
 

 

 

 

 
 
 

 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Allaolevat kaksi puheenjohtajan palstaa helmikuulta vuosilta 2007 ja 2012 eivät ole menettäneet 

tehoaan, samat asiat ja tärkeät yhteenvedot yhteistyön merkityksestä on juuri sitä, mitä myös tänään 

ja koko tänä vuonna peräänkuulutan Dallasin Suomi-yhteisöltä. Yhdessä tekemistä avoimin mielin, 

toisia kunnioittaen ja arvostaen! Olkaamme ylpeitä suomalaisuudesta ja suomen kielestä, pidetään 

siitä hyvää huolta, jotta lapsenlapsemmekin sitä oppisivat puhumaan ja käyttämään myös kirjallisesti. 

Ilman omaa kieltämme olemme vain helisevä vaski! Suomi Maailmalla on projekti mihin me kaikki 

kuulumme ja pidämme yllä suomalaisuutta täällä Dallasissa monin eri tavoin ja eri organisaatioiden 

avulla. 

 

Tehdään yhdessä, ja ollaan kimpassa!  

 

Pj. Leila Jäämuru 

iltaleila@verizon.net 

214-228 2429 

www.suomi-koulu.com 

 

Helmikuu 2007 

Tällä ‘Turvaa ehjä lapsen mieli’ -tapahtumalla me aloitimme täällä Teksasissa yhteisen tekemisen 

alun, Suomi-yhteisön yhteistyön. Toivon mukaan tämä on alku jollekin suurelle ja kasvavalle 

yhteistyölle, jatkoakin on luvassa. 

 

Miksi me tarvitsemme yhteistyötä? Eikö kaikki olekaan hyvin, kun kaikilla on omat johtokunnat, 

webbisivut, jäsenrekisterit, tapahtumat,....? 

 

 

Suomikoululainen 
                           Helmikuu, 2017 
 

mailto:iltaleila@verizon.net
http://www.suomi-koulu.com/


EI, kaikki ei todellakaan ole hyvin. Nyky-yhteiskunnassa me kaikki tarvitsemme yhteistyötä 

pärjätäksemme, me tarvitsemme toisiamme, ettemme kuivuisi näkymättömiin täällä Teksasin auringon 

alla. Tosiasiahan on, että olemme saavuttaneet suomalaisen huippuväestön täällä ehkäpä jo viime 

keväänä ja nyt väestökato on kova. Esim. Suomi-koulun jäsenmäärä ja -rakenne muuttaa muotoaan 

joka lukukausi ja meidän, jotka olemme päättävissä elimissä on huomioitava tämä totuus eikä ‘panna 

päätä pensaaseen’. On pystyttävä yhteistyöhön, jotta kaikki jaksavat vetää näitä rakkaudella 

ylläpidettyjä yhdistyksiä pystyssä ja järjestää niissä ohjelmaa ja toimintaa yhä vähenevälle jäsenistölle 

myös tulevaisuudessa. Menkäämme yhdessä eteenpäin! 

 

Helmikuu 2012 

Näinköhän meni tämä talvi Teksasissa ettei lunta nähty! Aurinko paistaa ja lämpöä on enempi kuin 

kesäisessä Lapissa. Lasten harrastukset täyttävät viikko-illat ja viikonloppujen päivät, mutta mikäpä on 

pelejä katsellessa, jos ilmat ovat suotuisat. Täällähän ei vesisateissa harjoitella eikä pelata, muita kuin 

sisälajeja.   Kuinka moni vanhemmista nauttii lastensa harrastuksista; osaa iloita ja kannustaa, tuntee 

häviöiden tuskat ja voittojen hurmiot, -elää mukana? Kuinka moni laittaa lastensa varusteet valmiiksi 

ennen pelejä; pesee, silittää, puhdistaa nappulakengät ja räpylät, kuivaa uimapuvut, tsekkaa mailat ja 

teroittaa luistimet, erkkaa lavat ja kantaa vesipullot, -valmistaa peliin? Luulenpa, että me kaikki 

vastaamme näin: "Tietenkin teen kaikkea tuota ja paljon muutakin, haluan tukea ja edesauttaa lasteni 

harrastustoimintaa kaikin mahdollisin tavoin!" 

 

Mekin Suomi-koulussa toivoisimme ja haluaisimme, että mahdollisimman moni vanhempi ajattelisi 

juuri samoin tullessaan koululle kuin peliin lähdettäessä: "Olemme tehneet kaikkemme, että 

suorituksesi olisi maksimaalinen, nauti pelistä, huonosta ja hyvästä, ja elä juuri tässä hetkessä."Mekin 

Suomi-koulussa tarvitsisimme näitä vanhempia jakamaan vastuuta ja huolehtimista meidän lastemme 

yhdestä/yhteisestä harrastuksesta ja sen ylläpidosta, oman äidinkielen oppimisesta ja sen 

käyttämisestä. Autathan meitä, anna palautetta mitä voisimme tehdä, isotkin muutokset ovat joskus 

tarpeellisia mennessämme kohti parempaa tulevaisuutta. Otamme kaikki ideat vastaan ja yritämme 

toteuttaa niitä parhaan taitomme mukaan. Auta meitä säilyttämään Suomi-koulu Teksasissa! 

  



 

 

 

 

 

 

Suomi 100 Dallas on yksi Suomi 100 hankkeen monista ympäri maailmaa toteutuvista 

virallisista juhlahankkeista vuonna 2017. Sen idea on yksinkertaisuudessaan juhlistaa 100 

vuotiasta Suomea Dallasissa YHDESSÄ, kooten mukaan Dallasin alueen kaiken ikäiset 

suomalaiset, suomalaiset organisaatiot, Suomen ystävät ja sponsorit. Suomalaisella sisulla ja 

talkoohengella luoden, tehden ja juhlien! 

Aikataulua päivitetään juhlavuoden kuluessa: 

Maaliskuu 25.3 Myyjäiset (Bake Sale) Suomi-koululla klo 10-12 

 

Huhtikuu 22.4 Suomi 100 Sählyturnaus 

29.4 Vappu-tapahtuma? 

 

Toukokuu Suomi 100 Golf turnaus.  

29.5 Dallasin Suomikirkon konfirmaatiomessu.  

Kesä-, heinä- ja elokuu Valokuvakilpailu  

Marraskuu 11.11 Itsenäisyyspäivän juhlat!  

 

 

 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi, ilmoita Suomi 100 tapahtumasta ja/tai pysy ajan 

tasalla olemalla mukana Suomi 100 Dallas postituslistalla! Pidetään yhdessä Suomen 

lippua korkealla Dallasissa!  

Finland100Dallas@gmail.com 
 

               Finland100Dallas 
  



Kevään 2017 Suomi-koulu päivät 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

  



Ohjaajien terveiset  

 

Tänä vuonna juhlitaan 100 vuotta täyttävää Suomea erilaisin tapahtumin ja tempauksin ympäri 

maailmaa. Meidän koulu on valinnut juhlavuoden teemakokonaisuudeksi Suomen koulujärjestelmän ja 

tuntien aiheet on poimittu suomalaisen peruskoulun lukujärjestyksestä. Tammikuussa matikan 

tunneilla Lasse-isi opetti lapsille vektorioppia ja helmikuussa vietimme tosi mukavan liikuntapäivän 

Grapevinessa. Loppukeväällä tiedossa mm. käsitöitä, ympäristöoppia, kuvista ja historiaa.  

 

Uusina juttuina tänä keväänä olemme pyöräyttäneet käyntiin lukupiirit. Jokaisella koulukerralla isot 

oppilaat käyvät lukemassa nuoremmille oppilaille suomen kielisiä lastenkirjoja. Lukupiirejä 

elävöittämään ohjaajat käyttävät mahdollisuuksien mukaan erilaisia prosessidraaman menetelmiä.  

 

Lukupiirien lisäksi oppilaat harjoittelevat suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua ryhmissä 

kiertävien Suomen metsän pehmoeläinten avustuksella. Jokainen lapsi saa kevään aikana kotiinsa 

kahdeksi viikoksi pehmoeläimen ja voi seuraavalla koulukerralla esitellä muille luokkalaisille mitä 

kaikkea on pehmon kanssa puuhaillut. 

 

Mm. näitä ja paljon muita kivoja juttuja on tiedossa pitkin kevättä Suomi-koulussa.  

 

Pirteää kevätlukukautta. Nähdään koululla. 

 

Terv. Suomi-koulun ohjaajat: 

 

Sanna : Pallerot, Omput,Pellet 

Annukka ja Jenni : Röllit 

Viivi : Aapelit 

Saija : Koululaiset 

Lotta : Isot Koululaiset 

Taylor : Tex-lapset 

Apuohjaajat: Niina, Iida, Sara, Vili, 

Petteri, Sara 

 

  



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 

 

Kevätaurinko paistaa ja pääsiäinen on tulollaan.  Kirjastolla kirjat odottavat lainaajiaan ja DVD:t 

katsojiaan, tule kurkkaamaan, saatat löytää juuri ne, mitä olet aina haaveillut lukevasi tai katsovasi. 

Meiltä löytyy myös paljon erilaisia aikakausilehtiä, joita on kiva kotona lueskella mm. Perhe, Vauva, 

Tekniikan maailma, Aku Ankka, Eeva,  .....  Samalla voit täydentää myös karkki- ja leipäpuutoksesi 

Suomi-puodista! 

 

Tule käymään, olemme auki keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin 11.30 -13.30! Sekä 

suomikoululauantaisin klo 10-12. 

  

Nähdään kirjastolla!  

-kirjastoväki 

  

 

 
 
 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 

  

http://www.facebook.com/suomikirjasto


Liikuntapäivä (Teksti Leila Jäämuru, kuvat Orvo Välilä) 

 

Koko Suomi-yhteisön liikuntapäivä helmikuun neljäs oli täynnä liikkumisen iloa ja riemukasta 

osallistumista! 

 

     
  

Päivä sai arvoisen alun kunniakonsuli Ken Niesman'n tervetulotoivotuksella, jonka jälkeen SISU – 

Traveling Saunan miehet, Risto Sivula ja Jouko Sipilä, Minnesotasta promosivat saunakiertuettaan 

USA:ssa (www.travelingsauna.com) sekä esittelivät ja lisäksi lämmittivät saunan meidän kaikkien 

iloksi. Suomi-koulun ohjaajat vetivät mukaansatempaavan lämmittely- ja jumppatuokion, minkä jälkeen 

oli mukava lähteä kiertämään rasteja ja saada SUOMI100- rastipassiin aina uusi tarra. Vilskettä ja 

vauhtia riitti niin, että me vanhemmat huonojalkaisina meinattiin jäädä reippaampien jalkoihin! 

 

      
Traveling Saunan miehet Risto Sivula ja Jouko Sipilä vastaanottamassa        Ken Niesman tutustumassa saunaan                                                                                                                                            
saunakauhaa 

 
Urheilusuoritusten jälkeen maistui herkullinen pyttipannu, sekä päälle tietenkin juotiin kahvit. Pari 

sataa laskiaispullaakin häipyi alta aikayksikön parempiin suihin! Kotiin viemisiäkin riitti Suomi-puodista 

ja sen mahtavista karkkivalikoimista. Meitä liikunnan riemusta nauttivia oli paikalla melkein 130.  SISU-

saunakin oli niin suuri, että kaikki 44 paikalla ollutta lasta ja nuorta mahtu lautehille istumahan. 

http://www.travelingsauna.com/


Dallasin SUOMI 100-tapahtumien viestikapulan (SAUNAZZA –löylykauhan) annoimme juhlallisesti 

seuraavan tapahtuman järjestäjälle Dallasin naistenyhdistykselle (SNY). 

 

   

  

Kuvia liikuntapäivästä (Orvo Välilä) ja videot (Tero Kiiski) löydät suomi-koulun webbisivuilta 

www.suomi-koulu-com. 

  

Kiitos teille kaikille, jotka mahdollistitte tämän tapahtuman! 

Tehdään yhdessä ja pysy kuulolla! 

 

-Suomi-koulu- 

 

 
 
 

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


Liikuntapäivän urheilulajeina mm hassu-juoksu, köydenveto, saappanheitto 
 

   
 

   
 
 

   



 
Näin syttyy Traveling Saunan kiuas 

 

 
Nuoria saunanlämmittäjiä 

 

 
Onnittelulaulu 100-vuotiaalle Suomelle 

 
 
  



Suomi-naiset saunareissulla 
 

 
 

Suomen 100-vuotisen Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi meitä ulkosuomalaisiakin hemmoteltiin mahdollisuudella päästä 

saunomaan. Traveling Sauna starttasi Minneapolisista tammikuun puolivälissä ja saapui tänne Dallasin alueelle helmikuun 

puolella. 

 

Tulipa minullekin tilaisuus päästä kokemaan tuo paljon puhuttu kiertävä sauna. Kahtena sunnuntai-aamuna liityin parin 

ystävän följyyn ja kivuttiin saunan lauteille. En ollut uskoa todeksi että saunasta löytyi ihka oikea puukiuas. Se takasi oikein 

pehmeät ja nautinnolliset löylyt.  

 

Lauteilla ei tarvinnut istua kello kaulassa kun muita saunojia ei ollut heti meidän jälkeen odottamassa ovella. Tiaisen Helena 

oli vielä sytyttänyt nuotionkin meille toisella saunakerralla, harmi kun hampparin väärä jäi kotiin. Mutta kylmät saunaoluet 

sentään korkattiin, niin kuin asiaan kuuluu. 

 

Kiitos kaikille vapaaehtoisille, että mahdollistitte tälaisen ainutkertaisen kokemuksen. Saimme vaan kivuta saunan lauteille 

muiden tehdessä kaiken duunin. Taas kerran aivan oiva osoitus suomalaisesta luonteenlaadusta ja vapaaehtoistyön 

voimasta. Taputtakaahan itseänne olkapäälle. Todella paljon kiitoksia. 

 

Asta Leppänen  

 

  



Suomi musiikkia Dallasissa 
 
Suomalaiset bandit vierailevat ahkerasti Dallasissa. Tässä listaa alkuvuodesta Dallasissa vierailevista 
bändeistä. 
 
 Lordi 25 year Anniversary Tour        
Sat 04 March 2017 
Trees, Dallas, TX 
2709 Elm Street 
 
Darude   
Sat, March 11, 2017, 11:30 PM 
Lizard Lounge in Dallas, TX 
 
Amorphis & Swallow The Sun 
Fri, April 14, 2017 
Trees, Dallas, TX  
2709 Elm Street                                                                           Lordi 
 

Sabaton (Ruotsista) with Battle Beast and Leaves Eyes 
Tue May 16, 2017 
Trees, Dallas, TX 
2709 Elm Street 
http://www.battlebeast.fi/ 
 

 
Battle Beast 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Amorphis 

  

http://www.songkick.com/venues/43481-trees


  



  



 

Suomikirkon kuulumisia 

 

Miten meidän kristittyjen tulisi suhtautua Islamiin? 
 

 
  
Muslimien ja kristittyjen keskinäisillä suhteilla saattaa olla paljon suurempi merkitys kuin mitä tulemme 

ajatelleeksikaan. Onhan heidän yhteenlaskettu lukumääränsäkin jo yli puolet maailman väestöstä. 

Siksipä rauha ja tasapaino globaalistikin ottaen saattaa paljosti riippua siitä, miten näiden kahden 

valtauskonnon kannattajat suhtautuvat toisiinsa. 

 

Nykypäivänä, erityisesti 9/11 jälkeen, olemme tottuneet oikeastaan pitämään itsestäänselvyytenä, että 

näiden kahden uskonnon välillä on syvä konflikti ja jopa vihamielisyys. Niin tehdessämme unohdamme 

sen tärkeän tosiseikan, että islaminuskolla ja kristinuskolla on yhteinen perusta ja alkuperä. 

Juutalaisuuden ohella, joka on molempien äitiuskonto, niitä kutsutaan aabrahamilaisiksi uskonnoksi, 

sillä tuo ensimmäinen patriarkka on heidän perustajansa. Molempien uskontojen pyhät kirjoitukset, 

Joulukuu, 2014 

 



sekä Koraani että Raamattu, perustuvat Vanhan Testamentin opetuksiin. Niinpä pikainenkin silmäys 

muslimien pyhiin kirjoituksiin paljastaa monia tuttuja henkilöitä, tapahtumia ja opetuksia Raamatusta. 

Ja ajattelepa pelkästään tätä tosiasiaa: Koraanista löytyy lähes 100 viittausta Jeesukseen (ja hänen 

äitiinsä Mariaan). Vaikkakin on totta, että Islamin tulkinnat Jeesuksesta eroavat merkittäviltä osin 

kristinuskosta – eritoten mitä tulee vaikkapa ristiinnaulitsemisen tai Jeesuksen jumalallisen aseman 

merkitykseen – tämä yhteinen Jeesus-perintö liittää nämä uskonnot toisiinsa aivan ainutlaatuisella 

tavalla. Paljon muitakin tärkeitä yhteisiä piirteitä voitaisiin lisätä listaan: monoteismi eli usko yhteen 

Jumalaan; luomisoppi; armo ja tuomio; taivas ja helvetti; jne. On tärkeää pitää mielessä, että toisaalta 

Islamin varhaiset opettajat, mukaan lukien itse Profeetta Muhammad, yleisesti ottaen pitivät juutalaisia 

ja kristittyjä uskonnollisina sukulaisina ja että, vastaavasti kirkonopettajat vuosisatojen aikana ovat 

usein olleet avoimia sille ajatukselle, että molempien uskontojen Jumala on yhteinen – vaikkakin 

samalla on saatettu arvostella terävästikin Islamin oppeja. 

 

Mutta entäpä terrorismi ja väkivalta, joka liitetään Islamiin? Eikö kristittyjen tulisi jo sen perusteella 

tuomita tuo uskonto? Ensinnäkin on tärkeää myöntää avoimesti, että kaikkia uskontoja – samoin kuin 

sekulaareja maailmankatsomuksia kuten vaikkapa ateistista kommunismia – voidaan käyttää, ja on 

käytetty, väkivallan välikappaleena. Siksi kristittyjen ja muslimien tulisi tuomita yhteisrintamassa 

kaikenlainen uskonnon nimissä tehty väkivalta, liittyipä se mihin tahansa uskontoon. Asianlaita on 

nimittäin niin, että huolimattomalla ja vääristyneellä tulkinnalla voidaan oikeuttaa väkivalta minkä 

tahansa pyhän kirjoituksen suhteen, yhtä hyvin Koraanin kuin Raamatunkin. 

 

Tämä lyhyt kuvaus näiden kahden valtauskonnon yhteisestä perustasta ja siitä, miten uskonnollinen 

väkivalta tulisi ymmärtää oikealla tavalla, ei ole pienimmässäkään määrin pyrkimys ohittaa tai 

vähätellä keskeisiä teologisia eroavaisuuksia. Tarkoitukseni on ollut päinvastoin muistuttaa sekä 

muslimeja että kristittyjä siitä, että tämä yhteinen perusta pakottaa ja voi inspiroida meitä jatkamaan 

työskentelyä yhteisen hyvän eteen. Se ei nimittäin välttämättä vaadi yksimielisyyttä opillisissa 

kysymyksissä. Yhteisen hyvän eteen ponnisteleminen vaatii pikemminkin pitkämielisyyttä, rakkautta ja 

keskinäistä välittämistä, jotka ovat kaikki keskeisiä arvoja molempien uskontojen pyhissä 

kirjoituksissa, ei vähiten meidän Mestarimme ja Herramme opetuksissa. 

 

Muutama käytännön vinkki voisi olla hyödyksi, kun pohdit sitä, mitä Kristuksen seuraajana voisit tehdä 

rauhan ja keskinäisen ymmärtämisen eteen. Ensinnäkin, opiskele Islamin ja sen opetusten 

perusteita.  Toiseksi, pyri tutustumaan henkilökohtaisesti muslimi-naapuriisi tai –kolleegaasi. Mikään ei 

hälvennä ennakkoluuloja siinä määrin kuin keskinäinen ystävyys. Kolmanneksi, uskaltaudu 



vierailemaan muslimien jumalanpalveluspaikassa, moskeijassa. Se jo itsessään saattaa olla 

käänteentekevä kokemus. 

 

TT, Pastori Veli-Matti Kärkkäinen 

  

Teologian tohtori, pastori Veli-Matti Kärkkäinen työskentelee systemaattisen teologian professorina 

Fullerin teologisessa seminaarissa Pasadenassa, Los Angelesissa ja ekumeniikan dosenttina 

Helsingin yliopistossa. Hän toimii apulaispastorina Kalifornian ja Teksasin suomalaisessa kirkossa ja 

on saanut pappisvihkimyksen Yhdysvaltojen luterilaisen kirkon (ELCA, Evangelical Lutheran Church) 

parissa. Perheensä kanssa hän on asunut USA:ssa kaksi vuosikymmentä. 

Professori Kärkkäinen ottaa aktiivisesti osaa kristittyjen ja muslimien välisiin uskontojen välisiin 

neuvonpitoihin eri puolilla maailmaa. 

 

 

 

 



YSTÄVÄNPÄIVÄ MESSU 12.2.2017 KUVINA (kuvat Orvo Välilä) 
 

 
Vuoden 2017 Rippikouluryhmä 

 
 

 
Pastori Jarmo Tarkki 

 



 
Ehtoollisessa avustajana Alexandra Aaltonen 

 
 
 
 

 
Antti Havia 

 
 



 
Ruusamari Teppo 

 

 
Patrik Kiiski 

 

KEVÄÄN 2017 DALLASIN ALUEEN SUOMIKIRKON OHJELMA: 
 
 

Maaliskuun 12: Messu klo 15, ei rippikoulua. TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen 

 

Huhtikuun 8: Koko päivän rippikoulu klo 10-16. TT pastori Jarmo Tarkki 
 
Huhtikuun 9: Pääsiäismessu klo 15, rippikoulu klo 13-14:30. TT pastori Jarmo Tarkki 
 
Toukokuun 29: Konfirmaatiomessu klo 15 (Huom! Maanantaipäivä, ”Memorial Day”). TT 
pastori Jarmo Tarkki 
 

  



 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 
iltaleila@verizon.net 

Suomi-puoti 
suomipuoti@suomi-koulu.com 
 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

toni.sjo@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja  
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 

Pallerot, Omput 1-2, Pellet,  
Sanna Siurumaa ja Niina Havia 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Sihteeri 
Antti Siika-aho 
antti.siika-aho@ramboll.fi 
sihteeri@suomi-koulu.com 

 

Röllit 3-5 
Annukka hietala ja Jenni Vänttinen 
annukka.hietala@outlook.com 
jenni.vanttinen@hotmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Helena Tiainen 
htiainen99@gmail.com 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Koululaiset 6-8 
Saija Taavettila ja Iida Leppäranta 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Webmaster 
Vesa Jäämuru 
webmaster@suomi-koulu.com 

Isot koululaiset 
Lotta Fagerholm 
lotta@fagerholmtoimela.com 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja 
Facebook-sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 
 

Tex-lapset 
Taylor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

Koulutusvastaava 
Kati Wilska-Havia 
koulutusvastaava@suomi-koulu.com 
 

Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Niina Havia, Petteri 
Pirhonen, Vili Tuppurainen, Sara Mäkinen, 
Sara Laine 
 

Asiantuntija jäsen 
Santeri Leskinen 

 

Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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