
 

 

 

 

 
 
 

 
Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Rajut kevätmyrskyt ja päivittäiset vesisateet ovat pitäneet meidät 'hereillä' koko toukokuun, nyt kaikki 

odottavat vain Teksasin aurinkoisia kesäpäiviä, milloin ne alkavat? Runsaiden sateiden vuoksi luonto 

on kyllä kauniimpi kuin koskaan, en muistanutkaan kuinka erilaisia vihreän eri sävyjä voi ollakaan, 

puhumattakaan kukkien kauniista väriloistoista! Kaikki ei olekaan kuumuuden kuivattamaa 

okranväristä. Kannattaa nauttia! 

 

Koulun kevätjuhlat pidettiin äitienpäivä-viikonloppuna (lue Emil Aaltosen kirjoitus juhlasta), jolloin 

saimme nauttia jokaisen ryhmän lasten esityksistä. Oppilaat olivat paneutuneet niin tosissaan 

esityksiinsä, että jäimme jo odottamaan tulevaa syksyä ja seuraavia projekteja. Tuntuu, että  koulun 

lukukaudet menevät niin joutuin, ettei perässä tahdota pysyä. Ohjelmaa ja tekemistä riittää joka 

kerralle niin paljon, että koulupäiviä voisi olla jopa enempi. Mukavaa on myös useiden uusien 

perheiden mukaantulo. Ryhmäkoot ovat kasvaneet ja olemmekin miettineet syksyksi uusien ryhmien 

perustamista, mutta siitä enempi elokuussa. Tänä vuonna meillä oli opetussuunnitelmassa vahvasti 

mukana tutustuminen maailman muihin suomikouluihin, ja saimmekin monia kirjeitä ympäri maailmaa. 

Samankaltaista ideaa toteutti myös Rodoksen suomikoulu, jotka pyysivät videoimaan pienen näytteen 

koulustamme. Tämän toteutti koulumme oppilas Arttu Mäkinen, hänelle kiitokset! 

 

Maailma pienenee ja tulee lähemmäksi, olemme kohta yhtä suurta suomikouluperhettä! 

>  

 

Suomikoululainen 

 Toukokuu, 2015 



 

> Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette auttaneet ja tukeneet kouluamme kaikin mahdollsin tavoin, 

ilman teitä ei ole meitä! Erityiskiitokset tietenkin kaikille ohjaajille ja etenkin nuorille apuohjaajille sekä  

 

johtokuntalaisille, jotka tekevät mahdolliseksi ylläpitää koulua Teksasissa. Kaikkein suurin kiitos 

menee lapsille ja heidän vanhemmilleen!! 

 

> Nyt onkin aika jälleen nauttia kesästä ja lomasta, syksyllä aloitetaan sitten uusin kuvioin. 

> Kaikille oikein hyvää ja lämmintä kesää, nauttikaa! 

>  

> Pj. Leila Jäämuru 

>  
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 

 

Niin se vain on kesä tuloillaan, vaikka ankarien kevätmyrskyjen ja sateiden vuoksi välillä meinaa usko 

loppua. Pidämme kesäkuukaudet (kesä-elokuun) kirjaston ja puodin auki vain keskiviikkoisin klo 

11.30-13.30, mutta yritämme tuoda leipää joka keskiviikko. Ennakkotilaukset auttaisivat huomattavasti, 

eli jos suinkin tiedät haluavasi leipää, ilmoita meille tarpeesi kirjastolla viikkoa aikaisemmin.  

Tulkaahan käymään kirjastolla hakemassa kesäksi lukemista, elokuvia, musiikkia, äänikirjoja, 

aikakauslehtijä selattaviksi ja tietenkin ostamassa puodista herkkut kesämenoihin. Jos et jaksa 

lainailla etkä ostella, käy moikkaamassa kirjastohelppereitä ja 'ryystä kahvet' heidän kanssa kesän 

kunniaksi! 

 

Aurinkoista kesää, ja etenkin kaikille lähtijöille oikein hyvää matkaa seuraaviin elämäntehtäviin! 

 

Leila, Nina, Milla, Inga, Katri 
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Tiesitkö, että kirjastolla on paljon äänikirjoja aikuisille ja lapsille! Käy hakemassa kesän autoreissuun 

vaikka Jo Nesbo:n Poliisi tai Peppi Pitkätossu Etelänmerellä!!   

 

- -  

 

 

 

-kirjastoväki- 
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Kevätjuhla 2015 
 

Kun tulimme Nokian toimistoon, juhla oli jo alkamassa. Kaikki olivat kokoontumassa tuoleihin, ja 
hiljentymässä esityksiä varten. 
 

 
 

Ensin Pallerot esiintyivät. He lauloivat aurinko laulun, ja esittivät pörriäisiä. Heidän jälkeen tulivat Röllit. 
Röllit esittivät nukeilla ankka laulun, ja markus(yksi isistä) soitti kitaraa, lauloi mukana, ja esitti isä 
ankkaa. 
 

 
Pallerot esiintyy 
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Heidän jälkeen tulivat Aapelit, ensin he lauloivat ih-hah-haa laulun, ja sitten laittoivat auto-asunsa 
päälle, ja lauloivat laulun autolla ajetaan varo-varo-vasti. 
 

 
 

 
 

Toukokuu, 2015 

Aapelit esiintyy 



 
Tämän jälkeen isoilla koululaisilla oli esitys joka korosti Texasin, ja Suomen eroja näyttelemällä 
Texasilaista joka matkaa suomeen. He ensin näyttivät Texasilaisen matkailijan odotukset, ja sitten 
koomisen todellisuuden. 
 

 
Isot koululaiset esiintyy 

 

Texlapset esittivät viimeisen esitelmän, jossa he lukivat kevät aiheisen runon. 
. 

 
Tex lapset esiintyy 
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Esityksien jälkeen kaikki isät lauloivat “me ollaan sankareita kaikki” äideille, ja sen jälkeen laulettiin 
suvivirsi 
 

 

 
Isät esiintyy 

 

 

 

Nyt esitykset olivat ohi, ja kaikki saivat syödä jäätelöä ja keskustella yhdessä. 
 

Emil Aaltonen, 9/5/2015 
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Ohjaajien kiitoksia 
 
Hei kaikki suomikoululaiset, 

Ennen kesälomille kirmaamista haluaisin kiittää Röllejä kuluneesta lukukaudesta ja erityiskiitokset 

Lauralle, joka ohjasi Röllejä maaliskuusta lähtien minun hoitaessa Salomea kotosalla. 

 

Oikein aurinkoista kesää kaikille ja nähdään taas sykyllä. Muistakaa käyttää suurennuslaseja kesän 

ympäristötutkailuissa. Jutellaan syksyllä mitä kukin lomalla näki ja koki. 

 

Kesäterveisin, Viivi 

 
Kiitos kaikille Palleroille ja toki muillekin suomikoululaisille kuluneesta vuodesta, olitte aivan mahtava 

porukka ja teihin on ollut ilo tutustua. Viettakaa oikein ihana kesa, nauttikaa auringosta, rentoutukaa ja 

ladatkaa akkuja. Syksylla sitten on suomikoululla taas uudet kujeet!Kesaterveisin, 

 

Pallero-ope Johanna 

 

Kiitos kuluneesta kouluvuodesta kaikille ihanan reippaille Aapelit-ryhmäläisille! Nauttikaa kesästä ja 

pitäkää hauskaa lomalla, kiivetkää vaikka kotipihan koivuun. Nähdään syksyllä uusin innoin ja täynnä 

aurinkoista energiaa! 

 

Ohjaajat Vilma, Saija ja Iida 

 

Kiitos suloisille Rölleille mukavista lauantai-aamupäivistä Suomikoulun merkeissä. Olipa kiva olla 

teidän sijais-opena. 

 

Aurinkoista kesää toivotellen Laura 
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VUOTENI TEKSASISSA 

 

 

 

Saapuessani Dallasin lentokentälle viime juhannuksena minulla ei ollut kovin selvää käsitystä siitä, 

mihin olin lupautunut. Normaalisti lomalle lähtiessäni selvitän lomakohteen nähtävyydet ja palvelut 

hyvinkin tarkkaan, mutta koska nyt ei kyseessä ollut viikon loma, lähdin matkaan todellakin avoimin 

mielin, en ollut edes katsonut kartasta missä asuisimme ja minkälaisesta kaupungista olisi kyse.  

 

Ensimmäiset viikkoni McKinneyssä kuluivatkin lähinnä ympäristöön tutustumiseen, siinä apuna 

toimivat kaksi koiraamme, joiden kanssa kävelin päivittäin Google Maps puhelimessa uusia 

lenkkipolkuja etsien.Joka päivä vastaan tuli  jotain uutta,  ensimmäinen asiointi ruokakaupassa,  

pankissa,  lapsille  piti etsiä paivakoti,. ihmisillä oli erilaisia  tapoja kuin  Suomessa  (herranjestas,  

nehän  tervehtivat  minua, ventovierasta), liikenne hirvitti ja ensimmäinen ajokerta oli aika elamys. 

Elämä oli tavallaan yhtä uuden opettelua ja sopeutumista. 
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Pian oli kuitenkin  kulunut  useampi  kuukausi ja aloin huomata, että ei se elämä täällä  niin  erilaista 

olekaan kuin Suomessa, arki se on täälläkin joka lapsiperheen elämää pyörittää.  Yhtälailla  elämä on 

täynnä huolia ja murheita, mutta myös iloja ja onnistumisia, vaikka ollaankin toisella laidalla 

maailmaa.Ymparistö on tietysti täysin erilainen, joten murheiden ja ilojen aiheet ovat hieman erilaiset 

kuin mihin kotimaassa on tottunut. 

 

Kuluneen vuoden aikana minulta on kysytty lukuisia kertoja olenko viihtynyt täällä ja onko Teksas 

täysin erilainen kuin Suomi. Vakiovastaukseni on ollut paikallisen kohtelias, olen viihtynyt ja erot ovat 

suuret, yleensa viela Teksasin eduksi. Viime aikoina olen kuitenkin pysähtynyt enemmankin 

miettimään sitä pitääkö se varsinaisesti paikkaansa. Kyllä, olen viihtynyt, vaikkakin niita hetkiä on ollut, 

jolloin on hakattu päätä seinään paikallisten takia. Olen nauttinut vuodestani, vaikkakin olen koko ajan 

tiedostanut sen, että en ole elänyt täällä päivääkään “normaalia” elämää, en ole tehnyt töitä, maksanut 

veroja, joutunut vertailemaan vakuutuksia, pelkäämään työttömyyttä, elämään huonolla asuinalueella 

ja kestämään sitä kilpailua sekä omalla että lasteni kohdalla, jota paikalliset saavat kohdata paivittain. 

Olen siis myos väärä ihminen vertailemaan Suomen ja Teksasin eroja, koska minulla on loppujen 

lopuksi kuitenkin tosielämänkokemusta vain toisesta.  

 

Vuotemme lähenee loppuaan, omaisuutemme on jo matkalla kohti Suomea ja me vietämme viimeiset 

hetkemme täällä ystävien hellässä huomassa. Nyt onkin sopiva aika pysahtya miettimään, mitä tämä 

vuosi on minulle antanut. Vaikkakin olen elänyt suurimmaksi osaksi tylsää kotiäidin elämää, on 

vuoteen mahtunut silti paljon kaikenlasta. Päällimmäisenä mieleen nousee kolme asiaa, ensimmäinen 

on tietysti se suuri joukko uusia ihmisiä, ystäviä, joihin minulla on ollut kunnia tutustua. Vaikkakin 

haikeana lähdemme kohti uusvanhoja seikkailuja, on mahtavaa tietää, että kaukana Amerikan 

mantereella on aina paikka, johon olemme tervetulleita takaisin, ja jossa meitä odotetaan ja kaivataan. 

Toinen suuri asia jonka vuoteni on minulle antanut, on henkilökohtainen kasvu. Paikallaan 

makaaminen on niin kamalan helppoa, ulos lähteminen ja uuden kokeminen on paljon rankempaa ja 

vaatii ihmiseltä uskallusta, voimaa ja rohkeutta. En ollut varma oliko minussa riittavasti noita piirteita, 

yksin ei varmasti olisikaan ollut, mutta perheenä uskalsimme astua ovesta ulos ja kurkistaa miltä 

erilainen elämä uudessa maassa  näyttäisi. Nyt tunnen itseäni taas hivenen paremmin ja uskallan 

luottaa omiin kykyihini enemmän, ehkäpä siis osa amerikkalaista itsevarmuutta on pesiytynyt minuun. 
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Kolmantena ajattelen tietysti sita vaikutusta, mikä tällä vuodella on ollut lapsiimme. Kaksi hiljaista ujoa 

lapsosta suomenmaasta saapuivat Teksasiin, ja jonkin ajan kuluttua heista kuoriutui reippaita 

englantia (ja  espanjaa)  papattavia maailmankansalaisia. Suomessa lasten kasvattaminen 

suvaitsevaiseksi ja erilaisuuden hyväksyväksi on paljon haasteellisempaa, koska erilaisuutta on siellä 

niin paljon vähemmän.Olen siis tyytyväinen, että lapsetkin pääsivät näkemään osan erilaista maailmaa 

ja saivat täältä ystäviä. Kuka tietaa, vaikka he isommiksi kasvettuaan haluaisivat päästä omalta 

osaltaan astumaan ulos ovesta ja katsomaan, onko Teksas vielä samanlainen kuin me sen 

muistamme. 

 

Johanna Heinonen 
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Suomalainen musiikki Dallasissa! 

 

Suomalaisuus on ollut minulle aina hyvinkin tärkeää, samoin kuin suomalainen musiikki. 

Musiikkimakuni koostuu pää-asiassa raskaammasta rockista, siksi olinkin hyvin innoissani, kun kuulin, 

että Teksasin aikanani täällä nähtäisiin kolme mahtavaa suomalaista bändiä, Sonata Arctica, 

Apocalyptica ja Nightwish. Häpeäkseni myönnän, että näistä olin Suomessa livena nähnyt vain Sonata 

Arctican, joten johan se oli aikakin päivittää sivistystäni. 

 

Suomalaisen musiikin kuuleminen ulkomailla on aina jotenkin hienoa, 

Suomi on kuitenkin pikkuruinen maa ja itse olen sitä ikäpolvea, jonka 

nuoruudessa suomalaista musiikkia ei maailmalla paljoa kuultu. Nytkin 

siis vielä tärisen innosta, kun NHL-pelin tauolla ihmiset taputtavat 

Daruden tahtiin, vaikka se onkin jo vanha juttu. Kolmen bändin 

näkeminen livenä vieraalla maaperällä oli siis itselle unelmien täyttymys.  

 

Keikkarupeaman aloitti lokakuussa Sonata Arctica, oma kaikkien aikojen 

lempiyhtyeeni. Ilta oli itselleni hyvinkin erilainen kuin normaali keikka, 

sillä olin siellä tavallaan töissä ja pääsin haastattelemaan bändiä ennen 

keikkaa sekä vielä viettämään iltaa heidän kanssaan keikan päätyttyä. 

Pojille oli varsin mukava yllätys että haastattelija puhuikin sujuvaa suomea keskellä kuuminta 

Teksasia. Keikka itsessään oli loistava, laulun “My Land” aikana oli kyllä lähellä ettei itsellä noussut 

tippa linssiin pelkästa liikutuksesta. 

 

Suomalaisten ohella Dallasissa nähtiin myös ruotsalaista armeijameininkiä Sabatonin käydessä täällä 

jopa kahteen kertaan. Sabaton on tunnettu sota-aiheisista lyriikoistaan, jotka perustuvat todellisiin 

tapahtumiin ja henkilöihin. He ovat tehneet myös suomalaisista kolme kappaletta ja heidän 

ensimmäisellä keikallaan marraskuussa kuultiin näistä lauluista kaksi, toinen oli jopa yleisön valinta. 

Jälleen kerran oli liikutus lähellä, kun lähes täysi tupa huusi Lauri Tornin nimeä. 
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. 

Keväällä Dallasissa nautittiin sekä Apocalypticasta että Nightwishista vain muutaman viikon välein 

toisistaan. Apocalyptica oli lämmittelybändinä Sixx AM:lle, mutta hoiti tonttinsa aivan loistavasti. Bändi 

oli suurimmalle osalle yleisöä ilmeisesti jo ainakin jollain tasolla tuttu, koska laulujen sanat olivat 

hallussa ja meno oli sen mukainen. Nightwish oli kovasti odotettu vieras näillä kulmilla, ja vaikka he 

olivatkin illan pääesiintyjänä, oli upouusi Bomb Factory silti vähintään yhtä täynnä kuin Apocalyptican / 

Sixx AM:nkin aikana. Ilta oli pitkä ja hikinen, lämmittelybändit olivat loistavia ja Nightwish itsessään 

ylitti omatkin odotukseni (jotka kuitenkin olivat aika korkealla jo entuudestaan).  

 

 

Toukokuu, 2015 



 

 

Suomalaisten yhtyeiden näkeminen ulkomailla on aina yhtä herkistävä kokemus, itse olin yhtä aikaa 

liikuttunut ja onnellinen, mutta ennen kaikkea ylpea kotimaan tähdistä ja siitä, miten suureen suosioon 

itse kukin heistä on täällä “maailman vaikeimmilla musiikkimarkkinoilla” päässyt. Kovan työn he ovat 

saaneet tehdä ja se työ toki jatkuu vielä yhä, se työ ei koskaan lopu. Ilmeisesti kaikilta heiltä kuitenkin 

löytyy rutkasti tahtoa ja voimaa, rakkautta lajiin ja ennenkaikkea suomalaista sisua. Toivottavasti 

jatkossakin nähdään runsaasti suomalaisia yhtyeitä Teksasissa! 

 

 

Kuvat  ja teksti Johanna Heinonen 
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STE ja Eve; The Final Countdown keikka 

 

Johanna Heinonen tuossa omassa jutussaan valotti jo sitä, miten hienolta suomalainen musiikki 
ulkomailla kuulostaa. Sonata Arctican, Nightwishin ja Apocalyptican suomimusiikin konserttijatkumoa 
jatkoi luontevasti Short Term Evolution STE, eli Texasin omat ”Suomi-Pojat”, keikallaan 16.5.2015 La 
Vista Cocina & Cantinassa, vierailevana tähtenään Dingostakin tuttu Jarkko Eve! 
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STE.n keikka oli taas kerran mahtava! Ensin biisistä lähtien lavan edusta oli täynnä mukana hoilaavaa 
suomalaista konserttiyleisöä. Tunnelman viritti vanha kunnon Hurriganes, nostattaen konserttiväen 
fiilikset korkealle, ja sen jälkeen mentiinkin täyttä laukkaa juppihippipunkkarin ja muiden hittien kautta 
kohti illan kliimaksia.  
 

 
 

Toukokuu, 2015 



Jalka pumppasi, vartalo heilui ja aivot yrittivät muistella kaikkien vanhojen hittejen sanoja. Hiki virtasi ja 
tunnelma oli käsinkosketeltava. Monet katseet kohtasivat ja silmät puhuivat – meillä on jotain yhteistä, 
meillä on tämä musiikki, joka meitä yhdistää. Täällä kaukana Texasin preerialla me eri syistä tänne 
tulleet suomalaiset biletetetään yhdessä, ja meitä kaikkia yhdistää kaukaiseen koti-Suomeen musiikki 
nuoruudesta, ja se tuntuu hienolta. 
 

 
 
Short Term Evolutionin herkkupalojen jälkeen lavalle hyppäsi Dingostakin tuttu Jarkko EVE, ja yleisö 
tiesi mitä odottaa. Eve sai lähestulkoon samankaltaiset alkukirkumiset, kuin Dingon Nipa aikoinaan. 
Eve otti lavan ja yleisön haltuunsa ja viihdytti mukaansatempautunutta Suomi-yleisöä Dingon hitti-
kappaleilla. Sinä ja minä, Levoton tuhkimo, Autiotalo. EVE ja STE olivat kuin Dingo konsanaan, ja 
yleisö tanssi ja lauloi tuttuja kappaleita hurmoksessa.  
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STE.n keikka oli muullakin tapaa erikoinen. Tämä keikka oli bändin sanojen mukaan STE.n viimeinen 
keikka tällä kokoonpanolla ja näillä kappaleilla. Bändi jatkaa tulevaisuudessa, mahdollisesti jo loppu 
vuodesta 2015, uudella nimellä ja uudella biisilistalla. Petri Heinosen sanojen mukaan:  
 
”Short Term Evolution STE, tuo suomiyhteisön jo vuosia tuntema ja kokema bändi on hyvässä 
yhteisymmärryksessä tänä keväänä 2015 tullut siihen tulokseen että on aika uusien "kujeiden" kuten 
bändin nimen, sekä uuden biisilistan. Näin ollen STE sellaisenaan soitti viimeisen keikkansa STE:na 
lauantaina May 16th Carrolltonissa tutussa paikassa La Vista Cocina & Cantinassa. Erityisen 
lisämausteen tähän keikkaan toi se tosiasia, että STE sai kunnian soittaa EVEN kanssa, ja toisaalta, 
myös EVEN osalta työkuviot vievat hänen perhettään toisaalle USA:ssa, joten paketti saatiin 
loistavasti kasaan samalla kertaa.” 
 

 

STE kiittää suomiyhteisöä sekä erityisesti myös EVEÄ 

suuresta tuesta kaikkien näiden vuosien aikana. KIITOS! 
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Ilokseni huomasin, että keikalla oli mukana monia suomalaisia nuoria, jotka ovat muuttaneet Dallasiin 
vanhempiensa kanssa ollessaan pieniä! Nämä Texasin suomalaisten kakkossukupolvi lauloivat 
vanhoja suomalaisia hittejä ihan niin kuin vanhempansa. Arvostan! Mahtavaa kulttuurikasvatusta 
ulkomaille muuttaneilta vanhemmilta opettaa lapsia kuuntelemaan suomalaista musiikkia! Musiikki 
välittää nimittäin paljon suomalaisia tuntoja, elämänmenoa ja kulttuuria sanoillaan, melodioillaan ja 
tyylillään 
 
Ja se viimeisin erikoinen asia STE.n keikalla oli, että Suomalaisen bändin viimeinen keikka päättyi 
ruotsalaisen Europe bändin biisiin: The Final Countdown. Ruotsalaisuus ei menoa haitannut, vaan 
yleisö lauloi kurkut suorana illan viimeisen yllätysesiintyjän kanssa yhdessä viimeiset sävelet STE.lle.  
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Vaikka Europe laulaa; ”The final Countdown”, toivomme me, Suomi-bändin ”fanit”, että bändi palaa 
vielä jatkossakin viihdyttämään Dallasin alueen Suomi-yhteistöä uusin biisein, ja kokoaa meidät taas 
hyvän musiikin ääreen!  
 
Mikä olisikaan parempi syy kokoontua! 
 
 
 
 

. K I I T O S   P O J A T ! 
 

Kuvat: Orvo Välilä 
Teksti: Aino Aaltonen 
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Suomikirkon kuulumisia 

Kevään viimeisenä messupäivänä 10.5. juhlimme kaikkia äitejä sekä viiden nuoren konfirmaatiota. 

Pohjois-Teksasin alueen vuoden 2014-15 rippikoululaiset: 

 

 

                                                                                                                                              Kuva: Michelle Larva 

 

Lukas Hayes, Emil Aaltonen, Vili Tuppurainen, Niina Havia, Julius Blom 

 

Ryhmä oli innostava ja innokas oppimaan kristilliseen perinteeseemme kuuluvia asioita. Jumalan 

siunausta kaikille konfirmoiduille ja heidän perheilleen. 

 

Vuoden 2015-16 rippikouluun voivat ilmoittautua vuonna 2001 tai sitä ennen syntyneet. 

Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille elokuun 2015 loppuun mennessä jarmotarkki@socalsynod.org. 

Rippikoulu pidetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä. Tervetuloa! 

 

Joulukuu, 2014 

 

Maalisikuu, 2015 

Toukokuu, 2015 
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Syksyllä 2015 aloitamme toiminnan siten, että messut pidetään joka kuukauden toisena sunnuntaina: 

 

-Lokakuun 11. Messu klo 15. Mukana myös Rejoice kirkon pastori Ernie Hinojosa. 

-Marraskuun 8. Messu klo 15, pastori Seppo Vesala. 

-Joulukuun 13. Kauneimmat joululaulut klo 17. 

 

Lisäksi pidämme kaksi Teksasin ja Kalifornian Suomikirkon yhteistä tapahtumaa: 

 

-Syyskuun 13. Sibelius 150-vuotta, konserttimessu. Incarnation Lutheran Church, Poway, CA, klo 

17. Mukana Ruusamari Teppo, Jussi Makkonen, Terhi Miikki-Broersma ja pastori TT Jarmo Tarkki 

 

-Marraskuun 1. Teologian professori TT Veli-Matti Kärkkäisen papiksi vihkiminen. St. Paul’s 

Lutheran Church, Santa Monica, CA, klo 13. Mukana piispa Guy Erwin, Kirkon ulkosuomalaistyön 

johtaja rovasti Ilkka Mäkelä, pastori TT Jarmo Tarkki ja Terhi Miikki-Broersma.  

 

Veli-Matti on jo aloittanut työskentelyn osa-aikaisena Teksasin ja Kalifornian Suomikirkon 

seurakuntapastorina. Hän toimii professorina Fuller Theological Seminaryssä Pasadenassa, 

Kaliforniassa. Suunnitteilla on, että Veli-Matti vierailisi myös Pohjois-Teksasin Suomikirkossa pari 

kertaa vuodessa.  

 

Messujen yhteydessä Sari Rautapää pitää pyhäkoulua. Kaikki suomikoululaiset ja muutkin alle 

kouluikäiset ovat sydämellisesti tervetulleita. 

Tuntia ennen messuja Ruusamari Teppo pitää lauluharjoituksia. Opettelemme yhdessä messussa 

laulettavia virsiä. Tervetuloa! 

 

Kaikki Pohjois-Teksasin Suomikirkon tapahtumat pidetään: 

 

Rejoice Lutheran Church  

532 E Sandy Lake Rd  

Coppell, Texas 75019 

 

Jumalan siunausta, parhainta kesää ja turvallisia matkoja, 

Pastori Jarmo Tarkki 
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