
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Ajankohtaista
Mikä on Suomi-koulu ?

 

Kirjaston 
kuulumisia
s. 11

Tässä numerossa

Maaliskuu, 2019

Koulun asioita

s. 4-9

Muiden suomiyhteisöjen 
tiedotuksia
s. 19-24

Yhteystiedot

s. 25

Pohjois-Teksasin Suomi-koulussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-18 – 
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin 
voivat osallistua toimintaan esimerkiksi 
apuohjaajina. 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. 
Toiminnan rahoitamme perhekohtaisin 
jäsenmaksuin ja lahjoituksin. Suomi-
koulu toimii vapaaehtoisvoimin ja 
etsimme 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 UUSI 
HARRASTUS PALSTA

Lue lehdestä ideoita uusiin 
harrastuksiin s. 14-18

UUTTA
Lapsille puuhanurkka!

Vihdoin lapsetkin lehden pariin, 
sekä osa jutuista käännetty 

englannisksi

KIRJASTON HELMET
30.3.2019 KLO 10.00
COZBY LIBRARY & 

COMMUNITY
COMMONS, COPPEL

ARTICLES NOW IN ENGLISH 
TOO!!

Puuhanurkka

s. 10

Menovinkit

s. 13



 

Puheenjohtajan palsta

Kevätpäivän tasaus oli keskiviikkona ja 
samalla kaunis täysikuu, kevät on käsillä! 
Suomi-koulussa kevätlukukausi on taittunut 
loppupuolelle ja kohta koittaa koulun 
historiassa uudet tuulet. Tämä lukuvuosi on 
viimeinen nykyisissä tiloissa, sillä saimme 
tänään varmistuksen uusista tiloistamme 
Nokian uudesta toimistorakennuksesta 
Cypress Watersissa. Koulun tulevaisuus on 
jälleen kerran turvattu, pääsemme uusiin ja 
hienoihin tiloihin, mikä on täysin uutta koulun 
historiassa. Samalla saimme tilat myös 
kirjastolle ja Suomi-puodille! Odotamme 
innolla muuttoa, mikä tulee tapahtumaan 
kesäkuun 7. 

Ennen muuttoa on vielä monta tapahtumaa, 
sekä koulussa että kirjastolla. 
Tarvitsemme teitä kaikkia mukaan näihin 
tapahtumiin, koululle koulupäivinä ja 
kirjastoon sekä puotiin niiden aukiolopäivinä, 
jolloin alamme pikkuhiljaa pakkaamaan ja 
hävittämään sekä siivoamaan varastojamme 
suurta muuttopäivää varten. Meillä on 
lukemattomia kirjoja myynnissä ja jopa 
vapaasti otettavissa lukemisen iloksi vaikkapa 
lentomatkoille,    -tule, hae ja nauti kirjoista-, 
muuten joudumme laittamaan ne poistoon. 
Samalla tavalla käymme kaikki tavarat läpi, ja 
auttavia käsiä varmasti tarvitaan tulevina 
viikkoina, etenkin huhtikuun lopussa ja 
toukokuun aikana ne ovat tarpeet, älä siis 
epäröi tarjota apuasi vaikka pientäkin, 
tehdään tästä yhteinen voimainkoetus ja 
nautitaan muutosta ihan vain muutoksen 
vuoksi!

Ensi koulukertaa varten on jo hyvä vierailla 
kirjastolla hakemassa lukemista ja kirjaston 
helmiä, sillä menemme vierailemaan ja 
pitämään koulukerran Coppelin kirjastolle 
lauantaina 30. maaliskuuta, aika sama eli klo 
10. Sen jälkeen onkin liikuntapäivää, 
mahdollisesti Vappuriehaa ja vielä kevätjuhlaa, 
joten pysy kuulolla. 

Muutoksen tuulet puhaltavat, mutta lempeästi 
ja koulumme työtä arvostaen, siitä suurin 
kiitos Nokialle, meidän puolestapuhujalle Olli-
Pekka Raikaalle ja kaikille teille, jotka pidätte 
suomalaisuutta ja sen arvoja kunniassa. Ilman 
teitä ei olisi meitä!

Suurella kiitollisuudella kohti muutoksia,

-pj. Leila Jäämuru
 



 

EDUSKUNTAVAALIT 14.4.2019

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys 
ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista 
a l kaen . U lkoma i l l a pysyväs t i asuva t 
äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla 
oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden 
äänestää y le is issä vaale issa k i r je i tse 
u lkoma i l ta . K i r j eäänes- tys tä ha luava 
äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat 
ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa 
äänensa lähetekuo-ressa Suomeen oman 
kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

(lähde: https://vaalit.fi/kirjeaanestys)

Äänestämään pääsee myös Nokia-talolla, 
Irvingissä, TX 3.-4.4.19 klo 9.00-18.00

PALVELUKSEEN HALUTAAN
H a l u a t k o m u k a a n a n t o i s a a n 
vapaaehtoistyöhön? Suomi-koulussa on 
vapaana ohjaajan toimi.

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

WANTED

Are you interested in voluntary work? The 
Finnish school of North Texas is looking for 
Instructors and Assistants to its team to keep 
educating our young Finns or finnish 
decendants.

Contacts and more information from email:
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Tiesitkö?

 Koulun jäsenrekisteri uudistuu
Uudistamme jäsenrekisteriämme ja tarvitsemme 
tämän vuoksi kaikista koululaisista sekä kirjaston 
käyttäjistä uudet tiedot. Muistathan käydä 
ilmoittamassa perheesi UUDELLEEN mukaan 
tästä.  
(Jatkossa mikäli yhteystietosi pysyvät 
muuttumattomina ilmoittautumiseen riittää pelkkä 
jäsenmaksun suorittaminen kahdesti vuodessa). 
Tee lisäksi jokaiselle kouluun tulevalle lapselle 

Nimenhuuto-tili tämän linkin avulla. Jo koulua 
käyneiden vanhemmat ovat jo saaneet 
ilmoittautumislinkit jokaiselle lapselle, joita 
käyttämällä Nimenhuuto tilin luominen onnistuu 
helposti.
Ellei sinulla ole lapsia Suomi-koulussa ja haluat 
käyttää kirjastoa, käytä ilmoittautumiseen tätä 
linkkiä.

TIESITKÖ, että Suomi-Koululla on 
virallinen valvoja? Jos asut Dallasin 
alueella ja suoritat suomalaista 
etätutkintoa, on sinun mahdollisuus 
tenttiä kursseja täältä käsin virallisen 
valvojamme läsnäollessa. Jos tarvit 
virallista valvojaa, ota yhteyttä 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

Did you know, that the Finnish 
school has a official proctor? If you 
are  studying a Finnish distant 
learning course and want to take 
your exam here in Dallas, Suomi-
koulu can help. Email 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepf3dpP6OhlDhOkCtBqb0Hu9pkJ-6n63uBTMiALkrq3EMlCQ/viewform
https://suomikoululainen.nimenhuuto.com/public_join
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgPvMXxZgy_9HCz5eNRKhmTdB2gxqVzxL9utGQmLoX6hG7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgPvMXxZgy_9HCz5eNRKhmTdB2gxqVzxL9utGQmLoX6hG7A/viewform


Ohjaajien tervehdykset 
      - Mika Reijonen

Terveisin,

Mika ja muut ohjaajat ja 
apuohjaajat

Helmikirjoista suosikkisarjojen syövereihin

Maaliskuun ensimmäisenä lauantaina Nokia-
talolla oli vilskettä ja vilinää, kun kokoushuoneissa 
oli tarjolla erilaisia käsityö- ja romutaidepajoja. 
Muovipulloista ja langoista syntyi suosittuja 
minikeppihevosia, puutangoista ja Suomen 
lipuista pöytälipputankoja, kankaista ja vanusta 
upeita tyynyjä sekä hamahelmistä, mikä 
hienoimpia luomuksia. Tekipä muutamat vielä 
edelliskoulukerralta suosittuja pulloraketteja. 
Suomen kielen kehittymisen kannalta tärkeintä oli 
kuitenkin kevättauolle suunnattu kotiläksy lukea 
yksin tai yhdessä vanhempien kanssa yksi 
suomenkielinen suosikkikirja ja laatia siitä pieni 
helmikirjaesittely seuraavalle koulukerralle. Ne 
koululaiset, jotka eivät päässeet tuolloin paikalle 
ja tai kirjaesittelymoniste on hävinnyt, löytää 
kirjaesittelymonisteen 
suomikoululainen.nimenhuuto.com -palvelun 
tiedostoista tulostettavaksi. Kirjaston 
poistohyllyistä voi käydä arkisin hakemassa 
itselleen sopivan kirjan luettavaksi ja seuraavalla 
koulukerralla muille jaettavaksi.

Seuraava koulukerta pidetään poikkeuksellisesti 
maaliskuun 30. päivänä Coppellin kirjastolla. 
Koulukerralla tutustutaan Coppellin kirjaston 
helmeen sekä kuullaan toistemme hyviä 
lukuvinkkejä suosikkikirjoista. Päivän aikana 
esitellyt kirjat arvotaan uusille omistajille ja näin 
ainutlaatuiset tarinat tutustuvat uusiin lukijoihin. 

Juonellisten kirjojen lukeminen lapsille on yksi 
tärkeimmistä kielen kehitystä ja säilymistä tukeva 
toimenpide. Suomi-koulun koulukerrat eivät yksin 
riitä kehittämään kielitaitoa, vaan säännöllinen 
kielen kuuleminen ja käyttö auttavat asiaan. Hyvät 
lasten kirjojen juonet tempaavat mukaan niin 
aikuisen kuin lapsenkin. Seuraaville sivuille on 
koottu eri kouluryhmille sopivia ja suosittuja 
suomalaisia lastenkirjasarjoja. Jokaisella on 
omanlaisensa mieltymykset juonien ja hahmojen 
suhteen. Jos lapsi löytää itseään kiinnostavan 
hahmon, jonka tarinat tempaavat mukaansa, 
kannattaa kirjastosta etsiä lisää saman 
suosikkisarjan kirjoja. Samalla saadaan lukea 
kirjoista hervottomia tarinoita ja monipuolinen 
suomen kieli kehittyy siinä sivussa.

Eikun etsimään omia suosikkisarjoja kirjaston 
kätköistä!

 

http://drive.google.com/file/d/1XTrnMK2hfLxElgbajVkx__HvJt-MnV6L/view?usp=sharing
http://suomikoululainen.nimenhuuto.com/


Kirjastosta löytyvät Pupu Tupuna -kirjat

Mihin menet Pupu Tupuna?
Utelias Pupu Tupuna
Pupu Tupuna vauhdissa
Mitä nyt, Pupu Tupuna?
Pupu Tupuna ja ystävät
Pupu Tupunan syntymäpäivä
Pupu Tupuna tavaratalossa
Pupu Tupunan leikkimökki
Pupu Tupuna päiväkerhossa
Pupu Tupuna neuvolassa
Pupu Tupuna Pupulan juhlapäivät
Pupu Tupuna piilosilla

Suomi-koulun kirjaston 
suomalaiset lasten 
suosikkikirjasarjat

Pupu Tupuna

Pupu Tupuna on Pirkko Koskimiehen luoma 
kirjallisuushahmo. Kirjasarja on alunperin 
suunniteltu kuulovammaisille lapsille, mutta 
hienosti kuvitetuista kirjoista tuli suosittuja 
kaikkien lasten keskuudesta. Kirjan päähenkilö 
Pupu Tupuna asuu Pupulassa. Hän asuu 
punaisessa mökissä. Hänen ystävänsä Hippi-hiiri 
seikkailee myös kirjoissa mukana. Upeasti 
kuvitetut ja lyhyet puputarinat soveltuvat hienosti 
POP-ikäisille.
 

Miina ja Manu kirjat

Miina ja Manu ovat reippaat kissasisarrukset, 
jotka seikkailevat  kirjoissaan lapsille tutuissa 
arkisissa tilanteissa. Esimerkiksi Miina ja Manu 
Lääkärissä, Päiväkodissa, Esikoulussa,Retkellä, 
Ratsastamassa  jne.
Miina on taitava ja tietävä ja Manu aina valmis 
toimintaan eikä aina ehdi miettiä asioita ihan 
loppuun saakka. Miina ja Manu tutustuvat aina 
innokkaasti uusiin asioihin ja heidän mukana 
oppiikin uusia asioita. Manulle sattuu usein myös 
kommelluksia, joiten kautta hän oppii hyvin. 
Miinalla ja Manulla on myös paljon ystäviä ja 
heidän parhaat kaverukset ovat Heikki hiiri, Olli 
orava ja Matti mäyrä. Nämä Miina ja Manu kirjat 
ovat leikki-ikäisille suositeltavia ja ne sisältävät 
kivoja selkeitä kuvia. Miina ja Manu tuotteita 
satukirjojen lisäksi on tarjolla tehtäväkirjoja, cd:t 
ja uutuutena  Älysatukirjat !
 

Kirjastosta löytyvät Miina ja Manu kirjat:

Miina ja Manu       Pyöräilevät
Miina ja Manu       Merirosvolaivalla
Miina ja Manu       Hammaslääkärissä
Miina ja Manu       Uimakoulussa
Miina ja Manu       Kotiaskareissa
Miina ja Manu       Ratsastuskoulussa
Miina ja Manu       Lääkärissä
Miina ja Manu       Päiväkodissa
Miina ja Manu       Sairaalassa
Miina ja Manu       Maatilalla
Miina ja Manu       Luontoretkellä
Miina ja Manu       Seikkailu Suomessa
Miina ja Manu       Afrikassa
Miina ja Manu       Huvimatkalla
Miina ja Manu       Maahisten maassa
Miina ja Manu       Eläinpuistossa
Miina ja Manu       Leipureina
Miina ja Manu       Markkinoilla
Miina ja Manu       Eksyksissä
Miina ja Manu       Kiukuttelukirja
Miina ja Manu       AAPINEN
Miina ja Manu       Riimejä ja loruja
Miina ja Manu       Liikenneaapinen



Mauri Kunnas  ja Koiramäen kirjat

Mauri Kunnaksen suositut lastenkirjat kertovat  
koiramaisen hauskalla tavalla mm.entisajan 
lapsuudesta ja kansanperinteestä. Päähenkilöt 
ovat siis koiria, mutta kuvitus on veikeää ja 
sisältää paljon yksityiskohtia ja nivoutuu 
loistavasti yhteen tarinan kanssa. Kuvissa riittäkin 
aina runsaasti katseltavaa  ja juteltavaa tarinan 
lisäksi.  
Kunnas on valloittanu koko maailman kirjoillaan. 
Niitä on käännetty kaikkiaan 37 kielelle ja julkaistu 
36 maassa. Kaikkein menestynein kirja on 
Joulupukki, joka on käännetty 26 kielelle. Mauri 
kunnas on palkittu Pro Finlandia-mitalilla 2012.  
Lisää tietoa löytyy www.maurikunnas.net
 

Kirjastolta löytyvät:

Mauri Kunnas   Hui Kauhistus
Mauri Kunnas   Koiramäen talvi
Mauri Kunnas   Koiramäen Martta ja Ruuneperi
Mauri Kunnas   Ujo Elvis
Mauri Kunnas   Herra Hakkaraisen  seitsemän 
ihmettä
Mauri Kunnas   Etusivun juttu
Mauri Kunnas   Puhveli-billien lännensirkus
Mauri Kunnas   Koiramäki
Mauri Kunnas   Koirien Kalevala
Mauri Kunnas   Seitsemän koiravlejestä
Mauri Kunnas    Viikingit tulevat
Mauri Kunnas    Kaikkien aikojen avaruuskirja
Mauri Kunnas    Koiramäen Martta ja Tiernapojat
Mauri Kunnas    Majatalon väki ja kaappikellon 
kummitus
Mauri Kunnas    Herra Hakkaraisen numerot
 

Muumit

Muumit ovat suomenruotsalaisen Tove 
Janssonin luomat tarinat ja hahmot. 
Muumilaaksossa omassa talossaan asuvaan 
muumiperheeseen kuuluvat Muumipappa, 
Muumimamma, Muumipeikko sekä ottolapsi 
Nipsu. Muumilaaksossa asuvat myös 
Muumipeikon ystävä Niiskuneiti, tämän veli 
Niisku, rasavilli Pikku Myy, kuria ja järjestystä 
rakastava Viljonkka lapsineen, luontoa ja 
postimerkkejä keräilevä Hemuli, kepposia 
keksivä Haisuli sekä seikkailija 
Nuuskamuikkunen. Muumitarinoita on käännetty 
50 kielelle. Maailmankuuluiksi ne tulivat 1950-
luvuilta alkaen eri maiden lehdissä julkaistuina 
sarjakuvina. Muumeista on tehty myös erilaisia 
elokuvia. Uusi Muumi-animaatiosarja on juuri 
alkanut maaliskuussa ja katsottavissa YLE-
areenasta. Suosituimpia Muumit ovat 
Pohjoismaissa ja Japanissa. Muumit ovatkin 
Rölli-ikäisten lasten ehdottomia luku- ja 
kuuntelu- ja katseluelämyksiä, joita löytyy myös 
erilaisia kirjastomme valikoimasta.

Kirjastosta löytyvät Muumi-kirjat

Muumipeikka ja ystävät 1
Muumiperhe seikkailee 2
Muumilaakson tarinoita
Muumilaakson tarinoita 2
Muumilaakson tarinoita 3
Muumilaakson tarinoita 4
Muumilaakson tarinoita 5
Muumilaakson vuodenajat
Muumipeikko ja vuodenajat
Muumipeikko ja eläinystävät
Muumipeikko ja hedelmät
Muumipeikko ja värit
Muumipeikko on suuri
Muumipeikko ja ystävät
Muumilaakson laulukirja
Muumipappa ja meri
Muumit ja yllätysten aika 1
Muumit ja ihmeiden aika 2
Muumien päivä puutarhassa
Muumien tutkimusretki 



Heinähattu ja Vilttitossu

Heinähattu ja Vilttitossu on Sinikka Nopolan ja 
Tiina Nopolan yhdessä kirjoittama kirjasarja, joka 
perustuu kirjailijoiden itsensä mukaan heidän 
omiin lapsuuden kokemuksiin, joista he ovat 
värittäneet varsin hersyviä lastenkirjoja. 
Heinähattu on kiltti ja tunnollinen kouluikäinen 
tyttö, jonka perheeseen kuuluvat rasavilli 
Vilttitossu-sisko,  tutkija isä Matti Kattilakoski ja 
kotiäiti Hanna Kattilakoski. Äiti joutuu usein tyttöjä 
etsiessä kutsumaan avukseen kotikylänsä 
poliisikaksikon Rillirousku ja Isonapa, joista 
erityisesti jälkimmäinen eksyy usein 
naapurustossa asuville Alibullenin neideille kylään 
syömään suussasulavia leivonnaisia. Lopulta 
myös koko Kattilakoskien perhe päätyy usein 
Alibulleneiden herkkupöytään. Kirjojen lisäksi 
kirjastomme valikoimista löytyy myös Heinähattu, 
Vilttitossu ja Littoisten riiviö-äänikirja. Kirjasarjasta 
on tehty myös elokuva ja TV-sarja, jonka voi 
löytää ainakin Nelosen Ruutu+-palvelusta. 

Kirjastosta löytyvät Heinähattu ja Vilttitossu-kirjat

Heinähattu ja Vilttitossu (1989)
Heinähattu, Vilttitossu ja vauva (1990)
Heinähattu ja Vilttitossu loman tarpeessa (1992)
Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten riiviö (1999)
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset (2001)
Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela (2005)
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen 
(2013)
Heinähattu ja Vilttitossu runoilijoina (2015)
Heinähattu, Vilttitossu ja jouluvintiö (2017)
 

Ella ja kaverit

Ella ja kaverit on Timo Parvelan luoma 
lastenkirjasarja, joka sijoittuu koululuokan 
tapahtumiin. Kirjojen nimihenkilö Ella on fiksu 
koululaistyttö, joka toimii kirjojen kertojana. 
Hanna on Ellan paras kaveri. Tyttöjen luokkaan 
kuuluvat älykkö Tuukka, epäonninen Samppa, 
luokan väriläiskä Pate, luokan riitapukari Pukari ja 
tietysti luokan opettaja, jolta löytyy aina hätävalhe 
taskustaan.Kirjasarjan pohjalta on tehty myös 
kaksi lastenelokuvaa Ella ja kaverit 1 ja Ella ja 
kaverit 2 - Paterock. Kirjasarja soveltuu 
erinomaisesti kouluikäisten lukemistoksi. 

Kirjastosta löytyvät Ella ja kaverit -kirjat:

Ella ja Paterock (2004)
Ella ja seitsemän törppöä (2007)
Ella ja Äf Yksi (2008)
Ella ja jättipotti (2009)
Ella ja Yön ritarit (2010)
Ella ja Sampan urotyöt (2011)
Ella ja kadonnut karttakeppi (2012)
Ella ja kaverit menevät metsään (2013)
Ella ja kaverit karkaavat koulusta (2014)
Ella ja kaverit lapsenvahteina (2015)
Ella ja kaverit liemessä (2015)
Ella ja kaverit salaisessa palveluksessa (2016)
Ella ja kaverit rakentavat ihmekoneen (2016)
Ella ja kaverit hevosen selässä (2017)
Ella ja kaverit matkalla jamboreelle (2017)
Ella ja kaverit mestarikokkeina (2018)



Risto Räppääjä

Risto Räppääjä on Sinikka Nopolan ja Tiina 
Nopolan yhdessä kirjoittama suosikkikirjasarja. 
Risto Räppääjä on alakoululainen poika, joka 
asuu tätinsä Rauhan kanssa kerrostalossa, jossa 
sattuu ja tapahtuu aina kaikenlaisia kommelluksia. 
Rummuttelusta ja räppäämisestä kiinnostuneen 
pojan paras kaveri on Nelli Perhonen, joka viettää 
suurimman osan aikaa Räppääjillä, koska hänen 
vanhempansa ovat tv-kokkeja ja aina kuvauksissa 
ja reissussa. Riston isä on kuollut ja äitikin 
jatkuvasti maailmalla tutkijana. Rauha räppääjä on 
ihastunut alakerrassa asuvaan herra Lindbergiin, 
joka joutuu usein osalliseksi Riston seikkailuja. 
Humoristisen kirjasarjan eri osissa sattuu usein 
väärinkäsityksiä, jotka johtavat hullunkurisiin 
tilanteisiin. Esimerkiksi Risto tutustuu Nelliin 
viemällä Nellille mustikkapiirakkaa ja sen mukana 
vahingossa Rauhan rakkauskirjeen herra 
Lindbergille. Nelli luulee Riston lähettäneen 
kirjeen ja pitää siksi aluksi Ristoa törkeänä. 
Epäselvyyksien selvitessä Ristosta ja Nellistä 
tulee kuitenkin hyvät kaverit. Sarjassa seikkailee 
myös kuria ja järjestystä rakastava Rauha-tädin  
Elvi -serkku, joka auttaa aina Rauhaa tilanteissa, 
jos hän ei ilman Elvin apua selviä. Apua 
tarvitaankin usein sillä Risto löytää itsensä 
keskeltä hauskoja ja jännittäviä seikkailuja. Risto 
Räppääjä soveltuu hyvin koululaisille ja isoille 
koululaisille lukemistoksi.

Kirjastosta löytyvät Risto Räppääjä -
kirjat
Hetki lyö, Risto Räppääjä (1997)
Risto Räppääjä ja kauhea makkara 
(1998)
Risto Räppääjä ja Nuudelipää (2000)
Risto Räppääjä ja Pakastaja Elvi (2001)
Risto Räppääjä ja komea Kullervo (2002)
Risto Räppääjä ja sitkeä finni (2003)
Risto Räppääjä ja Hilpuri Tilli (2004)
Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö 
(2007)
Risto Räppääjä ja kuuluisa Kamilla 
(2009)
Risto Räppääjä ja kaksoisolento (2013)
Risto Räppääjä ja Sevillan saituri (2014)
Risto Räppääjä ja yöhaukka (2015)
Risto Räppääjä ja pullistelija (2016)
Risto Räppääjä ja väärä Vincent (2017)
Risto Räppääjä ja juonikas Julia (2018)

SEURAAVALLA
KOULUKERRALLA:



Riskiraja-kirjassa Aaro Korpi turvautuu 
pikavippiyhtiöön ja saa peräänsä virolaiset 
perintämiehet. Tallinnan matka syvenee 
painajaiseksi ja Aaro huomaa kohta olevansa osa 
venäläistä salakuljetusrengasta. Maailman kohtalo 
on Aaron käsissä.

Operaatio Solaris-kirjassa lumiseen Lappiin 
saapuu USA:n salainen erikoisyksikkö, CNN ja 
suomalaiset poliisit selvittämään sähköhäiriöitä 
aiheuttavaa löytöä, joka on Aarolla. Kun 
samanlaisia tapahtumia netin mukaan on myös 
Intiassa ja Australiassa ja avaruudesta tulee 
signaaleja, jotka liittyvät muinaisiin Maya-
temppeleihin, on luvassa sellainen tapahtumien 
vyyhti, joka selviää vain lukemalla.

Draculan ratsu -kirjassa Aaro kokee elämänsä 
järkityksen joutuessaan belgialaiselle hevostallille 
porvoolaisten tyttöjen tulkiksi. Kun vain 
makkaraksi kelpaava koni myydään 86 000 
eurolla, herää Aaron epäilykset rahanpesusta tai 
jostain rikollisesta. Tästä käynnistyy huima 
seikkailu Keski-Euroopassa,mikä päätyy vampyyri 
Draculan kotiseudulle asti.

Hermes -kirjassa Suomen syrjäisissä metsissä 
testataan eurooppalaista sotilaskalustoa, joka on 
venäläisten, yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten 
tiedustelupiirien mielenkiinnon kohde numero yksi. 
Aaro saa pian vastaansa tosielämän James 
Bondin ja huomaa liian myöhään, ettei 
kansainvälisten vakoojien pimeään maailmaan 
pitäisi eksyä edes vahingossa.

Kirottu koodi-kirjassa Aaro, joutuu Rooman 
luokkaretkellä silminnäkijäksi rikokseen. Poliisi on 
rikollisten löytämisessä harhateillä, mutta Aaro 
pääsee konnien jäljille. Kaverinsa Nikon kanssa he 
ostavat lentoliput Alpeille, jossa silmukka alkaa 
kiristyä.

Pimeän pyöveli -kirjassa Aaro ja Niko syyllistyvät 
laittomuuksiin. Ketjukirje alkaa tuottaa 
porvoolaiseen postilokeroon 5 euron seteleitä. 
Helteinen heinäkuu sujuukin helpon rahan 
lumoissa, kunnes huumediileri huomaa poikien 
apajat. Tästä alkaa tapahtumasarja, johon poikien 
nokkeluuskaan ei näytä auttavan.

Musta kobra-kirjassa Aaro tutustuu netin kautta 
englantilaiseen Gemma-tyttöön, joka paljastuu 
kuitenkin rikollisliigan mieheksi. Aaro matkustaa 
Englantiin tapaamaan Gemmaa, mutta hän 
huomaa kohta olevansakin keskellä 
ydinpolttoaineeksi tarvittavan plutoniumlastin 
ryöstöä.

Piraatit-kirjassa Aaro menee palauttaa 
loistoristeilijälle salkkua, jonka hän luulee jonkun 
matkustajan hukanneen. Aaro joutuukin keskelle 
1053 upporikasta amerikkalaista ja viisi raskaasti 
aseistettua kaapparia. Aaro joutuukin pelikonsolin 
äärestä tosielämän peliin, jossa game over uhkaa 
saada liiankin todellisen merkityksen. 

Remestä nuorille

Nuorille kirjaston hyllyiltä voi suositella Ilkka 
Remeksen kahdeksanosaista kirjasarjaa. Sarjaan 
kuuluvat teokset Riskiraja, Operaatio Solaris, 
Draculan ratsu, Hermes, Kirottu koodi, Pimeän 
pyöveli, Musta kobra ja Piraatit. Kirjasarjan 
päähenkilö on 14-vuotias Aaro Korpi, joka joutuu 
eri kirjoissa toiminnan ja jännityksen 
keskipisteeseen. Hän onkin nuori, joka sattuu 
aina paikalle, kun jotain jännää tapahtuu. 
Muutamissa kirjoissa hän vaatii mukaansa 
itseään vanhemman kaverinsa Nikon.



VÄRITÄ MINUT!

SEURAA KUMPI 
PÄÄSEE MAAHAN

Kirahvi Jääkaapissa

Miten kirahvi laitetaan 
jääkaappiin?
-avataan ovi ja laitetaan kirahvi 
kaappiin.
No miten seepra pannaan 
jääkaappiin?
-otetaan kirahvi ulos kaapista ja 
pannaan seepra kaappiin.
Kirahvi ja seepra otti juoksu 
kisan, kumpi voitti?
-no kirahvi tietenkin koska 
seepra oli vielä jääkaapissa.

KUUKAUDEN VITSI

PELAA RISTINOLLAA!

HARJOITTELE LAUSUMAAN 
JA KIRJOITTAMAAN 
KUUKAUDEN SUOMI-SANA:

SUO-MI-KOU-LU-LAI-NEN

PUUHANURKKA
Lapsille ja 

lastenmielisille 



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

- Nina Pirhonen

 
Kirjaston tilanpuutteen vuoksi olemme koonneet 
kaksi kirjastokärryllistä kirjoja ja toistasataa 
DVD-elokuvaa poistomyyntiin nimelliseen 
hintaan. Valikoimassa on luettavaa ja 
katsottavaa kaikenikäisille. Ostamalla pois kirjoja 
ja levyjä autat Suomi-koulun toimintaa sekä 
helpotat kirjaston kevätsiivousta.

Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
Teksasissa ja lähiosavaltioissa asuville 
järjestetään samassa talossa Suomi-koulun 
kirjaston kanssa 3. ja 4. huhtikuuta klo 9-18. 
Kirjastolla on kahvipannu kuumana äänestyksen 
ajan, ja meiltä voi lainata kirjoja sekä ostaa 
makeisia kotiinviemisiksi.

Due to the  shortage of space  in the new  space 
in the new Nokia building, we have collected 2 
cart full of books and DVDs to be sold to a fair  
price. Collection includes books and DVDs to 
big and small audience. By buying books and 
DVDs you will fund the Finnish school and help 
out in the Library spring clean. 

The Finnish parliamentary election preliminary 
voting for Finns in Texas and nearby states is 
taking place in Finnish school library on the 3rd 
and 4th of April between 9am and 6pm. The 
coffee pot will be hot and you can always 
indulge yourself in the Finnish delicacies of the 
shop. 

Nähdään kirjastolla!
 

t. Kirjaston väki 

Moikka! Mun nimi on Sini. Olen 
23-vuotias, aluperin kotoisin 
Helsingistä. Olen asunut 

Amerikassa nyt 
hieman päälle 
vuoden, 
Dallasiin olen 
tullut 2018 
loppuvuodesta. 
Rakastan koiria 
ja 
lempipuuhaani 
on 
valokuvaaminen 
sekä kuvien 
editointi. Mua 
näkee kirjastolla 

maanantaisin. 

😊

 
 

Moikka, mie oon Tanja. Oon 28-
vuotias Lappeenrannan likka ja 
päädyin Dallasiin 
viime 
lokakuussa. 
Arkena 
puuhastelen 
koirien 
kanssa, 
kokkailen ja 
leivon. 
Vapaalla 
matkustelen 
ympäriinsä. 
Tykkään 
jääkiekosta, 
viihdyn 
kaukalossa kuin sen laidallakin ja 
tanssi on rakas laji myös. Tulkaas 
moikkailee kirjastolle, miut löytää 
sieltä maanantaisin! 
 

KIRJASTON 
UUSI 

MAANANTAI 
TIIMI



Sunnuntaina 24.2.2019 oli kaunis aurinkoinen 
iltapäivä, kun menimme siskoni kanssa 
kuuntelemaan Fort Worth:n sinfonia orkesteria 
Bass Performance Halliin. Minulle jo itse rakennus 
oli hieno elämys.

Minusta oli hauskaa seurata soittajien harjoitusta 
ennen konsertin alkua ja kaikkia rutiineja.
Konsertti alkoi juhlallisesti Amerikan 
kansallislaululla, jollaista en ollut koskaan ennen 
täällä käydessäni kokenut. Koko orkesteri soitti 
täydellä antaumuksella ja saliyleisön laulaessa 
katseet valaistuun lippuun kohdistettuna...oli kyllä 
huikeaa ( vastaavaa ei koe Suomessa 
konserteissa). Osa soittajista poistui paikalta 
seuraavan teoksen ajaksi; Stravinskyn danses 
concertanes. Itse pidin kovasti kuulemastani ja 
mielikuvitus laukkasi metsässä ja karhuissa, 
linnuissa ja keväässä. Hauska oli seurata nuoren 
kapellimestarin, Ruth Reinhardtin, 
kokonaisvaltaista koko kehollaan työskentelyä ja 
vielä hymyssä suin.

Seuraavaksi oli vuorossa Mendelssohnin piano 
Concerto no 1 in G minor op. 25 solistinaan 
pianisti Stephen Hough. Aivan huippuhienoa oli 
seurata myös hänen soittamistaan miten hän 
eläytyi täysin fyysisesti voimakkaisiin kohtiin jopa 
kasvojen väri muuttui ja hennot kohdat hän soitti 
niin rentona. Aivan ansaitusti hän sai raikuvat 
abloodit ja lisänumerokin kuultiin.

Väliajan jälkeen oli päänumeron vuoro Sibeliuksen 
sinfonia no 5 in E flat major op 82.
Miten hienolta ja liikuttavalta(taisi pieni kyynelkin 
vierähtää) kuulosti minulle Suomesta vieraana 
olevalle kuulla oman maan rakasta säveltäjää 
kaukana kotimaasta tällä Teksasissa. Teoksessa 
kuuli aivan selvästi tuttuja piirteitä Sibeliuksen 
tyylistä. Taas kerran ihailin soittajien taituruutta, 
alttoviulun kaunista ääntä ja esimerkiksi miten 
kivalta kuulosti pelkästään sormella viulunkielien 
näpyttely.

Kyllä oli upeaa ja nautittavaa kuultavaa.
Kiitos FWSO hienosta kokemuksesta.

Hannele Lappalainen 
 

Sibeliuksen 5. 
sinfonia 

Forth Worth Bass 
Performance Hall



Menovinkkejä

KALMAH
Melodinen Death Metal bändi 
Pudasjärveltä, Oulun läänistä

Gas Monkey Bar N' Grill
17.4

Lippuja-Tickets:
Tästä

CHILDREN OF BODOM, Swallow 
the sun, Wolfheart
Heavy metal bändejä suomesta

Canton Hall
7.4

Lippuja-Tickets:
Tästä
Ale lippuja:
Tästä

SUOMIKOULULAINEN 
ALOITTAA UUDEN 

PALSTAN 
HARRASTUKSISTA

Lue mielenkiintoisista 
harrastuksista seuraavilta 

sivuilta

http://www.ticketfly.com/purchase/event/1835027?_ga=2.82810454.1132193930.1552857600-1112088372.1552857599&__utma=1.2084163101.1552857600.1552857600.1552857600.1&__utmb=1.1.10.1552857600&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1552857600.1.1.utmcsr=facebook.com%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/&__utmv=-&__utmk=232540447
http://www.cantonhall.com/event/1814612-children-bodom-dallas/
http://www.groupon.com/deals/gl-children-of-bodom-at-the-bomb-factory-on-4-7


Turning a city girl to the Outdoor 
Sportswoman. -Isto Pöllänen
 
I met my wife in 1998 when I relocated to Dallas, 
TX from Oulu. We were both working for Nokia at 
that time. Our first trip to Finland together was in 
2000 and it was at that time when the city girl 
Charlotte experienced her first hunt of any kind, as 
I showed her around spots of the local lakes and 
ponds in Suomussalmi to do some duck hunting. 
We married in 2002 and had our first child Eeva in 
2005, and then Niklas in 2007. 
 
By this time, I had a deer lease with some fellow 
Finns in a small Texas town called Coleman. I had 
some successful deer and turkey hunts there, 
giving Charlotte her first taste of local wild game. 
She was already spoiled by having moose meat 
earlier in Finland! We relocated to San Diego with 
Nokia in 2008. Hunting there was very different 
and a little more difficult. Not a lot of big game out 
there that is easily accessible but I was able to do 
some bird hunting a few times. Deep sea fishing 
and hiking the local mountains became my favorite 
hobbies while there and something Charlotte and I 
enjoyed doing together. She was a real trooper 
following me to my deep sea fishing trips despite 
the fact that she got motion sickness most of the 
trips. 2010 proved to be a busy and productive 
year. A two weeks long deep sea fishing trip to 
Mexican waters in February provided our family 
with several hundred pounds of fresh tuna. I also 
traveled to Canada later in May for my first black 
bear hunt where I got my first bear with a bow. 
That was an exciting trip! We moved back to 
Texas in November and the Pöllänen’s have been 
a solid hunting family ever since! 
 
My buddy Lauri and I had done several self-guided 
hunts in Alaska and 2011 was the year I brought 
home a moose. Charlotte and the kids were so 
excited! I had a local deer lease outside of Ft. 
Worth and Charlotte finally started to learn about 
deer hunting. Eeva was 6 and Niklas was 4 by this 
time and teaching them to hunt was something 
very important to me. But of course at that age, 
running around playing in dirt and climbing on the 
big trees was much more exciting for them than 
sitting still and silent in a hunting blind. Charlotte 
really began to enjoy the hunting life. Even sitting 
in a blind was relaxing for her, she would bring 
along a good book to read as she waited for deer 
to wander her direction.
 
In 2012 I started at a new deer lease in TX 
Panhandle with a co-worker. There is a lot of 
space outdoors for the kids to run around and 
make noise without disturbing the wildlife too 
much. At the very end of our Christmas break that 
year, Charlotte was alone on her first real hunt and 

she successfully brought down a doe with her rifle! 
My city girl turned in to a country girl real fast! The 
next Christmas break in 2013, Charlotte brought 
down her first buck again with her rifle. The kids 
were growing up and began to enjoy sitting in the 
hunting blinds a little more. 
 
2015 was a huge year for our family. We 
purchased a small piece of remote mountain 
property in La Veta, Colorado on Silver Mountain. 
We named our land “Elk Heaven” and this land is 
our future where we will build a cabin and we can 
retire to. And of course, it is filled with all kinds of 
wildlife such as elk, bear, coyotes, mountain lions, 
bobcats, etc. Charlotte and I enjoy waking up 
before sunrise and sitting outside with our coffee 
and binoculars, classing the mountainside for any 
kind of movement. It’s always exciting to see a 
bear roaming around in your backyard - at a far 
enough distance of course! I spent two weeks in 
Elk Heaven during that fall bow hunting season 
and took down both a bull elk and a bear! Later in 
the Fall at our deer lease, both Eeva and Niklas 
shot their first bucks with a rifle, we had a very full 
freezer for the family!!! 
 
Since then, Colorado has provided us couple of 
more elks and many more good memories hunting 
with a family as we like to spend our Thanksgiving 
and X-mas vacations over there in Great 
Outdoors. Living in a hunting camp and cooking 
good food outdoors is a way to go for us on 
vacations. Charlotte got her first elk last year and I 
also spent a Christmas vacation hunting with my 
daughter Eeva.
 
Hunting for our family isn’t about killing animals, 
regardless if it is big game, birds or rabbits. It is 
about being outdoors spending time as a family 
and living a sustainable life, literally living off the 
land. Sometimes it is just sitting out there and 
watching these big creatures gracefully walk 
across a field and feed. Sometimes it is just about 
sitting on top of a mountain during a hunt and 
enjoying our coffee together while we are on top of 
the world. Sometimes it is just about teaching and 
learning. And sometimes it is just about being 
family. 
 



Miten luoda kaupunkilaistytöstä ulkoileva 
sporttinainen 

Isto tapasi vaimonsa 1998 Dallasissa, 
Teksasissa kun tuli Nokialle töihin, jossa 
Charlottekin oli töissä. He alkoivat 
metsästysharrastuksen yhdessä Suomen 
lomalla vuonna 2000, missä Charlotte metsästi 
ensimmäisen kerran. He menivät naimisiin 2002 
ja lapset syntyivät 2005 Eeva, ja 2007 Niklas.

Lasten syntymien jälkeen Charlotte alkoi 
maistella riistaa Teksasissa. Hän oli jo maistanut 
hirvenlihaa Suomessa aikaisemmin. Vuonna 
2008 Pölläsille tuli muutto San Deigoon, jossa 
metsästysharrastus oli hankalampaa. Tarjolla oli 
vain lintuja ammuttavaksi. Isto ja Charlotte 
alkoivat San Diegossa harrastaa syvänmeren 
kalastusta ja vaellusta paikallisilla vuorilla. 
Charlotte kävi urheasti myös kalareissuilla 
mukana, vaikka kärsi merisairaudesta. Vuonna 
2010 he toivat kalareissulta kotiin monta sataa 
kiloa tonnikalaa. Samana vuonna Isto teki 
ensimäisen karhun metsästys matkan, ja kaatoi 
jalkajousella ensimäisen karhunsa. Siitä lähtien 
koko Pöllästen perhe ovat olleet metsästyksen 
lumoissa.

Isto ja hänen ystävänsä ovat tehneet monta 
itsenäistä metsästysretkeä Alaskassa ja 2011 
Isto toi kotiin ensimäsisen hirven, josta perhe oli 
hyvin innoissaan. Isto alkoi opettaa koko 
perhettä metsästyksen saloista, joka oli hänelle 
hyvin tärkeää! Nuorten lapsien keskittyminen 
metsässä hiljentymiseen ei oikein vielä 
onnistunut, mutta Charlotte alkoi nauttia 
metsästysharrastuksesta todenteolla.

Vuonna 2012 Charlotte kaatoi ensimäisen 
jäniksen ihan itsenäisesti, ja seuraavana vuonna 
pukin. Kaupunkilaistytöstä oli kovaa vauhtia 
tulossa maalaistyttö. Lapsetkin olivat 
kasvamassa ja kärsivällisyyttä alkoi löytyä 
metsästyspiiloilla istumiseen.

Vuosi 2015 oli suuri vuosi Pölläsille. He ostivat 
silloin palan vuorimaata La Vetasta, 
Coloradosta Hopeavuorelta. Maapalalle tuli 
nimeksi "Hirvitaivas" Tässä maapalassa on 
Pöllästen tulevaisuus, sinne he rakentavat 
mökin 
ja 
sinne 
he 

aikovat myös jäädä eläkkeelle. Ja tietysti 
maaperä on täynnä villieläimiä isot karhut 
mukaanlukien. Isto ja Charlotte nauttivat kovasti 
vuoristoelämästä, ja pakkanen on täpösen 
täynnä riistaa.

Sittemmin Colorado on tarjonnut Pölläsille 
paljon riistaa ja upeita muistoja perheen 
metsästysretkiltä, ja Pölläset viettävätkin 
Kiitospäivän juhlat ja joululomat ulkoilmassa. 
Eläminen metsästysleirissä ja hyvän ruoan 
laittaminen on sitä mistä Pöllästen lomat on 
tehty! Perheen naiset ovat päässeet hyvin 
sisälle harrasastukseen myöskin.

Metsästysharrastus Pölläsille ei merkitse 
pelkästään riistan tappamista. Sen ydin on 
ulkoilmassa perheen kanssa vietetyssä ajassa, 
omavarasisessa elämisessä, kirjaimellisesti 
maan antimilla elämisessä. Joskus se on vain 
ohikulkevan riistan ihailua, kun ne pysähtyvät 
laiduntamaan tontin lähelle. Joskus se 
merkitsee vain vuoren päällä istumista 
kahvikuppi kädessä metsästysretkellä 
katsoessa maailmaa kaiken yläpuolella 
yhdessä. Joskus se on vain opettamista ja 
oppimista, ja joskus vain perheenä oloa.



Kaukoputken voi myös rakentaa itsekkin, kuten 
kuvassa takimmaisena oleva peilikaukoputki  
406mm (16”) peilillä! Optiset osat ostin eBaystä ja 
puutarvikkeet Home Depotista. 

Kännykkäkameralla voi ottaa yllättävän hyviä kuvia 
kuusta. Esimerkiksi alla oleva kuva on otettu 
minun kotitekoisella 16” kaukoputkella  ja Nokia 
N900 puhelimella:

Viimeinen kuva  on otettu tammikuun 20. päivän 
kuunpimennyksestä käyttäen 114mm 
kaukoputkea ja järjestelmäkameraa. Tässä 
tapauksessa kaukoputkessa ei käytetty okulaaria  
eikä kamerassa ollut objektiivia. (Kaukoputki toimi 
kameran objektiivina.)

Tähtitieteen harrastus

-Matti Savolainen

Ihmisen mieli on utelias, alati pohtimassa vastauksia 
mielta polttaviin kysymyksiin kuten: 

• Mitä löytyy talon nurkan takaa?

• Miten syvä tämä järvi on?

• Kuinka kaukana kuu on?

Viimeinen kysymys saattaa tulla mieleen kirkkaana 
yönä. Vastaus on n. 384.400 km. Se on pitkä matka 
suhteutettuna mihinkään maalliseen mittakaavaan. 
Jos kierrät maapallon 10 kertaa ympäri niin se vastaa 
kutakuinkin matkaa maasta kuuhun.

Ja sitten kannattaa muistaa että kuu on kaikista lähin 
maata oleva avaruuden kohde.  Valolta kestää vähän 
reilu sekunti matkata  maasta kuuhun, tai toisinpäin. 
Kaukaisimmat avaruuden kohteet ovat yli 13 
biljoonan valovuoden päässä! Siihen väliin jää 
suunnaton tila jossa lymyilee kaikenlaisia avaruuden 
kohteita joita kaikkia ei ole pystytty löytämään tai 
selittämään.

Tähtitieteen harrastuksen voi aloittaa ilman 
kaukoputkea. Lukemalla alan kirjallisuutta ja 
katsomalla dokumenttielokuvia  selviää että kuinka 
vakavasti haluaa asiaan paneutua. 

Jos päätätte vakavammin syventyä tähtitieteen 
harrastukseen niin ensimmäisenä kannattaa hankkia 
ihan peruskiikarit. Useimmilla saattaa kiikarit löytyä 
urheilu- tai luontoharrastuksien peruilta. Kiikareilla voi 
katsella kuuta ja hahmotella tähtitaivaan kuvioita, 
kuten esimerkiksi Otava (Iso Karhu)

Jos innostus ei vielä tässä vaiheessa katoa niin 
seuraavaksi joutuu sitten jo investoimaan oikeaan 
kaukoputkeen. Kaukoputkea hankkiessa ihan 
halvinta ei kannata ostaa. (Nim. Kokemusta omaava. 
Todisteena kuvassa etummaisena oleva 20 dollarin 
kaukoputki.) Ensimmäiseen käyttökelpoiseen 
kaukoputkeen kannattaa sijoittaa vähintään n. 150 
dollaria. Kaukoputkikuvassa sellainen on keskellä 
oleva peilikaukoputki 114mm läpimittaisella peilillä.

 



Astronomy   -Matti Savolainen

Human mind is curious, always pondering the 
answers to some burning questions like:

• What's around the corner of the house?

• How deep is this lake?

• How far away is the moon?

The last question may come to mind in a clear 
night. The answer is about 384,400 km. It is a 
long way in proportion to any earthly scale. If 
you go around the earth 10 times around, it 
roughly corresponds to the distance from the 
Earth to the moon.

And then it is worth remembering that the moon 
is the closest object to the earth. Light needs 
just over a second to travel from Earth to moon, 
or vice versa. The most distant objects in space 
are over 13 trillion light-years away! In 
between, there is a huge space where all kinds 
of space objects reside, all of which have not 
yet been discovered or explained.

Astronomy hobby can be started without a 
telescope. Reading the literature and watching 
documentary films will show how seriously you 
want to get involved.

If you decide to take a deeper look at 
astronomy, the first thing to do is get some 
basic binoculars. Most may already have 
binoculars from sports or nature hobbies. With 
binoculars you can watch the moon and star 
constellations, such as the Big Dipper (Big Bear, 
Ursa Major)

If the enthusiasm is not lost at this stage, then 
the next thing is to invest in the proper 
telescope. When buying a telescope, you should 
not buy the cheapest. (An example of a too 
cheap telescope is the $20 telescope in front of 
the picture.) At least $ 150 should be invested in 
the first usable telescope. In the image the 
middle telescope is an example of 114mm 
reflector (mirror) telescope.

The telescope can also be a DIY project. In this 
picture the wooden telescope is 406mm (16”) 
reflector telescope! I bought the optical parts 
from eBay 
and wood 
materials 
from 
Home 
Depot.

With a cell phone camera you can take 
surprisingly good photos of the moon. For 
example, the picture below is taken with my 
home-made 16” telescope and Nokia N900:

The last picture was taken from the lunar 
eclipse of January 20 using the 114mm 
telescope and DSLR camera. In this case, the 
was no eyepiece in telescope and no lens in the 
camera. (The telescope worked as a camera 
lens.)



Rakettitieteen jatko-opintoja 
Suomi-koulun jälkeen

Riku ja Petteri Pirhonen

Jos on kiinnostunut tieteestä ja tekniikasta Suomi-
koulun tarjontaa pidemmälle, voivat teksasilaiset 
lukion kolmannen luokan oppilaat eli juniorit hakea 
NASA:n High School Aerospace Scholars -
ohjelmaan. Yhteistyössä yliopistojen ja 
vapaaehtoisten lukion tiedeaineiden opettajien 
kanssa NASA järjestää lukuvuoden aikana neljän 
kuukauden mittaisen verkkokurssin ja kesällä 
leirin. Haku aukeaa syyskuun puolivälissä. 
Lisätietoja hausta ja vaatimuksista on kurssin 
verkkosivulla 
nas.okstate.ed
u/has/. 

 Petteri 
osallistui 
ohjelmaan 
lukioaikanaan 
ja oli leirillä 
kesällä 2017. 
Verkkokurssin aiheena oli matka Marsiin ja tämän 
teeman ympärillä oli erilaisia askareita. Viikoittain 
oli kotitehtäviä ja aina neljän viikon jakson jälkeen 
koe. Harjoituksissa käytettiin suunnittelu- ja 
tutkimustyössä tarvittavia taitoja, kuten 
matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Lisäksi 
kurssiin kuului videokokouksia, joissa NASA:n 
ihmiset kertoivat töistään ja heille sai esittää 
kysymyksiä. Kurssi ei sisällöltään ole vaikea, mutta 
tehtävien tekeminen vaatii aktiivisuutta ja 
huolellisuutta.

 Mikäli kurssi menee hyvin, on seuraavana kesänä 
mahdollista päästä viikon leirille Johnson Space 
Centeriin, Houstoniin. Leirillä tutustuttiin NASA:n 
toimintaan ja nähtiin esimerkiksi astronautteja 
harjoittelemassa avaruuskävelyä tähän 
tarkoitukseen tehdyssä uima-altaassa. 
Johtokeskuksessa seurattiin kansainvälisen 
avaruusaseman 
lentoa. Hieman 
erilaista 
teknologiaa 
edustivat lehmät 
ja kasvipuutarha, 
joita NASA 
käyttää 
tutkimuksissaan. 
Leirillä 
rakennettiin myös 
pienoismalliraketit, mallinnettiin niiden lentoa ja 
lopuksi ne ammuttiin kiitoradalla.

 

 Kesäleireille pääsee noin 300 junioria. 
Teksasissa kukin lukion ikäluokka on noin 

300 000 oppilasta, joten innon lisäksi pitää olla 
myös 
tuuria, että 
tulee 
valituksi 
kurssille ja 
leirille. 
Ohjelma on 
maksuton, 
sillä NASA 
maksaa 

majoituksen ja jopa lennot Houstoniin. NASA 
antaa kurssin jälkeen todistuksen, ja hieman 
koulun käytännöistä riippuen voi kurssista saada 
opintosuoritusmerkinnän.

 Valmistuttuaan ylioppilaaksi 2018 Petteri aloitti 
syksyllä opiskelut Texas A&M yliopistossa 
insinööritieteiden koulussa. Ensimmäisen vuoden 
opinnot ovat pääasiassa matematiikkaa, fysiikkaa 
ja kemiaa sekä muita yleisaineita. Mielenkiintoisin 
kurssi tällä hetkellä on tutkimusprojekti, jossa 
testataan lentokoneen pintamuotojen vaikutusta 
yliäänipamaukseen. Varsinainen opintojen pääaine 
valitaan vasta ensimmäisen vuoden jälkeen, ja 
Petteri aikoo hakea opiskelemaan Lento- ja 
avaruustekniikkaa.  



Dallasin Daamit-tiedotus 

Suomalaisten naisten yhdistys (SNY) on 
toiminut alueella vuodesta 1998 tarjoten tietoa, 
tukea, iloa, seuraa, ystävyyttä ja yhteistyötä 
erilaisten kerhojen ja tapahtumien merkeissä ja 
siten auttanut suomalaisia naisia ja heidän 
perheitään sopeutumaan 
amerikkalaisyhteiskuntaan Dallasin 
suuralueella. Vuosien varrella toiminnan 
vilkkaus on vaihdellut sen mukaan, minkä 
verran alueella on asunut suomalaisperheitä. 

Viimeisimmän kerran Dallas-Fort Worthin 
alueen suominaiset olivat koolla 4.helmikuuta 
sääntömääräisen kokouksen ja illanvieton 
merkeissä. Iltaan osallistui peräti 31 naista 
nauttien tarjoiluista ja iloisesta seurasta. Illan 
alkuun pidettiin kokousta ja päätettiin 
muutamista sääntömuutoksista ja päivityksistä. 

• Yhdistyksen nimi muuttuu Dallasin 
Daameiksi. Dallasin Daamien jäsenyys 
on maksuton, ja jäseneksi pääsee 
Dallas-Fort Worthin alueella asuva 
suomalainen nainen ilmoittautumalla 
sihteerille lähettämällä viestiä 
sihteerisny@gmail.com. 

• Jäsenmaksun sijasta Dallasin Daamien 
järjestämissä tapahtumissa kerätään 
vaihtoehtoisesti osallistumismaksu, jolla 
katetaan tarjoilukustannukset. 

• Dallasin Daamien Facebook-ryhmä 
(suljettu ryhmä Dallas-Fort Worthin 
alueella asuville suominaisille) toimii 
tiedotuskanavana sähköpostin lisäksi. 

• Dallasin Daamit kokoontuu 
jäsenkokoukseen/illanviettoon kerran 
vuodessa keväällä ja syksyllä pidetään 
toinen naistenilta. 

Mikäli olet alueelle vastikään muuttanut tai 
muuttamassa oleva suomalainen nainen, 

tule mukaan toimintaan. 

Terveisin, 

Dallasin Daamien johtotiimi 

 
 



EuroTech Talks: General Data Protection 
Rules (GDPR)

Tule kuuntelemaan kuinka eurooppalainen 
lainsäädäntö ja General Data Protection Rules 
(GDPR) vaikuttaa myös amerikkalaisiin yrityksiin, 
ja verkostoitumaan paikallisen liike-elämän 
edustajien  kanssa. EuroTech Talk -tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Finnish American 
Business Guildin ja French American Chamber of 
Commerce-DFWn kanssa. Tilaisuus pidetään 
torstaina maaliskuun 28. 2019 kello 18 - 20. 
Paikkana on Bottle Rocket Studios Addisonissa. 
Pääsymaksu on $30, joka oikeuttaa 
sisäänpääsyyn sekä sinulle, että yhdelle 
vieraallesi.Käytä varatessasi FACC Member 
vaihtoehtoa sekä alennuskoodia “FABG", niin 
saat edut itsellesi!
Käythän myös seuraamassa FABG:n uusia 
LinkedIn- ja Twitter-sivuja! Jakamalla FABG:n 
some-päivityksiä verkostosi kanssa autat 
suomalaisia ja amerikkalaisia yrityksiä luomaan 
yhteyksiä toistensa kanssa. 

Trade & Tariffs Luncheon with Richardson 
Chamber of Commerce

Richardsonin kauppakamari kutsuu suomalaisen 
kauppakillan jäsenet mukaan lounastilaisuuteen, 
jossa keskustelun aiheena on ulkomaankauppaan 
liittyvät tariffimaksut. Tilaisuuden pääesiintyjinä 
on ylintä johtoa firmoista Fujitsu ja ExportTek 
sekä Meksikon kauppakomissaari.

Lounaan hinta on $40 mutta FABG:n jäsenenä 
saat Richardsonin kauppakamarin 
jäsenalennuksen (-$10) rekistreröityessäsi valitse 
NON-MEMBER ja laita promokoodiksi 
“FINLAND”. Tervetuloa mukaan. Varaa paikkasi 
heti.

email: info@fabg-dallas.com  www.fabg-dallas.com 
Join FABG news list Become a member
LinkedIn Twitter

https://www.faccdallas.com/civicrm/event/info%3Fid%3D87%26reset%3D1
https://www.linkedin.com/company/finnish-american-business-guild/
https://twitter.com/FABGDallas
https://business.richardsonchamber.com/events/details/international-concierge-team-march-28-6700
https://business.richardsonchamber.com/events/details/international-concierge-team-march-28-6700
mailto:info@fabg-dallas.com
http://www.fabg-dallas.com/
https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
https://squareup.com/store/finnish-american-business-guild/item/fabg-annual-membership-private-individual
https://www.linkedin.com/company/finnish-american-business-guild/
https://twitter.com/FABGDallas
https://twitter.com/FABGDallas


 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 20. huhtikuuta. 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
           

 

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


Salibandytiedote:

Alkaen Huhtikuun 1, junnysahly keskittyy 
Lewisvilleen ja Flower Moundiin.
Pelitajat ja paivat:
Lewisville keskiviikkoisin 6pm-7pm 
(aikuiset 7pm-8:30pm)
Flower Mound torstaisin 6pm-7pm ja 
lauantaisin 1pm-2pm. (aikuiset 
lauantaisin 11:30am)

Laitetaanpa junnujoukkue kasaan 
Elokuun junnuturnausta varten!!! 
Turnaus pelataan Lynchburgissa, 
Virginiassa Elokuun ensimmaisena 
viikonloppuna. Tapahtuma on osa State 
Games of America peleja. State Games 
on Olympic games tyylinen tapahtuma 
joka aloitetaan virallisesti perjantai-iltana 
isoilla kemuilla!!

Tapahtuma kattaa myos aloittelevien 
aikuisten sarjan seka USA:n mestaruus 
sarjan!!

Terveisin,
Jukka 





Miten saan tietoa omasta kirkostani?
Anita Finifrock

Olen ollut Kalifornian ja Teksasin Suomikirkon tiedottajana 
maaliskuusta 2017 lähtien. 

Minulla on suomalaiset juuret – äitini isoäiti oli Fanni 
Korteniemi Pellosta ja äitini isoisä oli Viktor Isomäki 
Kauhajoelta. He tapasivat Minnesotassa, menivät naimisiin 
ja viljelivät maata Eskossa, lähellä Duluthia, jossa he 
osallistuivat myös Suomikirkon toimintaan. Hautausmaalla 
on monia hautakiviä, joissa on suomalaisia nimiä, ja monet 
nimistä ovat väärin kirjoitettuja!

Kirkkotiedotteet lähetetään sähköpostitse. Jos haluat liittyä 
Dallasin Suomikirkon sähköpostilistaan, lähetä viesti 
osoitteeseen dallas.suomikirkko@gmail.com. Tai voit käydä 
Facebook-sivuillamme (Dallasin Suomikirkko - Finnish 
Lutheran Church of North Texas) ja klikkaa 
liittymispainiketta. Facebookissa voit jakaa tietoja ja 
valokuvia, kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Meillä on kolme pastoria. TT Jarmo Tarkki on meidän 
kirkkoherramme. TT Veli-Matti Kärkkäinen ja TT Kirsi 
Stjerna ovat osa-aikaisia apupappeja. Professori Kärkkäinen 
opettaa Fuller-teologisessa seminaarissa Pasadenassa, 
Kaliforniassa ja professori Stjerna on Pacific Lutheran 
Theological seminaarissa Berkeleyssä, Kaliforniassa. 
Kanttorinamme toimii Ruusamari Teppo.

Dallasissa, Los Angelesissa, San Diegossa ja Sunnyvalessa 
pidettyjen messujen lisäksi pastorit ovat käytettävissä 
kasteisiin, häihin, hautajaisiin tai sielunhoidollisiin 
keskusteluihin. Yhteystiedot ovat alla.

Suomikirkon kevään 2019 ohjelma 

Lauantaina, huhtikuun 13. (Huom! ajat)
● Rippikoulu klo 13-14.30 
● Messulaulajat klo 14 
● Messu klo 15 
● Viini-ilta noin klo 17 

Maanantaina, toukokuun 27. (Huom! ajat 
ja viikonpäivä)

● Konfirmaatioharjoitus klo 14 
● Konfirmaatiomessu klo 15 

Kaikki messut pidetään:

Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019

Sydämellisesti tervetuloa 
kaikille! 
 

Pastori Jarmo Tarkki
805-350-1667, 
jarmotarkki@socalsynod.org 

Pastori Veli-Matti 
Kärkkäinen
626-375-4014, 
vmk@fuller.edu 

Pastori Kirsi Stjerna
717-253-2439 
kstjerna@plts.edu 

Anita Finifrock
805-350-9848 
dallas.suomikirkko
@gmail.com 

Ruusamari Teppo
ruusamari@yahoo.com 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vmk@fuller.edu
mailto:kstjerna@plts.edu
http://dallas.suomikirkko@gmail.com
http://dallas.suomikirkko@gmail.com
http://dallas.suomikirkko@gmail.com
http://ruusamari@yahoo.com
http://ruusamari@yahoo.com
http://ruusamari@yahoo.com


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


