
 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

 

Vanha vuosi käännähti vuoteen 2015, mitähän uutta ja mukavaa se tuo koululle ja koko Suomi-

yhteisölle?! Ainakin uusia perheitä, lisää lapsia, uudistuneita työtapoja ja yhä enemmän erilaisia 

tapahtumia, siitä me tekijät olemme satavarmoja. On aivan mahtava saada uusia perheitä mukaan 

toimintaamme, lapset nauttivat isommista kaveriporukoista ja vanhemmmillakin on juttukavereita 

melkein entiseen vanhaan tapaan kahvitellessaan oppituntien aikana. 

 

Mitä meidän pitäisi kasvattaa vielä, on meidän kirjastomme käyttö! Suomi-puodissa on myynti 

kasvanut kohisten, mutta eikö uudet lastenkirjat ja aikuisten kaunokirjallisuus enää kiinnosta? Onko 

kirjoitettu ja kansiin laitettu kirja vanhanaikaista lukemista, vai miksi lainaaminen ei enää kiinnosta? 

Luetteko kaikki kirjat jo tableteilta, myös lapsille iltasadut? Nämä kysymykset ja niihin annetut 

vastaukset ovat todella tärkeitä, ja vaikuttavat koko koulun toimintaan, ja etenkin Suomi-puodin ja 

kirjaston toimintaan.   

 

 Jos kirjaston käyttöaste alkaa hiipumaan yhä enenevässä määrin, mitä tapahtuu Suomi-puodille? 

Kirjasto on kuitenkin se pääasia ja puoti vain sivutuote. Seitsemän Ladya tekee saumatonta 

yhteistyötä, jotta saisitte käydä kirjastolla lainailemassa kirjoja, elokuvia, lehtiä ja siinä samalla myös 

ostaa herkkuja. Pidetään kirjasto elossa ja samalla Suomi-puoti Dallasissa. 

  

 

 

 

Suomikoululainen 

 Tammikuu, 2015 



 

 

 

 

Ps. Laitathan ylös helmikuun 14 päivän eli ystävyydenpäivän isolla, silloin vietämme koko Suomi-

yhteisön kanssa Ulkoilupäivää puistossa Grapevine Laken rannalla. Katso ilmoitus lehden sisäsivulta. 

Kaikki ovat sydänmellisesti tervetulleita! 

 

Lainaamisiin, 

Pj. Leila Jäämuru 
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Kirjaston kuulumisia 

 

Kirjastolta kajahtaa! 

 

Nyt on aika tulla tutustumaan kirjastoon ja sen ohessa toimivaan Suomi-puotiin. Dallasin 

suomalaisessa kirjastossa on Usan:n uusin ja monipuolisin lainastomateriaali, meiltä löydät lukemista 

aikuisille, nuorille, lapsille, ja vauvoille kuvakirjoja. Lisäksi löydät elokuvia, musiikkia, tietokirjoja, lehtiä, 

fantasiakirjallisuutta, joten lainamateriaalia löytyy moneen makuun. 

 

 

Kirjastolle on tilattu suomalaisia lehtiä kuten- Tekniikan Maailma, Eeva, Meidän perhe, Vauva ja Voi hyvin. Ensimmäiset 

numerot ovat luettavissa kirjastolla ! 

 

Kirjasto ja puoti ovat auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11.30-13.30, myös 

suomikoulukertoina lauantaisin klo 10-12. Kaikki ovat tervetulleita!! 

 

Nähdään lainailemassa, 

-kirjastoväki- 

Tammikuu, 2015 



Ohjaajaesittely 

 

Moikka! 

Olen Sara Mäkinen, 19 vuotta. Valmistuin lukiosta viime 

keväänä, minkä jälkeen muutin Texasiin perheeni kanssa. 

Olen mukana Suomikoulun toiminnassa isojen koululaisten 

ryhmässä. 

 

T: Sara 

 

 

 

 

 

Ohjaajien edustajan esittely 

 

Hei! 

 

Olen Johanna ja olen toiminut Suomi-koulussa viime 

syksystä alkaen. Ohjaan yhdistettyä Pallerot & Pellet -

ryhmää ja nyt uutena tehtävänä toimin myös ohjaajien 

edustajana hallituksessa kevätkauden ajan. Suomi-

koulussa parasta on mielestäni muiden suomalaisten 

näkeminen ja kuulumisten vaihto, sekä tietysti lasten 

riemu kun pääsevät näkemään kavereita ja toteuttamaan 

itseään erilaisissa projekteissa. Toivottavasti kevätkausi 

tuo mukanaan uusia suomikoululaisia, iloisia kasvoja ja 

mukavia elämyksiä niin lapsille kuin aikuisillekin!  

 

Nähdään koululla! 

Tammikuu, 2015 



 

Yhteisöllisyydestä ja perinteistä 

Kun katsoin joulukuun Suomi-koululaista ja muistelin vuoden loppua niin todella tajusin, kuinka paljon 

tapahtumia Suomi-yhteisöllä täällä Dallasin alueella on pelkästään vuoden loppupuolella! Joulukuussa 

täällä juhlittiin juhlavasti itsenäisyyspäivää ja rokattiin illalla Suomi-musiikin tahdissa, tehtiin 

suomalaisia perinteisiä joululaatikoita myyntiin, ja laulettiin joululauluja kirkolla. Joulupukkikin ehti 

moneen kotiin vaikka Korvatunturilta on tänne aika pitkä matka! Suomalaiset vanhat joulukuun 

perinteet elävät siis vahvasti täällä Suomi-yhteisössämme! Se on aivan mahtavaa, ja sellaista ei 

jokaisessa ulkomaisessa Suomi-yhteisössä olekaan! 

 

Mielestäni on ihan mahtavaa, että oma yhteisömme aktiivisesti järjestää ja osallistuu niin monenlaisiin 

tapahtumiin! Toivottavasti keväälläkin on meidät suomalaiset yhteenkerääviä tapahtumia, jossa tapaisi 

niin uusia, juuri tänne muuttaneita, kuin vanhojakin Dallasin konkareita. Näissä tapahtumissa minusta 

parasta on ihmisten tapaamisen lisäksi se, että saa itse kokea uudestaan jonkun itselle tärkeän 

suomalaisen tavan, kuten esimerkiksi perinteiset joululaulut, joka ainakin minulle tuovat kiireen 

keskellä joulun sydämeen. Toinen, ehkä vieläkin tärkeämpi asia näissä perinteisissä juhlamenoissa on 

se, että myös ulkomailla kasvavat lapset saavat kokea ja oppia suomalaisia perinteitä! Perinteiden 

ylläpitäminen ulkomailla on erityisen tärkeää lapsille, jotta he eivät unohda tai kadota juuriaan. Kun 

tunnemme juuremme, tiedämme keitä olemme! 

 

Katsotaan millaisia yhteisiä Suomi-kokoontumisia saamme tälle keväälle. Mukavaa olisi viettää 

esimerkiksi Vappua muiden suomalaisten kanssa, päästä ehkä oman Suomi-bändimme konserttiin tai 

käydä syömässä Runebergin torttuja kirjastolla. Leipookohan kukaan niitä? Ainakin resepti löytyy tästä 

lehdestä! 

 

Voisimme aloitetaan Suomi-yhteisön kulttuurin ja perinteiden vaaliminen vaikka nyt heti,tänä 

ystävänpäivänä yhdessä makkaraa nuotiolla paistellen. Ilmoitus ulkoilupäivästä tässä lehdessä! 

 

Hyvää alkanutta vuotta, nähdään! 

 

Aino Aaltonen

Tammikuu, 2015 



 

 Suomi kartalla 

Suomi on iso ja pitkä maa. Vaikka meitä suomalaisia on vain n. 5.5 miljoonaa, mahtuu maahamme 

suuri määrä erilaisia kulttuureja, tapoja ja murteita. Moni suomalainen on täällä Dallasin alueella ehkä 

huomannutkin, että omassa Suomi-yhteisössämmekin ihmiset puhuvat suomea eri murteilla tai 

käyttävät eri sanoja eri merkityksistä. Nämä murteet ja murresanat ovat yksi monista niistä asioista 

jotka rikastuttavat kieltämme ja kulttuuriamme ja joita välitämme huomaamatta lapsillemme edelleen! 

Oman murteen ja tapojen edelleen välittäminen on tärkeää ja luo pohjaa lapsen juurille ja tunteelle 

siitä, mihin kohtaan Suomea ja maailmaa hän kuuluu.  

Näin vuoden aluksi haluamme muistuttaa teitä suomenkielen murteiden rikkaudesta ja kertoa arjestä 

täällä Dallasissa käyttäen murteita eri puolilta Suomea! 

 

”Elo tiällä teksasissa on meleko hauskoo, vaikka kaakana Suomesta ollaanki. Paljo hommoo, isoja 

aatoja, hyvvee ruokoo (erityisesti lihhoo) ja suomi-koululla piäsee haastelleen suomee. Jos oot 

käsittännä tästä tekstistä keaken, oot varmaan käsittännä viärin!” 

 

”Kylymä. Tammikuu ja lämpötila näyttää plus 1. Eihä se ees oo kylymä tammikuun ilima mihi ollaan 

Oulussa totuttu, mutta palelee silti. :D Ehkä siksi, että ikkunat ja ovet vettää ja ylläällä katonrajassa on 

lämmin, lattia iha jäässä. Ei muuta ku lissää vaatetta päälle ja ulos uhmaamaan naapurustua, ku eihä 

täällä muut ulukoile ku me! Siitä se vilukissakin lämpiää, ku ei saunaankaan pääse. Äkkiä se kesä 

tullee kuitenkin ja sitten onkin jo liian kuuma.” 

 

”Kyl Suomeen verrattuna tääl Dallasissa arska paistaa sikana eikä mistää kaamosmasennuksest tartte 

kärsii, senku gätsää brunaa! Skidejen kouluruoka on vähä erilaist ku Suomes, ku tääl saa burgerei, 

nugettej ja pizzaa, mut tääl voi kyl ostaa kaupast tyypeille ruokatermarit, joihi aamul lämmitetää mikros 

oma duunaamat safkat. Sillee ne saa tavallist, terveelist ja suomalaist ruokaa.” 

 

Tammikuu, 2015 



 

 

”Kyä maar ne ny nääs sen tiätää Mansessakin että täällä Ameriikas kaikki on suurempaa mutta sitä ei 

tahro äijät uskoo että rotvallinreunat on korkeempii Teksasis ku Hämpil. Sevverran totanoinnii tais 

ruveta rassaan nääs että näinkö oikein o niettä ihan tulevatten kesällä porukal kattoon. Tiärä tota ny 

sitten mutta ei sempualesta tervetuloo siv vaa! Vaikkei tosta nys sen suurempaa numeroo kannattas 

tehrä. Pitää kumminki kiärtää sitten enemmänki ettei tartte erestakas lätäkön yli rampata, mummuassa 

paikallinen Särkänniämi pitäis näyttää oom mää itte miättiny. Niettä kertokaa ny tekin mitä täälä olis 

viaraitten kanssa hyvä tehrä ja nährä?” 

 

”Amerikassa on kyllä mukavaa, kun rupiaa oikein ajattelemaan. Ainut että takkalaa lunta ja kunnon 

lappapuuroa on välillä ikävä. Raatattiin eilen lasten kanssa, että kävässään pyöräkaupassa illalla. Ei 

tarvinnut kahtaa kertaa tinkata. Molemmille ostettiin pyörät ilman rapakaarta, saapi äiti pessä pyykkiä 

ja ei tarvi lasten juossa ennää mihinkään.” 

 

Ei sole poka mikhään ko lähemä! 

 
Ei sitä meiläkhään senthään joka paikhaan sitä hoota panna vaikka monheen paikhaan panhaanki. 
 

Tammikuu, 2015 



. 

Suomen murrekartta 

 

Viivoitetut rannikkoalueet ovat ruotsin- tai kaksikielisiä alueita. 

1. Lounaismurteet 

1a Lounaismurteiden pohjoisryhmä                                                

1b Lounaismurteiden itäryhmä 

 

2. Lounaiset välimurteet 

2a Porin seudun murteet                                                             

2b Ala-Satakunnan murteet 

2c Turun ylämaan murteet 

2d Someron murre 
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2e Länsi-Uudenmaan murteet 

 

 

3. Hämäläismurteet 

3a Ylä-Satakunnan murteet 

3b Perihämäläiset murteet 

3c Etelähämäläiset murteet 

3d Kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmä 

3e Kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ryhmä 

3f Kaakkoishämäläisten murteiden Kymenlaakson eli Iitin ryhmä 

 

4. Etelä-Pohjanmaan murteet 

 

5. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet 

5a Keski-Pohjanmaan murteet                                                          

5b Pohjois-Pohjanmaan murteet 

 

6. Peräpohjan murteet 

6a Tornion murteet                                                                          

6b Jällivaaran murteet 

6c Kemin murteet 

6d Kemijärven murteet 

6e Ruijan murteet 

 

7. Savolaismurteet 

7a Päijät-Hämeen murteet                                                         

7b Etelä-Savon murteet 

7c Savonlinnan seudun välimurteet 

7d Pohjois-Karjalan murteet 

7e Pohjois-Savon murteet 

7f Keski-Suomen murteet 

7g Keuruun–Evijärven seudun välimurteet 

7h Kainuun murteet 

7i Vermlannin murre (ns. metsäsuomalaisten murre) 

 
8. Kaakkoismurteet 

8a Varsinaiset kaakkoismurteet                                                        

8b Inkerin suomalaismurteet 

8c Lemin seudun välimurteet 

8d Sortavalan seudun välimurteet 
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Suomi kartalla Suomikoululla. 

 

Joulu on vietetty, uusi vuosi on otettu vastaan ja 10.1 palattiin suomi-koulun penkeille 'opintojen' pariin. 

Ensimmäisellä suomikoulukerralla keskityimme opiskelemaan Suomen maantiedettä ja oppilaiden 

sukujuuria. Rölleissä aloitimme tunnin tavanomaisesti vaihtamalla kuulumisia, juttelemalla säästä, 

vuodenajoista, kuukaudesta ja päivämäärästä. Samalla toivotimme tervetulleeksi ryhmäämme yhden 

uuden oppilaan. Sen jälkeen siirryimme tunnin aiheeseen tutkimaan maailman karttaa ja sitä missä 

olemme tällä hetkellä. Joku ryhmäläisistä tiesikin kertoa, että olemme Texasissa mutta oma 

asuinkaupunki ei kenellekään tullut mieleen, vaikka kuinka yritimme yhdessä muistella. Teksasista 

siirryimme Suomen kartalle ja merkkasimme kunkin ryhmäläisen kotikaupungin tai vanhempien 

kotikaupungin karttaa. Ja samalla tuli käytyä läpi myös muutamien kesämökit ja mummolat - juuri niin 

vuolaasti kerrottuna kuin 3-vuotias asiansa ilmaisee. Yhteensä saimme merkatuksi karttaan 7 eri 

kaupunkia : Lahti, Oulu, Tornio, Salla, Tampere, Helsinki ja Espoo. Siis lähes koko Suomi etelästä 

pohjoiseen. Hienoa! 
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 Kartan tutkailun ohessa juttelimme mitä lapset kaipaavat Suomesta ja mitä heillä tulee Suomesta 

ensimmäisenä mieleen : joulupukki, lumi, sauna, mummola olivat Rölleille tärkeimpiä. Suomen kartalta 

siirryimme takaisin maailman kartalle ja kirjoitimme ja piirsimme tervehdyksiä Suomi-kouluihin ympäri 

maailmaa. Aiheina lasten piirustuksissa oli erittäin vanhasti äiti, isi, perhe. Ja kuinka kiinnostuneina 

lapset kuuntelivatkaan kertomuksia Suomi-koulun toiminnasta ympäri maailmaa. Voin vain kuvitella 

lasten ilon kun huhtikuussa luemme heidän kanssaan maailmalta saamiamme vastauskirjeitä. 

 

On todella tärkeää, että jo ihan pienikin Suomi-koululainen on tietoinen omista juuristaan. Ja kuinka 

hienoa on olla suomalainen tai omata suomalaisia sukujuuria ja kuinka tärkeää on kunnioittaa myös 

muita kulttuureita.  

 

Seuraavalla Suomi-koulukerralla tutustumme suomalaiseen musiikkiin ja koko kevään 2015 ohjelma 

päivämäärineen löytyy nettisivuiltamme osiosta 'Suomi-koulupäivät keväällä 2015'. 

 

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! 

Terkuin Viivi, Röllien ohjaaja 

Tammikuu, 2015 



 

Ensimmäinen jouluni McKinneyssa 

 

Itselleni ehkä kovin paikka osana tätä uutta "ulkomaalaista elämää" oli viettää ensimmäinen joulu 

poissa kotoa, olinhan kuitenkin jokaisena aiempana jouluna ollut yhdessä perheeni kanssa lumen ja 

jään keskellä (ainakin silloin, kun niitä Etelä-Suomessa oli  tarjolla). Tänä vuonna ympäristö oli 

erilainen ja osa perheestä kaukana muualla, mutta joulusta tuli 

silti oikein onnistunut. 

 

Perheemme kutsuttiin joulun viettoon ystäväperheelle Sjöille ja 

suunnitelmiimme kuului tehdä joulupöydästä mahdollisimman 

suomalainen. Aikuisten kesken jaoimme ruokien hankinta- ja 

tekovastuita, lapset keskittyivät kirjoittelemaan Joulupukille 

kirjeitä ja esittämään toivomuksia lahjoista. Omia lapsiani 

välillä kyllä vähän mietitytti miten se Joulupukki tänne 

Amerikkaan löytäisi ja ehtisi ja puhuisiko se täällä suomea vai 

englantia. Täällä jo kauemmin asuneet lapset kertoivat 

tarinoita savupiipuista ja pukin vierailusta yöaikaan ja 

lapsiraukat eivät oikein tienneet mitä tulisi tapahtumaan. 

 

Jouluaatto käynnistettiin perinteisesti riisipuuron keitolla ja mantelin etsimisellä puuron seasta. Päivää 

vietimme rennosti vain oleillen, kun yhtäkkiä kuuluikin oven takaa koputusta. Jo saatiin lapsiinkin 

vauhtia, kun oven takaa kurkisti tuttu punanuttuinen ukko. Pienemmät vähän ujostelivat pukkia, joka 

kuitenkin kaikkien helpotukseksi puhui kuin puhuikin suomea! Pukki jakoi ison kasan lahjoja joita 

sitten heti kiireellä alettiin availemaan. Voi sitä riemun määrää lasten silmissä kun paketeista paljastui 

niitä suurimpia toiveita! 

 

Päivän kääntyessä iltaan oli aika laittaa joulupöytä valmiiksi. Vaikka ollaankin kaukana Suomesta, niin 

täytyy kyllä sanoa että meidän joulupöytämme oli varmuudella McKinneyn joulupöydistä suomalaisin! 

Jätimme suosiolla väliin kalkkunat ja muut "amerikanhömpötykset" ja katoimme pöytään kinkkua, 

rosollia, porkkana-, peruna- ja lanttulaatikkoa sekä savu- ja graavilohta. Kaiken kruunasi tietysti aito 
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Turun sinappi. Suurin osa ruuista oli itse valmistettua ja todella herkullista! Jälkiruuaksi herkuttelimme 

vielä pipareilla ja  

 

Illan hämärtyessä pääsimme nauttimaan myös McKinneyn parhaan saunan antimista, rohkeimmat 

kävivät kastautumassa uima-altaassakin. Lapset jaksoivat touhuta uusilla leluillaan, pelailimme pelejä 

ja vietimme oikein ihanan rentoa jouluiltaa. Joulupäivänä jatkoimme juhlintaa - ja siis herkuttelua - 

toisen suomalaisen ystäväperheen luona. 

 

Ensimmäinen joulu pois Suomesta ei ollutkaan siis kauhukertomus, vaan kertomus siitä, että kaikesta 

voi oppia jotain. Tästä joulusta minä opin sen, että perheen ei tarvitse tarkoittaa vain niitä henkilöitä 

joiden kanssa olet verisukulaisia, perheen 

voi löytää myös ystävistä ja yhteisöistä, 

kaukaa kotoa, kunhan vain pitää mielen ja 

sydämen avoimena. 

 

Kiitos tästä kokemuksesta! 

 

-Johanna Heinonen 

 

 

 

 

Jouluni Amerikassa. 

Jouluna leivottiin pipareita ja minä söin ne kaikki. Söin myös riisipuuroa vaikka en kyllä oikeasti tykkää 

siitä. Päivällä joulupukki koputti oveen ja minä pelkäsin sitä. Minua vähän ujostutti. Sitten uskalsin 

tulla isin sylistä pois. JJoulupukki oli kiva ja se puhui suomea. Olisin kyllä halunnut nähdä poroja. 

Joulupukki antoi meille lahjoja ja sitten syötiin jouluruokaa joka oli aika pahaa. Sitten söin lohta joka oli 

hyvää. Sitten söin myös pikkaisen leipää. Sitten me leikittiin hurjasti. Se oli kivaa. Minulla oli kyllä 

ikävä minun kavereita Suomessa jouluna. Olisi kiva jos myös ensi jouluna joulupukki tulisi ja toisi 

meille paljon lahjoja. 

Senni, 5 v. 

Tammikuu, 2015 
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Mitä talvi sinulle merkitsee? 

Suomikoululaisilta ja heidän vanhemmilta kysyttiin mitä he tykkäävät tehdä talvella. Vaikka moni lapsi on 

viettänyt jo vuosi ulkomailla, melko lumettomissa olosuhteissa, on heille iskostunut päähän varsin suomalaisia 

asioita talvella puuhastelusta! 

 

Haastattelut on suoritettu Suomi-koulun Itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2014  

 

MITÄ TYKKÄÄT TEHDÄ TALVELLA: 

Iida 4 v. : Laskea mäkiä 

Olivia 4v. : Lumiukkoja 

Sini 3v.  : Lumileikkejä ja pulkkamäkeä 

Laura 32 v. : Heittää lumipalloja 

Ellen 8v.. : Heittää lumipalloja 

Nina 21v.  : Rakentaa lumilinna 

Venla 8v : Hiihtää 

Nelli 5v. :  : Rakentaa lumiukkoja 

Sanna 33 v. : Laketella ja hiihtää 

Samuel 3kk : Nukkua  

Piia 37 : Juoda glögiä 

Lukas 9kk : Repiä joulukuuse koristeita 

 

Haastattelijana: Emil Aaltonen 

 

Mitä sinä tykkäät tehdä talvella? Kaipaatko Suomalaista talvea, lunta ja monen kuukauden mittaista 

kylmää kautta? 
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Tammikuun reseptejä 

Tammikuussa tekee usein mieli vähän keventää ruokavaliota. Tammikuun kunniaksi tarjoan 

käyttöönne kaksi meidän perheen lempi keittoreseptiä, jotka sopivat hyvin Teksasin kylmiin talvipäiviin!  

Helmikuussa taas juhlitaan Runebergia ja lasketaan mäkeä, joten helmikuun alkua varten: Runebergin 

tortut ja laskiaispullat! 

Meksikolainen kanakeitto 

4 broilerin maustamatonta rintafileetä 

1 -2 dl tuoretta korianteria 

n. 1 l kanalientä 

3 salottisipulia tai 1 iso keltasipuli 

2-3 valkosipulin kynttä 

viipaloituja jalapenoja 

öljyä kuullottamiseen 

1 laakerinlehti 

1- 2 limen mehu (Lime vahvistaa makua mukavasti) 

1 purkki tomaattimurskaa 

2 dl maissia (esim säilykepurkki) 

2 dl papuja 

1 tl kokonaista kuminaa 

rouhittua mustapippuria 

noin 1,5 l kanalientä 

 

tarjolle tuotaessa: 

avokadoa 

tuoretta korianteria 

ranskankermaa 

maissi-chipsejä  

Tammikuu, 2015 
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Kuumenna reilu litra kanalientä, lisää joukkoon korianteri varsineen ja kokonaiset broilerin fileet. Keitä 

fileitä kanaliemessä noin 10-15 minuuttia tai kunnes liha on kypsää. Älä keitä liian kauan, ettei liha 

sitkisty. 

Poista fileet liemestä jäähtymään ja siivilöi liemi. Leikkaa jäähtyneet fileet viipaleiksi. 

Silppua sipulit. Kuumenna öljy kattilassa ja freesaa siinä sipulisilppua ja pilkottuja jalapenoja. 

Lisää sekaan tomaattimurska, limen mehu, kumina, laakerinlehti ja rouhi sekaan mustapippuria. Keitä 

kymmenisen minuuttia. Lisää talteen otettu kanaliemi. 

Lisää maissi ja suikaleitu kana keittoon. 

Tarkista maku ja lisää suolaa. Kuumenna kiehuvaksi. 

Halkaise avokado ja poista kivi. Leikkaa avokado suikaleiksi ja poista kuoret. Pirskota päälle 

sitruunamehua, jottei avokado tummuisi. 

Lisää keittoannokseen muutama avokadoviipale, tuoretta korianteria  ja maissichipsejä sekä 

ranskankermaa. 
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Kasvissosekeitto 

 

 

 

4 keskikokoista perunaa 

2-3 porkkanaa 

1 kesäkurpitsa 

1 punainen paprika 

1 sipuli 

1/3 kukkakaalia 

½ sulatejuustoa 

2 kanaliemikuutiota 

Mustapippuria myllystä 

 

 

Kuori ja pilko kasvikset. Laita kaikki kiehumaan 

veteen niin, että kasvikset juuri peittyvät. Lisää 

kanaliemikuutiot veteen. Anna kiehua, kunnes 

kasvikset ovat pehmeitä. Jos vettä tuntuu olevan 

liikaa ota ylimääräinen vesi talteen kulhoon. Lisää sulatejuusto (cream cheese / Philadelphia) keittoon 

ja soseuta sauvasekoittimella. Jos keitto tuntuu liian sakealta, voit lisätä ylimääräistä vihannesten 

keittonestettä nyt keitoonn. Kiehauta. Lisää maun mukaan mustapippuria. 

 

Meillä keitto nautitaan aina ruisleipä tai näkkäri kyytipoikana!  

Tammikuu, 2015 



Helmikuussa, kun tammikuu on kevennetty, onkin aika leipoa laskiaispullia ja Runebergin torttuja! 

 

Tämäkin asia jakaa meidät Suomalaiset kahteen kastiin, nimittäin: Syötkö sinä laskiaispullan hillolla 

vai mantelimassalla?  

Laskiaispulla 

50  g hiivaa 

5  dl Maitoa 

2  munaa 

2  dl sokeria 

1 1/2  tl suolaa 

1  rkl kardemummaa 

14 - 16 dl (n. 1 kg) Vehnäjauhoja 
 

150 - 200 g 

VOITELUUN JA PINNALLE 
 munaa 

 raesokeria ja/tai mantelirouhetta 

TÄYTE 
2  dl Kuohukermaa  

1  tl sokeria 

1  tl vaniljasokeria 

 mantelimassaa tai mansikkahilloa 

 
 

 

Valmistusohje 

 Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon. 

 Lisää munat, sokeri, mausteet ja osa jauhoista. Sekoita taikina tasaiseksi. 

 Alusta loput jauhot taikinaan. Lisää viimeisenä huoneenlämpöinen, pehmeä voi. 

 Anna taikinan kohota liinalla peitettynä vedottomassa paikassa kaksinkertaiseksi. 

 Leivo taikinasta pullia. Anna niiden kohota hyvin pellillä liinan alla. 

 Voitele pullat munalla. Ripottele pinnalle raesokeria ja/tai mantelirouhetta. 

Tammikuu, 2015 

http://www.valio.fi/tuotteet/kermat-ja-hapankermat/valio-kuohukerma/


 Paista pullia uunin keskitasolla 225 asteessa 10 - 12 min tai kunnes pullat ovat kauniin värisiä ja 

kypsiä. 

 Vatkaa kuohukerma vaahdoksi. Mausta sokereilla. 

 Halkaise jäähtyneet pullat. Täytä ne mantelimassasiivuilla tai mansikkahillolla sekä kermavaahdolla. 

 

Runebergin tortut 

 

Ainekset 12 torttuun 

 100 g voita 

 1 dl sokeria 

 1 kananmuna 

 1 dl vehnäjauhoja 

 1 dl korppujauhoja 

 1 tl leivinjauhetta 

 
1⁄2 dl mantelijauhetta 

Pinnalle 

 vadelmahilloa 

Sokerikuorrutus 

 n. 1 dl tomusokeria 

 
1⁄2 rkl vettä 

 
Ohjeet 

Vatkaa pehmeä voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon kananmuna ja jatka vatkaamista. Sekoita 

kuivat aineet keskenään kulhossa, ja lisää ne taikinaan. Sekoita taikina tasaiseksi. Asettele pellille tai 

muffinssivuoan syvennyksiin 12 paperista leivos-tai muffinssivuokaa ja lusikoi taikinaa kuhunkin 

leivosvuokaan. Laita tortut noin 200-asteiseen uuniin ja paista niitä 10 minuuttia. Valmista 

sokerikuorrute sillä aikaa, kun tortut jäähtyvät sekoittamalla tomusokeri ja vesitilkka keskenään 

(seoksen pitäisi olla tarpeeksi notkeaa pursotettavaksi). Kumoa tortut vuoistaan ja lusikoi jokaisen 

tortun päälle vadelmahillonokare. Pursota (tai valuta lusikalla) sokerikuorrutteesta "rengas" kunkin 

vadelmasilmän ympärille 

. 
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Suomalaisten Naisten Yhdistyksen 

Sääntömääräinen kevätkokous 

Perjantaina 13.02.2015 klo 18.30. 

Lisää tietoa lähiaikoina, pysykäähän kuulolla! 
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Onnekas vai onneton 

Elokuun 6. päivä, vuonna 1945, Tsutomu Yamaguchi oli työkommennuksella Hiroshimassa. Hän ja 

kolme muuta työkaveria olivat saaneet työnsä päätökseen ja valmistautuneet paluumatkalle kotiin. 

Tsutomulta oli kuitenkin unohtunut tavaroita työmaalle. Koko porukka palasi takaisin Hiroshiman 

keskustaan. Kello oli 8.15 aamulla.  

 

Enola Gay B29 pommikoneen moottorit jyrisivät Hiroshiman yllä. Jotakin odottamatonta putosi 

koneesta laskuvarjon varassa, "Little Boy", maailman ensimmäinen sodassa käytetty atomipommi. 

Miehet huomasivat tämän. Hetkeä myöhemmin taivaalla oli valtavan kirkas valo, sitten valtava ääni ja 

valtava tuuli, joka puhalsi yli 1600 km tunnissa hypocentterissä, mutta oli vielä niin kova n. 3 km 

päässä, että miehet kaatuivat maahan, vakavasti loukkaantuneina, mutta toisin kuin 80,000 muuta, 

elossa. Atomipommin aiheuttama kirkas väläys sokaisi Tsutomun väliaikaisesti, korvarummut 

vahingoittuivat ja toinen puoli hänen kehostaan sai palovammoja. 

 

Ihmeellisellä tavalla maailman ensimmäisestä atomipommihyökkäyksestä selvinneenä, Tsutomu 

pystyi jatkamaan työporukkansa kanssa palaamista kotiinsa -- Nagasakiin.  

 

Tunnollisena ihmisenä, Tsutomu palasi Nagasakin keskustassa sijaitsevalle työpaikalleen 9. päivä 

elokuuta. Hän selitti pomolleen, mitä oli kokenut Hiroshimassa. Vain hetkeä myöhemmin, taivaalle 

ilmestyi Bockscar, amerikkalainen B29 pommikone kantaen uumenissaan "Fat Boy" atomipommia. 

Pommi räjähti, mutta vaikka Tsutomu oli tälläkin kertaa vain n. 3 km:n päässä hypocentteristä, tällä 

kertaa hän ei loukkaantunut.  

Joulukuu, 2014 
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Kahdesta atomipommirjähdyksestä toivuttuaan Tsutomusta tuli aktiivinen ydinaseiden vastustaja. 

 

Hän kuoli kotonaan Nagasakissa 93-vuotiaana vuonna 2010 elettyään tavallista huomattavasti 

ihmeellisemmän elämän. Hän on tiettävästi ainoa ihminen, joka on jäänyt eloon koettuaan kaksi 

atomipommihyökkäystä. 

 

Oliko Tsutomu onnekas vai onneton? Vai oliko hän molempia? Eikö meidän kaikkien elämä, vaikka ei 

yhtä ihmeellisellä tavalla kuin Tsutomu, ole niin onnekasta kuin onnetonta. En tunne yhtään ainoata 

ihmistä, jonka elämä olisi ollut pelkästään onnetonta tai pelkästään onnellista. Nämä ovat ikään kuin 

saman kolikon eri puolet. Yhtä ei ole ilman toista. 

 

Tervetuloa kirkkoon. Ruusamari Tepon lapsen kastemessu pidetään Rejoice Lutheran Churchillä 15.2. 

2015 klo 15.00, 532 E. Sandy Lake Rd., Coppell. 

 

Sunday School alkaa samaan aikaan kuin kastemessu. 

 

Kirkolla nähdään, 

 

Pastori Jarmo Tarkki Hiroshimasta. 

 

Rejoice Lutheran Church,  

 532 E. Sandy Lake Rd.,  

Coppell, TX 75019 
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