 
alkuun pääosin pientalojen parissa, mestarina ja 
rakennustyöntekijänä. Ensimmäisen teekkari 
vuoden kesähommiin menin YIT:lle Helsinkiin ja 
ehdin s ie l lä perehtyä par in vuoden a jan 
kerrostalojen sisätyövaiheiseen ja kir joit in 
diplomityöni myös yhtiölle. Antoisaa aikaa sain 
viettää myös pörssiyhtiöllä ja käyn silloin tällöin 
vanhan työmaaporukan kanssa ”koppikahveilla”. 
Insinööristä tuli diplomi-insinööri vuonna 2018, 
olihan insinööriksi valmistumisesta ehtinyt kulua viisi 
vuotta.
 
Lappset on ollut lämmin ja kotoisa työnantaja. En 
voinut alkuun kuin ihmetellä, kuinka näinkin pieni 
yritys on niin valtavan kansainvälinen. Täällä se 
minäkin olen saanut olla mukana toteuttamassa 
maailman ensimmäisiä Pipsa Possu puistoja, 
Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Lisää on tulossa ja 
odotan innolla kasvun tuomia mahdollisuuksia. 
Leikki on lasten työtä ja toivon, että perheet löytävät 
nämä aktiviteetit yhdessä, raskivat laskea puhelimet 
hetkeksi kädestä ja sukeltaa tube-liukumäkeen 
lasten perässä.
 



Kuten armeijassakin sanotaan: ei armeijassa ole 
sukupuolia, en näe miksi muuallakaan pitäisi olla. 
Kohtasin perus amerikkalaisen mielipiteen, kun 
t y ö m a a n n o k k a m i e s / t y ö n j o h t a j a ( s i t e 
superintendent) järkyttyi minun iästä. Olin kuulemma 
l i i a n n u o r i , o l l a k s e n i v e t o v a s t u u s s a j a 
projektipäällikkönä. En tiedä onko se yleistettävissä, 
tuskin, mutta sinänsä en tuosta kommentista 
yllättynyt. Muuta kuin pienet herneet vetäisin 
nenään, että alkaako naama näyttämään parhaat 
päivänsä eläneeltä, vai? Tekninen pohjakoulutus 
antaa laajat mahdollisuudet melkein mille tahansa 
alalle. Teekkariystäviäni on niin konsulttitaloissa, eri 
teollisuuden aloilla, tutkijoina ja myynnin parissa. 
Mikään ovi ei ainakaan sillä sulkeudu, paitsi ehkä se 
poliisin tai lääkärin ammatti ilman jatkokoulutusta.
 
Lisäksi puiston kotisivut: https://
www.peppapigworldofplay.com/dallasfw/en/
 
Parhain terveisin ja näkemisiin, oli ilo olla 
Teksasissa,
 
 
Mari Koponen
Project Manager
Installation & Special Production
+358 40 663 0105
mari.koponen@lappset.com
www.lappsetcreative.com

Lappset Creative | Lappset Group Oy
P.O. Box 8146
Hallitie 17
FI-96101 Rovaniemi, Finland
#LappsetCreative
| w w w . f a c e b o o k . c o m / l a p p s e t c r e a t i v e / | 
w w w . i n s t a g r a m . c o m / l a p p s e t c r e a t i v e / | 
www.youtube.com/user/lappsetcreative |

https://www.peppapigworldofplay.com/dallasfw/en/
https://www.peppapigworldofplay.com/dallasfw/en/
mailto:mari.koponen@lappset.com
http://wwwlappsetcreative.com/
http://www.facebook.com/lappsetcreative/
http://www.instagram.com/lappsetcreative/
http://www.youtube.com/user/lappsetcreative


Helmikuun 10. sunnuntaiaamuna päätimme 
vaimoni  kanssa lähteä kunniakonsuli Kenneth 
Niesmanin kautta tietoomme tulleeseen 
konserttiin. Nimittäin Vellamo nimisen 
suomalaisen kansanmusiikkiduon oli määrä 
esiintyä pienessä Denisonin kylässä n. 70 mailia 
Dallasin pohjoispuolella.
Reilun tunnin ajomatkan jälkeen saavuimmekin 
Red River Unitarian Universalists nimeä kantavan 
yhteisön (vapaa kirkko) kokoontumissaliin, jossa 
meille pian selvisi, että kyseessä on kristillinen 
vapaa kirkkoyhteisö, johon ovat tervetulleita 
kaikkia uskontokuntia edustavat ihmiset. 
Pienehkön puheseremonian jälkeen vuorossa oli 
suomalaisten muusikkovieraiden Pia Leinosen ja 
Joni Tialan esittely sekä tietenkin itse konsertti, 
joka alkoi kauniilla dia-esityksellä Suomen 
luonnosta Sibeliuksen musiikin säestämänä. 
Konsertti sisälsi uudelleen sovitettuja perinteisiä 
suomalaisia kansanlauluja ja myös duon omia 
sävellyksiä sekä suomeksi että englanniksi 
laulettuna. Pialla oli kaunis ja heleä ääni ja hänen 
iloinen ja räiskyvän oloinen persoonansa antoi 
juontoihin lämpimän tunnelman ja juonnot toivat 
lauluihin sisältöä tarinan muodossa. Joni oli 
erittäin taitava kitaristi, jonka akustinen kitara 
sooloinen sopivat hyvin esitettyihin kappaleisiin.

Reaktioista sekä konsertin jälkeen myytyjen CD-
levyen määrästä päätellen paikalla ollut 
teksasilainen yleisökin piti kuulemastaan. Myös 
me vaimoni (ainoina suomalaisina yleisön 
joukossa) kanssa nautimme Pian ja Joni 
esityksestä. Konsertin jälkeen meillä oli hetken 
tilaisuus myös jutella heidän kanssaan ja kysellä 
duon matkasuunnitelmista tarkemmin. Tämän 
kertainen Floridasta alkanut USAn kiertue (Winter 
Trails 2019) oli jo Vellamon seitsämäs talvikiertue 
eri osavaltioissa. Seitsämän Teksasin konsertin 
jälkeen he konsertoivat vielä New Mexicossa 
kuun vaihteessa, jonka jälkeen kiertue päättyy 
viiteen konserttiin Kaliforniassa maaliskuun 
puolivälissä.

Voit nyt myös kuunnella Vellamon (nimi tulee 
Kalevalasta, jossa on meren jumala nimeltä 
Vellamo) ja Joni Tialan musiikkia lainaamalla 
kahta CD’tä Suomi-koulun kirjastosta.

-Vesa Jäämuru
 



 
Apricot Lane Legacy on uusi naisten 
vaatekauppa The Shops at Legacy – 
keskuksessa Planossa. Liikkeesta loytyy 
tuttujen merkkien (Vero Moda!) lisaksi 
ystavallinen henkilokunta seka mukava 
istuinnurkkaus kahvibaareineen. 
Tuotevalikoimaamme kuuluu naistenvaatteet, 
kengat, korut seka asusteet. Nyt uutuutena 
myos uimapuvut ja bikinit!
 
Laita kalenteriin helmikuun Fashion Party 
torstaina 28.2. Tiedossa skumppaa, pienta 
syotavaa, uutuuksia seka palkintoja. Ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon, nappaa tyttokaverit 
mukaan ja ilmesty paikalle 

😊

 
Seuraa meita sosiaalisessa mediassa tai liity 
postituslistalle nettisivujen kautta!
 
Facebook: https://www.facebook.com/
apricotlanelegacy/
Instagram: https://www.instagram.com/
apricotlanelegacy/
Nettisivut: www.apricotlanelegacy.com
 
VIP Text Club: tekstaamalla sana “Legacy” 
numeroon 81680. Liittymalla VIP Text Clubiin 
saat 10% alennusta seka tietoa tulevista 
tapahtumista.
 
Aukioloajat:
Ma-To 10AM-7PM
Pe-La 10AM-8PM
Su 12-5PM
 
Osoite: 7401 Lone Star Dr. Plano, TX 75024 
(lahella Mexican 
Sugar ja Drybar, parkkihalli liikkeen takana)
 
Tervetuloa tutustumaan kevaan trendeihin ja 
kahvittelemaan!
 
Pinja Bowman
Owner
m: 469-323-4036 

https://www.facebook.com/apricotlanelegacy/
https://www.facebook.com/apricotlanelegacy/
https://www.instagram.com/apricotlanelegacy/
https://www.instagram.com/apricotlanelegacy/
http://www.apricotlanelegacy.com/


Pysy kuulolla vuoden 2019 
ohjelmasta ja tapahtumista.

Suomalaista kauppakilta-
toimintaa vuodesta 2002

Liity postituslistalle

Liity jäseneksi

https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual


LEWISVILLE HERRING REC 
CENTER – Junnu ja 
Aikuissalibandy. Pelivuorot 
Keskiviikkoisin: Junnut 
6pm-7pm, Aikuiset 7pm-8:30pm. 
Kaikki mukaan!!
 
Maaliskuun tapahtumia:
 
TEXAS OPEN SALIBANDY 
TURNAUS
Tulkaa kannustamaan paikallisia 
ja Texasin ulkopuolisia 
Suomalaisia salibandyn pelaajia 

jotka pelaavat Texas Open 
turnauksen voitosta 
joukkueidensa kanssa.
Paivat: Maaliskuun 9-10 
(aamusta iltaan)
Venue: Elzie Odom Athletic 
Center
Osoite: T1601 NE Green Oaks 
Blvd, Arlington, TX 76006
 
Terveisin,
Jukka 



LASKIAISSUNNUNTAI

Laskiaissunnuntai, paastoon laskeutuminen 
on laskiaistiistaita edeltävä 
sunnuntai. Laskiaistiistaita seuraa 
tuhkakeskiviikko ja sitten 40 päivän 
paastonaika, joka päättyy 
pääsiäislauantaina. Tarkasti ottaen päiviä 
on tuhkakeskiviikosta pääsiäislauantaihin 
46 – sunnuntait, yhteensä 6, eivät ole 
paastopäiviä.

Suomessa laskiaiseen yhdistetään, kuinkas 
muuten, kelkoilla laskettelu. Tarkoituksena 
oli äänekäs ilonpito ennen paastonaikaa.

Ruokaperinteitä kuvaa hyvin Irma 
Savolainen (Helsingin kaupunginmuseo, 
Vuodenkierto, ”Laskiainen ja 
tuhkakeskiviikko”, 2006):

Ilta-ateria syötiin hämärissä. Ruoka 
oli hyvin rasvaista, mitä 
rasvaisempaa, sitä parempaa. Keittoa 
tehtiin herneistä tai pavuista ja 
läskistä tai siansorkista, leivottiin 
rasvarieskaa ja paistettiin 
rasvamakkaroita. Mitä enemmän 
rasva kiilsi sormissa, sitä 
lihavammiksi tulivat siat ja sitä 
enemmän lehmät lypsivät, mikä 
puolestaan antoi enemmän ruokaa 
seuraavaksi vuodeksi. Sormia ei 
nuoltu ruoan jälkeen, vaan rasva sai 
vähitellen kulua käyttöesineisiin. 
Sormiennuolija sai haavan sirpistä, 
mutta voinsyöjä pystyi käsittelemään 
hyvin viikatetta.

Nämä tavat viittaavat katolisten 
karnevaaleihin laskiaistiistaina (Mardi Gras); 
tolkutonta syöntiä ja ilonpitoa ennen 
paastonaikaa. Siihen on lisäksi sotkeutunut 
paljon vanhoja suomalaisia taikauskoja. 
Mutta totta on, että lihavat siat ja hyvin 
lypsävät lehmät takasivat perheen 
tulevaisuuden!

Paastonajan kirkollisena tarkoituksena on 
muistuttaa kristittyjä Jeesuksen viimeisistä 
päivistä ennen ristiinnaulitsemista. Tämän 
voi tehdä monella eri tavalla. Joillekin 
paastonaika merkitsee kirjaimellisesti 
paastoamista, laihduttamista, toisille 
jostakin muusta elämäntapoihin liittyvästä 
asiasta luopumista. 

Itselläni on lista asioita…katsotaan, miten 
onnistun asiassa!

Tervetuloa kirkkoon!

Pastori Jarmo Tarkki
Jarmo.tarkki@socalsynod.org

Dallasin alueen Suomikirkon kevään 2019 
ohjelma:

• Lauantaina, maaliskuun 2: 
rippikoulu klo 15, messulaulajat klo 
16 ja laskiaissunnuntain messu klo 
17.

• Lauantaina, huhtikuun 
13: rippikoulu klo 13, messulaulajat 
klo 14 ja palmusunnuntain messu 
klo 15. (Huom! ajat)

• Maanantaina, toukokuun 
27 (Memorial Day): 
konfirmaatioharjoitukset klo 14, 
konfirmaatiomessu klo 15. (Huom! 
ajat ja viikonpäivä, muutettu 
aiemmin ilmoitetusta toukokuun 
11. päivästä)

Rejoice 
Lutheran 
Church

532 E Sandy 
Lake Rd

Coppell, Texas 
75019

Sydämellisesti 
tervetuloa! 

mailto:Jarmo.tarkki@socalsynod.org


Ohjaajat

Heidi Keskimaula
Pallerot, Omput ja Pellet (0-3v)
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit (3-4v)
rollit@suomi-koulu.com

Audrey Thompson
Aapelit (5-6v)
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Koululaiset (6-8v)
Isot Koululaiset (8-15v)
koululaiset@suomi-koulu.com

Sofia Salonen
Tex-lapset
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat
Samuli Hirvilampi
Isabela Kaarto
Emma Kuusela-Lovely
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Anu Keskimaula
sihteeri@suomi-koulu.com

Piia Coyne
suomikoululainen@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Piritta Karhu
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster@suomi-koulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen


