TOUKOKUU 2020

Kesälaidun kutsuu...
MUTTA USKALTAAKO LÄHTEÄ..
Ilmassa on paljon epävarmuutta loppukevättä kohden.. Nuorten pitäisi
valmistua, ja lasten päästä kesällä tekemään paljon kaikkea kivaa
kavereiden kanssa... Teksasin osavaltiota aletaan pikku hiljaa avata,
mutta jos kuuntelee eri ammattilaisten mielipiteitä, on varmasti
epävarmuus ja sekaiset tunteet päällimmäisenä kun miettii mitä voi ja
kannattaa tehdä..
Moni asia on silti vielä sallittua, niinkuin läheisten rakastaminen,
puhelimessa puhuminen, rentoutuminen ja luonnosta nauttiminen
kunhan muistaa fyysisen etäisyyden vieraista. Tämän vuoden kesälomat
tulee varmasti monella olemaan erilaiset kuin ennen, mutta pitää vain
yrittää käyttää mielikuvistusta, että miten tässä tilanteessa saadaan
vietettyä silti mukava kesäloma...
Suomi-koulu palaa taas syksyllä, tietoa annamme lähempänä avataanko
ensin vielä etänä, vai tavataanko jo Nokia-talolla.

Suomi-Koulu toivottaa kaikille Suomiyhteisön jäsenille
oikein hyvää kesää! Syksyllä nähdään!
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Yksi vuosi koulun helminauhassa on
jälleen valmis ja taputeltu
-PJ LEILA JÄÄMURU
Kukaan ei voi sanoa etteikö se olisi
ollut ainutlaatuinen! Otimme
vastaan kaikki haasteet mitkä
korona meille antoi, ja selvisimme
kompuroimatta kiitos ohjaajien
edustaja Sinin ainutlaatuisten
nettimateriaalein, joita jokainen
pystyi tekemään kotonaan.
Toivottavasti lapset viihtyivät
kotikoulussa ja saivat muistoja
kuten normaaleilta
koulukerroiltakin. Viikonloput ovat
kiireisiä ja mikä on tärkeintä lapsen
ajankäytössä on monille todella
suuri haaste, onko se oman
äidinkielen ylläpito vai menevätkö
muut harrastukset ohi. Oli päätös
kumpi vain, niin arvostamme ja
kunnioitamme sitä, mutta aina vain
haluaisimme sen olevan suomen
kieli! Kesän aikana osa perheistä
palaa Suomeen tai muihin maihin,
tai aloittaa täällä uudet haasteet!
Kiitämme teitä kaikkia kuluneista
vuosista ja iloisista hetkistä Suomikoulun historiassa. Kaikki hyvä mitä
teitte lastenne ja koulun eteen
tulee jossain elämänne vaiheessa
palkituksi.

Odotamme syksyn aloitusta
mielenkiinnolla; uusia perheitä,
uusia tekijöitä, erilaisia haasteita!
Pidetään mieli korkealla hyvillä
mielin suomen kielellä ja mietitään
jo seuraavan helmen syntymistä
koulun helminauhaan!
Ps. Meitä voit seurata koulun uusien
webbisivujen kautta, olemme myös
FB ja Instassa. Tulevaisuudessa saat
myös kaikki viestit uuden Constant
Contact palvelimen kautta. Olet
varmaan myös huomannut, että
Suomikoululainen-lehti on
muuttunut koko Suomi-yhteisöä
palvelevaksi Suomi-Lehdeksi
ilmestyen kuukausittain aina uusin
tärkein kaikkia koskevin tiedoin.
Tule mukaan jakeluumme! Näillä
näkymin saisimme avata kirjaston ja
puodin 1.7, joten jaksetaan odottaa
ja käydään Ninan puodissa
nettiostoksilla aina silloin kun
karkkihammasta alkaa pakottaa!

Nähdään syksyllä, ollaan kuulolla ja muistakaa
nauttia joka hetkestä!!

Vappuinen kevätjuhla
Suomi-koulun kevätjuhlat eivät
toteutuneet tänä vuonna normaalilla
tavalla Nokia-talolla juhlien... Koulumme
johtokunta halusi kuitenkin
kotonapysymissuosituksista huolimatta
muistaa ja juhlistaa kaikkia
suomikoululaisia, jotka olivat ahkerasti
käyneet Suomi-koulussa kevään aikana.
Tämän "juhlan" järjestämiseen tarvittiin
mielikuvitusta...
Johtokunta pähkäili yhdessä kokoon
juhlapussit, jotka halusimme
henkilökohtaisesti käydä viemässä
kaikkien suomikoululaisten oven taakse.
Varotoimia tietenkin noudatettiin: fyysistä
etäisyyttä, kasvosuojaimia ja käsidesiä...
Johtokuntalaisena oli ihana nähdä se aito
ilo aikuisten ja lasten kasvoilta, kun oven
takana yllättäen seisoi Suomi-koulun
edustaja valkolakki päässä ja munkkipussi
kädessä. Voihan olla, että ihmiset olivat
vain iloisia nähdessään jonkun muun
kasvot kun omaan perheeseen kuuluvat
kasvot..

KATSO
VIDEO
TÄSTÄ

Juhlapussissa veimme lapsille heidän
Suomi-koulu todistukset, onnittelu kortin,
istutettavan yrtin, saippuakuplia,
ilmapallon, serpenttiiniä ja uimalelun.
Unohtamatta tietenkään pientä
makeapalaa... Jokainen koululainen sai
tietenkin myös vapun kunniaksi pussillisen
munkkeja!
Vaikka tavallisia kevätjuhlia ei pystytty tänä
vuonna järjestämään, Suomi-koulun
johtokunta toivoo, että tämä ele loi
kuitenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
iloa. Toivotamme kaikille suomikoululaisille
ja heidän perheilleen oikein mukavaa
kesää!
Toivottavasti näemme kaikki teidät ja
mahdolliset uudet suomikoululaiset
syksyllä 12.9 kun Suomi-koulu taas avaa
ovensa!

Ohjaajien kesäterveiset
Hei Suomikoululaiset ja oppilaiden
perheet!
Kevät kausi on hiljalleen saanut
päätöksensä ja sitä myötä myös
minä jätän jäähyväiset
suomikoululle siirtyen uusien
haasteiden pariin. Vaikka
kevätkausi on päättynyt tällä
kertaa odottamattomalla tavalla
voin sanoa, että tämä lukukausi
ollaan saatu pakettiin hienolla
suomalaisella sisulla! Kukapa olisi
tammikuussa uskonut että
suomikoulu voisi parin kuukauden
päästä tulla oppilaiden koteihin
virtuaalimateriaaleina?

Kiitokset kaikille, jotka ovat omalla
panoksellaan jatkanut vahvasti
koulun toimintaa sekä vuosien ajan,
että myös läpi historiallisen
karanteenin. Kiitos kotiväille, jotka
olette olleet aktiivisesti mukana niin
fyysisillä oppitunneilla, kuin kotiin
lähetetyn materiaalin parissa. Ja
kiitos myös ohjaajille, jotka ovat
aina positiivisella asenteella
muovautumassa tilanteeseen kuin
tilanteeseen ja valmiina antamaan
kaikkensa. Olen todella ylpeä siitä,
että olen saanut olla osana näin
hieno porukkaa ja
vapaaehtoistyötä. On ollut kunnia
tuoda suomalaisuutta lähemmäksi
teidän perheitä ja toivon, että se
pysyy myös jatkossa lähellä
sydäntänne. Toivotan kaikille
ihanaa kesää ja kaikkea hyvää
jatkoon. Toivottavasti näemme taas
pian suomi-yhteisön tapahtumissa!

Hei kaikki!
On ollut ilo olla suomikoulun ohjaajana tänä
vuonna ja puuhailla kaikkea kivaa pienten kanssa.
Paljon hyviä muistoja ja naurun hetkiä tänä
kouluvuonna vaikkakin jouduttiin yhtäkkisesti
koulukerrat Nokia-talolla lopettamaan. Haluan
kiittää kaikkia yhteistyöstä; erityisesti Siniä ja Iidaa
(ihan paras team!) Pysykää terveinä, ja toivotan
kaikille aurinkoista kesää!
Heidi Keskimaula

Suomi-koulu ja sen
johtokunta onnittelee
kaikkia tämän
kevään valmistuvia
nuoria!

Hyvää kesää koko
suomiyhteisölle!
Toivottaa Suomi-koulun
johtokunta

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Suomi-koulun puodin väliaikainen
verkkokauppa toimii edelleen Flower
Moundista Ninan kotoa käsin.
Karkkeja ja elintarvikkeita voi tilata
osoitteesta www.suomipuoti.square.site milloin vaan ja
noutaa ne klo 10 - 20 joka päivä.
Tilaukset maksetaan luottokortilla, ja
maksun yhteydessä voi valita omaan
aikatauluun sopivan noutoajan.
Ostokset ovat odottamassa Ninan
kotioven ulkopuolella kylmälaukussa,
josta voit ottaa ne ilman sen
kummempaa kanssakäymistä. Jos
aikataulusi muuttuu, laita tieto Ninalle
WhatsAppissa, jottei suklaat ole
turhaan ulkona lämpimässä. Emme
valitettavasti pysty toimittamaan
tilauksia postitse.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä

Kauppa on käynyt niin hyvin, että osa
vakiotuotteista on päässyt jo
loppumaan. Kiitos kaikille ostajille!
Lisäämme tarjousosastolle uusia
tuotteita sitä mukaa kun niiden
parasta ennen -päivämäärä on
käsillä. Tarjoustuotteet ovat täysin
kelvollisia, mutta pitkä matka
Suomesta ja varastointi täällä
jättävät meille suhteellisen pienen
ikkunan myydä tavaroita ennen
parasta ennen -päiväystä.
Täydennämme varastoja vasta kun
pääsemme takaisin normaalitiloihin.

Jos pystymme avamaan kirjaston
kesällä, ilmoitamme
aukioloajoista kirjaston
Facebook-sivulla
www.facebook.com/suomikirjasto.
Uusia lehtiä voit kysellä Ninalta,
kierrätämme niitä lukijalta toiselle
esimerkiksi ostosten mukana.
Hyvää kesää!
Terveisin Kirjaston väki

FABG järjestää yhdessä ranskalaisen kauppakamarin kanssa
webinaarin 28.5. klo 12.00 - 13.00

Building Cultural
Competency for Effective
Collaboration Between
Europe and the USA
given by Cultural Awareness Int’l
Tilaisuus on ilmainen FABG:n jäsenille.
Liity jäseneksi tästä. Rekiströitymisohjeet
ja tarkemmat lisätiedot lähetämme
ensiviikolla.

Topics include:
Expand your global mindset and understand
how culture impacts business
Learn to leverage cultural differences to work
successfully with team members
Gain strategies for effective virtual
communication with European and US
American colleagues and clients

Liittymällä jakelulistallemme saat tietoa myös
tulevista tapahtumistamme.
Toiminnastamme tarkemmin voit lukea websivuilta www.fabg-dallas.com

Suomi-koulun uutisia
UUDISTIMME TIEDOTUSTA

UUDET WEB-SIVUMME ON
JULKAISTU

Otimme käyttöön uuden työkalun, Constant
Contact sähköposti-tiedottamiseen.
Viestimme ovat jatkossa tyylikkäämpiä ja
helpommin luettavissa myös mobiililaitteilla.
Samalla toivomme, että viestimme tavoittaisi
yhä useamman lukijan. Viestit tulevat
jatkossakin osoitteesta suomilehti@suomi-koulu.com (lähettäjänä
Pohjois-Teksasin Suomi-koulu).
Varmistathan, ettei viestimme joudu
roskapostien seuraksi.

Seuraathan web-sivujamme, (www.suomikoulu.com) sillä ne ovat saaneet aivan uuden
ulko-asun. Sivumme ovat palvelleet meitä jo
noin 15 vuotta, eikä ole ihme, etteivät ne ole
ihan tässä ajassa. Etenkään lukukokemus
mobiililaitteilla ei ole ollut kovinkaan
miellyttävä. Tavoitteenamme on ollut
yksinkertaistaa sivujen rakennetta ja saada
olennainen tieto paremmin luettavaan
muotoon. Toivottavasti sivut palvelevat
jatkossa paremmin meitä kaikkia.
KATSO TÄSTÄ SUOMI-KOULUN
ETÄTUNNIT:
21.3.
Minna Canth
4.4.
Keväinen luonto
18.4.
Suomalainen urheilu
Kesäpaketti

Nähdään Suomi-koululla
12.9
Ilmoitamme kesä
n lopussa missä
muodossa Suom
i-koulu palaa
toimintaan.
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3100 Olympus Blvd,
Dallas, TX 75019

Suomi-koulu hakee:
Lapsirakkaita ja
toimeliaita henkilöitä
vapaaehtoistyöhön
ohjaajien edustajaksi
sekä apuohjaajiksi.
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Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
puheenjohtaja@suomikoulu.com

Suomi-yhteisön syys-leiri
16.-18.10 .2020

OHJELMA (alustava)

Suomi-koulu järjestää peruuntuneen
kevät-leirin syksyllä Cherokee
Village Resort'ssa 16.-18.10.2020.
Haluaisimme mukaan paljon
suomikoululaisia kuin myös kaikkia
suomi-yhteisön halukkaita yksilöitä.

perjantai (16.10)
17.00 – 20.00 tulo ja majoittautuminen (perheittäin omiin
mökkeihin)
18.00-21.00. iltapala
lauantai (17.10)
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 (18.10)
7.30 – 9.00 aamuaskareet ja aamupala
9.00 – 12.00 vapaata ohjelmaa
12.00 – 13.00 kevyt lounas
13.00 – 14.00 kotiinpaluu

Varaa
tilaa
iin
kalenter

Katso leiri
traileri tästä
Osallistumismaksu:
$20/leiri/hlö

Maksu kattaa majoituksen,
ruoan ja seuran koko
viikonlopuksi

Koirat myös
tervetulleita!

KIRKKOUUTISIA

Karunan kirkko (1908-10)

Kevään ja kesän VirtuaaliKirkko-ohjelma
(ajat ovat Dallasin aikaa):

Tervetuloa Teksasin ja Kalifornian
Suomikirkon järjestämiin
VirtuaaliKirkko -tilaisuuksiin.
Tilaisuudet lähetään Zoomin kautta.
Tarvitset kutsun erikseen jokaiselle
sunnuntaille. Alla olevasta QRkoodista pääset suoraan ilmoittamaan
itsesi sähköpostilistalle, mikäli et jo
saa tiedotteitamme. Vaihtoehtoisesti
voit lähettää sähköpostiosoitteesi
Anita Finifrockille, joka laittaa sinut
sähköpostilistallemme:
anitafinifrock@hotmail.com

17.5. klo 15
24.5. klo 15
31.5. klo 15
7.6. Perinteinen musiikkipitoinen koko
perheen jumalanpalvelus klo 15
19.7. klo 14
16.8. klo 14
Syksyn ohjelmasta ja rippikoulusta
tiedotamme myöhemmin.

Jumalan siunausta ja terveyttä kaikille.
”Pitäkäämme huolta toinen
toisestamme ja kannustakaamme
toisiamme rakkauteen ja hyviin
tekoihin.” (Hepr. 10:24)

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

Terveiset Paulan kokkikoulusta.
Haluan jakaa teille pienille kokeille oman
vohvelireseptini. Äidin tai isän avustuksella
voitte tehdä taikinan. Ja toimia
paistamisessa kokkeina! Eikö vaan?
Vohveli reseptini
6 dl kuohukermaa
4 dl vehnäjauhoja
3 rkl pölysokeria
2 rkl perunajauhoja
1 ½ dl kylmää vettä, lisää lopussa
Valmistusohje
Lisää kuohukermaan vehnäjauhot,
perunajauhot ja pölysokeri vispaten, ettei
jaa jauhopaakkuja. Sen jälkeen lisää kylmä
vesi vispaten taikinaan.
Anna saostua väh.1 h jääkaapissa ennen
vohvelien paistamista vohvelipannulla.
Voitele vohvelipannu ylhäältä ja alhaalta
esim. kookosöljy spray’llä joka paistamisen
yhteydessä ettei vohveli tartu kiinni
vohvelipannuun ja irtoaa siitä helposti.
Täyte (makea)
Tuoreet mansikat ja niiden päälle
pölysokeria ja kermavaahtoa. NAM!
Tayte (suolainen) Aikuisille
1 päärynä, kuori ja leikkaa pieniksi kuutioiksi
4 rkl majoneesia
3 rkl sour cream
Vähän punasipulia pieniksi kuutioiksi
leikattuna
Savustettu “raaka” lohi (n. 200 g) pieniksi
kuutioiksi leikattuna.
Suolaa ja mustapippuria maun mukaan.
Yhdistä kaikki raaka-aineet keskenään.
Levitä täyte vohvelin päälle ja nauti. NAM!
Herkkuterveisin, Paula Hokkanen
Kesaterveiset kaikille!
Kesä keikkuen tulee…Suomessa sini- ja
valkovuokot kukkivat parhaillaan eteläSuomessa ja sitten juhannus !

Paula Hokkanen
RE/MAX DFW Associates

Congratulations to All High School and
College Graduates Students 2020!
Onnea pienille Suomikoululaisille ja
vanhemmille, yksi kouluvuosi on takana,
Hurraa!
Asuntoasiaa…..
Jos olet ostamassa tai myymässä
asuntoasi. Nyt on hyvä aika.
Asuntolainakorot ovat alhaalla!
Jos olet down-sizing moodillla, lapset
lähtevät yhteisestä kodista ja jäätte Empty
Nesteriksi, ei syytä huoleen.
Jos olet jo yli 62 vuotias, tai toinen osapuoli
on, on olemassa erityislainoja. Kysy lisää,
mielelläni kerron.
Mielelläni myös autan kaikissa asuntoon
liittyvissä kysymyksissä, jos olet myymässä
ja haluat tietää hintakehityksestä
asuinalueellasi. Jos taas olet ostamassa, on
hyvä tietää ensimmäisenä mitä markkinoilla
on tarjolla. Remontoimassa, vinkkejä, eikö?
Mottoni…Olen sinun luotettava valittaja,
kuuntelen ja koulutan asiakkaani. Etsin
aktiivisesti ja nopeasti ostajan asunnollesi
tai loydämme nopeasti sinulle oikean kodin.
Nyt Covid-19 aikana käytämme facemask ’a,
huolehdimme käsihygieniasta ja täytämme
kyselylomakkeen jokaisen akuutista
terveyden tilasta ennen jokaista näyttöä.
Ota reippaasti yhteyttä, mikään kysymys ei
ole liian pieni!
Ystävyydellä,

