
 

 

 

 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 

 

Kärvistelemme paraikaa pakkasen kourissa Teksasissa, jäätävä tihkusade ja kylmä pohjoistuuli luo 

hyiset olosuhteet! Kuinka tämä sää voikaan mennä luihin ja ytimiin, se antaa talvesta ja kylmyydestä 

todella ikävän tunnun. Valkoinen lumentapainen kate maassa ja katoilla ei olekaan lunta vaan jäätä, 

mikä rikkoo hanskat ja kengät, eikä siitä saa tehtyä pienenpientäkään lumipalloa. Odotetut lumileikit 

eivät onnistukaan niinkuin kotosuomessa. Ei kiva, ei ollenkaan! 

 

Ystävänpäivänä vietimme kuitenkin oikein kivaa Suomi-nuotiopäivää koko Suomi-yhteisön eri 

järjestöjen kanssa. Pitkään suunniteltu yhteinen moottoripyöräpäivä Hakkapeliitan kanssa onnistui 

vihdoin, missä lapset/aikuiset saivat tutustua pyörii sekä pääsivät ajelutettaviksi. Erityisesti kiitokset 

tästä Orvo Välilälle, Tero Kiiskelle ja Timo Leppärannalle. Ystävänpäivänä juhlittiin myös laskiaista, 

vaikka ei meillä pulkkamäkiä ollut, Jaana Kattilakosken leipomat laskiaispullat menivät kuin 'kuumille 

kiville'. Muutakin hauskaa ja kivaa päivä piti sisällään, mistä voit lukea enempi lehden sisäsivuilta. 

Tahdon kiittää kaikkia osallistujia ja tekijöitä vielä kerran mukavasta päivästä, ja etenkin yhteishengen 

mahtavasta voimasta. Hyvä Me Kaikki!! 

 

Koululla tapahtuu ja sattuu, seuraavaksi tutustumme suomalaiseen kirjallisuuteen. Nyt onkin oiva 

tilaisuus tutustua koulumme laajaan kirjastoon ja sen antamiin mahdollisuuksiin. Kaikille löytyy 

varmasti luettavaa/katsottavaa/kuuneltavaa, mistä on mukava yhdessä keskustella esim. tulevana 

perjantaina kirjakerhossa. Kirjastolla on tuhansia kirjoja, jotka odottavat lukijoita, olethan sinä yksi 

niistä! Myös lauantaina kirjasto on auki koulupäivän ajan. 

 

 

Suomikoululainen 
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Suomipuoti astuu myös uuteen aikaan. Olemme tutkineet hartaasti eri mahdollisuuksia parantaa 

maksuliikennettämme ja nyt otamme käyttöön myös mahdolisuuden maksaa pankkikorteilla. Puodin 

inventointi on tuottanut myös paljon harmaita hiuksia, joten sekin on nyt liitetty tietokoneaikakauteen. 

Kaikki tapahtumat puodissa tulevat menemään suoraan 'pilveen', minkä kautta voimme seurata puodin 

tapahtumia koko ajan reaaliajassa. Pyrimme kehittämään myös leipätilausjärjestelmää helpommaksi ja 

etenkin siihen ennakkotilaussysteemiä. Kaikki vie aikansa, mutta toivottavasti kaikki saadaan aloitettua 

maaliskuun alussa virallisesti. Tule tutustumaan uudistettuun puotiin ja lainaamaan kirjastolta uusia 

kirjoja. Lukeminen ei ole koskaan pahasta, eikä lapsille lukeminen etenkään. Näemme siellä! 

 

Pj. Leila Jäämuru 

 

Kaikille vielä tiedoksi Suomen suurlähetystöltä tullut ilmoitus 

eduskuntavaaleista! http://www.finland.org/public/default.aspx?contentid=3

21064&nodeid=35833&culture=fi-FI 

 

 

Talvinen katu McKinneyssä. Kuva Johanna Heinonen

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

 

Olemme tehneet mittavia muutoksia Suomi-puodissa sekä inventoinnin että maksutapojen suhteen. 

Maaliskuun alusta teillä on mahdollisuus ostaa myös pankkikortilla, mikä helpottanee monen asiointia 

varmasti. Järjestelmään meno ja siinä oleminen vaatii monta askelta, se vie näin alussa myös paljon 

aikaa ja rahaa, mutta onneksenne koulun johtokunta on päätynyt tukemaan tätä prosessia hankkimalla 

puotiin ajanmukaiset välineet. Vesa Jäämuru on tehnyt vapaaehtoisesti kaikki ohjelmointi- ja 

inventaarioviennit, sekä kouluttanut jo osan kirjastohenkilökuntaa käyttämään näitä uusia välineitä. 

Hänellä on myös tarkoituksena vielä kehittää leipätilausjärjestelmää, mikä helpottaisi yhteistyötä 

leipäkaupan, leipien tilaajan sekä tuojien välillä. Toivomme tämän uudistuksen miellyttävän teitä 

kaikkia, etenkin se helpottaa 'rahattomia' ;))  

 

Siispä kirjasto odottaa lainaajia ja puoti ostajia. Tulethan käymään, olemme auki kolme kertaa viikossa 

ja joka suomikoululauantaina.   

 

Tervetuloa, 

 

-kirjastoväki- 

 

Kuva: Johanna Heinonen 
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Suomi-yhteisössä tapahtuu 

Alla esitellään erilaisia Suomi-yhteisössämme toimivia kerhoja, yhteisöjä ja.seuroja.. 

 

Suomi-puoti ja kirjasto  

 

Koko Suomi-yhteisölle suunnattu kirjasto ja puoti toimivat vapaaehtoisvoimin Irvingissä osoitteessa 

6000 Connection Drive.Kirjasto ja puoti ovat auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisinklo 11.30 

- 13.30 sekä Suomi-koululauantaisin klo 10 - 11.30.Suomi-kirjastolla on mahtavat valikoimat 

monipuolista lainattavaa kaikenikäisille! Meiltä löydät kirjojen ohella myös aikakauslehtiä, elokuvia, 

musiikkia, sarjakuvia sekä pelejä. Uutuuksia tulee jatkuvasti. Tervetuloa tutustumaan!Suomi-puodista 

kätevästi suosikkiherkut kotiisi! Jatkuvasti uusiutuvaan valikoimaamme kuuluu mm. kahvia, leipää, 

mehuja, hilloja, salmiakkia, lakuja ja tietenkin suklaata. Viikoittain saatavilla myös tuoretta ruisleipää! 

 

Seuraa kirjaston ja puodin kuulumisia tykkäämällä meitä facebookissa sivulla:  

 

Teksasin Suomi-kirjasto 

Kirjastoväki toivottaa kaikki tervetulleiksi ostoksille ja lainailemaan! 

 

 

Helmikuu, 2015 



 

Moottoripyöräkerho HAKKAPELIITTA esittely 
  

Toimintaidea: 

Aktiivinen moottoripyöräilystä kiinnostuneiden Suomalaisten motoristien rekisteröimätön kerho.  

  

Kerhon kotipaikka on Dallas mutta muuttojen ja eri elämäntilanteiden seurauksena meillä on myös aktiiviset 

Kalifornian ja Suomen jaostot joihin kannattaa ottaa yhteyttä jos 

tulee moottoripyöräiltyä siellä. 

  

Tehtävä: 

- Jakaa tietotaitoa moottoripyöräilyyn liittyen 

- Järjestää mukavaa yhdessäoloa 

- Tarjota uusia elämyksiä ja arjen "irtiottoja" 

  

Kuinka: 

1. Ryhmäajeluita ja kokoontumisia, kohteena ollut mm. 

   - Ruska-ajelut, Arkansas 

   - Big Bend, TX 

   - Itä Teksasin järvialue 

   - Hill Country, TX vierailua viinitiloilla 

   - Rautaperse "Ironbutt" ajo (1000mi+ 24h sisällä) 

   - Päiväreissuja lähikohteisiin, Arche viinitila, St. Jo TX 

   - Sunnuntaibrunssi, Willhoittes 

   - Suuret moottoripyörätapahtumat, Sturgis 

   - Lentonäytöksiä, Bluebonnet airshow 

   - Motoristibaareja, Strokers. 

Osa on "vakiintuneita" vierailuja ja ajeluita. Ajoihin on osallistunut 2-8 moottoripyörää. 

  

Vierailuja tapahtumissa: 
 
- Dallas Motorcycle show 

- Moottoripyörämuseot 

- Coppel & Grapevine police tapahtuma 

- Ratapäiviä 
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 Osallistua muiden Suomalaisten järjestöjen tapahtumiin: 

- Suomiyhteisön ystävänpäivätapahtuma 

- Suomalaisen Seurakunnan motoristikirkko 

  

Sosiaalinen media ja kommunikointi: 

- Jäsenillä on pääsy omaan Facebook ryhmään, MC Hakkapeliitta 

- Sähköposti myös käytössä 

  

Hakkapeliitta EI harjoita: 

- Ase-, huume-, ihmiskauppaa 

- Kuittien väärentämistä 

- Salakuljetusta 

- Velkojen perintää 

  

Kuka voi liittyä: 

Kerho on avoin uusille jäsenille sukupuoleen, rotuun, säätyyn, ikään jne. katsomatta. Ainoa vaatimus on että 

omistaa, vuokraa lainaa tai on aikeissa hankkia moottoripyörän. Motoristin kyyditettävät ovat myös erittäin 

tervetulleita. 

  
Yhteydenotot ja lisätiedot: 

Tero Kiiski 

tero.kiiski@gmail.com 

(469) 951-2769 

Facebook toimii myös 

 
 
 
Linkkejä muutamiin reissualbumeihin, ei tarvitse olla FB tilia kun katsoo: 
 
Arkansas: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122221364505709.18081.100001535392717&type=1&l=3ab04c1b
51 
 
Texas Hill Country: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703390476388792.1073741852.100001535392717&type=1&l=b0
4d143db2 
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Texas Hill Country:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521585534569288.1073741828.100001535392717&type=1&l=cf4
3fc39cb 
 
Big Bend: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830975370296968&type=1&l=4a3256b6f8 
 
Sturgis: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832506750143830.1073741870.100001535392717&type=1&l=88
b44ab2b9 
  
  

 
  

 

Helmikuu, 2015 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521585534569288.1073741828.100001535392717&type=1&l=cf43fc39cb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521585534569288.1073741828.100001535392717&type=1&l=cf43fc39cb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830975370296968&type=1&l=4a3256b6f8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832506750143830.1073741870.100001535392717&type=1&l=88b44ab2b9
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832506750143830.1073741870.100001535392717&type=1&l=88b44ab2b9


 

Suomalaisten Naisten Yhdistys 

 
SNY on rekisteröimätön yhdistys, joka on toiminut Dallasin alueella vuodesta 1998. Yhdistyksen 

tärkein tehtävä on tukea suomalaisia naisia ja heidän perheitään sopeutumisessa amerikkalaiseen 

yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen laadukasta toimintaa, tietoa ja tukea, sekä 

sosiaalisia kontakteja. Suomalaisten naisten yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Kaikki 

toiminnan osa-alueet on organisoitu ja toteutettu vapaaehtoisvoimin. 

 

Toimintakauden aikana järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset,joiden yhteydessä 

kerätään pieni jäsenmaksu tapaamisten kulujen kattamiseksi. 

 

SNYn puitteissa jäsenet tapaavat säännöllisesti skräppäilyn/muiden kädentaitojen merkeissä, 

kirjakerhossa ja lenkkeillen. 

 

-Skräppäilyä on noin joka toinen viikko, yleensä tiistaisin klo 9.30 – 13.30 Kati Aution luona 

Coppellissa. Skräppäilyn lomassa nautitaan nyyttikestilounas. Lisätietoja Katilta, 

4autiota@gmail.com 

 

-Kirjakerho kokoontuu kerran kuukaudessa perjantaisin klo 12 Suomikoulun kirjastolla 

Irvingissä. Tällä hetkellä ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, vaan uusi tapaaminen sovitaan aina 

edellisen lopuksi 

 

-Lenkkeilijät/kävelijät kokoontuvat maanantaisin klo 8.30 Coppellin Andy Brown Park Eastissa 

pitkälle noin 1 ½ tunnin mittaiselle kävelylenkille. Kävelyporukasta lisätietoja Aino Aaltoselta: 

469-237-7452 

 

Jäseniä rohkaistaan järjestämään muitakin säännöllisiä toimintoja, tällaisia on aikaisemmin ollut 

esimerkiksi mammakerho, lasten puistotreffit, ruokakurssit, golfkurssit, espanjan opiskelu, line dancing 

yms. Vetäjäksi voi ryhtya kuka tahansa ja aiheena voi olla mikä tahansa suominaisia kiinnostava aihe. 
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Lisaksi SNY:n jäsenet järjestävät satunnaisia tapaamisia paikallisen kulttuuri- ja liikuntatarjonnan 

puitteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi teatteri-, konsertti- tai elokuvatreffit, museo- tai 

taidenäyttelykäynnit, juoksutapahtumat, lounastapaamiset, naisten illat tai vaikkapa yhteiset 

viikonloppumatkat. Vuosittain joulun alla suominaiset osallistuvat suomalaisen seurakunnan 

varainkeräykseen valmistamalla talkoilla joulumyyjäisiin suomalaisia jouluherkkuja. 

 

SNY tiedottaa tapahtumistaan ja toiminnastaan sähköpostilistan sekä facebook-ryhmän kautta. 

Sähköpostilistan ylläpidosta ja toiminnasta vastaa sihteeri. Listalle voi liittyä lähettämällä pyynnön 

osoitteeseen sihteerisny@gmail.com 

 

Facebook-ryhmä palvelee varsinkin ex tempore- tapahtumien järjestämisessä, esimerkkinä 

leffatreffit.https://www.facebook.com/groups/176243575788220/ 

 

SNYlla on myos blogi, jossa satunnaisesti päivitettyä ajankohtaista tietoa seka hallituksen jäsenten 

yhteystiedot. Blogiin on listattu myos hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä. 

http://dallassuominaiset.wordpress.com 
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Salibandya Dallasissa   

 

  

  

Dallasin alueella toimii osin suomalaisvoimin pyörivä salibandytoiminta. Toiminnan pohjana on vuonna 

2014 perustettu alueellinen salibandyliitto ”North Texas Floorball Association” eli NTFA. Liiton neljästä 

perustajajäsenestä kaksi ovat suomalaisia ja muutenkin suomalaiset ovat hyvin edustettuina 

toiminnassa. 

 

Pelejä löytyy sekä nuorille että vanhemmille ja kaikentasoiset pelaajat ovat tervetulleita. Kiinnostus on 

jo nyt kasvussa ja alamme lähestyä 100 aktiivisen pelaajan rajaa. Tavoitteenamme on saavuttaa 500 

jäsentä vielä tämän vuoden aikana. 

 

Toiminta on täysin vapaaehtoisten varassa ja kehittyy koko ajan. Vuonna 

2014 perustetussa aikuisten liigassa (North Texas Floorball League) 

pelaa jo noin 60 pelaajaa neljässä joukkueessa ja seuraavaan kauteen 

syksyllä odotetaan 7- 8 joukkuetta. Nuorten liigassa pelataan tällä 

hetkellä ensimmäistä kautta kolmella joukkueella ja noin 25 pelaajalla. 

Nuortenkin puolella on siis hyvin tilaa uusille pelaajille ja jatkossa aiomme perustaa omat sarjat eri 

ikäryhmille. 
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Mukaan pääsee ilman mitään aikaisempaa kokemusta ja pelivarusteet saa tarvittaessa lainattua 

aluksi. Maksutkin ovat kohtuulliset kun kaikki hoidetaan talkoovoimin. Pelejä on Flower Moundissa 

torstaisin (nuoret) sekä lauantaisin (aikuiset ja nuoret) ja Lewisvillessä maanantaisin(aikuiset ja 

nuoret). Toimintaa on myös ajoittain muilla paikkakunnilla (mm Ft Worth, White Settlement, Arlington) 

ja uusia pysyviä pelipaikkoja on käynnistysvaiheessa. Tarkemmat tiedot kuten paikat, ajat, 

ilmoittautumiset jne netistä www.ntfa.us tai sähköpostitse kim@ntfa.us. 

  

Tervetuloa mukaan! 

  

Kim Aaltonen 

NTFA 

 

Finnish-American Business Guild 

  

FABG:n eli bisneskillan tarkoitus on yhdistää suomalaisia ja suomalaisia firmoja sekä keskenään että 

paikallisten ihmisten ja yritysten kanssa. Tarjoamme ilmaiseksi neuvoja ja kontakteja yksilöille ja 

yrityksille, jotka toimivat tai haluavat toimia DFW alueella. Olemme osa suomalaisten kauppakamarien 

USA:n verkostoa. 

  

Päätapahtumamme on vuosittainen itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa juhlistetaan Suomen 

itsenäisyyttä ja palkitaan suomalaisia ja suomalaissyntyisiä high school-senioreita stipendeillä, jotka 

on nimetty Suomen presidenttien mukaan. Lisäksi järjestämme Hockey Night-iltoja ja kysynnän 

mukaan esitelmiä tai yritysvierailuja. 

  

Killan toiminta ei ole rajattu millekään pienelle piirille, vaan käytännössä kaikki, jotka ovat toiminnasta 

kiinnostuneita, ovat tervetulleita mukaan. Tapahtumiin voi osallistua, vaikkei haluaisikaan liittyä 

jäseneksi. Tervetuloa mukaan. 

  

http://www.fabg.org/ 

Lisätietoja saa esimerkiksi osoitteesta: sami.simula@okmetic.com 
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Lucky Bounce golf club 
 
DFW alueella toimiva Suomalaisille jasenille tarkoitettu golf seura. Seuran kautta jasenilla on myos 

mahdollisuus saada virallinen USGA handicap index. 

 

Jasenia Lucky Bounce:ssa on talla hetkella noin 50 ja vuosittaiseen toimintaan kuuluu mm. Kerhon 

mestaruuskisat alkusyksysta, reikapeli kilpailu kevaan aikana, “torstai golf” viikkokisa, Finnfun golf 

toukokuussa, Pikkujoulugolf ja kesaloma-aikaan “Kerttula Golf” suomessa. Kuluva vuosi on seuran 15-

vuotis juhlavuosi, joten varmasti jotain speciaalia keksimme myos vuoden varrella. Lucky Bounce 

toivottaa tervetulleeksi mukaan niin alan harrastajat kuin vasta golfia aloittelevat. 

 

Seuralla on facebook sivut https://www.facebook.com/LuckyBounceGolfClub jotka ovat avoimet 

kaikille ja lisatietoa jaseneksi liittymisesta seka muustakin saa 

emaililla luckybouncegolfclub@gmail.com  

  

Tervetuloa kolopallon pariin 

Samu Suni                       

Lucky Bounce Golf Club 

 

 

Suomalainen kirkko 

Dallasin alueen Suomikirkon kevään 2015 toiminta: 

  

Pääsiäismessu sunnuntaina, 26 huhtikuuta, klo 15.00. 

-Messulaulajat klo 14.00. Rippikoulu klo 13-14:30. Pyhäkoulu ja egg hunt, klo 15. 

Äitienpäivä/konfirmaatiomessu  sunnuntaina, 10.5. klo 15.00. 

-Messulaulajat klo 14.00. Konfirmaatioharjoitus klo 14.00. Pyhäkoulu klo 15. 
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Suomikirkon messut pidetään: 

  

Rejoice Lutheran Church 

532 E. Sandy Lake Rd. 

Coppell, TX 75019 

  

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

Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille elokuun 2015 loppuun mennessä. 

  

Messulaulajista ja Suomikirkon musiikkitoiminnasta lisätietoja: Ruusamari Teppo, 

ruusamari@yahoo.com 

Pyhäkoulusta lisätietoja: Sari Rautapää, sari.rautapaa@gmail.com 

Suomikirkon Dallasin alueen toiminnasta lisätietoja: Kati Järvelä: samumiika@yahoo.com 

Teksasin ja Kalifornian Suomikirkon toiminnasta lisätietoja: jarmotarkki@socalsynod.org tai (805)350-

1667 

  

Sydämellisesti tervetuloa mukaan osallistumaan ja tekemään yhdessä. 

  

TT Jarmo Tarkki, pastori 

 
                       Kuva: Orvo Välilä 
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Short Term Evolution – suomalainen Pop/Rock yhtye 

Tervehdys, Dallasin alueella toimii myos erittain energinen rock/pop bandi.  

Olemme noin reilun vuoden pitaneet yhta nykyisella kokoonpanolla ja tarkoituksemme on soittaa 

hyvaa bilemusaa ja luoda hyvaa fiilista seka suomalaisille etta paikallisille ystaville. Heitamme keikkaa 

noin 2-4 kertaa vuodessa kaikelle kansalle. Jos olet jarjestamassa suljettua tilaisuutta, juhlia, haita tai 

muuta vastaavaa, bandin ohjelmistosta ja kalustosta suurella todennakoisyydella loytyy tilanteeseen 

sopiva setti, luonnollisesti pienta korvausta vastaan.  

Rytmista ja hienosta menosta yhtyeessa vastaa seuraavat muusikot: 

- Janne, rumpali jonka tuplabasari resonoi Houstonissa saakka jetlagillatai ilman 

- Jani, tuo hieman erikoinen soolokitaristimme virittaa soinnut, soolot ja viimeisimmat muotivinkit 
kohdalleen 

-Tomppa, bassomaanikko, “ei ole olemassa raitista hanuristia tai laihaabasistia” 

- Pete, lyyrinen pianisti jota hyvin voi myos kutsua “kolmisointu” kiippari/hanuristiksi. Kts. edellinen 
kohta 

- Sampo, laulaja &amp; kitaristi jonka laulun raspi on ainoa joka vetaa vertoja komppikitaran huolella 

saadetylle soundille 

 

 

Helmikuu, 2015 



 

 

Tervetuloa Dallasin alueelle ja toivottavasti naemme teita sankoin joukoin keikoilla! Bandin tekemisia 

seka keikkojen aikatauluja voi seurata Facebookin “Kultapossukerhossa” ja lisatietoja bandiin liittyvista 

asioista voi tiedustella osoitteesta: 

finpate@gmail.com  

Kiitokset ja nahdaan pian ! 

 

 

 

Helmikuu, 2015 



 

Ystävänpäivätapahtuma Murrell puistossa 14.2.2015 

 

Kun vaimo nahkaliivimiehen kyytiin lähti ja muita huomioita 2/14/2015 
 
 

 
 
  
Ystävänpäivä, Valentine’s day. Hieman eri historia ja tarkoitus noiden sanojen takana. Molempia 
olemme matkalla juhlistamaan, vieressä vaimo ja takariveillä lapset ja niiden Ystävät. Lähivuosina 
sitten varmaan Valentiina tai -tino. Siis takariveillä. Tavoitteena tietty niemenkärki Flower Moundin 
Murrell-puistossa. Löytäisi vaan perille, kun jäi nuo lukulasit kotiin niin ei näe lukea noita 
postikortinkokoisia opaskylttejä... 
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Hieno paikka! Mäki laskee rantaan, pulkka puuttuu jos toki lumikin. Sattui laskiainenkin 
samalle viikonlopulle. Paikalla on jo kymmeniä suomalaisia seurustelemassa. Lapset omissa 
touhuissaan. Osa seikkailee rantakallioilla ja osa on pelaamassa, leikkimässä. Ei älypuhelimella vaan 
pesäpalloa ja yksi horjuu puujaloilla. Jopas jotakin! Valentines dayn krääsä loistaa poissaolollaan, 
seurakunta paistaa makkaraa nuotiolla ja nahkaliivimies urakoi lettuja Muurikassa. Sitä tietäisi 
olevansa oikeassa paikassa vaikka ei tunnistaisi kasvon kasvoa. 
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Saa siinä lettuja vääntääkin, yli kahdeksankymmentä suomensukuista paikanpäällä. Ja mikäs täällä 
ollessa, aivan mahtava ilmakin! Sen verran keväistäetta muutama likka kahlailee rantavedessä ja 
juttelee avantouinnista. Varoittelen lasinsiruista. Tekisi mieli ehdottaa että siivotaanpas tämä ranta 
talkoilla kuntoon. Ehkä ennen juhannusta? Päivän kohokohta oli meidän perheelle Hakkapeliittojen 
lupaama moottoripyörä-ajelu. Lapset ensimmäisinä jonossa ylikokoiset kypärät päässään. Harrikan 
kyytiin! Mutta että vaimokin. No, ehkä se sittenkin irtoaa se lupa ostaa prätkä tännekin. 
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Hienoa, että näitä tapahtumia järjestetään, ei se varmasti aina niin helppoa ole. Leipoa nyt kerralla 150 
laskiaispullaa. Kukahan vaahdotti kerman? Kiva kokoontua ja tavata. Ja hienoa että näihin 
osallistutaan.  Aika ainutlaatuista tällainen kuitenkin että ihmisiä ei tuo yhteen työpaikka, puoluetausta 
tai muu marttakerholaisuus vaan jokin laajempi; yhteys Suomeen.  Kiitos siis jälleen! 
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Ystävällisin terveisin, 
  

Harri 

 

Kuvat Orvo Välilä ja Johanna Heinonen 
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Dallas, vaikka mitä kivaa puuhaa! 

 

 

Muutimme Dallasiin reilu puolivuotta sitten Suomen Espoon perukoilta. Aluksi kaikki tuntui ihan liian 

suurelta, sekavalta ja vähän pelottavaltakin - ihan niin kuin kaikki uusi yleensä tuntuukin. Pikku hiljaa 

kotikorttelit ovat tulleet tutuiksi ja meidän perheen suosikkipaikoiksi ovat muotoutuneet seuraavat 

kohteet ja alueet Dallasissa. 

 

Kasvitieteellinen puutarha (Dallas Arboretum and Botanical Garden) jossa on kiva viettää aurinkoista 

päivää. Puutarhassa on kivoja eri teemojen alueita ja upeaa kasvillisuutta, lähinnä istuksia. Puistossa 

saa rennosti kulumaan iltapäivän kävellen ja rentoutuen. Ja jos ei halua mennä puistoon, lähijärven 

White Rock Lake-ympäristössä voi pöyräillä, kävellä ja leikkiä leikkipuistoissa 
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Akvaario (Dallas World Aquarium), joka itseasiassa on paljon enemmän kuin akvaario. Siellä käydään 

läpi maapallon eläimistöä ja kasvillisuutta alottaen puunlatvoista ja päätyen vedenalaiseen maailman 

haitunneliin, jossa pääsee tosi läheltä näkemään haiden uiskentelua. Paikka on rakennettu sisätiloihin 

niin, että luonnonvalo toimii ainoana valolähteenä ja osa näyttelystä (pingviinit) ovat jopa ulkotiloissa 

mikä tekee paikasta varsin 'ilmavan' ja miellyttävän vierailukohteen. Ja joka kerralla paikasta löytää 

jonkun uuden eläimen. Viime visiitillä seurasin haltioituneena muurahaiskarhun puuhastelua. Ikinä 

ennen en ollut moista eläintä nähnyt. 
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Dallasin eteläosassa sijaitseva Bishop Art Districtin ihanat eläväiset kadut muistuttavat Helsingin 

keskustan hulinaa. Sunnuntaibrunssi entisessä autotallissa maistuu hyvältä. Ja ihanan maitokahvin voi 

nauttia terassilla aurigon lämmössä. 

 

Klyde Warren Park (Woodall Rodgers Fwy) sijaitsee aivan Dallasin keskustassa. Siellä on lapsille 

mukava maksuton puisto, jossa voi kuumina kesäpäivinä juosta suihkulähteissä, kiipeillä, keinua ja 

aikuisille on puistossa päivittäin tarjolla mm. joogaa, erilaisia jumppatunteja sekä ulkoilmalukusali 

puiden varjossa. Aivan puiston läheisyydessä sijaitsee myös mukava, vierailun arvoinen Dallasin 

modernin taiteen museo. Erityisen kivoja ovat keväisin ja syksyisin kerran kuukaudessa pidettävät 

avointen ovien-tapahtumat, jolloin kaikki lähialueen museot ovat auki keskiyöhön saakka ilman 

sisäänpääsymaksuja. 
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Ja entisenä shanghailaisena pitää välillä käydä ihan vaan fiilistelemässä keskustan pilvenpiirtäjiä 

iltavalaistuksessa - kyllä siinä on jotain niin sanoinkuvaamattoman jännää tunnelmaa. 
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Tässä vain muutama kiva paikka mainitakseni. Silmät avoimina kulkeva löytää kaikenlaista uutta ja 

erilaista, mutta myös tuttua ja turvallista. 

 

Kiito Dallas, että olet ottanut meidät avosylin vastaan ja alat tuntua jo kotikaupungilta. 

 

Dallasterkuin, Viivi, Röllien ohjaaja. 
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Helmikuun reseptejä 

Helmikuussa hyvää, helppoa ja nopeaa ruokaa! 

 

 

 

Helppo lihamureke 

 

500 g jauhelihaa  

2-3 dl kermaviiliä 

1 sipulikeittopussi 

Maun mukaan pippuria 

 

 

Sekoita kermaviili ja sipulikeittopussi kulhossa. Anna 

sipulikeittoainesten turvota hetki kermaviilissä. Sekoita 

jauheliha ja kermaviiliseos keskenään. Lisää 

seokseen halutessasi pippuria tai muita mausteita. 

Suolaa ei tarvita, sillä sitä on sipulikeiton aineksissa. Voitele vuoka öljyllä tai voilla. Muotoile 

jauhelihasta mureke vuokaan. Paista uunissa 225 asteessa (400F) n 30-45 minuuttia, kunnes mureke 

on kypsä. 

 

Vinkki: pilko porkkanoita, sipulia, ruusukaalia, paprikaa tai muita lempivihanneksiasi ja asettele 

ne murekkeen vierelle. Kun mureke paistuu uunissa irtoaa murekeen neste ja imeytyy 

vihanneksiin, jolloin niistä tulee erittäin maukkaita! 

 

Tarjoa uunivihannesten, perunamuusin tai vaikka salaatin kera! 
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Riisimuro herkku ( Rice krispie treat) 

 

Helppo leivonnainen lasten kanssa tehtäväksi ja taatusti makea! 

 

 

150 g vaahtokarkkeja 

25 g voita 

6 dl riisimuroja 

 

1. Sulata voi kattilassa. 

2. Lisää vaahtokarkit kattilaan ja sulata vaahtokarkit miedolla lämmöllä voin sekaan. Seos on valmista, 

kun vaahtokarkit ovat täysin sulaneet. Siirrä kattila pois levyltä. 

3. Lisää riisimurot ja sekoita vaahtokarkkimassaan. 

4. Vuoraa vuoka leivinpaperilla, jonka voitelet kevyesti öljyllä tai voilla. 

5. Kaada massa vuokaan. 

6. Levitä massa tasaiseksi öljytyllä lastalla 

7. vartin kuluttua voit leikata levyn annospaloiksi. 

8. Säilytä jääkaapissa! Ovat parhaimmillaan samana päivänä syötynä 
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Paasotajan tehtävä sinulle 

Kurinalainen elämä, kuuliaisuus kirkolle ja Jumalan totteleminen ovat asioita, jotka tuntuvat monille 

aikamme ihmisille hyvin oudoille. Nykyajan mantra kuuluu pikemminkin näin: ”Who are you to tell me 

what to do?” 

 

Mitä nämä -- kurinalainen elämä, kuuliaisuus kirkolle ja Jumalan totteleminen -- voisivat merkitä meille 

nyt, paastonaikana vuonna 2015?  

 

Oletko koskaan katunut sitä, että et sanonut jotakin? Entä oletko koskaan katunut sitä, mitä sanoit? 

Arvaan, että useimmat meistä tunnistavat jälkimmäisen omaksi katumuksen aiheeksemme. 

Kurinalainen elämä tai itsehillintä voisi tarkoittaa meille paastonaikana vuonna 2015 sitä, että 

ajattelisimme, mitä aiomme sanoa, ettemme sanoisi, mitä ajattelemme.  

 

Tämä on neuvo, jota äitini vieläkin hokee. Ehkä sinunkin äitisi opetti näin. Mutta äitimme eivät 

keksineet tätä tärkeätä neuvoa. Kielen kontrolloimisen tärkeys löytyy Jaakobin kirjeestä (Jaak. 3:1-12). 

Vanha viisaus tulee siis Raamatusta -- vaikka ajatus varmastikin juontaa vieläkin kauemmaksi. 

 

Kielellä ja sanoilla on merkitystä. Niillä ylistäme Jumalaa, kehumme ja kannustamme lähimmäisimme 

mutta myös kiroamme toisiamme ja puhumme juoruja 

 

Tänä paastonaikana voisit lukea Raamatusta edellä mainitun Jaakobin kirjeen kohdan, jossa kirjeen 

kirjoittaja varoittaa itsehillittömästä kielenkäytöstä. Tämän lisäksi meidän kaikkien olisi syytä kerrata  

Joulukuu, 2014 
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Jeesuksen opetuksien tiivistelmä. Jos olet tosi kiireinen, voit lukea Jeesuksen kenttäsaarnan 

Luukkaan evankeliumista, 6:17-49. Jos innostut tästä, voit lukea vuorisaarnan Matteus 5-7. Tarvitset 

kaikkeen tähän korkeintaan puoli tuntia. Joshaluat vielä ajatella lukemaasi, varaa itsellesi yksi tunti.  

 

Hyvää paastonaikaa ja sydämellisesti tervetuloa Dallasin alueen Suomikirkon jumalanpalveluksiin: 

 

Pääsiäismessu sunnuntaina, 26 huhtikuuta, klo 15.00. 

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

 

Äitienpäivä/konfirmaatiomessu  sunnuntaina, 10.5. klo 15.00. -Messulaulajat klo 14.00. 

Konfirmaatioharjoitus klo 14.00. Pyhäkoulu klo 15. 

 

 Suomikirkon messut pidetään: 

 

Rejoice Lutheran Church,  

 532 E. Sandy Lake Rd.,  

Coppell, TX 75019 

 

Pastori Jarmo Tarkki  
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Viivi Almira 
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Varapuheenjohtaja 
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Pallerot & Pellet 
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Helena Tiainen  
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