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JOHAN ON TALVI...
TEKSASIN KOULUISSA KERTYY HUONON
SÄÄN PÄIVIÄ. .

Takana on taas yksi suljettu koulupäivä. On saatu vähän makua
siitä, miltä jääkiekkokaukalossa tuntuis ajaa ilman talvirenkeita..
Onneks tuli sentään Olympiakultaa Leijonille! Niillä oli sentään
varusteet.. Suuresti onnea Suomen naaras- ja urosleijonille,kuin
myös kaikille muille mitallisankareille!!
Alkutalven aikana näitä "huonon sään" päiviä on käytetty oikein
urakalla.. ensin Covid- johteinen sulku, sitten ensimmäiset lumi-
päivät ja nyt vuorossa oli jääpäivä.. 

Jotenkin suomalaisena tämä kyllä huvittaa, miten huonosti täällä
pärjätään kun pakastuu. Mutta tosiasiahan on se, että ei Dallasin
kaltaisieen lämpimään ilmastoon ole järkeä käyttää paljon rahaa
kalustoon, jota tarvitaan ehkä kolme kertaa vuodessa.

OIskohan ne nyt tämän "talven" sää päivät käytetty...? Sitten vain
tornado-kevättä odottelemaan... Toivottavasti kaikki Suomi-
lehden lukijat pysyivät turvassa ja lämpimänä näinä "huonon
sään" päivinä!

Helmikuu 2022



KOULUTIE...
PJ LEILA JÄÄMURU

Meillä on ollut aina turvallinen koulutie, samaa ei voi
sanoa meidän vanhempien ja isovanhempien
kouluajoista. Äitini kertoo usein kuinka sota katkaisi
hänen vasta alkaneen koulutien ja oli lähdettävä
evakkoon. Ajateltavaksi tuli muita asioita kuin
kirjaimet ja numerot, mutta onneksi evakossa
isommat lapset yrittivät opettaa pienempiä, ja uuden
oppiminen sai pientä jalansijaa lasten mielissä.
Sodan vihdoin loppuessa palattiin kouluun ja
yritettiin saada kiinni opinnoissa menetettyjä vuosia.
Haasteen toi myös koulun sijainti pitkän
metsätaipaleen takana, mihin kuljettiin omin pienin
jaloin aamuin illoin syksystä kesään. Joskus
paukkupakkasella saattoi isä valjastaa hevosen,
jonka reen kyydissä pääsi kouluun, ja voi sitä iloa
kun sai istua vällyjen alla ja matka taittui.

Kaikki saivat käydä 4-vuotisen kansakoulun, mutta
vain harvat pääsivät oppikouluun kaupunkiin. Se
merkitsi yleensä asumista yksin sijaisperheessä,
missä piti tehdä taloustöitä asuntoa ja ruokaa
vastaan, mutta siitä huolimatta oppikoulu maksoi
paljon rahaa vanhemmilta. 
Me nykyaikana kaiken saaneina olemme valmiit
tiputtamaan hanskat tiskiin heti, kun tulee
vähänkään vaikeuksia tai emme pääse kouluun ja
tapaamaan kavereita, se että emme pääse
oppimaan ei ole se tärkein asia. Maailma on
muuttunut, ja tavat opin saavuttamiseksi on täysin
erilaisia kuin aikaisemmin. Metodit ja
oppimisympäristöt luodaan niin houkutteleviksi, että
jokainen saa varmasti haluamansa opin juurin
sellaisena kuin sen pystyy vastaanottamaan. Me
suomi-koulussakin haluamme taata lapsillesi suomen
kielen oppimista kivassa seurassa ja turvallisin mielin
meille asetettujen tavoitteiden ja resurssien
puitteissa.

Haluan vielä muistuttaa lapsen oikeuksista! Tässä
nykyajan tilanteessa, missä lapset näkevät ja
kuulevat koko ajan melkoisia uutisia ympärillään, on
tärkeää turvata lapselle turvallinen olotila. Nykyinen
media, mm. eri Tv-kanavat tuovat olohuoneisiimme
sairaudet, kuolemat, sodat, terrorismit ja raakuudet
niin todenmukaisesti, ettemme pysty suojelemaan
edes itseämme saati lapsiamme. Lapset voivat jäädä
tunteeseen, että maailma on tosi paha ja se paha
tulee perheeseen, ja että meille kaikille tapahtuu
jotain pahaa. Kun tämä jatkuu illasta toiseen, on
vaara että se jää lapsen maailmankuvaksi ja että
maailma on todellakin niin paha ettei mitään ole
tehtävissä. Tästä meidän aikuisten tulee lapsemme
ja nuoret säästää, ilman toivoa ei ole uutta
tulevaisuutta. Anna se lapsellesi, tulevaisuus,
jokaisella lapsella on siihen oikeus, ja meidän tulee
tehdä kaikkemme, että jokainen maailman lapsi saisi
kokea sen -hyvän ja turvallisen tulevaisuuden!

Emme saa lopettaa uskoa hyvään maailmaan, ole
aikuinen ja anna lapsesi olla onnellinen lapsi. Ota
huoli ja murhe lapseltasi itsesi kannettavaksi, ole
turva lapsellesi ja kaikille lapsiesi ystäville, ole se
aikuinen joka luo turvaa, ole rauhallinen ja levollinen.
Tehkää yhdessä mukavia juttuja, tulkaa vaikkapa
Suomi-koulun talvi-olympialaisiin, jonka jälkeen saa
nauttia laskiaispullia näin laskiaisviikonloppuna.

Kaikille hyvää laskiaista ja uskoa tulevaisuuteen
tänä vaikeana aikana. Olkaamme tukena Ukrainan
lapsille!



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!

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


Suomi-koulu la klo 11
Tervetuloa mukaan

Suomi-koulun
talviolympialaisiin!

Tarjolla

laskiaspullaa! OTA VILLASUKAT
MUKAAN!

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

Laskiaispullat

Klikkaa tästä
Kinuskikissan
laskiaispulla

resepti

ILMOITTAUDU
TÄSTÄ

https://www.kinuskikissa.fi/
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
https://www.kinuskikissa.fi/laskiaispullat
https://www.kinuskikissa.fi/laskiaispullat
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej2f16x8aa425842&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ej2f16x8aa425842&oseq=&c=&ch=


Suomi-koulun uutisia
Meidän ensimmäinen 2022 koulukerta oli 29.1 Andy Brown
Puistossa Coppellisa ja aihe oli talvi ja revontulet. Aloitimme
puhumalla miten talviloma meni ja kävimme lapi talveen
liittyviä sanoja ja värejä. Sen jälkeen teimme revontuli
aiheisia tauluja käyttäen öljypastelli värejä sekä eimme
lumen valkoisesta silkkipaperista ja sitten piirsimme poroja
että tuli talvi tunnelma. Lopuksi teimme värileikkejä ja
juoksukilpailun..

12.2 koulukerta oli Nokialla ja aihe oli ystävänpäivä.
Aloitimme ystävänpäivä lauluilla. Sen jälkeen tehtiin
kortteja kavereille ja perhelle. Lapset sai koristella kortit
tarroilla ja kirjoittamalla “Hyvää ystävänpäivää”
suomeksi tai englanniksi. Seuraavaksi lapset saivat
rakentaa lasiset sormenjälki sydänmagneetit. He
laittoivat sormenpäät akryylimaaliin ja tekivat sitten
sydämen sormenpäillä paperille ja liimasivat sen sitten
lasihelmeen. Jälkeenpäin lisäsimme sen sitten
kuumaliimalla magneetin takaosaan. Lopuksi lapset
koristelivat keksejä jotka sitten syötiin välipalan jälkeen.

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


Suomi-koulun uutisia
Suomi-koulun vapaaehtoiset saivat

tunnustusta Suomi-Seuralta:

 Leila Jäämuru - Kultainen ansiomerkki

Leila Jäämuru perheineen muutti Dallasiin 1995. Siitä lähtien hän on ollut mukana/perustamassa
suomalaisen yhteisön tapahtumia ja toimintoja. Syksyllä 1996 Leila aloitti aktiivisen toiminnan
PohjoisTeksasin Suomi-koulussa, jossa on toiminut ohjaajana ja rahastonhoitajana, sekä edelleen jatkaa
puheenjohtajana ja kirjastonjohtajana. Suomi-koulu on jatkanut merkittävänä paikallisena instituutiona Leilan
ryhdyttyä vetämään sitä. Opetuksen tarjonta on monipuolistunut ja palaute vanhemmilta on ollut
erinomaista. Hän oli vahvasti mukana perustamassa Pohjois-Teksasin suomalaista luterilaista seurakuntaa,
osallistuen kappelineuvoston toimintaan ja johtaen pyhäkoulua. Leilalla on ollut merkittävä rooli suomalaisen
kulttuurin, perinteiden ja tapojen vaalimisessa ja edistämisessä Pohjois-Teksasissa- ja hyvällä tavalla. Kaikki
me Dallasin suomalaiset tiedämme ettei Leila katso tuntien määrää, jotka hän pyhittää Suomi-yhteisön
toiminnalle. Suomi-koulu on hänelle sydämen asia. Leila on erinomainen organisoija, joka helposti osaa
vetää oikeista naruista oikeaan aikaan saaden pyörät pyörimään eikä pelkää tarttua suuriinkaan haasteisiin-
moni asia olisi jäänyt tekemättä ilman Leilaa ja hänen aktiivisuuttaan. 

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu täyttää 30 vuotta joulukuussa 2021 ja suuri kunnia koulun menestyksestä
kuuluu Leilalle, hänen yli 25 vuotisesta työpanoksestaan sen parissa. Leilalle myönnettiin Suomi-Seuran
hopeinen ansiomerkki vuonna 2010 ja Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 6.12.2017. Mielestämme Leila,
jos kukaan, on ehtymättömällä työpanoksellaan Pohjois-Teksasin Suomi-koulun hyväksi, ansainnut Suomi-
Seuran kultaisen ansiomerkin.

LINKKI

 Iida Leppäranta - Pronssinen ansiomerkki 

Iida tuli koulullemme 15-vuotiaana, kun hänen perhe muutti Atlantasta Dallasiin, ja olin hänen
isälleen puhunut, että tarvitsisimme koulullemme apuohjaajia, siinä samassa Iida saisi tarvitsemiaan
tunteja vapaaehtoistyöhön (Usassa nämä ovat hyvin tärkeitä lukioaikana).
 Iida aloitti pienten lasten ryhmässä apuohjaajana aika vajavaisella suomen kielellä, mutta pikku
hiljaa vuosi vuodelta suomen kielen käyttö parani.Tänä aikana hän on ollut sekä apuohjaajana että
ohjaajana joka ikäryhmässä eri ohjaajien alaisuudessa. Nyt Iida on johtokuntamme jäsen sekä
pääohjaaja. Iida vetää autettuna tunnit oman tiukan ja kiireisen opiskelunsa ohessa, kun hänellä on
menossa opiskeluissa viimeinen vuosi.

 Haluamme antaa Iidalle ikuisen muiston koulumme historian yhtenä tekijänä, ja etenkin matkasta
itsensä kehittäjänä ja suomen kielen paremmin oppineena matkalla apuohjaajasta pääohjaajaksi ja
johtokuntalaisena.

 Mika Reijonen - Hopeinen ansiomerkki

Mika on ollut ensimmäinen miespuolinen opettaja koulullamme koko sen olemassaolon eli 30 vuoden
aikana. Hän oli pääohjaajamme yli 2 vuotta, ja teki aivan uskomattoman ensiluokkaista työtä. Voimme
sanoa koko johtokunta, että on ollut paras ohjaajamme koko olemassaolomme ajan. Hän oli opettaja
Suomesta, ja on palannut jo takaisin omaan työhönsä Suomeen, mikä oli meille aivan älyttömän suuri
menetys! Mika oli nopea, terävä, energinen, peräänantamaton ja älyttömän luova, sekä erittäin hyvä
kaikenikäisten lasten kanssa. 

Haluamme kiittää Mikaa aivan mahtavasta työstä mitä teki koulumme lasten eteen säästämättä itseään
tai aikaansa. Olisimme halunneet antaa tämän muiston hänelle jo aikaisemmin ennen kuin hän muutti
takaisin Suomeen. Mika saa ansiomerkin ensi kesänä Suomessa siitä arvokkaasta työstä mitä teki
koulumme hyväksi, miten hän vei meidät aivan uudelle tasolle ja aikakaudelle sekä piti yllä haasteita
meille kaikille, hänen paikkaansa /työtään on ollut vaikea täyttää uudelleen.

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


Suomi-koulun uutisia

 Piia Coyne - Hopeinen ansiomerkki

Piia tuli koulullemme perheensä kanssa ilmoittaessaan lapsensa mukaan toimintaan jo heidän
asuessaan vielä Irlannissa, vaikka muutto Dallasiin tuntui pitkittyvän ja ollen haasteita täynnä.
Vihdoin saavuttuaan halusi heti auttaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa kouluamme, ja niinpä
jäsenistö valitsi hänet heti johtokuntaamme, jossa hänen toimenkuvakseen muotoutui
koulumme lehden toimitus. Reilun puolen vuoden koulutuksen ja ohjeistuksen jälkeen siirtyi
virallisesti lehden päätoimittajaksi. Piia on tehnyt ensiluokkaista työtä sekä lehden toimittajana
että sosiaalisen median viestittäjänä. Tänä aikana lehden lukijakuntaa on laajennettu ja lehden
nimi muutettiin suomi-koululaisesta koko Suomi-yhteisöä palvelevaksi SUOMI- Lehdeksi.                              
Haluamme kiittää Piiaa siitä, että uskalsi ottaa haasteet koulultamme vastaan heti tullessaan
USA:han. Hän opetteli reilussa puolessa vuodessa koulumme uuden tietokoneen sekä
erilaisten ohjelmistojen käyttöä lehden tekemiseen. Hänellä on innostusta ja ideoita sekä
valmius aina auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Työ mitä tekee koulumme ja koko Suomi-
yhteisön eteen on haasteellista ja vie aikaa melko runsaasti, mutta antaa hänelle myös uusia
suhteita ja yhteyksiä koko Suomi-yhteisössä. 

 Vesa Jäämuru - Hopeinen ansiomerkki

Vesa muutti perheensä kanssa Dallasiin torstai-iltana syyskuussa 1995, ja saman viikon lauantaina
ilmoittautui perheineen mukaan suomi-koulun toimintaan. Leila-vaimon aloittaessa koulun
ohjaajana jo samana syksynä otti Vesakin yhä enenevässä määrin osaa koulun toimintaan. Vesa 
 toimi johtokunnassa usean vuoden ajan erilaisissa tehtävissä, mm rahastonhoitajana. Kymmenen
vuoden tauon jälkeen Vesa pyydettiin uudelleen mukaan johtokuntaan, tällä kertaa auttamaan
webbisivujen ylläpidossa sekä tiedottamisessa, jatkaen myöhemmin myös Suomikoululainen-lehden
päätoimittajana. Tänä aikana lehden ulkoasu muuttui sekä lehdestä tehtiin koko Suomi-yhteisön
yhteinen tiedotuslehti. Yhteistyössä konsulaatin ja kunniakonsuli Ken Niesmanin kanssa lehden
levikki saatiin nousemaan yli 400 lukijan ympäri maailman. Vesa kirjoittaa edelleen lehteen
artikkeleita sekä konsulaatin  ja kunniakonsulin tiedotteita Dallasin alueen suomalaisille kuten esim.
äänestykset, passihakemukset jne.

Koulun webmasterin ominaisuudessa Vesa suunnitteli koulun nykyset webbisivut, jotka paremmin
vastaavat nykypäviän tarpeita. Lisäksi hän tekee koulun oppitunneista videot, jotka ovat myös
katsottavissa webbisivuilla. Kouluni videotervehdys on esitetty myös ylen kanavilla. 
Suomi-koululle ja Suomi-yhteisölle tekemän vapaaehtoistyön lisäksi hän vetää paikallista
suomalaista  kauppakiltaa (FABG), joka on hyväksytty mukaan keskuskauppakamarin FINNCHAM
verkostoon täyttäen ulkomailla kauppakamareille asetetut kriteerit. Lisäksi yhtenä Vesan aloitteena
voidaan mainita FABG:n stipendi-ohjelma,  joka myöntää koulunsa päättäville suomalaistaustaisille
nuorille stipendejä ja auttaa heitä luomaan urapolkuja tuomalla heitä paikallisten työnantajien
tietoisuuteen mm. itsenäisyyspäivä-juhlissa. Vesa järjestää vuosittain koko Suomi-yhteisölle NHL:n
Dallas Starsin kanssa suositun kotipeli-illan, johon osallistujat ovat päässeet pelin jälkeen jäälle
juttelemaan ja kuvauttamaan itsensä suomalaisten jääkiekkoilijoiden kanssa. Lisäksi Vesa on ollut
mukana Suomi-kirkon kappelineuvostossa useita vuosia. Tässä muutamia ansioita, jotka ovat
auttaneet monia suomalaisia ja myös olleet tärkeitä koulumme toiminnan kannalta. 

Haluamme kiittää Vesaa mittavasta, melkein 25 vuoden työstä koulumme sekä koko Suomi-yhteisön
hyväksi. 

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


Suomi-koulun uutisia
 Matti Savolainen - Pronssinen ansiomerkki

Matti on ollut koulumme tilintarkastaja, nykyisin toimintatarkastuskertomuksen tarkastaja jo yli
kymmenen vuotta, lisäksi hän on kahden koululaisemme Isä, joka on pitänyt tärkeänä tuoda lapset
kouluun melkein joka koulukerta jo 15 vuoden ajan (lapset ovat 15 ja 17-vuotiaat), vaikka lasten äiti ei
ole suomalainen eikä usalainen. Lisäksi hän on tehnyt koulumme juhliin usein itsetehtyjä ruisleipiä ja
nytkin tuleviin koulumme juhliin 4.joulukuuta tekee 200 ruispalaa (ovat kyllä niin hyviä!!).                                           
Haluamme kiittää Mattia suunnattomasta työstä mitä on tehnyt ulkomailla omien lastensa suomen
kielen hyväksi sekä miten on auttanut omien töidensä ohessa koulumme tilintarkastuksien teossa
sekä juhlajärjestelyiden auttamisessa. 
Matti on tehnyt pyyteetöntä työtä koulumme hyväksi, ja on jaksanut pitää suomalaista kulttuuria yllä
perheensä keskuudessa vaikka paineet lapsille ovat varmaan olleet kovat äidin oman äidinkielen sekä
eri uskonnon vuoksi (buddhalaisuus). Haasteet täysin erilaiset kuin perheissä, joissa molemmat
vanhemmat suomalaisia ja tulevat muutamiksi vuosiksi töiden perässä ulkomaille ja palaavat
muutaman vuoden päästä takaisin Suomeen. 

 Tuija Räinä - Pronssinen ansiomerkki

Tuija on ollut koulumme johtokunnassa aikaisemmin rahastonhoitajana, mutta mennessään töihin
verotoimistoon Teksasissa, ja myöhemmin perustaessaan oman firman luopui toimesta
johtokunnassa. Tuija on tehnyt veroilmoitukset koulullemme jo useita vuosia, ilman hänen
työpanostaan emme tietäisi miten olisimme selvinneet kaikista verolomakkeista ja miten toimisimme
lainmukaisesti, koska teemme kaiken vapaaehtoisesti ja siihen on omat verolliset säännöt ja
toimenpiteet.

Haluamme kiittää Tuijaa suuresta avusta, ilman hänen työpanostaan koulumme asiat eivät olisi näin
hyvin hoidettu.

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


Seuraava lehti
ilmestyy

 
25.3

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

Hyvää syntymäpäivää!
HELMIKUUSSA syntymäpäivää

viettävät seuraavat Suomi-koululaiset:

Leo Nikkanen 12 v.
Bryna Martin 11 v.
Scarlett Leskinen 9 v.
Isla Jousmäki 10 v.
Lukas Nikkanen 8 v.
Aleksi Minor 6 v.

MAALISKUUSSA syntymäpäivää
viettävät seuraavat Suomi-koululaiset:

Aaron Simula 16 v.
Mika Coyne 10 v.
Mila Jousmäki 12 v.



Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästäVähennämme pikkuhiljaa kirjavarastoamme ja
olemmekin laittaneet taas hyväkuntoisia
lahjoituskirjoja halvalla puodin kautta myytäväksi.
Nämä näkyvät helposti ”Käytetyt kirjat”
kategoriassa. Tarjous-kategoriassa löytyy sekä
poistotuotteita että niitä herkkuja joiden parasta
ennen -päivä on lähestymässä. Klikkaa oheista
puodin linkkiä ja tee tilaus! Tilaamalla
verkkokaupastamme tuet Suomi-koulun
toimintaa.

Mikäli puoti ja kirjasto eivät jonain koulukertana
ole paikalla, voit silti tilata herkkuja etukäteen ja
me toimitamme ne koululle. Kaikki ennen klo 9.00
lauantaiaamuna tehdyt tilaukset ehtivät mukaan.
Myös lainakirjoja voi palauttaa, vaikka kirjasto ei
olisi paikalla.

Tervetuloa käymään Suomi-koululla ja samalla
kirjastolla! 

 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
https://suomi-puoti.square.site/
https://suomi-puoti.square.site/


YHTEISTYÖMME DALLAS STARSIN KANSSA JATKUU - 
PERINTEINEN SUOMALAINEN PELI-ILTA ON TEHNYT COME BACKIN 

Tule mukaan kannustamaan Dallas Stars joukkuetta ja heidän suomalaisia pelaajia
voittoon, kun he kohtaavat New Jersey Devils’n kotiottelussa lauantaina huhtikuun 9.
päivä klo 13.00. Ryhmäalennetut liput ($90/section 122 ja $39/section 303) sisältävät
osallistumisen arvontaan, jossa palkintona muistoesineitä suomalaispelaajilta sekä
kavereille jaettava oma lipunostolinkki. Istumapaikat jaetaan vasta myynnin loputtua
muutamaa päivää ennen peliä, jolloin koko ryhmäsi pyritään sijoittamaan yhteen. 
Pelin jälkeen mahdollisuus ottaa valokuvia vaihtopenkillä OSTA LIPPUSI TÄSTÄ. 

Jääkiekko Suomi-ilta / Finnish Pride Night 2022 

ONKO PASSISI VAHENTUMASSA?
Kannettava passikone on tulossa
Dallasiin piakkoin. Mikäli haluat uusia
passisi kätevästi Dallasissa ota yhteyttä
kunniakonsuli Kenneth Niesman'iin -
kniesman@foley.com 214-202-3670

Finnair aloittaa uuden
reittilennon Helsingin ja
Dallasin välillä.
Neitsytlento Helsingistä
laskeutuu DFW kentälle
27.3..

SUORAT LENNOT HELSINGISTÄ ALKAVAT

https://www.finnair.com/us-en/flights/city-to-city/dfw/hel/flights-from-Dallas-to-Helsinki
https://fevo.me/3JUEd79
https://fevo.me/3JUEd79


KIRKKOUUTISIA

VirtuaaliKirkko: ”In-person” messuja lisätään tilanteen salliessa,
mutta Suomikirkon Zoom -jumalanpalvelukset ovat tulleet
jäädäkseen. Alla näet kevään niin ”In-person” kuin VirtuaaliKirkko -
kalenterin.

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

”In-person” pääsiäismessu: Rejoice Lutheran
Church, lauantaina, 16. huhtikuuta, klo 17.00.

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

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
sunnuntaina 6. maaliskuuta. Kaikki
Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa.

Kirkkokalenteri:

Maaliskuu:

6.   1. paastonajan sunnuntai (Bilingual).
13.  2. paastonajan sunnuntai.
20.  3. paastonajan sunnuntai.

Huhtikuu:

3.     5. paastonajan sunnuntai (Bilingual).
10.   Palmusunnuntai.
16.   ”In-person.” Pääsiäispäivä, klo 17. Dallas. 
17.   ”In-person.” Pääsiäispäivä, klo 13. Santa Monica. 

Toukokuu:

1.   ”In-person.” 2. sunnuntai pääsiäisestä, klo 13 (Bilingual): Santa
Monica. Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja, rovasti Mauri Vihko ja
Merimieskirkon johtaja, rovasti Hannu Suihkonen mukana. Los
Angelesin piispa Brenda Bos saarna. Kaste.
8.    ”In-person.” 3. sunnuntai pääsiäisestä, klo 15. San Diego. Rovastit
Mauri Vihko ja Hannu Suihkonen mukana.
15.   4. sunnuntai pääsiäisestä.

Kesäkuu:

5.  Helluntaipäivä: koko USA:n laajuinen musiikkipitoinen kauden
päätösvirtuaalikirkko

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

Tuiran kirkko (1916)

mailto:anitafinifrock@hotmail.com
https://www.rejoicelutheran.org/


Meno
vinkki

SU 6.3 : Omnium Gatherum at
Amplified Live
 
Lippuja tästä

KE 30.3 : Blind Channel at
Amplified Live

Lippuja tästä

MA 11.4 : Beast In Black at
Amplified Live

Lippuja tästä

MA 11.4 : Apocalyptica at House
Of Blues

Lippuja tästä

https://wl.seetickets.us/event/Omnium-Gatherum/450641?afflky=AmplifiedLive
https://wl.seetickets.us/event/From-Ashes-To-New/461207?afflky=AmplifiedLive
https://wl.seetickets.us/event/Beast-In-Black/457708?afflky=AmplifiedLive
https://www.houseofblues.com/dallas/EventDetail?tmeventid=vvG1YZpiQmgNuM&offerid=0


KUUKAUDEN KUVAT



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!

 Tarvitseeko ampumahiihtäjä
aseluvan?

AMPUMAHIIHDOSSA käytetään pienoiskivääriä,
joka on oikea ampuma-ase. Aseeseen tarvitaan
Suomessa aina lupa. Tämän määrää ampuma-
aselaki.
Alle 15-vuotias ei voi saada omaa aselupaa. Sen
ikäinen voi harrastaa ampumahiihtoa sellaisella
pienoiskiväärillä, johon lupa on nuoren huoltajalla
tai muulla aikuisella. Harrastaminen onnistuu
myös urheiluseuran omistamalla aseella.
Alle 15-vuotiaat eivät saa itse kantaa asetta, joten
sitä ei saa pitää hiihtäessä selässä. Pienoiskivääriä
pidetään tällöin ampumapaikalla suoritusta
varten.
Myös yli 15-vuotiaat, jotka eivät osallistu
kilpailuihin eivätkä kanna asetta mukanaan
harjoituksissa, voivat harrastaa ampumahiihtoa
toisen omistamalla pienoiskiväärillä.
Jos yli 15-vuotias osallistuu kilpailuihin tai kantaa
harjoituksissa asetta mukanaan, hänen tulee
hankkia rinnakkaista lupaa toisen henkilön
aseeseen.
Oman aseen hankkimisen alaikäraja on 18 vuotta.
Yleensä täysi-ikäisillä ampumahiihtoa harrastavilla
ja kilpaurheilijoilla onkin oma aselupa.

Tarja Ranta
ylitarkastaja
Poliisihallitus

Lauri Elo
kenttäpäällikkö
Suomen Ampumahiihtoliitto

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


Kuukauden sana

Kuukauden
vitsi

Kuukauden loru Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

O-LYM-PI-A-TU-LI

Lammikon pinta jääpeiton saa,
hiutaleet pilvellä tanssahtaa.
Kun pakkanen rukkasta rummuttaa,
niin kovaksi jäätyy huurteinen maa.
Kun pakkanen tarpeeksi tömistää,
niin lammikon pinnalla vahva on jää.

Utelias sammakko hyppi pitkin metsää ja näki
susikoiran, jolta sammakko kysyi:
”Mitkä sinun vanhemmat oikein ovat?”
Susikoira vastasi:
”Äiti on koira ja isä susi.”
Sammakko jatkoi matkaansa ja näki oudon
eläimen ja kysyi:
”Hei mikäs sinä olet?”
Outo eläin katsahti sammakkoa ja murahti:
”Olen muurahaiskarhu.”
Sammakko katsoi otusta, tuumi hetken ja tokaisi:
”Tuota ei usko kukaan!”

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


Uusi vuosi ja talvi

Talvi (puistossa)

Ystävän päivä

SU
O

M
I-KO

U
LU

Laskiainen

Peruttu


