
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Puheenjohtajan kuulumisia: 
  

Kevätlukukausi lähestyy loppuaan ja viimeinen koulukerta on aina juhlakerta, tänä vuonna se on Vapun tienoille sijoittuva 
kaikille Suomi-yhteisön jäsenille avoin Vappu-picnic! 
 
Pidämme siellä koululaisille historian tunnin ja juhlistamme suomalaista kesän alkamista vappuperintein. Kaikkea kivaa on 
tiedossa! 
 
Lukuvuosi on ollut mahtavia oppimiskokemuksia  täynnä. Ohjaajat ovat harjoituttaneet koululaisten kädentaitoja monin 
tavoin, on ollut mm. maalausta, kotitaloutta ja käsitöitä. Tunnit ovat olleet mieluisia! 
 
Lapsia on ollut joka ryhmään, mutta enempikin mahtuisi mukaan. Olemme kaikki tehneet jälleen hienoa työtä vuoden ja 
ideat lentelevät jo uuden kouluvuoden suunnittelussa. Tähän saamme apua myös osallistumalla Montrealissa järjestäville 
koulutuspäiville toukokuussa. Tämä onnistui Koneen lahjoituksen avulla, josta olemme todella kiitollisia. Kerrankin saamme 
lähettää isomman porukan opin perään. 
 
Nyt juhlitaan kevättä ja kesän alkua! Kaikille oikein hyvää Vappua ja nähdään piknik-tapahtumassa.   
 
Juhlitaan yhdessä Vappua! 
 
 -Leila- 

 

  

j 

Suomikoululainen 
                           Huhtikuu, 2017 
 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Huhtikuu         29.4 Vappu-tapahtuma Murrel Parkissa 

 

Toukokuu 6.5 Suomi100 Golf turnaus 

                        10.5 Brush lettering kurssi 

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 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 Kädentaitoja lapsille!

 

Lauantaina 8.4 Suomi-koulussa oli aiheena käsityö. Ohjelma toteutettiin työpajoina, joihin lapset 

menivät eri ryhmissä; kangaskukkien teko, japanilaisten kangaspussien ompelu sekä pääsiäisvitsojen 

valmistaminen.  

 

Japanialaiset pussit, eli Japanese knot bag, käytetään eväspusseina, käsityöpusseina tai muuhun 

pienten tavaroiden säilytykseen. Pussit ovat käännettävissä, eli vuorellisia, ja valitaan päälliskankaaksi  

ja vuorikankaaksi erilaisia kankaita. 

 

Lapset aloittivat valitsemalla kankaat, joihin piirrettiin kaavan avulla viivat ja leikattiin ommeltavat palat. 

Valmistamiseen kuului monta eri vaihetta, ja valmiin pussin hahmottaminen oli hankalaa mutta yhtä 

hauskaa joka kerta kuin tekijä pääsi viimeiseen vaiheeseen. 

 

Melkein kaikille oppilaille ompelukoneen käyttö oli uusi kokemus, mutta lukuisten auttavien aikuisten 

avulla, melkein kaikki saivat ommeltuja pussin ohjeiden mukaan. Projekti kesti kuitenkin odotettua 

kauemmin, ja oli niin hauska, että on varmaan otettava uusi ompelukerta ensi lukukaudella! 

 

Suurkiitokset ompelu pajan avustajille, Kati, Aino, Lasse ja Annukka sekä ompelukoneen 

lainaamisesta Helena, Inga ja Kati, sekä ompelukoneen Suomi-koululle lahjoittamisesta Sari 

Jokitulppo. 

 

Lotta Fagerholm 

 

  



  
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

  



 Kirjaston ja puodin kuulumisia
 
 
Kesäloman pitkätkin automatkat sujuvat mukavasti äänikirjoja 
kuunnellessa. Kirjastossa on parikymmentä äänikirjalevyä sekä lapsille että 
aikuisille. Uusia on lapsille Tuula Kallioniemen Eläköön Reuhurinne ja Siri 
Kolun Tervemenoa Taika Taksinen. Uusimmat aikuisten äänikirjat ovat 
Reijo Mäen Tulivuori ja Riikka Pulkkisen Iiris Lempivaaran levoton ja 
painava sydän. Äänikirjat löytyvät samasta kärrystä muiden CD-levyjen 
kanssa. Kysy lisää kirjastolla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikäli kotoa ei löydy savustuspönttöä, onnistuu pienimuotoinen savustaminen savustuspusseilla 
grillissä tai vaikka keittiön uunissa. Puodissa on myytävänä suomalaisia leppäsavustuspusseja. 
 
 
Karkkivalikoimat ovat tällä hetkellä parhaimmillaan, esimerkiksi 
erityisen suosittuja Tupla-patukoita saatiin vielä jonkin verran lisää. 
Kesää vasten suklaata ei enää voida tilata, joten jos haluat panna 
suomalaista suklaata vaikka opettajien lahjapakettiin, kannattaa 
käydä ostoksilla hyvissä ajoin. 
 
Tervetuloa lainailemaan ja ostoksille! 

  



Fort Worth (Kuvat ja teksti K.P Wilska) 

 
 

Minun piti ajatella kahdesti kun pyydettiin kuvia Fort Worth’istä. Mikä on se mikä tekee kaupungista kaupungin. 

Tulin ensimmäisen kerran työmatkalle 1984, ja sen jälkeen usein, kunnes 90-luvun alulla muutimme tänne. 

Kaupunki, jossa on elävä keskusta, joki joka kiertää joka puolelta, museot, eläintarha, puutarhat, ja ”where the 

west starts”. Major Arnold perusti linnakkeen joen varrelle, josta laajeni kauppapaikka ja nykyinen kaupungin 

keskusta. 

 
 

 
 

  



Joki  
Trinity River halkoo kaupunkia ja kiertää sitä. Joen varrella näkee monenlaista linnustoa ja kasvistoa. 

 
 

Missä on joki siellä on siltoja, Trinity Riverin ylittää lukuisa määrä siltoja, joissain paikoissa useampi samassa 

paikassa, kuten alla oikealla, kolme rautatiesiltaa vierekkäin ja maantiesilta lisäksi. 

 

 
 

  



Kulttuuri 

 

Kulttuurialue on yksi Fort Worthin helmiä, museot joiden kokoelmat ovat aivan huippua ja lisäksi vielä Willie 

Rogers Memorial Center. Alla kuva Amon Carter museon rappusilta ja Modern Art museon heijastus veteen. 

  
 

 
Bass Hall yllä vasemmalla, oikealla Modern Art museon edessä oleva taideteos sisapuolelta.  

 
Konferenssi keskus ja Willie Rogers Memorial Center. 

 

  



 

Länsi alkaa täältä  

 
Fort Worth Stockyards on paikka jonne on ajettu karja läheltä ja kaukaa ja huutokaupattu ostajille aina Chicagoa 

myöten. Cowboy’t työn suoritettua ja palkan saatuaan rentoutuivat alueen ravintoloissa. 

 
 

  



Eläintarha 

 
Fort Worthin eläintarha äänestettiin juuri USAn neljänneksi parhaimmaksi.  Vierailuun kannattaa varata useampi 

tunti ja paras aika on heti kun tarha avautuu. 

 
  

Kaksi vuotta sitten syntyivät nämä kolme suloista leijonanpentua, ovat jo isoja leijonia, mutta vieläkin leikkisiä, 

samana vuonna myös kirahvi sai pienokaisen. Eläintarhassamme syntyy joka vuosi pienokaisia.  

 
 

Valkoinen Tiikeri ja Burrowing Owl ovat eri puolilla eläintarhaa. Olin käynyt monesti tarhassa ennekuin näin 

tuon pöllön. Alla Kondori kotka, ja Molassa ovat kaikki pienet liskot. 

  



Kasvitieteellinen puutarha 
 

Puutarhaan on vapaa pääsy, paitsi japanilaiseen puutarhaan on oma pääsymaksu. Kukkia on ympäri vuoden, 

luonnollisesti kauneimmillaan meidän kevään aikaan. Puutarha on myös hyvä paikka katsella kolibrien lentoa. 

Ruusutarha koki viime vuonna viruksen ja uusia ruusuja istutetaan tänä vuonna, alla ”tee-ruusu”. 

 

 

 
 

Kaktuksia on monenlaisia, alla kuva japanilaisesta puutarhasta, erittäin kaunis alue. Siellä  

missä on kukkia,on myös perhosia. 

 
  



Itsepuolustuskurssi – Varainkeruu tapahtuma Suomi100 Gaala-
(Teksti Kaisa-Liisa Peltola)rahastoon  

 
Lauantaina 8. huhtikuuta Risto Hietala apurinaan Bradley Hill piti suomalaisille naisille 
itsepuolustuskurssin Coppellin Andy Brown Parkissa. Parituntisen session aikana läpikäytiin mm. 
erilaisia tapoja päästä irti hyökkääjästä, joka on tarrannut ranteista kiinni.  
 
Vakavasta aiheesta huolimatta kurssilla oli hauskaa ja naurua riitti, ja saimme rahaa kerättyä 
Suomi100 Gaalaa varten! 
 
Kiitos Risto ja Bradley kiinnostavasta ja hyödyllisestä kurssista! Toivottavasti jatkokurssi saadaan 
järjestettyä! 
 
 

 
Kuvat Katriina Järvelä 

  



 Lucky Bounce:n Rangepäivä 

 

Kolmas perattainen Lucky Bounce Golf Clubin jarjestama rangepaiva, kerasi tana vuonna noin kolmekymmenta golfista 
kiinnostunutta suomalaista Lewisvilleen Timber Creek golfrangelle. Aamupaiva oli kauniin aurinkonen ja fiilis mukavan 
rento. Mukana ohjaamassa oli 5 hallituksen jasenta, jotka antoivat vinkkeja mm. lyontiasennoissa ja mailavalinnoissa. 
Mailoja oli tarjolla niin miehille, naisille, lapsille  kuin “vaaran”katisillekin. 

                 

Mukaan saatiin seka vanhoja golf-konkareita, joilla pallo on jo hallussa seka niita, jotka olivat kaivaneet mailat esiin 
naftaliisista ja halusivat tulla kokeilemaan, vielako se pallo saatiin ilmaan. Osalle taas golf oli viela taysin uusi tuttavuus ja 
nyt saatiin ensikosketus golfmailaan. Oli erityisen mukava nahda, etta myos lapset nayttivat olevan hyvin kiinnostuneita 
golfista. 

  



  

 

Tempauksen tarkoituksena oli tutustuttaa uusia suomalaisia tahan upeaan urheilulajiin ja siten saada mahdollisesti uusia 
jasenia mukaan kerhoon. Talla hetkella kerhossa on mukana vajaa 40 jasenta. Toivottiin myos, etta golfkipina syttyisi 
uudelleen myos kerhon vahemman aktiivisille jasenille. Mika sen parempaa ajanvietetta Dallasin kevaassa, kuin golf? 
Samalla saa seka kuntoilla, nauttia kauniista ilmasta seka hyvasta seurasta!? Tahan onkin heti seuraava mahdollisuus kun 
jarjestamme Suomi100 golfkisat lauantaina 6.5. 

 

 

Mikali kiinnostuit Lucky Bounce GC:n toiminnasta ja haluat mukaan taman loistavan harrastuksen pariin, ota reippaasti 
yhteytta: luckybouncegolfclub@gmail.com 

  

Sakari Nikkanen 

Lucky Bounce Golf Club 

Kuvat ja teksti Sakari Nikkanen) (

 
 

  

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


Suomi100 sählyturnaus 
 
Lauantaina 22.4 kokoontui joukko salibandyn ystäviä 
tutustumaan Floorball Planet:n uusiin tiloihin Grand Prairie:lle 
ja pelaamaan sählyä. Joukkuekokoonpanot tehtiin 
paikanpäällä ja pelaamaan uskaltautui yleisössäkin olleet! 
 
Pelin lomassa juotiin suomalaiset pullakahvit ja lounaaksi 
nautittiin pulled pork leivät ja tutustuttiin parantaviin öljyihin. 
 
Turnaus oli lämminhenkinen ja innosti uusia ihmisä sählyn ja salibandyn pariin!  
 
Lämmin kiitos Floorball Planetille turnauksen järjetämisestä sekä ihanista kahvio herkuista kiitos Anne 
Metso, Inga Koponen ja Katri Lappalainen ja Kim Aaltonen! Kahvion tuotto annetaan Gaala-rahastoon. 
 

 
 
 

   
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

(Kuvat Orvo Välilä, teksti Aino Aaltonen) 

  



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

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

 

 

 
Battle Beast 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 
  



 

Suomikirkon kuulumisia 

 

"Älkää pelätkö!”  - Pääsiäisen viesti meille 

Suomikirkon kuulumisia  

Dallasin alueen 2016-17 rippikoulun loppukokeen suorittivat menestyksekkäästi seuraavat nuoret: 

 Alexandra Aaltonen 

 Thomas Hayes 

 Markus Järvelä 

 Heidi Keskimaula  

 Patrik Kiiski 

 Rakel Niemi 

 Sofia Salonen  

Onneksi olkoon kaikille rippikoulun suorittaneille! 

Konfirmaatiomessu pidetään maanantaina, toukokuun 29. päivänä Rejoice Lutheran kirkolla klo 15. 

Messun tavanomaisesta poikkeava päivämäärä oli ainoa sopiva kaikille konfirmoitaville ja heidän perheilleen. 

Rippikoulun aikana nuoret oppivat luterilaisuuden perusteet, sen, mikä on kristinuskossamme tärkeintä. Jeesus 

itse kiteytti ”lain ja profeetat” vuorisaarnassaan näin: 

 

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. (Matteus 7:12) 

 

Tämä “kultainen sääntö” hiukan eri muodoissa on kaikkien merkittävien uskontojen opetuksissa: 

juutalaisuudesta, islamista, kungfutselaisuudessa, buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa, jne. 

 

Vuonna 2008 Karen Armstrong, yksi aikamme huomattavimmista ajattelijoista, vastaanotti TED –palkinnon. 

Palkinnon saaja saa esittää yhden toivomuksen, jonka TED –organisaatio yrittää toteuttaa. Armstrongin 

toivomus oli “Myötätunnon peruskirjan” (Charter for Compassion) levittäminen. Kultainen sääntö on tämän 

peruskirjan taustalla. 

 

Suomen sana “myötätunto” ei oikein ilmaise englanninkielen sanan “compassion” merkitystä – latinan cum, 

“kanssa” ja passio “kärsimys”. “Myötätunto” tarkoittaa siis toisen ihmisen tilanteeseen asettumista, yritystä 

Joulukuu, 2014 

 



nähdä maailma toisen ihmisen näkökulmasta, kärsimystä yhdessä toisen kanssa, osallistumista toisen 

kärsimykseen. 

 

Armstrongin Charter for Compassion sopisi hyvin vaikka moderniksi luterilaiseksi uskontunnustukseksi. 

Jeesuksen opetuksien tarkoituksena oli osoittaa meille, miten elämme yhdessä toisten kanssa vanhurskaasti, 

eli siis oikeudenmukaisesti. Jos haluat tietää Jeesuksen ”filosofian” tiivistelmän, kannattaa lukea Luukkaan 

evankeliumin 6:17-49, Jeesuksen kenttäsaarna tai sitten vuorisaarna Matteuksen evankeliumin luvut 5-7.   

 

Charter for Compassion on käännetty kymmenille eri kielille. Alla suomenkielinen versio.  

 

Ks. lisää aiheesta: https://www.charterforcompassion.org/charter 

 

Myötätunnon Peruskirja 

Myötätunnon periaate on kaiken uskonnollisen, eettisen ja hengellisen perinteen keskeinen asia, joka kehottaa 

aina kohtelemaan kaikkia muita niin kuin haluamme meitä itseämme kohdeltavan. Myötätunto johdattaa meitä 

työskentelemään väsymättä lievittämään kanssaihmistemme kärsimyksiä, syrjäyttämään itsemme maailman 

keskipisteenä ja asettamaan sinne jonkun muun, ja kunnioittamaan jokaisen henkilön loukkaamatonta pyhyyttä, 

kohdellen poikkeuksetta jokaista ehdottoman oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja kunnioituksella. 

On myös välttämätöntä sekä julkisessa että yksityiselämässä pidättyä johdonmukaisesti ja empaattisesti kivun 

aiheuttamisesta. Oman inhimillisyytemme kieltämistä on se, että toimii tai puhuu väkivaltaisesti ilkeyksissään, 

sovinismissaan, tai itsekkyydessään, tai että köyhdyttää, käyttää hyväksi tai kieltää toisen perusoikeudet, ja 

yllyttää vihaan alentamalla muita – jopa vihollisiamme. Myönnämme, että olemme epäonnistuneet elämään 

myötätuntoisesti ja että jotkut ovat jopa lisänneet inhimillisen kärsimyksen kokonaismäärää uskonnon nimessä. 

Siksi kehotamme kaikkia miehiä ja naisia – palauttamaan myötätunto moraaliin ja uskonnon keskeiseksi asiaksi 

– palaamaan ikivanhaan periaatteeseen, että mikä tahansa pyhän kirjoituksen tulkinta, joka ruokkii väkivaltaa, 

vihaa tai hyljeksintää on laiton – varmistamaan se, että nuorille annetaan tarkkaa ja kunnioittavaa tietoa muista 

perinteistä, uskonnoista ja kulttuureista – edistämään hyväksyvää suhtautumista kulttuurien ja uskontojen 

monimuotoisuutta kohtaan – osoittamaan tietoista ymmärtämystä kaikkien ihmisten kärsimyksille, jopa niiden 

joita pidetään vihollisina. 

Meidän on välittömästi tehtävä myötätunto selväksi, kirkkaaksi ja dynaamiseksi voimaksi meidän kärjistyneessä 

maailmassamme. Myötätunto, joka perustuu periaatteelliseen päättäväisyyteen, voi voittaa itsekkyyden ja 

pystyy murtamaan poliittiset, dogmaattiset, ideologiset ja uskonnolliset raja-aidat. Myötätunto on syntynyt 

syvästä keskinäisestä riippuvuudestamme ja se on välttämätön ihmisten kanssakäymiselle ja ihmiskunnan 

https://www.charterforcompassion.org/charter


täyttymykselle. Se on tie valistukseen ja korvaamaton oikeudenmukaisen talouden ja rauhanomaisen 

maailmanyhteisön luomiseksi. 

Lisää itsesi Dallasin alueen Suomikirkon postituslistalle: 

 

 

 

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA KAIKILLE KIRKKOON 

-Konfirmaatiomessu maanantaina, 29. 5. klo 15.00 (Memorial Day) 

 

***************************************** 

Rejoice Lutheran Church 

532 E Sandy Lake Rd  

Coppell, Texas 75019 

Pastori TT 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  
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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