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PUHEENJOHTAJAN KUULUMISIA 
  
Vietämme juuri nyt Pääsiäistä, makeat karamellivärit hyppäävät silmille joka 
paikassa, on tullut kevät! Teksasin pääsiäinen on niin erilainen kuin Suomessa 
vietettävä, hyvin äkkiä unohtuu miksi pääsiäistä vietetään ja mitkä perinteet 
siihen kuuluvat. Etenkin tämän pääsiäisen viettoa sotki normaalit 
koulupäivät, pitkänperjantain ja maanantain vapaapäivät menivät jo aikapäivää 
lumipäivien korvauksiin, ja pitkä pääsiäisviikonloppu tyrehtyi normaaliin 
viikonloppuun. Kun monet, kovien sateiden vuoksi, peruutetut pelit pelataan 
myös kyseisenä viikonloppuna, voidaan toisiaan sanoa, missä pääsiäisen 
hiljaisuus ja miten hiljentyminen tapahtuu. Juuri nyt, vaikka kesä on jo ovella 
täällä, kaipaan korkeita nietoksia, mahtavia hankikelejä, ihania keväisiä 
auringonsäteitä jäätä pitkin hiihdellessä. Ensimmäisiä pajunkissoja, -niitä oikeita, 
ei Hobby Lobbysta ostettuja, lapsia trulleina, katolta tippuvia 
vesipisaroita, askelten rahinaa hiekotelluilla kävelyteillä, potkukelkkailua jäisillä 
ajoradoilla ja lopuksi hiljaista päiväkahvihetkeä -iso kulho mämmiä paksun 
kerman ja sokerin kera, juuri viimeisten auringonsäteiden langetessa 
itsemaalattujen kananmunien päälle. Siellä on rauha ja hiljaisuus, joka löytyy vain 
sydämistämme täällä. Täällä aika ja raha käy pelottavaa kamppailua kaikesta, 
miten voisin hypätä tästä "vaunusta" pois!  Aika-ajoin Suomen ikävä on niin 
pistävää, että täytyy hetki hengähtää, ehkä juuri nyt on se aika.  
  
Suomi-koulu on mukana Pääsiäisen perhemessussa, ehkäpä silloin voimme 
hiukan hellittää, että jaksamme jatkaa matkaamme loppukevään. Tervetuloa 
mukaan! 
  
Huhtikuussa sattuu ja tapahtuu, pidämme kirjastomme "Loungessa"  avajaiset 
keskiviikkona 21.4 klo 10 alkaen, samassa yhteydessä nautimme korutaiteilija 
Lilli Lehtosen korunäyttelystä. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita 
lainailemaan, ostamaan, juomaan makoisat juhlakahvit ja etsimään 
korunäyttelystä uudet näyttävät kesäkorut!    
  
Koulussamme vietämme liikuntapäivää 10.4 ja 24.4 -toivon mukaan- 
kirpputoripäivää (kirkon varainhankintaryhmän järjestämänä klo 6-12) ja Suomi 
kartalla-teemaa. Kaikki mukaan! 
  
Nähdään koululla ja Loungessa ;)) 
  
  
Pj. Leila Jäämuru 
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Henkilökunnan esittelyä 
 
 

 
TIIA HYDE, ESKARIN OHJAAJA 
 
Olen Tiia Hyde, Eskariryhmän uusi ohjaaja. Olen viihtynyt täällä Teksasissa ja Fort Worthissa jo yli pari 
vuosikymmentä, tarkalleen ottaen 21 vuotta. Perheeseeni kuuluu mieheni Robbie, 16-vuotias Petri ja 9-
vuotias Sofia. Olen vuosien varrella ollut monesti mukana Suomi-koulun toiminnassa, sekä ohjaajana että 
vanhempana. Koen suomenkielen ja kulttuurin vaalimisen tärkeänä asiana, jonka eteen kannattaa tehdä 
työtä. Odotan mukavia opiskelu- ja leikkihetkiä Eskarilaisten parissa tänä keväänä. 
 
 
 

 
 
Ohjaajat yhteiskuvassa kevät 2010 
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Saksankielinen satutuokio  
pe 9.4. klo 10.15 

kirjastolla  
 
 

 
 

 
Ohjaajana Anni Courtois 

 
Kaikki lapset ja aikuiset vauvasta vaariin ovat tervetulleita kuuntelemaan saksankielisiä 

tarinoita ja musiikkia. Saksan kieltä ei tarvitse osata voidakseen osallistua tuokioon. 
Kielikylpy on kivaa! Mukaan vaan! 

 
 

Tervetuloa! Willkommen! 
 
 

  am Freitag den 9. April um 10.15 Uhr 
 

Geshichten und Musik auf Deutsch für Kinder und Erwachsene in der Lounge bei Nokia 
Siemens Networks. 
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KIRJASTON KUULUMISIA!  
 
  
  
Vihdoin voimme pitää kirjastossamme avajaiset, keskiviikkona 21.4.2010 klo 10.00-14.00 
juhlistamme uutta kirjastoamme, jonka nimeksi on valittu kansainvälinen -Lounge-. Hyvää oloa ja 
rauhallista olemista henkivä paikka, -missä kaikilla on mahdollisuus istahtaa, jutella, ostaa 
makeisia ja lainailla- sitähän me olemme.  Avajaisten kunniavieraanamme on korutaiteilija Lilli 
Lehtonen uuden kevätkorumalliston kanssa. Samalla kun käyt maistelemassa hyviä tarjottavia, 
voit katsella Lillin koruja ja lainailla kirjoja, unohtamatta tietenkään Suomi-puodin tuotteitta. 
  
Kansainväliseen ohjelmaamme kuuluu myös uutuutena ranskan- ja saksankieliset satutuokio 
ainakin kerran kuukaudessa, vetäjänä Anni Courtois.  Ensimmäinen ranskankielinen 
satutuokio oli 2.huhtikuuta ja saksankielinen on 9. huhtikuuta. Kaikki ovat tervetulleita, mahtava 
tilaisuus "kielikylpyyn". Katso lehden sivuilta tarkempi mainos ajankohdista. 
  
Satutäti Tytti Lauhava-Kääriäisen tarinatuokiot Keijo ketun kanssa jatkuvat normaalisti joka 
keskiviikko klo 10.15. 
  
Kirjakerho tapaa vuorostaan maanantaina 19.4. 
  
Ohjelmaa ja toimintaa riittää kirjastolla eli Loungessa, viimeistään tapaamme 
avajaisissa KESKIVIIKKONA 21.4. klo 10-14! 
  
  
Loungessa, 
  
-Kirjastoväki-  
 
 
Kirjastotapahtumia: 
 
Satutunnit 
7.4 Keijo Kettu kasvattaa pieniä sammakoita 
14.4 Keijo Kettu viidakkoretkellä  
21.4 Keijo Kettu matkustaa ympäri maailmaa 
28.4 Keijo Kettu tapaa maatilan eläimiä 
 
Saksankielinen satutuokio 
9.4  
 
KIRJASTON AVAJAISET 
21.4 klo.10.00 – 14.00   TERVETULOA! 
 
Kirjakerho 
19.4 
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LUOKKAKUVAT KEVÄT 2010 
 
Valokuvaajana toimi Orvo Välilä. Kiitos hienoista kuvista! 
 
Palleroiden Luokkakuva 
 

 
 
 
Omppuja 
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Pellejen ja Omppujen ohjaajat 
 

 
 
 
Pellet ja Omput yhdessä 
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Röllien luokkakuva 
 

 
 

 
Eskarin Luokkakuva 
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Eskari loikkaa kahdessa kuvassa 
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Eka-Toka Luokan Luokkakuva 
 

 
 
 
Isojen koululaisten luokkakuva 
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SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA 
 
 
Suomi-kirkon 10-vuotisjuhlia vietettiin lämminhenkisissä 
tunnelmissa 
 
Sunnuntaina 7.3.2010 vietettiin Teksasin Suomi-kirkon 10-vuotisjuhlaa teemalla Saman 
taivaan alla (Under the Same Sky). Tilaisuus toimitettiin pääosin suomeksi sekä 
englanniksi, sillä juhlayleisön joukossa oli myös paikallisia kutsuvieraita. 
 
Juhlatilaisuudessa oli useita esiintyjiä ja heti tilaisuuden alussa kuultiin kauniita otoksia 
Jean Sibeliuksen tuotannosta Ruusa-Mari Tepon upeasti flyygelillä tulkitsemana. 
Tämän jälkeen Teksasin Suomi-kirkon pastorit, Seppo Vesala ja Irene Erkko toivottivat 
jjuhlayleisön lämpimästi tervetulleeksi. Tervetulotoivotusten jälkeen Suomen lippu 
kannettiin kirkkosalin edustalle Suomi-nuorista koostuvan puhallinorkesterin soittaessa 
samanaikaisesti Jean Sibeliuksen Finlandiaa. 
 
Kirkon ulkosuomalaistyön sihteeri, rovasti Ilkka Mäkelä piti tilaisuudessa juhla-
esitelmän (sekä suomeksi että englanniksi), jossa hän pohti ensin ulkosuomalaisten 
profiilia ja niitä motiiveja, jotka ovat saaneet ja yhä edelleen saavat suomalaiset 
muuttamaan ulkomaille. Hän palasi esitelmässään myös ajassa taaksepäin ja pohti kirkon 
asennetta ulkosuomalaisuutta kohtaan. Hän kertoi, kuinka Suomen kirkko suhtautui vielä 
1800-luvulla ulkosuomalaisiin negatiivisesti, mutta korosti, kuinka kirkon asenne 
vähitellen muuttui. 1900-luvun puolivälistä eteenpäin kirkon piirissä ymmärrettiin, että 
suomalaiset maailmalla tarvitsivat kirkon tukea.  
 
Onhan meitä ulkosuomalaisia laskelmien mukaan maailmalla n. 1,3 miljoona, joista 
pääosa on luterilaisia. Suomen kirkko haluaa Mäkelän mukaan tukea suomalaisia eri 
puolella maailmaa siten, että  he voisivat saavuttaa täysivaltaisen yhdenvertaisuuden 
ulkomaalaisissa sisarkirkkojen seurakunnissa ja löytäisivät paikkansa uuden kotimaan 
yhteiskunnassa. 
 
Mäkelän puheessa korostui täten myös Suomi-kirkon kantava ajatus. Me kaikki olemme 
hänen mukaansa lopulta kristittyinä yhden kristuksen kirkon jäseninä, joka on kaikkialla 
maailmassa. Olemme siis kaikki lopulta saman taivaan alla, kristittyinä, missäpäin 
maailmaa asuimmekaan.  
 
Mäkelän pitämän juhla-esitelmän jälkeen suomalaisnaisista koostuva Kaamos-kuoro 
esitti heleästi kauniin suomalaiskappaleen: Kotimaani ompi Suomi. 
 
Kuoroesityksen jälkeen lavalle ilmestyi useita paikallisia edustajia tuomaan omat 
tervehdyksensä 10-vuotiaalle Suomi-kirkolle. Tervehdyksistä ensimmäiset toi kirkolle 
Stephanie Varnum, paikallisen synodin varapuheenjohtaja, joka korosti, että Suomi-
kirkon 10-vuotisjuhla oli samalla heidänkin juhlansa ja toivotti Suomi-kirkolle 
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sydämellisesti onnea. Suomen kunnia-konsuli Kenneth M. Niesman, pastori Peggy 
Ogden-Howe, Rejoice Lutheran-kirkon pastori Phil Geleske sekä TexFinnien 
puheenjohtaja Jeremy Martin toivat myös omat lämminhenkiset tervehdyksensä ja 
onnentoivotuksensa Suomi-kirkolle. 
 
Viimeisinä näissä tervehdyksissä kuultiin vielä Teksasin Suomi-kirkon ensimmäisen 
pastorin, Heikki Ahosen sekä hänen seuraajansa Päivö Tarjamon tervehdykset. Ahonen 
palasi omassa tervehdyksessään mm. siihen merkittävään hetkeen, kun Suomi-kirkossa 
vietettiin aivan ensimmäistä jumalanpalvelusta. Hän muisteli, kuinka tuossa 
jumalanpalveluksessa oli läsnä 80 Suomi-yhteisön jäsentä ja kuinka aloittaneella 
pastorilla ja kirkolla oli kaksi haastetta, työn organisoiminen sekä rahoitus ja sen 
järjestäminen. Ahonen kiitti myös lämmöllä kaikkia niitä, jotka ovat olleet ja ovat 
edelleenkin mukana Suomi-kirkon toiminnassa. 
 
Näiden tervehdyssanojen jälkeen kuultiin vuorostaan Suomi-yhteisön tervehdyksiä. 
Ensimmäisenä tervehdysten tuojana oli Suomi-koulun puheenjohtaja Leila Jäämuru 
sekä pieni joukko Suomi-koulun lapsia, jotka ojensivat sekä Seppo Vesalalle että Irene 
Erkolle yhteensä kymmenen ruusua, yhden ruusun aina jokaista Suomi-kirkon vuotta 
kohden. Lisäksi Suomi-koulun 67 lasta oli taiteillut Sepolle ja Irenelle käsintehdyt 
onnittelukortit. Korttien kätköistä löytyi myös jotain perin suomalaista, nimittäin 
Presidentti-kahvia pastoreille. Leila Jäämuru kiitti tervehdyksessään Suomi-kirkkoa 
hyvin sujuneesta yhteistyöstä, sillä Suomi-kouluhan on kokoontunut Suomi-kirkon 
tiloissa jo useamman vuoden ajan. Hän korosti Suomi-koulun tervehdyksessään, kuinka 
Suomi-koulun lapset kokevat kirkon kodikseen ja paikaksi, josta löytyy kavereita ja jossa 
tehdään kaikkea kivaa. 
 
Seuraavaksi oli vuorossa Suomalaisten Naisten Yhdistyksen (SNY) puheenjohtaja 
Kristiina Alfors, joka onnitteli Suomi-kirkkoa 10-vuotisesta taipaleestaan Suominaisten 
jäsenistön sekä johtokunnan puolesta.  Hän toi tervehdyksessään esille myös sen, kuinka 
monimuotoisen tärkeä kokoontumispaikka Suomi-kirkko on niin Suomalaisten naisten 
yhdistykselle kuin koko Suomi-yhteisölle.  
 
Suomi-Amerikka Business-killan puheenjohtaja, Michael Montonen onnitteli Suomi-
kirkkoa yhdistyksen puolesta ja toivotti samalla tutustumaan myös heidän toimintaansa. 
 
Viimeisenä, muttei toki vähäisimpänä tervehdysten tuojana oli Hannu Impola, 
Hakkapeliitat MC-kerhon puheenjohtaja (sekä Suomi-kirkon hallituksen 
varapuheenjohtaja), joka halusi tuoda terveiset myös Motaristi-kerholta. Hän korosti, 
kuinka Suomi-kirkko on paikka, jossa voi kaiken elämänmenon varrella pysähtyä 
miettimään niin motarimatkojen kuin itse elämänkin määränpäitä. Hannu Impola myönsi 
tervehdyksensä lopuksi pastori Seppo Vesalalle vielä varsin harvinaisen MC 
Hakkapeliittojen kunniajäsenyyden. 
 
Tervehdysten jälkeen Kaamos-kuoro esitti Leila Jäämurun johdolla oman tulkintansa 
suomalaiskappaleesta: Katson sineen taivaan. Josta päästiinkin Suomi-kirkon 10-
vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn logokilpailun voittajan paljastamiseen. Voittajaksi 17 
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osallistujan ja 21 ehdotuksen joukosta nousi Anna Toiviaisen työ. Tämä logoehdotus 
tulee olemaan myös Teksasin Suomi-kirkon virallinen logo. 
 
Seuraavana ohjelmassa olivat huomionosoitukset, joista ensimmäiset ojennettiin 
yhdeksän vuotta Suomi-kirkon varainhankintatoimikunnan puheenjohtajana toimineelle 
Jaana Kattilakoskelle sekä Suomi-kirkon kappelineuvoston varapuheenjohtajalle, 
Hannu Impolalle. Heidät palkittiin Suomen Kirkkopalvelut ry:n myöntämällä 
kunniakirjalla sekä pronssisella ansiomerkillä ansiokkaasta työstä Suomi-kirkon hyväksi. 
 
Kaikille kappelineuvoston jäsenille myönnettiin lisäksi luottamushenkilömerkit. Tämän 
lisäksi Seppo Vesala ja Irene Erkko muistivat henkilökohtaisesti Suomi-koulun 
puheenjohtajaa Leila Jäämurua sekä Rejoice-Lutheran kirkon pastoria Phil Geleskeä. 
Lopuksi rovasti Ilkka Mäkelä ojensi kirkon ulkoasiain viraston puolesta Suomi-kirkolle 
Suomen kirkon vaakunan. 
 
Tämän jälkeen tilaisuus jatkui normaalina ehtoollisjumalanpalveluksena, päättyen upeaan 
loppusoittoon, josta vastasi Suomi-kirkon rippikoululainen, nuori lahjakkuus Viivi Järvi. 
Hänen taitavissa käsissään Chopinin: Ballade No. 1 g-minor soljui uskomattoman 
keveällä ja unohtumattomalla tavalla. Loppusoiton jälkeen Suomi-yhteisön jäsenet laulaa 
kajauttivat vielä ilmoille Maamme-laulun, jonka tahdissa uljas Suomen lippu kannettiin 
pois kirkkosalista. 
 
Juhlatilaisuuden jälkeen olivat vuorossa syntymäpäiväkahvit, joiden aikana runsaan 
satapäisen juhlayleisön oli mahdollisuus seurata multimediakoostetta Suomi-kirkon 
historiasta ja nykypäivästä sekä kuunnella Suomi-bändin musisointia. Kahvipöydät 
notkuivat suomalaisista herkuista, täytekakkujakin taisi olla ainakin kolmea eri lajia ja ne 
kaikki suomalaisnaisten käsissä syntyneet karjalanpiirakat, korvapuustit sekä lohileivät 
toivat hymyn huulille niin pienemmille kuin suuremmillekin juhlavieraille. 
 
Juhlahumua oli siis ilmassa, mutta juhlallisuuksista huolimatta ilta oli kotoisen lämmin ja 
avoin. Iloisia katseita, olkapäille taputuksia, halauksia ja muisteluita kahvittelun 
merkeissä. Siinä onkin yksi Suomi-kirkon toiminnan kantava idea, olla avoinna kaikille 
Suomi-yhteisön jäsenille toimien suomalaisten kokoontumispaikkana ja tarjoten 
jäsenilleen erilaisia kirkollisia tapahtumia aina normaaleista jumalanpalveluksista, lasten 
muskareihin, rippikoulutoimintaan tai kauneimpiin joululauluihin. 
 
Koko tämän tilaisuuden ja Suomi-kirkon 10-vuotisen taipaleen voisikin kiteyttää 
seuraavasti. Suomi-kirkko on Teksasin ulkosuomalaiselle paikka jossa hiljentyä, paikka, 
jossa nähdä ystäviä ja kokoontua erilaisten tapahtumien ja harrasteidenkin parissa. Ja 
kuten Suomi-koulun lapsetkin asian kiteyttivät, Suomi-kirkko on kiva paikka, joka tuntuu 
kodilta. Ja kotiinhan on aina hyvä tulla. 
 
 
Sari Rantanen 
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Suomi-kirkon tapahtumia 
 
NUORTENILTA 
    * Perjantaina 2.päivänä huhtikuuta klo 18.00 -21.00 (ei siis lauantaina) 
    * Teemme tutustumiskäynnin  lähialueen isoimpaan kirkkoon Fellowship 
Church’iin ja seuraamme siellä pitkäperjantain tapahtuman. Kestää noin tunnin. 
    * Kokoonnumme klo 17.45 Grapevinen Fellowship Church’in pääoven eteen. 
Osoite 2450 Highway 121 N, Grapevine, TX 76051. 
    * Sen jälkeen siirrymme jatkamaan iltaa n. 19.30 Topias Hokkasen kotiin 
Coppelliin, jossa tarjoilua ja mukavaa yhdessäoloa, osoite: 438 Martel Lane 
Coppell, Texas 75019.  
    * Ilta päättyy n. 21.00, jolloin nuoret voi hakea kotiin. 
    * Vanhemmat voivat halutessaan  tulla mukaan sekä kirkkoon että Hokkasille 
 
PÄÄSIÄISAIHEINEN LASTEN JA PERHEIDEN MESSU 
    * pääsiäissunnuntaina 4.päivänä huhtikuuta klo 15.00 
    * mukana Suomi-koulu 
    * messun jälkeen lapsille egg hunt sekä 
    * kaikille pääsiäisarpajaiset ja herkulliset pullakahvit 
    * rippikoululaiset myös mukana 
 
ÄIJÄKÖÖRI 
    * kokoontuu Briarwoodin nuotiolle pe 16.päivänä huhtikuuta klo 19.00 alkaen 
    * vaihdellaan alkuvuoden kuulumisia ja keskustellaan teemasta: Mikä on äijän 
onni? 
    * omat eväät mukaan 
    * lisätietoja Sepolta 
    * miehet rohkeasti mukaan, nuotiolla on aina mukavaa ja rentouttavaa 
 
  
RIPARILEIRI 
    * lauantai -sunnuntai 10.-11.huhtikuuta Briarwoodin leirikeskuksessa 
    * leiri alkaa lauantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 14.00 
    * ja taas ISOSIA KAIVATAAN, ilmoittakaa tulostanne Sepolle, isosille leiri on 
ilmainen 
 
PIENTEN LASTEN MUSKARI 
kokoontuu perjantaina 16.päivänä huhtikuuta kirkolle klo 10.00 
 
 
Kirkon Kirppiksestä 
 
Kirkon kirppiksesta on tullut muutamia kyselyja ja siksi lienee tarpeellista 
selventaa muutamia asioita. Kohderyhma eli siis ostajat ovat yleensa ihan keta 
tahansa tallaajia, joita kirkon ohitse sattuu kulkemaan, usein hispaanoja ja siis 
paikallista vaestoa, ei vain pelkastaan suomalaispopulaatiota. 
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Toiseksi, mita enemman myyjia, sita enemman huomiota ja ostajia. Yleensa 
tavara menee hyvin kaupaksi ja ylijaamat lahjoitetaan jollekin 
hyvantekevaisyysjarjestolle, ettei tarvi vieda niita enaa takaisin kotiin. 
 
Myyntipaikan hinta,$10 sisaltaa siis kirkon sisalta lainattavan poydan ja lisaksi 
voit tuoda mukanasi esim. oman vaaterekin. Myyntipaikoista keratyt rahat 
menevat suomi-kirkolle. 
 
Myyntipaikan voi ostaa kuka tahansa, ei siis tarvitse olla suomalainen. 
 
Myynti olisi hyva aloittaa mahdollisimman aikaisin, viimeistaan klo 8, jolloin 
tosiostajat ovat kiertelemassa kirppiksia. 
 
Jos kirppis pidetaan 24.4, haluan saada varmat poytavaraukset  7.4 mennessa 
emailitse osoitteeseen jaana.kattilakoski@verizon.net. 
 
Jos varauksia ei tule tarpeeksi, kirppista ei jarjesteta.  
 
Kiittäen Jaana 
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Pääsiäisen vertauskuvia 
 
Pääsiäisen perinteillä on usein kristillinen perusta. Ne kuvaavat Jeesuksen 
ylösnousemusta ja uuden elämän alkua. Tässä joitakin Suomessa olevia 
pääsiäiseen liittyviä vertauskuvia. 
Elämä murtautuu pääsiäismunasta 
 
Pääsiäismuna on ikuisen elämän ja ylösnousemuksen vertauskuva. Munan kuori 
kuvastaa Jeesuksen hautaa, jonka läpi elämä murtautuu. Suklaamunien yllätys 
symboloi iloa siitä, että Jeesus ei olekaan kuollut. 
 
Legendan mukaan jo Magdalan Maria antoi ensimmäisen pääsiäismunan 
Rooman keisari Tiberiukselle. Samalla hän kertoi Jeesuksen nousseen 
kuolleista. Alun perin pääsiäismunat värjättiin punaiseksi, sillä väri yhdistyy ristillä 
vuotaneeseen Jeesuksen vereen. 
Mämmi viittaa synnistä puhdistumiseen 
 
Mämmin merkitys juontuu israelilaisten pääsiäisjuhlaan, johon kuului 
happamaton leipä. Hapan oli juutalaisille pahan vertauskuva. Kristillisessä 
kirkossa kristityt ovat ”happamattomia”, pahan vallasta vapautettuja. Makeaksi 
imellettyä mämmiä syötiin jo keskiajalla Länsi-Suomessa. Myöhemmin makeat 
leivonnaiset ovat saanet saman merkityksen happamattomana herkkuna. 
Pupu yhdistettiin Jeesukseen 
 
Pääsiäispupua on pidetty hedelmällisyyden vertauskuvana, sillä kanit lisääntyvät 
nopeasti. Vanhan uskomuksen mukaan jänis nukkui silmät avoinna. Siksi jänistä 
pidettiin vertauskuvana Jeesuksesta, joka ei kuollessaan vaipunut ikuiseen 
uneen. 
Lammas kuvaa Jumalan karitsaa 
 
Lammas muistuttaa Jeesuksen viimeisestä ateriasta. Jeesus on ”Jumalan 
karitsa”, joka antoi henkensä ihmisten vapauttamiseksi. 
Rairuoho kuvaa uuden elämän alkua 
 
Pääsiäisen suosikkikukkaa, narsissia, voi luonnehtia ylösnousemuksen kukaksi, 
sillä maan alle haudattu sipuli murtaa keväällä tiensä maan pinnalle kukkimaan. 
Myös hiirenkorvalle puhjenneet oksat ja rairuoho kuvaavat uuden elämän alkua. 
Pajunkissat korvaavat palmun oksat 
 
Pajunkissoilla kuvataan palmun oksia, joita kansa levitti Jerusalemiin 
ratsastaneen Jeesuksen eteen tielle. Itä-Suomessa sukulaisten ja naapurien 
virpomisella on toivotettu onnea ja siunausta sekä muistettu Jeesuksen 
ratsastusta Jerusalemiin. Myöhemmin virpomiseen on sekoittunut rannikko-
Suomen tapa pukea pienet lapset noidiksi tai trulleiksi pääsiäisen aikaan. 
 
Iloisin pääsiäisen toivotuksin Seppo-pappi 
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KEVÄÄN MESSUAJAT 
 
    * Su 4. huhtikuuta klo 15.00; Lasten pääsiäiskirkko, Suomi-koulu mukana,  
            EGG HUNT lapsille                   
    * Su 16.toukokuuta klo 15.00; Konfirmaatiomessu 
    * Su 23.toukokuuta yhteinen messu Rejoice Churchin kanssa 
 
  
Tarkemmat tiedot lähiajan toiminnasta kirkon  kotisivuilta. 
www.finnishlutheran.org 
 
FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 
532 E. Sandy Lake Rd. Coppell, TX 75019 
 
Pastori Seppo Vesala 972 310 0166 seppo@rejoicelutheran.org 
Pastori Irene Erkko 972 310 0167 irene.erkko@gmail.com 
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Syntymäpäiväsankarit helmikuussa 2010 ja maaliskuussa 2010  
 

 
 
 
 
Oskari Pirhonen, 5.2 
 
Luna Lauhava-Kaariainen, 3.2 
 
Isabela Kaarto, 12.2 
 
Eveliina Fallini, 9.2 
 
Lauri Ahola, 12.2 
 
Elina Mustonen, 19.3 
 
Erika Amelia Ross, 7.3 
 
Okko Keränen, 4.3.  
 
Elsa Courtois, 17.3.  
 
Petteri Pirhonen, 7.3.  
 
Aaron Simula, 1.3.  
 
Kaya Wood 20.3.  
 

 



MAALISKUU 2010                                                WWW.SUOMI-KOULU.COM 20 

 
Suomi tietovisa 
 
 
Historia 
Mikä Suomen alue luovutettiin Neuvostoliitolle tukikohdaksi 50 vuodeksi? 
 
Kulttuuri 
Mikä lisäpalvelu tuli televisioon vuonna 1981? 
 
Luonnontiede 
Mikä hiirihaukkaa muistuttava petolintu asuu Lapissa? 
 
Maantiede 
Miltä alueelta koltansaamelaiset evakuoitiin sodan jälkeen Sevettijärven ja Nellimin 
kyliin? 
 
Urheilu 
Kuka suomalainen urheilija tunnetaan maailmalla lempinimellä Iceman? 
 
Yleistieto 
Missä järjestetään Provinssirock? 
 
 

 
 
 
 
 
Vastaukset löydät lehden viimeiseltä sivulta. 
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Suomiyhteisössä tapahtuu 
 

Huhtikuu 2010 
 

Suomikoulu  
 
10.4  liikunta 
24.4  Suomi-kartalla 
 
28.4 Johtokunnan kokous kirjastolla 9.30 
           
Kirjasto  
 
Satutunnit kirjastolla keskiviikkoisin klo.10.15 
Satutuntiohjaajana on Tytti Lauhava-Kääriäinen. 
 
7.4 Keijo Kettu kasvattaa pieniä sammakoita 
14.4 Keijo Kettu viidakkoretkellä  
21.4 Keijo Kettu matkustaa ympäri maailmaa 
28.4 Keijo Kettu tapaa maatilan eläimiä 
 
Kirjasto- ja puotipäivät 
huhtikuussa 2010 
klo. 11.00 – 1.00 
 
Pe 2.4 
 
Ma 5.4   
Ke 7.4   
Pe 9.4   
  
Ma 12.4  
Ke 14.4   
Pe 16.4   
  
Ma 19.4 Kirjakerho kokoontuu 
Ke 21.4   
Pe 23.4   
 
Ma 26.4   
Ke 28.4 
Pe 30.4 
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Suomalaisten naisten yhdistys 

ti 6.4. klo 9.30-13.30 Naistenkerho kokoontuu kirkolla skräppäyksen merkeissä. 
Kahvi/lounas nyyttäriperiaatteella. Ilmoittaudu etukäteen: 
jaana.kattilakoski@verizon.net. 

ti 20.4. klo 9.30-13.30 Naistenkerho kokoontuu kirkolla skräppäyksen merkeissä. 
Kahvi/lounas nyyttäriperiaatteella. Ilmoittaudu etukäteen: 
jaana.kattilakoski@verizon.net. 

 
Kirjakerho 
 
19.4  Lisätietoja satumaria@hotmail.com 
 
 
 
 
Suomi-kirkko 
 
 
2.4  NUORTENILTA 
Perjantaina 2.päivänä huhtikuuta klo 18.00 -21.00 (ei siis lauantaina) 
 
4.4  PERHEMESSU 
klo 15.00 Pääsiäisen perhemessu yhdessä Suomi-koulun kanssa ja messun jälkeen tarjoilut ja egg  
hunt 
 
7.4  PÖYTÄVARAUKSET KIRKON KIRPPIKSILLE TÄHÄN MENNESSÄ 
 
10 -11.4 RIPPILEIRI 
Rippileiri  lauantai -sunnuntai 10.-11.huhtikuuta Briarwoodin leirikeskuksessa 
 
16.4  PIENTEN LASTEN MUSKARI 
kokoontuu perjantaina 16.päivänä huhtikuuta kirkolle klo 10.00 
 
16.4  ÄIJÄKÖÖRI 
kokoontuu Briarwoodin nuotiolle pe 16.päivänä huhtikuuta klo 19.00 alkaen 
 
24.4  KIRKON KIRPPIS 
 
 
 
 
 
 

http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa�
mailto:jaana.kattilakoski@verizon.net�
http://dallassuominaiset.com/toimintaa.html#kassa�
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Yhteystietoja 
OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
Kevät 2010                                             Kevät 2010 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Essi Ahola ja Mia Lähteenlahti 
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Kristiina Ahlfors 
varapuheenjohtaja suomi-koulu.com 

  SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Heidi Luukkonen 
rollit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARI 
Tiia Hyde, Paula Välilä 
eskari@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

EKA-JA TOKALUOKKA 
Eeva Toiviainen 
ekatokaluokka@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Anni Courtois 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ISOT KOULULAISET 
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

SATUTUNTI 
Tytti Lauhava-Kääriäinen 
satutunti@suomi-koulu.com 

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski, Sofia Hyde, 
Laura Kattilakoski, 
Vilma Kuvaja,Viivi Räinä 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com 

Vara-ohjaaja 
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

Tietovisa vastaukset 
Porkkala 
Teksti-TV 
Piekana 
Petsamosta 
Kimi Räikkönen 
Seinäjoella 
 


