
 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

 

On vuosi jälleen lopuillaan ja aika vetää henkeä ja nauttia yhdessäolosta perheineen. Syksy on ollut 

antoisa sekä oppilaille että ohjaajille. Uusia perheitä on tullut runsaasti, ja tekemisen meininki alkaa 

muistuttaa niitä entisiä hyviä aikoja. No, jos rehellisiä ollaan, olemmehan me vielä kaukana niistä 

perhemääristä mitä yli kymmenen vuotta sitten oli, mutta kyllä nyt jo voidaan puhua laman 

taittumisesta koulussamme. Yksi isoimmista asioista vuoden aikana oli uuden suomi-koulun 

sivupisteen saaminen Austiniin. Toiminta siellä on lähtenyt hyvin käyntiin ahkerien ja työtä 

pelkäämättömien naisten avulla ja suosiolla. On todella ollut hienoa saada olla mukana tässä. 

 

Suomi-koulumme pyrkii ylläpitämään lasten suomen kieltä kaikin mahdollisin keinoin miten sen täällä 

voimme järjestää. Toivon mukaan te vanhemmat ymmärrätte oman äidinkielenne merkityksen ja 

tärkeyden lapsenne identiteetin ja  omien juuriensa löytymisessä ja niiden vahvistamisessa. Se on yksi 

tärkeimmistä asioista, joita meidän pitää lapsillemme opettaa. Me suomi-kouluna haluamme auttaa 

teitä, tuomme heille kieltämme eri tavoin lähemmäksi ja helpommaksi käyttää. Koulumme panostaa 

tunneilla suomeksi puhumiseen sekä erilaisiin yhteisiin kulttuuritapahtumiin, joilla tuomme 

suomalaisuutta eri muodoin esille. Kevään koulukerrat ovatkin kaikki suomalaisuuteen tutustumista eri 

taiteen alojen kautta, mm. kuvamataiteen, musiikin, kirjallisuuden, jne. Voitkin jo käydä tutustumassa 

webbisivuiltamme kevään koulukertoihin ja -aiheisiin. 

 

Olette kaikki tervetulleita tutustumaan ja mukaan toimintaamme, kaikille löytyy tehtäviä, ja etenkin 

ohjaajia kaipaisimme lisää, jotta saisimme useampia uusia ryhmiä perustettua.  

 

Suomikoululainen 

 

Joulukuu, 2014 



Lapset ovat tulevaisuus, ole siis mukana tekemässä uutta ja antoisaa kevättä. 

  

Yhdessä kohti lastemme hyvää tulevaisuutta! Suomen kielellä, hyvällä mielellä! 

 

Kaikille oikein hyvää, rauhallista ja lämmintä joulua! 

Nähdään ensi vuonna koululla uusin innoin! 

 

Pj. Leila Jäämuru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kirjaston kuulumisia 

 

Suomi-puoti ja kirjasto ovat auki vielä monta kertaa ennen jouluaattoa, joten pistäydypä lainaamassa 

joululukemista ja ostamassa herkkuja pimeneviin iltoihin. Uusia kirjoja on runsaasti ja uutuutena 

olemme tilanneet useita tunnettuja aikakausilehtijä.  

 

Aukioloajat loppuvuodeksi: 

 

Perjantaina 19.12.2014 

Sunnuntai 21.12.2014 klo 17 Suomi-kirkolla joulumyyjäisten yhteydessä myös Suomi-

puoti 

 

Maanantaina 22.12.2014 

Maanantaina 29.12.2014 

Keskiviikkona 31.12.2014  

(Huomioi! perjantaina 2.1.2015 kiinni) 

 

Kaikille kävijöille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 

 

-kirjastoväki- 

Ensi vuoden ensimmäinen kirjaston ja puodin aukiolopäivä on 5.1.2015 klo 11.30!  

Huomio aukioloajan alkaminen 30 min myöhäisemmin! 

 

Joulukuu, 2014 



 

 Suomen 97-vuotis itsenäisyyspäiväjuhla 

Suomen 97. Itsenäisyyspäiväjuhlaa juhlittiin Suomikoululla teemalla ”Suomen monet kasvot” 

6.12.2014 

 

 

Joulukuu, 2014 



Teemapöydissä tuotiin esiin suomalaisuutta ja Suomen ylpeydenaiheita. Pöydistä todella huokui 

suomalainen osaaminen eri toimialoilla! Pöydistä saivat suurannoksen tietoa suomalaisuudesta niin 

lapset kuin vanhemmatkin!  

 

 

Joulukuu, 2014 



 

Piparkakkujen koristelu taisi olla mieluisaa puuhaa, samoin teknologiapöydän suojakypärien 

sovitukset. Satuhahmoja oli kiva katsella ja hieman niiden kanssa leikkiäkin. 

 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

Suomalaiset maailmalla -postit lähetetään eri suomikouluihin pikinmiten ja odotamme heiltä vastauksia 

kevään aikana, tässä pöydässä lapset kirjoittivatkin kortteja antaumuksella  . 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

Ruoat tais olla monella nuorella hiukan hakusessa, mutta suomalainen muotoilu ja tekstiilit ihastuttivat 

  

Joulukuu, 2014 



 

Kiitos Suomikoulun itsenäisyyspäiväjuhlan valmistelutoimikunnalle, ideoijille ja toteuttajille sekä tietysti 

KAIKILLE Suomikoulun itsenäisyyspäivä juhlaan osallistuneille lapsille ja vanhemmille! Juhla oli kaikin 

puoli onnistunut. Meitä juhlijoita oli yhteensä 87 henkilöä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuu, 2014 

Joulukuu, 2014 



 

Kaiken kruunasi hieno yhteiskuva, ja herkulliset tarjoilut!! 

 

Suomikoululaiset siniristiippu asetelmassa 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

Kiitos Teille, on kunnia-asia tehdä kanssanne arvokasta ja todella tärkeää työtä lastemme hyväksi 

kaukana kotimaastamme. Olkaamme ylpeitä suomalaisuudestamme, kulttuuristamme, kielestämme ja 

siitä, että juuri me saamme olla SUOMALAISIA! 

Kiitos, 

/  

 
Lisää kuvia Suomi-koulun itsenäisyyspäiväjuhlasta löydät täältä: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B-jeuG60fZvNTlplYzdVdTRZclU&usp=sharing 

Joulukuu, 2014 

https://drive.google.com/folderview?id=0B-jeuG60fZvNTlplYzdVdTRZclU&usp=sharing


 
 

Suomikoulun ryhmien syyskuulumisia 
 

 

 

 

Pallero/Pelle -ryhmän syksy sujui oikein mukavissa merkeissä. Aluksi kaikki oli uutta, niin lapsille kuin 

opettajallekin, mutta yhteinen sävel löytyi pian laulujen ja 

leikkien lomasta. Syksyn vietimmekin aika pitkälti lorutellen 

ja lauleskellen ja aina välillä rauhotuimme kuuntelemaan 

satuja. Lasten suosikkeja taisivat kuitenkin olla ne tunnit, 

kun opettaja kantoi soittimet luokkaan ja lapset pääsivät 

itse soittamaan marakasseja, rumpuja ja kulkusia. Kiitos 

kaikille Palleroille ja Pelleille kuluneesta syksystä, nähdään 

vuoden vaihduttua taas koululla! 

 

 

Terkuin, 

Johanna 

 

 

Rauhallista joulun odotusta kaikille. Ja kiitokset 

Rölleille kuluneesta syyslukukaudesta. 10-

henkinen luokkamma ahkeroi syksyn Suomen 

luontoon liittyvien teemojen ympärillä ja samalla 

loimme ryhmäämme hyvän luokkahengen. Nyt on 

aika rentoutua ja nauttia joululomasta. Nähdään 

taas tammikuussa! 

 

Terkuin, Viivi, Röllien ohjaaja 

 

Syyskuu, 2014 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

 

Kun päivä pimenee, 

tuo ilta mukanaan tähtien valon. 

 

Kiitos kaikille isoille koululaisille mukavasta 

syksystä, paljon kerettiin tehdä ja kokea, mutta 

nyt on aika joulun ja loman. 

 

Ohjaaja Leila Jäämuru & apuohjaaja Petteri 

Pirhonen.  

 

 

 

Joulun aika tuo valon taikaa! 
 
Kiitos kaikille reippaille ja innokkaille Aapeleille mukavasta syksystä. Kaikkea hauskaa tehtiin, ja uusia 
asioita opittiin. Tammikuussa jatketaan uusin innoin! 
 
Ohjaaja Vilma Jäämuru & apuohjaaja Iida Leppäranta 
 

 

Joulukuu, 2014 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuu, 2014 Joulukuu, 2014 

Satutunnit palaavat ohjelmistoon kysynnän mukaan.  

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan lapsesi kanssa 

satutunneille tammikuussa, ole yhteydessä 

Ani Kokkoseen: 469-336-7014 
 



FABG:n Itsenäisyyspäivävastaanotto 6.12.2014 

Lauantaina 6.12. juhlittiin Suomen itsenäisyyspäivää perinteiseen tapaan FABG:n järjestämällä 

vastaanotolla, joka pidettiin vuoden tauon jälkeen taas Irvingin kauppakamarilla. Paikalla olleet 

viisikymmentä juhlijaa saivat nauttia kansallishymneistä, virallisesta puheesta ja erittäin hyvästä 

seurasta. Yllätysnumerona oli elävää suomenkielistä musiikkia, josta vastasi duo Raine Partanen & 

Petri Heinonen. Illan kruunasi arvonta, jossa pääpalkintona oli Tapio Wirkkalan lasia. Koko illan 

sisäänpääsy- ja arpaislipputulot menivät lyhentämättömänä suomalaisten nuorten stipendirahastoon. 

  

Tänä vuonna jaettiin taas FABG:n stipendit suomalaisille high school-senioreille. Upeat nuoret Sauli-

stipendiaatit olivat: 

Sakari Hirvilampi 

Tuulia Koponen 

Vili Lappalainen 

Aukusti Toiviainen 

Suomen kunniakonsulin Ken Niesmanin parhaan esseen voitti Tuulia. 

  

Suurkiitokset juhlavieraille ja onnittelut stipendiaateille! 

Kuvat Tero Kiiski 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

Joulukuu, 2014 



 

 

Finnish American Business Guild jakoi itsenäisyyspäiväjuhlassa koulunsa päättäville 

suomalaisille nuorille Sauli-stipendejä. Alla Tuulia Koposen kaunis kirjoitus aiheesta: 

 Ketä suomalaista ihailen eniten? 

Ehkä on ontuvaa tai vanhanaikaista ihailla isoäitiä eniten, mutta minä teen niin kuitenkin. 

Hänellä on aina ollut kyky saada minut tuntemaan niin tervetulleeksi ja niin rakastetuksi. Hän 

on sellainen ihminen, että jos olet allapäin, hän kykenee piristämään sinua. Hänellä on taito 

nähdä todellinen kauneus ihmisessä jakertoa sinulle, kun hän näkee sen.Tunnen itseni 

poikkeuksellisen onnekkaaksi sen takia, että hän oli käsieni ulottuvilla neljä ensimmäistävuotta 

elämästäni. Kaihoten ja rakkaudella muistan, kuinka juoksin hänen syliinsä, kun hän tuli 

hakemaanminut ja veljjeni päiväkodista, sillä aikaa kun vanhempamme olivat töissä. Hän osasi 

jotenkin viihdyttäämeitä pellien viileiden suklaamaitolasien ääressä. Se oli hänen 

erikoisuutensa.Kun olin nuorempi,  tiesin,  että hän auttaisi  minua tuntemaan itseni  erityiseksi  

ja  rakastetuksi,  koskaminulla oli  tapana unohtaa tai  vaikeuksia uskoa sitä joskus. Tuntui kuin 

hän olisi  aina ollut valtavastitäynnä rakkautta ja aina kun olin lähellä häntä, halusin viettää joka 

hetken hänen kanssaan, koska hän oliniin hauska. Ihailullani ei ollut loppua. Hän oli kaikkea sitä, 

mitä koskaan toivoin isoäitini olevan. Hän oli ainutlaatuinen isoäiti. 

Isku tuli, kun hän menetti hänen nuoremman sisarensa, kun olin kuudennella luokalla. Hänen 

mielensämasentui hieman - ja satutti nähdä hänen itkevän, koska ne eivät olleet onnen 

kyyneleitä, jotka tippuivathänen silmistään. Hän tuli käymään sisarentyttärensä kanssa 

Joulukuu, 2014 



seuraavana syksynä, ja päätin, että minuntehtäväni oli  muistuttaa hänelle,  kuinka rakastettu ja  

arvostettu ja  ihailtu hän oli;  Yritin saada hänettuntemaan olonsa yhtä erityiseksi kuin hän aina 

sai minut tuntemaan. Ja näiden kahden viikon kuluttuahän oli täällä, hän tunsi sen.Toinen isku - 

ja luultavasti, vaikeampi sellainen - tuli, kun hän menetti miehensä kaksi vuotta sitten. Se 

olikova isku meille kaikille varsinkin, kun se tuntui kauhistuttavalta ja odottamattomalta 

tragedialta. Tuonakeväänä  toivoin  vanhemmiltani  lentolippua.  Halusin  muistuttaa  häntä  

siitä  kuinka  täydellinen  hänminulle oli, vaikka hän tunsi itsensä turhaksi planeetalla.Ja tuona 

kesänä minun tehtäväni oli auttaa häntä näkemään juuri se. Oli ihana nähdä hänen 

hymynsäuudelleen ja nähdä hänen nauravan ja täynnä elämää usean tuskallisen kuukauden 

jälkeen. Ja hän alkoivaikuttaa olemukseltaan samalta isoäidiltä, jota olin nuorempana palvonut. 

Vaikka hän edelleen etsii uutta normaalia nyt, kaksi vuotta myöhemmin, hän edelleen on niin 

epäitsekäsettä muistuttaa minua kuinka erityinen olen ja  muistuttaa minua millainen 

&quot;valo&quot;  hänen elämässäänolen. Ja ehkä siksi ihailenkin häntä eniten, koska hänellä 

on taito saada sinut tuntemaan erityiseksi -vaikka hänestä  itsestään ei siltä tunnukaan. 

Kaunista, eikö olekin? Koska se on juuri mitä hän on ja onaina ollut - todella kaunis. 

 

Joulukuu, 2014 



Näin Dallasin itsenäisyyspäiväjuhlinnasta kirjoittaa vasta muutaman kuukauden Coppellissa asunut 

Harri Lehikoinen: 

  

Koko Itsenäisyyspäivä pelkkää juhlaa! Aamulla Suomikoulussa, alkuillasta Kauppakamarilla ja 

loppuhuipennus jatkobileissä La Vista Cocina & Cantinassa. Aikalailla erilaista juhlistamista kuin viime 

vuonna Tampereen keskustorilla ilotulitusta tuijotellessa ja Tammerkoskesta rakettien pelottamia 

sorsia väistellessä – pakkasessa. Vaikka ei tuo turhan lämmin ilta enää ollut täälläkään, sentään 

joulukuun kuudes. Tunnelma sitä vastoin,  se oli lämminhenkinen ja Itsenäisyyspäivän juhlakeikan 

lopussa jopa kuuma. 

  

Jos aikaisemmissa tilaisuuksissa olivat mieleen hiipineet syvemmät ajatukset Suomen valtion 

itsenäisyyden merkityksestä, niin iltabileissä ilakoiva juhlakansa toi väkisinkin ilonihmetyksen 

ensikertaisen rintaan. Olo oli heti kotoinen: jos suomalaisen tunnistaa aksentista niin myös drinkkejä 

ostaessa vilahtelevista pinkeistä ajokorteista. Näyttipä paikallisillakin olevan vilpitön hymy suupielessä 

ja aito kiinnostus että keitäs nämä ovat. Tai tämä musiikki? No, Ganesia! Genesis? Ei kun Hurriganes! 

  

Short term evolution otti yleisön viimeistään ”Olen suomalainen” -laululla, ja keikka lähti kunnolla 

käyntiin. Paikallisiakaan ei unohdettu;  ZZ Top klassikosta sekä La Bambasta kuultiin härmäläinen 

tulkinta sekä keikan loppupuolella CCR:n Proud Maryyn sovitettu uskomaton tuplabassaritykitys. 

Vaikka kukaan yleisöstä ei uskaltanut tunnustaa olevansa Porista, kuultiin useampi Dingo-hitti sekä 

myös Yön Kiitos ja Kunnia. Mukaan mahtui lukuisia suomipop/rock klassikoita mm. Juice-vainaalta. 

Karkeloiden yksi kohokohta oli Teksasin ”Ian Gillanin” noustessa lavalle esittämään, ironista kyllä, 

Suomea n. 550 vuotta hallinneen maan parhaan tukkahevibiisin: The Final Coundownin. Keikka 

tiivistyi, niin kuin noilla on tapana tehdä loppua kohden kun bändi tietää mitä yleisö haluaa: juoda 

viinaa ja olla rappiolla. 

  

Keikka oli jopa yllättävän pitkä, mutta meno oli huikeaa alusta loppuun. Järjestäjät, bändi ja vierailevat 

artistit olivat panostaneet tilaisuuteen. Siitä kiitos! Ja viimeisenä, encoreiden jälkeen, me, suomalaiset 

toisaalla, kajautimme Maammelaulun sellaisella antaumuksella että! 

  

Harri Lehikoinen, reservin kersantti 

Joulukuu, 2014 



 

 

 

Kuvat Orvo Välilä

Joulukuu, 2014 



 

Kyselin taannoin Suomi-koulun Facebook-sivulla millaisia juttuja haluaisitte lukea Suomi-koululaisesta. 

Eräs lukija toivoi lasten (ja aikuisten) haastatteluita meille suomalaisille tärkeistä aiheista. Juttutoive on 

totetutettu!  

 

Joulukuun Suomi-koululaisessa haastatellut kertovat ”Mitä joulu minulle merkitsee”  

 

Haastattelut on suoritettu Suomi-koulun Itsenäisyyspäiväjuhlassa 6.12.2014  

 

MITÄ JOULU MINULLE MERKITSE: 

Peppi 9 v. : Ulkona on kaunista 

Elmo 11v. : Hauskuutta 

Arttu 12v.  : Lahjoja ja suklaata 

Axel 8 v. : Jeesuksen synty 

Iida 14v. : Perhettä 

Sara 10v.  : Oma kulttuuri 

Marianne 41v. :Rauhoittumista, perheen kanssa yhdessä oloa 

Alexandra 12v. : Voi olla perheen kanssa hauskaa 

Sofia 11 v. :Jeesuksen synty 

Aaron 8 v. : Jeesuken syntymää 

 

Haastattelijana: Emil Aaltonen 

 

Jokaisen meistä kannattaa pohtia, että mitä se Joulu meille pohjimmiltaan merkitsee? Ihanaa ja 

rauhallista joulua kaikille! 

 

Joulukuu, 2014 



Suomalaisia jouluruokavinkkejä 

 

Joulu lähestyy taas ja pitäisi alkaa miettiä jouluisten ruokien valmistelua. Täällä kokonaan erilaisessa 

kulttuurissa voi perinteisten jouluherkkujen hankkiminen tuntua ylivoimaiselta, mutta ainakin lähes 

kaikkea suomalaiseen joulupöytään katettavaa on saatavilla suhteellisen pienellä vaivalla. Suomi-

puodista ja Ikeasta on melkoinen apu, mutta ihan paikallisistakin kaupoista löytyy tarvikkeita joulun 

tuoksuviin tarjoiluihin. 

Tässä muutamia vinkkejä: 

Riisipuuroa saa keitettyä myös täkäläisestä ruokakaupasta löytyvästä riisista. Varmista vain, että 

pussissa lukee medium grain, niitä on yleensä hyllyssä muutama long- ja extra long grain-pussien 

seassa. 

Glögiä on myynyt ainakin Kroger joka vuosi, Alkoholitonta punaista viinipullon näköisessä pullossa, 

yleensä esillä heti ovensuussa. 

Kinkun saa tilaamalla (Swedish Ham) Kuby’s nimisestä delistä Highland Parkissa (6601 Snider 

Plaza Dallas, TX 75205). 

Piparitaikinaa löytyy ruokakaupoista, Yleensä voi- ja kananmunahyllyjen lähistöllä, gingerbread 

cookie dough pötkössä. Se on aika löysää, joten leipoessa kannattaa käyttää reilusti jauhoa. Ja pitää 

kiirettä, ettei taikina tartu pöytään kiinni. Jotkut kaupat myyvät myös Anna’s Pepparkakor-nimisiä 

keksejä piparihyllyssä, ne ovat kuin ohuita joulupipareita. 

 

Marraskuu, 2014 
 
Joulukuu, 2014 

https://dallassuominaiset.files.wordpress.com/2014/11/8217644751_1503fefe65_o.jpg


Joulutorttuja on helppo paistella kaupan pakastimesta löytyvistä voitaikinalevyistä. Kannattaa olla 

tarkkana, että paketissa lukee sheets, jotta saa levyjä (niitä on myös shells) 

 
 

Luumusose on helppo keitellä itse kuivatuista luumuista. Suunnilleen näin: 1 purkki luumuja (ne on 

yleensä pahvisissa lieriöissä), 2 1/5 dl vettä, ripaus sitruunanmehua ja sokeria maun mukaan. 

Keitellään pehmeäksi, voi ”auttaa” sauvasekoittimella. Keittoaika lyhenee, kun leikkelee luumut 

saksilla pienemmiksi paloiksi ennen kattilaan laittoa. 

Lanttuja on kaupan vihanneshyllyssä, nimellä rutabaga. Vieressä yleensä turnips, jotka on nauriita. 

Krogerissa usein on vain noita nauriita, mutta ainakin Wal-Martissa ja Tom Thumbissa on yleensä 

molempia. 

Maksalaatikkokin on aika helppotekoinen, maksaa on kaupoissa pakasteena ja ohjeita löytyy 

googlaamalla.. 

Nämä jouluvinkit sinulle laati Suomalaisten Naisten Yhdistys! Herkullista 

joulua kaikille Teksasin suomalaisille! 

Nämä reseptit ja muuta faktaa löytyy myös SNY.n blogista: https://dallassuominaiset.wordpress.com/ 

 

Joulukuu, 2014 

https://dallassuominaiset.wordpress.com/
https://dallassuominaiset.files.wordpress.com/2014/11/10803420484_c41277cd6b_z.jpg


Suomi Naisten Yhdistyksen pikkujouluissa joulupuuron ääressä käytiin mielenkiintoisia keskusteluja 

suomalaisten perheiden joulutavoista. Keskusteluissa paljastui paljon erilaisia joulutapoja sekä 

jouluruokia, joitaa suomalaiset perheet ovat tuoneet mukanaan tänne Teksasiin eri puolilta Suomea . 

 

Alla kaksi erilaista punajuurireseptiä, jotka sopivat hyvin joulupöytään!  

Punajuuri vuohenjuusto vuoka 

n. 1 kg punajuuria (beets) 

200 g vuohenjuustoa 

2 rkl öljyä (avokaadoöljy/oliiviöljy tms) 

2-3 tl juoksevaa hunajaa 

Suolaa ja pippuria myllystä 

timjamia. 

 

Pese, kuori ja Viipaloi punajuuret ja vuohenjuusto. Sekoita kulhossa punajuuriviipaleet, öljy, hunaja 

sekä mausteet. Kaada puolet punajuuriviipaleista uunivuokaan. Asettele punajuurten päälle puolet 

vuohenjuustosta ja lisää loput punajuuret ja niiden päälle viimeiset vuohenjuustot. Paista noin tunti 175 

C asteen lämmössä, kunnet punajuuret ovat kypsiä 

Voit myös esikeitää punajuuret. Punajuuria keitetään suunnilleen yhtä kauan kuin perunoitakin. Jos 

keität punajuuret uunissaoloaika lyhenee noin 15 – 20 minuuttiin.Huomioi, että punajuuri värjää kädet, 

eli jos haluat välttyä punaisiltä käsiltä, käytä punajuuria käsitellessäsi hanskoja! 

 

Joulukuu, 2014 



 

Säilötyt punajuuret sukupolvia vanhalla pohjoisen reseptillä 

 

Keitä iso kattilallinen punajuureja (noin 4 kg) niin kauan, että kuori irtoaa helposti (saa kiehua todella 

kauan). Kun ovat valmiit, kuori punajuuret kylmän veden alla (kuori lähtee paremmin). Pilko, siivuta tai 

kuutioita mielesi mukaan pieniin lasipurkkeihin (esim. puolukkasosepurkit hyvän kokoisia).  

Keitä etikkaliemi: 

 

 

 

 

12 dl vettä 

5 dl etikkaa 

5 dl sokeria 

15 neilikkaa 

20 valkopippuria 

20 mustapippuria 

< 4 tl suolaa 

 

 

 

Kaada kylmettynyt etikkaliemi purkkiin punajuurien päälle, niin että punajuuret ovat upoksissa (eli ihan 

kanteen asti). Voit laittaa vasta lopuksi kuhunkin purkkiin erikseen pippurit ja neilikat, jos tykkäät 

kanelista laita muutamaan purkkiin myös pieni kanelitanko. 

 

Laita jääkaappiin, ja reilun vuorokauden kuluttua voit maistella. On todella hyviä kaikkien laatikko- ja 

liharuokien kanssa. 

 

Oikein hyvää joulua! 

Leila 

Joulukuu, 2014 



 

 

Joulu 2014 

Teksasin ja Kalifornian Suomikirkolla on tänä vuonna yhteensä kuudet Kauneimmat joululaulut –

tilaisuudet. Aloitimme perinteisesti Mexico Citystä, 30.11. Niin kuin aikaisempinakin vuosina, 

laulutilaisuus pidettiin Suomen Meksikon suurlähetystössä. Edellisenä päivänä ennen tätä tilaisuutta 

matkustimme suurlähettiläs Anne Lammilan kanssa Moreliaan, kansainvälisille musiikkijuhlille, jossa 

esitettiin Kaija Saariahon huilukonsertto ja Beethovenin 9. sinfonia. Istuimme suurlähettilään kanssa 

Michoacanin osavaltion kuvernöörin vieressä, Kaija Saariaho oli takanamme. Konsertin jälkeen 

lukuisten turvamiesten ympäröiminä suuntasimme kuvernöörin palatsiin illalliselle. Pääsimme 

syömään hiukan ennen puolta yötä. Tilaisuus oli kaikin puolin upea, vaikka on myönnettävä, että 

puoliyön dinnereihin on vaikeata tottua.Sunnuntaina lähetystössä oli lähes 150 ihmistä, lauloimme 

täysin sydämin suomalaisia joululauluja ja loimme iloista joulutunnelmaa kesäisen sään 

keskelle.Tämän jälkeen suuntasimme Santa Monicaan, jossa Paula Vesala ja Alek Hautanen 

johdattelivat meidän joululauluamme. Kirkko oli sielläkin tupaten täynnä, lähes 200 osallistujaa. 

Tunnelma oli tiivis ja kahvituokiolla tuntui siltä, että olimme kaikki sardiineja purkissa. 

 

Seuraavaksi oli vuorossa Sacramento. Saavuimme sinne aikamoisessa talvimyrskyssä. Tilaisuudessa 

kastettiin kolme lasta, kaikki samasta perheestä. Nelivuotiaat identtiset kaksostytöt ja pieni 

vastasyntynyt poika. Myrskyn tähden osallistujia oli n. 50.Sieltä sitten Sunnyvaleen, jossa oli 

Suomikirkon toistaiseksi ainoa ”bändi” ja virkeä kuoro, jossa oli n. 15 kaikenikäistä laulajaa. 

Piilaaksolaiset kansoittivat kirkon upeasti sateisesta kelistä huolimatta, mukana oli n. 100 ihmistä. 

Sunnuntaina 14.12. oli sitten San Diegon vuoro.  

Joulukuu, 2014 

 

Joulukuu, 2014 



Pidimme ensiksi rippikoulun ja sitten Kauneimmat joululaulut, johon osallistui lähes 200 ihmistä. 

Paikalla oli paljon lapsia ja nuoria, kirkon ”itkuhuonekin” oli käytössä. Tunnelma oli iloinen ja 

joulumieltä luova.  

 

Nyt on sitten Suomikirkon vuoden 2014 kuudennet joululaulut Dallasissa. Toivottavasti pääset mukaan 

laulamaan täydestä sydämestä ja luomaan joulutunnelmaa.  

 

See you at church! 

 

Pastori Jarmo Tarkki 

 

Rejoice Lutheran Church,  

 532 E. Sandy Lake Rd.,  

Coppell, TX 75019 

 

Tervetuloa Kauneimmat joululaulut –tilaisuuteen 

sunnuntaina, 21.12 klo 17.00 

 

Joulukuu, 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukuu, 2014 

Kevään 2015 koulupäivät ja aiheet ovat:  
 

10.01.2015 Suomalainen musiikki  
24.01.2015 Suomalainen kuvataide  
14.02. 2015 Urheilupäivä  
28.02.2015 Suomalainen kirjallisuus 
14.03.2015 Suomikoulut maailmalla 
28.03.2015 Suomalaiset juhlat 
11.04.2015 Suomi kartalla 
25.04.2015 Kohti kesää -vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät 
09.05.2015 Kevätjuhla -suomalaisia loruja ja leikkejä 

 



Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

 

 
Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 

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 
 

1-2 luokkalaiset 
- 
- 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 

Isot koululaiset 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Satutunti 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 

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

Apuohjaajat 
Emil Aaltonen,Tami Autio, Sakari Hirvilampi, 
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