
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia! 
 

Kesä kolkuttelee jo ovella ja on aika ansaitulle lomalle! Suomi-koulun lapset ovat jälleen ahkeroineet 

täyden vuoden opetellen suomen kieltä ja meidän suomalaista kulttuuria. Ohjaajat ovat jatkaneet 

erinomaista työtään, ja johtokunta 'pyristelee' mukana huolehtimalla päätöksenteosta. Jouheva koulun 

toiminta tarvitsee meidän kaikkien vapaaehtoista panostamista siihen, mitä pidämme tärkeänä 

lapsillemme ja myös meille itsellemme. Koulumme ei pärjäisi ilman teidän kaikkien suurta sydäntä ja 

vapaaehtoista työpanostanne. Olemme myös todella kiitollisia Nokialle, joka antaa meille tilat sekä 

koululle, puodille että kirjastolle.  

 

Haluan sydänmellisesti kiittää kaikkia kuluneesta kouluvuodesta, teitä jotka olette olleet mukana 

auttavin käsin sekä myös teitä, jotka meitä muilla tavoin tuette! Ilman teitä ei olisi meitä! 

 

Nyt ansaitulle lomalle ja syksyllä aloitamme uusin innoin, etenkin kun juhlimme 25-vuotista 

taipalettamme 8 lokakuuta. 

 

Hyvää kesää ! 

 

Pj. Leila Jäämuru 

 

  

 

Suomikoululainen 
                           Toukokuu, 2016 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 

Kesä saapuu, ja pitkät vapaat kouluaherruksista ja muista talven aktiviteeista vapauttaa aikaa 
vaikkapa oikean kirjan lukemiseen. Kirjastolta niitää löytyy hyllymetreittäin! 
 
Olemme saaneet ihan uusia kirjoja juuri Suomesta, joten nyt on aika tulla lainailemaan ja ostamaan 
herkkuja myös suomi-puodista. Olemme auki koko kesän aina keskiviikkoisin.   
 
Tervetuloa, 
 
-kirjastoväki- 
 
 
Kirjasto auki vielä normaalisti ma-ke-to-pe klo 11.30-13.30! 
Kesäaikaan siirrymme 1.6.2016, jolloin auki ke klo 11.30-13.30! 
 
 
 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset myös Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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Vappu 
 
Suomi-yhteisön Vappu-karkelot, 

 

keräsivät paikalle 168 iloista juhlijaa. Sää oli mitä mainioin, ei liian kuuma eikä kostea, ihan kuin 

Vappuna pitääkin! Lapset nauttivat liikkumisen riemusta, mitä edesauttoi paikan mahtava leikkipuisto 

sekä tietenkin salibändin 'laukaisumaalipaikka' sekä golf-porukan tuoma 'puttimatto'!  Vappu-huiskien 

teko jäi monelta tekemättä, syynä lienee sen 'tarpeettomuus' nykyajan lasten vappuriehoissa ;) 

 

Lasten kirmatessa ympäriinsä, vanhemmat saivat aikaa istuskella ja jutella, sekä tutustua eri Suomi-

yhteisöjen toimintaan. Mm. FABG ja 100-

vuotisjuhlatoimikunta pystyttivät näyttävät toimipisteet 

kertoen omasta toiminnastaan täällä Dallasissa. SNY 

ja Suomi-koulu huolehtivat tarjoiluista ja arpajaisista. 

Munkit ja simat olivat toivottuja herkkuja, mutta yksi 

odotetuinmista vetonauloista oli Hakkapeliittojen 

moottoripyörät, sekä heidän vetäjän Tero Kiisken 

mainiot lätyt!  Markus Siurumaa huolehti, että 

saimme kuulla mainiota kitaransoittoa sekä tietenkin 

hän laulatti lapsia ja aikuisia. Historioimisesta 

valokuvauksen keinoin huolehti Orvo Välilä! 

Ja ilman Suomi-kirkkoa, emme olisi saaneet näin 

hyvää paikkaa juhlien järjestämiseen!  

 

Aivan huikeeta!! Olkaamme itsestämme ylpeitä ja arvostakaamme tekemäämme vapaaehtoistyötä 

meidän kaikkien suomalaisten puolesta. Ensi Vappuna uudestaan!! 

 

-Leila Jäämuru- 
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Suomi-koulu ohjaajien kiitokset 
 
 
. 

Terv.Viivi, Röllien ohjaaja.  

 

Hei koululaiset! 
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Kiitos kaikille Rölleille kuluneesta Suomi-koulun 
kevätlukukaudesta. Olitte tosi ahkeria. Oikein 
mukavaa kesää ja nähdään koululla jälleen ensi 
syksynä 
 
t. Viivi 

Kiitos mahtavasta syksystä 
ja keväästä teidän kanssa! 
Paljon tehtiin yhdessä 
mukavia juttuja ja opittiin 
uusia asioita. 
Nyt on hyvä aloittaa 
kesälomat ja nauttia vapaa 

päivistä 😊 

 
Ensi syksynä taas nähdään! 
Saija ja Jaana 

 
Pian on kesäkuu, loma ja aikaa, 
Keksiä yhdessä juhannustaikaa. 
Suomenlippu saa liehua salossa 
Juhannusyönä kuulassa valossa. 
 
Heinäkuun puuhaa on heinän teko, 
Kukas on sankari? - no unikeko! 
Kun Jaakko on heittänyt kylmän kiven, 
Uimisen iloja on enää hiven. 
 
Elokuun päivinä korjataan viljaa, 
Syksy lähestyy aivan hiljaa. 
Elokuun illoille riittää huvia, 
Muistellaan lomaa ja katsellaan kuvia. 
 
Mukavaa kesää kaikille 
Suomikoululaisille! Tämä kevät meni 
että viuhahti, emmekä Noah kanssa 
ehtineet niin usein paikalle kuin 
olisimme halunneet. Toivottavasti 
näemme taasen syksyllä! 
 
T. Laura ja Noah 3-V  
 
 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kuluneesta keväästä Isot 
koululaiset! Kiitos myös kaikille 
vanhemmille kun olette tuoneet lapsenne 

tunneille. Mukavaa kesälomaa kaikille ja 
syksyllä jatkuu matka kohti Suomi-
koulun 25v juhlaa. 

 

Oskari ja Taylor 

Kiitos kaikille ihanille Ompuille ja Pelleille 

kuluneesta kevätkaudesta! Näin kivaa 
ryhmää ja aktiivisia oppilaita oli mukavaa 

leikittää ja laulattaa. Rentouttavaa kesää 
kaikille ja nähdään syksyllä! 
 

T. Omppu- ja Pelle-ope Sanna Siurumaa ja 

apuope Niina Havia 
 

Aapelit,  
 
on ollut aivan mahtava olla teidän opettajana. Kiitos 
kaikille oppilaille, vanhemmille ja muille suomi-
koululaisille mahdollisuudesta olla suomikoulun 
ohjaajana. Toivotan teille hyvää kesää ja jatkoa 
syksylle. 
 
Vilma Jäämuru  
 

Hyvää kesää kaikille ja nähdään syksyllä!  
 
Toivottaa apuohjaaja Iida 

Thank you times a million for being a part of 
the Tex-Lapset group this semester. It was so 
rewarding to teach each of you about our 
beloved Finnish culture and I especially had a 
blast with all the crafts we made together. I 
wish you all a fantastic summer! 
 
Nina Tiainen 



 
 

Ilmailuharrastajana Dallasin alueella 

 

Bongarit 

Joskus kuulee sanottavan, että “ se Dallas on ihan kiva kaupunki, mutta siellä ei oikein ole muuta 

tekemistä kuin shoppailla”.  Olen aina ihmetellyt tätä, koska ainakaan ilmailun harrastajan 

näkövinkkelistä tuo ei todellakaan pidä paikkaansa. Itse asiassa DFW ja koko Texas on suoranainen 

aarreaitta. Ilmailuteollisuus on ollut seudulla voimakasta jotakuinkin lentokoneen keksimisestä lähtien 

ja on sitä vielä tänäkin päivänä. Monet ilmailun suurista nimistä kuten North American Aviation, 

Vought, Convair ja General Dynamics ovat vaikuttaneet alueella, muutamia mainitakseni.   

 

Lentokonebongareille ja/tai -valokuvaajille on todella hyvät puitteet esim. KDFW Founders Plazalla,  

jonne on järjestetty puitteet vaikkapa bongarihenkiselle picnicille.  Plaza on aivan kiitorata 18R päädyn 

vieressä,  joten etelätuulella sinne laskeutuvat koneet ovat todella hyvin kuvaajille esillä.  Paikalle on 

järjestetty myös mahdollisuus kuunnella lennonjohtotornien ja lähestymisen radioliikennettä eli 

kulloinkin laskeutuvaa liikennettä ja sen keskustelua tornin kanssa pystyy seuraamaan jo ennakkoon 

ennen kuin koneet edes tulevat näköetäisyyydelle. Plaza avattiin ensimmäisen kerran 1995 kentän 

eteläpäätyyn, mutta rullaustieremontin yhteydessä siirrettiin nykyiselle paikalleen 2007. Koska tuuli 

hyvin usein varsinkin kesäaikaan on etelässä, nykyinen sijainti sopiikin bongauspaikaksi huomattavasti 

vanhaa paremmin.     
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Kentälle on säännöllistä matkustaja- ja rahtiliikennettä jotakuinkin ympäri maailmaa. Iltapäivän “Heavy 

Hour “ tarjoaa vierailevalle bongarille silmäniloa koko rahalla ja iltapäivän laskeutuvassa liikenteessä 

vilahtelee Airbusin A380, A300, A340, Boeingin 747-400 Classic  sekä triplaseiskat eri versioina ja jos 

malttaa odottaa iltaan saakka, niin vielä 747, MD-11 ja DC-10 rahtaritkin. Yritäpä samaa Helsinki-

Vantaalla ;-) 

 

 

 

Warbirds 

Mitä ihmettä tarkoittaa warbirds? Ei, se ei tarkoita Angry Birdsejä eikä muitakaan äkälintuja 

videopeleissä. Kyseessä on eräs ilmailuun hurahtaneiden alalaji, joka keskittyy sellaisten 

lentokoneiden ympärille, joilla on jonkinlainen historiallinen yhteys taistelukäyttöön. Yleensä Toinen 

Maailmansota, Korean sota tai Vietnam. Varakkaammat harrastajat keräilevät näitä koneita, tai sitten 

samoavat jossain Papua – Uuden Guinean viidakossa tai venäjän järvillä etsimässä hylkyjä, joita voisi 

kunnostaa. Hieman tavallisemmat sukankuluttajat, joihin itsenikin lasken, kiertävät lentonäytöksiä 

kameran kanssa tai ilman, lueskelevat kirjallisuutta, joissa vilahtelee sellaisia nimiä kuin Hans Wind, 

Saburo Sakai tai Günther Rall.  
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Warbird harrastajille voisi tuskin edes kuvitella parempaa paikkaa kuin Dallas, jos ei nyt sitten aivan 

Kermit Weeksin naapurina satu asumaan Floridassa. Commemorative Air Force, Cavanaugh Flight 

Museum, Vintage Flight Museum, Frontiers of Flight Museum, Cold War Air Museum, kaikki aivan 

kivenheiton päässä. Maailman ainoa lentävä B-29 Superfortress pommittaja? Löytyy, Googlen 

mukaan 37 minuutin ajomatkan päässä.  Glacier Girl, maailman vanhin lentävä Lockheed P-38 

Lightning hävittäjä joka kaivettiin Grönlannissa 80 metriä syvältä jään sisästä 1992? Bongattu 

Cavanaughlla tuossa hetken aikaa sitten, pelastusretkikunnan johtajan Bob Cardinin kanssa.  

 

 

 

Brewster F3A-1 Corsair? Kyllä, arvasit oikein, ainoa maailmassa. Paraikaa työn alla uudelleen 

rakennettavana Ezell Aviationin pajalla (juuri SE Nelson Ezell) Breckenridgessä.  
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Warbird maailma on ehkä suurelle yleisölle hieman tuntematon ja jossain määrin jopa aavistuksen 

sisäänpäin lämpiäväkin, mutta jahka juonesta pääsee jyvälle niin Texas tarjoaa lähes loputtomat 

mahdollisuudet kokea ilmailun historian havinaa “up close and personal”.  Useakin operaattori tarjoaa 

alueella mahdollisuuksia elämyslentoihin, alkaen muutaman kympin helikopterikyydistä jouluvalojen 

ihailulentojen kautta (70-vuotiaalla DC-3:lla) aina täysiverisen P-51 Mustangin tai F4U Corsairin 

kyytiin. Myönnettäköön toki että hävittäjäkyyti on sitten vähän tyyriimpää ja kannattaa varautua parin 

tonnin menoerään, mutta elämähän on valintoja, eikö niin?  

 

Warbird henkisiä lentonäytöksiä mahtuu kalenteriin runsaasti. CAF on tällä hetkellä juuri muuttamassa 

päämajaansa Dallasin Executive Airport kentälle, mutta lähiaikoina varmastikin siirtää 

päälentonäytöksensä Midlandista Dallasiin.  Cavanaugh järjestää vuotuisen “Warbirds over Addison” 

tapahtuman yleensä toukokuussa, tänä vuonna 21-22.5, Denton Air Show on 18. Kesäkuuta, Warbirds 

on Parade Lancasterin kentällä Elokuun 31. Ja niin edelleen. Jos asia alkoi kiinnostaa niin lisätietoja 

saa esim. Milavian lentonäytöskalenterista.  

 

Ilmailuarkeologia 

Mahtaako kukaan olla koskaan ihmetellyt että miksi Weatherfordin ja Mineral Wellsin ympäristössä on 

oudon nimisiä paikkoja. An Khe, Phu Loi, Qui Nhon, My Tho jne.? Ja miksi Amon Carter Boulevardin 

pohjoispää näyttää aivan siltä kuin se jatkuisi vielä muutaman sata metriä 183 pohjoispuolelle vaikka 

ei johdakaan mihinkään.  No myönnettäköön että aivan tervejärkinen ihminen ei moisia välttämättä 

tule miettineeksi, mutta aito (outo?) ropelihattu tietää että nehän on vanhoja lentokentän pohjia. 

Texasissa on yllättävän paljon, paitsi olemassa olevia, myös entisiä kentän paikkoja, joita löytyy joskus 

täysin ennalta-arvaamattomista paikoista. Jopa näistäkin saattaa koostua ilmailuharrastajalle 

kiinnostuksen aihe, jota tässä kutsun paremman termin puutteessa ilmailuarkeologiaksi.   

 

Amon Carter Boulevard on Greater Southwestern nimisen lentokentän entinen kiitotie 17/35. 183 

pohjoispuolella oleva mutka on kiitotien kääntöpaikka ja pätkä rullaustietä. FAA sai 70-luvun alussa 

tarpeekseen Dallasin ja Fort Worthin jatkuvasta nahistelusta, ja määräsi että yhteinen kenttä 

rakennetaan kaupunkien puoliväliin. Greater Southwestern (ent. Amon Carter field) valitettavasti oli 

juurikin uuden KDFW kentän lähestymisen alla, ja suljettiin 1974 kun uusi kenttä avautui. Lähes kaikki 

kiitoradat purettiin ja kentän terminaali jyrättiin maan tasalle. Purkutöiden kiireellisyyttä jonkin verran 

hämmästeltiin seutukunnalla, semminkin kun sittemmin meni lähemmä 30 vuotta ennen kuin alueelle 

alettiin tosissaan rakentamaan. Käydessäni paikalla 2005 noin puolet alueesta oli vielä rakentamatta, 
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ja vanhan terminaalitien reunuspuut ym. oli vielä täysin erotettavissa. Tänä päivänä alueelta on todella 

vaikeaa erottaa enää mitään lentokenttään liittyvää, edellä mainittua kiitotien pätkää lukuun ottamatta. 

Hwy 360 toisella puolella sijaitseva CR Smith Museum ei katso tarpeelliseksi mainita kentän 

olemassaoloa millään tavalla, ei edes vaikka museon pääikkunoista näkee aivan suoraan entisen 

kentän maiseman.  Hauska yksityiskohta kuitenkin on että entisen kentän alueella sijaitsevien AA:n 

simulaattoreiden logimerkinnöissä se vielä näkyy, eli kun AA:n lentäjät käyvät simulaattoritunneilla, 

heidän logeihinsa merkitään kyseiset tunnit kentältä GSW  

 

 

 

No ne vietnaminkieliset paikannimet sitten? 50-luvun loppupuolella kun USA alkoi olla toden teolla 

sotkeentunut Vietnamin sotaan korviaan myöten, todettiin että olemassa olevat helikopterilentäjien 

koulutusohjelmat eivät millään riitä tuottamaan lentäjiä tarpeeksi.  Texasin tilavan taivaan katsottiin 

riittävän uusien lentäjien kouluttamiseen, ja Mineral Wellsin kupeeseen Fort Woltersiin perustettiin 

U.S. Army Primary Helicopter School. 
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Kyseinen koulu toimi Fort Woltersissa 17 vuotta, kouluttaen kymmeniä tuhansia lentäjiä, jotka 

sittemmin jatkoivat koulutustaan Fort Ruckersissa ja muissa koulutuskeskuksissa.  Koska 

koulutettavien määrä oli kerta kaikkiaan valtava, alueelle perustettiin 3 pääkenttää (Fort Wolters Main, 

Dempsey Field ja Downing field) ja 25 “Staging Field” apukenttää, joissa koulutettavat saivat harjoitella 

helikopterin hallintaa ja erilaisia operaatioita. Jokainen apukenttä kykeni maksimissaan pyörittämään 

noin kahdenkymmenen kopterin toiminnan, joten jossain vaiheessa lentotoiminta on ollut todella 

aktiivista.  

 

Osa näistä kentistä nimettiin Vietnamilaisten tukikohtien mukaan, jotta lentäjät tottuisivat käyttämään 

nimiä radioliikenteessä. Jos Google mapsia selatessa jossain Weatherfordin lähellä tulee vastaan 

erikoisen näköinen betonilaatta jonka nimi on Vietnamiksi, kyse on juuri näistä kentistä.  

 

Fort Woltersissa ei vanhoja parakkeja lukuun ottamatta ole juurikaan enää merkkejä 

koulutuskeskuksen toiminnasta, paikan päällä toimii nykyään jonkinlainen teollisuuspuisto. 

Jonkinlainen muistomerkki on kuitenkin olemassa, alueelle sisään ajaessa portilla seisoo 

kunniavartiossa Hiller OH-23 Raven ja Hughes TH-55 Osage kopterit.  
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Fort Wolters, Greater Southwestern ja monta monta muuta mielenkiintoista tarinaa löytyy Paul 

Freemanin erinomaiselta sivustolta Abandoned and Little-known airfields  

 

Warbirds Over Addison 

 

Tämänvuotinen Warbirds Over Addison Cavanaugh Flight Museumilla keskittyi pitkälti uusien 

koneiden esittelyyn. Olihan niitä peräti kaksi kappaletta. Kaksimoottorinen raskaasti aseistettu North 

American B-25M Mitchell saapui museoon muutamia viikkoja sitten, ja Vietnamin aikainen pommittaja 

Douglas A-1H Skyraider vasta saman viikon keskiviikkona. Runsaaksi etukäteen mainostettu P-51D 

Mustang tarjonta sen sijaan kutistui alkuperäisestä kuudesta kahteen erinäisten teknisten ja 

meteorologisten ongelmien takia. Paikalla oli kuitenkin runsaasti kaikenikäistä väkeä nauttimassa 

paitsi SAE 20W60 savuista, myös kauniista kevätpäivän säästä. Nähtiinpä tiettävästi ainakin pari 

suomalaistakin paikalla! 
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Boeing PT-17 Stearman 

 

 

P-51D Mustang  
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Douglas EA-1E / AD-5 Skyraider 

 

Vielä muistutuksena, että seuraavan kerran Warbird henkisiä lentonäytöksiä pääsee ihailemaan 

”Denton Air Show:n”, joka järjestetään 18.6.2016, sekä ”Warbirds on Parade” Lancasterin kentällä 

31.8.2016. Jos asia alkoi kiinnostaa niin lisätietoja saa esim. Milavian lentonäytöskalenterista. 

https://www.milavia.net/airshows/calendar/showdates-2016-north_america-US-TX.html 

 

  

Teksti ja kuvat: Orvo Välilä 
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Rister International Martial Arts 

 

Minua pyydettiin kertomaan muutamalla rivillä mitä treenailen ja yleensä kun olen näitä asiaan liittyviä 

artikkeleita kirjoitellut niin kirjoituskielenä on ollut englanninkieli, joten oli verrattain haastavaa ja 

toisaaalta piristävääkin moinen uusi nyanssi. 

 

Ok, asiaan  Eli todellakin Suomikoulun porukasta löytyy toinenkin Martial Arts ja tällä kertaa 

todellakin hyvin itsepuolustuslähtöinen laji. Itse olen treenaillut tätä lajia tai paremminkin 

lajikoostumusta semmoiset parikymmentä vuotta eli uskaltaisin sanoa löytäneeni tästä jo jotain 

purtavaakin. 

 

Koulu toimii Irvingissä edelleenkin ja on täällä toiminut jo kohta 30v, toki sateliittikouluja löytyy jopa 

Suomestakin eli jos on kiinnostunut jatkosta niin tällä hetkellä on edustusta sekä Helsingissä, että 

myös Oulussa. 

 

Koulussa opetetaan nykyisellään kolmea peruslajia joista sitten muodostuu harjoittelijan oma paletti eli 

jo alusta asti painotetaan, että kukaan ei ole toisensa kopio ja oppilaalla on vapaus tehdä tekniikat 

omalla personallisuudellaan maustettuina. Ts. esimerkiksi kepin riistossa näytetään tekniikan 

perusteet aluksi vaikkapa viidellä eri tavalla jotka sitten hinkataan lukemattomilla toistoilla alitajuntaan 

ja testataan vyökokeissa mutta myöhemmin vyökokeissa lukee enää kepin riisto vähintään viidellä eri 

tavalla joita kuitenkaan ei ole enää erikseen mainittu eli annetaan oppilaalle mahdollisuus toteuttaa 

itseänsä ja samalla näyttää millaista aiheeseen liittyvää oppia on hänelle treeneistä mukaan tarttunut. 

 

Kolme lajia toimii siis peruspilareina tälle jokaisen omalle ”Jeet Kune Do:lle” (Herra nimeltään Bruce 

Lee nimitti tällä nimellä kehittämäänsä lajia, josta parhaiten on mieleeni jäänyt hänen kommenttinsa 

”To honestly express yourself that is the hardest part” joka kuvaa varsin hyvin mistä tässä koulussa 

oikein on kyse. Nämä kolme lajia ovat Wing Chun kung fu (hyvin suoraviivainen ja omasta mielestäni 

verrattain brutaali laji joka sinällään jo sisältää kaikki taistelun osa-alueet) aiemmin mainitsemani Jeet 

Kune Do ja Kali (tai toisten mielestä Arnis tahi jopa Eskrima riippuen keneltä kysyy  

 

Joka tapauksessa näitä kolmea lajia siis treenataan ja mitä pidemmälle treenaa sen selkeämmin alkaa 

näkemään kuinka lähellä nämä lajit toisiaan ovatkaan ja toisaalta kuinka makoisia oikopolkuja lajit 
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toisilleen tarjoavatkaan. Esimerkkinä Wing Chun miekat, joiden käsittely opettaa oppilaalle miten 

suoraviivaista miekkojen käyttö voi olla ja kun tämän ajatusmallin ottaa mukaan Kali treeneihin näkee 

kuinka helposti voikaan (jälleen lainaus Brucelta) ”hack to the essence” ilman varsinaisen lajin tuomia 

rasitteita (miekan pitäisi tulla juuri tässä kulmassa jne.) Ehkä hiukan vaikeaselkoinen esimerkki 

oikopolusta vaan menköön. Ai niin, tässä systeemissä ei kilpailla paitsi siis itseä vastaan ;)) 

 

Lopuksi vielä koulun filosofia eli jos on joutunut esim. autoiluun liittyvään kärhämään niin on täysin 

väärässä paikassa sillä vain jos kyseessä on ns. assault ja varsinkin väkivaltainen sellainen on oppilas 

oikeutettu puolustamaan itseään ja rakkaitaan. 

 

Tässä vielä mainitut lajit perussisältöineen ja muutamilla kuvilla varustettuina: 

 

Wing Chun kung fu 

Suurimmalta osin aseetonta treeniä ja nimenomaan tosi pahaan paikkaan, silloin kun puheet eivät 

todellakaan enää riitä. 
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Jeet Kune Do 

Aseetonta treeniä, enemmänkin kehonmekaniikan kunnossapitoon tähtäävää, mukana sekä kick 

boxing, että myös grappling osuus. 
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Kali 

 

Aseellista treeniä, aseina useimmiten kepit ja silloin tällöin veitset joskus myös tuliaseet (kopiot tietty  

Kuitenkin sillä oletuksella, että itse ei aseita mukana kanneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A flying stick, right off from my friend’s 

hand ;) 
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Siinäpä sitä, ehkä sen kuuluisan jäävuorenhuipun verran :D 

 

Yhteystiedot koululle ja muutama linkkikin 

 

www.risterinternationalmartialarts.com 

www.inosanto.com 

www.francisfongacademy.com 

 

Teksti ja kuvat Risto Hietala 
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Teksasin perhosia 
 

 

Monarch perhonen valittiin 1995 Teksasin viralliseksi osavaltion perhoseksi. Monarch ei talvella ole 

horroksessa vaan muuttaa Meksikkoon, joka vuosi keväällä ja syksyllä  miljoonat perhoset lentävät aina 

Kanadasta saakka Meksikkoon ja yleensä pysähtyvät Teksasissa lepäämään. Kuvien perhoset on kuvattu Fort 

Worthin Botanic Gardenissa syksyllä. 

 

Teksasissa on enemmän perhoslajikkeita kuin misään muussa osavaltiossa, yli 400 lajiketta, johtuen meidän 

monipuolisesta ympäristöstä, on vuoristoa, meren rantaa ja  preeriaa. Myös pitkä kasvukausi auttaa luomaan 

perhosille sopivia suojia ja ruokapaikkoja. 

 

 

 

Olen tälle sivulle laittanut molemmista perhosista kuvan siivet auki ja suljettuna. Yllä oleva perhonen on 

Admiral. Vasemmalla oleva on kuvattu Botanic Gardenissa ja oikealla oleva minun toimiston edessä olevassa 

kukkapenkissä. 

Perhosten havaitseminen ei ole helppoa, vaikka ne ovatkin värikkäitä. Kun näkee perhosten lentävän joidenkin 

kukkien ympärillä siihen voi mennä viereen odottamaan että ne tulevat takaisin. Useimmiten palaavat. Aamuisin 

perhoset ovat rauhallisempia kuin iltapäivällä. 
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American Lady on yleinen perhonen Teksasissa, sen tunnistaa siiven kärjissä olevista valkoisista merkeistä. 

Kuvan perhoset kuvattu Iredell, Teksas. Oikealla oleva on Verbana kukan päällä imukärsä  osittain mutkalla. 

Vasemmalla olevan tuntosarvet näkyvät hyvin. Kaikilla perhosilla on tuntosarvet. 

 

 

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuossa yläkuvassa oli imukärsä vielä 

mutkalla, tässä ollaan jo syömässä aamiasta 

värikkäästä Lantana kukasta. Gulf 

Fritillary, kuva otettu Fort Worthin 

Botanic Gardenissa viime syksynä. Kaunis 

ja näyttävä perhonen, 

 

Variegated Fritillary on kuvattu Iredell, 

Teksas. Tämän  ja American Lady perhosen 

ero on aika pieni ja luonnossa niiden 

lentäessä ovat ne helppo sekoittaa toisiinsa. 

Kuvasta tunnistaminen on helpompaa 

 



       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow Swallowtail on yleisin tai ainakin helpoin havaita värinsä takia. Suuri kirkkaan keltainen perhonen, 

jonka siipien alapuoli on enemmän kerman värinen kuin keltainen. Vasemmalla oleva kuvattu Fort Worth 

Botanic Garden oikealla oleva kuvattu Fort Worth Nature Center and Refugee alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Swallowtail perhoset ovat  mielestäni 

perhosten kuninkaita suuren kokonsa 

takia, ne ovat paljon suurempia kuin 

edellisten sivujen perhoset. Kun  ne 

lentävät lähellä niitä ei voi olla 

huomaamatta. 

Kuvan perhonen on Black 

Swallowtail kuvattuna Trinity joen 

varrella. 

 

Giant Swallowtail on suurin 

koskaan näkemäni perhonen. 

Viime syksynä kävellesäni 

Fort Worth Botanic Gardenissa 

näin tämän istuvan puun 

oksalla koko komeudessaan, 

Siipien kärkiväli noin 15 cm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkered White perhonen lentelee kukasta kukkaan kuten Clouded Sulphur perhonen oikealla. Molemmat 

kuvattu Trinity joen rantakukissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Pearl Cresent  perhonen vasemmalla Kellerin kaupungintalon takana olevan lammen rannalla ja Grey 

Hairstreak perhonen aterialla Iredellissa. Alla oikealla Queen perhonen, Botanic Garden. Alla vasemmalla 

Buckeye, jonka erottaa suurista silmistä, kuva Kellerista. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitetttavasti viimekertaiseen kukat sarjaan pujahti virhe. Primrose oli muuttunut Rose muotoon. 
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Suomikirkon kuulumisia 

 POHJOIS-TEKSASIN ALUEEN SUOMIKIRKKO 

 

Kevään viimeinen messu vietettiin äitienpäivän ja konfirmaation merkeissä. Neljä nuorta pääsi 

ripille: Samuli Hirvilampi, Santeri Kokkonen, Johnny Koponen ja Daniel Larva. Upea päätös 

hyvälle rippikoululle. 

 

 

 

Joulukuu, 2014 
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Messussa saimme kuulla kuusi upeata Sibeliuksen kappaletta. Selloa soitti Gudrun Raschen ja pianoa 

Ruusamari Teppo. Mahtavaa kuultavaa. Nyt nämä kaksi kansainvälistä muusikkoa lähtevät 

konserttikiertueelle Italiaan ja Saksaan. 

 

 

Siunattua kesää kaikille ja syksyllä nähdään. 
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Syksyn ohjelma: 

 

Rippikoulu 

  

Vuoden 2016-2017 rippikouluun voivat ilmoittautua kaikki vuonna 2002 tai sitä ennen syntyneet. 

Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille elokuun 2016 loppuun mennessä.     

  

Suomikirkon Sunday School 

  

Suomikirkon Sunday School on suunnattu noin alle kouluikäisille lapsille ja tapahtuu messujen 

yhteydessä Rejoice -kirkolla. Lapset palaavat vanhempiensa luokse messuun  ehtoolliselle. Lisätietoja 

antaa Sari sari.rautapaa@gmail.com. Tervetuloa kaikki pikkuiset!       

  

Messulaulajat 

  

Kanttoriurkurimme Ruusamari Teppo johtaa ja opastaa messujen virsiharjoituksia. Tulethan mukaan 

laulamaan! Noin tunnin kestävät harjoitukset alkavat ennen jumalanpalvelusta kirkolla klo 14. 

Lisätietoja antaa Ruusamari, ruusamari@yahoo.com. Kaikki mukaan!’ 

  

 SYKSY 2016 

 Aloitamme upeasti Pekka SImojoen vetämällä musiikkiworkshopilla lauantaina 10.9. ja sitten 

sunnuntaina 11.9.  konserttimessu. Mukana ovat myös meidän oma Ruusamari Teppo ja Terhi 

Miikki-Broersma. Lisätietoja lähiaikoina. 

 Lokakuun 9. Messu klo 15 

 Marraskuun 13. Messu klo 15 

 Joulukuun 18. Kauneimmat joululaulut klo 17 

Kaikki Pohjois-Teksasin Suomikirkon tilaisuudet pidetään: 

  

Rejoice Lutheran Church  

532 E Sandy Lake Rd  

Coppell, Texas 75019 

  

Sydämellisesti tervetuloa! 

Pastori Jarmo Tarkki 
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Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

 
Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira/ Laura Grey 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6-8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

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

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Taylor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
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