
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia! 
 

Lukuvuosi 2015-2016 on melkein taputeltu, vielä yhdet isot koko Suomi-yhteisön juhlat kaikilla 

herkuilla ja pääsemme nauttimaan kesän tulosta Teksasiin. Vuosi on ollut antoisa ja olemme kaikki 

jälleen monta kokemusta rikkaampia. Onkin aika juhlistaa koulumme menestystä 25-

vuotisjuhlakamppanjalla. Suomi-koulu Teksasissa on iältään nuori, mutta muiden suomikoulujen 

joukossa jo vanha tekijä. 

 

Meillä on ollut mahtavia tekijöitä kautta vuosien sekä ohjaajina, apuohjaajina että johtokunnassa. 

Ilman teitä kaikkien työpanosta koulu ei voi toimia eikä sillä olisi tulevaisuutta. Tarvitsemme 

suunnattomasti vapaaehtoisia, innokkaita ja mielellään lasten kanssa olevia ihmisiä mukaan tähän 

touhuun. Tiedämme, mitä teemme ja mitä haluamme! Siis yhteistä hyvää lasten eteen, suomalaisuutta 

kunnioittaen ja perinteitä noudattaen. Tulethan mukaan! 

 

 

Suomikoulun ohjaajat 

 

Suomikoululainen 
                           Huhtikuu, 2016 
 



 

 

Vuoden kohokohtana voidaan varmasti pitää koulumme ensimmäistä leiriviikonloppua, joka oli aivan 

mahtava kokemus eikä varmastikaan jää viimeiseksi. Mukana olleiden perheiden kommentaja voit 

lukea lehden muilta sivuilta. Viimeisenä koulukertana valokuvaaja Orvo Välilä otti kaikista lapsista 

yksilökuvat ja myös luokkakuvat (nämä löydät Suomi-koulun webbisivuilta kuvagalleria-kohdasta), 

jotka olivat viimeisen päälle hyviä! 

 

Nyt jäämme odottamaan Vappu-juhlaa, simaa ja munkkeja, vappuhuiskia ja hattuja. Juhlistetaan 

koulumme 25- vuotista taipaletta, nautitaan keväästä ja kesän nopeasta tulosta.  

 

Pj. -Leila- 

 

Leila Jäämuru 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

Kaikki lainamateriaali on nyt saatu inventoitua, kirjat ovat paikoillaan ja hyllyt kiiltävät 

puhtauttaan. Surullisinta tässä invennoinnissa oli jälleen kerran se älyttömän suuri kirjojen 

hävikki. Mihin kirjat häviävät? Miksi jotkut uudet kirjat eivät koskaan palaudu? Menevätkö 

ne kaverille lainaan ja jää sitten sille tielleen. Kirjasto-ohjelma näyttää 

 

vain sinun lainauksesi, mutta emme sitä jos jatkat lainaamista kaverillesi. Yritämme kovasti 

saada kirjoja takaisin, ja jos sitä ei ole palautettu se näkyy edelleen sinun nimissä. 

Pyydämmekin nyt jälleen kerran tarkistamaan kaikki kirjojen säilytyspaikkasi, jospa se/ne 

löytyisikin jostain. Muistelemaan, annoitko kirjan jatkolainaukseen jollekin, vai tuhoituiko se 

kuuman kahvin alle ;)  Mikä tahansa syy onkin, ole ystävällinen ja kerro se meille, niin 

saadaan 'kummittelevat' kirjat pois järjestelmästämme. Jos löydät kotoasi pitkänkin ajan 

jälkeen suomi-koulun lainakirjoja, ole ystävällinen ja palauta ne mieluummn kuin heität 

niitä roskiin. Nyt on hyvä aika tulla tutustumaan kirjastoon ja ohessa myös Suomi-puotiin. 

Lainamateriaalia on todella runsaasti vauvasta vaariin. Oikein ihanaa huhtikuun loppua, 

nähdään kirjastolla ja puodissa.  

 

Kirjasto ja puoti ovat auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30. 

Kaikki ovat tervetulleita!! 

 

Nähdään lainailemassa, 

>  -kirjastoväki- 

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


 
 

 
 
 

 
  

Huhtikuu, 2016 



 

Suomi-koulun 25-vuotisjuhlavuosi  
 
Suomi-koulun 25-vuotisjuhlavuosi on startannut kunnolla käyntiin. Juhlavuoden kunniaksi 
suunniteltiin koululle juhlavuoden logo sekä painatettiin juhlavuotta korostava Suomi-koulu 
t-paita. Juhlavuoden logon Suomi-koululle suunnitteli Taru Karvinen ja t-paidan ideoi 
Suomi-koulun johtokunta. 
 
Juhlavuosi jatkuu erilaisin tapahtumin ja tempauksin, joista seuraava on Suomi-yhteisön 
yhteinen Vappu-juhla 30.4.2016. Suomi-koulun 25-vuotisjuhla huipentuu 8.10.2016 
pidettävään juhlaan.  
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Suomi-koulun mökkiviikonloppu 1-3.4.2016 
 
Whitney – Tuo Central Texasin helmi 

 

Työviikko oli lopuillaan ja odottelin perheeni noutavan minut toimistolta, josta jatkaisimme 

matkaa etelään Suomikoulun mökkiviikonlopulle. Työt jäi kesken, lapset tappeli 

takapenkillä, 114 oli ihan jumissa ja muutenkin 'kiukutti'. Hieman reittiä muuttaen 

loppuviimein pääsimmä Dallasin eteläpuolelle ja matka alkoi etenemään. 

 

Aikamme ajettua oli aika ulostautua I35:lta kohti Whitneyn pikkukaupunkia. Whitney on 

parin tuhannen asukkaan pikkukaupunki, jossa kotitalouden mediaani vuositulo on        

$25 000. Emme kuitenkaan jääneet tähän kaupungin vilinään vaan jatkoimme matkaamme 

syrjään. Navigaattorin ilmoittaessa määränpäämme lähestymisestä pyysin vaimoani 

tarkistaan omalla puhelimellaan, että näyttääkö se samaan suuntaan, kun vielä oli 

verkkoa. 

 

Samaan suuntaan osoitti myös vaimoni iPhone ja matkamme jatkui. Juuri ennen perille 

pääsyä kiinnitin huomiota, kuinka täällä idyyllisellä seudulla kodit oli usein koristeltu 

renkailla tai 'beware of the dog' kylteillä. Matkailua ja eläimiä rakastavaa väkeä siis - hyvä 

tästä tulee. 
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Lopulta edessämme avartui pihapiiri, jonka pihassa heilui siniristilippu. Pihaan ajettuamme 

saimme ohjeet, mistä löytäisimme majoituksemme. Lähdimme viemään automme ja 

tavaramme meille osoitettulle mökille. Hämmästyksemme oli suuri, kun sisään 

astuttuamme huomasimme sisustan olevan yllättävän siisti. Oli juokseva vesi, sisävessa ja 

sähkötkin. 

 

 

Majoittumisen jälkeen siirryimme muiden ihmisten ilmoille, lapset kirmasivat oitis omille 

poluilleen. Alueella oli useita riikinkukkoja ja resortin omistaja antoi riikinkukon sulkia 

lapsille. Nopeasti jokaisella lapsella lapsella oli vähintään yksi noin metrin mittainen 

riikinkukkon sulka. Varsinkin aamuisin riikinkukot levittelivät sulkiaan varsin komeasti.  
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Mökkien keskuudessa oli sellainen pavilijonki, jossa oli keittiö, ruokailutilat, avotakka ja 

kivat sohvat. Ihan välittömässä läheisyydessä grillit ja savustin. Itselläni henkilökohtaisesti 

harmittaa tietämättömyyteni savustimen olemassaolosta ennen reissua, koska siinä olisi 

ollut ilo pistää läskiä tummumaan. Ihan vain hieman etäämmällä oli nuotiopaikka, jossa ilta 

menikin mukavasti makkaraa paistellessa ja sitä alas huuhtoessa. Siurumaiden perhe oli 

järjestäny paikalle kitaran rämpyttelijän sekä vihkosia, joista porukalla hoilattiin ikivihreitä 

suomalaisia sulosointuja. 

 

                           

             

 

Seuraava aamu valkenikin sitten aika raikkaana ja ulkkona oli useita asteita lämmintä. Kun 

lapset saivat silmänsä sauki, vaatteet vain livahtivat päälle ja sitten ne olivatkin jo ulkona 

ovesta. Erinomaisen ravitsevan aamupalan jälkeen oli hetki aikaa heräillä ja ryystää 

aamukaffea ennen kuin päivä virallinen osuus alkoi. Siinä oli hieman rasteja, juoksuja ja 

askarteluja ennen kuin olikin jo lounasaika, joloin saatiin nauttia suomalaista 

perinneherqua elikkäs makaroonilaatikkoa. 

 

Tämän jälkeen monet kävivät melomassa kanooteilla, sekä kalastelivat laiturin nokalta. Ja 

kyllä net vain kalaa saiki. Siurumaan Markus vielä niitä iltasella grillaili ja kuulemma hyvää 
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oli. Itselläni harmittaa, kun en huomannu maistaa. 

 

No tästähän päästiinki sitten sopivasti illalliselle, ja siinä met sitten Sjön Tonin kans 

paistelimma grillissä piffejä hampurilaisten väliin. Osa palo enemmän ko toiset, mutta 

yhtään ei tuotu takasi keittiöön.  

Sitten olikin jo kiire paistaan nuotiolla makkaraa, kuuteleen kitaraa ja laulantaa. 

 

Sunnuntai aamu valkenikin sitten samoin kuin lauantaina. Lapsilla silmät auki, sukellus 

vaatteisiin ja juosten ovesta pihalle. Aikuiset sitten vähän rauhallisemmin kohti 

aamukahvia ja makkaraa. 

 

Emmie tuosta nyt paljoa muuta osaa sanoakko, että vaikka lähtiessä vähän 'kiukuttiki' niin 

olipahan muuten mahottoman mukava reissu. Lapset sai juosta ja leikkiä vapaasti. Välillä 

vähän paikkailtiin polvia, ja sitten taas mentiin. Aikuisten kans rupateltiin mukavia ja 

yritimmä välttää nälkää. Tunnelmaa voisi kuvailla kahdella sanalla: rentous ja leppoisuus.  

 

Olispa se vain mahtavaa, jos ens vuonna käytäs uuestaan. 

 

ps. Whitenyssä on 2014 tilastojen mukaan 4 natiivi amerikkalaista. Mikäköhän on antanut 

nimen Cherokee Village Resortille. =) 

 

Juttu ja kuvat: Heikki Taavettila 

 

Markus Siurumaan lisäykset juttuun: 

 

Kalat oli lajiltaa crappie:tä ja maistuivat ahvenelle, savua meni silmään soitellessa ja 

viikonlopun tuloksena oli täydellinen raitisilmamyrkytys, koko porukalle. 
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Mökki-viikonlopun tunnelmia  

 

 

 

Vietimme todella riemukkaan leiriviikonlopun Suomi-koulun perheiden kanssa Teksasin 

luonnossa. Sää oli ihanan kuulas ja raikas, mutta meille suomalaisille juuri passeli. Aamut 

sitä vaille, pitäiskö olla untuvatakki päällä vai ei, niiden 3 muun takin lisäksi!! Lunta ei siis 

ollut, eikä maa kuurassa, mutta nappulahanskat ois ollut paikallaan, kun aamiaista alettiin 

paviljongissa laittamaan.  Iso vellikello kutsui aina porukan yhteisiin ruokahetkiin ja samalla 

juteltiin päivän ohjelmasta/tekemisistä. Mahtavat illalliset taikoi meille varapuheenjohtaja 

Toni Sjö, hänen käsialaansa olivat maukkaat makaroonilaatikot ja grillatut hampurilaiset. 

Tietenkin apuna hääri monta muutakin, mm. Helena Tiaisen aamupalamunat olivat monen 

mieleen, sekä vihanneslaatikot. Nina Pirhonen hääri joka paikassa ja kahveista vastas 

Merja Sjö. Ruoka oli maukasta, hyvää ja sitä riitti kaikille niin paljon kun jaksoi syödä. 

Teille kaikille isot kiitokset!  

 

Lauantaina vietetyt suomi-koulutunnit koko perheille olivat elämys eri toimipisteineen (5). 

Oli liikuntaa, taidekuvausta, luonnontietoa, kehon hallintaa ja lopuksi mielikuvituksen 

ohjaama savityöpaja. Kiitos kaikille koulun ohjaajille!  Tuntien jälkeen otimme ryhmäkuvia 

ja sitten olikin vapaata ohjelmaa mahdollisuutena kalastaa, uida, seikkailla luontopoluilla ja 

kanotoida. 
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Nuotiotulet paloi iltaisin soittomestari Markus Siurumaan johdolla iltahämärästä myöhään 

yöhön. Pikkutuntien musiikkipuolesta otti vastuun Martti Juurioksa nykyteknologian avulla. 

Tuli laulettua lastenlaulut ja muut suositut suomi-iskelmät laidasta laitaan. Mikä hienointa, 

kaikilla oli kantava ääni ja todellinen laulamisen into ja halu. Paikan omistajatkin olivat ihan 

haltioissaan tavastamme olla yhdessä ja laulaa!!! Kyllä se olikin hienoa, kyynel 

silmäkulmassa oli monta kertaa. Kiitos Markus! 

 

Lauantaina illan pimetessä ja tähtitaivaan kirkastuessa saimme nauttia tähtitieteestä Matti 

Savolaisen johdolla hänen tuomansa kaukoputken avulla. Matin mahtava tietomäärä 

avarsi meille monelle täysin uuden maailman avaruuteen. Kiitos Matti!     

 

Leiriviikonloppu oli MENESTYS kaikilla mittareilla mitattuna! 

Paikan omistajat olivat hämmästyneitä meistä ja meidän tavasta nauttia luonnosta, kyvystä 

olla ulkona vaikka aamut ja illat olivatkin koleahkoita, sekä lasten suunnattomasta 

energiamäärästä ja taidosta leikkiä ulkona luonnon antamilla 'välineillä'! Jätimme heille 

hienon kuvan suomalaisista, suomalaisuudesta ja Meistä -juuri sinusta-välittävinä ihmisinä! 

Hyvä ME!!! 

 

Henkilökohtaisesti olin todella yllättynyt paikan viihtyisyydestä ja Teksasilaisesta luonnosta 

järven rannalla. 'Kanotoidessani' (ja ummistaessani silmät) pystyin jopa hetkeksi 

siirtymään Torniojoen rannalle, se rauha ja laineen liplatus........, kunnes Vilma sanoi; 'Hei 

tämä on vain tekojärvi, palaappa todellisuuteen!' ;))  

Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittämiin, nuotiotulet mahtavia, luontopolku-suomikoulukerta 

mitä mainioin. Lapset olivat onnelllisia ja menivät kuin hyrrät pitkin tannerta sinne ja tänne. 

Ja mikä tärkeintä, vanhemmat olivat rentoutuneita, ja hymy sekä nauru herkässä ja tosi 

tarttuvaa! 

 

Kiitos Teille kaikille, tiedätte että ilman jokaisen panosta tästä ei olisi tullut mitään! 

Me kaikki nautimme ja teimme viikonlopusta täydellisen yhdessäolon! 

 

- Leila Jäämuru 
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Ohessa kaikkien perheiden mieleenpainuvin ajatus leiristä. Kiitos 

kaikille! 

 

Todella hieno kokemus, milloin mennään uudelleen?  -Juurioksat 
 
Narukeinulla oli superhauskaa keinua korkeuksiin!  -Sini Siurumaa 
 
Nuotio -Heikki Taavettila 
 
Our Family had a great time and felt very welcomed!  -Alan $ Jennifer Hubble 
 
Kivaa yhdessäoloa, mahtava iltanuotio. -Almira 
 
Fossiilien etsiminen oli jännittävää.  -Aaron Savolainen 
 
It was a great time with a great group of people.  -Mikko & Laura Lamminen 
 
OLIPAS KERTAKAIKKISEN HEINO KOKO PERHEEN TÄYSHOITOREISSU! 
-SUOMIKOULKU JYRÄÄ (:  JO VUOSIA KAKSVIIS, SIITÄ VIIS!  
                                       -Hietalat (Annukka, Risto ja Hilla) 
 

Luonnollinen, Rauhallinen, Iloinen viikonloppu 😊  -Nina Tiainen 

 
Mukavaa yhdessäoloa luonnon helmassa iloisten ystävien seurassa.  -Vesa Jäämuru 
 
Mulla oli kivaa ja aika meni tosi nopeesti meloessa ja lasten kanssa leikkimisessä sekä 
kalastuksessa.  -Iida Leppäranta 
 
Saavuttiin keskelle ei mitään huuli pyöreänä, mutta lähdettiin kotiin reppu täynnä 
unohtumattomia muistoja ja aitoa ystävyyttä.  -Santeri Leskinen 
 
Kiva paikka, loistavaa seuraa ja paljon hyviä muistoja.  -Toni Sjö 
 
Oli hauskaa istua nuotiolla ja laulaa lauluja.  -Tanja Gamill 
 
Hieno kevätmökkiviikonloppu ja mukavaa ajanviettoa luonnon keskellä. Uusia kokemuksia 
aikuisille ja lapsille, joista jäi hyvät muistot.  -Piritta Karhu 
 
Yhdessä tekemällä saatiin aikaiseksi kertakaikkisen mukava viikonloppuleiri!  -Pirhoset 
 
Mukava paikka, hyvin suunniteltu ja toteutettu viikonloppu ohjelmineen ja ruokineen. 
Tehdään toistekin.  -Helena Tiainen 
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Made in USA, Designed in Turku – Tarina Synnytyksestä 
Teksasin Auringon Alla 
 

Synnyttäminen on jännittävä asia ja lapsen saaminen onnistuneesti maailmaan vaatii sisua 

ja jaksamista perheeltä sekä ammattitaitoisen sairaalahenkilökunnan täyden tuen: tämä on 

sanomattakin selvää. Mitä jos vauva sotkeutuu napanuoraan? Mitä jos se tulee jalat edellä 

ulos? Mitä jos se ei tule ollenkaan ulos? Näitä kysymyksiä ja paljon muitakin elämää 

suurempia mysteerejä pohdin unensekaisen pääkoppani sisällä, kun ajoimme Grapevinen 

Baylorin synnytyssairaalaan vaimoni kanssa kello kaksi yöllä, liikennevalojen vielä 

vilkkuessa keltaista ja Pohjois-Texasin nukkuessa ruususen untaan paksun pilvivaipan 

alla. 

 

Olimme jo saattaneet maailmaan yhden Teksasilaisen muutama vuosi aikaisemmin, mutta 

sairaala oli nyt uusi ja uudet pelkomomentit leijuivat ilmassa kuin pienet tulikuumat 

hiilikekäleet. Kaikki pelot ja huolet todettiin kuitenkin turhiksi heti saapuessamme hiljaiseen 

sairaalaan, sillä meidät vastaanotettiin aulassa leveä Amerikan hymy huulilla ja pääsimme 

erittäin ripeästi huoneeseen, jossa synnytyksen valmistelu alkoi välittömästi. Huone oli 

varattu pelkästään meille ja siihen kuului mm. vuodesohva isälle, iso televisio ja 

privaattivessa suihkuineen. Olo olikin lämpimän vastaanoton vuoksi erittäin helpottunut ja 

meille tuli heti sellainen olo, että olemme hyvissä käsissä. 
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Kun varsinainen synnytys alkoi, hoitajat puhelivat mukavia ja vakuuttivat meille, että kaikki 

tulee menemään hienosti. Supistusten voimistuessa ja kipujen kasvaessa samaan tahtiin, 

vaimoni pyysi ns. epiduraalin, eli puudutuksen joka poistaa pahimmat synnytystuskat ja 

manalan tulet. Tämä rauhoitti rouvan kummasti ja pian tohtorisetä tulikin jo kysymään, että 

ollaankos sitä valmiita uuden ihmisen maailmaan saattamiseen. Vaimo nosti molemmat 

peukut pystyyn kyynelten lomassa ja vilautti vienon, hermostuneen hymyn. Näin Sammon 

ryöstön veroinen jännitysnäytelmä alkoi hermostuneen isin kannustaessa vieressä 

autuaan tietämättömänä siitä miltä synnytys oikeastaan naisen kehossa tuntuu. Tunteet 

olivatkin todella pinnassa ja myrsky riehui sisällämme kuin Oklahoman ensimmäinen 

kevättornado, mutta synnytys eteni nopeasti ja ongelmitta, eikä aikaakaan kun uusi tulokas 

oli jo äidin hellässä huomassa pieni pipo päässä. Helpotus oli valtava, kun lääkäri kertoi 

että vauva on kaikin puolin kunnossa ja vielä paino ja pituuskin oli Skandinaavisissa 

mitoissa. Huh, ja hiet lähti otsalta vihdoin. 

 

 

 

Kun vauva oli pesty ja kääritty sairaalan pehmeisiin vällyihin, työnnettiin äiti-vauva 

kaksikko isin saattelemana uuteen huoneeseen, jossa palautuminen elämää suuremmasta 

urakasta aloitettiin. Vauva sai vähän maitoa pienellä pipetillä suuhunsa ja isi levähti  
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sohvalla pienen tovin, kunnes tuttu ja niin karmaiseva ääni rikkoi unen pehmeän satiinin ja 

uusi arki alkoi pamauksella. Perhana, ei tämä ollutkaan unta, vaikka monesti siltä tuntuikin. 

 

Seuraavan parin päivän aikana sairaala hoiti kaikki uuden tulokkaan paperiasiat kuntoon ja 

tulipa huoneeseen kuvaajakin ottamaan hienoja vauvakuvia, sopivaa maksua vastaan 

tietenkin. Suomi-koulu myös muisti meitä hienolla kukkapuskalla, vaaleanpunaisella 

nallella ja ilmapalloilla. Fiilikset olivatkin mitä mahtavimmat ja  tietysti myös hieman 

epätodelliset ja sumeat – unenpuute pisti nauramaan ihmeellisille asioille ja aurinko näytti 

tavallista kirkkaammalta, mysteeriseltä. 

 

Kaiken kaikkiaan kokemuksemme synnytyksestä Teksasissa oli erittäin positiivinen ja 

perheen yksityisyyden huomioiminen sai meiltä erityiskiitoksen. Ainut miinus oli parin 

viikon päästä synnytyksestä pamahtanut sairaalalasku ja sitä seurannut päänahan 

rapsuttelu. Siinä sitten lapsen itkiessä kapalossa mietittiin, että mistäs tämä dollarikasa nyt 

löydetään, mutta kun tämä uudenkarhea pienokainen sitten vilkaisi ruskeilla silmillään 

väsyneitä vanhempiaan, tuntui taalat, eurot ja pesotkin täysin mitättömiltä. Syntymän ihme  

 

valtasi sydämemme ja jokin ääni sisälläni kertoi, että nyt ollaan tehty jotain todella suurta 

ja mullistavaa. 

 

Juttu ja kuvat: Santeri Leskinen 

. 
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Teksas faktaa: Teksasin kukkia (Kuvat ja kukkafaktat KP Wilska) 
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Teksasin kukka listaus täytyy aloittaa Bluebonnet kukalla, koska se on osavaltiomme kukka ja nyt 
keväällä nähtävissä kaikkialla. 
Alla vasemmalla on kukka, joka näkyy usein Bluebonnettien kanssa. Indian Paint Brush. 
 

Anntilope Horns Millweed kukkii myös toukokuussa. 
Kukka on Monarch perhosen toukkien tärkeä 
ravintolähde 



                                                       
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mexican Hat on kaunis 
värikäs kukka. Tämä kasvoi 
Trinity joen partaalla. 
 

Hibiscus ei ole luonnossa vapaasti kasvava, laitan sen 
kuitenkin tähän koska niitä näkyy niin paljon juuri nyt. Suuri 
joko keltainen tai punainen kukka, joka on auki vain 
päivällä. 
 

Laisy Daisy on tienvarsien kukka, pieni 
moniterälehtinen. Tämä kuva on otettu 
Hicossa ojan penkereeltä. 
 

Sensitive Briar oli yksi viime 
kevään sateiden tuotteita, todella 
kaunis pieni kukka. Tämä on 
kuvattu Iredellissä, monet 
kuvistani ovat sieltä. Villikukat 
vaihtelevat luonnossa viikosta 
toiseen.  
Kuvani ovat otettu Canon 70D 
kameralla ja hyvin läheltä kukkaa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prickle Pear Cactus kukkii toukokuun aikana 
komeasti keltaisena. Nupussa on enemmän 
väriä kuin itse kukassa. Yksi yleisimmistä 
kaktuksista alueellamme, kukinta aika hyvin 
lyhyt. 

Blackberry kukkii keväällä ja 
kasvaa alueellamme villinä. Kuva 
otettu Fort Worth Nature Centerin 

alueella. 
 

Pink Evening Rose kuvattu Dallasissa 
Bachman järven rannalla, aivan Love 
Field lentokentän lähellä. 
. 
 

Firewheels Trinity jokirannassa 
toukokuun lopussa. Hieno kirkkaan 
punainen ja keltainen kukka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seuraavan kerran kun olet kävelemässä katsele maahan, siellä kasvaa näitä kauniita luonnon 
ihmeitä, joiden ääreen täytyy pysähtyä, jotta näkee koko kauneuden. Fort Worth Nature Centerin 
preeria lenkki on lyhyt, ja siellä näkee Teksasin kukkia. 

Morning Glory kukan näkee syksyllä 
jokivarsilla. Tämä kuva on otettu Trinity joen 
Clear Fork penkalla syyskuussa. 
 

White Prickle Poppy (alla kaksi kuvaa) on 
erittäin kaunis ja kukkii kuivinakin vuosina. 
Yksi minun suosikeista jota odotan joka 
vuosi. 
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Suomikirkon kuulumisia 

 MAAN PÄIVÄ, 22. HUHTIKUUTA 2016 

 

 

 
Itsestään selvää on, että kristittyjen yhdessä kaikkien muiden maan asukkaiden kanssa pitäisi olla 

huolissaan maapallon tilasta. Meidän tulee kysyä, ei mitä muut voisivat tehdä, mutta mitä minä voin 

tehdä ympäristösuojelun hyväksi niin, että maa olisi siedettävä ei vain meille vaan meidän lapsillemme 

ja lastenlapsillemme monien sukupolvien ajan - samoin kuin kaikille eläimille ja kasveille. Meidän tulee 

näyttää hyvää esimerkkiä muille tämän upean, sinisen maapallomme huolenpidosta. 

 

 

 

Joulukuu, 2014 
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Tässä muutamia asioita, joita itse teen: 

 

Yritän välttää talon lämmitystä tai jäähdytystä ja käyttää villapaitoja ja shortseja tilanteen mukaan. 

Lämpötilaa voi talvella mainiosti säädellä avaamalla ikkunoita päivän aikana, sulkemalla ne yöllä ja 

tehdä päinvastoin kesällä. 

 

Auton tarpeettomasta tyhjäkäytöstä tulee kokonaan luopua. Auton moottorin tyhjäkäynti on haitaksi 

ympäristölle, se tuhlaa rajallisia luonnonvaroja, pitää melua, maksaa rahaa ja lyhentää moottorin 

käyttöikää, koska ne on suunniteltu toimimaan normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

 

Kävelen tai polkupyöräilen kun voin. Yritän harjoittaa "hyötyliikuntaa”.  

 

Mittaan teen keittoveden. Miksi kiehuttaa yli tarvittavan määrän? 

 

Sammutan valot huoneissa, joita en käytä. Usein emme tarvitse lainkaan valoja kokoushuoneissa ja 

julkisilla paikoilla. Kuitenkin monet meistä ovat niin tottuneita valojen käyttöön, että emme edes 

ajattele sitä. Äskettäin talooni asennettiin aurinkopaneelit. Sähkömittari pyörii taaksepäin! Tuotan 

enemmän kuin käytän. 

 

Yleisesti ottaen yrittän kaikessa jättää niin pienen hiilijalanjäljen kuin pystyn. Nyt tästä on tullut tapa. 

 

Kerro minulle miten osallistut ympäristönsuojeluun. Me kaikki voimme oppia toistemme kokemuksista. 

 

Viettäkäämme Maan päivää 2016 tulemalla yhä enemmän tietoisiksi omasta hiilijalanjäljestämme! 

 

Pastori Jarmo Tarkki 
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Seurakunnan tulevaa ohjelmaa: 

 

ÄITIENPÄIVÄ- ja KONFIRMAATIOJUMALANPALVELUS 

SUNNUNTAINA 8.5. KLO 15    

 

Tervetuloa kaikille sunnuntaina 8.5. klo 15 viettämään Dallasin Suomikirkon äitienpäivä- ja 

konfirmaatiojumalanpalvelusta!  Mukana pastori Jarmo Tarkki ja kanttori-urkuri Ruusamari 

Teppo.  Jumalanpalveluksen jälkeen konfirmoitujen perheiden järjestämät kirkkokahvit.   

 

Tervetuloa kaikille, nähdään kirkolla.   

 

 

Rippikoulu 

 

Vuoden 2016-2017 rippikouluun voivat ilmoittautua kaikki vuonna 2002 tai sitä ennen syntyneet. 

Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille elokuun 2016 loppuun mennessä.     

 

Suomikirkon Sunday School 

 

Suomikirkon Sunday School on suunnattu noin alle kouluikäisille lapsille ja tapahtuu messujen 

yhteydessä Rejoice -kirkolla. Lapset palaavat vanhempiensa luokse messuun  ehtoolliselle. Lisätietoja 

antaa Sari sari.rautapaa@gmail.com. Tervetuloa kaikki pikkuiset!       

 

Messulaulajat 

 

Kanttoriurkurimme Ruusamari Teppo johtaa ja opastaa messujen virsiharjoituksia. Tulethan mukaan 

laulamaan! Noin tunnin kestävät harjoitukset alkavat ennen jumalanpalvelusta kirkolla klo 14. 

Lisätietoja antaa Ruusamari, ruusamari@yahoo.com. Kaikki mukaan! 
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KEVÄÄN 2016 OHJELMA: 

 

 08.05. klo 3PM Konfirmaatio- sekä äitienpäiväjumalanpalvelus 

 

SYKSYLLÄ 2016 aloitamme upeasti Pekka SImojoen vetämällä musiikki-workshopilla 

lauantaina 10.9. ja sitten sunnuntaina 11.9.  konserttimessu. Mukana ovat myös meidän oma 

Ruusamari Teppo ja Terhi Miikki-Broersma.  

 

Lisätietoja lähiaikoina. 

 

Kaikki Pohjois-Teksasin Suomikirkon tilaisuudet pidetään: 

 

Rejoice Lutheran Church  

532 E Sandy Lake Rd  

Coppell, Texas 75019 

 

Sydämellisesti tervetuloa! 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

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

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

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

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

Aapelit 5-6 
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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