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ENNÄTYSTEN HELMIKUUSSA
Vuosi 2021 on alkanut aika hurjalla tavalla täällä
Yhdysvalloissa. Korona, vaalit sekä viimeisin lumimyrsky
on aiheuttanut aikamoisen myllerryksen tässä maassa.
Tämän viimeisin "snowmageddon" tai "snovid" aiheutti
monelle perheelle hätää ja päänvaivaa puhumattakaan
taloudellisesta ahdingosta.
Pohjoisen ihmisinä osasimme sentään pukeutua ja ajaa
paremmin lumella kuin paljasjalkaiset täkäläiset.
Suomensukuisilla lapsilla oli toivottavasti mukavaa tämän
ylimääräisen talviloman aikana. Ulkoilemassa näkyi
ihanan paljon ihmisiä, jotka nauttivat pulkkailusta,
luistelusta, lumisodasta ja lumiukkojen ja -enkeleiden
tekemisestä. Oma perheeni ainakin nautti suunnattomasti
tästä hetkellisestä talven ihmemaasta!

YRITETÄÄN JAKSAA..
TOISIA TUKIEN YHDESSÄ
PJ. LEILA JÄÄMURU
Nyt jos koskaan me odotamme aurinkoa ja
lämpöä, kärvistely katastrofaalisen
lumiviikon jälkeen on ohi! Sähköjen
katkeaminen, vedentulon loppuminen ja
valtavat lumisateet laittoivat monet
miettimään kuinka pieni ihminen sitä
onkaan ja niin riippuvainen kaikesta. Jopa
ruoan loppuminen kaupoista oli melkoinen
järkytys monelle. Suurimmalla osalla kaikki
meni hyvin, mutta muutamille perheille on
tullut isompia vahinkoja, mm. uima-altaat
kokivat kovia oltuaan melkein viikon
luistinratoina, ja pihojen kastelujärjestelmät
ovat jäätyessä rikkoutuneet. Menee lähelle
kesää ennenkuin kaikki vahingot on saatu
korjattua täällä Teksasissa.
Edellinen koulukerta jouduttiin tämän
lumimyrskyn vuoksi pitämään etäkouluna ja
nyt kovat vesisateet estää jälleen
lähikoulun, mutta tänään opitaan
nettikoulussa (toivottavasti vanhempien
kanssa) käytöstapoja ja kohteliaisuutta. Sen
hienompaa aihetta ei olekaan, kun alamme
valmistella pikkuhiljaa koulumme 30vuotisjuhlallisuuksia. Tämä on pitkä aika
vieraalla maalla ylläpitää suomi-koulua,
kun maailma on niin muuttunut ja ihmisten
toiveet sekä etenkin tarpeet vaihtelevat yhä
enemmän.

AA
KLIKK
MUA

Tarvitsemme
yhteistyötä ja
toisiamme,
mennään
yhdessä
eteenpäin.
Sivulta 8 lähtien voit tutustua Suomiyhteisössämme oleviin eri ryhmiin ja tulla
mukaan niiden toimintaan. Osa toimii tällä
hetkellä virtuaalisesti kuten kirkko, mutta esim.
golf-kerholaiset pelailee turvallisesti ja
hakkapelittalaisillekin on todennäköiesti
tulossa pyöräretkiä. Tulemalla mukaan autat
meitä kaikkia ylläpitämään oman
äidinkielemme oppimista ja sen käyttämistä.
Tarvitsemme yhteistyötä ja toisiamme,
mennään yhdessä eteenpäin. Sunnuntainahan
juhlitaan Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin
päivää, joten liput salkoon ja suomen kieli
kunniaan.

Suomi-koulun uutisia
30.1 koulukerta oli Any Brown Puistossa ja aihe oli
ystävyys ja tunteet. Aloitimme käymällä läpi
ystävyyteen ja tunteisiin liittyviä sanoja kuten ystävä,
ilo ja pelko. Teimme tehtävän, jossa lapset piirsivät
tundeiden ilmeet. Vanhemmat lapset tekivät sitten
ystäväsokkelon, jossa heidän täytyi löytää vastaavia
sanoja ystävälle. Nuoremmat lapset tekivät väritystehtävän, jossa he värittivät kuvia harrastuksista,
joita he tekevät ystäviensä kanssa. Lopuksi teimme
ystävänpäivän kortteja ystäville tai perheenjäsenille,
jotka asuvat Suomessa ja lähetimme ne Suomeen.

SUOMI-KOULU

KOKOONTUU
KEVÄÄLLÄ 2021

SUOMI-KOULU

tammikuu 16.1
30.1
helmikuu 13.2
27.2
maaliskuu 13.3
27.3
huhtikuu 10.4
24.4
toukokuu 8.5

Kun kelit eivät taas suosi...
Suomi-koulu pidetään
lauantaina 27.2 etänä.
Tällä kertaa aiheena
on käytöstavat ja
kohteliaisuus.

Lataa tehtäväpaketti tästä
Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO
Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.
Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.
Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.
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Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

Kuukauden
kysymys
Onko olemassa mitään
nopeampaa kuin valo?
VALONNOPEUS on noin 300 000 kilometriä
sekunnissa. Se on paljon suurempi nopeus kuin
mitä arkielämässä kohtaamme. Valo voisi
kiertää maapallon seitsemästi sekunnissa. Jos
tätä nopeammin voisi liikkua, meille tuttu syyn
ja seurauksen suhde rikkoutuisi.
Juoksukilpailun osanottajat voisivat tällöin
saapua maalin jo ennen kuin lähtivät matkaan.
Tämä ei ole mahdollista, eli kyseinen nopeus
on yläraja kaikelle liikkeelle. Tämä perustuu
Albert Einsteinin suppeaan
suhteellisuusteoriaan. Valo voi kulkea kuitenkin
mainittua nopeutta hitaammin väliaineessa,
kuten vedessä. Tällöin voi käydä niin, että muut
hiukkaset kulkevat valoa nopeammin.
Ydinreaktoreissa käy näin. Myös supernovina
räjähtävien tähtien on havaittu päästävän
liikkeelle neutriino-nimisiä hiukkasia, jotka
pystyvät kulkemaan räjähtävän tähden
sisuksissa hetken valoa nopeammin. Tähden
plasman hiukkaset kun hidastavat valon suoraa
kulkua, mutta ne eivät hidasta neutriinoita.
Neutriinotkaan eivät etene tyhjiössä yli 300 000
kilometriä sekunnissa.
Tommi Tenkanen
teoreettisen fysiikan dosentti
Aalto-yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
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!

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!

PUUHANURKKA
Kuukauden sana

Ristinolla

LU-MI-MYRS-KY
Kuukauden loru
VUOSILORU
Pii paa puu, terve tammikuu!Nyt on syöty
joulupossu,jalkaan pannaan
huopatossu.Ilma pakastuu, onhan
tammikuu.
Pii paa puu, terve helmikuu!Nyt on
parhain hiihtokeli,kaikki lapset
lasketteli.Päivä kirkastuu, onhan helmikuu.
Pii paa puu, terve maaliskuu!Räystähältä
vesi pirskuu,iloisena tintti tirskuu.Kissat
innostuu, onhan maaliskuu.

Rakenna
sanoja

Kuukauden
vitsi

Interaktiiviset linkit
Kielen opiskeluun
Sanojen alkuäänteet 1
Sanojen alkuäänteet 2

Kilpikonna, strutsi ja etana
pelasivat pokeria ja sopivat
että häviäjä käy kaupasta
ostamassa maitoo. Etana
hävisi ja lähti kohti kauppaa.
Kului 2 tuntia, muut
hermostuivat ja strutsi huusi
"missä se etana nyt viipyy",
johon etana huusi eteisestä
että "olkaa nyt hiljaa tai en
mene ollenkaan".

Dallasin Suomi-yhteisöt
Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Nyt kun lumet ovat sulaneet ja liikenne
normalisoitunut, on hyvä ajella Flower
Moundiin kirjoja ja lehtiä lainaamaan.
Väliaikaisen kirjaston valikoimasta löytyy
lukemista kaiken ikäisille. Kirjaston Facebook
sivulta löydät päivitetyt listat tämänhetkisestä
lainamateriaalista. Kuvissa muutamia
esimerkkejä saatavilla olevista kirjoista ja
lehdistä. Voit etukäteen tiedustella Ninalta
(WhatsApp 972-693 8782), onko haluamasi
kirjat tai lehdet vapaina.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä
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Puodin varastotilanne elää kaiken aikaa.
Kannattaa käydä kurkkaamassa sen
hetkiset tarjoukset ja tuotteiden
saatavuus. Tämän hetken
tarjoustuotteet näkyvät kuvan ylärivissä.
Tästä linkistä pääset suoraan puotiin.
Tilauksia voi tehdä 24/7 ja noutoaikakin
on sovittavissa lähes mille ajankohdalle
tahansa, mikäli klo 10 - 20 välinen aika
ei käy.
Tervetuloa ostoksille ja lainailemaan!

Puodin uusimmat tuotteet

T: Kirjaston väki

Löytyykö prätkä tallista?
Moottoripyöräkerho
Hakkapeliita Finn Riders
Yhteyshenkilö:
email: tero.kiiski@gmail.com
Phone: (469)951-2769

Kiinnostaako golf ?

Lucky Bounce Golf Club on suomalaisten oma golfseura
DFW aluella. Seura järjestää vuosittain leikkimielisiä ja
kilpailuhenkisiä kilpailuja, sekä viikottaisia golfkierroksia. Jäsenistössä on kaikentasoisia pelaajia
ja tärkeintä onkin pelata golfia hyvässä seurassa!
Jos kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä
email: luckybouncegolfclub@gmail.com

Kaipaatko sosiaalista
kanssakäymistä?
email:
sihteerisny@gmail.com

Johtokunta: Inga Koponen
Anne Metso
Anu Keskimaula
Paula Jousmäki
Katri Lappalainen

info@fabg-dallas.com |

www.fabg-dallas.com

2121 Cross Timbers Road
Flower Mound, TX, 75028
Community Activity
Center
Call (817) 806-5002
Sählyupdate:
CAC junnusähly pyörii tällä hetkellä kerran
viikossa. Pelit torstaisin 6-7pm
Flower Mound Community Activity Center.
Lähetä s-postia valmentajalle jos olet
kiinnostunut pelaamaan tai haluat lapsesi
mukaan!
nvanpatten@metalsubstrate.com
Coach: Nick VanPatten

Suurta ja mahtavaa on tyonalla
salibandyrintamalla. USAn ensimmainen viiden
viikon North American Floorball League pamahtaa
kayntiin kesakuussa. Pelit pelataan neljalla
paikkakunnalla; Cleveland, Fresno, Austin ja Fort
Worth. Loppuottelu taalla kotona!!

Sählyä myös aikuisille jos kiinnostusta
riittää.Torstaisin 7-8pm ja lauantaisin
11.30am-1pm

HUOM! Koronana vuoksi sekä
aikuisten että lasten pitää pelata
maskit päällä.
Meidan DFW:laisten paikallinen tiimi on
Forth Worth Jaguars jossa tulee olemaan
vahva pelaajaedustus Suomesta, Ruotsista
seka USA:ta. Joukkue tulee olemaan
vahvasti “suomalainen”.. mm paavalmentaja
Joel Ekroos on pestattu Suomesta!! Jos (no,
tietty) paikaliset Suomalaiset ovat Dallas
Stars NHL tiimin kannattajia niin nyt kova
kannustus FW Jaguarsseille salibandyssa!!!
Linkkeja:
Forth Worth Jaguars:
North America Floorball League:

KLIKKAA
LINKKEJÄ

OTA YHTEYTTÄ
www.suomi-koulu.com
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Oman
kulttuuriperinnön
sisäistäminen
vahvistaa lapsen
omaa
identiteettiä.

POHJOIS-TEKSASIN
SUOMI-KOULU
HYVÄLLÄ MIELELLÄ,
SUOMEN KIELELLÄ

SUOMI-KOULU
Tavoitteemme
Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää
oppilaidemme suomen kielen taitoa
tarjoamalla heille suomen kieleen
pohjautuvia, oppimista innostavia

MEIDÄN VISIO

aktiviteetteja.

Suomalaisuutta ymmärtävistä (Suomi-

Ryhmäjako

koulun käyneistä) lapsista tulee
itsetunnoltaan vahvempia ja he osaavat
paremmin hyödyntää suomalaista
kulttuuriperintöä omassa elämässään. He
myös osaavat arvostaa erilaisuuttaan
terveellä tavalla.

KOULUMME TARJOAA
Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria
suomalaisille ja suomalaistaustaisille
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 –
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin
voivat osallistua toimintaan esimerkiksi

Rohkaisemme
lasta
käyttämään
suomen kieltä
sekä
arvostamaan
vanhempiensa
kulttuuria.

Oppilaat jaetaan iän ja kielitaidon
mukaan opetusryhmiin, jotka kokoontuvat
noin joka toinen lauantai. Pienimmät
oppivat parhaiten laulun ja leikin avulla,
isompien ryhmässä tehdään lukemis- ja
kirjoittamisharjoituksia sekä pelaillaan ja
askarrellaan.

Aktiviteetit
Oppituntien lisäksi ohjelmaamme
kuuluvat erilaiset retket, leirit,
ulkoilupäivät sekä puistotapahtumat.

apuohjaajina. Toiminnan rahoitamme

Koulu on perustettu vuonna 1991 ja

perhekohtaisin jäsenmaksuin ja

enimmillään koulussa on ollut n. 120

lahjoituksin.

koululaista.

KIRKKOUUTISIA
KEVÄÄN 2021 OHJELMA
Tiesitkö, että Dallasin alueen Suomikirkko aloitti
toimintansa jo 1990-luvulla. Seurakunta on osa
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maailmanlaajuista
toimintaa. Lisätietoja Suomen ev. lut. kirkosta
maailmalla, ks. https://evl.fi/maailmalla/ulkosuomalaiset
Mitä Dallasin Suomikirkolla tapahtuu? Järjestämme
messuja, pidämme rippikouluja, kasteita, vihkimisiä,
hautajaisia, autamme elämän kriisitilanteissa. Pappina
toimii Jarmo Tarkki ja kanttorina Ruusamari Teppo.
Kappelineuvoston puheenjohtaja on Kati Järvelä.
Missä? Dallasin Suomikirkon tilaisuudet järjestetään
Rejoice Lutheran Churchillä, 532 E Sandy Lake Rd,
Coppell, Texas 75019.
Milloin? Ks. Kevään 2021 ohjelma alla.
COVID-19 pandemian takia kaikki kevään
jumalanpalvelukset, kuin myös rippikoulumme, ovat
Zoomin kautta. Saat sähköpostiisi kutsun näihin
tilaisuuksiin. Jos et ole sähköpostilistallamme, alla
olevan QRC -koodin kautta voit listautua tai lähetä
sähköposti Anita Finifrockille, kirkkome tiedottajalle:
anitafinifrock@hotmail.com

Sydämellisesti tervetuloa mukaan Suomikirkon
toimintaan!
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org
(805)350-1667
Katumus ja paasto
Paastonaika alkaa laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta,
tuhkakeskiviikosta, joka on saanut nimensä paastoon
liittyneestä tuhkan sirottelemisesta pään päälle. Se oli
katumuksen ja parannuksen vertauskuva.
Suomessakin päivää sanottiin jo keskiajalla
tuhkakeskiviikoksi tai tuhkan ja säkin päiväksi (dies
cineris, dies cinerum et cilicii). Myöhemmin nimitys
unohtui, mutta on viime aikoina tullut uudelleen
käyttöön.
Tuhkakeskiviikkona tunnustamme, että olemme syyllisiä
Kristuksen kärsimykseen. Kadumme ja pyydämme
anteeksi syntejämme luottaen hänen
sovituskuolemaansa. Pyydämme myös voimaa antaa
anteeksi lähimmäisillemme.
Tänä vuonna paastonaika alkoi helmikuun 17. päivä
(tuhkakeskiviikko) ja päättyy huhtikuun 3. päivä
(lankalauantai, päivä ennen pääsiäistä).

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset eivät
voi korvata tavallisia messuja, meillä on nyt mahdollista
käyttää useimmissa jumalanpalveluksissa kolmea
pappia ja vähintään kahta kanttoria:
TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor)
Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan kanttori)
Selma Seppänen (Los Angelesin ja San Diegon
seurakuntien kanttori)
Maria Männistö (Seattlen seurakunnan kanttori)

Our host church:
Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd, Coppell,
Texas 75019.

BUY FIRST – SELL LATER --Kysy lisää uudesta tuotteesta!
Asuntolainakorot historiallisen alhaalla!
DONA PAULAN KEITTIöSTÄ:
Pullataikina:
Herkku voisilmäpullat, laskiaispullat!
Esivamistusohje….
1/2 l maitoa lämmitä maito
“huoneen” lämpöiseksi
2 dl sokeria
250 g margarinia sulata magariini/voi
esim. mikrossa
2 kpl kananmunaa vatkaa kevyesti
kananmunat ja sokeri vaahdoksi
1 rkl kademummaa
60 g hiivaa tai 1 pussi kuivahiivaa jos
käytät kuivahiivaa, sekoita se
vehnäjauhoihin ensin
1 kg vehnäjauhoja

Tämän “Extreme Winter Weather”
jälkipyykissä suosittelen luettavaksi
tämän artikkelin

Valmistusohje:
Liota hiiva kädenlämpöiseen maitoon.
Lisää sokeri, haarukalla vatkatut
kananmunat, sulatettu margariini,
vehnäjauhot, joissa kardemumma,
vähitellen sekoittaen. Katso, ettei tule
liian tiukkaa, parempi vähän löysä taikina.
Anna taikinan nousta n. 30 min huoneen
lämmössä. Tee pötkylä ja katkaise
palasia. Pyörittele pyöreiksi palloiksi ja
laita paistinpellille. Sen jalkeen….
Anna pullien nousta pellillä, noin 10 min.
Lisää voinokare, painaen pullan keskelle
aukko peukalolla. Pane aukkoon
voinokare ja sen päälle paljon hienoa
sokeria. Voitele kananmunalla. Paista
uunissa, 225 C noin 10-15 min.
Laskiaispulla: Anna jäähtyä. Halkaise pulla
kahtia. Täytä
vadelmahillolla/marsipaanilla ja
kermavaahdolla. Koristele tomusokerilla,
NAUTITAAN KUUMAN KAAKAON KANSSA.
NAM!

KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula

