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Tässä
lehdessä:

Kevään kauniit värit
ja tuoksut...

ja mahtavat myrskyt!

Luonto herää taas kauniisti kukkaan, ehkä hieman myöhemmin kun
viime vuonna.. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan! On
mahtaavaa katsoa miten nurmet alkaa taas vihertää, ja puut
aukaisee kaunista kukintoaan. Luonnon kauneus ilahduttaa mieltä
tässä myllertävässä ja ei niin positiivisessa maailman tilassa...

Korona-pandemian aikana ei Dallasin seudulla ole suomalaisia
tapahtumia kovin ollut... Nyt nekin alkavat herätä, kuten luontokin!
Lue lehden sivuilta (s. 10-12 ) suomalaisista tapahtumista ja
esiintyjistä. Nyt ylös, ulos ja nauttimaan!!! Hyvää kevään odotusta
kaikille suomi-yhteisön jäsenille!

Maaliskuu 2022



PJ LEILA JÄÄMURU

Olemme kesän kynnyksellä, ainakin jos katsomme asiaa
Teksasilaisin silmin, kevät-myrskyt ovat käsillä ja
ensimmäiset tornado-varoitukset sekä rae-kuurot on jo
koettu! Vaikka näihin on tavallaan jo tottunut täällä
pitkään asuneena, niin aina se laittaa ylimääräiset
adrenaliinit kiertämään kun varoitussireenit alkavat
soida ja sääennusteet näyttävät kulkureitin menevän
juuri oman kotisi päältä. Tämän koimme juuri viime
maanantaina ihan kesken normaalien alkuillan toimien.
Kuinka nopeasti ja vanhasta tottumuksesta sitä
laittaakin turvakomeron vieläkin turvallisemmaksi,
pehmustaen ja varustaen paikan mm. kypärillä,
juomavedellä, energiapatukoilla, taskulampulla,
puhelinten vara-akuilla, lukemisella jne. Etenkin
lapsiperheissä on hyvä laittaa vaikka pieneen kassiin
kaikki tarpeellinen jo sinne komeroon valmiiksi ja
neuvoa lapsia, miten toimitaan jos pillit alkavat huutaa,
ettei tilanne pelota sitten niin kovasti jos sellainen tulee
kohdalle. Luonto yleensä hiljenee ja taivas on
uskomattoman mustanpuhuva juuri ennen myrskyä,
maanantain tornado meni onneksi ohi ja heikkenii
lopulta voimakkaaksi tuuleksi ja raesateeksi. Toivotaan,
ettei tästä tule tuon pahempaa myrskyjen kevättä, vaan
pääsemme kesään lempeämmin tuulin ja satein. 

Kevättä on myös muilla rintamilla odotettavissa, sillä
vihdoin ja viimein saamme Finnairin lentämään suoralla
lennolla Dallasiin, kerrassaan mahtavaa! Kuinka
olemmekaan tätä päivää odottaneet. Nyt jos koskaan
on isovanhempien mukava tulla tapaamaan
lapsenlapsiaan tänne Teksasiin. Samalla meillä on
mahdollisuus laittaa teini-ikäisiä yksinkin matkustamaan
mummolaan kesäksi vaikkapa sitä suomen kieltä
oppimaan serkusten kanssa. Näin helppo lentoreitti
antaa myös meille mahdollisuuden  ottaa vastaan kaikki
sukulaiset ja ystävät koteihimme ympäri vuoden .
Suomi-koululla oli toiveena mennä lentokentälle vastaan
ensimmäistä Finnairin neitsytlentoa, jolla on mukana
virallinen delegaatio Suomesta, mutta selvisi että, he
kulkevatkin eri reittejä maahantulojärjestelyihin, joten
emme voineet toteuttaa tätä lasten iloista
vastaanottokomiteaa. Juhlistakaamme silti omissa
mielissämme tätä saavutusta kotoamme käsin..

Koululla ollaan kohta jo kevätkauden loppupuolella.
Olemme saaneet koulun toimintaan mukaan uusia
tekijöitä sekä ohjaajiksi että apuohjaajiksi. Tämän
ansiosta meillä on nyt kolme eri opetusryhmää, joihin
lapset jaetaan iän ja suomen kielen osaamisen
mukaan. Viime kerralla aloitimme tämän ja lapsilta
sekä vanhemmilta on tullut hyvää palautetta, eli
jatkamme samalla tavalla koko loppukevään. Isoissa,
eli vanhempien lasten ryhmässä, painotamme yhä
lisääntyvässä määrin suomen kielen pientäkin
ymmärtämistä ja puhumista mukavin ja hauskin
keinoin kaikkia oppilaita ja heidän osaamistaan
kunnioittaen ja arvostaen. Pienempien ryhmässä
tunnin toteutus tapahtuu enemmän askartelun, laulun
ja yhdessäolon avulla.

Lopuksi vielä yksi haave, jota olemme
neuvottelemassa, mutta tilanne vielä auki. Nimittäin
toiveissa olisi saada Nokialta jonkinlainen paikka,
mihin voisimme pitää pientä puotia ja kirjastoa, joka
olisi auki kerran viikossa. Joten nyt on kevättä
rinnassa monin tavoin meillä kaikilla!

Nähdään koululla lauantaina tunteiden, kehon ja
aistien maailmassa, ne jos mitkä ovat nyt tärkeimmät
asiat joihin jokaisen kannattaa panostaa tässä
maailmantilanteessa. Muista kuunnella ja auttaa
sanottamaan lastesi tunteita!
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https://www.suomi-koulu.com/get-involved-1


Suomi-koulu
La  26.3 klo 11

Aiheena tunteet,
keho ja aistit!

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

ILMOITTAUDU
TÄSTÄ

Kaikki mukaan

tunteilemaan!

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
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=t7mimiabb&oeidk=a07ej46t8p0a108cbc6
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=t7mimiabb&oeidk=a07ej46t8p0a108cbc6


Suomi-koulun uutisia
Suomi-Koulu esittelee uuden ohjaajan ja apuohjaajan:

"Hei,
Nimeni on Jenni ja olen alun perin kotoisin
savon sydämestä Kuopiosta. Muutin Dallasiin
mieheni kanssa Tammikuussa 2022. Sitä
ennen asuimme noin kolme vuotta
karibianmerellä sijaitsevilla Caymansaarilla.
Olen aikaisemmin asunut ulkomailla myös
Koreassa Soulissa; korealainen kulttuuri ja
varsinkin ruoka ovatkin lähellä sydäntäni.
Toinen mielenkiinnon kohteeni ovat koirat ja
haaveilen kovasti oman koiran hankkimisesta.
Dallasiin muutto on ollut meille unelmien
täyttymys ja suomi yhteisö on ollut varsinainen
kirsikka kakun päällä! Ulkomailla vietetty aika
on saanut minut arvostamaan suomalaisuutta
aivan uudella tavalla, joten on mahtavaa, että
Dallasin suomalaiset aktiivisesti vaalivat
suomalaista kulttuuria ja pitävät yllä kielitaitoa.
On ollut todella kiva päästä mukaan Suomi-
koulun toimintaan ja odotan innolla jatkoa!

Fun fact: Olen kohdannut snorklatessa
(nukkuvan) hain!"

Eskari - 2.
luokkalaisten
ryhmän uusi
ohjaaja

Apuohjaaja

Hei! Olen Felix, melkein 16-vuotias lukiolainen
ja uusi Suomi-koulun jäsen. Olen syntynyt
USA:ssa, ja asunut Teksasin lisäksi New
Yorkissa ja Nevadassa. Molemmat
vanhempani ovat suomalaisia. Suomi on
kotikielemme, ja tykkään mennä Suomeen
näkemään sukulaisia ja oppimaan toisen
kotimaani kulttuurista. Vapaa-aikana mm.
urheilen, luen ja harrastan musiikkia. Olen tosi
innostunut kun saan olla mukana Suomi-
koulun ohjaustoiminnassa!

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


Suomi-koulun uutisia
26.2 koulukerta oli Nokialla ja aihe oli
talviolympilaiset. Aloitimme lämmittelyn
jumppa lauluilla. Sen jälken puhuimme
olympialaisista ja omista suosikki lajeista
joita seurasimme. Seuraavaksi lapset
saivat kokeilla eri lajeja kuten
jääkiekkoa,ampumahiihtoa ja
(villasukka)luistelua. Pienille lisäsimme
myös pallonheittoa ämpäriin. Kun kaikki
olivat kokeilleet jokaista lajia, pidimme
päätösseremonian minkä lopuksi
sammuttimme olympiatulen. Välipalan
kanssa lapset saivat tehdä laskiaispullia
jotka sitten myös syötiin.

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


Suomi-koulun uutisia
12.3 koulukerran aihe oli Suomen metsä
ja eläimet. Aloitimme käymällä läpi
erilaisia puita, kukkia ja marjoja joita voit
löytää metsistä. Sen jälkeen mentiin läpi
eirlaisia eläimia mitä voit nähdä metsissä
sekä myös yleisempiä kotieläimiä. Sitten
pelasimme bingoa käyttämällä eläinten
kuvia ja lasten piti arvata eläimen nimi
suomeksi. Lopuksi lapset tekivät luontoon
liittyvän kuvasanaston jossa heidän piti
yhdistää sana kuvaan.

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


Seuraava lehti
ilmestyy

 
22.4

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

Hyvää syntymäpäivää!
HUHTIKUUSSA syntymäpäivää viettävät

seuraavat Suomi-koululaiset:
 

 

Henn, Lasse
4. huhtikuuta 2020

Gamill, Mia
14. huhtikuuta 2014

Nikkanen, Lasse
22. huhtikuuta 2008



Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästäSuomi-koulun väliaikaisessa kirjastossa on runsas
valikoima lasten ja aikuisten kirjoja ja lehtiä, jotka
tuomme paikalle koululauantaisin. Saatavilla olevasta
lainamateriaalista voit pyytää ajan tasalla olevan listan
Ninalta (972) 693-8782.

Puotimme valikoima koostuu kysytyimmistä suklaista,
salmiakeista, lakuista ja muista herkuista sen mukaan,
mitä maahantuojilla kulloinkin on tarjota. Tilaa
verkkokaupastamme ja nouda ostokset joko Ninalta
Flower Moundista tai Suomi-koululta. Puodin tuoton
käytämme koululaisten toimintaan.

Tavataan 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


Passikone vierailee Dallasissa 10 - 13.5. 
Varaa aikasi tästä linkistä. 

Finnish Pride Night 2022 - Dallas Stars

9.4. klo 13.00
Devils @ Stars 

 
Vielä muutamia lippuja jäljellä

ryhmäalennuksella 
osta tästä linkistä

 
Ota Suomenlippu mukaan ja tule
kannustamaan Stars playoffeihin. 

Osallistut samalla arvontaan, jossa palkintoina
muistoesineitä suomalaisten pelaajien

nimikirjoituksella.

https://finlandabroad.fi/web/usa/current-affairs/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/consulate-general-of-finland-in-new-york-brings-the-portable-passport-unit-to-dallas-tx-in-may-2022/384951
https://finlandabroad.fi/web/usa/current-affairs/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/consulate-general-of-finland-in-new-york-brings-the-portable-passport-unit-to-dallas-tx-in-may-2022/384951
https://finlandabroad.fi/web/usa/current-affairs/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/consulate-general-of-finland-in-new-york-brings-the-portable-passport-unit-to-dallas-tx-in-may-2022/384951
https://offer.fevo.com/new-jersey-devils-rofbcdn-c3bd6dd?fevoUri=new-jersey-devils-rofbcdn-c3bd6dd%2F


KIRKKOUUTISIA

Haukiputaan kirkko (1764)

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

huhtikuuta, klo 17.00.
RIPPIKOULU

Vuoden 2022-23 rippikoulu on suunniteltu alkavaksi
syyskuussa, 2022. Konfirmaatio toukokuussa, 2023. Kaikki
vuonna 2008 tai sitä ennen syntyneet ovat tervetulleita. 

Rippikoulu kokoontuu virtuaalisesti kerran kuukaudessa. 

Ilmoittautumiset (viimeistään elokuun 31. päivä) ja lisätiedot:
jarmotarkki@socalsynod.org tai puhelimitse (805)350-1667.

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

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 3. huhtikuuta. Kaikki Virtuaalikirkot
alkavat klo 14 Dallasin aikaa.

Kirkkokalenteri:

Huhtikuu:
3.  5. paastonajan sunnuntai (Bilingual).
Virtuaalikirkko
10. Palmusunnuntai. Virtuaalikirkko
16. ”In-person.” Pääsiäispäivä, lauantaina klo 17.
Dallas. 
17. Pääsiäispäivä, klo 13. Virtuaalikirkko

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 saarnaa. Kaste.
8. ”In-person.” 3. sunnuntai pääsiäisestä, klo 15:
San Diego. Rovastit Mauri Vihko ja Hannu
Suihkonen mukana.
15.  4. sunnuntai pääsiäisestä. Virtuaalikirkko

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
 

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


Meno
vinkit

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

KE 4.5: Amorphis at
Amplified Live

Lippuja tästä

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
https://wl.seetickets.us/event/Amorphis/461435?afflky=AmplifiedLive


KUUKAUDEN KUVAT



Kuukauden sana

Kuukauden
vitsi

Kuukauden loru Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

KE-VÄT-PÖR-RI-ÄI-NEN

Kevätsää, lämmittää,
luonnon kaiken herättää.
Katsokaa, sulaa maa,
puut jo silmut saa.
Lintusten nyt laulu soi,
puut ja metsät vihannoi.
Kevätsää, lämmittää,
luonnon herättää.

Pikku-Kalle maantiedon tunnilla opettaja kysyi
oppilailta: – Kuinka monta ilmansuuntaa on?
– Seitsemän! Pikku-Kalle vastasi.
– Eikö niitä kuitenkin ole 8, opettaja sanoi.
Pikku-Kalle vastasi: -Ei, koska isä oli eilen lukenut
lehdestä, että presidentti söi lounaan.

Puutarhuri otti lapion käteensä ja lapiolla kasan
lannoitetta.
Pikku-Martti ja Iso-Pekka tulivat paikalle ja sanoi
puutarhurille
”Mihin oikein kannat tuon kaiken lannoitteen?”
Puutarhuri vastasi
”Mansikoille nämä herkut annan.”
Veljekset sanoivat
”Vai niinkö? Kannattaa kokeilla! Yleensä käytämme
mansikoitten kanssa vain kermaa ja sokeria.”

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


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!

 

Kuukauden
kysymys

Miksi ihmiset pitävät kauniin
näköisistä asioista?

TUHANSIA vuosia sitten eläneillä kivikauden ihmisillä oli jo
kauneusihanteita. Miksi kyky muodostaa kauneuskäsityksiä
yleistyi jo varhain ihmiskunnassa? Siitä on eri näkemyksiä.
Vastaamista mutkistaa se, että niin monet eri asiat voivat olla
kauniita.

Joidenkin mukaan taustalla on muinaisia hengissä
säilymiseen liittyviä seikkoja.
Pidämme esimerkiksi vehreistä luonnonmaisemista. Syy voi
olla se, että mieltymys sai savannilla eläneet
esivanhempamme hakeutumaan paikkoihin, joissa he
pysyivät hyvin hengissä.
Uhkat vähentyivät sittemmin, mutta kokemus kauneudesta
on jäänyt elämään.
Toiset taas ajattelevat, että pidämme esimerkiksi kauniista
esineistä ja esityksistä siksi, että ne ruokkivat
uteliaisuuttamme ja mielikuvitustamme. Näin ne harjoittavat
kykyämme ratkaista ongelmia.
Yksi ehdotus on, että tunteiden ja kokemusten jakaminen
muiden ihmisten kanssa on vahvistanut sitä, ettemme jäisi
yksin.

Vaikka näkemykset ovat erilaisia, on selvää, että sekä
elinympäristömme että perinnölliset taipumuksemme ovat
tärkeitä, kun käsitykset kauneudesta muodostuvat. Monesti
ympäristöllä on erityisen suuri vaikutus.
Meillä on taipumus tarkkailla ja matkia toisia sekä opettaa
muille omia käsityksiämme. Jos esimerkiksi ihmiset
ympärillämme tai joku, jota ihailemme, pitää joistakin
kauniista asioista, mekin alamme usein itää niistä.
Lopulta kauniit asiat ovat kuitenkin jokaiselle koskettavia
omalla tavallaan. Koemme siis aistihavaintojamme
yksilöllisesti.

Onerva Kiianlinna
estetiikan väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto

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


Uusi vuosi ja talvi

Talvi (puistossa)

Ystävän päivä

SU
O

M
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LU

Laskiainen

Peruttu

Tunteet, keho, 
aistit




