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Kouluvuosi 20-21 alkaa olla pulkassa.. vielä viikko
painettavaa tai ehkä kaksi koulupiiristä riippuen. Lapset
alkavat jo olla valmiita kesän viettoon, kuin myös
aikuiset.. Moni suomi-perhe vasti matkaa Suomeen
kesälomalle, ja Suomi-lehti haluaa toivottaa näille
matkalaisille turvallista matkaa kotimaahan! Ja
toivotaan Suomeen mukavan lämpöistä kesää tälle
vuodelle. Me muut jotka jäämme Teksasiin kesäksi...
nauttikaamme hetken näistä mukavimmista
lämpötiloista ja kaivetaan esille ne hellehatut ja
uikkarit... kohta lillutaan vain altaassa tai hengataan
sisällä.. 
Suomi-lehti toivottaa kaikille oikein ihanaa kesää!!
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TÄSSÄ
NUMEROSSA

VAPPUJUHLA - 3
SUOMIKOULU -4
PUUHANURKKA -9
KIRJASTO - 10

KUUKAUDEN KUVA - 18 

PUHEENJOHTAJA - 2

HAKKAPELIITTA -11
AWAK KUIER -14
FABG - 15
FINLANDIA FOUNDATION - 16
SUOMIKIRKKO - 17

Toukokuu 2021



SUOMEN KIELELLÄ
KESÄISIN MIELIN...
PJ LEILA JÄÄMURU

Kouluvuosi on saatu päätökseen ja voimme aloittaa
loman vieton opittujen suomalaisin kesälomasanojen
turvin. Näitä olemme harjoitelleet sanomaan ja
kirjoittamaan. Tästä päästääkin suomi-koulun
olennaiseen osuuteen eli oppimiseen, suomen
kieleen ja lapsiin. Meidän aikuisten eli ohjaajien,
vanhempien, johtokunnan ja kaikkien muidenkin
vapaaehtoisten tulisi olla vain yhtä tarkoitusta varten,
eli luoda lapsille mahdollisuus oppia suomen kieltä ja
suomen kielellä, tarvittaessa tietenkin autamme
tuettuna englannin kielen avulla.
Suomi-koulu on kiitollinen kaikille vanhemmille, jotka
olette kokeneet tämän tärkeäksi ja olette tuoneet
lapset kouluun, näiden em. syiden lisäksi on nimittäin
lasten ansiota, että he ovat tuoneet myös meidät
vanhemmat yhteen, kun haluamme pitää arvokkaan
kielemme ja suomalaisen kulttuurin rikastuttamassa
myös lastemme elämää.

Yhteisestä tekemisen riemusta oli hyvä osoitus
Vappu-tapahtuman järjestely eri Suomi-yhteisön
ryhmien kanssa (lue juttu tpahtumasta seuraavalta
sivulta). Kiitos kaikille tekijöille ja läsnäolleille sekä
hengessä mukana olleille!

Syksyllä on hyvä jatkaa uusin innoin ja tekijöin,
tulethan mukaan! Tarvitsemme aina uusia tekijöitä
sekä johtokuntaan että ohjaajiksi, ota haaste vastaan! 

Suomi-koulu
on kiitollinen

kaikille
vanhemmille,

jotka olette
kokeneet

tämän
tärkeäksi ja

olette tuoneet
lapset

kouluun!

ANDY,
AGE 5

KLIKKAA

MUA

Leuto tuuli hiuksia hyväilee,
auringon lämpö sielua

syleilee.
 

Hymy huulilla väreilee, kun
suu mansikoita maistelee.

 
Kesä on tullut, tiedän sen,

kun kukkaan lensi perhonen.
 

 
 

  -Elämän kiehtova taika-
 
 

Ps. Suomi-koulun
webbisivuilta

www.suomi-koulu.com
löydät viimeisimmät

uutiset puodista,
kirjastosta ja milloin

koulu syksyllä alkaa ja
missä tavataan. 
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Suomi-koulu onnistui taas kerran
kokoamaan Dallasin alueen suomalaiset
yhteen juhlistamaan suomalaisia
perinteitä, tällä kertaa keväisen vapun
merkeissä.
Paikkana on jo aiemmin tutuksi tullut
puisto (Murrell Park) Grapevine järven
rannalla.
 
Vaikka edellisten päivien sateinen sää ja
epävarmat sääennusteet saivat jo
muutamat ehdottamaan tilaisuuden
perumista, tilaisuus päätettiin kuitenkin
pitää suunnitelmien mukaan.
Simat ja munkit, Dallasin Suominaisten
toimesta, olivat jo valmiina odottamassa
suomalaisia simasuita sekä
moottoripyöräkerho Hakkapeliitat, oli
lupautunut tuttuun tapaan paistamaan
uuninpohjalettuja lasten ja aikuisten
iloksi. Lisäksi suomalainen kauppakilta oli
luvannut hoitaa makkaroiden
grillaamisen. Eli edellytykset perinteiselle
vapulle suomalaiseen tapaan olivat
lupaavat ainakin mitä tulee tarjoiluun.
Tosin mitään miestä väkevämpää ei tähän
aikaan vuorokaudesta kukaan tainnut
kaivata ja vapputunnelmaan päästiin silti.

Teksasilaisittain hieman koleahko sää ei onneksi
menoa haitannut etenkin kun ilma pysyi kuivana
vaikkakin pilvisenä. Paikalle kokoontuikin
yllättävän iso joukko vapunjuhlijoita, kokonaiset
70 henkilöä, mikä on hieno osoitus siitä, että
suomalaiset haluavat juhlia myös vappua
suomalaisia perinteitä noudattaen.
Tämä vapun tapahtuma oli samalla kevään
viimeinen koulukerta ja niinpä lapset askartelivat
itselleen tietenkin suomalaisen vappuviuhkan
ohjaajien johdolla sekä pääsivät myös
kokeilemaan telttailua luonnon helmassa.
Puistossa kun oltiin paikalle oli kutsuttu myös
eräharrastaja Nikkasen perheestä. Leo (11v) oli
pystyttänyt telttansa pienempien lasten iloksi
sekä esitti meille kaikille nuotion sytyttämisen
demonstraation ja keittipä hän siinä myös
kahvikeittovedenkin.
 
Kun muut aktiviteetit saatiin päätökseen ja kaikki
herkut nautittua tarjosi Hakkapeliitat vielä
huviajelua halukkaille lapsille/äideille.. 
 moottoripyorän selässä.
Suuret kiitokset kaikille mukanaolosta, on
tärkeää, että pidämme yllä suomalaisia
juhlaperinteitä myöskin täällä Teksasin
maaperällä.
 
Vesa Jäämuru

Suomiyhteisön vappujuhla

VIDEO
LINKKI

VAPPUUN 

https://youtu.be/S37cj8EBJiY
https://youtu.be/S37cj8EBJiY
https://youtu.be/S37cj8EBJiY


Hei Suomikoululaiset,

Vau, tämä vuosi on mennyt niin nopeasti ja olemme kaikki joutuneet
sopeutumaan muutoksiin. Tänä vuonna muutimme koulun puistoon
ulkoilutunneille, jotka antoivat meille mahdollisuuden tehdä
hauskoja asioita, kuten pitää lumipallosota ja istuttaa kukkia kevään
tullessa. Meillä on ollut hauskaa ja ollaan tehty kivoja muistoja.
Haluan kiittää kaikkia lapsia ja heidän perheitään osallistumisesta
Suomi Kouluun. Haluan kiittää erityisesti meidän ihanaa johtokuntaa
ja Sofia Simulaa avusta oppitunneillamme. Toivotan kaikille ihanaa
kesää ja toivottavasti nähdään taas syksyllä Suomi Koulussa.

Iida Lepparanta

Suomi-koulun uutisia

SUOMI-KOULU täyttää tänä
vuonna 30v! Juhlan
kunniaksi haluamme
pistää pystyyn juhla-logo
ja -slogan kilpailun! Auta
meitä keksimään sopiva
logo ja/tai slogan juhlan
kunniaksi.

Ehdotuksesi voit
lähettää osoitteeseen:

suomi-lehti@suomi-
koulu.com

VOITTAJALLE PALKINTONA
LAHJAKORTTI SUOMI-

PUOTIIN!

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
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Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
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!

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.

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

KLIKKAA LINKKEJÄ

Suomi-koulu jatkaa
toimintaa taas syksyllä
11.9. Tarkkaile s-postia

ensimmäisen tunnin
paikasta ja

ajankohdasta!

https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.suomi-koulu.com/
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Kuukauden
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!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

Mitä seuraa, jos ihminen ei ole 30
vuoteen sosiaalisissa tilanteissa?

Joskus voi olla hyvä olla yksinkin, muttei ehkä
aina. 
SYNTYESSÄÄN maailmaan ihmisellä on jo
valtavasti valmiuksia havainnoida ympäristöä
ja vuorovaikuttaa sen kanssa.
Lapsi ei kuitenkaan opi äidinkieltään eikä
kasva ihmisyhteisön jäseneksi ilman riittävää
vuorovaikutusta ihmisten kanssa, vaan
hänen kehityksensä ja kielelliset taitonsa
jäävät tällöin hyvin vajavaisiksi.
Jos vuorovaikutus on hyvin niukkaa tai
olematonta, puhe kyky ei kehity lainkaan ja
älyllinen ja tunne-elämän kehitys häiriintyvät.
Noita kehityksen poikkeamia ei voida paikata
kunnolla lapsuuden jälkeen, koska se on
kyseisten taitojen muotoutumiselle paras
aika.
Ihminen onkin pohjimmiltaan laumaeläin ja
tarvitsee vuorovaikutusta toisten kanssa. Jos
so siaaliset tilanteet loppuvat pitkäksi ajaksi,
vaikka lapsuus on ollut normaali, voi seurata
vakavia psyykkisiä ongelmia, kuten
masennusta ja ahdistuneisuutta.
On kuitenkin yksilöllistä vaihtelua siinä,
miten hyvin tuollaista tilannetta kestetään.
On olemassa vapaehtoisesti erakkoina eläviä
ihmisiä, jota tapaavat muita vain erittäin
harvoin. He ovat kuitenkin hyvin
poikkeuksellisia yksilöitä.
Valtaosalle ihmisistä vuorovaikutus muiden
kanssa on välttämätöntä hyvinvoin nille.

Teija Kujala
psykologian professori
Helsingin yliopisto

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
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


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden
vitsi

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

KE-SÄ-LO-MA-MAT-KA

Aamulla aurinko nousee varhain,
kesä vuodenajoista on kaikkein
parhain.
Koulutkin loppuu,ei huolia näy,
kesällä kukatkin kukkimaan käy.
Voi uimassa käydä ja nukkua
pitkään.
Eivät kesää kai voita asiat
mitkään.

Suomalainen, ruotsalainen ja
norjalainen kilpailivat siitä
kuka pystyy olemaan
pisimpään karhun pesässä.
Ruotsalainen ei uskaltanut
edes mennä koska karhu on
hänen mielestään niin
pelottava. Norjalainen kävi
sisällä 15 sekuntia ja sanoi
ettei siellä voi olla, koska
karhu on niin pelottava.
Suomalainen meni sisään ja
hetken päästä karhu tuli ulos
ja sanoi, ettei siellä voi olla,
koska suomalainen on niin
pelottava.

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


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Kirjaston
Facebook sivut

tästäKaipaatko kesälukemista? Suomi-koulun kirjasto jatkaa
toimintaansa läpi kesän. Ota yhteyttä Ninaan, ja
tiedustele mitä kirjoja hänellä on saatavilla.
Uutuuskirjojen laina-aika on edelleen mieluiten 2
viikkoa, mutta muuten laina-ajasta voidaan hyvin sopia.
Mikäli et jaksa/ehdi lukea kokonaista kirjaa, meillä on
myös hyvä valikoima aikakauslehtiä lainaksi.
Valinnanvaraa riittää, aina Aku Ankasta lähtien.

Kirjaston uusin kirjahankinta on Ismo ja Angelika
Leikolan ”SUO, KUOKKA JA HOLLYWOOD”. Kirjassa
päästään kurkistamaan meille tutun stand-up -
koomikon elämään ja kokemuksiin Yhdysvalloista.

Puodin suklaavalikoimasta suurin osa on tarjouksessa
ja ne pyritään myymään loppuun mahdollisimman pian.
Tarjoussuklaitten parasta ennen -päivämäärä on jo
käsillä, mutta tuotteet ovat vielä täysin syömäkelpoisia. 

Puodin valikoimasta löytyy taas BisBis-lakuja
salmiakkilakritsin ystäville, ja sinappia tuli myös lisää. 

Tervetuloa ostoksille ja kirjoja lainailemaan! Kirjasto ja
puoti on auki joka päivä.

LINKKI PUOTIIN

 
T: Kirjaston väki

https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/


6. Marfa, valoilla tai ilman  

Marfa on pienehköstä asukasluvustaan ja syrjäisestä sijainnistaan huolimatta yllättävänkin
tunnettu paikka. Alkunsa kaupunki on saanut 1880 vedenottopaikkana radan varrella Davis -
vuoriston ja Big Bend kansallispuiston välimaastossa. Kaupungin nimestä on vuosien varrella
kiistelty, semminkin kun se on selkeästi venäläinen versio Englanninkielisestä nimestä Martha.
Kunnianhimoisimman version mukaan nimi olisi lainattu Dostojevskin romaanista Karamazovin
veljekset. Nykyään kuitenkin ollaan enemmän tai vähemmän yhtä mieltä että nimi on lainattu
Jules Vernen teoksesta Michael Strogoff jossa esiintyy hahmo nimeltä Marfa Strogoff. Vanhana
SciFi fanina olen valmis itsekin uskomaan Verne -teoriaan.  
Kaupunki on noin puolentoista kilometrin korkeudella merenpinnasta, jonka huomaa
suurehkoina lämpötilanvaihteluina yön ja päivän välillä. Tällä kertaa emme olleet yötä paikan
päällä, mutta aiempina kertoina aamuvarhaisen lämpötila oli melko raikas.  
Marfa on ennen kaikkea tunnettu minimalistisen taiteen tyyssijana jo -70 luvulta lähtien kun
Donald Judd -niminen taiteilija muutti sinne ja alkoi pikkuhiljaa suurentamaan ateljeetaan. Kun
Juddista aika jätti, sivistystyötä ovat jatkaneet erilaiset säätiöt, pääasiassa Chinati ja Judd
Foundation. Säätiöt ylläpitävät näyttelyitä kaupungin alueella olevissa hangaareissa ja
sponsoroivat aloittelevia taiteilijoita jotka ovat muuttaneet tai muuttamassa Marfaan. Uusia
ateljeita ja gallerioita onkin avattu mm vanhoihin teattereihin ja muihin soveltuviin tiloihin
kaupungin keskustaan. Muut säätiöt kuten Marfa Ballroom ovat pyrkineet saamaan myös elävää
musiikkia, teatteria ja filmitaidetta esille. Kaupungissa on kaikin puolin taide esillä ja hyvin luova
”vibe” jonka vähän vähemmänkin taiteenpäälle ymmärtävä bootsinkuluttaja huomaa. 
Marfaa ei voine sivuuttaa mainitsematta Marfan valoja. Tämä kiistelty ja kiistanalainen ilmiö on
nähty ensimmäisten tietojen mukaan vuonna 1883 Marfan ja Paisano Pass -solan välisellä
alueella. Valojen luonnetta on ilmeisesti vaikeahko määritellä, koska toisinaan niiden mainitaan
olevan värikkäitä, ja toisinaan valkoisia. Valojen kuvaillaan liikkuneen, sulautuneen toisiinsa ja taas
irronneen, kiertäneen toisiaan ja välissä kadonneen. Silloin kun ne suvaitsevat ilmestyä siis. Tarua
tai totta, joka tapauksessa valot ovat saaneet niin suuren maineen kansantaruissa että Presidio
county on rakentanut niitä varten erityisen katselualueen vanhan sotilastukikohdan maille. Totta
vai huuhaata? Se uskoo ken näkee….    
 
7.Unohtunut Pradan myymälä 
US-90 tietä Marfaan päin ajeleva turisti saattaa hieraista silmiään kerran jos toisenkin, kun yhtäkkiä
keskellä ei yhtään mitään, tien varrella on Pradan myymälä. Tavalliselle motoristille saattaa toinen
kulmakarva nousta, mutta niille jotka esim puolisonsa toimesta ovat enemmän sivistettyjä nousee
suurehko kysymysmerkki pään päälle että mitä ihmettä tuo tuossa tekee? Ei näy myyjiä missään
eikä kyllä valet parkkeeraustakaan. Enintään joku eksyneen näköinen turisti saattaa norkoilla
paikalla ja niittenkin autot on yleensä vaivihkaa toisella puolen tietä. Pimeällä ihmetys on vieläkin
suurempi, sillä myymälään syttyy kyllä valot vaikkei siellä ketään olekaan. 
No, kuten niin usein ennekin, kun joku ei käy millään järkeen, niin senhän täytyy olla taidetta. Niin
nytkin. Kyseessä on tilataideteos jonka on loihtinut turistien iloksi taiteilijaduo Elmgreen & Dragset
Berliinistä. Kyllä, juuri siitä alkuperäisestä Berliinistä, ei siitä Teksasilaisesta, tarkistin. Tarina
tilataideteoksen historiasta on pitkä ja hämärä ja sillä on juurensa Marfan taiteilijayhteisön
kytköksistä New Yorkin Art Production Fund -säätiöön jota kautta paikkaa alettiin etsimään Marfan
läheltä. I-90 on joskus mainittu nimellä ”loneliest highway in the world” ja ennen pitkää päädyttiin
lopputulemaan että kyseinen paikka on omiaan korostamaan kontrastia minimalismin ja
muotimaailman designin välillä. Tai jotain sinne päin. Erään tarinan mukaan taideteos olisi voinut
päätyä huitsin Nevadaan, mutta Nevadan osavaltio ei innostunut lennokkaasta ”Prada Nevada” -
sloganista huolimatta. 
Rakennus on valmistunut 2005 ja avajaisia seuraavana yönä paikalle murtautuneet vandaalit
tyhjensivät koko lukaalin. Tietämättä että vaikka näyttelyesineet olivatkin itsensä Miuccia Pradan
valitsemia, kaikki kengät olivat oikean jalan kenkiä, ja joka ainoasta käsilaukusta puuttui pohja.
Lisäksi vandaalit töhrivät rakenuksen ”Dumb” ja ”Dum Dum” mietelauseilla. Rakennus korjattiin
välittömästi, ja vahingosta viisastuneena siihen asennettiin myös murtohälyttimet. Jälkiviisaus
kunniaan, sanotaan. Avajaisten jälkeen rakennus saikin olla yhdeksän vuotta rauhassa kunnes 2014
Joe Magniano -niminen elämäntaitelija maalasi koko rakennuksen siniseksi ja ripusti siihen Tom’s
Shoes kyltit, sekä oveen poliittisen manifestin jota ei ole koskaan julkaistu ( tai josta ei saatu mitään
selvää ) 
Ja mikä tärkeintä, Prada Marfa on esiintynyt Simpsonien 2019 jaksossa nimeltä ”Mad About the Toy”. 

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä

jatkuu...



8.McDonalds. Mäkki myyty!! 
No ei, ei sellainen McDonalds. Mutta Big Bendistä läheltä Fort Davisia löytyy kyllä
McDonalds, tosin sitä varten joutuu menemään melko kauas ja korkealle. Kyseessä on
nimittäin observatorio. William Johnson McDonald oli varakas Teksasilainen pankkiiri, joka
testamenttasi miljoona dollaria Teksasin yliopistolle observatorion perustamista varten.
Pankkiiri McDonald kuoli 1929, mutta linssejä kiillottamaan ei päästy aivan heti. Pankkiirin
suku nimittäin riitautti testamentin, ja oikeutta käytiin useita vuosia. Kun osapuolet olivat
sopineet että yliopisto saa $800 000 käyttöönsä ja rakentaminen voi alkaa. Observatorion
ensimäinen teleskooppi ( tunnetaan nykyään nimellä Otto Struve ) vihittiin käyttöön
toukokuun 5 1939, ja oli valmistuessaan maailman toiseksi suurin teleskooppi.  
Nyttemmin observatoriolla on yhteensä viisi teleskooppia, Otto Struven lisäksi 2.7
metrinen Harlan J Smith ja peräti kymmenmetrinen Hobby-Eberly, joka on nykyäänkin
maailman suurin optinen teleskooppi. Em. Lisäksi on 80cm kamerateleskooppi, ja
yleisönäytöksissä käytettävä 90 senttinen teleskooppi. Observatorio on jaettu kahdelle eri
vuorelle, Mt. Locke ja Mt. Fowlkes. Optisten teleskooppien lisäksi observatoriossa on mm.
lasermittalaitteita ja peiliteleskooppeja näkyvien ja ei näkyvien valon aallopituuksien
tutkimuksia varten. Observatorion korkeus on 2070 metriä meren pinnasta, ja sijainti
luonnollisestikin erittäin edullinen valosaastetta ajatellen. 
Hakkapeliitan ekskursiosta observatorioon ei tullut tällä kertaa mitään koronarajoituksien
takia, mutta koskapa observatorio komeine kupoleineen oli jota kuinkin matkan varrella,
kävimme parkkipaikalla hohhailemassa hetken ja tuumimassa että ehkä sitten ensi
kerralla.  

9. Rio Pecos, Billiä ei näkyny  
Varttuneemmat pikkupojat saattaa muistaa Guido Martinan ja Raffaele Paparellan
luoman Pecos Bill sarjakuvan, jota myöhemmissä vaiheissa piirsi mm. jopa itse Hugo Pratt
(sic!). No sarjakuvallahan ei tietenkään todellisuuden kanssa ole juuri enempää tekemistä
kuin amerikkalaisilla pick-up mainoksilla, mutta ehkä juuri siksi nimi "Pecos" saa kenen
tahansa sarjakuvia lukeneen korvat hörölle ja mielenkiinnon heräämään.   
Mikä ihmeen Pecos nyt varmasti kysytään. No, Rio Pecos on Meksikon pikajunan
valokiilojen lailla Teksasia halkova joki, joka alkulähteiltään New Mexicosta virtaa melkein
1500 kilometriä ennen kuin laskee Rio Grandeen. Nimensä joki on saanut Keresan -
intiaanien nimeämästä Pecos Pueblosta lähempänä joen alkulähteitä. Läntisen USA:n
asuttamisen aikoihin (kultaryntäyksine päivineen) Pecos -joki oli aina 1800 luvun
puoliväliin asti rajajoki josta "villi länsi" alkoi. Joku saattaa muistaa kuulleensa jotain
tuomari Roy Beanista joka julisti itse itsensä olemaan "Laki Pecosista länteen"
Chihuahualaisessa saluunassaan, josta tarvittaessa tehtiin käden käänteessä oikeussali.
Jälkikäteen kirjoitettujen tarinoiden ja jopa televisiosarjan mukaan tuomari Bean jakeli
oikeutta ja tarvittaessa hirttotuomioita avokätisesti, sekä oikeudenistuntojen väliajalla
viskiä ja tequilaa baaritiskin takaa. Totuus lienee kuitenkin televisiota hieman hillitympää ja
todellisuudessa tuomari Beanin uskotaan tuominneen vain kaksi syytettyä hirsipuuhun.
Joista toinen näistäkin pääsi karkuun.   

Tänä päivänä Pecos -joki on luonnollisesti padottu useasta kohtaa juoma- ja kasteluveden
tallentamiseksi, joka luonnollisesti läntisen Teksasin olosuhteissa onkin jokseenkin
välttämätöntä. Pelkästaan jo Avalonin ja Brantleyn padot kastelevat yli kymmenen tuhatta
hehtaaria viljelysmaata Carlsbadin maankäyttöprojektissa, joka on perustettu jo 1906.
Padoista ja projekteista huolimatta Rio Pecosissa on kuitenkin vielä pitkiä pätkiä
luonnonvaraisessa tilassa ja osista on pikkuhiljaa muodostunut suosittuja nähtävyyksiä. 
Hakkapeliitan nähtävyydet Pecos -joelle eivät olleet moninaiset, mutta sitäkin jylhemmät.
Ryhmä piti suunnitellun tauon Pecos River High Bridge levähdyspaikalla johon on
rakennettu näkymäalue sillalle. Joki on tuossa(-kin) kohtaa komea näky, ja yli 83 metriä
korkea silta vetää sekin katseen puoleensa helposti. Silta on tiettävästi korkein Teksasissa.
Tämänhetkinen silta on rakennettu U.S. Highway 90 käyttöön ylittämään joki, ja on on itse
asiassa jo neljäs silta, koska edelliset on tulva vienyt 1923, -54 ja –55. 

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä

jatkuu...



10. Kolme Siskoa: 
Paluumatkalla ohjaustanko käännettiin Hill Country:n suuntaan. Hitaassa nopeudessa tarvitaan
ohjaustangosta kääntamistä mutta heti kun nopeus kasvaa moottoripyörää ohjataan
"vastaohjausperiaatteella" ja kallistamalla. Vastaojaus tarkoittaa sitä, että jos haluat kääntyä
vasemmalle, tulee vasenta ohjaustangon kahvaa työntää eteenpäin ja samalla painaa oikealla reidellä
vasemmalle. Kuulostaa hullulta mutta niin se menee. Hill Country on kuuluisa isoista kukkuloista. Se
tarkoittaa sitä, että tiet ovat mutkaisia ja sehän sopii Hakkapeliitalle. Erityisesti kolmea tietä, 335, 336
ja 337 kutsutaan "kolmeksi siskoksi" . Tavoitteena oli ajaa 336, joka puuttui yhden Hakkapeliitan
ajolistalta. Siskoja ei koskaan kyllästy ajamaan, ei nytkään vaikka useimmat olivatkin ajaneet ne jo
moneen kertaan. Mutkaisella tiella on tarkeää olla oikeat ajolinjat ja seurata liikennettä siinä missä
tien pintaa. Mustat "juovat" tien pinnassa ovat teiden korjauksia ja pikeä. Piki on liukasta
moottoripyoräilijälle, melkein kuin jäätä. Kaarteesa moottoripyorä kallistuu kääntyäkseen ja pitoa
tarvitaan. Silloin pitää valttää ajamasta pikikorjauksien päälle. Onneksi tie oli hyväkuntoinen ja
korjauksia ei juuri ollut. Nautimme ajamisesta. 
 
Hakkapeliitan on kokoajan nälkä ja aina jano. Pysähdyimme Frio Canyon Moottoripyoräiljöille
tarkoitettuun "Bent Rim"grilliin. Siellä on menu nimetty moottoripyorien mukaan. Saimme ravintoa ja
juomaa, jaksaa taas ajaa. 

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä

11. Fredericksburg ja viimeinen ilta: 
Paluumatkalla poikkesimme yöksi Fredericksburgiin ja nautimme illallsien Auslander:ssä. Siellä saa
Saksalaista ruokaa ja monet ottivatkin metsästäjän leikkeen. Tama olisi viimeinen ilta tällä reissulla,
koska seuraavana paivana ajetaan Enchanted Rock:n kautta kotiin. Enchanted Rock on suurin
vaaleanpunainen graniittikukkula Yhdysvalloissa, ei ole samanlaista suurempaa. Sita ennen oli
kuitenkin kostutettava huulia, jotka olivat pahasti kuivuneet ajoviimasta päivallä. 
 
Aamu tuli yllättävän nopeasti ja söimme Nurys "Hangover" omeletin. Paikka oli tuttu aikaisemmilta
reissuilta ja meilla oli jo sisäänkaynti terassille.Omistaja muisti meidat viime vierailusta, Juttelimme
kuulumisia ja olimme iloisia, etta COVID rokotukset etenevät hyvin. Käytimme ahkerasti maskeja
yleisissä tiloissa koko reissun ajan. Paluumatka alkoi ja paistoimme viimeiset Muurikka letut Lake
Granburyn rannalla, makoisia olivat. 
 
Kohti uusia seikkailuja...     

jatkuu...



Dallasiin on saapumassa uusi suomalaislupaus.
Yleensä lupaukset saapuvat jääkiekkoilijoiden
muodossa, mutta tällä kertaa suomalaista
urheilun historiaa tekee 19-vuotias
suomalaisnainen. Awak Kuier ja hänen perhe
muutti Suomen Kotkaan Awakin ollessa 2-
vuotias. Perhe pakenii sotaa Cairosta, jonne he
olivat paenneet Etelä-Sudanista. Awakilla on
myös 4 veljeä.

Awakin tarina on aika uskomaton, ja linkkinä on
kaksi eri artikkelia hänestä, mutta internetistä
ja YouTubesta löytyy paljon materiaalia tämän
nuoren suomalaislupauksen kyvyistä.

Awak Kuier on 195cm pitkä ja hän teki
suomalaishirtoriaa ollessaan ensimäinen
suomalaisnainen joka on koskaan valittu
Yhdysvaltojen WNBA:iin ensimmäisellä
kierroksella. Kuier on myös ensimmäinen
ulkomaalainen top 5 valinta kymmeniin vuosiin.

Kuierin kykyihin ja paloon menestyä on
varmasti vaikkuttanut hänen tausta, ja
vaikeudet pakolaisperheenä Suomessa.
Ollessaan 10-vuotias, Awak oli jo 180cm pitkä,
ja tämä pituus herätti heidän naapurin
kiinnostuksen, joka ilmoitti Kuierin Kotkan Peli-
Karhujen valmentajalle. Tästä alkoi Awakin
uskomaton koripallo tarina. Lisää Kuierin
taustasta kannattaa lukea mukana olevista
linkeistä.

AWAK  KUIER
tekee suomalaista
koripallohistoriaa..

Linkki YLEn juttuun
Linkki The

Undefeated juttuun
 

Tervetuloa Dallasiin Awak!
T: Suomi-Lehti

Awak Kuier on pelannut koripalloa Suomen
naisten maajoukkueessa ja pelaa tällä hetkellä
myös ammattilaisena Italialaisessa Virtus Eirene
Ragusa -joukkueessa.

Dallas Wings -joukkueen kausi on jo käynnissä
ja kaksi peliä on jo takana, mutta Kuier ei ole
vielä saanut peliaikaa. Toivottavasti pian
pääsemme näkemään mitä tämä nuori upea
suomalaisnainen pystyy tekemään!

Katso kuinka Kuier
donkkaa!

https://www.youtube.com/watch?v=vPU953v238k&ab_channel=WBBClips
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/kuier_celebrates_with_cake_after_historic_wnba_pick/11887681
https://theundefeated.com/features/promising-wnba-future-of-awak-kuier/
https://www.youtube.com/watch?v=vPU953v238k&ab_channel=WBBClips


SISU YOUR UNIMAGINED STRENGTH

John Hendrickson was born to second generation

Finnish parents in Northern Wisconsin located near

the shores of Lake Superior.  His parents were

overcomers in the great depression.  His Finnish

ancestry and heritage (SISU) were passed on to him

to enable him to overcome many of life’s obstacles

and develop an entrepreneur mindset.  

Get the book from Amazon

INTERESTING READ FROM AMAZON

https://www.amazon.com/SISU-Unimagined-Autobiography-Overcoming-Challenges/dp/B08RRMSC2W/ref=sr_1_1?crid=29O7CU64U4T5I&dchild=1&keywords=sisu+your+unimagined+strength&qid=1621135798&sprefix=sisu+unimagine%2Caps%2C174&sr=8-1
https://mailchi.mp/41955d2a854a/finland-in-the-us-newsletter-may2021?e=8d1a3743a5
https://bmeexteriors.com/#services
https://finlandabroad.fi/web/usa/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kuntavaalien-ennakko-c3-a4-c3-a4nestys-ulkomailla-2021-22/384951
https://innovative-wood.in.howspace.com/
https://www.fotografiska.com/nyc/exhibition/the-darkroom/
https://www.nordicmuseum.org/exhibition/forestsandlakes
https://www.wri.org/events/2021/04/race-fossil-fuel-free-transportation-sector
https://www.wri.org/events/2021/04/race-fossil-fuel-free-transportation-sector


Finlandia Foundation 
in Conversation

Finlandia Foundation National's Maria Voltaine talks with
award winning filmmaker Eric Saarinen; son of legendary
architect Eero Saarinen (St. Louis Gateway Arch, Dulles
Airport, "Tulip" chairs/table) and grandson of Eliel Saarinen
(Cranbrook Academy, Helsinki Central Railway Station).

In this engaging long-form podcast interview, Eric talks in
detail about his career, and the philosophy behind art that
stands the test of time, why that has lead to his family's
enduring legacy, and how he is working to keep it alive.

Finlandia Foundation in Conversation is a monthly, free
program, and is available on our YouTube channel.
Click Here for Video

Donate now

Finlandia Foundation National is a non-profit organization
that relies on private donations in order to create content,
offer grants and scholarships, and more. All donations are
tax deductible and will be doubled by the Paloheimo
Foundation.
No donation money goes to pay any of our expenses.
Donate Here

Sign up for our Social media

Keep in touch with all that is going on in our increasingly
active Finnish-American Community! Facebook, Instagram,
and YouTube channel links are below.
Sign up for Mailing List

Facebook   Instagram   YouTube  

Finlandia Foundation National | PO Box 92046, Pasadena,
CA 91109-2046

Photo Todd McInturf - The Detroit News
Eric Saarinen

 

https://www.youtube.com/watch?v=_N035brMB-o&ab_channel=FinlandiaFoundationNational
https://finlandiafoundation.org/giving/donate-today-2018-2/
https://finlandiafoundation.org/giving/donate-today-2018-2/
https://finlandiafoundation.org/about-ffn/newsletters/
https://www.facebook.com/Finlandia.Foundation.National
https://www.instagram.com/finlandiafoundationnational/
https://www.youtube.com/channel/UCOmt1HUZUwFyDaV5CzRlpQA


Dallasin Suomikirkon kevään 2021 ohjelma

Vuoden 2020-21 rippikoulu on nyt saatu päätökseen. Tällä
kertaa kaikki pääsivät läpi loppukokeesta ensimmäisellä
kerralla. Koronapandemian takia kotitehtävien tekoa on
siirretty sellaiseen ajankohtaan, että vierailu yhdessä ei-
luterilaisessa kristillisessä jumalanpalveluksessa ja vierailu
jossakin ei-kristillisessä palveluksessa on turvallista. Näistä
kummastakin kokemuksesta kirjoitetaan raportit.
Iloitsemme siitä, että rippikouluun on nyt osallistunut
kokonaista 14 nuorta!
Konfirmaatio kaikilla kolmella paikkakunnalla, San Diego,
Piilaakso ja Dallas siirtyvät pandemian vuoksi syksyyn.
Toivomme tämän tapahtuvan heti alkusyksystä.

Kuten tiedämme, COVID-19 pandemian takia kevään
jumalanpalvelukset 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

KIRKKOUUTISIA

Kortesjärven kirkko (1794)

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)
D.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

May 16 – 6. sunnuntai pääsiäisestä

June 6 – Kauden
päätösjumalanpalvelus. 
Tähän musiikkipitoiseen

jumalanpalvelukseen osallistuu tänäkin
vuonna koko USA:n Suomikirkot.
Mukana ovat New York, Florida,
Minnesota, Teksas, Kalifornia ja

Washington.

(Kaikki jumalanpalvelukset alkavat klo 14
Dallasin aikaa)

 
Toukokuu / May 2021:

Kesäkuu / June 2021:

 

Sydämellisesti tervetuloa
mukaan Suomikirkon

toimintaan!
 

Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org

(805) 350-1667
 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org


KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula 


