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Joulukuu 2005

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Puheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan PalstaPuheenjohtajan Palsta

Kevään koulupäivät:

15.1, 29.1,
12.2, 26.2,
12.3, 26.3,
9.4, 23.4,
30.4 (Vappu),
14.5 (Kevätjuhla)

Suomi-koulun Itsenäisyyspäiväjuhlaa vietettiin sun-
nuntaina Walnut Hill Lutheran Church kirkon tiloissa.
Koululle kokoontui pitkälle toistasataa suomalaista.
Teemana olivat tänä vuonna Linnan Juhlat.  Juhlan juonsi
kirjastonhoitajamme Leila Jäämuru.  Presidenttiparimme
Jussi Jääskelainen ja Ida Räinä toivottivat juhlavieraat
tervetulleiksi heti ovella ja kohotimme yhdessä maljan
suomen Itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Lasten riemuksi joulupukkikin ehti piipahtaa esitysla-
vallamme. Hänellä oli kuitenkin niin kiire, että tonttulakki
vain vilahti. Saimme nauttia kuoron kauniista laulusta, sekä
kuulimme kertomuksen Suomen historiasta. Isot Tex-
lapset pitivät mielenkiintoisen lippuesityksen, jota säesti
kauniilla viulunsoitolla ohjaaja Taru Parvin.

Juhlan lopussa nautimme makoisat kahvit ja kakut.  Kakut
olimme saaneet Suomen lipuin koristeltuina.  Minna
Lempinen - Närhi, Jaana Simula ja Heli Bergius loihtivat
meille mahtavat tarjoilut.

Varojen keräämiseksi koululle järjestimme myös tuttuun
tapaan jouluarpajaiset, joissa oli runsaasti suussasulavia
palkintoja omasta Suomi-puodistamme.   Pidimme juhlan
aikana myös hiljaisen huutokaupan.  Sydämelliset kiitokset
kaikille, jotka lahjoittivat palkintoja hiljaiseen
huutokauppaamme. Tämä takasi onnistuneen ‘fundrai-
saus’ tapahtuman.

Olen kiitollinen siitä, että joukossamme on paljon tosi
mahtavia vapaaehtoisia, joiden päämääränä on yhteinen
hyvä. Pidämme yhdessä huolen siitä, että juuremme ja
kulttuuriperinteemme välittyvat lapsillemme.  Olin tänään
kirjastolla ja siellä Katja Kinnunen veti hauskan, opetta-
vaisen ja hyvin valmistellun satutunnin pienimmille ‘oppilai-
llemme.’  Olen tosi kiitollinen, että jaksamme vetää
säännöllisesti näin monipuolista toimintaa!

Lämpimät kiitokset sinulle vuoden aikana tarjoamastasi
avusta, sekä tietysti vanhemmille ja lapsille ahkerasta
koulunkäynnistä.

Hyvää ja Rauhallista Joulua!
Sinikka

http://dallas.finnish-schools.org


Jouluterveisiä Ohjaajilta ja kirjastosta

KIITOS teille pikku Eskarilaiset
ihanasta ja antoisasta syysluku-
kaudesta  kanssanne! Olette olleet
eloisia, valoisia ja innokkaita oppilaita.
Suurkiitos myös apuohjaajillemme
Millalle ja Tomille!

On aika jättää tehtäväni seuraavalle
ja siirtyä taka-alalle, sillä Suomeen
muutto on lahestymässä. Kevätluku-
kaudella teitä tulee ohjaamaan
syyslukukaudella eka-tokaluokka-
laisten apuohjaajana toiminut Hanna-
Leena.

Lyhyt urani eskarien ohjaajana ja
muiden ohjaajien edustajana oli
todella antoisa ja opettava kokemus.
Kiitän kaikkia upeata vapaaehtois-
työtä koululle tekeviä saamastani
luottamuksesta ja tuesta. On ollut
hienoa tehdä työtä kanssanne.

-Tuleeko Joulupukki?
-Tulee, totta kai!
-Saiko hän toivekirjeen?
-Ihan varmasti sai!
-Entä - jos lahjat loppuu?
-Epäilet - vielä vai!
-Mahtaako mulle riittää?
-Sinulle - - - totta kai!

Lämminta Joulua toivottelee,
Sari

Joulu oveen kolkuttaa taas - kuin aina
ennen. Lapsikullat avatkaa, tulen
vieraaksenne. Taivaan tahtivaloa,
joulun rauhaa, onnea teille lahjanani
annan vakastani. Tule armas joulu!

Rauhallista joulua Pallero/Omppu
ryhmalle ja kaikille satutunnilla
kavijoille.

Toivoo Katja Kinnunen

KIRJASTOKUULUMISIA !

Syyslukukausi on mennyt vauhdilla ja
kovasti jo joulua odotellaan kirjas-
tollakin. Te olette viihdyttäneet ja
ilostuttaneet  meitä, Paulaa ja minua,
koko menneen syksyn kirjastolla ja
toivottavasti olette yhtä ahkeria
kävijöitä myös kevätlukukaudella.

Lainaukset ovat nousseet melkoisesti
viime keväisistä lainamääristä, mutta
sehän se on ollut tarkoituskin - saada
kaikki mukaan kirjojen maailmaan. Jos
ei aina jaksa lukea, niin  kirjastolla ole-
vasta suomipuodista voi käydä kui-
tenkin ostamassa jotain hyvää. Sieltä-
hän löytyy kaikki merkittävät herkut,
mitä kaipaamme Suomesta, ja lisäksi
leipäkauppa tekee meille joka keski-
viikko tuoretta ruisleipää, mitä on kiva
ostaa samalla kertaa. Nyt löytyy vielä
hyvät valikoimat jouluherkkuja, joten
olet tervetullut kirjastolle myös joulun-
alusviikollakin.

 Marraskuun aikana kirjastolla tehtiin
jälleen suur-inventaario, jonka tulok-
sena löytyi  taas lukemattomat mää-
rät hävinneitä kirjoja. Nyt pyytäisinkin
taas kerran tarkistamaan kaikki yö-
pöydät ja -laatikot kotona, jos vaikka
sinne olisi unohtunut joku kirjanen ja
palauttamaan ne kirjastolle pikim-
miten, niin saamme inventaarion
loppuunviedyksi.

Vuosi vuodelta tämä tapahtuma on
suurempi ja aikaavievämpi, joten
haluan jälleen kerran kiittää Teitä
kaikkia avustajia, joiden avulla saim-
me sen toteutettua. Erityiskiitokset
Marika Hyrylälle peräänantamat-
tomasta työstä sekä tietenkin meidän
toiselle kirjastohoitajalle, Paulalle. Hän
on tehnyt suunnattoman työn kirjas-
ton hyväksi, vaikka toimii myös suomi-
koulun röllien ohjaajana. Paula kuu-
luukin jo auttamattomasti “kirjastoka-
lustukseen”. Kiitos Teille kaikille.

Toivotan teille kaikille oikein rauhaisaa
ja lukukokemuksia täynnä olevaa
joulunaikaa!

Leila Jäämuru
kirjastonhoitaja

Ps. Kirjasto on auki ensi keskiviikkona
eli  21.12, joten vielä ehtii hakemaan
joulukirjat ja -herkut.

Nähdään kirjastolla



Suomikoulun Itsenäisyyspäiväjuhla

Suomikoulun lasten Itsenäisyyspäivä
juhlaa vietettiin 4.12.2005. Paikalla oli
lähes 200 parhainpiinsa sonnustau-
tunutta koululaista ja vanhempaa.

Juhla aloitetiin tuomalla paikalle
Suomen lippu ja laulamalla maamme
laulu - jonka jälkeen juhlaväki kohotti
maljan 88-vuotiaalle Suomelle.

Juhlan ohjelma haluttiin pitaa lyhyenä,
jotta juhlaväelle jäi aikaa nauttia toi-
sistaan, sekä pöydän antimista.
Tarjolla oli suomen lipuin koristeltuja
voileipiä sekä  Suomenlippu-kakku
kahvin kera.

Joka vuotiseen tyyliin, myös tänä
vuonna juhlaväellä oli mahdollisuus
osallistua arpajaisiin. Lisänä viime
vuosiin, tänä vuonna ohjelmassa oli
myös hiljainen huutokauppa, jossa
huutajilla oli mahdollisuus saada
tavaraa kirjoista Dallas Starsin t-
paitoihin ja mailaan - nimikirjoituksilla.

Hyvä Suomi !!

Lisää kuvia löytyy suomikoulun
sivuilta - sekä tietenkin kannattaa
kysyä kuvien ottajalta Salla Lauhaval-
ta!
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

KENEN SYNTYMÄPÄIVÄ?

Näin esitteen, jossa oli joulua tarkoit-
tava kysymys  Who’s birthday is it,
anyway? Tiedämme, että se on
Jeesuksen syntymäjuhla.Mutta
monelta se voi unohtua. Tai jäädä kai-
ken muun touhun peittoon.

Olin iloinen, että niin monet vanhem-
mat olivat lastensa kanssa perhei-
neen kirkossa laulamassa joulun lau-
luja, joissa tämä joulun  oikea sanoma
oli mukana. Tietysti  myös koulussa
on opetettu juhlan merkitys.

Joulu on ihmeellinen juhla. Sitä edel-
tää valmistelut. Lahjojen odotus on
jännittävää. Aattoiltaa, jolloin pukki
tulee, leimaa tietty salaperäisyys.

Vielä ihmeellisemmän sisällön tuo jou-
lun evankeliumi, kertomus Jeesuksen
syntymästä. On Marian ja Joosefin
matka Beetlehemiin, heidän  yöpymi-
sensä tallissa ja lapsen syntymä
siellä. Kertomus paimenista kedolla ja
kuva enkeleistä, jotka kertovat, että
meille on syntynyt Vapahtaja.

Jouluna taivas avautuu ja enkelit as-
tuvat luoksemme. He kuuluttavat
Jumalan taivaallista kunniaan ja rau-
haa tähän ihmisten maailmaan.

Joulu on kristikunnan juhla.  Mutta sen
sanoma on tärkeä kaikille. Hyvää tah-
toa ei ole liikaa, rauhaa kaipaa mieli
ja sitä tarvitsee maailma.

 JOULUKIRKKO joulupäivänä 25.12.
klo 18. Pyhäkoululaisten esitys,
kuoro. Kirkkokahvit.

Vuoden 2006 ensimmäinen MESSU
sunnuntaina 22. tammikuuta klo 15.

Huom! ei koulupäivä.

PYHÄKOULU alkaa jälleen torstaina
12.1. klo 17.30 (myös esirippikoulu).
Tied. Mervi Nieminen p. 469-
8557972.

LASTENHOITO  jatkuu jälleen tammi-
kuussa. Tied. Kati Autio p. 214-680
1451 ja Tiina Tarvainen 214-566
3958.

KUORO harjoitukset tiistaisin klo 19.
Tied. Leila Jäämuru p. 817-337 0036.
Uudetkin laulajat tervetulleita!

Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, ole
hyvä ja ilmoita siitä esim. pastorillle.

Kirkko: Rejoice Lutheran Church,
532 E. Sandy Lake Road, Coppell,
TX 75019, puh. 972-724 2323.

Joulun juhla menee ohitse, mutta olisi
hyvä, jos jotain jäisi sydämeen: pil-
kahdus taivaan valoa ja uskoa Juma-
lan hyvyyteen.

Rauhallista, mutta iloista joulua!

Päivö Tarjamo
Pastori
Puhelin 972-3043016 koti, 214-274
7867 m.



Ohjaajat:
Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Katja M Kinnunen
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Omput (1-vuotiaat)
Reija Patrakka
reija.patrakka1@luukku.com

Pellet   (2-vuotiaat)
Rani Valdermarsdotter-
Hanhisalo
469 - 363 9408
ragnheidurv@yahoo.com

Kirsi Varsa
kirpitk@yahoo.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Anne Jääskeläinen
972 - 539 5870
annesj@verizon.net

Röllit (4 -vuotiaat)
Paula Välilä
972 - 506 8296
orvo.valila@comcast.net

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Sari Kangasniemi
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Milla Impola

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Sari Piippo

Isot koululaiset (9+ -
vuotiaat)
Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat, suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Isot Tex-lapset
Taru Parvin
taru.parvin@sbcglobal.net

Johtokunnan jäsenet:
Tytti Lauhava-Kääriäinen,
rahastonhoitaja
972 - 522 9578
tylsaa@yahoo.com

Sinikka Dickerson
Puheenjohtaja
Historiikin Kerääjä
817 - 468 0241
sinikkad@aol.com

Lotta Huhta, Sihteeri
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Katja M. Kinnunen,
Vanhempien edustaja
214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

Jani Lehti, webmaster
817 - 307 5516
lepa@iki.fi

Sari Kangasniemi, ohjaajien
edustaja
972 - 745 6763
sari.kangasniemi@verizon.net

Mervi Nieminen,
varapuheenjohtaja

mervi.nieminen@charter.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2005

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Katja Kinnunen

Omput 1v. Reija Patrakka

Pellet 2v. Rani Valdemarsdotter-
Hanhisalo
Kirsi Varsa

Pupula 3 v. Anne Jääskeläinen

Röllit 4 v. Paula Välilä

Eskari 5-6 v. Sari Kangasniemi
Milla Impola

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Sari Piippo

Isot Koululaiset 9v.-> Minna Koskela
Markus Impola

Pienet Tex-lapset 3-5 v. Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Taru Parvin

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy
Tammikuussa ! Lähetä juttusi Katariinalle

katariina.keranen@luukku.com 20.1. mennessä.
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Hyvää Joulua &Hyvää Joulua &Hyvää Joulua &Hyvää Joulua &Hyvää Joulua &
OnnellistaOnnellistaOnnellistaOnnellistaOnnellista
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