Maaliskuu 2021

KEVÄT KEIKKUEN TULEVI...
Oli niin ihana huomata taas kevät loman jälkeen miten
luonto heräsi taas kukkaan! Vaikka jotkut puut ja pensaat
ovatkin ehkä vielä shokissä lumimyrskyn jälkeen... tai
sitten eivät jaksa enää kukkia. Rokotusten myötä
toivottavasti meidän ihmiselokin herää kukkaan kevään
kuluessa ja elämä palaa enemmän ja enemmän kohti
normaalimpaa muotoa. Suomi-lehti toivottaa kaikille
suomi-yhteisön jäsenille oikein hyvää kevättä, ja
rauhaisaa pääsiäisen aikaa!

TÄSSÄ
NUMEROSSA
Puheenjohtaja - 2
Suomi-koulu - 3
Puuhanurkka - 7
Kirjasto&puoti - 8
FABG -9
Floorball - 10
Suomikirkko - 11
Paulan palsta- 12
Kuukauden kuvat - 13

KEVÄTTÄ RINNASSA...
PJ LEILA JÄÄMURU
"Kevättä rinnassa", niinhän me ruukataan
Suomessa sanoa kun aurinko alkaa taas näkyä,
lumet haihtua ja ensimmäiset pajunkissat ojien
varsilla alkavat kukkia. Pääsiäinen on talven ja
kevään taitekohta, josta harpataan isoin askelin
kohti kesää. Tänä vuonna kesä tulee varmaan
aikaisemmin kun pääsiäinenkin on kohta juhlittu.
Kesää on odotettu hartaasti ja pitkään,
toivomme että se toisi uskoa huomiseen ja
antaisi meille kaikille mahdollisuuden
normaalimpaan elämään koronan kanssa.

Koulukerrat ovat jatkossakin puistossa, siellä olemme
ulkona ja etäisyydet on helpompi pitää. Jokaisella
koulukerralla suomen kielen ohella saamme raitista
ilmaa ja liikuntaa. Vaikka emme ole luokkahuoneissa,
pidämme yllä suomen kielen käyttöä ja toivomme
vanhempien muistuttavan lapsia, että seurataan
ohjaajia ja heidän opetusta sekä yritetään
kommunikoida suomen kielellä kaikin mahdollisin
keinoin, avustusta annetaan myös englannin kielen
avulla, että jokainen lapsi pysyy mukana tavalla tai
toisella. Sehän suomi-koulun tarkoitus on, ohjata
oppimaan suomesta ja sen kulttuurista sekä suomen
kieltä.
Olemme pitkään suunnitelleet yhteistä Suomiyhteisön tapahtumaa, mikä olisi lauantaina 1.
toukokuuta eli Vappuna, hartain toiveemme on, että
koronatilanne sallii sellaisen järjestämisen. Puhutaan
asiasta enempi seuraavassa lehdessä, mutta
laittakaa jo nyt päivä muistiin ja jopa kalenteriin.
Toinen iso tuleva tapahtuma on Suomi-koulun 30vuotisjuhlat syksyllä, ehkä joulukuussa, tavalla tai
toisella meidän pitää juhlia niin isoa merkkipaalua.
Olemmekin miettineet pientä kilpailua, mihin jokainen
saisi osallistua ikään katsomatta, logo- tai sloganaiheen keksimiseksi juhlavuoden kunniaksi. Kaikki siis
miettimään ja piirtämään, palkintoakin on luvassa.
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Pari viikkoa sitten saimme puhelun Nokialta,
menetimme sekä kirjasto- että suomipuotitilat. Olemme siirtäneet
kirjastomateriiaalin varastoon odottamaan
jatkotoimenpiteitä, mutta suomi-puoti toimii
toistaiseksi edelleen Ninan kotoa käsin,
joten käykää puodissa ostoksilla niin
samalla tuette pienesti koulumme toimintaa.
Kaikille oikein hyvää Pääsiäistä, nähdään
seuraavalla kerralla eli 10.huhtikuuta.

Suomi-koulun uutisia
27.3 koulukerta oli Any Brown Puistossa ja aihe
oli puutarhahommia. Aloitimme käymällä läpi
värit ja puutarhahommien liittyviä sanoja kuten
siemenet, multa, ja kukkaruukku. Lapset saivat
olla puutarhureina, kun istutimme raeruohon
siemeniä kukkaruukkuihin, jotka lapset saivat
viedä kotin. Välitunnilla pelasimme jäätelömestaria jossa lasten täytyi juosta puolelta
toiselle jäämättä kiinni. Välitunnin jälken
istutimme vielä kieloja kukkaruukkuihin jotka
lapset saivat myöskin ottaa kotiin.

oppitunnin tunnelmia Youtubessa

SUOMI-KOULU

Suomi-koulu 10.4
klo 11.11
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Aiheena kesälo
maja matkasanas
to a
Huom! uusi paikka
Andy Brown park East
260 Parkway Blvd, Coppell,
TX 75019

Broadwalk paviljonki

Voit ilmoittautua
sosiaalisessa mediassa

Klikkaa
linkkiä

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO
Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.
Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.
Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.
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älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

Kuukauden
kysymys
Miksi possut kierivät mudassa?
SEKÄ villi- että kesysialla on tarve kieriä mudassa eli
rypeä. Rypemiselle on kaksi tärkeää syytä.
Sioilla on ensinnäkin heikko lämmönsäätelyn kyky,
koska niillä ei ole juurikaan hikirauhasia. Ne eivät
myöskään pysty koiran tavoin läähättämällä
poistamaan liikaa lämpöä kovin tehokkaasti.
Kuumalla kelillä ne saattavat kärsiä lämpöstressistä,
jos eivät pääse rypemään.
Toinen syy liittyy sian tapaan hoitaa ihoaan. Kun
muta kuivuu, se irtoaa itsestään tai viimeistään sian
raaputtaessa kehoaan esimerkiksi seiniin, puihin tai
kiviin. Mudan mukana irtoaa kuollutta ihoa ja
mahdollisia ulkoloisia. Rypeminen toimii siis ikään
kuin ihon kuorintana.
Rypemisen tarve on vahvimmillaan kuumalla säällä.
Sika pyrkii kierimään aina puhtaassa mudassa ja on
tarkka, ettei paikkaan sotkeudu ulostetta. Jos tähän ei
kuitenkaan ole mahdollisuutta, kuten ahtaassa
karsinassa, se joutuu joskus rypemään
ulosteessakin.
Koska rypeminen on sialle niin tärkeä toiminto, se
tuottaa hyvin todennäköisesti mielihyvää. Jos sialta
voisi kysyä mudassa kierimisen syytä, se varmaan
vastaisi: koska se tuntuu hyvältä.
Anna Valros
kotieläinten hyvinvoinnin professori
Helsingin yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
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tavujen ja sanojen lukemista. Peli
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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!

PUUHANURKKA
Kuukauden sana
Väritä minut

PÄÄ-SI-ÄIS-NOI-TA

Kuukauden loru
Virpoi, varpoi, tuoreeks terveeks.
Isännäl, iso vassa
emännäl perä leviä.
Poika tuokoon minijän
tytär hyvän sulhaisen.
siulle vissat, miulle palkka.
Miulle muna kanasestais
maitotilkka lehmäsestäs,
vähä voita vakkasestas
kopeekka kukkarostas.

Rakenna
sanoja

Kuukauden
vitsi

Interaktiiviset linkit
Kielen opiskeluun
Sanojen alkuäänteet 1
Sanojen alkuäänteet 2

Kana tietä sipsuttaa, tie liukas
jalkaa lipsuttaa. Vastaan tulee
jyrä suuri, kävipä kanalle huono
tuuri.
Jyrän alle kana jää, pyörän alta
näkyy pää. Jyrä painaa
vauhdilla hanaa, ei se huomaa
pientä kanaa.
Kun kana pääse jyrän alta,
tuntuu olo mahtavalta, sulat
pöyhii ja kuntoon laittaa,
päänsä kenoon somasti taittaa.
Kun on kunnossa viimeinenkin
sulkatukko, huokaa kana, Olipa
Kerrankin Kunnon kukko!

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Suomi-koulun kirjasto ja puoti jatkaa
toimintaansa vielä koko kevään ja
kesän tilapäisjärjestelyin.
Puotitilaukset tehdään
verkkokaupastamme, maksetaan
tilatessa luottokortilla ja ostokset
noudetaan itselle sopivaan aikaan
Flower Moundista, Ninan etuovelta.
Samasta paikasta voi myös lainata
luettavaa sekä aikuisille, että lapsille.
Voit etukäteen ilmoittaa Ninalle mitkä
kirjat tai lehdet haluat lainata, niin
hän laittaa kaiken valmiiksi. Kirja- ja
lehtivalikoimista on päivitetyt listat
kirjaston Facebook sivulla. Nina tuo
lainamateriaalin myös
suomikoulukertoina puistoon, joten
voit lainata ja palauttaa kirjoja myös
siellä.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä
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Puodin suklaavalikoima on tällä
hetkellä vielä runsas, mutta kuumien
kelien saapuessa emme voi tilata
puotiin enää suklaatäydennyksiä.
Pyrimme muilta osin kyllä
täyttämään asiakkaitten toiveita.
Tälläkin viikolla saimme varastoon
taas kauan kaivattuja lakkahilloa,
sinappeja ja näkkileipää.

Tervetuloa ostoksille
ja kirjoja
lainailemaan!
T: Kirjaston väki

Advocating for communities and
entrepreneurs since 2002

Our mission is focused on meeting the needs of
businesses, communities and private members and all
the friends of FABG and to create new opportunities.

Embassy of Finland co-presents with
American Folklife Center Kardemimmit
and Ánnámáret concerts on
April 7, 2021, at 11 am – 12 pm
Watch the two concerts on
Facebook on Embassy's page

New Nordic Cinema:
FILM SCREENING.

Aalto
April 9th - 15th

In the eighth session of the New Nordic Cinema virtual,
Scandinavia House will screen Aalto, a documentary and love
story of Finnish modern architecture/design masters Alvar and
Aino Aalto. The movie, directed by Virpi Suutari in 2020, is
available from April 9 through 15
Tickets and information

2121 Cross Timbers Road
Flower Mound, TX, 75028
Community Activity
Center
Call (817) 806-5002
Sählyupdate:
CAC junnusähly pyörii tällä hetkellä kerran
viikossa. Pelit torstaisin 6-7pm
Flower Mound Community Activity Center.
Lähetä s-postia valmentajalle jos olet
kiinnostunut pelaamaan tai haluat lapsesi
mukaan!
nvanpatten@metalsubstrate.com
Coach: Nick VanPatten

Suurta ja mahtavaa on tyonalla
salibandyrintamalla. USAn ensimmainen viiden
viikon North American Floorball League pamahtaa
kayntiin kesakuussa. Pelit pelataan neljalla
paikkakunnalla; Cleveland, Fresno, Austin ja Fort
Worth. Loppuottelu taalla kotona!!

Sählyä myös aikuisille jos kiinnostusta
riittää.Torstaisin 7-8pm ja lauantaisin
11.30am-1pm

HUOM! Koronana vuoksi sekä
aikuisten että lasten pitää pelata
maskit päällä.
Meidan DFW:laisten paikallinen tiimi on
Forth Worth Jaguars jossa tulee olemaan
vahva pelaajaedustus Suomesta, Ruotsista
seka USA:ta. Joukkue tulee olemaan
vahvasti “suomalainen”.. mm paavalmentaja
Joel Ekroos on pestattu Suomesta!! Jos (no,
tietty) paikaliset Suomalaiset ovat Dallas
Stars NHL tiimin kannattajia niin nyt kova
kannustus FW Jaguarsseille salibandyssa!!!
Linkkeja:
Forth Worth Jaguars:
North America Floorball League:

KIRKKOUUTISIA
Kristus on ylösnoussut!
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus
on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon
ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan
edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty
kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat
kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja
kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että
Jeesus on Jumalan Poika.

Dallasin Suomikirkon kevään
2021 ohjelma
COVID-19 pandemian takia kevään
jumalanpalvelukset, kuin myös rippikoulumme, ovat
Zoomin kautta. Saat sähköpostiisi kutsun näihin
tilaisuuksiin. Jos et ole sähköpostilistallamme, alla
olevan QRC -koodilla voit listautua tai lähetä
sähköposti Anita Finifrockille, kirkkomme tiedottajalle:
anitafinifrock@hotmail.com

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset
eivät voi korvata tavallisia messuja, meillä on nyt
mahdollista käyttää useimmissa
jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja vähintään
kahta kanttoria:
TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen (Associate
Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor)
M.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin seurakunnan
kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin ja San
Diegon seurakuntien kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen seurakunnan
kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma

(Kaikki jumalanpalvelukset alkavat klo 14
Dallasin aikaa)
Huhtikuu / April 2021:
April 4 – Bilingual service Easter Sunday
/ Pääsiäispäivä
April 11 – 1. sunnuntai pääsiäisestä
April 18 – 2. sunnuntai pääsiäisestä
Toukokuu / May 2021:
May 2 – 4. sunnuntai pääsiäisestä
May 9 – 5. sunnuntai pääsiäisestä,
Äitienpäivä
May 16 – 6. sunnuntai pääsiäisestä
Kesäkuu / June 2021:
June 6 - Kansanlaulumessu
Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!
Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org
(805) 350-1667

NOW IS SELLER’S MARKET! Paljon
kysyntää – vähän tajontaa myytävistä
kohteista DFW alueella.
Jos olet ajatellut myydä talosi – NYT
kannattaa toimia. Lisätietoja soita minulle,
mielläni autan.
Aurinkoisin kevät terveisin,

DONA PAULAN Helppo PIZZA TAIKINA
2.5 dl vettä
5.0 dl vehnäjauhoja
1
pussi kuivahiivaa
ripaus suolaa
1 rkl oliiviöljyä
Tee näin:
Liota kädenlämpöiseen veteen vehnäjauhot
joihin on sekoitettu kuivahiiva. Lisää suola ja
öljy.
Anna taikinan nousta n. 30 min huoneen
lämmössä. Kauli taikina “ohueksi”pyöreäksi
levyksi. Täytä pizza haluamillasi täytteillä.
(Levitä pizzapohjalle paksulti ensin tomaattibasilika sosetta. Vinkki: Voit myös ostaa
kaupasta valmiina RAGU Chunky Sauce lasi
prk,) sitten lisää pizzapohjalle rigotta -tai
haluamaasi juustoa raasteena tai pienina
palasina, kokonaisia oliiveja, jos haluat
proteiinia, joko kanaa, tonnikalaa tai
pepperoni suikaleita. Anjovis, artisokka,
ananas ja sinihomejuusto sopivat myos hyvin
“kasvis” pizzan täytteiksi. Leikkaa pizzan
päälle muutamia tomaattisiivuja antamaan
kosteutta . Paista uunissa 225 C n. 10-15 min.
Koristele esim. basilikan lehdillä. Kuvassani
helppo ja nopea tekoinen pizza Margarita.

Vinkki: Jos haluat leipoa
pääsiäiseksi rahkapullia (täyte: 200 g
rahkaa (quark), 3/4 dl sokeria, 1 tl
vaniljasokeria, 1 rkl sitruunamehua
ja 1 tl sitruunan kuorta) tai vapuksi
munkkeja, helppo pullataikinan
teko-ohjeeni löytyy helmikuun -21
Suomi-lehdestä. Helppoa ja
Hauskaa leipomista yhdessä!

KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula

