
 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Onko edes tosi, että elämme maaliskuun loppua! Vastahan kevätlukukausi alkoi, ja nyt jo 

suunnittelemme päättäjäisjuhlaa. Aika 'lentää siivillä', kuten on tapana sanoa! Ei mene kuin pieni hetki, 

kun useimmat meistä jälleen lentää eri koneiden siivillä Suomeen kesän viettoon. Juhlitaan täällä 

ensin kuitenkin kevään tuloa, lämpimiä kevätpäiviä, tulevaa kukkaloistoa ja kohta pääsiäistäkin. 

 

Näin kevättä rinnassa kun on, päätimme mekin Suomi-koulussa juhlistaa kouluamme AVOIMET OVET 

-teemalla nyt tulevana lauantaina. Lapset askartelevat pääsiäisjuttuja luokissa, mihin olette kaikki 

tervetulleita. Tuo mukanasi ystävätkin tutustumaan kouluun, kirjastoon ja Suomi-puotiin. Kirjastosta 

löytyy varmasti luettavaa ja katsottavaa sekä puodista herkkuja kaikkiin hetkiin!  

 

Muistathan tulevat vaalit! Meillä on mahdollisuus pitkästä aikaa äänestää myös täällä Dallasissa, joten 

kurkkaapa viesti konsulaatista 

(http://www.finland.org/public/default.aspx?contentid=321064&noneid=35833&culture=fi-FI)  

ja laita päivät kalenteriisi! 

 

Oikein ihania kevät päiviä,  ja nähdään koululla! 

 

Pj. Leila Jäämuru 

 

 

 

 

Suomikoululainen 
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TIEDOKSi:  
Ennakkoäänestys Yhdysvalloissa kevään 2015 eduskuntavaaleissa 9-11.4.2015 

Ennakkoäänestyspaikka: 

Nokia Office 
Osoite: 6000 Connection Drive Irving, TX 75039 
Puhelin: +1 469 867 1928 
Avoinna: 
9.4. - 10.4.2015  klo 12:00 - 18:00 
11.4.2015   klo 10:00 - 14:00 

Lisää tietoa ennakkoäänestyksestä: 

http://www.finland.org/public/default.aspx?contentid=321064&nodeid=35833&culture=fi-

FI 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 

Noniin, uutta maksu- ja tavaraliikenneohjelma SQUAREa on nyt käytetty kohta kuukauden päivät ja 

hyvältä näyttää, etenkin korttiasiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ;)) 

Uusia ideoita SQUAREn käyttämisestä hyödyksi juuri meidän puodissa ja koulun toiminnassa syntyy 

koko ajan tihenevässä tahdissä, mutta ideoiden vienti käyttöön vie oman aikansa, joten 'hiljaa hyvää 

tulee'! 

 

Kirjasto odottelee ahkeria lukijoita ja myös uusia käyttäjiä, tule rohkeasti tutustumaan 

kirjavalikoimaamme ja valitse 'yöpöydällesi' useampikin iltalukemiseksi. Nuorille on todella runsaasti 

kirjoja, ja lasten kirjatkin odottavat 'pieniä' lukijoita.  

Puodissa hyllyt notkuu herkkuja moneen makuun, näin pääsisäisen allla on hyvä tarkistaa omat 

suklaavarastot ja hakea täydennystä puodista! 

 

Olemme auki ma-ke-pe klo 11.30-1.30 sekä suomikoululauantaisin klo 10-12! 

 

Nähdään kirjastopuodissa, 

 

-kirjasto&puotiväki- - 
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Taidepainotteinen kouluaamu Suomi-koululla 

 

Anna lapselle sivellin ja maalit. Tämän jälkeen istahda alas, ihaile ja ihmettele. 
 

Mitä tapahtuu, kun lauantaiaamuna laitetaan yhteen 30 lasta, reilu tunti aikaa, neljä erillistä 

kokoustilaa, avuliaita vanhempia ja innokkaita ohjaajia ja apuohjaajia? Ai niin, lisäksi vielä muutama 

tuubi akryylivärejä, vino pino maalauskanvaaseja, nippu siveltimiä ja sormivärit? Iloisen touhukas 

taidetapahtuma tietenkin! 

 

 

 

Muuttaessani Teksasiin ja tutustuessani Irvingissä Nokian tiloissa toimivan Suomi-koulun ohjaajiin, 

minulta kysyttiin haluaisinko pitää koululla taiteen tekemiseen painottuvan koulupäivän. Tuumasin, että 

kyllähän se passaa. Suomi-koulu tekee tärkeää työtä ja kokoaa säännöllisesti yhteen suomalaisia 

lapsia vanhempineen. Tulee hyvä mieli, kun pystyn jollakin tavalla tukemaan koulun toimintaa. Sitä 

paitsi, taide ja lapset ovat lyömätön yhdistelmä! 
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Olen Suomessa töissä ollessani ehtinyt pitää melkoisen määrän kuvistunteja. Opettanut lapsille, 

nuorille ja aikuisillekin valokuvausta, maalaamista, animaation tekoa, taidehistoriaa ja aika lailla 

kaikkea siltä väliltä. Luulisi, että olisi helppo nakki hoitaa yksi lauantaiaamuinen taidetunti. Mutta 

minäpä en ollut koskaan aikaisemmin toiminut yhtä aikaa lasten kanssa, jotka ovat iältään nollasta 

kuuteentoista, joista osa puhuu englantia paljon hienommin kuin minä itse, mutta eivät suomea, joista 

osan taiteellista taustaa en tunne ollenkaan puhumattakaan siitä, että edes tuntisin kaikkia lapsia. 

Toisaalta tiesin myös sen, että suomikoululaisilla on jo valmiiksi motivoitunut ja positiivinen asenne 

lauantaiaamuisia koulupäiviä kohtaan, he innostuvat eri asioista ja ovat kaiken kaikkiaan iloisen 

pirteää porukkaa. Tiesin myös, että koululla on rento meininki, ja että pääasia on leppoisan tunnelman 

säilyminen ja erilaisten asioiden kokeminen. Kuviskoulukertaa suunnitellessani otinkin ohjenuorakseni, 

että kokeillaan ja annetaan lasten itsekin ideoida, tehdään se mitä ehditään ja annetaan 

vanhempienkin osallistua. Viimeinen osuus oli välttämätöntä pienimpien ryhmissä, sillä Pallerot-

ryhmässä on lapsia nollavuotiaasta alkaen ja Rölleissä noin kolmevuotiaita. Muissa ryhmissä onkin 

sen verran vanhempia lapsia, että he pärjäisivät ilman vanhempiaan ohjaajien ja apuohjaajien 

avustaessa tarvittaessa. 
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Sopiva aika taidepainotteiselle koulupäivälle löytyi lauantaina 14.3.2015. Sain toiveen, että lapset 

pääsisivät maalaamaan ja saisivat kotiin viemisiksi ikioman itse maalaamansa taulun. Päivän teemaksi 

päätettiin suomalainen taide. Mietin, että suomalaista taidetta olisi hyvä esitellä ainakin vanhemmille 

lapsille, mutta tiedän kokemuksesta, ettei yhteen tuntiin pysty mahduttamaan kovin paljon. Otin 

kuitenkin mukaani muutamia kuvia sellaisista suomalaisten taiteilijoiden teoksista, joiden tiedän 

vetoavan lapsiin ja nuoriin. Mukaan pääsi lapsissa usein huvitusta herättävä hyväntuulinen Tykö 

Sallisen vuonna 1911 maalaama Pyykkärit ja muutama Hugo Simbergin satumainen teos, joista yksi 

on kiehtova Halla. Otin mukaani myös kuvat Helene Schjerfbeckin Tanssikengät-teoksesta ja Gallen-

Kallelan Poika ja varis -maalauksesta. Nämä kaksi teosta ihmetyttävät lapsia usein ja saavat aikaan 

kommentteja siitä ”kuinka joku voi maalata noin oikean näköisesti?” tai ”minä en kyllä osaa maalata 

noin”. Tähän varautuneena otin vielä pari esimerkkiä näyttääkseni, että maalauksen tai piirustuksen ei 

suinkaan tarvitse olla valokuvan tarkka, vaan se voi olla jotain ihan muuta. Se voi myös olla 

esittämättä yhtään mitään. Scherfbeckin vuonna 1916 maalaama Sirkustyttö on mielestäni hyvä 

esimerkki siitä, miten ihmistä voi kuvata toisin kuin usein ollaan totuttu. Myös jotkut Verner Thomen tai 
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Albert Edelfeltin maisemamaalaukset on maalattu ainakin näennäisesti niin rennoin ottein, että se 

kannustaa itseäkin kokeilemaan vähemmän kurinalaisempaa taiteen tekemistä ja iloitsemaan 

rohkeasta suurien väripintojen maalaamisesta. Lisäksi koululle hankittiin riittävä määrä välineitä 

maalausten toteuttamiseen. Tämä aiheutti hieman haasteita, koska samalla viikolla oli meneillään 

koulujen loma, ja osa lapsista oli pois kaupungista. Hankin varmuuden vuoksi maalaustarvikkeita 

reilusti ylimääräisiä. Onneksi tein niin, koska lopulta pieniä ja vähän isompia taiteilijoita tuli koululle 

kolmekymmentä! 

 

 

 

Kun olimme saaneet ryhmät omiin tiloihinsa, jaoimme ohjaajien kanssa jokaiselle oman 

maalauspohjan, paletin, siveltimet ja kuvallisen ohjeistuksen värien sekoittamisesta. Tämän jälkeen 

jokaisen palettiin jaettiin perusvärit ja lisäksi valkoista. Pikkuiset Pallerot tosin saivat käytttöönsä 

turvallisia sormivärejä, pehmeitä teloja sekä vähän erilaisen ja pienemmän maalauspohjan. Kerroin 

isommille koululaisille, että kokeillaan itse sekoittaa halutut sävyt niistä väreistä, joita omalta paletilta 

löytyy. Apua sai tarvittaessa meiltä aikuisilta, ja myös omasta ohjepaperista. Yksi reipas koululainen 

kysyi tässä vaiheessa, saisiko hän tulla kanssani kertomaan miten värejä sekoittamalla tulee 
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esimerkiksi oranssia. Hän hoitikin homman hienosti, ja pääsimme maalaamaan. Aihe oli jokaiselle 

vapaa, vaikka annoinkin muutaman vaihtoehdon aiheesta, jos joku ei omaa aihetta keksisi. Tästä ei 

minun olisi tarvinnut olla huolissaan, koska lähes kaikki lapset alkoivat maalaamaan saman tien, kun 

siihen luvan saivat. Nekin, joita tyhjä valkoinen maalauspohja alkuun ehkä vähän hirvitti, innostuivat 

maalaamaat upean värikkäät teokset nähtyään kuvaesimerkkejä suomalaisten taiteilijoiden teoksista. 

Oli helpottavaa nähdä kuinka lapset heittäytyivät maalaamaan keskittyneesti ja ottivat minut niin 

avoimesti vastaan, vaikka olin suurelle osalle varmasti ihan vieras henkilö. Kun katsoin näitä lapsia ja 

nuoria ja seurasin nuorten apuohjaajien tehokasta ja avuliasta toimintaa, tulin niin onnelliseksi siitä 

miten myönteinen ja ystävällinen asenne kaikilla oli. Olin asettanut turhaan itselleni paineita siitä, 

miten taidetunti onnistuu, kun maalaamme näin isot teokset, ja vielä suurin osa akryyliväreillä. 

Aikaakin tähän kaikkeen vain tunti. Kaikki sujui kuitenkin erittäin sujuvasti, ja hihkaisipa yksi poika heti 

alkuunsa, että ”tää on ihan tosi kivaa!” Ja niinkuin kaikessa toiminnassa, myös maalaamisessa, 

lapsilta harvemmin loppuvat ideat ja aiheet kesken. Päinvastoin, heillä on visioita erilaisiin 

taideteoksiin niin paljon, että joskus yhdessä tunnissa voi tapahtua enemmän kuin aikuinen tajuaisi 

ihan heti ajatellakaan. Ei tarvitse kuin antaa lapselle valmiiksi välineet, joilla toimia, kuunnella heitä ja 

kannustaa tarvittaessa niin alkaa tapahtua. Lapsille kuvan tekeminen on luonnollista ja siitä he usein 

myös nauttivat. 
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En itse ehtinyt olla ihan pienimpien ryhmissä paljoakaan, mutta myös nämä lapset tekivät liikuttavan 

taidokkaita töitä ohjaajiensa ja vanhempiensa avustuksella. Jokainen sai maalata, ideoida, harjoitella 

värien sekoittamista ja kokea tällä kertaa taiteen avulla sen ilon mikä syntyy, kun pääsee luomaan 

jotain ihan uutta. Kaikki lapset saivat suunnitelman mukaisesti kotiin viemisiksi maalaamansa taulun. 

Lisäksi annoimme heille siveltimet ja paletit mukaan, jos omaa työtään halusi jatkaa kotona tai maalata 

kokonaan uuden työn.  
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Teksti Taru Karvinen 

Kuvat: Taru Karvinen ja Leila Jäämuru 
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 Kaupunkiesittelyssä: Puistojen Colleyville! 

 

Colleyville on 23 000 sielun kaupunki Tarrantin piirikunnan koillisosassa. Entinen farmikommuuni on 

hiljalleen muuntautunut rauhalliseksi ja turvalliseksi pikkukaupungiksi, joka tarjoaa perheille 

ihanteellisen paikan kasvattaa lapsiaan ja harrastaa mitä moninaisempia urheilulajeja. Kaupunki on 

erityisesti tunnettu vihreydestään ja puiden kaataminen kaupungin alueella onkin pyritty estämään 

säännöksillä. Colleyvillessä on myös vielä jäljellä useita toimivia pikku maatiloja ja kotiin ajaessani 

ohitan lukuisia hevosia, isosarvisia Texasin lehmiä ja jopa maatilan jossa asustelee noin 

kymmenkunta alpakkaa. Toivottavasti farmit pysyvät kaupungissa myös jatkossa, vaikka välillä tuntuu, 

että lehmien ja lampaiden pörinän ovat monessa paikassa korvanneet suurten saksalaisten 

nelivetoautojen ja elämää suurempien avolava-autojen moottorien mörinät. Myös vapaana olevan 

maan määrä vähenee Colleyvillen alueella uskomattoman nopealla tahdilla ja töllejä, joihin mahtuisi 

pienen pohjanmaalaisen pitäjän koko väestö asumaan kaikki omiin huoneisiinsa, nousee pystyyn niin 

nopealla tahdilla että välillä Suomipoikaa hirvittää. 
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Colleyville tarjoaa hyvät ostosmahdollisuudet ja kaupunkiin avataan uusia liikkeitä ja palveluita 

nopealla tahdilla. Viime vuonna aukaisi ovensa Whole Foods ruokakauppa ja ravintoloita ja pieniä 

putiikkeja löytyy joka lähtöön. Yhtenä maininnan arvoisena ruokapaikkana on Trio  

 

New American Café, joka vaatimattomasta ulkoasustaan huolimatta tarjoaa iltaisin Colleyvillen parasta 

ruokaa. Plussana on se, että mukana voi tuoda omat viinit ja näin lasku illallisen lopussa on yleensä 

kohtuullinen ja olo mitä mainioin. 

 

 

 

Jos Colleyvillen ostostarjonta ei riitä, niin vieressä oleva Southlaken kaupunki tarjoaa kaiken, mitä 

Colleyvillestä mahdollisesti puuttuu. Myös lähellä oleva North Richland Hills ja Keller tarjoavat omat 

kattavat ostosmahdollisuutensa. Kaiken kaikkiaan Colleyvillen asukkailla on 20 minuutin ajomatkan 

sisällä käytettävissä lukematon määrä kauppoja ja palveluita. 
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Colleyville tarjoaa myös asukkailleen mahtavan kokoelman siistejä ja turvallisia puistoja. Varsinkin 

palloilulajien harrastajille, Colleyville on paikka vailla vertaa. Kenttiä on joka lähtöön ja yleensä aina 

pääsee pelaamaan, viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Pelaaminen on ilmaista ja tennistäkin  

 

voi mennä läiskimään ilman kenttävarausta. Myös Colleyvillen koulut ovat huippuluokkaa ja tarjoavat 

oppilaille paljon mahdollisuuksia harrastaa erilaisia urheilulajeja, laadukkaan opetuksen lisäksi. 

 

 

 

Colleyville on hieno paikka asua ja yrittää, mutta kun kesä saapuu syvään etelään ja Teksasin 

verenpunainen aurinko käristää osavaltion loppumattomia lakeuksia ja ajaa asukkaat koteihinsa 

hengittämään mekaanista ilmaa, alkaa suomalainen minussa kaipaamaan kotimaataan. Muistan 

isoisän mahonkipiipun pehmeän tuoksun leijailevan mökkimme kuistilla ja lasten uupuneet, punakat 

kasvot iltapalan jälkeen. Muistan rantasaunan kauniisti palavat keltaiset liekit ja sen tumman järven 

täydellisen tyyneyden kun hämärä on jo ottanut voiton kesän valosta. Vain käen kukunta jossain 

kaukaa ja kalojen tekemät pienet renkaat järven pinnalla hellästi rikkovat lämpimän illan täydellisen 

rauhan. On keskikesä ja silloin suomalaisen valtaa lapsuuden muistot ja kaipuu kotiin. 

 

Kuvat ja teksti: Santeri Leskinen 
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Teksasista tuntuu löytyvän vaikka minkälaista mielenkiintoista faktaa. Tämän juttusarjan aloittaa 

Cooperin testi. 

 

Teksas-Faktaa 

 

Coopperin testi 

 

Tiesitkö, että Cooperin-testin kehittäjä, Oklahomasta kotoisin oleva lääkäri Kenneth H. Cooper (synt. 

1931), asuu, elää ja kuntoilee tätä nykyä täällä Teksasissa. Cooper on perustanut Cooper Aerobics 

Centerit Dallasiin ja McKinney:n, joista tämän hyväkuntoisen, yli 80-vuotiaan herran voi edelleen 

löytää kuntoilemasta. 

 

Tämä terveyden perikuva , jonka perusajatus terveestä ja hyväkuntoisesta ihmisestä perustuu 

terveellisiin elämäntapoihin stressin hallinnasta terveelliseen ruokaan ja säännölliseen kuntoiluun, on 

kehittänyt myös monen suomalaisenkin noudattaman 10 000 askelta/päivässä kuntoilumuodon!  

 

Cooper on edelleen aktiivinen ja taistelee erilaisin keinoin lasten liikalihavuutta vastaan. Hän oli 

mukana palauttamassa liikuntatunteja takaisin Teksasin kouluihin ja vaati niille tietynlaisia 

aktiivisuustasoja. Cooperilla on ollut näppinsä pelissä myös Fritos perunalastujen rasvojen laadussa. 

Nyt trans-rasvat on korvattu muilla rasvoilla ja perunalastuja kehitetty terveellisemmiksi. Aika pätevä ja 

osaava mies tämä koulutus- ja tutkimustarkoituksiin perustetun Cooper instituutin perustanut herra 

Cooper! 

 

Ilmavoimissa lääkärinä työskennellyt Cooper kehitti ”Cooperin testin” alunperin armeijan käyttöön. 

Testin avulla oli (ja on edelleen) helppo selvittää nopeasti suuren ihmisjoukon tai miksei ihan vaan 

yksilön kuntotaso, niin kuin moni meistä suomalaisista omilta kouluajoiltaan voi muistaa.  

 

Cooperin testissä  juostaan 12 minuuttia 400 metrin juoksuradalla. Tarkoituksena edetä 

mahdollisimman pitkä matka.  Alla testin tulostaulukko. 
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Miesten Cooperin testin tulostaulukko 

 

Age Excellent Above Average Average Below Average Poor 

13-14 >2700m 2400-2700m 2200-2399m 2100-2199m <2100m 

15-16 >2800m 2500-2800m 2300-2499m 2200-2299m <2200m 

17-19 >3000m 2700-3000m 2500-2699m 2300-2499m <2300m 

20-29 >2800m 2400-2800m 2200-2399m 1600-2199m <1600m 

30-39 >2700m 2300-2700m 1900-2299m 1500-1999m <1500m 

40-49 >2500m 2100-2500m 1700-2099m 1400-1699m <1400m 

>50 >2400m 2000-2400m 1600-1999m 1300-1599m <1300m 

 

Naisten Cooperin testin tulostaulukko 

 

Age Excellent Above Average Average Below Average Poor 

13-14 >2000m 1900-2000m 1600-1899m 1500-1599m <1500m 

15-16 >2100m 2000-2100m 1700-1999m 1600-1699m <1600m 

17-20 >2300m 2100-2300m 1800-2099m 1700-1799m <1700m 

20-29 >2700m 2200-2700m 1800-2199m 1500-1799m <1500m 

30-39 >2500m 2000-2500m 1700-1999m 1400-1699m <1400m 

40-49 >2300m 1900-2300m 1500-1899m 1200-1499m <1200m 

>50 >2200m 1700-2200m 1400-1699m 1100-1399m <1100m 

 

Vieläkö muistat oman Cooperin testituloksesi? 

 

Nyt ylös,ulos ja lenkille! 

Aino Aaltonen 
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Pääsiäisresepti 

Pääsiäisen aikaan moni kaipaa perinteisiä suomalaisia pääsiäisherkkuja. Mämmin tekeminen itse on 

työlästä ja vaatii esimerkiksi maltaita, joita täältä ei helposti löydä, mutta Pashan, tai vähän 

teksasilaisemman version pashasta saa tehtyä melko helposti! Jos et löydä maitorahkaa niin voit 

korvata sen Ricotta-juustolla! 

Pasha 

250 g 

(maitorahkaa) Rahkan voi korvata 

Ricotta-juustolla! 

100 g pehmeää voita 

1 keltuainen 

1dl sokeria 

2 dl kuohukermaa 

3 tl vaniljasokeria 

1-2 rkl sitruunamehua 

Maun mukaan rouhittua mantelia ja rusinoita 

Lisäksi Pashamuotiksi kahvinkeittimen suodatinosa tai siivilä ja puhdasta harsoa 

 

1. Ohjeesta tulee yksi pieni pasha. Suureen muottiin tarvitaan kaksinkertainen annos. Kiehauta 

sideharso. Jäähdytä se kylmässä vedessä ja kierrä kuivaksi. Vuoraa pashamuotti tai kahvinsuodatin 

sideharsolla. 

2. Vatkaa kerma vaahdoksi. Vaahdota toisessa kulhossa huoneenlämmössä pehmennyt voi ja sokeri. 

Lisää joukkoon mausteet, rahka tai Ricotta-juusto, keltuainen ja kermavaahto sekä maustavat 

ainekset. 

3. Aseta pashamuotti kulhoon. Lusikoi massa sideharsolla vuorattuun muottiin. Peitä pasha harson 

reunoilla ja pane kulho pashoineen jääkaappiin. Anna pashan valua seuraavaan päivään. 

4. Kumoa pasha vadille. Irrota sideharso ja korista pasha esimerkiksi säilykehedelmillä  

. 
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Pääsiäiskortti askartelu 

 

 

 

 

Hyvää pääsiäistä kaikille! 
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Espoon hiippakunnan piispan pääsiäistervehdys 2015 

SUUNNITELMAT  UUSIKSI  

Asiat eivät aina etene toivomallamme tavalla. Todellisuus pakottaa huomaamaan, että emme kykene 

hallitsemaan kaikkea. Parhaatkin suunnitelmamme voivat osoittautua turhiksi ja joudumme pettymään 

odotuksissamme. Silloin voimiamme koetellaan perusteellisesti.  

 

Varhain pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle kävelleillä naisilla oli mielessään selvä suunnitelma. Koska 

toissailtana he eivät olleet voineet valmistaa Jeesuksen ruumista hautaamista varten, tämä viimeinen palvelus 

oli tehtävä nyt, sapatin päätyttyä. Heidän mielessään oli suunnitelma siitä, miten he saisivat kiven vieritetyksi 

pois haudan suulta, miten he avaisivat Jeesuksen käärinliinat ja miten he voitelisivat hänen ruumiinsa kuten 

tapoihin kuului. 

 

 Lopuksi naiset kietoisivat Mestarinsa uudelleen käärinliinoihin ja olisivat hetken hiljaa heidät rakkaudellaan 

valloittaneen Jumalan miehen elottoman ruumiin vierellä. Sitten he poistuisivat haudasta, jonne he loisivat vielä 

viimeisen silmäyksen ennen kuin raskas kivi siirrettäisiin takaisin suuaukon peitoksi. Kaiken tämän jälkeen 

suunnitelmissa oli enää sureminen, kivulias ponnistus tulla sinuiksi järkyttävän menetyksen kanssa.  

 

Tällaista naiset epäilemättä suunnittelivat. Haudalle tultuaan he joutuivat kuitenkin huomaamaan, että mikään 

heidän etukäteissuunnitelmistaan ei toteutunut. Naisille kerrottiin, että Jeesus on noussut kuolleista ja että hän 

elää. Hauta olikin tyhjä. Kaikki meni siis aivan toisin kuin he olivat odottaneet. Pääsiäisaamun yllätys on 

edelleen ajankohtainen. Se muistuttaa, että kuolema ei ole kaiken loppu. Myönteisempää ja iloisempaa asiaa 

on vaikea kuvitella. Tähän yllätykseen perustuu se, mitä  

 

nimitämme kristilliseksi uskoksi. Kaikki suunnitelmamme asettaa uuteen valoon pääsiäisen viesti: Kristus nousi 

kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti. 

 

Riemullista pääsiäistä!  

Tapio Luoma 

Espoon hiippakunnan piispa 

Joulukuu, 2014 

 

Maalisikuu, 2015 

Maaliskuu, 2015 



 

 
 
Täällä Dallasissa vietämme pääsiäistä hiukan myöhässä. Varsinainen juhlapäivä on 5. huhtikuuta. 
  
-Pääsiäismessu 3. sunnuntaina pääsiäisestä, 26 huhtikuuta, klo 15.00. 

-Messulaulajat klo 14.00. Rippikoulu klo 13-14:30. Pyhäkoulu klo 15. 
  

-Äitienpäivä/konfirmaatiomessu  5. sunnuntaina pääsiäisestä, 10.5. klo 15.00. 
-Messulaulajat klo 14.00. Konfirmaatioharjoitus klo 14.00. Pyhäkoulu klo 15. 
  
  

 Suomikirkon messut pidetään: 
  

Rejoice Lutheran Church 
532 E. Sandy Lake Rd. 
Coppell, TX 75019 
  
Pastori Jarmo Tarkki 
jarmotarkki@socalsynod.org 
(805)350-1667 
  
 
 
 

Hyvää paastonaikaa, riemullista pääsiäistä ja sydämellisesti tervetuloa Dallasin alueen 
Suomikirkon jumalanpalveluksiin. 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 
 

 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Hallituksen jäsen 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot & Pellet 
Johanna Heinonen 
johannakheinonen@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Röllit 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@verizon.net 

Vanhempain edustaja 
Sanna Siurumaa 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

1-2 luokkalaiset 
- 

Ohjaajien edustaja 
Johanna Heinonen 
johannakheinonen@gmail.com 
 

Isot koululaiset 
-Sara Mäkinen 
Sara.makinen@hotmail.com 

 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Satutunti (tällä hetkelä tauolla) 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Suomikoululainen ja Facebook-sivu 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 

Apuohjaajat 
Emil Aaltonen,Tami Autio, Sakari Hirvilampi, 
Iida Leppäranta, Oskari Pirhonen ja Petteri 
Pirhonen,  
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