
LASKIAISEN AIKA

Vaikka Teksasissa Dallasin alueella ei lunta olekaan, on aika vaalia

suomalaisia perinteitä. Pulkilla tai kelkoilla emme pääse laskemaan, mutta

Laskiaistiistaina voimme aina syödä hernekeittoa, pannukakkua ja

laskiaispullia. Yhteisömme jäsenet leipoivat laskiaispullia, joita myytiin So-

men välityksellä ja Suomi-puodilla.

 

Suomi-Koulu on vauhdissa ja mukaan mahtuisi vielä monta lasta. Laittakaa

viidakkorumpu soimaan, jotta saamme mukaan kaikki Dallasin alueella

asuvat suomalaiset tai Suomen sukujuuriset lapset mukaan!

 

Ilmoittautumiset ovat alkaneet Suomi-Koulun järjestämään Kevät-leiriin,

joka on avoin kaikille Suomi-yhteisön jäsenille. Kaikki siis mukaan luonnon

helmaan nauttimaan mökkeilyn tunnelmasta!
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YKSINÄISYYS JA
SYRJÄYTYMISEN
LISÄÄNTYMINEN!
PJ .  LE ILA  JÄÄMURU

Suomi-yhteisössämme meitä yhdistää suomen

kieli, suomalaisuus ja sen kulttuuri sekä erilaiset

toimintatavat elämäntilanteisiin. Suomalaisten

hiukan poikkeavat tavat (paikallisiin verrattuna)

aiheuttavat joskus erilaisuutta, mikä saattaa

johtaa huonommuuden tunteeseen, omien

tarkoitusperien epäröintiin ja lopuksi jopa niiden

muuttamiseen. Jos emme ole tarpeeksi vahvoja

ja epäilemme muutoksen tärkeyttä, saatamme

itsemme monesti tilaan missä emme ole

onnellisia/tyytyväisiä vaan olemme ahdistuneita.

Kun ahdistumme, vetäydymme ja alamme

kokemaan yksinäisyyttä. 

 

Yksinäisyys on yksi suurimmista nykyajan

ihmisten tuntemista tunteista, vaikka näin ei

pitäisi olla. Meillä on kaikki mitä nyky-yhteiskunta

voi antaa tietotekniikan turvin, mutta se ei

autakaan hälventämään yksinäisyyttämme, vaan

monesti se korostaa sitä ja antaa ahdistuksen

vain kasvaa yhä enemmän. Yksinolo on tyypillistä

suomalaisuutta. Meillä on ollut kyky olla yksin

ilman jatkuvaa ääni- ja/tai näköärsykkeitä, ja

olemme myös osanneet hallita yksinoloa. Ovatko

suomalaiset menettämässä nämä kyvyt, tämän

yhden puhuttavimmista luonteenpiirteistämme? 

OLETHAN YSTÄVÄ JA YSTÄVÄLLINEN,
ETHÄN JÄTÄ KETÄÄN YKSINÄISEKSI!

Kukaan ei halua olla yksinäinen! Saako olla

erilainen, vai onko oltava 'samanlainen' kuin

muutkin?  Saako olla perinteisen

suomalainen; 'maan hiljainen', mietteliäs,

hieman arka ja ujo, omissa oloissa viihtyvä,

hiljaisuutta rakastava, ulkoilusta nauttiva? Saa

olla! Annetaan kaikille mahdollisuus tuntea

olevansa yhtä arvokkaita omine

mielipiteineen ja ajatuksineen. Kehutaan ja

annetaan myönteistä palautetta kaikille.

 

Yksinäisyys ja yksinolo, ihmisten jatkuva

lisääntyvä paha olo ja syrjäytyminen, nuorten

tyttöjen vääristynyt käsitys naiseudesta ja

poikien ajatusmaailma tyttöjen

esineellistämisestä ovat maailmanlaajuisia

huolia jotka laittavat miettimään monia

ammattikasvattajia sekä

vanhempia. Yhdenkin, tytön tai pojan,

vääristynyt käsitys omasta itsestä ja elämästä

voi aiheuttaa pysyviä vaurioita ja johtaa

todelliseen yksinäisyyteen, joka jättää

lähtemättömät jäljet koko loppuelämäksi ja

voi johtaa elämänmittaiseen yksinäisyyteen. 

 

Olethan ystävä ja ystävällinen, ethän jätä

ketään yksinäiseksi. Tehdään maailmasta

kaikille mieluinen ja elettävän hyvä, tätä me

tuemme Suomi-koulussa! 

 

Tule kanssamme leireilemään ystävyydellä

ystäviemme kanssa!

http://www.suomi-koulu.com/


Suomi-yhteisön kevät-leiri 
3.- 5.4.2020

Suomi-koulu järjestää kevät-leirin

Cherokee Village Resort'ssa 3.-5.4

2020. Haluaisimme mukaan paljon

suomikoululaisia kuin myös kaikkia

suomi-yhteisön halukkaita yksilöitä.

Osallistumismaksu:
$20/leiri/hlö

Maksu kattaa majoituksen,
ruoan ja seuran koko

viikonlopuksi

OHJELMA (alustava)
 
perjantai (3.4.)
17.00 – 20.00 tulo ja majoittautuminen (perheittäin omiin
mökkeihin)
18.00-21.00.  iltapala
 
lauantai (4.4.)
7.30 – 9.00  aamuaskareet ja aamupala
10.00 – 12.00 ohjattua toimintaa
12.00 – 13.00 lounas
13.00 – 15.00 ohjattua toimintaa
17.00 – 18.00 illallinen
18.00 – 21.00 iltaohjelmaa nuotiolla
 
sunnuntai (5.4.)
7.30 – 9.00  aamuaskareet ja aamupala
9.00 – 12.00 vapaata ohjelmaa
12.00 – 13.00 kevyt lounas
13.00 – 14.00 kotiinpaluu

Koirat myös
tervetulleita!

Ilmoittaudu
leirille tästä

Katso leiri
traileri tästä

http://www.suomi-koulu.com/
https://suomi-puoti.square.site/product/kev-tleirin-2020-varausmaksu/132?cs=true
https://youtu.be/0dxWeu0Ty8w


Viime kerralla Suomi-koulu kokoontui 
 miettimään ystävänpäivää ja ystävien
merkitystä. Oppilaat saivat kertoa heidän
parhaasta ystävästä. Toisten ystävät oli
koulusta tai harrastuksista ja toisten taas
omasta perheestä. Monet lapset toivat
esille ihania asioita, joita ystävän kanssa
voi tehdä: leikkiä, pelata, jutella ja nauraa.
 
Yhteisleikkien myötä opettelimme, kuinka
tärkeää on luottaa ystävään sekä aina
kuunnella tarkkaan ja kiinnittää huomiota
siihen, mitä ystävä sanoo. Lopuksi oppilaat
askartelivat omille ystävilleen kortin ja
korun lahjaksi. Toivottavasti kaikilla oli
ihana ystävänpäivä ja nähdään taas ensi
kerralla Suomi-koulussa ilmaisutaidon
parissa!

Suomi-koulun uutisia

http://www.suomi-koulu.com/


La 22.2

klo 11.11

Suomi-koululla
harjoitellaan lavakarismaa

Tule mukaan
harjoittelemaan
näyttelemisen

alkeita! 3100 Olympus Blvd,
Dallas, TX 75019

  

Tule koululle
laskiaispullalle ja

kahville!

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.suomi-koulu.com/


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden

vitsi

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

LAS-KI-AIS-TIIS-TAI

LIU LAU LASKIAISTA.
MEILLE PITKII PELLAVII JA
NAAPURILLE
TIPPUROI,TAPPUROI.
 
LAI LAI LASKIAISTA.
LIPO LIPO LIINAA,
KASVA PITKÄÄ PELLAVASTA,
PUTELIS ON VIINAA,
MIUL SILKII,SULKKULOI,
MUIL,TUPPU TAPPUROI!

 

Eräs mies oli ostamassa
hevosta. Mies kysyi, miten
hevonen liikkuu. Myyjä
vastasi:– Sano "huh huh" niin
hevonen juoksee ja "aamen"
niin se pysähtyy.Mies osti
hevosen ja nousi satulaan.
Hevosen juostessa kohti
jyrkännettä mies alkoi
rukoilemaan, ja lopetti
rukouksen sanomalla
"aamen". Hevonen pysähtyi ja
siihen mies sanoi: "sepä oli
täpärällä, huh huh".

Ristinolla

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Kuukauden tiede
kysymys

Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
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!

 USEIMMISSA maissa kalentereissa on
helmikuun kohdalla tosiaan  vain 28 päivää. Se
johtuu vanhasta roomalaisesta kalenterista.
Kun Rooman kaupunki perustettiin 700-luvulla
ennen ajanlaskun alkua, otettiin käyttöön
kalenteri, jossa oli vain kymmenen kuukautta.
Kaupungin toinen kuningas Numa
Pompilius lisäsi kalenteriin tammi- ja
helmikuun, joista jälkimmäinen valikoitui
vuoden viimeiseksi kuukaudeksi.Roomalaisilla
oli yhtenä tärkeänä kalenteripäivänä idus eli
kuukauden keskimmäinen päivä. Tästä johtui,
että kuukausien pituuden piti olla joko 29 tai
31 päivää.Koska vuoden pituudeksi laskettiin
silloin 355 päivää, oli yhden kuukauden oltava
pituudeltaan vain 28 päivää. Sellaiseksi
valikoitui vuoden päättävä helmikuu. Vuoden
alku siirtyi sittemmin tammikuuhun, mutta
toisen kuukauden pituuteen ei kajottu.Myös
karkauspäivä vakiintui varhain helmikuulle.
Siksi joka neljäs vuosi helmikuu kestää 29
päivää.
 
Asko Palviainen
erikoissuunnittelija
Helsingin yliopiston almanakkatoimisto

Miksi juuri helmikuussa on 28
päivää?

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi
http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Kirjaston
Facebook sivut

tästä
Tervetuloa kirjastolle kahville ja selailemaan
uusimpia numeroita koululle tilatuista
lehdistä. Vaihtoehtoina on tällä hetkellä
Tekniikan Maailma, Eeva, Vauva ja Voi hyvin -
lehdet, ja valikoima tulee uudistumaan
hieman kevään kuluessa. Kirjasto palvelee
koko Dallasin alueen Suomi-yhteisöä ja on
auki joka arkipäivä klo 11.30 – 13.30. Jos et
pääse arkena käymään, voit tulla Suomi-
koululauantaisin, jolloin olemme auki klo 11 –
13.
 
Puotiin saamme täydennystä kerran tai pari
kuukaudessa. Nyt on myytävänä taas
sinappia, siirappia, vaniljasokeria ja
lakkahilloa, mitkä ovat olleet välillä loppu.
Karkkihyllyyn on saatu Tupla-patukoita,
täytelakuja ja erilaisia salmiakkeja.
 
Kirjastoa pyöritetään täysin
vapaaehtoisvoimin, ja tuotot käytetään
Suomi-koulun hyväksi. Jos olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä Leilaan. 
 
Nähdään kirjastolla!
 
t. Kirjaston väki

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


estää nivelreumaa ja jännetulehduksia
stimuloi aivoja
vähentää stressiä
kohottaa mielialaa
kehittää motorisia taitoja
kohottaa itseluottamusta
parantaa keskittymiskykyä

Neulominen tai kutominen ei ole enää
vain vanhojen mummojen harrastus. Kuin
intuitiivisesti sattuman kautta aloimme
ystävieni kanssa yhdessä porukalla
neulomaan. Osa meistä on neulonut jo
vuosia, ja osa pakon sanelemana
yläasteella viimeksi kutonut 
vuosikymmeniä sitten sukkia tai
villapaitoja.
 
Olin kuullut neulomisen
terveysvaikutuksista, mutta kun aloin
lukemaan aiheesta enemmän,
neulomisen terveysvaikutukset ovat kuin
minulle tehty. 
 
Suurimpana hyötynä itselle tällä hetkellä
on stressin lievittäminen. Neulomisen on
listattu auttavan moneen asiaan:

 
Mikä onkaan mukavampaa kuin tavata
ystäviä ja viettää mukava jutusteluhetki
yhdessä käsitöiden parissa. Siinä saa
samalla parannettua maailmaa ja omaa
mielialaa. Alla olevista linkeistä voi käydä
lukemassa kyseisiä artikkeleita, joista opin
kutomisen hyödyistä.
 

Neulomisterapiaa
Piia Coyne

Askelterveyteen.com

Kodin kuvalehti

Suomi on monesti päässyt
maailmankartalle eriskummallisten
kilpailujen taholta. Suomesta on lähtöisin
eukon kannon, hyttysen tapon, kännykän
heiton ja kumpparin heiton
maailmanmestaruus kisoja, unohtamatta
tietenkin saunomisen
maailmanmestaruuskisoja.
 
Nyt listalle voidaan lisätä myös
Heavyneulonnan MM-kisat. Suomi on ollut
Heavymetallin kärkimaa omaamalla eniten
Heavy metal bändejä per capita jo vuosia.
Tänä vuonna Joensuussa järjestetään
historian toiset Heavy Metal Knittingin
MM-kisat. Turnaus tuo paikalle
neulontaryhmiä ympäri maailmaa, ja
ensimmäisen MM-tittelin kisojen
historiassa voitti joukkue nimeltä Giga
Body Metal Japanista. 
 
Seuraavat MM-kisat mossataan
Joensuussa 15.-16.7. Alla olevista linkeistä
voit käydä katsomassa mistä tässä
hassussa Heavyneulonnassa on oikein
kyse. 

heavymetalknitting.com
Taito.fi

https://askelterveyteen.com/lankaterapiaa-neulomisen-hyodyt/
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi_hyvin/terveys/kuusi_yllattavaa_tapaa_joilla_neulominen_parantaa_terveyttasi
https://heavymetalknitting.com/
https://www.taito.fi/heavyneulonnanMM


Launtaina 8.helmikuuta Dallasin Daamit
pitivät vuotuisen sääntömääräisen
kokouksensa, ja viettivät Ystävänpäivä-
iltaa Tea Hatzmannin kotona Planossa. 

Meitä oli koolla kaksikymmentä eri ikäistä
suominaista eri puolelta Dallas Fort
Worthin suuraluetta ja iltamme kului
rennosti suomeksi rupatellen. Toki
nautimme myös illallista jutustelun
ohessa. 

 
Kokouksen aikana kävimme mennyttä
vuotta läpi ja suunnittelimme tulevaa. Pari
muutosta tapahtuu johtokunnassa, ja nyt
kaivattaisiin uutta sihteeriä ja lisää
aktiivisia puuhanaisia Daamien
johtokuntaan / tiimiin.



 
Dallasin Daamit (Aiemmalta nimeltään The Finnish Womens Club – Suomalaisten Naisten
Yhdistys (SNY)) on toiminut vuodesta 1998, jolloin se perustettiin auttamaan naisia ja heidän
perheitään sopeutumaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan Dallasin suuralueella. Dallasin
Daamien tavoitteena on edelleen tarjota tietoa, tukea, iloa, seuraa, ystävyyttä ja tehdä
yhteistyötä muiden Dallasin alueen suomitahojen kanssa. 

Terveisin,
Dallasin Daamien johtotiimi
 
Inga Koponen pj.
Anne Metso rahastonhoitaja
Anu Keskimaula
Katri Lappalainen
Kati van Heyningen-
Papinniemi
Paula Jousmäki

 
Seuraavan kerran Dallasin Daamit on
kutsuttu Semiannual Sip & Shop
yksityistilaisuuteen Apricot Lane Legacylle
sunnuntaina 1.maaliskuuta klo 17-19,
mistä jatkamme omakustanteiselle
yhteisillalliselle. (mainos s.4)
Mikäli olet alueelle vastikään muuttanut tai
muuttamassa oleva suomalainen nainen,
tule mukaan toimintaan. 

Linkki

https://www.facebook.com/groups/1401721229889229/
https://apricotlaneboutique.com/store/plano/
https://apricotlaneboutique.com/store/plano/


Killan jäsenenä saat
jäsenalennukset myös
näistä tapahtumista.
Lisäohjeita osoitteesta
info@fabg-dallas.com.
Liity Kauppakillan
jäseneksi tästä.
www.fabg-dallas.com
 

http://www.fabg-dallas.com/
https://www.faccdallas.com/european-american-flight-forum-2020
http://sacctx.chambermaster.com/events/details/sacc-dallas-after-work-mingle-3646
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
http://www.fabg-dallas.com/


Miten olisi paaston laita?
 
Elämme yhteiskunnassa ja kulttuurissa,
mikä perustuu loppumattomaan
tarpeiden tyydyttämiseen. Eikä pelkästään
siihen vaan myöskin uusien tarpeiden
jatkuvaan synnyttämiseen, sellaistenkin
mistä emme ole olleet edes tietoisia.
Mainosteollisuus syytää eteemme mitä
keinotekoisimpia tuotteita ja palveluita—
joiden väitetään tekevän meidät
onnellisiksi. Sanoma on selvä:
tarvitsemme lisää ja lisää, ja mieluiten
uutta ja ennenkokematonta. Elämme
oravanpyörässä.
 
Paastonaika, johon pian laskeudumme,
toimii kulutusyhteiskunnan kritiikkinä.
Paasto muistuttaa meitä siitä, että
tasapainoinen ja mielekäs elämä ei
perustu keinotekoisten tarpeiden
tyydyttämiseen vaan pikemminkin elämän
arvojärjestyksen ja kulutustottumusten
arvioimiseen ja tarvittaessa myös
muuttamiseen.
 
 

KIRKKOUUTISIA

Paasto muistuttaa meitä siitä, että on
hyödyllistä aika ajoin kieltäytyä joidenkin
tarpeiden kuten vaikkapa syömisen,
juomisen, viihteen ja kuluttamisen
tyydyttämisestä jonkin itsevalitun
korkeampiarvoisen tavoitteen vuoksi.
Paasto auttaa meitä itsekontrollin
kehittämiseen. Se kasvattaa luonnetta.
 
Paasto ohjaa meitä myös sellaisten
kulutustottumusten omaksumiseen, jotka
säästävät luontoa ja ympäristöä. Entäpä
jos kävelisinkin lyhyen matkan autolla-
ajamisen sijaan? Entäpä jos pitäisinkin
mukanani omaa kassia ostoksilla
käydessäni kertakäyttöisten sijaan?
Mitäpä jos ruokaostoksia tehdessäni
kieltäytyisin joistakin tuotteista, mitkä
vahingoittavat ympäristöä ja eläinkuntaa?



 
 
Kristillinen paasto ohjaa meitä
evankeliumin keskeisen sanoman,
Kristuksen kärsimyksen, ristinkuoleman ja
ylösnousemisen muistamiseen ja
tutkisteluun. Paasto auttaa hiljentymään
ja rukoilemaan. Entäpä jos viihdeohjelman
sijaan avaisinkin Raamatun tai
hartauskirjan ja ravitsisin sieluani
hengellisellä sanomalla?
 
Paasto on positiivinen ja iloinen kutsu
ihmisenä ja kristittynä kasvamiseen.
 
Pastori Veli-Matti Kärkkäinen
 
 
 
 
Tänä vuonna paastonaika alkaa
laskiaistiistain jälkeisestä päivästä,
tuhkakeskiviikosta 26. helmikuuta ja
päättyy pääsiäislauantaina 11. huhtikuuta.
 
 
 
 
 

 
Saadaksesi Dallasin alueen Suomikirkon
uutislehden, lähetä sähköposti Anita
Finifrockille osoitteeseen
Dallas.suomikirkko@gmail.com tai skannaa
alla oleva QRC 
 
 
 
 
 
Sydämellisesti tervetuloa! All Are Welcome!
 
Hyvää ja siunattua kevättä,
 
Pastori Jarmo Tarkki
jarmo.tarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667

Suomikirkon kevään 2020 ohjelma:
 
Lauantaina, huhtikuun 11. klo 17 
Pääsiäismessu 
 
 
Dallasin Suomikirkon tilaisuudet
järjestetään Rejoice Lutheran Churchillä,
532 E Sandy Lake Rd, Coppell, Texas
75019.



Meno
vinkki

VINKIT

Ismo Leikola
Koomikko

 

Pe ja la 13. - 14.3
Hyena's Comedy club

Fort Worth
Lippuja tästä

Oak Pointe Park and
Nature Preserve
5901 Los Rios Blvd.
(Between Jupiter and
Parker Road)Plano,
TX 75074

Klikkaa kuvia

Planon suurin puisto 800 eekkerillä,
8 mailia betoni lenkkipolkuja ja 5
mailia pehmeitä polkuja Rowlett
Creekin varrella. Alueelta löytyy
ampfiteatteri, luontokeskus, puisto,
paviljonki, vessat ja WiFi
 

Lenkki
vinkki

https://www.prekindle.com/events/hyenasfortworth
https://ismo.fun/
https://www.google.com/maps/place/Oak+Point+Park+and+Nature+Preserve/@33.035715,-96.723407,12.18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sOak+Pointe+Park+and+Nature+Preserve!3m4!1s0x864c198d37b8787b:0xc20b83989b1ad5!8m2!3d33.0576988!4d-96.67129
https://www.plano.gov/Facilities/Facility/Details/23
http://ismo.fun/tour/


MAINOKSIA

Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan

kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena

Tiainen

HENILOKOHTAISTA, AMMATTITATOISTA JA LUOTETTAVAA
KIITEISTONVALITYSPALVELUA SUOMEN KIELELLA.

 
JOS OLET MIETTIMASSA TALON OSTAMISTA TAI MYYMISTA DFW ALUEELLA
TAI VAIKKAPA TARVITSET REMONTTIVINKKEJA TAI HANDYMAN PALVELUJA

SOITA PAULALLE. MIELELLANI AUTAN.
 

PAULA.... 214-566-4307



KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara


