
 

 

 

 

 
 
 

 
Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Kesän lähestyessä koulullamme tuntuu vauhti kiihtyvän. Tapahtumarikkaita koulukertoja on ollut 

peräjälkeen monta. Maaliskuun lopussa vietimme 'Avoimet ovet' -päivää ja samalla pidimme myös 

kevään jäsenkokouksen. Jaoimme uusia 'käyntikortteja' ja Suomi-koulun logotarroja runsaasti, eli 

porukkaa oli tosi kivasti paikalla.  Aution Katrin tekemät korvapuustit menivät kuin kuumille kiville.  

 

Seuraavalla koulukerralla olikin kirjeitä maailmalta odottamassa lukijoita. Syksyn päätösjuhlassa 

koululaisten kirjoittamat/piirretyt kortit muihin maailman Suomikouluihin saivat nyt vastaukset. Kirjeet 

olivat niin ihania, piirustuksia ja tunnetta täynnä! Tuntien lopussa tehtiin vielä esittelyvideo joka 

ryhmästä Rhodoksen suomikoululle heidän maapalloprojektiinsa. Ennen koulutunteja 

varapuheenjohtaja Toni veti ylimääräisen jäsenkokouksen, missä tärkeimpänä asiana olivat uudistetut 

bylawsit sekä tilinpäätös viime vuodelta.  Minä toimin vaalitoimitsijana samanaikaisesti, sillä saimme 

monen vuoden jälkeen äänestysmahdollisuuden takaisin tänne Dallasiin. Suruksemme äänestäjiä kävi 

todella vähän, vain 125, mikä voi olla liian vähän saadaksemme äänestyspaikan uudelleen tänne. Oli 

todella harmi, ettei tämä mahdollisuus kiinnostanut enempää 

porukkaa! Ehkä osa kokee, ettei enää halua/voi vaikuttaa, 

koska asuu täällä eikä Suomessa/ehdokkaat olivat 

vieraita/Suomen asiat eivät kiinnosta/jne. Yleisesti ottaen 

ennakkoäänestäjiä Usa:ssa oli viimekertaista enempi eli 

jossain muualla oltiin aktiivisempia. Hieno juttu! Jotta saimme 

noinkin hyvän lukeman, auttoi siinä mukava nuorten miesten 

 

Suomikoululainen 
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reissuporukka, jotka olivat kiertämässä Usa:ta. He olivat ajoittaneet tulonsa Dallasiin juuri 

äänestyspaikan vuoksi, ja täältä he jatkoivat matkaa Austiniin. Suomi-kirjasto tarjosi äänestyskahvet ja 

taisi puodista tarttua herkkujakin miesten matkaan.  

 

Kirjastolla ja puodissa kävi kolmena äänestyspäivänä useita uusia asiakkaita äänestyskahveilla, 

samalla he saivat tutustua kirjastoon ja puotiin. Kiitos kirjastolla olleille Ninalle, Ingalle ja Katrille!! 

 

Tulevana lauantaina kuljemme 'Kohti kesää' saduin, loruin ja lauluin. Samalla harjoittelemme jo 

tulevaa kevätjuhlaamme (9.5) varten, sillä jokainen kouluryhmä esittää pienen ohjelmanumeron siellä. 

Ei malttais odottaa, mutta onneksi sinne on vielä aikaa! 

 

Tavataan koululla, 

 

Pj. Leila Jäämuru 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 

Kevät taittuu väjäämättömästi kohti kesää. Ennen kesälomia kerkiää lukea vielä monta hyvää kirjaa 

itse, ja lapsille satukirjoja. Miksei myös katsoa elokuvia, tai kuunnella automatkoilla äänikirjoja.  

Lukuisat lehdet odottavat myös lukijoita. 

Tule siis kirjastolle lainailemaan ja puotiin ostamaan suklaasta salmiakkiin, niitä meidän herkkuja! 

 

Olemme auki: 

 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30-13.30 

 suomikoululauantaisin klo 10-12! 

 

Oletko vailla mielekästä tekemistä päivisin? Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Haluaisitko tutustua uusiin 

tuttavuuksiin? Jos vastasit 'joo', tulisitko auttamaan meitä kirjastolle ja puotiin? Tarvitsemme kipeästi 

uusia tekijöitä, etenkin jos alamme pitäämään puotia auki joka päivä! 

Ota yhteyttä Leilaan (iltaleila@verizon.net / 214-228 2429) tai Ninaan (nina.pirhonen@verizon.net). 

Toivottavasti tulet mukaan!! 

 

-kirjastoväki- 
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MATKALLA VAUVAN KANSSA 

Oahu ja Big Island 2,5 viikossa 

 

Vietimme Havaijisaarilla 2,5 viikkoa helmi-maaliskuun vaihteessa. Lensimme ensin Hawaii’n saarelle, 

jota kutsutaan myös Big Islandiksi, ja vietimme saarella viikon. Tämän jälkeen jatkoimme matkaa 

Oahun saarelle, jossa vietimme loppuloman. Matkaseurueeseemme kuului Big Islandilla meidän 

perheen lisäksi ystävämme, joka lensi saarelle jo aikaisemmin ja odotti meitä lentokentällä vuokra-

auton kanssa. Lapsemme oli matkan aikaan iältään kymmenen kuukautta, ja vaikka hän onkin jo 

matkustanut ikäänsä nähden paljon, oli tämä meidän ensimmäinen rantaloma hänen kanssaan. 

Asuimme koko loman ajan vuokrataloissa, kaiken kaikkiaan kolmessa eri asunnossa, jotka olimme 

vuokranneet etukäteen kotoa käsin. Vuokrataloja on Oahulla ja Big Islandilla paljon, mutta toisaalta 

niiden kysyntä on myös suuri. Tästä johtuen meille ei jäänyt hirveän paljon valinnanvaraa taloa 

vuokratessa, koska suurin osa taloista oli jo ehditty vuokrata, kun noin kuukausi ennen matkamme 

ajankohtaa aloimme vuokrataloja etsiä. Tästä viisastuneena tiedämme, että seuraavalla Havaijin 

lomalla vuokraamme talon jo useita kuukausia ennen matkaa.  
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Vaikka hotellielämässä onkin puolensa, on talon vuokraamisessa oma viehätyksensä. Vuokratalossa 

on usein moninkertainen määrä tilaa hotellihuoneeseen verrattuna, ruuat saa tehtyä itse, mikä on 

varsinkin vauvan kanssa matkustaessa iso plussa, hinta voi olla edullisempi varsinkin, jos matkustaa 

isommalla porukalla ja yleensä oma rauha on taattu toisin kuin hotellissa. Meidän perhe on tottunut 

viettämään melko aktiivisia lomia, jolloin ei hotellissa tai muussa majapaikassa paljon ehdi aikaa 

viettämään. Usein mukana on myös ystäviä. Näitä lomia varten vuokraamme talon tai asunnon. Jos 

tiedossa on rauhallisempi loma, yleensä kaupunkikohteessa tai perheen kesken, valitsemme hotellin. 

Lomamajoituksen tasolla on merkitystä koko loman tunnelmaan ja viihtyisyyteen, joten vuokrakodin 

etsimisessä loman ajaksi kannattaa nähdä vaivaa ja aloittaa etsintä hyvissä ajoin. 

 

 

 

Me käytimme tämän loman majapaikkaa etsiessämme VRBO-nimistä loma-asunnon 

vuokraussivustoa, mutta muun muassa myös airbnb on hyväksi todettu. Havaijisaarilla hintataso on 

korkea, mikä näkyy myös asuntojen ja talojen vuokrahinnoissa. Saaret ovat tunnetusti suosittuja 

lomakohteita, joka sekin osaltaan vaikuttaa majapaikkojen hintatasoon. Melko vaatimattomastakin 

talosta joutuu todennäköisesti maksamaan enemmän kuin monessa muussa lomakohteessa 

maailmalla. Meidän vuokratalo Big Islandilla sijaitsi keskellä viidakkoa Honokaa-nimisen kylän 

lähettyvillä. Taloon johti mutkitteleva tie keskellä rehevää kasvillisuutta, ja mitä lähemmäs taloa 
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saavuimme sitä kosteammaksi ja pilvisemmäksi ilma muuttui. Olohuoneen suuresta ikkunasta näkyi 

tiheää vihreää metsikköä, eikä ulos tehnyt mieli mennä pimeän tultua. Eksotiikkaa ei tämän 

majapaikan sijainnista puuttunut. Talo oli kuitenkin turvallisen oloinen ja siisti, mikä on ehdoton 

edellytys silloin, kun mukana on pieni konttaava matkamies. Big Island on Havaijisaarista suurin, mutta 

välimatkat ovat silti kohtuulliset. Lähdimme joka päivä aamiaisen jälkeen jonnekin päin saarta ja 

palasimme talolle iltapalalle ja yöunille. Viikon aikana ehtii nähdä paljon saarta, mutta ei lähellekään 

kaikkea. Saari on kuuluisa ainutlaatuisesta ekosysteemistään, ja luonto muuttuukin jatkuvasti saarella 

ajaessa. Luonnonystävälle ja autenttista havaijilaiselämää etsivälle Big Island on mielestäni Oahua 

mielenkiintoisempi vierailukohde. Oahu taas tuntui nykyaikaisemmalta, jollain tapaa helpommalta ja 

huomattavasti monipuolisemmalta mitä tulee shoppailuun ja ulkona syömiseen. Oahulla välimatkat 

ovat vähän lyhyempiä kuin Big Islandilla. Molemmat saaret ovat upeita, kauniita ja ihmeellisiä. 
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Oahulla seurueeseemme liittyi kaksi ystävää lisää, jotka taas olivat lentäneet saarelle jo aamulla ja 

ehtineet vuokrata ison auton, johon me kaikki mahduttiin. He tulivat hakemaan meidät suoraan 

kentältä, ja pääsimme ajamaan saman tien vuokra-asunnolle Makaha-nimiseen kylään. Asunto sijaitsi 

alueella, johon kuului uima-allasalue, pyykinpesutilat ja paljon muita asuntoja lomalaisineen. Alueen 

vierestä kohosi kukkuloilla ja ympärillä kasvoi palmuja ja värikkäitä kukkia. Pihalla liikuskeli 

riikinkukkoja, tavallisia kukkoja ja kanoja, joiden ansiosta herätyskelloa ei tarvinnut illalla säätää. 

Vietimme tässä asunnossa vajaan viikon ennen kuin siirryimme lomamme viimeiseen kohteeseen 

Oahun pohjoisrannikolla sijaitsevaan Waialuan kylään. Täällä meitä odotti talo rauhallisessa pikku 

kylässä. Talosta pääsi aamulenkille kauniille hiekkarannalle, jossa usein sai omia rannan täysin 

itselleen. Talon ympäristössä kohosi vuoria ja yleisilme oli värikäs ja rehevä. Täälläkin liikuskeli 

kukkoja pitkin pihoja ja teitä. Kukkojen lisäksi rannalla saattoi törmätä merikilpikonnaan. Waialuan 

lähellä sijaitsee persoonallinen ja värikäs Haleiwan kylä, jossa teimme kaikki ruokaostokset. Kylässä 

on paljon surffiliikkeitä, joissa laudan vuokraus käy kätevästi. Haleiwassa on myös useita 

vaateliikkeitä, jotka nekin ovat keskittyneet surffivaatemerkkien myymiseen. Haleiwan kylä on tunnettu 

myös havaijilaisesta surffitaiteesta, ja kylässä oli useita taidegallerioita, joiden teema oli elämä 
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meressä tai meren lähettyvillä. Molemmilla saarilla oli useita hevostalleja, jotka järjestivät eripituisia 

ratsastusretkiä. Tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia riitti molemmilla saarilla. Tosin pienen lapsen 

kanssa matkustaessa suurin osa harrastusmahdollisuuksista oli jätettävä odottamaan seuraavaa 

kertaa, kun lapsi on vähän isompi ja pystyy itsekin osallistumaan. Rantaelämään ja maisemien 

ihasteluun on Big Islandilla ja Oahulla onneksi täydelliset olosuhteet, ja näitä voi tehdä yhdessä 

vauvankin kanssa.  

 

 

 

Lapsen kanssa matkustaminen onnistui molemmilla saarilla hyvin. Kaupoissa on sama valikoima kuin 

mihin olemme kotona Dallasissa tottuneet, ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia, yleinen tunnelma on 

erittäin turvallinen ja sää on niin miellyttävä, että vauvankin kanssa uskalsi viettää aikaa ulkona. 

Haastavinta oli vauvan päiväunien sovittaminen päivän aikatauluun. Olimme usein tien päällä, ja 

vauva nukkui turvaistuimessaan, mutta auton moottorin sammuessa havahtui hereille. Päiväunet 

onnistuivat myös kantorepussa, mutta matkarattaissa unet eivät onnistuneet. Tärkeintä oli yrittää ehtiä 

vuokratalolle viimeistään seitsemältä illalla, että ehdimme hoitaa vauvan iltatouhut ennen unille 

menoa. Matkasänkyä meillä ei mukana ollut, koska ajattelimme vuokrata sellaisen paikan päältä. 

Vuokraus ei koskaan onnistunut, joten nukuimme koko perhe samassa sängyssä, jota emme kotona 

tee. Tähänkin tottui, ja luulen, että ainakin perheen pienin oli asiasta mielissään. Meillä oli lomalla 

mukana matkarattaat, jotka sai taitettua niin pieneen tilaan, että ne mahtuivat autoon, vaikka mukana  
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oli usean ihmisen matkalaukut. Lisäksi otimme vauvalle mukaan kantorepun, kaksi UV-suojalla 

varustettua uima-asua, jotka peittävät melkein koko vartalon, UV-suojalla varustetun hatun sekä 

rantateltan, jossa on myös UV-suoja ja hyvä ilmanvaihto kahden verkkoikkunan ja avattavan 

takaseinän ansiosta. Teltta pongahtaa valmiiksi sekunnissa, ja pienen harjoittelun jälkeen sen sai 

myös kokoon melkein yhtä nopeasti. Teltta mahtui taiteltuna juuri ja juuri matkalaukkuun. Onneksi, 

sillä se oli varsinkin Big Islandilla korvaamaton. Vietimme saarella paljon aikaa rannalla, ja vauva 

viihtyi teltassa hyvin, vaikkei siellä suostunutkaan nukkumaan päiväunia kuin kerran. Teltassa oli myös 

kätevää vaihtaa vaipat, imettää ja syöttää vauva, säilyttää laukut ja rantatavarat sekä vaihtaa omatkin 

vaatteet. Telttaan mahtui useampi aikuinen vauvan lisäksi, joten myös aikuiset saivat aurinkosuojan. 

Telttoja löytyy ainakin Amazonista hakusanalla pop up beach tent. 
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Minulla oli Havaijista vuosien varrella rakentunut kuva, joka oli erilainen siihen verrattuna mitä 

lomallani koin. Saaret olivat paljon aidommat ja villimmän oloiset kuin osasin odottaa. Usein saarilla 

tuoksuivat erilaiset kukat, joita kasvoi saarella paljon villinä. Mieli sai todellista väriterapiaa, kun 

ympäristössä oli loputtomasti vihreää luontoa, sinistä merta, tummanharmaata laavahiekkaa ja kaiken 

värisiä kukkia. Honolulu oli yltäkylläisen hyvinvoiva ja viimeisen päälle nykyaikainen kaupunki, mutta 

useat pienet kylät olivat köyhempiä ja vaatimattomampia. Luonto oli vaihtelevaa ja monipuolista, ei 

vain pelkkää palmurantaa. Lomasta jäi hyvä mieli, ja ainakin kotikuvioista irtautuminen onnistui 

tehokkaasti. Kuitenkin on rehellisyyden nimissä myönnettävä, että rennon letkeää rantalomaa ei tullut 

vietettyä, siitä piti pieni matkaseuralainen huolen. Rannalla auringon alla kirjan kanssa makoilun sain 

unohtaa, sen verran menoa ja toimintaa lomaan mahtui. Lomia on erilaisia. Jos olisimme valinneet 

usean saaren ja asuinkohteen sijaan esimerkiksi vain yhden saaren ja hotellissa asumisen, olisi 

lomamme todennäköisesti ollut vaivattomampi. Mutta kääntöpuolena olisi ollut se, ettemme olisi 

nähneet ja kokeneet läheskään niin paljon. Välillä mietin, että vauvan kanssa olisi helpottavaa käydä 

pitkin päivää hotellilla ottamassa nokoset sekä pesemässä ja syöttämässä vauva. Nyt oli kuitenkin 

toisin, päivän aikana hoidettavat asiat piti hoitaa ”tien päällä”. Meille tämä sopi ihan hyvin, ja asiat 

sujuivat onneksi mutkattomasti. Pientä vaivannäköä ja ennakkosuunnittelua tämänlainen matkustus 
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vaatii, mutta siihen lapsiperheissä ollaan varmasti totuttu. Loman kohokohdat olivat vierailu Hawaii 

Tropical Botanical Gardenissa Big Islandilla, lapsen ihmettelyn seuraaminen, kun hän koski 

ensimmäisen kerran rantahiekkaa, hellyydenpuuskat, jotka tulivat, kun pienet kädet kantoivat rannalta 

löydettyjä aarteita lomakodile asti, sekä Waikikin ranta Honolulussa. Myös Big Islandin mustat 

hiekkarannat ovat näkemisen arvoisia. Niiden musta hiekka syntyy laavan valuessa mereen ja 

joutuessaan kosketuksiin viileän veden kanssa. Yhdellä tälläisestä hiekkaranasta köllötteli suuria 

merikilpikonnia auringon lämmössä. 

 

 

Näistä osoitteista löytyy lomakoteja maailmalta: 

http://www.vrbo.com 

https://www.airbnb.com 
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 Kaupunkiesittelyssä: Coppell! 

 

Coppell on pieni mutta viihtyisä kaupunki Dallas Countyn luoteiskulmassa ja ainakin näin perheenäidin 

näkökulmasta sopivan rauhallinen paikka pienten lasten kanssa asustaa. Muutimme tänne noin 

kymmenen kuukautta sitten Irvingin kaupungista, ja olemme nauttineet rauhallisesta elosta ja hyvistä 

ulkoilumahdollisuuksista. Sattuipa silmääni juttu, jossa kerrottiin Coppellin sijoittuvan sijalle 13 

listattaessa Texasin turvallisimpia kaupunkeja, joten mikäpäs täällä on ollessa. 

 

Asumme kävelymatkan päässä Coppelin parhaasta puistosta, jossa lapsille riittää tekemistä. 

Suomalaiset tuntevat paikan nimellä puupuisto, mutta viralliselta nimeltään se on Kid Country ja 

sijaitsee Andy Brown Park East:ssa. Jos et vielä ole tässä puistossa käynyt, ota koko perhe mukaan ja 

suuntaa puistoilemaan kauniina kevätpäivänä. Lapset viihtyvät puistossa tuntikausia, joten välipalaa 

kannattaa varata mukaan. Eväitä voi nauttia katetuilla pöytäalueilla tai vaikka viereisellä trail-alueella, 

jossa voi pelata mm. rantalentopalloa. Puiston vieressä on myös Coppellin Community Activity Center, 

josta löytyvät mm. sisäaltaat ja tietysti kesäkuukausina vesipuisto. Kylmällä säällä puistossa ei juuri 

muita näy, mutta takuuvarmasti ainakin joku suomalaisäideistä tai -isistä on lapsineen nauttimassa 

raikkaasta ilmasta  

 

 

 

Huhtikuu, 2015 



 

Coppellin pienuudesta johtuen täällä ei ole kovin kummoisia ostosmahdollisuuksia, mutta viereisten 

Lewisvillen ja Grapevinen kaupunkien tarjonta on sitäkin laajempi. Vista Ridge Mall ja Grapevine Mills 

Mall ovat meiltä noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä, joten rahansa saa täältäkin suunnasta 

oikein hyvin tuhlattua. Toisaalta Coppellissa on erittäin hyvä Farmers Market, josta voi hakea 

paikallisten maanviljelijöiden tuottamia tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Oma suosikkini on myös 

Sprouts-niminen ruokakauppa, jonka valikoimista löytyy paljon luomutuotteita sekä hieman 

erikoisempia ja harvinaisempia tuotteita, mm. Juusto-nimistä juustoa! Sproutsista voi ostaa myös 

Spry-merkkisiä xylitol-pastilleja, mikäli niitä valikoimiinsa kaipailee. 

 

Kuulopuheen perusteella Coppellissa on myös hyviä ravintoloita. Itse kovin harvoin niissä vierailen, 

mutta mikäli etsii aitoa texasilaista meininkiä, kannattaa suunnata Hard8-nimiseen 

ravitsemusliikkeeseen täyttämään maarunsa maistuvilla lihoilla ja muilla mätöillä. Nälkäisenä ei siitä 

ravintolasta tarvitse lähteä ja ruokaa voi noutaa myös kotiin, jos ei halua ruokailla paikan päällä. 

Samalla suunnalla on myös Coppellin vanha kaupunki, "Old Town Coppell", jossa on idyllistä 

pikkukaupungin tuntua kävelykujineen ja kauniine taloineen. Kuumana kesäpäivänä vanhan 

kaupungin torilla on myös suihkulähde, jonka läpi juoksemalla voi käydä itseään vilvoittelemassa. 

Suihkulähde on myös lasten suosikki.  

 

 

Kesää odotellessa! 

Teksti: Sanna Siurumaa 
Kuvat: Sanna Siurumaa, City of Coppell 
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Teksas-Faktaa 

 

Teksasista tuntuu löytyvän vaikka minkälaista mielenkiintoista faktaa. Nyt vuorossa ihmeellinen:  

 

Caddo Lake 

 

Tiesitkö, että Teksasissa on vain yksi oikea järvi? Kaikki muut Texasin ”järvet” ovat tekojärviä. Tämän 

ainoan oikean järven nimi on Caddo Lake ja se sijaitsee Teksasin koilisnurkassa Teksasin ja 

Louisianan rajalla. Täältä Metroplexistä Caddolle ajelle noin 3 tuntia. Caddon lähin kaupunki on 

Uncertain, jossa on noin 150 vakituista asukasta. Caddolla ollaan siis todellakin maalla! Mutta kuten 

maaseudulla aina; palvelu on ystävällistä ja ihmiset rentoja! 

 

. 

Caddo Lake on ehdottomasti käymisen arvoinen paikka, jos arvostaa luontoa, tykkää katsella luonnon 

ihmeitä ja nauttii mökkielämästä. Caddolle lähdetään veneilemään, kalastamaan, vaeltamaan ja 

viettämään rentoa leirielämää.  

 

Huhtikuu, 2015 



 

 

Caddo Lake järvellä meloessa tuntuu, kuin olisi päässyt johonkin aivan eri maailmaan. Ei millään 

uskoisi olevansa Teksasissa. Vanhat, jopa 400 vuotta vanhat sypressit kasvavat suoraan järvestä ja 

lumpeenkukat ja ulpukat muodostavat suuria peltomaisia aloja! Ilmassa lentää sudenkorentoja ja 

vedenpinnan alla käy kuhina. Järvessä elelee katkarapuja, alligatoreita, kaloja, kilpikonnia, 

sammakoita, majavia jne. Tunnelma on kuin sadussa. Suoraan järvestä kasvava metsä muodostaa 

veteen polkuja, joita pitkin voi meloa hiljaa eteenpäin ja tarkkailla luontoa läheltä. Caddo järvellä 

ollessa olo muuttuu maagiseksi. Tuntuu siltä, kuin vastaan saattaisi ihan kohta lipua intiaanikanootti tai 

puunrungon takaa paljastua lymyilevä orjakarkuri. Tarina kertoo, että Caddo Lake oli monen 

orjakarkurin ja vangin pakopaikka ja pelastus, sillä sokkeloiselta järveltä karkureita oli mahdoton 

löytää. Orjia Caddon läheisyyteen toi puuvillan viljely. 
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Ensimmäiset ihmiset Caddolla olivat kuitenkin ystävälliset Caddo Intiaanit, jotka elivät tuhansia vuosia 

rauhassa rehevän luonnon keskellä viljellen maissia, metsästäen jousella pieneläimiä ja nauttien 

järven antimia. Myös sana ”Tejan” –  on Caddoa (lausutaan Te-haas) ja tarkoittaa ”those who are 

friends”. Eli voidaan melkein sanoa, että Teksas on Caddon kielestä muodostunut sana, ja tarkoittaa 

”he ketkä ovat ystäviä”. Eikö sovikin hyvin Teksasiin! 

 

Caddon luonnehditaan olevan kalastajan paratiisi, valokuvaajan taivas ja luonnonystävän unelma. 

Uskomattoman kauniin luonnon lisäksi tiedetään, että Caddolla elää 71 kalalajia ja 225 lintulajia! 

Sanotaan jopa, että Caddo Lake on yksi maailman luonnon ihmeestä! 
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Jos kiinnostuit Caddo Lakesta niin esimerkiksi täältä löytyy lisää tietoa: 

http://explorecaddolake.com/index.html 

http://tpwd.texas.gov/state-parks/caddo-lake 

 

Ja esim täältä löytyy alueelta vuokrattavia mökkejä: http://www.caddolake.info/lodging.htm 

 

 

 

Jos pohdit keväiselle, kesäiselle tai syksyiselle pitkälle viikonlopulle pikku reissua, niin voin lämpimästi 

suositella Caddo Lake:a! 

Aino Aaltonen 

Huhtikuu, 2015 
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Vappu-resepti 

Hei, tiesithän, että simaa pystyy helposti valmistamaan itse täällä Teksasissakin! Muut ainekset 

löytyvät kaupasta, mutta perinteisen sima-reseptin fariinisoker korvataan täällä kaupoissa myytävällä 

ruskealla sokerilla: Brown sugar 

 

SIMA 

2 sitruunaa 

5 dl sokeria 

5 dl Brown sugar (korvataan Suomen reseptin fariinisokeri) 

8 l vettä 

 
pieni nokare tuoretta hiivaa tai ½ tl kuivahiivaa 

 

Rusinoita 
 
Varaa siman valmistukseen myös puhdas sanko tai muu iso astia sekä 
pulloja pullotukseen. 

 

Valmistusohje 

Siman valmistumiseen kannattaa varata ainakin viisi päivää. 

Pese sitruunat huolellisesti ja kuori ne ohuelti perunankuorimaveitsellä. Poista valkoinen osa tarkasti ja 

viipaloi hedelmämalto. 

Pane sitruunankuoret ja -viipaleet sekä sokerit suureen astiaan. Kuumenna puolet vedestä kiehuvaksi 

ja kaada se muiden aineiden päälle. Liuota tuore hiiva desilitraan nestettä ja sekoita se muiden 

aineiden joukkoon. Jos käytät kuivahiivaa, ripottele se siman pinnalle ja sekoita se hetken päästä 

nesteen joukkoon. Anna siman käydä seuraavaan päivään huoneenlämmössä. 

Siivilöi ja pullota sima. Pane jokaiseen pulloon muutama rusina ja ripaus sokeria. Kierrä korkit kunnolla 

kiinni ja anna siman käydä viileässä noin viisi päivää. 

Sima on valmista, kun rusinat ovat nousseet pinnalle. 
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Pääsiäisrääppiäiset 2015 

Suomenkieli on hassua, yritäpä opettaa amerikkalaisille otsikon sana! 

 

Kirkkokalenterissa elämme pääsiäisen jälkeistä aikaa, pääsiäisen rääppiäisiä, aina toukokuun 24. 

päivään saakka. Silloin vietämme helluntaita, kirkon syntymäpäivää. 

 

Pääsiäinen merkitsee  transformaatiota, jonkin muodon muuttumista toiseksi, muodonmuutosta. 

Pääsiäisaamuna epätoivo muuttui toivoksi, pelko rohkeudeksi, kuolema elämäksi. Vanha siirtyi uuden 

tieltä. 

 

Isälläni oli tapana sanoa, että ihmisellä on oltava mahdollisimman pieni peruutuspeili. Katseet on 

pidettävä tiellä tulevaisuuteen, elämä on siellä. Entinen on jätettävä taakse. Tämä ei merkitse 

menneisyyden unohtamista, vaan sitä, että emme saa jäädä kiinni menneisyyden ansaan. Uusi 

pelottaa, vanha on tuttua, mutta uutta ei saa panna sivuun siksi, että se pelottaa. 

 

Olemme suuressa kiitollisuudenvelassa niille menneisyyden ihmisille, jotka uskalsivat “transformoitua”, 

jotka eivät pelänneet uutta vaan ottivat sen rohkeasti vastaan. Englantilainen filosofi Thomas Hobbes 

kirjoitti 1600-luvulla menneestä ajasta, että elämä luonnontilassa on “yksinäinen, kurja, häijy ja lyhyt”. 

Vai kaipaatko sinä vierailua keskiaikaisen hammaslääkärin toimistoon? 

 

Kirkon ja kristinuskon on pysyttävä kiinni ajassa. Se ei saa jäädä harrastelemaan 

menneisyysromantiikkaa, haikailemaan sitä, mitä joskus oli. Sen on transformoiduttava, uudistettava 

itsensä. Menneiden sukupolvien työ velvoittaa meidät siihen ja pääsiäisen sanoma edellyttää tätä 

meiltä. 

 

Nähdään kirkolla, 

Pastori Jarmo Tarkki 

Joulukuu, 2014 

 

Maalisikuu, 2015 
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Dallasin Suomikirkolla on vielä kaksi jumalanpalvelusta ennen kesätaukoa: 

 
- Kevät-/pääsiäisjumalanpalvelus sunnuntaina 26.04.2015 klo 15, jonka yhteydessä pidetään 
ristiäiset - tervetuloa kaikille! 
 
Lisäksi järjestämme lapsille perinteisen egg hunt -tapahtuman, vaikka pääsiäisestä onkin jo vähän 
aikaa vierähtänyt. Rippikoulu kokoontuu Rejoice -kirkolla klo 13 sunnuntaina 26.04. 

 
- Konfirmaatio ja äitienpäiväjumalanpalvelus 10.05.2015 klo 15. Konfirmaatiosunnuntaina 
rippikoululaiset kokoontuvat konfirmaatioharjoitukseen Rejoice -kirkolla klo 14. 
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019 
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