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Puheenjohtajan Palsta 

 
"Joulupukki, Joulupukki, valkoparta vanha ukki, 
......."  laulettiin oikein urakalla ennenkuin Joulupukki löysi 
koulumme Kuusijuhlaan viime lauantaina. Kuulema Petteri 
Punakuono oli hukannut nenänsä ja muutamalta muulta 
porolta oli sarvia katkennut hurjassa vauhdissa, mutta hyvää 
kannattaa odottaa. Joulupukki oli niin mukava, ettei 
kukaan lapsistakaan pelännyt -ainakaan kovin pahasti- ja 
siitähän Joulupukki Joulumuorineen tykkäsi. Erityiskiitokset 
meidät muistaneelle Joulupukille! 
 
Ennen odotettua Joulupukin vierailua juhlamme Tervetuloa -
toivotuksen esitti Marcel Erkko. 'Teksastontut' Laura ja 
Hanna Kattilakoski johdattivat meidät läpi juhlan, jonka 
aikana saimme nauttia eri ryhmien mahtavista 
esityksistä Tuiki tuiki tähtösen, Joulupuu on rakennettu, 
Pakkasherran ja lopuksi Kulkuset laulujen kautta 
säestäjämme Anni Courtoisin johdolla. Mahtavat kiitokset 
kaikille esiintyjille! 
 
Ohjaajat Katariina (pallerot), Tiina ja Eveliina (omput & 
pellet), Misi ja Sari (röllit), Paula (eskari), Auli (1-2 -luokka) ja 
Krisse (isot koululaiset) olivat tehneet -jälleen kerran- 
suunnattoman työn juhlan onnistumiseksi. Sali oli lumen 
peitossa, lumilyhdyt loistivat, kuusia kasvoi siellä ja täällä, ja 
NE tärkeimmät lapsi-Tähdet kaiken keskellä olivat niin 
kauniisti juhla-asuissaan valmiina suureen joulujuhlaan. 
Vanhemmat, voitte olla todella ylpeitä koululaisistanne, he 
ovat todella tehneet kovasti töitä koko syksyn ja nyt oli juhlan 
aika. 
 
Todistusten jaon ja Joulupukin vierailun jälkeen siirryimme 
nauttimaan vanhanajan Riisipuuro-sekahedelmäsoppa -
aterian, jonka olivat loihtineet Jaana Kattilakoski, Auli Ikonen 
ja Paula Välilä. Makoisat karjalanpiirakat oli tehnyt Juliet 
Kaarto, joka huolehti myös meidän kahvituksesta. Kaikille 
näille naisille Suurkiitokset! 
 
Kaiken tämän hyvän keskellä meillä oli myös myyjäiset, joihin 
kirkon varainhankintatoimikunnan naiset olivat tehneet 
jouluruokia, joulukakkuja ja joulukoristeita. Kauppa kävi ja 
monen perheen joululaatikot ovat nyt pakastimessa valmiina 
odottamassa Jouluateriaa. Makean (suklaan) ja suolasen 
(salmiakin) myynnistä huolehti kirjastohelpperimme Nina 
Pirhonen ja kaikesta kauniista korutaiteilija Lilli 
Lehtonen. Kiitokset Teille kaikille! 
 
Lopuksi osa Suomi-yhteisön jäsenistöstä (johon me kaikki 
kuulumme) jäi siivoamaan, ja kaikille Heille 
SUURKIITOKSET, teitte Joulun ajan hyvän työn! 
Kohtapuoliin tulet myös löytämään www.Suomi-koulu.com  -
sivuiltamme kuvaajamme Orvo Välilän näkemyksen 
joulujuhlastamme 'linssin kautta' , käy tsekkaamassa. Kiitos 
Orvo jälleen kerran ajastasi hyväksemme! 

Yleisesti vuoden lopussa on hyvä ilmaista se suuri 
kiitos kaiken kansan kuulleen/nähden Teille kaikille, jotka 
olette tavalla tai toisella auttaneet ja tukeneet Suomi-koulua 
kuluneen vuoden aikana. Suurkiitokset kaikille tavara-, kirja- 
ja rahalahjoituksia antaneille -erityiskiitokset Sami Simulalle 
ja Walfrid Huskoselle, isojen koululaisten 
asiantuntijaluennoitsijoille -Jaana Kattilakoski, Seppo Vesala, 
Irene Erkko ja Ragnheidur Valdemarsdottir-Hanhisalo, kaikille 
kahvituksessa auttaneille, meidän mahtaville 
nuorille apuohjaajillemme -Viivi Räinä, Laura ja Hanna 
Kattilakoski, Marcel Erkko ja Jasmin Farhadi, Satutäti Mervi 
Keräselle keskiviikkoisista satutunneista kirjastolla ja 
kaikille Suomi-koulun jäsenille.  
 
Kaikkein suurimmat kiitokset tulevat kuitenkin ohjaajille 
heidän mahtavasta työpanoksestaan meidän kaikkien 
lapsiemme hyväksi. Kaiken kruununa Suurkiitokset ansaitsee 
myös Suomi-koulun johtokunta, ilman johtokuntalaisiamme 
emme saisi edes käydä Suomi-koulua. Juuri he päättävät 
koulupäivistä ja -paikasta, hankkivat kirjamateriaalit 
Suomesta, etsivät uudet ohjaajat, kouluttavat ja ohjaavat 
uudet johtokuntalaiset ja ohjaajat koulun tavoille, kokoustavat 
ja luovat sekä ylläpitävät suhteita, päivittävät ja luovat 
webbisivumme, huolehtivat jäsenmaksuista ja kaikista 
koululle tulevista maksuista, tekevat verotodistuksemme ja 
huolehtivat kassavirrastamme, tekevät Suomi-koulun 
lehden, organisoivat ja yrittävät aina tehdä 
parhaansa, kuuntelevat oppilaiden vanhempien toiveita, 
..... juuri He pyörittävät kouluamme ja saamme olla heille 
kaikille todella kiitollisia koulustamme. Kiitos Krisse, Tuija, 
Anni, Paula, Kata, Jani, Mervi K. ja Mervi N. Teidän 
sydämenne on puhdasta kultaa! 
  
KIITOS! 
  
Oikein Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Menestystä ja 
Onnea Vuodelle 2009!  Tämä vuosi oli mahtava, voimmeko 
vielä tästä parantaa, vain sinä voit siihen vastata. Ota haaste 
vastaan, jää/tule luoksemme ja anna lapsillemme jotain mitä 
he voivat ja haluavat odottaa. Ole ylpeä Suomalaisuudestasi 
ja tuo/anna siitä siemen koululaisillemme. 
Me ja vain Me voimme tehdä sen. Lapsemme odottavat sitä 
meiltä  - juuri niin, Sinulta ja Minulta! 
  
  
Leila Jäämuru 
Suomi-koulun pj., joka on todella ylpeä Teksasin Suomi-
koulusta 
  
  
Ps. Kaikille Teille, joilla matka jatkuu Teksasista muualle tai 
muuten olette estyneet jatkamaan mukanamme  -kaikkea 

hyvää elämäänne ja 'syvä kumarrus' kiitosten kera.    

http://www.suomi-koulu.com/
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Joulun taikaa etsimään, lähti cowboy Pohjolaan. 
Mitä kaikkea mukavaa, Joulu tuokaan tullessaan? 

 
Tonttu matkaoppaana rientää suomalaista Joulua näyttämään, 

ja cowboyn toiveet mieli hyvin täyttämään. 
 

Tonttu vie cowboyn tummaa taivasta ja revontulia katsomaan, 
ja sitä, kuinka Joulu saa kaikki tähdetkin loistamaan. 

 
Cowboy näkee myös oikean joulukuusen ja  tonttuja askareissaan, 

sekä  hilpeää leikkiä ja joulun tunnelmaa. 
 

Tonttu näyttää cowboylle myös pakkasta ja lunta, 
cowboy ihmeissään miettii –onko valkea Joulu unta. 

 
Cowboy palaa hyvällä mielellä  reissultaan, 

ja kiittää tonttua: olen päässyt joulun tunnelmaan”. 
 

Rauhallista Joulun aikaa kaikille! 
 

  
kuvat: Orvo Välilä - lisää kuvia www.suomi-koulu.com 



 
 

  
 
 
Kiitos mukavalle ja reippaalle  eka-ja tokaluokan 
ryhmälle kuluneesta syyslukukaudesta! 
 
”Tähtiyön ja lumen aikaa, ilmassa on joulun 
taikaa.  
Lahjat, puurot, joulukuusi, odotus on aina uusi.  
Juhlikaamme ilon myötä, vieläkö on monta 
yötä?” 
 

 
 
Iloista Joulua kaikille Eskarilaisille ja heidän 
vanhemmilleen!  

  
Kiitos kaikille Eskarilaisille antoisasta 
Syyslukukaudesta. Olette osallistuneet suurella innolla 
oppitunneille ja on ollut ilo toimia ohjaajanne. Odotankin 
jo malttamattomana ensi vuoden kevätlukukautta.  

Toivotan hyvää ja rauhallista Joulun aikaa 
kaikille, Auli-ope 
   Erityiset kiitokset apuohjaaja Lauralle. Rauhallista Joulua ohjaajille sekä kaikelle 
Suomikoulun väelle!  

”Lumiset oksat vihreän puun,  
kimmeltää valossa jouluisen kuun. 
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Haluan toivottaa oikein Hauskaa Joulua ja 
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2009 kaikille Suomi-
koulun ohjaajille ja apuohjaajille. Kiitos myös kaikille 
niille suurenmoisille ihmisille, jotka tekevät 
vapaaehtoistyötä Suomikoululle. On ollut ilo 
työskennellä kanssanne. Suuri kiitos 
työpanoksestanne. 

Katselen tähtien hopeista nauhaa, 
toivotan jouluusi lämpöä, rauhaa.” 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jouluterveisin   

 Paula Välilä 
Paula Välilä Eskarien ohjaaja 
Ohjaajien edustaja  
  



 
 

 
 

 

 
 
 
Kirjastokuulumisia Joulun aikaan! 
   
Tuiki tuiki tähtönen, ..... laulun sanoin kirjastollakin on 
kuluneen vuoden aikana tuikkinut monta Tähtöstä, jotka 
ovat auttaneet löytämään Teille sopivia kirjoja ja 
elokuvia, makoisia karamelleja ja suussasulavia suklaita 
puhumattakaan maanmainiosta kahvista, jonka kirjasto 
sinulle tarjoaa joka kerta vieraillessanne tykönämme. 
Tuntuu uskomattomalta, että jälleen on Joulu ja aika 
hiljentymisen! Mihin tämä aika kuluu vai kuluuko se 
mihinkään? Ehkä meidän kaikkien on taas aika miettiä 
näitä asioita Joulun aikaan ja priorisoida oman aikamme 
käyttöä. Voin kuintenkin suositella Teille kaikille -
kirjastolla aika pysähtyy ja kaikki mitä sieltä löydät ja 
lainaat, antaa Teille vain valmiimmat eväät kohdata kiire 
ja hoppu :)) 
  
Haluan kiittää kirjastollamme Tuikkineita Tähtiä: 
maanantaisin Ninaa ja Ritvaa - keskiviikkoisin Millaa, 
Juliettia sekä Paulaa - perjantaisin Satua ja Tyttiä, ilman 
näitä Naisia ei kirjasto pyörisi eikä Teillä olisi lainattavaa. 
Erityiskiitokset myös Helena Tiaiselle, joka on pitänyt 
meidät kaikki 'makeassa' ja huolehtinut yhä enenevässä 

määrin lisääntyneet tavaratilauksemme Suomi-puotiin. 
KIITOKSET NAISET ! 
  
Joulukuussa kirjasto on auki ihan normaalisti viela 21. 
asti joulukuuta, mutta sen jälkeen seuraavina kahtena 
viikkona vain TIISTAISIN eli 23. ja 30. päivät joulukuuta. 
Se miksi päivät on jouduttu siirtämään tiistaille johtuu 
siitä, että saamme silloin vielä toimitettua teille leipää 
(maanantaina se ei onnistu). Muistattehan myös 
mahdollisuuden tilata Julietilta karjalanpiirakoita jouluksi! 
Puodista löytyy myös valmiita lahjapakkauksia 
opettajille, valmentajille, naapureille, ystäville, perheelle, 
....... lisäksi mahdottomasti erilaisia hyviä suklaita, 
salmiakkia, hedelmäkarkkeja, hedelmäkuulia, 
lakritseja useampaa makua, sinappia, kahvia, mehuja, 
GLÖGIÄ pimeneviin ja kylmiin iltoihin  -siis kaikkea mitä 
tarvit Joulun odotukseen ja itse sen viettämiseen-  meiltä 
löytyy jopa kirjojakin ja hyviä uusia DVD-elokuvia ;o)) 
  
Tule käymään ja ***tuiki yhdessä kanssamme, 
  
-Leila ja Tähdet-  

 
***************************************************************************************************************************** 

 
 
 
 

Oikein Ihanaa Joulunaikaa kaikille Palleroille ja 
heidän vanhemmilleen ! Koulu jatkuu taas iloisissa 
laulu- ja leikkitunnelmissa tammikuussa :) 
 
 
Pallero-ohjaaja  
Katariina 

 
 
 
Tapahtumarikasta joulua kaikille pienille 
satutuokiolaisille! 
Tammikuussa taas tavataan satujen merkeissa. 
  
Terkuin, Satutäti Mervi 
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ISOJEN KOULULAISTEN SYKSY 2008 
 
Isojen koululaisten syyslukukauden 2008 
ohjelmaan kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta 
voitaisiin tarjota heille mahdollisimman 
mielenkiintoista, kehittävää ja vaihtelevaa opetusta 
ja toimintaa. Päädyttiin monipuoliseen ratkaisuun, 
jossa jokaisella suomi-koulukerralla opetusta oli 
antamassa kunkin aiheen  asiantuntija, joita olivat 
Jaana Kattilakoski, Seppo Vesala, Kristiina Ahlfors, 
Irene Erkko ja Ragnheidur Valdemarsdottir-
Hanhisalo. 
 
Syyskuun biologian tunnilla opittiin ihmisen 
anatomiasta ja fysiologiasta. Tutustuttiin 
stetoskooppiin ja otoskooppiin. 
 
Lokakuussa yhteiskuntaopin tunnilla käytiin läpi 
Suomen valtiomuodot, keskusteltiin presidentin, 
hallituksen ja eduskunnan tehtävistä sekä 
selvitettiin Suomen vaalitapa. Käsityötunnilla 
tutustuttiin ompelukoneen toimintaan ja osiin sekä 
opittiin leikkaamaan kaavan mukaan kangasta. 
Ommeltiin suoraa saumaa koneella ja 
lopputuloksena jokainen sai itse ompeleman 
tyynyliinan, joka pujotettiin tyynyn päälle. 

 
 
 
Marraskuun uskontotunnilla tutustuttiin 
maailman eri uskontoihin ja selvitettiin niiden 
levinneisyyttä. Tarkemmin perehdyttiin islamin 
uskoon, buddhalaisuuteen ja kristinuskon 
pääpiirteisiin. Kotitaloustunnilla opittiin leivontaan 
liittyviä termejä ja mittayksiköitä. Leivottiin 
marjamuru, joka paistettiin lopuksi uunissa. 
Luokkakuva otettiin 8.11. koulukerran yhteydessä. 
 
Joulukuun 13. vietettiin perinteistä joulujuhlaa.  
 
2009 kevätlukukauden ohjelmaa ollaan 
parhaillaan luomassa. Tulossa on uusia ja 
mielenkiintoisia oppiaineita. Tästä lisää lähiaikoina. 
 
Eri alojen tietäjät ja taitajat ovat tervetulleita 
osallistumaan kevätlukukauden opetukseen. Oletko 
käsityön, puutöiden, historian tai jonkin muun alan 
innokas harrastaja? Ota rohkeasti yhteys suomi-
koululle – anna lahjasi lastemme hyväksi! 
 
Hyvää ja Rauhallista Joulua ! 
Isot koululaiset ja Kristiina Ahlfors 
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Joulutervehdys ulkosuomalaisille A.D. 2008 
 

Joulurauhaa! 
 
Yksi suosituimmista virsistämme alkaa sanoilla ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt.” 
Tekstin muotoili saksalainen Dietrich Bonhoeffer Toisen maailmansodan loppuhetkillä vähän ennen traagista kuolemaansa. 
Virsi on kuitenkin toivoa täynnä, siksi sitä kannattaa laulaa myös jouluna kaukana kotoa. Neljännessä säkeistössä todetaan: 
 
”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, 
vahvista ääni toisen maailman, 
niin että uuden virren sävelillä 
kuulemme kansasi jo laulavan.” 
 
Tänä vuonna saamme viettää joulua varsin erikoisissa tunnelmissa. Pelon aikakausi jatkaa maailmassa etenemistään. Sen 
aiheuttaa pahuus, joka saa käsittämättömiä ilmenemismuotoja milloin Intiassa, milloin Nigerian sisämaassa, Afganistanin 
vuorilla, Etiopiassa, Georgiassa tai vaikkapa Kauhajoella. Pahan valta näyttää vain kasvavan ympärillämme. Se on 
vaanimassa myös suomalaisessa joulunvietossa, elimmepä missä päin maapalloa tahansa.  
 
Onneksi juuri joulu muistuttaa toisesta mahdollisuudesta: hyvyyden voimista, jotka ovat ääni toisesta, Jumalan maailmasta. 
Nuo hyvyyden voimat huipentuivat Jeesuksen elämäntyöhön: riemullisen ylösnousemuksen ohella hänen sanomaansa 
Jumalan valtapiiristä, jossa vallitsee oikeamielisyys, ilo ja rauha, jotka Pyhä Henki antaa. Tuossa valtakunnassa kaikki 
kyyneleet pyyhitään silmistämme ja sydämemme iloitsee toivon ja Jumalan rauhan lupauksista. Tuo rauha sisimmässä, 
perheissämme ja seurakunnissamme on mahdollista saavuttaa jo nyt, kuten moni teistä tietää kertoa. Se kuuluu myös tähän 
maailmaan. Siksi Kristuksen, Rauhanruhtinaan syntymää kannattaa juhlia tänäkin jouluna. 
 
Kristus syntyi arjen keskelle ja oli kaikessa kiusattu, jotta voisi kiusattuja auttaa. Hän on maailman valo, ihmiskunnan ainoa 
toivo, Vapahtaja. Tämä joulu on annettu sinulle ja läheisillesi sitä varten, että ymmärtäisit tämän. Kun näin tapahtuu, silloin 
Jeesuksen synnyinseimi löytyy jo sydämestäsi. Onneksi olkoon! 
 
”Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, 
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. 
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. 
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!” (VK 600: 3) 
 
Kaikkia ulkosuomalaisia joululämmöllä ajatellen ja siunaten 
 
Piispa  Wille Riekkinen 
 
Suomikirkko kiittää Suomi-koulua hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
  
  
Terveisin Irene ja Seppo 
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Suomi-koulun luokat ja Ohjaajat 
Syksy 2008 
 
Pallerot (0-1v.) 
Katariina Keränen 
katariina.keranen@gmail.com 
 
Omput (1-2v.) 
Tiina Moilanen 
moilanen.tiina@gmail.com 
 
Eveliina Palenius 
eveliinapal@gmail.com 
 
Pellet (2-3v.) 
Tiina Moilanen 
moilanen.tiina@gmail.com 
 
Eveliina Palenius 
eveliinapal@gmail.com 
 
Rollit (3-4v.) 
Misi Asunmaa-Mäkinen 
misi1@verizon.net 
 
Apu-ohjaaja 
Sari Rantanen 
santtulimami@gmail.com 
 
Eskari (5-6v.) 
Paula Välilä 
paula_valila@verizon.net 
 
Eka-Tokaluokka(7-8v.) 
Auli Ikonen 
auli.ikonen@gmail.com 
 
Isot Koululaiset (9+v.) 
Kristiina Ahlfors 
ja vaihtelevat luennoitsijat 
 
Apu-ohjaajat: 
Marcel Erkko 
Jasmin Farhadi 
Hanna Kattilakoski 
Laura Kattilakoski 
Viivi Räinä 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suomi-Koulun Johtokunta  
Syksy 2008 
 
Puheenjohtaja 
Leila Ylinärä-Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 
214 228 2429 
 
Varapuheenjohtaja 
Kristiina Ahlfors 
kriahlfors@gmail.com 
 
Sihteeri 
Anna-Riikka Courtois 
anniparvi@hotmail.com 
 
Rahastonhoitaja 
Tuija Räinä 
tuija22@hotmail.com 
 
Ohjaajien Edustaja 
Paula Välilä 
paula_valila@verizon.net 
 
Vanhempien Edustaja 
Mervi Keränen 
mervi.keranen@yahoo.com 
 
Tiedottaja 
Mervi Nieminen 
mervi.nieminen@verizon.net 
 
Suomikoululainen 
Katariina Keränen 
katariina.keranen@gmail.com 
 
Webmaster 
Jani Lehti 
jani.lehti@gmail.com 
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