
Jouluna aikaa, joulun
taikaa...

Tämä vuosi on ollut äärettömän rankka meille kaikille, eri tavoilla.. Monelle
meistä ei varmasti tule ikävä legendaarista vuotta 2020.. Ensi vuosi ei vielä
ala varmastikaan yhtään sen paremmin, ainakaan täällä USA:n puolella.
Valoa on kuitenkin tunnelin päässä kun vuosi 2021 etenee.

Tämä vaikea ajanjakso on toivottasti tuonut moneen perheeseen myös
hyvää siinä mielessä, että kiireinen elämä harrastusten parissa on
hiljentynyt, ja perheet ovat voineet viettää enemmän aikaa yhdessä. Tämä
joulu antaa monelle mahdollisuuden nyt juuri tähän, sillä monen kiireiset
matkasuunnitelmat saattoivat mennä mönkään.
Nyt on kuitenkin aika kohta rauhoittua joulun viettoon rakkaiden kanssa,
pitää perhe turvassa ja keskittyä viettämään laatuaikaa pienessä piirissä.

Suomi-lehti toivottaa kaikille oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua!
Ja parempaa Uutta Vuotta 2021!

Pian on aika rauhoittua ja ladata akkuja..Tässä lehdessä

Puheenjohtaja - 2
Suomi-koulu - 3

Puuhanurkka - 6
Kirjasto&Puoti - 8

Dallasin Daamit - 9
Koirakulma - 10

FABG -  11
Suomikirkko - 12

Mainoksia  - 14
Kuukauden kuvat - 15

Joulukuu 2020

https://www.suomi-koulu.com/news


Pj. Leila Jäämuru

Kiitos pääohjaajallemme ja
johtokuntajäsenellemme Iida Leppärannalle
haastavan koronavuoden  läpiviemisestä
opetustilanteissa lastemme hyväksi. Kiitokset
myös nuorille apuohjaajille sekä kaikille
Suomi-koulun jäsenille, kävijöille ja
koululaisille. Kiitos myös koulumme
johtokunnalle heidän uutterasta työstä
koulun toiminnan eteen.  Erityiskiitokset
Ninalle todella työntäyteisestä vuodesta, ja
etenkin kaikesta hyvästä mitä olet tehnyt
koulun, kirjaston ja etenkin puodin eteen.

On vuosi melkein lopussa ja suurten
kiitosten aika Teille kaikille, jotka olette
tänä raskaana vuotena kulkeneet samaa
matkaa kanssamme, auttaneet,
tukeneet, uskoneet, luottaneet ja olleet
yhdessä tekemässä!

Suomi-koulumme pyrkii

ylläpitämään lasten suomen

kieltä kaikin mahdollisin keinoin

miten sen täällä voimme

järjestää.

Koululla on kaikki mahdollisuus jatkaa
ansiokasta matkaa. On tekijöitä, joiden
sydän on täynnä rakkautta ja
anteliaisuutta, on mahtavia koululaisia,
jotka nauttivat käydä koulussa, on aivan
ihanat vanhemmat, jotka omien kiireiden
keskellä muistavat kuinka tärkeää on
säilyttää omat juurensa ja sen kautta myös
vahva identiteetti, joilla luodaan oma
paikka tässä maailmassa. 

Nuorten tulevaisuus on meidän
vanhempien käsissä, on hyvä muistaa
kannustaa, luoda unelmia nuorille ja uskoa
heidän tekemisiinsä, nähdä heidän
toiminnassa nuoren oma usko itseensä, ja
antaa hänen unelmoida ja elää täysillä! 
 Suomi-koulumme pyrkii ylläpitämään
lasten suomen kieltä kaikin mahdollisin
keinoin miten sen täällä voimme järjestää.
Tuomme heille kieltämme eri tavoin
lähemmäksi ja helpommaksi käyttää.

Koulumme panostaa tunneilla suomeksi
puhumiseen sekä erilaisiin yhteisiin
kulttuuritapahtumiin, joilla tuomme
suomalaisuutta eri muodoin esille. Kevään
koulukerrat ovat suomalaisuuteen
tutustumista eri tavoin huomioiden
valitsevan koronatilanteen. Lapset ovat
tulevaisuus, ole siis mukana tekemässä
uutta ja antoisaa kevättä.

Muiden maailman Suomikoulujen ohella
koulumme osallistui tämän Mimmit maailman

ympäri-konsertin tekoon. Lähetimme konserttiin
myös omat kiitospäiväterveisemme, jotka näet

konsertin aikana musiikin lomassa.

Kaikille oikein hyvää, rauhallista ja lämmintä
joulua! Pidetään hetki vapaata, nautitaan
joulusta ja läheisyydestä. Palataan kouluun
16.tammikuuta, ole kuulolla!

Linkki

https://www.youtube.com/watch?v=rvh-lT0qDbs&feature=youtu.be&ab_channel=Mimmitmusic


Suomi-koulun uutisia

Tämän vuoden viimeinen koulukerrta oli

12 joulukuuta Andy Brown Puistossa

Coppellissa. Poikkeuksellisesti

kokoonnuimme illalla klo. 17.17. Kaikki

lapset saivat joululyhdyn, joita käytettiin

jouluparaatissa. Jouluparaati kulki

puistossa olevien joulukuusten ja valojen

lomassa. Illan päätteeksi lapset saivat

lyhdyt kotiin. Paraatiin yhdeydessä

lauloimme perinteisiä Suomalaisia

joululauluja kuten Tonttujen Jouluyö ja

Petteri Punakuono. Lopuksi

kokoonnuimme nauttimaan kuumaa

kaakaota, glogiä, piparkakkuja, ja

suklaata.

Toivon kaikille hyvää joulua ja onnellista

uutta vuotta! Nähdään taas tammikuusa.  

Iida 



Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.

Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.

Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO

KLIKKAA LINKKEJÄ

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

Suomi-koulu jatkaa toimintaa taas ensi

vuonna! Seuraa Suomi-koulun nettisivuja ja

sosiaalista mediaa jossa ilmoitamme

ajankohdan ja paikan. Nähdään 16.1.2021!

https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
http://www.suomi-koulu.com/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
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Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden

vitsi

Rakenna 

sanoja

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

JOU-LU-LAH-JA

Mitä jouluna toivoisin,
pukin pajasta pyytäisin?
Pyytäisinkö paitasen,
auton, nuken, hevosen?
Pyydän ilon, onnen aikaa
ja sulle suurta joulun taikaa!

MEIDÄN ISÄ ON NIIN NOPEA, ETTÄ…

Ensimmäinen poika sanoo: – Meidän isäpä
on niin nopea, että kun isä tiputtaa omenan
kerrostalon viidennestä kerroksesta, ehtii isä
ottaa sen kiinni alhaalta.

Toinen poika sanoo: – Meidän isä onkin niin
nopea, että kun isä juoksee taloa ympäri,
niin voi nähdä hänen takapuolensa vielä
vilahtavan sen nurkan taakse jonne isä
suuntaa.

Kolmas poika sanoo: – Vaan meidän isäpä
on niin nopea, että kun siltä loppuu neljältä
työt niin se on jo varttia vaille kotona.

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Kuukauden
kysymys

Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä

Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto

netistä alla olevista linkeistä!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

Milloin maapallolla satoi lunta
ensimmäisen kerran?

ON arveltu, että maapallon il makehässä on

voinut olla ve sihöyryä, vettä, lunta ja jää -

kiteitä jo noin 4 miljardia vuotta sitten.

Maa on noin 4,6 miljardia vuotta vanha,

joten kyse olisi hyvin varhaisesta vaiheesta.

Toisaalta on myös arveltu, että Etelä-

Afrikan Pongolan ja Witwaterstrandin

alueilla mahdollisesti jäätikköympäristössä

syntyneet kivet osoittavat, että siellä satoi

lunta 2,9 miljardia vuotta sitten. Varmoja

todisteita kumpanakaan ajankohtana

maapallon pinnalle sataneesta lumesta ei

kuitenkaan ole. Maankuoren kerrostumista

on sen sijaan löydetty noin 2,3 miljardia

vuotta vanhoja jäätiköiden kerrostamia

kiviä. Koska jäätiköt ovat tiivisti

pakkautunutta lunta, tämän perusteella

voidaan todeta, että ensimmäiset varmat

merkit lumisateista maapallolla ajoittuvat

tuohon ajankohtaan. 2,3 miljardia vuotta

on niin kaukana menneisyydessä, että

sellaista aikaväliä on vaikea ymmärtää.

Tuolloin maapallolla ei vielä ollut yhtään

ihmistä eikä muita eläimiä tai kasveja. Oli

vain leviä, bakteereja ja sieniä. 

Juha Pekka Lunkkamaaperä

Geologian professori

Oulun yliopisto

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

t. Kirjaston väki

Suomi-koulun kirjastoon tilataan
Suomesta aikakauslehtiä lainattavaksi. Ne
ovat tällä hetkellä Eeva, Erä, Voi Hyvin ja
Aku Ankka. Koko vuoden Tekniikan
Maailmat ja Vauva-lehdet ovat myös
lainattavien lehtien joukossa. Ensi vuoden
alusta lisäämme vielä muutaman uuden
lehden valikoimaamme, joten olkaa
kuulolla.

Oletteko lainanneet tarpeeksi luettavaa
jouluksi? Kirjaston Facebook sivulta
löydätte listat tämänhetkisestä
kirjavalikoimastamme linkki. Voitte
tiedustella kirjojen saatavuutta Ninalta
(WhatsApp 972-693 8782), ja hakea
valitsemanne kirjat hänen luotaan Flower
Moundista.

Viimeiset yhdeksän kuukautta Suomi-
koulun puoti on toiminut vain
verkkokauppana. Tilaamalla puodista
tuette Suomi-koulun toimintaa, sillä
saadun tuoton käytämme koulumme
lasten hyväksi. Suuret kiitokset kaikille
asiakkaillemme! Ilman teidän panostanne
emme pystyisi järjestämään esimerkiksi
viikonloppuleirejä.

Jouluun on vielä toista viikkoa, ja puoti on
auki kaikkina päivinä, myös viikonloppuisin,

joten vielä ehditte hyvin hankkia herkkuja
joulupöytään ja pukinkonttiin. Erityisesti
joulumyyntiin hankittuja makeisia on vielä
saatavilla. Tästä linkistä pääsette kätevästi

puodin verkkokauppaan.

Toivotamme kaikille oikein rauhallista
joulun aikaa!

t. Kirjaston väki

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/posts/3935132836519664
https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


Viimeisimmän kerran Dallas-Fort Worthin alueen

suominaiset olivat koolla 2.maaliskuuta  Sip &

Shop illan merkeissä. Tuolloin Covid-19 pandemia

oli vasta alullaan. Kukapa olisi arvannut, että vain

paria viikkoa myöhemmin vastaava

kokoontuminen ei olisi ollut enää mahdollista. 

Pandemia ei ole ottanut hellittääkseen, ja niinpä

suunnittelun alla olleet tämän vuoden tapahtumat

on jääneet toteutumatta. Yhteistuumin olemme

päättäneet odottaa uutta vuotta alkavaksi ja

toivomme, että tilanne on silloin jo toinen. Ja

onneksi siltä alkaa pikkuhiljaa näyttää. Nyt on jo

covid-19 rokotteita kehitelty ja ensimmäisiä

rokotusannoksia päästy antamaan... 

Näissä positiivisemmissa tunnelmissa tahdomme

toivottaa kaikille Dallas-Fort Worthin

suuralueella asuville suomalaisille oikein

rauhallista joulun aikaa Katri Helenan Joulumaa

laulun sanoin;

Dallasin Daamien jäsenyys on maksuton, ja

jäseneksi pääsee Dallas-Fort Worthin alueella

asuva suomalainen nainen ilmoittautumalla

sihteerille lähettämällä viestiä

sihteerisny@gmail.com.

Jäsenmaksun sijasta Dallasin Daamien

järjestämissä tapahtumissa kerätään

vaihtoehtoisesti osallistumismaksu, jolla

katetaan tarjoilukustannukset.

Dallasin Daamien Facebook-ryhmä (suljettu

ryhmä Dallas-Fort Worthin alueella asuville

suominaisille) toimii tiedotuskanavana

sähköpostin lisäksi.  

Dallasin Daamit kokoontuu

jäsenkokoukseen/illanviettoon kerran

vuodessa keväällä ja syksyllä pidetään toinen

naistenilta. 

Mikäli olet alueelle vastikään muuttanut tai

muuttamassa oleva suomalainen nainen, tule

mukaan toimintaan.

Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy

Sinne saattaa löytää vaikka paikallansa pysyy.

Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa

Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa.

Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta 

Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta.

Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä

Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä!

Jouluisin terveisin

Dallasin Daamien johtotiimi

Inga, Anne, Anu, Katri, Paula



Hei kaikki,

Olen Bella, melkein 4kk vanha goldendoodle. Virallisesti olen F1B goldendoodle,

mikä tarkoittaa, että äitini on F1 goldendoodle (50% kultainen noutaja ja 50%

villakoira) ja isäni on villakoira. Suurin osa minusta on villakoiraa, mikä tarkoittaa
että olen erittäin allergiaystävällinen eikä minusta lähde ollenkaan karvaa :) Ja
tietenkin olen myös superälykäs :)

Tällä hetkellä päiväni kuluvat lähinnä nukkuen, leikkien ja lenkkeilen. En ihan vielä
pääse juoksemaan pitkille lenkeille, mutta toivottavasti pian. Olen todella
sosiaalinen ja tykkään kohdata uusia koiria ja ihmisiä. Isona minusta saattaakin tulla
terapiakoira - katsotaan josko pysyn yhtä leppoisana kuin nytkin.

Pistäpä siis viestiä tulemaan jos tarvitset seuraa - wink wink :)

Hei, 

Olen Nemo, pian 10 kuukauden ikäinen havannankoira. Kuulen usein
isäntäperheeni puhuvan minusta aivan parhaana ilon- ja naurun tuojana tämän
poikkeuksellisen vuoden keskellä. 

Olen varsin kiltti ja aika rauhallinen. Pari kertaa päivässä saan kuitenkin hassut
hepulit ja juoksen päättömästi ympäri takapihaa. Se naurattaa perhettäni kovasti.
Tykkään seurata emäntääni ja otan usein päiväunet hänen jalkojensa juuressa
samalla kun hän tekee töitä tietokoneellaan. 

Tykkään leikkiä tyhjillä vesipulloilla, kannella sukkia ympäri taloa ja olla
rapsutettavana. Juustoa rakastan vähintään yhtä paljon kuin perheenjäseneni. Ja
sen avulla he ovatkin kouluttaneet minusta kuulemma varsin hyvätapaisen koiran.

Teksasin kesä oli mielestäni vähän liian kuuma, mutta nyt minusta on aivan ihanaa
kävellä pitkiä lenkkejä ja nuuskia puskia. 

Pian koko perheeni rauhoittuu joulun viettoon. Minullekin on kenties luvassa pari
lahjaa ja takuulla ainakin paljon rapsutuksia. 

Iloista ja mukavaa Joulua kaikille!

Terveisin,  Nemo ja Jousmäen perhe

KOIRAKULMA





KIRKKOUUTISIA

Seuraavan kerran kokoonnumme
sunnuntaina, joulukuun 20. päivänä
viettämään 4. adventtisunnuntaita.

Saarnaajana on pastori, TT Veli-Matti
Kärkkäinen. Veli-Matti palvelee
päätoimisesti teologian professorina Fuller
Theological Seminaryssä Pasadenassa,

Kaliforniassa. Samoin kuin professori,
pastori Kirsi Stjerna, Veli-Matti on meidän
Suomikirkkomme apupappi. Lisäksi
saamme kuulla upeita musiikkiesityksiä
Dallasin Suomikirkon omalta kanttorilta,

Ruusamari Tepolta.

Joulupäivänä, 25. joulukuuta, Suomikirkko
järjestää joulupäivän hartaushetken.

Mukana ovat pastorit TT Jarmo Tarkki, TT
Veli-Matti Kärkkäinen ja TT Kirsi Stjerna
sekä kanttorit Ruusamari Teppo ja Seattlen
kanttori Maria Männistö. 

Suomikirkossa vietimme Suomen
itsenäisyyspäivää mm. esittämällä 68
laulajasta koostuvan virtuaalikuoron ja
Ruusamari Tepon johdolla Sibeliuksen
Finlandian. Seattlen kanttori, Finlandia
Foundationin vuoden 2009 taiteilija, Maria
Männistö oli idean taustalla (kuten myös
Terhi Miikki-Broersma) ja Maria myös
toteutti sen – oli kuulemma vaatinut yli 70
työtuntia! Voit katsoa tämän
ainutlaatuisen esityksen tästä:

Kauneimpia joululauluja lauloimme
virtuaalisesti n. 400 osanottajan voimalla
joulukuun 13. päivä! Selma Seppänen, San
Diegon ja Santa Monican Suomikirkon
kanttori kokosi upean virtuaalisen
lapsikuoron, joka lauloi ”Joulupuu on
rakennettu”. Ks. tästä:

Linkki 

Linkki

https://drive.google.com/file/d/1FaOytK0F2lOPBYw3y3EYd_6oWwUheGVm/view
https://www.youtube.com/watch?v=yeZ6Mn3QjgU&feature=youtu.be


KIRKKOUUTISIA
Joulupäivän evankeliumiteksti on Luukkaan
evankeliumista (Lk. 2:1-20):

  Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn,

että koko valtakunnassa oli toimitettava
verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen
ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian
käskynhaltijana. Kaikki menivät
kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan
kaupunkiinsa.

  Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin
kaupungista, ja meni verollepanoa varten
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin,

sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti
sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka
odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian
synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan,

esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

    Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona
vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta
enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli
enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko,

joka ylisti Jumalaa sanoen:

      - Jumalan on kunnia korkeuksissa,

      maan päällä rauha
      ihmisillä, joita hän rakastaa.

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen,

paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin!

Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut,
sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät
kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen,

joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he
kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki,
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat
ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa
siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli
juuri niin kuin heille oli sanottu

.

Jumalanpalvelukset pidetään kuukauden
ensimmäisenä, toisena ja kolmantena
sunnuntaina klo 14.00 Dallasin aikaa.

Ensimmäisen sunnuntain
jumalanpalvelukset ovat kaksikielisiä,

toinen ja kolmas sunnuntai ovat
suomeksi. Rippikoulu kokoontuu joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina
ennen jumalanpalveluksia klo 12.30
Dallasin aikaa.

Suomikirkon sähköpostilistalle pääset alla
olevan linkin kautta. Zoom -kutsut
lähetetään emaililla.

Linkki

Lisätietoja saat pastori Jarmo Tarkilta:

Jarmo.tarkki@socalsynod.org
(805)350-1667

Sydämellisesti tervetuloa osallistumaan
Suomikirkon toimintaan!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2021!

Pastori Jarmo Tarkki

https://us7.list-manage.com/subscribe?u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8c10


MAINOKSIA

Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan

kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena

Tiainen



KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula


