
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

 

Yhteistyö ja yhteisöllisyys! 

 

Viime kuussa puhuin yksinäisyydestä, nyt on aika ottaa esille yhteistyö ja yhteisöllisyys. 

 

Suomi-koulu viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan, Suomi-kirkko juhlisti viime viikonloppuna jo omia 

15-vuotisjuhliaan. Nämä ovat pitkiä aikoja vieraalla maalla suomalaisryhminä. Maailma muuttuu ja 

ihmisten toiveet sekä tarpeet vaihtelevat vuosi vuodelta yhä enemmän. Dallasissa on osattu ajatella 

kokonaisia perheitä, kun yhteisöllisyyttä on alettu rakentamaan. Ensin tuli suomikoulu, sitten kirkko ja 

pyhäkoulu sekä naisten yhdistys, parin vuoden päästä golfseura ja sitten business-kilta. Samalla 

syntyi ryhmiä moottoripyöräilijöille, bändiläisille/soittajille, kuorolaisille, metsästäjille, jne. Kaikille löytyi 

jotain, ja niinpä koko perhe pääsi heti mukaan Suomi-yhteisön toimintaan. Nykyisin löytyy vielä 

erilaisia pienryhmiä FB:n kautta mm. elokuvaryhmää, juoksuryhmää, jne. 

 

Yhteisöllisyys ei tule kuitenkaan ihan noin vain mitään tekemättä. Se vaatii vahvoja vetäjiä, ja 

jaksamista ylläpitää porukkaa kasassa/koossa päivästä toiseen. Matkalle mahtuu loivia laskuja, jyrkkiä 

ylämäkiä ja mitä ihmeellisimpiä esteitä. Dallasissa Suomi-yhteisön suurin huippu ajoittui 2000-luvun 

alkuun, perheitä oli ja tuli lisää kiihtyvällä tahdilla. Koulun jäsenmäärät olivat melkein 200 perheen 

luokkaa, pyhäkoululapsia löytyi viiteen eri ryhmään, golffaamassa käytiin viikottain isoilla porukoilla, 

naisten yhdistyksen salsatunnit ja kokkauskurssit olivat kuumaa kamaa. Kuorolaiset lauloivat äänensä 

kipeiksi jokaviikkoisissa harjoituksissa, ja bändiläiset sormensa rakoille soittoharkoissa. Business-

kiltalaiset suunnittelivat vuosittain isot itsenäisyyspäiväjuhlat, mihin vuosi vuodelta odotettiin yhä  

 

Suomikoululainen 
                           Helmikuu, 2016 
 



 

 

enemmän porukkaa. Sitten iski lama, ja suunnattoman suuri huoli ja paha olo omasta/läheisen/ystävän 

tai naapurin menetyksistä. Muuttoliike oli valtava. Nyt pitkästä aikaa valo kajastaa tunnelin päässä. 

Monen suuren yrityksen investoinnit näkyvät hyvin täällä Dallasissa, asuntomarkkinat ovat elpyneet, 

työpaikkoja on tarjolla ja uusia perheitä tulee eri firmoihin kuukausittain.  

 

Jotta voisimme jatkaa ja meille tulisi lisää vuosia toimintaamme, tarvitsemme teitä mukaan tähän 

yhteiseen projektiin eli Suomi-yhteisön ylläpitämiseen ja vahvistamiseen Dallasin alueella. Tulethan 

mukaan eri toimintoihin, tutustut mukaviin ja tosi ihaniin ihmisiin, sekä olet tulevaisuudessa uusien 

tulijoiden innokas 'auttaja'! 

 

Olet tärkeä!  

  

Pj. Leila Jäämuru 

 

Ps. Nyt alamme järjestämään jo suurta juhlavuotta ensi vuoden Suomen itsenäisyyden kunniaksi. 

Aloitetaanpa sillä, että menemme kaikki tapaamaan New Yorkin pääkonsuli, suurlähettiläs Jukka 

Pietikäistä tiistaina 1.3 klo 17.30 Irvingiin, ja näytämme Dallasin Suomi-yhteisön suuren voiman ja 

tahdon! 

 

Näemme siis siellä! 
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KUTSU 

 

Hyvä Pohjois-Teksasissa asuva suomalainen, 

 

Tämä on kutsu vapaamuotoiselle ja epäviralliselle vastaanotolle, jolla sinun on mahdollista tavata 
Suomen pääkonsuli, suurlähettiläs Jukka Pietikäinen New Yorkin pääkonsulaatista. Pääkonsuli 
Pietikäinen haluaisi mielellään tavata alueella asuvia suomalaisia. 

Paikka: The Greater Irving-Las Colinas Chamber of Commerce (5201 N O'Connor Blvd #100, Irving, 
TX) 
Aika: Tiistai, 1. maaliskuuta 2016 klo 17:30 – 19:00 

Vastaanotto on avoin kaikille suomalaisille ja pukukoodi on ”business casual”. Tämä on erinomainen 
tilaisuus tavata yksi Suomen korkea-arvoisimmista diplomaattisista edustajista ja osoittaa hänelle, että 
DFW-alueella on aktiivinen Suomi-yhteisö. 

 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoitathan tulostasi osoitteeseen 
sami.simula@okmetic.com, jotta osaamme varata oikean määrän ruokaa ja juomaa. 

 

Tervetuloa! 

Kenneth M. Niesman 
Honorary Consul of Finland 

 

 
3000 Thanksgiving Tower 
1601 Elm Street 
Dallas TX 75201 
214-999-4672 direct 
214-202-3670 cell 
214-999-3672 fax 
kniesman@gardere.com 

 
 

  



 

 

 

Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

 

Maaliskuu on jo ovella, ja me kirjastolla tarvitsisimme apua isoon kirjastoinventaarioon! 

Olisitko halukas auttamaan tässä hommassa? Koko ruljanssiin menee noin viikko. Voit auttaa pari 

tuntia tai päivän tai useamman tai sitten vaikka koko viikon meidän kanssa ;) 

Aloitamme heti, kun saamme tarpeeksi apukäsiä tähän tehtävään (joko ensi viikolla tai sitten 

seuraavalla). Tulethan mukaan auttamaan ja nauttimaan kivasta seurasta kirjastolla. 

 

Muuten olemme ihan normaalisti auki, ja puodista löydät tarpeelliset herkut jokapäiväisiin tärkeisiin 

hetkiin!  

 

Tule kirjastolle ja puotiin. Nähdään siellä, 

 

-kirjastoväki- 

 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset myös Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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Suomikoulun mökkiviikonloppu  

1-3.4.2016 

Cherokee Village Resortissa 

A Waterfront Lodge and Nature Center 
Lake Whitney:llä 

 

Suomikoulun 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi Suomi-koulu haluaa tarjota 
suomalaisille perheille mökkiviikonlopun järven rannalla alle kahden tunnin 

ajomatkan päässä Dallasista! 

Mökkikylä on vuokrattu Suomi-koulun käyttöön 1—3.4.2016 ja mukaan mahtuu 

60 ensimmäistä Suomi-koulun jäsentä!  

 

Varaa ja varmista paikkasi mökkiviikonloppuun ja tule mukaan viettämään 
mökkiviikonloppua rennosti oleille, luonnosta nauttien ja yhdessä puuhastellen. 

Ilmoittautumiset Suomikoulun sihteerille Nina Pirhoselle: nina.pirhonen@verizon.net 

Lisätietoa mökkikylästä ja sen aktiviteettimahdollisuuksista: 

http://www.cherokeevillageresort.com/ 

 

mailto:nina.pirhonen@verizon.net
http://www.cherokeevillageresort.com/


Kuvia Cherokee Village Resortista 

          

  



 

 

Hei Pellet, 
 
kiitos kuluneista syksyn koulukerroista. Minun on nyt aikataulillisista syistä johtuen siirryttävä pois 
ohjaajan tehtävistä, mutta ei huolta, Ompuissa tällä hetkellä 0-2 vuotiaat ja Rölleissä 3-5 vuotiaat. 
Mukavaa kevättä ja antoisia tunteja. 
 
Terveisin, 
Ani ja Halti 
 

 
 

Arvaappa kuka matkalla Suomi-kouluun? 
 
 

 
vastaus löytyy lehden toiseksiviimeiseltä sivulta 
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Kevään tramppapelit. 

 

Leikkikää näitä. Nämä ovat tosi hauskoja tramppapelejä. 

 

 

 

Limamato: yksi pelaajista menee keskelle trampoliinia makaamaan limamadoksi eikä saa liikkua. 

Muut pelaajat laskevat ääneen 10...0. Sen jälkeen limamato alkaa pyörien ottamaan toisia pelaajia 

kiinni. Se ketä limamato koskee, muuttuu myös limamadoksi ja alkaa pyörien ottaa kiinni jäljellä olevia 

pelaajia. Kun kaikki on limamatoja, peli päättyy. 

 

Pop corn: valitaan yksi pelaaja, joka menee trampoliinin reunalle seisomaan. Muut pelaajat menevät 

trampoliinin keskelle kyykkyyn maissinjyviksi ja laittavat kädet polvien ympärille. Reunalla olija alkaa 

hyppimään ja yrittää saada keskellä olevat maissinjyvät poksahtamaan että kädet irtoavat polvien 

ympäriltä. Poksahtanut pelaaja menee hyppimään trampoliinin reunalle ja peli loppuun kun kaikki 

maissinjyvät on poksahtaneet. 
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Dead woman: ryhmän vanhin asettuu trampoliinin keskelle makaamaan silmät kiinni. Muut liikkuvat 

ringissä sanoen riimiä : dead woman, dead woman come alive when we count to number 5. 1-2-3-4-5 

come alive. Keskellä olija nousee ja yrittää ottaa muita kiinni pitäen silmänsä suljettuna. Se ketä Dead 

woman koskettaa ensimmäisenä on seuraava Dead woman. 

 

Kesäpäiväpeli: kuumalla säällä voi trampan alle laittaa nurmikonkastelijan ja vesi tulee trampan 

pohjasta trampalla olijan päälle. Tässä leikissä on hyvä olla uikkari päällä. 

 

-Venla Almira 
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Dallas on muutakin kuin tv-sarja 80-luvulta 

 

Tämä aamu alkoi Suomessa riemulla, että ulkona on lunta. Ei ole nimittäin tänä talvena voinut Etelä-

Suomessa liiasta lumenluonnista valittaa. Heti puoli yhdeksän aikaan nuorimmat perheenjäsenet olivat 

jo pulkkamäessä. Lounaan jälkeen käytiin yhdessä hiihtolenkillä, ja 5-vuotiaskin sai hiihtokilometrejä 

lähes ikänsä verran mittariinsa. Yläkoululaisten liikuntapäivän vuoksi väkeä oli ladulla, rinteessä ja 

pilkillä positiivisen runsaasti, vaikkakin aika moni oli valikoitunut myös lepäilemään nuotiolle 

makkaranpaistoon tai livistänyt pulkkamäkeen. Lumisade yltyi niin, että laskuissa oli tihrustettava 

silmät puoliksi kiinni. Sisällä iltapäiväkahveja hörppiessämme katselimme matkakuvia ja ihmettelimme 

yhdessä isovanhempien kanssa Amerikan meininkejä.   

 

 

 

On vaikea uskoa, että viikko sitten riitti pukeutuminen pelkkään t-paitaan ja farkkuihin ja että olimme 

toisella puolen maapalloa aivan erilaisissa tunnelmissa. Dallas-Forth Worth osoittautui 

mielenkiintoiseksi ja kiehtovaksi matkakohteeksi ensikertalaiselle Usassa. Saimme kaksi viikkoa 

kestäneen reissumme aikana nähdä ja kokea paljon.  Todella virkistävää!  
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Arjen pyöritys vie Suomessa ja ulkomailla asuessa mennessään ja sitä unohtuu helposti pieneen piiriin 

oman perheen ympärille. Olen itsekin asunut lyhyitä jaksoja ulkomailla ja huomannut, miten helposti 

arki (siis ne kotihommat, työ ja koulu) vie ajan, eikä sitä lähdetäkään niin helposti tutustumaan 

asuinympäristöönsä eikä hyödynnetä kaikkea sitä tarjontaa, mitä kotikaupungissa ja sen 

lähiympäristössä olisi tarjolla. Muistan Hongkongista esimerkkitapauksen: siellä asunut 

suomalaisperheen äiti ihmetteli, kun kerroin kävelleeni Hong Kong -saaren metsien ja kukkuloiden 

halki hurmioituneena suurkaupungin luonnon kauneudesta. Hän ei tiennyt siitä mitään! Ja varmasti 

joku turisti pystyisi kertomaan paljon enemmän naapurikaupunkini Porvoon nähtävyyksistä, kuin mitä 

itse sieltä tunnen! 

 

Kunpa siis pysyisimme silmät auki läpi elämämme, jaksaisimme olla kiinnostuneita ympäröivästä 

maailmastamme ja nauttia joka hetkestä! Isäntäperheemme Almirat ansaitseekin suuret kiitokset 

aktiivisuudestaan ja venymisestään, että jaksoivat kuljettaa meitä joka paikkaan pyynnöstä ja 

pyytämättä. He totesivat kyllä itsekin, miten mukavaa on, että heillä käy vieraita, jolloin tulee itsekin 
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lähdettyä ulos ja katselemaan paikkoja turistin silmin. The Reunion Towerista näki hienosti pitkin 

entisiä preerioita ja elektroninen opastus antoi hyvän kattauksen Dallasin alueen kattauksesta 

matkamme alkuun.  Arts Districtissä vietetyn rauhallisen lauantaipäivän aikana pystyi havaitsemaan 

melko nopeasti niin pinnalla olevat asusteet kuin hiustyylitkin. Forth Worth Stockyardsissa aisti 

vastaavat villitykset entisajoilta, jolloin keikaroitiin lehmien sarvien koolla ja ratsastustaidoilla. 

Kouluiässä olevia tyttäriäni puhututti presidentin traaginen kohtalo vieraillessamme Dallasin 

keskustassa JFK:n murhapaikallla, mistä piti lentokentältä kotiin ajettaessa heti kertoa veljellekin. 

Dallas Zoo:ssa ei valitettavasti nähty Afrikan jättiläisiä, jotka oli siirretty "hermolomalle" ennen 

varsinaista sesonkia. Siellä oli nyt korjausmiehillä hyvää aikaa tehdä restaurointia ilman, että he 

joutuisivat väistelemään kaulaansa kurkottavia kirahveja. Uskoisin tosin, että norsuista olisi voinut olla 

hyötyäkin rakennushommissa - mutta vakuutusasiat olisivat todennäköisesti menneet liian 

monimutkaisiksi järjestellä.  

 

   

 

Ei todellakaan osattu toivoa niin kaunista säätä matkallemme, kuin mitä se oli helmikuun alussa, 

vaikken ollutkaan vauvalleni varannut edes ulkoilupukua mukaan. Texasin kevät-talvi näyttäytyi meille 

lähes samalta kuin Suomen kesäpäivät, niin kaunis ja aurinkoinen sää sattui olemaan koko ajan. 

Kasvitieteellinen puutarha sai viimeistään talviunilla olleen puutarhaminäni heräämään, vaikka jo 

pelkkien koristekaali-istutusten, muotoon leikattujen pensaiden ja maasta punkevien narsissin varsien 

näkeminen hykerrytti mieltäni omakotitaloalueilla lastenrattaita työnnellessäni. Paikallisetkin näyttivät 

nauttineen lämpimistä säistä Klyde Warren Parkin tungoksen ja Arts Districtin terassijonojen 

perusteella. Erikoisen lämmintä olikin nähtävästi myös heidän mielestään niiden päivien ajan ollut. 

Helmikuu, 2016 



Aikansa kutakin: lähtiessämme Amerikan matkallemme ainoa, mikä Etelä-Suomessa paistoi, oli nurmi 

ohuen lumikerroksen läpi, ja sekin oli sulanut vesisateiden vuoksi pois.  Isäntäperheeltämme taas 

kuulimme, että kotiuduttuamme myös Dallasissa säätila oli vaihtunut sateeseen ja kylmempään 

rintamaan, kun Suomeen oli vihdoin saapunut luminen kausi.   

 

Opimme, että termi ´talvi´ merkitsee eri kulttuureissa ja eri puolilla maailmaa ihan eri asioita. Kun 

katson ulos nyt, talvi on valkea, kaunis, hiljainen. Suomessa ja meidän perheelle se merkitsee 

ulkoilua, toppavaatteita, nastarenkaita, punaisia poskia. Dallasissa sama sana voisi merkitä 

kokemukseni perusteella linnunlaulua, vaihtelevia kelejä auringonpaisteesta rankkasateeseen, 

halvempia hintoja sisäänpääsyissä, Super Bowl -loppuottelua, pelkän ulkoporealtaan käyttöä koko 

uima-altaan sijaan. Olisikin hauska kuulla, mitä talvi todella merkitsee ulkosuomalaiselle Dallasissa.  

Dallasin matkaamme väritti ystävyys. Jc:n ja Viivin luona saimme olla kuin kotonamme. Ala-asteelta 

alkaneeseen ystävyyteemme on sisältynyt erilaisia vaiheita, kun elämäntilanteemme ovat vaihdelleet 

ja on kasvettu toisista erillämme. Hienoa on, että ystävyys on säilynyt. Nyt iloksemme huomaamme, 

että myös lastemme välille on syntynyt luontevaa ystävyyttä. Oli antoisaa saada vierailla Dallasin 

Suomi-koululla ystävänpäivän, Valentine´s Day:n, merkeissä tutustuen sen toimintaan ja tavaten 

ulkosuomalaisia perheineen. Koin Suomi-koulun yhteisöllisyyden tärkeäksi kohtauspaikaksi 

kirjastoineen ja tapahtumineen. Oli hienoa osallistua myös amerikkalais-suomalaiseen, Pohjois-

Teksasin luterilaisella kirkolla pidettyyn jumalanpalvelukseen.  
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Ystävällisyys oli matkallamme tuntuvaa kaikkialla, missä liikuimme. Ellei aurinko olisikaan paistanut 

niin kauniisti Teksasin taivaalla, olisimme sulaneet joka tapauksessa ihmisten välittömyydestä ja 

ystävällisyydestä. Tuokoon Pia Perkiön laulun sanat lisää valoa kevääseenne ja päiviinne!  

 

Ystävyyttä ei voi ostaa, mutta sen voi jakaa. 

Toisianne, ihmiset, aina rakastakaa. 

Ystävyys tuo päivänpaisteen pilvisiinkin hetkiin, 

ystävyys on eväsreppu elämämme hetkiin. 

 

- Erja Alanko, Askola 

 

 

Ystävykset Erja ja Viivi nuorimmaistensa kanssa 
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Lasten mietteitä Dallasin lomalta: 

Amerikka on iso paikka. Yllätyin, että silti siellä aika moni puhuu myös suomea ja että siellä asuu 

paljon suomalaisia. Tämän huomasin esimerkiksi Suomi-koulussa, kirkossa ja kun kuulimme 

ostoskeskuksessa suomenkieltä puhuttavan. Askartelimme Suomi-koulussa Taylorin ja Oskarin 

ohjauksessa pienet laatikot, joihin saimme laittaa Marianne-karkkeja. Ohjaajat olivat mukavia. Me 

olimme ottaneet kaksi viikkoa lomaa koulusta, joten pitihän meidän käydä myös Suomi-koulussa ;)! 

Oskarin ja Antin fysiikka-aiheinen keskustelu olikin kuin koulun oppitunnilta!  

 

Joka päivälle riitti tekemistä. Onneksi Venlalla ja Nellillä oli toinen viikko lomaa, että pystyimme 

olemaan enemmän yhdessä. Siellä koulupäivät olivat tosi pitkiä! Meillä päästään koulusta viimeistään 

klo 15, joskus jopa klo 12, kun siellä kotiin tultiin vasta neljältä tai kuudelta. Meillä harrastukset alkavat 

vasta illalla, siellä ne ovat heti koulun jälkeen. Oli mukavaa olla kummitädin ja -sedän luona vierailulla. 

 

- Juulia, 10 v.    
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Minä olin odottanut, että sää olisi ollut vähän viileämpää Teksasissa ja autotiet samanlaisia kuin 

Suomessa. Sää oli kuitenkin niin lämmin, että pystyttiin olemaan jopa shortseissa. Liikennettä oli 

paljon enemmän, autoteitä valtavasti ja liikennevalotkin erilaisia. Me voimme pyöräillä ja kävellä 

kouluun yksin tai kavereitten kanssa ilman aikuista, mutta siellä lapset saatetaan ja viedään autolla. 

Mielenkiintoisimpia paikkoja Dallasissa olivat eläintarha, näköalatorni ja JFK:n murhapaikka. En ollut 

kuullut amerikkalaisen presidentin taposta ennen. Akvaarioon tutustuminen piti jättää seuraavaan 

kertaan, kun meillä oli niin paljon ohjelmaa.  Uiminen, trampoliinilla pomppiminen ja yhdessä oleminen 

tekivät päivistä kotoisia. Aika meni tosi nopeasti ja olisin halunnut jäädä vielä pitemmäksi aikaa 

Dallasiin.   

-  Eerika 11 v. 
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Teksas faktaa: Bluebonnet 
 

 
 
Tiesit varmaan, että Bluebonnet on Teksasin kansalliskukka. Mutta tiesitkö sen, että Texasin 

luonnonkukkaa valittaessa 1901 valinta tehtiin puuvillankukan, kaktuksen ja Bluebonnetin välillä?  
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Mielestäni Bluebonnet voitti paikkansa kansalliskukkana oikeutetusti, sillä Bluebonnetia on löydetty 

kasvamasta luonnossa ainoastaan Teksasista. 

 

 

Kaunista Bluebonnettia on rakastettu ja vaalittu kautta aikojen. Bluebonnet vilisee Teksasilaisten 

intiaanejen kansallissaduissa ja espanjalaiset missionäärit keräsivät Bluebonnetin siemeniä ja kylvivät 

niitä ympäri maata saarnamatkoillaan. Totta kai kauniista kukasta on tehty lmonta lauluakin! 

 

Historioitsija Jack Maguire kirjoittaa: “Bluebonnet ei ole ainoastaan kansalliskukka, vaan melkein 

samanlainen tuotemerkki Teksasille kuin buutsit ja Stetson. Bluebonnettia voidaan oikeutetusti verrata 

Irlantilaisten neliapilaan, Japanin kirsikankukkiin, Hollannin tulppaaneihin tai Englantilaisiin ruusuihin. 
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Bluebonnet kukkii huhtikussa. Silloin kannattaa lähteä metsästämään Bluebonnet peltoja ja 

kuvaamaan lapsia tai vaikka lemmikkiään sinisenä lainehtivilla Bluebonnet-pelloilla. Bluebonnetteja 

kasvaa ympäri Teksasia, mutta Bluebonnetin kukinta-aikaan kannattaa suunnata Ennisiin, sillä vuonna 

1997 Ennis valittiin viralliseksi Bluebonnet-kaupungiksi ja kaupungissa on “virallinen” Bluebonnet trail, 

jolla on oma nettisivukin: http://www.visitennis.org/bluebonnet.htm 

 

 

 

Vielä yksi fakta: Bluebonnet muistuttaa ainakin minua etäisesti jostain tutusta kasvista. Kun etsin tietoa 

Bluebonnetista näin sen latinankielisen nimen, joka on Lupinus subcarnosus, eli Bluebonnet on lupiini 

ja sukua Suomessakin kasvaville lupiineille (Lupinus polyphyllus). Lupiiniasiaa tutkiessani törmäsin 

myös harmikseni tietoon, että lupiini on Suomeen tuotu kasvi, ja se luokitellaan siellä kauneudestaan 

huolimatta haitalliseksi vieraslajiksi. Mutta täällä Teksasissa Bluebonnet saa arvoisensa kohtelun ja se 

kukintaa odotetaan ja ihaillaan. Uljas bluebonnet loistaa huhtikuussa sinisempääkin sinisenä kilpaa 

aurinkoisen taivaan kanssa! 

Aino Aaltonen 

Bluebonnet kuvat: Katri Autio 
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Suomessa hitiksi noussut avocadopasta on helppo ja nopea tehdä! Avocadopasta on terveellistä ja maukasta ja 
nopeaa valmistaa. Kaiken lisäksi pastaan tarvittavat avocado ovat täydellisiä täällä Teksasissa! 

 
Avocadopasta (2-4:lle ruokailijalle) 
 
1 valkosipulinkynsi 
½ chili (siemenet poistettu) tai vajaa t-lusikallinen 
chilirouhetta 
1 lime  
2 Kypsää avokadoa 
Suolaa  
Mustapippuria 
n. ½ dl oliiviöljyä 
kourallinen korianteria 
kourallinen tuoretta basilikaa 
30 g raastettua pecorino-juustoa tai muuta 
vahvaa juustoraastetta 
30 g raastettua parmesaania 
400-500 g spagettia 
 
 

Voit tehdä kastikkeen suoraan tarjoilukulhoon, jossa kannat pastan pöytään.  

Pilko valkosipuli ja chili kulhoon. Purista limetin mehu mukaan.  

Halkaise avokadot ja poista niistä kivet. Kuutioi avokado kuoressaan ja kaiverra sisus ruokalusikan 

avulla kulhoon. Hienonna yrtit ja raasta juustot. 

Lisää suola, pippuri, oliiviöljy, hienonnetut yrtit, sekä pecorino- ja parmesaaniraaste. 

 

Sekoita lusikalla. Maista! Seoksessa pitää olla tarpeeksi suolaa, muuten se on mauton. 

Keitä spaghetti "al dente" hyvin suolatussa vedessä ja ota talteen vajaa desi keitinvettä. Valuta pasta 

lävikössä. 

 

Lorauta osa keitinvedestä kastikkeen sekaan, ja pyörittele spaghetti kastikkeen joukkoon. 

 

Raasta päälle parmesaania ja rouhi myllystä mustapippuria. Tarjoa heti. 
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Suomikirkon kuulumisia 

Dallasin alueen Suomikirkko 

 

Helmikuun 14. päivä vietimme kirkolla ystävänpäivää, Landon James Alexander Siikalan kastejuhlaa 

ja seurakuntamme 15-vuotisjuhlia. Ruusamari Teppo ja Samu Järvelä soittivat kaksi upeata 

kappaletta, rippikoululaiset avustivat messun aikana.  
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Messun jälkeen pidetyssä seurakuntamme 15-vuotisjuhlassa saimme kuulla kertomuksia siitä, miten 

kaikki lähti liikkeelle. Kertojina olivat Ulla Wilska, Markku Toiviainen, Marilyn ja Keith Christensen sekä 

Leila Jäämuru. Mieleenpainuva tilaisuus. Kiitos kaikille seurakuntamme pioneereille, joiden työ on 

tehnyt mahdolliseksi sen, mitä meillä nyt on: elävä ja toimelias Suomikirkko. 
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Kevään ohjelmaa: 

 

-Pääsiäisjumalanpalvelus sunnuntaina, 27.3. klo 15.00 

-Messu sunnuntaina, 10.4. klo 15. TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen 

-Äitienpäivä / Konfirmaatiomessu sunnuntaina, 8. 5. klo 15.00 

-Pekka Simojoki musiikki workshop ja konserttimessu syyskuun 10-11. Mukana myös TT pastori Veli-

Matti Kärkkäinen, Terhi Miikki-Broersma ja tietenkin oma kanttorimme Ruusamari Teppo 

 

Kaikki seurakuntamme tapahtumat pidetään:  

 

Rejoice Lutheran Church 

532 E Sandy Lake Rd. 

Coppell, Texas 75019 

 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan! 

 

Pastori Jarmo Tarkki 

 

 

                                   Jutun Kuvat Orvo Välilä  
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Vastaus Kuka matkalla Suomikouluun on: Vilma Jäämuru 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja facebook-
sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  
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