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Marraskuu 2009          www.suomi-koulu.com

Suomi-koulussa  vartomme vielä 12.12 
pidettävää joulujuhlaa, muuten syksyn 
koulukerrat on jo käyty. Viimeisenä 
koulukertana oli käsitöitä, ja aivan ihania 
töitä lapset tekivätkin omien taitojensa 
mukaan. Mieltälämmittäviä ja muistoja 
herättäviä olivat isojen koululaisten 
tekemät himmelit. Olikohan ensimmäiset 
himmelit, jotka tehtiin Pohjois-Teksasin 
Suomi-koulussa? Erityiskiitokset tästä 
oppitunnista Jaana Kattilakoskelle.
 
Syksyn jäsenkokous pidettiin myös viime 
koulukerralla. Aiheina olivat vuoden 
2010 toimintasuunnitelma ja budjetti. 
Toimintamme jatkuu samaan aikaan 
samoissa tiloissa, ja hyvin pitkälle samoin 
opetusmenetelmin. Budjettimme pysyy 
myös suurinpiirtein samansuuruisena, 
emmekä nosta jäsenmaksua vuodelle 
2010. Kirjasto ja Suomi-puoti muuttavat 
uusiin tiloihin tammikuussa ja niiden 
toimintaperiaate muuttuu, mutta siitä lisää 
tuonempana. Paikalla oli ihan kiitettävästi 
väkeä huomioiden vuoden kiireisimmän 
ajan. Kiitos kaikille osallistujille!
 
Nyt vietämme Kiitospäivän viikonloppua, 
mikä on monelle myös jouluvalmistelujen 
aloittamisajankohta. Amerikan 
merkittävimpänä kulutusjuhlapäivänä 
“Black Friday” on parempi olla liikkeellä 
heti aamuyöstä. Voit tehdä mahtavia 
löytöjä pilkkahintaan, tai väsyttää itsesi 
löytämättä mitään. Aloittakaamme siis 
joulun valmistelut :))
 
 
Joulua odotellessa,
 
-pj. Leila Jäämuru-



Marraskuussa Syntymäpäiväänsä juhlivat seuraavat 
Suomi-koululaiset :
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Kirjastokuulumisia

           

   Paljon Onnea kaikille !

Entiset kirjastotilamme on hävitetty 
ja niiden tilalle on jo rakennettu uudet 
työpisteet ja käytävät. Oli todella ikävä 
käydä katsomassa vanhojen tilojen 
katoamista, kun uusia ei vielä ole valmiina 
eikä kesken remonttia sinne ole asiaa. 
Nyt odotamme vain ilmoitusta milloin 
pääsemme muuttamaan uusiin tiloihimme. 
Ajankohta menee varmasti sinne 
tammikuun alkuun.
 
Suomi-puotitavaraa on myytävänä ainakin 
12.12 Suomi-koulun joulujuhlissa, ja 
mahdollisesti myös muuna ajankohtana 
erikseen ilmoitettavissa paikoissa, joten 
seuraa ilmoituksia. Leipätilauksia otetaan 
vastaan emailitse iltaleila@verizon.net ja 
puhelimitse 214-228 2429 (Leila Jäämuru) 
aina joka viikon sunnuntaihin mennessä. 
 
Odottavan aika on pitkä :))
 
-Leila-

 Nelli Kinnunen, 12.11. 1v
 Niki Kinnunen, 12.11. 1v 
 Olavi Pulkkinen, 26.11. 6v
 Ville Visanko, 27.11. 2v



Perinteiset Joulumyyjäiset 12.12. n. klo 18.00
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Terveiset Suomikirkolta
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Adventti alkaa ensi sunnuntaina ja päättyy 
jouluaattoon.

Adventti on odotuksen aikaa. Odotamme 
Jeesuksen syntymää ja joulujuhlaa.Ihanan 
tapahtuman odotus voi olla melkein yhtä 
hauskaa ja jännittävää kuin tuo tapahtuma 
itse. Koemme palasia joulun suuresta ilosta 
jo ennakkoon joka kerta, kun avaamme 
joulukalenterin luukun tai laulamme 
joululaulun.

Adventtikynttelikköön sytytämme joka 
adventtisunnuntai uuden kynttilän. Joulun 
portaisiin tarvitaan neljä kynttilää. Niitä 
sytyttäessä lauletaan usein kynttilälaulu 
Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin 
leimahtaa,me odotamme Jeesusta, 
seimessä nukkuvaa.

Jouluseimen kokoaminen on antoisin tapa 
lähestyä joulua lasten kanssa. Vähitellen 
adventin aikana voi jouluseimeen 
lisätä yhden tai useamman hahmon. 
Adventtiajan alussa Joosef, Maria ja aasi 
lähtevät matkaan ja Beetlehemin tähti 
syttyy taivaalle. Sitten tulevat paimenet, 
enkelit, kuninkaat ja muut, joiden tarinoita 
lapset voivat vapaasti sepittää. Kuka hän 
on? Miksi hän on matkalla Beetlehemiin? 
Lopuksi kaikki kerääntyvät talliin 
vastaanottamaan joulun lasta.

Joulukalenteri on yksi yhä suosittu 
jouluperinne. On jännittävää laskea jäljellä 
olevia luukkuja. Mutta ennen kaikkea 
kalenterin hopeanhohtoiset jouluenkelit 
kertovat ihanasta näkymättömästä 
maailmasta, joka jouluna melkein tulee 
näkyviin!!!

JOULUNAJAN TAPAHTUMAT SUOMI-KIRKOLLA 

ADVENTTIMESSU 
• Su marraskuun 29.pä klo 17.00  
• Aloitetaan uusi kirkkovuosi ja lauletaan mm. 
Hoosiannaa, Nyt sytytämme kynttilän, Tiellä 
ken vaeltaa
• Uusien ehtoollispikarien siunaus ja 
käyttöönotto
• Säestyksestä  vastaavat Anni Courtois ja 
Raine Partanen
• Saarnan pitää Seppo Vesala ja liturgina Irene 
Erkko
• Rippikoululaiset mukana eri tehtävissä. 
Viivi Järvi soittaa loppusoittona Beethovenin 
“Myrskysonaatin”
• Lastenkaitsenta järjestetty
• Rippikoululaisten vanhemmat ovat kattaneet 
adventin kahvipöydän 

PIENTEN LASTEN MUSKARI
• Pe joulukuun 4.päivä klo 10.00
• Jouluisia lauluja ja leikkejä

KAUNEIMMAT JOULULAULUT ja SUOMI-
KOULUN JOULUJUHLA
• La joulukuun 12.päivä  klo 16.00  
Pidetään Suomi-koulun joulujuhlat ohjelmineen 
ja klo 17.00 lauletaan taas kerran ne 
kauneimmat joululaulut

JOULUHARTAUS AATONAATTONA
• Ke joulukuun 23.päivä klo 19.00

JOULUKIRKKO JOULUPÄIVÄNÄ
• Pe joulukuun 25.päivä klo 18.00

KIRKON KOTISIVUILTA TARKEMMAT TIEDOT 
VÄHÄN ENNEN TAPAHTUMAA
www.finnishlutheran.org
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Syksy 2009

Pallerot 
Katariina Keränen
katariina.keranen@gmail.com

Omput 
Tiia Hyde
tiiahyde@earthlink.net

Pellet
Susanne Farhadi
susannefarhadi@hotmail.com
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Heidi Luukkonen
heidi.luukkonen@luukku.com
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Paula Välilä
paula_valila@verizon.net
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Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com
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Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Apu-ohjaajat
Hanna Kattilakoski
Laura Kattilakoski
Sofia Hyde
Viivi Räinä
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Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
214 - 224 2429
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ahlfors
kriahlfors@gmail.com

Rahastonhoitaja
Tuija Räinä
tuija22@gmail.com

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Eeva Toiviainen
etoiviainen@gmail.com
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Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***
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lepa@iki.fi
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      Ho Hoi Reipas Ohjaaja ?

Eskari-ryhmämme etsii uutta 
ohjaajaa -- mikäli sinulla on 
kipinä lasten kanssa toimimiseen, 
niin tule mukavaan joukkoomme 
:) Ota yhteyttä Leilaan, iltaleila 
at verizon.net ja aloita uusi 
vuosi tarjoten hyvää mieltä 
lapsukaisillemme.


