
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Puoliväli kevätlukukautta lähestyy, ja hauskuus koulussa ei tunnu loppuvan! Ohjaajat ovat panneet 

parastaan ja me vanhemmat saamme nauttia lasten aikaansaannoksista ylpein mielin. Viimekertainen 

kivien maalaus sai mahtavan vastaanoton ja melkeinpä jokainen vanhempikin kerkesi sellaisen saada 

aikaiseksi kahvilan "työpajapöydällä".  

 

Kivitaideteokset olivat näyttäviä ja niin ainutkertaisia!  Kivien kulkua maailmalle pääsee seuraamaan 

instragamissa #SuomiFinland100 tai #suomikoulurocks. 

 

    
 

Tulevan lauantain koulukertana on kotitaloutta, jolloin kaikki välipalat tehdään oppilaiden avulla. 

Mitähän herkkuja on tarjolla, lättyjä? Kahvia ainakin sen kyytipoikana. Samalla kerralla on myös SNY:n 

myyjäiset, missä herkut vaihtavat omistajaa. Kaikkea hyvää on tarjolla ja myynnissä, tulehan 

ostoksille! 

 

j 

Suomikoululainen 
                           Maaliskuu, 2017 
 



 

Sitten lähestytäänkin jo pääsiäistä ja käsityökertaamme. Tehtäisköhän silloin pajunoksista 

virpomisvarpuja vai mitähän kivaa ohjaajat ovat sille kerralle keksineet.  Ainakin otetaan koulukuvat, 

joten laitathan kalenteriisi jo kuvauspäivän 8.huhtikuuta.  

 

Muistathan seurata SUOMI maailmalla-  ja SUOMI 100 -tapahtumia. 

Ole mukana, tehdään yhdessä! 

 

-Pj Leila Jäämuru 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

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 15.4 Golf Range harjoittelu 
                     22.4 Suomi 100 Sählyturnaus 

29.4 Vappu-tapahtuma 
 

Toukokuu 6.5 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 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



Dallasin nuorille! 
 
 
 

 
 
  



 

 Suomikoulurocks lauantaina 4.3.2017
 
Lauantaina 4.3 oli Suomi koulussa aiheena kuvaamataito. Oppilaat ja vanhemmat sekä aikuiset saivat 

tilaisuuden toteuttaa sisäisen taiteilijan maalaamalla teksasilaisia jokikiviä. Kiviä oli tarkoitus viedä 

johonkin mieluisaan paikkaan, valokuvata niitä ja jättää muille löydettäväksi. Kuvat viedään 

Instagramin mistä niitä löytää #suomikoulurocks ja #suomifinland100. 

 

 

 
  



Kirjaston ja puodin kuulumisia 
 
 
Kirjasto ja puoti on lisännyt aukiolopäiviä. Sanna-Maria aloitti tiistaivuorot, joten olemme 
auki nyt tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 11.30-13.30, sekä suomi-
koululauantaisin klo 10-12. 
 

 
 
Tule tutustumaan kevään uusiin 
kirjahankintoihin ja Suomi-Seuralta 
saatuihin kirjalahjoituksiin. Joukossa on 
myös muutama uusi äänikirja. 
Uutuuskirjoja on Remekseltä, Mäeltä, 
Lehtolaiselta, Röngältä, Isomäeltä, 
Parvelalta, Nopolalta, Rouhiaiselta ja 
monelta muulta. Kuka ehtiikään 
ensimmäisenä lainaamaan? 
 
 

 
 
 
 

Saksalaisen BreadHausin leipomaa 
suomalaista ja baijerilaista ruisleipää 
saatavilla kirjastolta keskiviikkoisin, 
etukäteistilausten mukaan. Otamme vain 
muutamia ylimääräisiä, joten varmista leipäsi 
tilaamalla ne etukäteen edellisen viikon 
perjantaihin mennessä kirjastolta. 
 
  



 
 
 
Kanadasta tuli jälleen uusi lähetys, ja 
puodista saa nyt muun muassa Fazerin 
TuttiFrutti-hedelmämakeisia, kahta 
erilaista pussia Panttereita ja Tupla-
patukoita. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pääsiäistä varten on tarjolla myös 
Mignon-suklaamunia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tervetuloa lainaamaan kirjoja ja 
karkkiostoksille. 
 

 
 
 

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

http://www.facebook.com/suomikirjasto


Kirjalahoitus – Pipsa Pentti: Lyyli ja hurja paperihukka  
 
Pohjois-Teksasin Suomi-koulu on saanut lastenkirjalahjoituksen kirjailija Pipsa Pentiltä. Kirja on Pentin esikoisteos ja 
nimeltään Lyyli ja hurja paperihukka.  
 
 

 
PIPSA PENTTI 
 
Pipsa Pentti (s.1976) on Haukiputaalta kotoisin 

oleva kotiäiti, kuvittaja ja kuvataiteilija, joka asuu 

Helsingissä miehensä ja neljän lapsensa kanssa. 

Pentti on valmistunut Taiteen maisteriksi ja 

opiskellut taiteita myös Montrealissa Kanadassa. 

Lyyli ja hurja Paperi-Hukka on Pipsa Pentin 

esikoisteos. 

 

 
KIRJAILIJAN OMIN SANOIN: 

Nimeni on Pipsa Pentti ja suuri unelmani toteutui syksyllä 2016 -Otava julkaisi kirjoittamani ja 

kuvittamani kuvakirjan ”Lyyli ja hurja Paperi-Hukka”! Se on hauska ja jännittävä tarina pelkojen 

voittamisesta. Kirja kertoo myös minusta, sillä vihdoinkin voitin minua aina vaivanneen 

epäonnistumisen pelon ja uskaltauduin toteuttamaan suuren unelmani kirjan kirjoittamisesta ja 

kuvittamisesta. 

Olen lukenut satuani julkisesti ja saanut siitä tosi hyvää 

palautetta. Minusta on ihanaa lukea kirjaani ja eläydynkin 

satuuni niin, että lukuhetkestä tulee varmasti elämyksellinen. 

Olen sosiaalinen ja nautin erilaisten ihmisten kanssa 

jutustelusta -näistä onkin suurta hyötyä satuni lukemista 

ajatellen. 

Olen kirjailija, jonka tarinaa ohjaavat pitkälti kuvitukset -näen 

tarinan päässäni kuvina ja ne ruokkivat tekstiä. Kuvitan käsin 

akvarelli- ja akryylimaalein sekä erilaisin kynin. 

 
  



 
  



Helmikuu 2017 Helsingissä  (kuvat ja teksti K-P Wilska)
 

 
 
Olin helmikuun lopussa Helsingissä ja eräänä perjantai iltana kävelin Hernesaaresta Katajanokalle ja matkalla 
pysähdyin ottamaan kuvia. Tässä kertomus tuosta kävelyretkestä. Yläkuva Liuskasaaren veneranta ja ravintola. 
Mutta ei mennä edelle, Munkkisaaressa on uusi yleinen sauna ”Löyly”, aloitin matkani sieltä. Löylyssä on kolme 
saunaa ja ravintola. Upealla paikalla. 
 

 
 
Munkkisaaren rannassa ei meri ollut jäätynyt, joten siinä saattoivat joutsenet uiskennella rauhassa. Kauniissa 
maisemassa. 



     
 
Auringon laskiessa värisävyt olivat mitä parhaimmat. Helsingin kaunein katu, mielestäni, on Huvilakatu, tässä 
iltavalaistuksessa, matkaa jatkaessani tulin Harakan laiturin kohdalle ja Viking Line oli juuri lähtenyt öiselle 
matkalleen kohti Tukholmaa. 
 

   
 
Helsingin edustalla on monta todella kaunista rakennusta, alla olevat ovat pursiseurojen ravintoloita. 
Luonnollisesti helmikuussa suljettuna 
 

   
 
Matkaa jatkaessa ohi Siljan terminaalin tulee näkyviin Helsingin kaupungintalo ja tuomikirkon torni kauniisti 
yläpuolella. 
 



 
Valitettavasti tätä näkymää ei enää ole, satama-altaaseen on pysäköity pari ravintola laivaa, jotka ovat 
muuttaneet näkymän. Tämä kuva on kolme vuotta sitten tekemältäni helmikuun 
illan kävelyltä. Kauppatorin toiselta puolelta, eli tässä kuvassa oikeasta nurkasta avautuvat sitten sekä presidentin 
linna että Etelärannan rakennukset. Ravintolaivat ovat nyt näkyvissä. 

 
 
 

 
 

 
  

Oikeanpuoleisessa kuvassa vesi on 
pienen jääpeitteen kattama, mutta 
vasemmalla vesi aivan avoin 
lämpimän talven ansiosta. 
Esplanadilla oli ”My Helsinki” valo 
lumikinoksen vieressä. Helsinki on 
kaunis kaupunki kesällä ja talvella. 
 



Suomi-musiikkia Dallasissa 
 
Suomalaiset bandit vierailevat ahkerasti Dallasissa. Tässä listaa alkuvuodesta Dallasissa vierailevista 
bändeistä. 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



KANTRISTA, TRASH- SEKÄ HORRORHEVIIN 
4.3.2017 – Dallas 
 
Oli tuiki-tavallinen Lauantai-aamu Dallasissa. Suomi-koululle suunnattiin opiskelemaan, leikkimään ja 

juttelemaan tuttavien kanssa. Koulukerran aikana tuli sattumalta puhetta, että Carroltonin kaupungin 

keskustassa järjestetään ”TexFest” niminen tapahtuma jossa on tarjolla paikallista ruokaa, juomaa ja 

Kantrimusiikkia. Kantri siis suomennos Country-musiikista, jos tämä jäi arvelluttamaan. 

Meidän perheen hyvin tyypillisen tavan mukaan, iman sen tarkempia suunnitelmia tehden löysimmekin 

itsemme festareilta parin muun suomalaisperheen kera. Kantrimusan antaessa tahteja, tunnelma oli 

katossa melkoisen koleasta säästä huolimatta.  

 

 
Kuva 1: Nuoriso nauttii Kantri-musiikista. 
 
 
 
 
 



Porukalla piknik pöydän ympärillä istuessamme ja paikallisista antimista nauttien tuli puheeksi, että 

samana iltana olisi Suomalainen suuruus LORDI esiintymässä Dallasissa. Festaritunnelmasta jo 

innostuneena ei asiaa tarvinnut kovinkaan pitkään hautoa, niin huomasimme jo nokkamme 

suuntaavan  Deep Ellumissa sijaitsevaa Trees -keikkapaikkaa kohti. Uber kuskilla oli pelit ja vehkeet 

autossaan kohdallaan, täten saimmekin luukuttaa Lordia sekä muita metallimusiikin hiipumattomia 

hittejä auton stereojärjestelmästä koko matkan ajan, kuskimme myös kokemuksesta nauttien. 

Trees keikkapaikan ovelle päästyämme sisältä kumpusi huumaava metallimusiikin jytke. Viimeinen 

kolmesta lämppäribändistä oli parasta aikaa soittamassa. Paikallinen, hyvinkin Pantera tyylisiä trash 

riffejä sekä raakoja lyriikoita puskeva bändi nimeltään  ”Kill for Mother” veivasi settiään ja sai jokaisen 

pään väistämättä ”Mosh” liikkeeksi tunnettuun nytkeeseen. Bändi ei todellakaan jättänyt ketään 

kylmäksi, joten tupa oli lämmitetty valmiiksi itse pääesiintyjän eli LORDIN haltuunotettavaksi.

 
Kuva 2: Kill for Mother lämmittelee yleisöä 
 
Bändin poistuttua, esirippu peittää lavan ja verhojen takana alkaa vimmattu suhina. Teknikot 

valmistelevat itse pääesiintyjän lavan valtaamista. Valot himmenevät, jännitys kohoaa minuutti 

minuutilta, sekunti sekunnilta. Taustamusiikin taso alkaa nousta sitä mukaa kun H-hetki lähestyy. 

Viimein odotus palkitaan, esirippu singahtaa sivuun ja esiin marssii hirviöiden joukko itse LORDI 

etunenässä ja biisi ”Rock the Hell Outta You” räjähtää käyntiin saaden yleisön kädet pumppaamaan 

ilmaan sormet metallimuusikille tyypillisessä asennossa \oo/ 



 
Kuva 3: LORDI valtaa lavan 
 
Bändi heittää tiukan setin joka sisälsi kaikki hitit mm. Hard Rock Hallelujah, Would You Love a 

Monsterman ja Down with The Devil. Välispiikit olivat rautaa eivät aiheuttaneet haukotusrefleksiä 

kenellekään vaan Mr. Lordi piti yleisön koko ajan tiukasti otteessaan mitä mielenkiintoisimmilla 

tarinoillaan. 



 
Kuva 4: Mr. LORDI pitää välispiikkiä 
 
LORDIN keikka oli kokonaisuudessaan erittäin viihdyttävä ja jälleen sai olla ylpeä suomalainen 

yleisössä. Yleisön seassa pyöri henkilöitä Suomi-paidat päällä, osa heistä oli suomalaisia, mutta osa 

heistä oli ihan amerikkalaisia Suomi-faneja! 

 



 
Kuva 5: LORDI viimeistelee keikkansa 
 
Keikan jälkeen tavoitteena oli tietysti päästä tapaamaan itse bändiä. Kokeilimme monenlaisia keinoja, 

mutta bändi tuntui olevan saavuttamattomissa. VIP liput, jotka sisälsivät bänditapaamisen, olivat myös 

jo myyty loppuun, eli se oljenkorsi ei ollut käytettävissä. Bändin shown aikana käyttämä tuoli oli 

huutokaupattavana ja sille ei ollut tullut vielä yhtään tarjousta. Merchandise osastolla työskentelevä 

henkilö sanoi, että tarjoamalla tuolista vaadittu hinta, niin pääsisimme tapaamaan bändiä. Kim 

seurueestamme hoiti homma tyylikkäästi kotiin ja hetkeä myöhemmin olimme jututtamassa itse bändiä 

ja Mr. Lordihan oli täysin ihmeissään tavatessaan suomalaisia kaukana kotimaastaan ja alunperin 

lähes naapuripitäjästä kotoisin olevaa väkeä.  



 
Kuva 6: Kovalla työllä ja taidolla ansaittu bänditapaaminen 
 
Keikasta jäi ikimuistoinen kokemus ja kuten jo aiemmin mainittu, hieno fiilis olla suomalainen. Kimille 

jäi myös hieno muisto keikasta, bändin nimmareilla varustettu tuoli jossa on mukava istahtaa aina 

raskaan työpäivän päätteksi. Dallasissa vierailee suomalaisia bändejä tasaiseen tahtiin, eli ei muuta 

kuin kaikki kykeneväiset paikalle todistamaan hienoa suomalaista osaamista! Seuraavaan keikkaan, 

over & out. 

 

Tarinaan osallistuneet seikkailijat: 
Siurumaat, Aaltoset sekä Taavettilat 

 

Tarinan sepittäjä: 
Markus Siurumaa 

 
 
  



 
 

 
  



 
Suomikirkon kuulumisia 

 

"Älkää pelätkö!”  - Pääsiäisen viesti meille 
Pastori Veli-Matti Kärkkäinen, TT 

 

Ennenkuin aloin opiskella teologiaa vuosikymmeniä sitten, pääaineeni liittyi kasvatukseen ja 

psykologiaan.  Yksi ensimmäisistä kurssikirjoistani oli tunnetun opettajani kirjoittama nimeltään Pelot 
eri ikävaiheissa. Nuori opiskelija sai selville, että vauvasta vanhukseen saakka ihmiselämää 

varjostavat erilaiset pelkotilat, toiset vakavampia, toiset lähes huomaamattomia. Kerrottuani äidilleni 

tästä intellektuaalisesta löydöstäni, hän tokaisi realistiseen tapaansa: ”Tosi mielenkiintoista ja 

hyödyllistä – mutta kyllähän me osattiin pelätä jo paljon ennenkuin tutkijat selvittivät tuon asian”! 

Pelot ovat tuttuja meille kaikille. Ja näyttää siltä, että nykyinen maailmantilanne ei ole omiaan 

lieventämään pelonaiheita. Ei liene tarpeen edes alkaa luetella syitä, miksi pelkomme ovat 

pikemminkin lisääntymään päin. 

 

Raamatun pääsiäiskertomuksia lukiessa kiinnittää huomiota se, että kerta toisensa jälkeen 

ylösnoussut Kristus toivottaa rauhaa ja kehottaa olemaan pelkäämättä. Seuratessaan pääsiäisviikon 

tapahtumia ristintiellä, opetuslapset olivat tietenkin syvästi peloissaan siitä, mitä heidän Herralleen oli 

tapahtumassa.  Opettajansa ristinkuoleman jälkeen pelko vain syveni ja he eristäytyivät omiin 

koloihinsa odottamaan pahinta. Toivo oli kadonnut. Sitä pelko saa aikaan. 

 

Vielä pääsiäisaamunakin pelko oli läsnä jopa niiden naisten kasvoilla, jotka olivat ensimmäisiä  

ylösnousemuksen todistajia. Ja sen jälkeenkin, kun ylösnoussut Herra ilmestyi opetuslapsilleen 

Emmauksen tiellä, ilon ja toivon sijaan pelko valtasi heidät; eiväthän opetuslapset edes tunnistaneet 

Jeesusta! Pelko sumentaa näkökykymme. 

 

Pääsiäisen sanoma onkin: ”Älä pelkää”. ”Rauha sinulle”.  Maailma on täynnä pelonaiheita mutta 

pääsiäisen tällä puolen rohkenemme kohdata ne ylösnousseen Herramme seurassa.  Lopultakin 

suurin pelonaihe on pelko itse – se, että aina odottaa tapahtuvat jotakin pahempaa. Muistuta itseäsi 

Joulukuu, 2014 

 



hiljaisen viikon ja pääsiäisen aikana siitä, että pelko on voitettu. Pimeys on väistymässä. Kaikki on 

hyvin! Ja parempaa on edessä. 
 

KEVÄÄN 2017 DALLASIN ALUEEN SUOMIKIRKON OHJELMA: 
 
 
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 
• Suomikoululaiset mukana 
•  

Toukokuun 29:  
 

• Konfirmaatiomessu klo 15 (Huom! Maanantaipäivä, ”Memorial Day”). TT pastori Jarmo Tarkki 
 
 
 

Marian ilmestyspäivä, 26.3. 2017 
 

 
Bartolome Esteban Murillo (1660) 
Museo  Nacional del Prado, Madrid 
  



 
 

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  
annukka.hietala@outlook.com 
 

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

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

Ohjaajien edustajat 
Maaliskuussa: lotta@fagerholmtoimela.com  
Huhtikuussa:annukka.hietala@outlook.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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