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Mikä on Suomi-koulu ? Ajankohtaista

 Tässä numerossa

Huhtikuu 2019

Koulun tiedotuksia 
ja tapahtumia

YhteystiedotMuiden suomiyhteisöjen tiedotuksia

Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-18 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin 
v o i v a t o s a l l i s t u a t o i m i n t a a n 
e s i m e r k i k s i a p u o h j a a j i n a . 
Tavoitteenamme on ylläpitää ja 
kehittää oppilaiden suomen kielen 
taitoa tarjoamalla heille suomen 
kieleen pohjautuvia, oppimista innos-
tavia aktiviteetteja. Koemme tärkeäksi 
ohjata heitä arvostamaan suomalaisia 
perinteitä sekä tarjoamme oppilaille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 
T o i m i n n a n r a h o i t a m m e 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja 
lahjoituksin. Suomi-koulu toimii 
vapaaehtoisvoimin ja ets imme 
jatkuvasti uusia tekijöitä aktiiviseen ja 
iloiseen joukkoomme. Tule mukaan 
toimintaamme! Olet aina myös 
tervetullut Suomi-koululle tapaamaan 
muita suomalaisia ja rupattelemaan 
muuten vain kahvikupposen äärellä. 

SUOMIKOULULAISEN 
NIMIKILPAILU

SUOMI-KOULUN 
TULEVAISUUS

VappuPikNik
27.4 klo 11.00
Murrell Park

KEVÄTJUHLA JA 
SATUPARAATI

La 4.5 klo 10.00
Nokia-talo

Suomikoululainen

S. 23

S. 4-9

FABG, Lucky Bounce ja 
Suomikirkko S. 19-22

Puuhanurkka

S. 10-11

Harrastus 
kirjoituksia

S. 13-15

Kirjaston 
kuulumisia

S. 12

Menovinkit
S.16-17

Kuukauden kuva
S. 18



 

Niinpä vain saatiin "hiljaiset" Pääsiäisen 
päivät vietettyä, tosin ilman mämmiä 
mikä nyt odottaa siellä Lapin 
pakasteessa tuloani, makeaa mahan 
täydeltä siis odotettavissa!

Suomi-koululla on kiireiset viikot 
meneillään, hyvä että on keretty selvitä 
'sähläämisestä' (lue s.5), kun uutta 
tapahtumaa pukkaa nyt koko Suomi-
yhteisölle järjestettävän Vappu-PikNik'n 
merkeissä Murrell Park'ssa tulevana 
lauantaina kaikin herkuin (lue mainos s.
7 ). Kaikki ovat tervetulleita tähän 
kaikkien suomalaisten perinteiseen 
kevätkauden juhlaan, mistä kesä alkaa, 
myös täällä Teksasissa.

Vapun jälkeen vietämme koulun 
kevätjuhlia lauantaina toukokuun 4. 
Satuparaatin merkeissä! Kaikki luokat 
osallistuvat paraatiesitykseen, joten 
kamerat kannattaa laittaa lataukseen ja 
filmit niihin paikoilleen! Juhlasta tulee 
monella tapaa ikimuistoinen, se on 
viimeinen kerta kun olemme nykyisissä 
tiloissa. 

Muutamme Nokian uuteen 
toimipisteeseen, mistä olemme saaneet 
uudet tilat, heti kesäkuun alussa. Syksyllä 
koulu pääsee aloittamaan 
ensiluokkaisissa tiloissa, emme malta 
odottaa tätä hienoa mahdollisuutta minkä 
Nokia on meille antanut. Siis kaikki 
mukaan tähän viimeiseen nykyisissä 
tiloissa olevaan kevätjuhlaan, olet sitten 
koululainen tai et, nuori tai varttuneempi, 
olet tervetullut!

Uusia asioita tapahtuu kaiken aikaa, ole 
kuulolla ja tule mukaan koulumme 
toimintaan. Paikkoja löytyy 
johtokunnasta, ohjaajista sekä myös 
puotiin/kirjastoon tarvitaan auttavia käsiä! 
Mikään tehtävä ei ole liian suuri eikä 
pieni. Kaikki tehdään yhdessä yhteen 
hiileen puhaltamalla, ja etenkin lapsille 
lasten vuoksi hyvillä mielin suomen 
kielellä! 

Juhlistetaan koko sydämellä 
kaikkien kanssa kesän tuloa!
* La 27.4 VAPUN merkeissä filteillä hattu 
kallellaan Murrell Park'ssa!
* Ja seuraavana lauantaina 4.5 
Kevätjuhlissa satuillen!

-Pj. Leila Jäämuru
 

Puheenjohtajan 
palsta



 

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Haluatko mukaan anto isaan 
vapaaeh to i s työhön? Suomi -
koulussa on vapaana ohjaajan 
toimi.

Ota yhteyttä ja lisätietoja saat 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Tiesitkö?

Suomen 
38. eduskuntavaalit järjestettiin 
sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019, ja 
niissä valittiin 
kansanedustajat eduskuntaan vaalikaude
lle 2019–2023.[2]
Valituista kansanedustajista naisia oli 92, 
mikä oli enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Edellinen ennätys oli vuodelta 
2011, jolloin naisia valittiin eduskuntaan 
85.[3]
Ensimmäisen kerran eduskuntavaalien 
historiassa jokaisen puolueen osuus 
vaaleissa annetuista äänistä jäi alle 20 
prosentin.[4]

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/
Eduskuntavaalit_2019

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy 17.5, joka on 
kevätlukukauden viimeinen lehti.

Jos haluat lähettää juttuja, voit viestiä
suomikoululainen@suomi-koulu.com

Suomikou lu la in en

https://vaalit.fi/etusivu

Europarlamenttivaaleissa voi 
nyt myös äänestää 
ennakkoon ulkomailla. 
Pohjois-Teksasissa voi 
äänestää Irvingin Nokia-
talolla. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019#cite_note-aikataulu-3
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2011
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2011
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019#cite_note-4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019#cite_note-5
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019
https://vaalit.fi/etusivu


Suomi-koulu 
FloorballPlanetilla!!
 
Lauantai, huhtikuun 13. oli 
synkkä ja myrskyinen päivä 
eli todella mahtava tilaisuus 
pelata salibändyä 
sisätiloissa!
Suomi-koulu saapui melkein 
50 hengen joukolla Floorball 
Planetille pelaamaan 
salibändyä.
Osallistujien kirjo oli 
vauvasta vaariin ja kentällä 
nähtiin mahtavia maaleja ja 

vauhdikkaita tilanteita.
Huutosakki unohti rummut 
kotiin joten otamme 
pelisessiot uudelleen 
syksymmällä ja 
harjoittelemme kuinka 
kannustus lähtee “suurest 
syrämmest!!”
 
Suuret kiitokset kaikille 
osallistujille ja järjestäjille!!

Terveisin,
Jukka 



Ohjaajien tervehdykset ja koulun kuulumiset
      - Mika Reijonen

Lukeminen kannattaa aina

“Lukeminen kannattaa aina”, sanoi 
Professori Jörn Donner jo vuosikymmeniä 
sitten tv-mainoksessa heilutellen seteliä 
kädessään. Lausahduksen takana on 
ajatus siitä, että lukemisella kielitaito 
kehittyy ja saadaan sellaista sivistyksellistä 
pääomaa, joka on jopa arvokkaampaa 
kuin kädessä heiluva Elias Lönnrot - vai 
oliko se Alvar Aalto. Arvokas seteli 
kuitenkin.

Suomikoululaiset saivat käytännössä 
kokea Kirjaston helmet-koulukerralla, mitä 
tuo vanhemman valtiomiehen ajatus 
tarkoitti. Kotona luetuista kirjoista oli 
mukava jakaa lukuvinkkejä muille ja saada 
muiden esityksistä vinkkejä kirjoista, jotka 
saattaisivat kiinnostaa myös itseä. 
Coppellin kirjastolla kuultiin myös 
eriskummallisesta Suomi-koulun kirjaston 
helmestä, jonka tarina muuttui erilaiseksi 
aina sitä mukaa, kun lukija vaihtui. 
Hienoissa puitteissa päästiin myös 
tutustumaan synonyymeihin ja 
vastakohtiin. Kotiin lähtiessa  oli jokaisella 
kainalossa “uusi” kirja ja toisessa 
koulukerralla itse tehty kaksikielinen 
vastakohtakirja, josta aihetta voi vielä 
muistella myöhemminkin.

Arvonta käynnissä. Mistä kirjasta kuulemme 
seuraavaksi lisää?

Vastakohtien metsästykseen ei 
metsästyskorttia tarvittu. Riitti, kun kädessä 
oli vastakohtakortti, jonka sai vaihtaa 
vastakohdan tilalle.

Hetkinen! Veeti ja Heidi lukevat samaa kirjaa, 
mutta tarina kuulostaa ihan erilaiselta. Lainaa 
Suomi-koulun kirjaston helmi Utelias pieni 
kissanpentu -kirja ja lue miltä tarina kuulostaa 
sinun lukemanasi.



Terveisin,

Mika ja muut ohjaajat ja 
apuohjaajat

Synonyymien ja vastakohtien hallinnasta on 
varmasti hyötyä myös Suomi-koulun 
järjestämällä VappuPikNikillä Flower Moundin 
Murrell Parkissa lauantain 27.4. klo 11.00 
alkaen. Viikonloppuna perheet pääsevät QR-
koodiradalla kisaamaan siitä, kenellä on 
kevätpörriäinen luettu ja kieli hallussa. Tehtäviä 
ratkaisemalla saa vihjeitä, joiden avulla pääsee 
uusiin tehtäviin ja lopulta letut, munkit, sima ja 
maali jo häämöttää. Perheiden mukana tulisi 
olla vähintään yksi älypuhelin, josta löytyy 
mobiilinetin lisäksi jokin QR-
koodinlukijasovellus. Applen puhelimiin voi 
suositella esim. QR Reader for iPhone-
sovellusta ja Android-käyttöliittymään QR 
Droid-sovellusta. Nokian Windows Phoneista 
QR-koodinlukija löytyy vakiosovelluksena. 
Eikun latailemaan, jos qr-koodeja ei 
puhelimellasi ole vielä luettu. 

Suomi-koulu tarjoaa tapahtumassa lettuja, 
munkkeja ja simaa kaikille mukaan tuleville. 
Paikalla on Hakkapeliitat-moottoripyöräkerho, 
jonka moottoripyöriin pääsee tutustumaan 
tapahtumassa. Tapahtuman nimen mukaisesti 
jokainen perhe voi ottaa mukaan viltin, jonka 

päällä voi nauttia omista ja koulun tarjoamista 
antimista kauniin järven rannalla. 
Suomalaisesta vappuperinteestä poiketen 
puistossa ei saa nauttia alkoholijuomia, mutta 
koulun sima on varmasti sitäkin käyneempää. 
Suomalaiseen tapaan pidämme yhdessä 
huolen siitä, ettei meidän jälkeemme jää 
puistoon roskaa.

Vapusta toivuttua lukukausi päätetään la 4.5. 
klo 10.00 satuparaatiin, todistusten jakoon ja 
kevätjuhlaan. Kevätjuhlan teemana on satu-, 
sarjakuva- ja elokuvahahmot, joiksi kaikkien 
koululaisten toivotaan pukeutuvan. Kevätjuhlat 
ovat samalla viimeinen koulukerta Nokian 
Irvingin tiloissa, joten historian lehtien havinaa 
voi kuulla Nokia-talon koivujen alta kulkiessa. 
  

Pojat etsimässä tietokoneilla 
synonyymipareja: “Oliko se äidin 
synonyymi mani vai mami?”

Vastakohtakirjat 
valmistuivat kynän 
käänteessä.



SUOMIKOULULAISEN 
NIMIKILPAILU

Olemme Suomi-Koulun johtokunnassa 
miettineet, että pitäisikö 
Suomikoululainen-lehden nimeä 
vaihtaa... Suomikoululaisen levikkiin 
kun kuuluu paljon ulkosuomalaisia, 
jotka eivät ole tekemisissä Suomi-
Koulun kanssa. Silti olemme halunneet 
lehdessä kirjoittaa koko 
suomiyhteisölle, ei ainoastaan Suomi-
Koulussa käyville.
Haluammekin laittaa pystyyn 
nimikilpailun!

EHDOTA OMA IDEASI 
SUOMIKOULULAINEN-LEHDEN 
UUDEKSI NIMEKSI 15.5.19 
mennessä! Palkintoja luvassa 
parhaille ehdotuksille!

EHDOTUKSEN VOIT TEHDÄ ALLA 
OLEVASTA LINKISTÄ:
Klikkaa tästä

MITÄ SUOMI-KOULU 
SINULLE MERKITSEE?

Suomi-koulun johtokunta haluaisi 
kartoittaa koulun tulevaisuutta. 
Toivoisimme, että Suomi-koulussa 
käyvät perheet kävisivät täyttämässä 
nopean kyselyn, mitä suomikoulu 
merkitsee kullekin perheelle. 
Haluamme myös kuunnella kaikkien 
toiveita Suomi-koulun parhaasta 
ajankohdasta, että voisimme luoda 
sopivamman koulu-ajan kaikille, jotka 
Suomi-koulussa haluaisivat käydä!

OLE HYVÄ, JA KÄY 
ANTAMASSA PERHEESI 
MIELIPIDE SUOMI-KOULUN 
TULEVAISUUDESTA ALLA 
OLEVASTA LINKISTÄ:
Klikkaa tästä

ISO KIITOS KAIKILLE 
OSALLISTUJILLE!

http://forms.gle/HT8s26gxkckMcRwg8
http://forms.gle/8UMMG4yEojbjRwDq7


13.30

VappuPikNik
27.4 klo 11.00
Murrell Park, 
Flower Mound

Suomi-koulun järjestämä vappuinen kokoperheen 
pikniktapahtuma, jossa tarjolla Dallasin Daamien leipomia 
munkkeja ja simaa, sekä Hakkapeliittojen lettuja, sekä 
moottoripyöräajelua lapsille ja miksei myös aikuisillekin.. 
Ohjelmassa on myös koko perheiden välinen leikkimielinen qr-
koodiratakisa, jossa kielitaitoa testataan kaikilta. Kehotamme 
jokaista perhettä ottamaan väh. yhden mobiilinetillä 
varustetun puhelimen mukaan kisaan. Akun lisäksi kannattaa 
myös ladata qr-koodinlukijasovellus.

Ei muuta kuin valkolakki päähän ja Flower Moundin kauniisiin 
järvimaisemiin vappu-juhlaa viettämään!! 

KAIKKI MUKAAN!!!

Moottoripyöräajelut ja 
letut VappuPikNikillä 
tarjoaa suomalaiset 
motoristit Hakkapeliitta 
Finn Riders kerhosta. 

Hakkapeliitta Finn Riders

http://www.facebook.com/groups/121795024543245/


KEVÄTJUHLA
"Satuparaati"
La 4.5 klo 10.00
Nokia-talo 

Viimeistä koulukertaa 
Irvingin Nokia-talolla 
vietetään juhlallisesti satu-/
elokuvahahmoihin 
pukeutuneena ja 
todistukset jakaen. Lapset 
saavat marssia paraatissa 
orkesterin soittaessa Angry 
Birds tunnaria 
suomalaisuuden kunniaksi!

KAIKKI MUKAAN! 



VÄRITÄ MINUT!

SEURAA PÄÄSEEKÖ 
PUPU 
PORKKANALLE 

PELAA RISTINOLLAA!

HARJOITTELE LAUSUMAAN 
JA KIRJOITTAMAAN 
KUUKAUDEN SUOMI-SANA:

VAP-PU-PIK-NIK

PRINTTAA 
MINUT!

PUUHANURKKA
Lapsille ja 

lastenmielisille 

TIESITKÖ,
että kirahvilla on pitkän kaulansa 
lisäksi tumma kieli. Kielen väri 
suojaa sitä auringon haitallisilta 
vaikutuksilta esim. palamiselta. 
Kirahvi kurkottelee jatkuvasti 
puiden latvoihin syömään lehtiä. 
Tästä syystä kieli on usein 
polttavan auringon alla ja tarvitsee 
suojaa. 



KUUKAUDEN 
VITSI

http://www.moped.fi/materiaali/
harjoitukset/vastakohdat.htm 

http://www.moped.fi/materiaali/
harjoitukset/synonyymit.htm 

UUTUUTENA 
INTERAKTIIVISET 
TEHTÄVÄLINKIT!

Klikkaa alta linkkejä jos 
haluat tehdä erilaisia 
kieliharjoituksia Ipadin tai 
muun tablettikoneen 
kanssa

LASTEN RISTIKKO

Pikku-Kalle piti letuista

Pikku-Kalle piti letuista, mutta söi niitä 
liikaa. Äiti yritti hillitä häntä. ”Jos syö 
lettuja liikaa, niin vatsa kasvaa tosi 
paksuksi”.
Kerran Pikku-Kalle huomasi 
raitiovaunussa raskaana olevan naisen.
Pikku-Kalle juoksi naisen luo ja osoitti 
häntä sormellaan: Haa! Tiedän, mitä 
sinä olet tehnyt!
 

SUOMALAISIA 
LORUJA

ANJA AA APETUINEN 
ALLISKUKKA APSIS

Anja aa apetuinen alliskukka apsis!
Eija ee epetuinen elliskukka epsis!
Milla mii mipetuinen milliskukka 
mipsis!
Joona joo jopetuinen jolliskukko 
jopsis!
Urho uu upetuinen ulliskukko upsis!
Veera vee vepetuinen velliskukka 
vepsis!
Äiti ää äpetyinen älliskukka äpsis!
– susiemo-  

http://www.moped.fi/materiaali/harjoitukset/vastakohdat.htm
http://www.moped.fi/materiaali/harjoitukset/vastakohdat.htm
http://www.moped.fi/materiaali/harjoitukset/synonyymit.htm
http://www.moped.fi/materiaali/harjoitukset/synonyymit.htm


      - Nina Pirhonen

Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

Kirjaston ja puodin kuulumisia

Suomi-Seura ry lahjoittaa vuosittain Suomi-
kouluille kirja-avustuksen koulun 
oppilasmäärän mukaan. Tänä vuonna saimme 
15 kirjaa ja valitsimme heidän 
kirjavalikoimastaan tällä kertaa enimmäkseen 
lasten ja nuorten kirjoja. Joukossa mm. 
kuusiosainen Timo Parvelan ja Bjørn 
Sortlandin yhdessä kirjoittama Kepler62 -
avaruusseikkailusarja. Saimme myös 
täydennystä Linda Liukkaan Hello Ruby -
sarjaan ja uusia Tatu ja Patu sekä Ella-kirjoja. 
Aikuisille on Antti Tuuria ja Tuomas Kyröä. 
Tervetuloa lainailemaan!

Valmistaudumme kesällä tapahtuvaan 
muuttoon uusiin tiloihin ja siksi pyydämme 
apua poistettavien kirjojen kanssa. Meillä on 
tuplakappaleita, lahjoituksena saatuja ja 
muuten valikoimasta poistettavia kirjoja, jotka 
mieluummin annamme eteenpäin, kuin 
varastoimme uusiin tiloihin.
 

Nähdään 
kirjastolla!

t. Kirjaston väki
 



Klassikkoauto

-Matti Savolainen

Autot ovat useimmille hyvin tuttuja ja 
arkipäiväisiä kapistuksia. Useimmille auto on 
vain kallis työkalu jolla pääsee paikasta A 
paikkaan B, mukaanlukien tavaroita kuten 
vaikka ruokakaupan ostokset. Yleensä auto 
käsitetään välttämättömänä pahana joka on 
ainainen rahareikä huoltojen, vakuutuksien ja 
arvonalenemisien johdosta.

Vanhat ja arvokkaat klassikkoautot sen 
sijaan ovat harrastusajoneuvoja joita harvoin 
näkee liikenteessä. Suurin syy tietysti on että 
ne ovat harvinaisia, mutta toiseksi niillä ei 
ajeta normaalia koti-työpaikkaliikkumista. 
Niitä näkee lähestulkoon vain 
ajoneuvomessuilla yms. 
Näiden autojen arvo saattaa 
olla jopa satojatuhansia 
dollareita, joten hyvin voi 
ymmärtää että omistajat ovat 
hyvin varovaisia niiden 
kanssa.

Nykyautojen ja klassikkojen 
väliin mahtuu vähemmän 
tunnettu kategoria jota 
kutsutaan ”modern classic”. 
Tämä voisi olla 
suomennettuna 
”uusklassikot”. Tähän kategoriaan lukeutuu 
n. 20-40 vuotta vanhat erikoiset tai 
harvinaiset autot. Oletuksena on etta 
tulevaisuudessa tällaisesta autosta varttuu 
täysi-ikäisinä täysiverinen klassikkoauto.

Omasta puolesta aloitin vanhojen autojen 
harrastuksen ostamalla 1992 vuosimallin 
Volkswagen Corrado SLC:n. Muistan kun 
olin nuori ja vasta ajokortin saaneena ajelin 
VW Pololla. Mieleen on jäänyt nuoruuden 
muistikuva kun selasin Tekniikan Maailma 
lehteä ja niiden uusien autojen listaa. 
Haaveilin silloin että tuommoinen VW 
Corrado olisi mahtava peli.

Nyt siis vanhasta haaveesta tuli totta vieläpä 
että ei tarvinnut hakea lainaa pankista tai 
laittaa asuntoa myyntiin! Ostovuonna (2015) 
Corradojen myyntihinnat olivat vielä varsin 
edulliset mutta Hagertyn webbisivun 
mukaan Corradojen hinnoissa alkoi näkyä 
lievää noususuhdannetta. Nyt (2019) 
Corradojen arvot ovat lähes tuplaantunut 
sitten 2015:n! Jos sattuu valitsemaan oikean 
auton oikeaan aikaan auto voi olla 
sijoituskohde. 

Nykyään Corradot ovat harvinaisia koska 
niitä tehtiin vain 1988-1995 välisenä aikana 
maailmanlaajuisesti alle 100.000 kappaletta. 
Corrado oli hyvin kallis auto eikä se myynyt. 
(Kukapa haluaa ostaa kalliin volkkarin kun 
melkein samalla rahalla sai Porschen?) 
Corrado oli kuitenkin hyvin moderni auto 
aikanaan. On sanouttu että se oli liian paljon 
aikaansa edellä jotta se olisi menestynyt.

Kun aloittaa vanhojen autoja harrastuksen 
niin joutuu varautumaan siihen että 
korjattavaa ja entisöitävää tulee riittämään. 
Merkkiliikkeeseen ei kannata viedä mitään yli 
15 vuotta vanhaa autoa; ei heillä ole enää 
niihin varaosia tai edes mekaanikkoja jotka 
ymmärtävät vanhojen auton päälle. 

Korjaukset tulee tehdä 
pääsääntöisesti itse mutta 
joitakin erikoisprojekteja 
(kuten istuinten 
uudelleenverhoilu) voi 
viedä johonkin 
semmoiseen työhön 
erikoistuneeseen 
paikkaan. Tietysti omat 
korjaukset vaativat 
kasapäin työkaluja mutta 
pitkällä tähtäimellä se 
kannattaa.

Vanhojen autojen harrastus ei tietenkään 
sovellu kaikille. Se vaatii hyvää tietämystä 
autojen mekaaniikasta, elektroniikasta (vanhan 
elektroniikan vikojen analysointi ja korjaaminen 
ilman nykyaikaista OBD-II diagnostiikkaa on 
aika haastavaa) ja yleistä kätevyyttä 
kaikenlaisten työkalujen käytössä. Varaosien 
löytäminen voi olla myös haastavaa, ja jossakin 
tapauksissa voi joutua valmistamaan itse 
puuttuvat varaosat. Mutta sitten kun olet 
korjannut jotakin ja parantanut autoa päivä 
kerrallaan paremmaksi niin siitä tulee mukava 
mieli joka kerran kun pääset ajamaan autoa ja 
tiedät että oman työpanoksen johdosta auto on 
tähän kuntoon saatettu. 

 



Esimerkkinä listaus mitä osia tai 
korjaustoimenpiteitä olen omalle 
Corradolleni tehnyt 2015 lähtien: 

Cat repair

Hub cap

Owners manual

Bentley repair manual

Turn signals

Control arms

Hatch straps

Tie rod ends

Steering rack boots

Instrument panel bulbs

Glove box bulbs

Rear ceramic brake pads

Ball joint

Oil cooler O-rings

ABS Pressure accumulator recharge

Throttle Position Sensor

Key blanks

Throttle body

Crankshaft sensor O-ring

Washer reservoir

Oil filter housing O-ring

oil change Castrol Edge 0W-40

Keyless entry system

Seat rail cover

Passenger side mirror

Key blank

Back seat upholstery repair

Left front bottom air guide

VW Keyless Entry alarm module

iKeyless remote

Jim Ellis VW parts

Josh Nelson parts

Rear speaker shelf with grille

Front turn signals

Radiator fan cover, front door speaker 
grille

Front turn signals

Fog lights

ECU + AutoTech Q-chip

iKeyless remote

R134a refrigerant

VW Keyless Entry alarm module

Expansion valve cover

Stickers

NK automotive parts

Wiper arm caps

Leather shift knob

02A shifter bushing kit

Window roller repair kit

OEM catalytic converter

Door striker pins

Oil change Mobil 1 10W-40

E-brake handle

02A shifter rebuild kit

CV joint kit

Fog light lenses

Bosch Crank sensor

RSK Street Coilovers

180-230lbs springs for back

Coolant hose + hose repair kit

1.8T IAT sensor

G60 headlights

Left inner tie rod

AC compressor

R134a expansion valve 

Antenna

Nitto Tires

Mount tires Discounttire

Oil change Mobil 1 10W-40

Receiver/Dryer

Santech MT2620 oring kit

3x12oz R134a

PAG 46 oil

Flush AC, install compressor, recharge

INA strut bearings

350lbs springs for front

Front VW badge

Fuel Pressure Regulator O-ring kit

rear knock sensor

front knock sensor

Replaced spark plugs

Mobil 1 15W-50

Wabco ABS accumulator

Coolant line set

spark plug wires

Front engine mount

Front strut upper bushings

Hatch struts

Rear right engine mount

Rear left engine (trans) mount

Fan Control Module

Spark plugs

Mobil 1 15W-50

Oil dipstick funnel

Brake fluid change

Turn signal and wiper stalks, wiper 
arms

Right front wheel bearing

Front sway bar end links

Coolant flush

Left front wheel bearing

Install front knock sensor
 



Classic Cars

-Matti Savolainen

Cars are an everyday object to most people. For 
most, the car is just an expensive tool to get from A 
to B, including carrying goods like groceries. 
Usually, a car is considered to be a necessary evil, 
which is a money pit due to maintenance, 
insurance and depreciation.

Old and valuable classic cars, on the other hand, 
are collector vehicles that are rarely seen in traffic. 
The main reason, of course, is that they are rare, 
but secondly they are not used for daily drive 
commute. Normally they can only be seen at 
vehicle fairs, etc. The value of these cars can be as 
much as hundreds of thousands of dollars, so you 
can understand that the owners are very careful 
with them.

There is a lesser known category called "modern 
classic" between modern cars and true classics. 
This category includes some 20-40 years old 
special or rare cars. It is assumed that in the future, 
a modern classic car will mature into a classic car.

In my case I started my old car hobby by 
purchasing the 1992 Corrado SLC in 2015. I 
remember when I was young and I was driving my 
VW Polo. I recall a moment in my youth when I was 
browsing the Finnish “Tekniikan Maailma” 
magazine and the list of new cars. I wished that I 
could have VW Corrado one day.

So now the old dream came 
true and I didn't need to get a 
loan from the bank or put my 
house for sale! In the year of 
purchase (2015) sales prices 
for Corrados were still quite 
low, but according to Hagerty 
website, Corrado prices 
started to show a slight 
upturn. Now (2019) Corrado 

values have almost doubled since 2015! If you 
happen to choose the right car at the right time the 
car can be an investment.

Today, Corrados are rare because they were made 
only in the period 1988-1995 worldwide with less 
than 100,000 total. Corrado was a very expensive 
car and didn't sell much. (Who wants to buy an 
expensive VW when a Porsche could be bought 
almost the same money?) However, Corrado was a 
very modern car in its time. It has been said that it 
was too much ahead of its time to be successful.

When you start your old car hobby, you have to be 
prepared for lots of repairs and restoration work. 
Good luck bringing 15 years or older car to the 
dealer; they no longer have spare parts or even 
mechanics who understand these old cars. The 
repairs should be done mainly by yourself, but 
some special projects (such as seat upholstery 
rebuild) can be taken to some kind of specialty 
shop. Of course, fixing things yourself require a lot 
of tools but in the long run it is worth it.

As an example, here is listing what parts or repairs I 
have made for my Corrado since 2015:

On previous page

 



Menovinkkejä

THE 69 EYES
MXMS, The Nocturnal 
affair
Gas Monkey Bar N' Grill

Ma 6.5.19 klo 19.00
Lippuja:
Tästä

ISMO LEIKOLA
ISMO
Hyena's Comedy 
Nightclub Plano
1941 Preston Rd. #1030
Plano, TX 75093

2-4.5 eri aikoja kaikille 
päiville
Lippuja:
Tästä

http://www.gasmonkeybarngrill.com/event/1823147-69-eyes-dallas/
http://www.prekindle.com/event/94988-ismo-plano


Haluaisin kutsua koko Suomi-yhteisön 
katsomaan huikean hienoa Porgy and 
Bess -esitystä Fort Worth Oopperaan. 
Kovaa kansainvälistä uraa tekevä 
baritoni Thomas Cannon vierailee Fort 
Worthissa Porgyn 
roolissa. Sensaatiomainen Indira 
Mahajan on laulunut Bessin lukuisien 
oopperatalojen Porgy and Bess -
produktioissa ympäri maailmaa, 
mm. Washington, Chicago, Los Angeles, 
Geneve, Pariisi ja Moskova.

Maailmankuulun ohjaajan Francesca 
Zambellon tuotanto esitetään kolme 
kertaa: perjantaina 26. huhtikuuta klo 
7.30PM, sunnuntaina 28. huhtikuuta klo 
2:00PM ja tiistaina 30. huhtikuuta klo 
7:30PM. Laitan mielelläni teille 
erinomaisen tarjous-koodin. Alla 
englanninkielinen teksti.

Yst. terv.
Tuomas

DID YOU KNOW that taking your family 
to Fort Worth Opera costs less than 
going to an NFL game? And just as 
much DRAMA!
 
This April I invite you to 
experience the great American 
opera, Porgy and Bess. Terrific baritone 
Thomas Cannon stars alongside 
sensational soprano Indira Mahajan, who 
has brought audiences to their feet 
from Washington to Paris.
  
Bring your family (or a date) -- and 
see top stars from better seats than at an 
NFL game! Get your tickets 
at www.fwopera.org
 
Come out and enjoy Fort Worth Opera!

Tuomas Hiltunen
General Director
Fort Worth Opera

OSTA LIPUT TÄSTÄ

SAAT 30% ALENNUKSEN KUN 
KÄYTÄ KOODIA “PORGY30”

http://www.fwopera.org/
https://www.fwopera.org/porgy-and-bess?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=6c6739364a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_24_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_-6c6739364a-&mc_cid=6c6739364a&mc_eid=%5BUNIQID%5D


KUUKAUDEN 
KUVAT
-Kulkupelejä



Pysy kuulolla tulevista tapahtumistamme. 
Lue lisää toiminnastamme ja liity jäseneksi. 
Toivotamme myös uudet yritysjäsenet 
tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

KIHO, tervetuloa Teksasiin ja 
FABG:n yritysjäseneksi!

Kiitämme kaikkia jäseniämme yhteistyöstä!

Twitter LinkedIn

www.fabg-dallas.com     info@fabg-dallas.com

https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
http://www.fabg-dallas.com
http://www.fabg-dallas.com
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-corporate-annual-membership
https://twitter.com/FABGDallas
https://www.linkedin.com/company/finnish-american-business-guild/
http://www.fabg-dallas.com
mailto:info@fabg-dallas.com


 
 
Lucky Bounce Golf Club, suomalaisten oma 
golfseura DFW:n alueella, järjestää vuosittain 
sekä leikkimielisiä että enemmän kilpailuhenkisiä 
golftapahtumia. 

Golfkauden ensimmäinen leikkimielinen "Finn
Fun"-parikilpailu pelataan tänä vuonna lauantaina 
18. Toukokuuta. Turnauskenttä ilmoitetaan 
pelaajille turnausviikolla ja ensimmäiset tiiajat 
tulevat olemaan puolen päivän maissa.
Tapahtumaan voi ilmoittautua alla olevaan 
emailiin joko yksin tai haluamansa parin kanssa. 
Lisätietoja seuran toiminnasta saa myös saman
emailin kautta. Tervetuloa ja rohkeasti mukaan!
luckybouncegolfclub@gmail.com 

Löydät seuran myös 
Facebook:sta: Lucky Bounce 
Golf Club

FINN FUN GOLF 
TAPAHTUMA
ON KAIKILLE AVOIN
(sinun ei tarvitse olla seuran
jäsen osallistuaksesi)
ilmottaudu nyt

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


KONFIRMAATIO

Maanantaina (Labor Day), toukokuun 27. 
päivänä neljä nyt rippikoulun suorittanutta 
nuorta konfirmoidaan: Julia Lehto, Joona 
Peltonen, Luukas Peltonen ja Sofia Simula.

Rippikoululla on pitkät perinteet. Voidaan 
sanoa, että Jeesuksen opetuslapset olivat 
ensimmäiset rippikoululaiset. He taas 
opettivat muita, jotka ottivat kasteen sen 
merkiksi, että halusivat tulla osaksi 
Kristuksen kirkkoa.

Kun lapsikaste yleistyi toisella vuosisadalla, 
heräsi tarve opettaa nuorille kastetuille 
aikuisille sen uskon sisältöä, johon heidät 
oli kastettu – syntyi rippikoulun 
ensimmäiset muodot. 

Rippikoulun tarkoituksena on perehdyttää 
nuoria ei ainoastaan evankelisluterilaisen 
kirkon opetukseen ja elämään, vaan 
myöskin elämään ”kristillisesti”. Tällä 
tarkoitetaan eettisesti hyveellistä elämää. 
Kristillisessä perinteessä on viitattu 
kardinaalihyveisiin: viisaus, rohkeus, 
kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja 
näiden lisäksi teologisiin hyveisiin: usko, 
toivo ja rakkaus. Rippikoulussa opimme, 
mitä näillä kaikilla hyveillä tarkoitetaan.

Suomessa rippikoulun käyminen antaa 
oikeuden kirkolliseen avioliittoon 
vihkimiseen. Konfirmaatio antaa lisäksi 
oikeuden tulla kummiksi, osallistumaan 
itsenäisesti ehtoolliselle ja 16 vuotta 
täyttänyt seurakunnan jäsen saa myös 
äänestää kirkollisissa vaaleissa.
 
Tervetuloa mukaan tukemaan upeita 
seurakuntamme nuoria heidän 
konfirmaatiojuhlassaan.

  (Huom! ajat ja viikonpäivä)

Maanantaina, toukokuun 27
 
● Konfirmaatioharjoitus klo 14 
● Konfirmaatiomessu klo 15 jonka jälkeen 
rippikoululaisten vanhempien tarjoamat 
kirkkokahvit

Voit kirjautua Suomikirkon sähköpostilistalle 
tästä (käytä QRC sovellusta) tai sitten 
lähettämällä sähköpostin 
dallas.suomikirkko@gmail.com

Nähdään kirkolla!

Pastori Jarmo Tarkki
Jarmo.tarkki@socalsynod.org
(805)350-1667

 

 

Kaikki messut:
Rejoice Lutheran Church

532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019

Sydämellisesti tervetuloa! 
 

mailto:Jarmo.tarkki@socalsynod.org


Ohjaajat

Heidi Keskimaula
Pallerot, Omput ja Pellet (0-3v)
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit (3-4v)
rollit@suomi-koulu.com

Audrey Thompson
Aapelit (5-6v)
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Koululaiset (6-8v)
Isot Koululaiset (8-15v)
koululaiset@suomi-koulu.com

Sofia Salonen
Tex-lapset
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat
Samuli Hirvilampi
Isabela Kaarto
Emma Kuusela-Lovely
Sofia Simula
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Anu Keskimaula
sihteeri@suomi-koulu.com

Piia Coyne
suomikoululainen@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Piritta Karhu
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster@suomi-koulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen


