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Ohjaajien Terveiset !
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Rauhallista ja iloista joulua 
kaikille eskarilaisille ja koko 
Suomi-koulun väelle!

Saapuu jälleen joulu jokavuotinen,  
pannaan jalkaan kuusi vanhamuotinen,  
ripustetaan omenat ja tähdet oksiin 
kiikkumaan,  
pannaan parhaat tunteet sydämessä 
liikkumaan.
 
Toivottaa:
Eskari-ryhmän ohjaaja Anni
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Eskarilaisten Joulupiirustukset !



Kirjastokuulumisia!
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Leila Jäämuru palkittiin Itsenäisyyspäivä Galassa !

Galassa on perinteisesti muistettu Suomalais-Amerikkalais-
yhteisön vaikuttajahenkilöitä ja tällä kertaa palkittujen listalla 
oli meidän Suomi-koulun puheenjohtaja Leila Jäämuru. Kuten 
kaikki tiedämme Leilalla on sormet aina monessa taikinassa 
mukana - Business Guild halusi muistaa Leilaa erityisesti ar-
vokkaasta työstään lasten hyväksi !

Hyvä Leila  !!



Elämää New Yorkissa - osa 3
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Koulut oli tänään (torstai) perut-
tu lumimyrskyvaroituksen vuoksi 
samoin suurin osa lennoista. Edes 
taksit eivät suostuneet ajamaan 
White Plainsista ihmisiä lentoken-
tille sillä ajokeli oli liukas ja huono. 
Lunta tuli muttei sentään niin pal-
jon, mitä odotettiin eikä meidän 
alueellemme onneksi lumimyräk-
kä iskenyt. Lumitöitä ulkona 
”paiskottiin” kuitenkin, että hiki 
virtasi. Eerika laski mäkeä ja teki 
lumienkeleitä. Pakkasta on edel-
leen noin -5 astetta. On tämä sää 
aivan ihmeellinen täällä. Todella 
vaihteleva. Eilen oli melkeinpä 
+12 astetta ja ilma oli mukavan 
syksyinen, joskin kovin pimeä ja 
synkkä. Tuuli oli kova ja viimeiset-
kin lehdet lentelivät puista pois. 
Talven pitäisi ”kalenterin” mukaan 
alkaa 21.12 vasta...hmm...mitä 
kummaa? 

Lauantaina lähdemme joulupukin 
mukana juna-ajelulle, joka kes-
tää noin tunnin. Iih, ihanaa...
jännittää tavata joulupukki. Eeri-
kan puolesta tosin hieman enem-
mänkin jännittää, että mitä tyttö 
oikein tuumaa. Hän, kun tahtoo 
ruveta itkemään ja pelkää, jos ja 
kun joulupukki tulee liian lähelle 
”naamarinsa” kanssa. Tämä on 
vähän samanlainen tapahtuma 
kuin Tuomas Veturi -ajelu Grape-
vinessa. Junakyydissä mukana 
ovat myös joulupukin muori, Pet-
teri Punakuono, pingviini ja tont-
tuja. Tontut jakavat jokaiselle lap-
selle lahjan ja joulupukki kiertää 
lapsien luona kyselemässä heidän 
lahjatoiveitaan. Olemme yrittän-
eet kovasti ”tsempata” Eerikaa 
tulevaan ja kertoa, mitä junassa 
tapahtuu ettei vain mikään tulisi 
yllätyksenä.

Joulua vietämme kolmestaan 
täällä kotonamme Hawthornessa. 
Eerika on aivan innoissaan. Tyttö 
odottaa joulua haltioissaan (en-
nen kaikkea tietysti lahjoja lähin-
nä). Hän on aivan ”täpinöissään” 
joka aamu, kun avaa joulukalen-
teristaan yhden luukun. Vietämme 
suomalaisittain joulua 24. päivänä. 
Valmistan itse (tietenkin)

joululaatikot paitsi maksalaatikon, 
jonka toin Suomesta pakkaseen 
(kaukaa viisas, kun olin), kun 
siellä kuukauden loka-marrasku-
un vaihteessa olimme. Perintein-
en piparkakkutalo on jo tehtynä, 
mutta kokeilen rakentaa Eerikan 
kanssa Muumi-piparkakkutaloa 
vielä lisäksi (sen verran kuitenkin 
kunnianhimoinen olen ja aktivi-
teettejahan pitää olla, hah-hah-
haa :-)). Luumuhilloa raahasin 
myös Suomesta, jotta saan tehtyä 
kunnon joulutorttuja ilman, että 
kaikki hillot valuvat tortuista pois. 
Itse en hilloa luumuista jaksa 
enkä viitsi ruveta keittämään. 
Tämä joulun alusaika ja odotus 
on ihanaa...aah. Mukava touhuta 
ja valmistella joulua, vaikka hie-
man stressaavaa se myös tois-
aalta osaa olla, mutta paljon se 
silti antaakin. Mitä joulu on? Mistä 
joulu syntyy? Minulle joulu on: 
jouluvalot, tontut, enkelit, joulu-
kukat, joululiinat, kynttilät, joulu-
laulut, joulukuuset, enkelikellot.... 
Suomesta ostin vanhan, perinteis-
en enkelikellon jollaisen muistan 
lapsuudessani löytyneen omasta 
kodistani. Muistan sen kilkatuk-
sen, miten 

ihanalta se kuuluikaan. Se loi jou-
lun tunnelmaa samoin joulumusi-
ikki. Joulu on yhdessäolemisen 
aikaa jolloin rauhoitutaan ja unoh-
detaan kiireet. Joulu syntyy piparin 
ja kuusen tuoksuista, joulukinkun 
paistamisesta ja kaikesta siitä 
vaivasta, jota kerran vuodessa 
ruoan eteen -ja muutenkin näh-
dään :-) hah-hah-haa, joo tosiaan 
-ihan totta. Lisäksi joulu syntyy 
sukulaisista ja ystävistä. 

Hyvää ja rauhallista joulua sekä 
onnea ja menestystä uudelle vuo-
delle 2008 Suomi-koululaisille, 
ohjaajille ja johtokunnalle!

Jouluterveisin, Minna, Marko ja 
Eerika



Suomalainen Seurakunta Tiedottaa 
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JOULUTERVEHDYS ULKOSUOMALAI- 
SILLE A.D. 2007

Rakkaus laittaa liikkeelle

Joulunaika muistuttaa meitä Jumalan 
hyvyydestä ja ihmisrakkaudesta. Sa-
malla se vetoaa meitä osoittamaan 
hyvää tahtoa toinen toisellemme. 
Niinpä itse kukin meistä voi omalta 
osaltaan olla levittämässä hyvyyttä 
ympärilleen. Näin joulun alla ja aikana 
se on helppoa, jopa ”käsin koskemat-
ta, rahalla maksamatta.” Välittämistä 
ja hyvää tahtoa kun voi ilmaista niin 
monella tavalla: Laita postikortti 
kauan unohduksissa olleelle ystävälle. 
Hymyile tuntemattomalle vastaantuli-
jalle. Kehu puolisoasi. Kesken kiireen 
mene pitkäksesi ja ihmettele elämää. 
Kiitä siitä, että olet ylipäätään vielä 
elossa. Muistele lapsuuden jouluja ja 
kerro niistä lapsille ja lastenkin lap-
sille. Kirjoita rakkauskirje. Hulluttele. 
Muista tuttaviasi hyvän joulun toivo-
tuksilla.

Jouluna tämä kaikki on luvallista, 
kunhan hyvä tahto paistaa kaikesta 
läpi. Jouluna luovuuden saa päästää 
valloilleen. Kukaan ei pidä sinua kum-
mallisena. Tonttuna korkeintaan, 
mutta sehän kuuluu jouluun!

Perustan hyvälle tahdolle antaa Jee-
suksen syntymäjuhla. Sen myötä 
Jumala puuttui ratkaisevalla tav-
alla maailman historiaan, jotta me 
saisimme rauhan, joka on ymmär-
rystä ylempi. Syttyköön tuo rauha 
sydämeesi, jotta voisit heijastaa ju-
malallista rakkautta kaikkiin kans-
saihmisiisi. Silloin voimme yhdessä 
kuuluttaa maailmalle: ”Jumalan on 

kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Jumalan rakkaus laittaa meidätkin 
liikkeelle. Mekin tahdomme osoittaa 
toisillemme hyvyyttä ja lämpöä, helly-
yttä ja huomaavaisuutta. Sen voi te-
hdä niin monella tapaa, myös pienesti 
ja vähäeleisesti. Katso ympärillesi: 
mahdollisuuksia on monia. Tavoittak-
oon tuo rakkaus myös sinut joulumi-
etelmiesi keskeltä!

Teitä kaikkia lämmöllä ajatellen ja 
joulurauhalla siunaten

Wille Riekkinen

Kuopion hiippakunnan ja ulkosuomal-
aistyön piispa

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

JOULUKIRKKO (ei ehtoollista)

Su 23.12. klo 17:00
Saarna, Seppo Vesala
Liturgi, Irene Erkko
Kanttori, Ruusamari Teppo
Laulu, Sara Saastamoinen
Laulu ja soitto, Raine ja Christian Par-
tanen
Kirkkokahvit

JOULUPÄIVÄN MESSU

Ti 25.12. klo 17:00
Saarna, Irene Erkko
Liturgi, Seppo Vesala
Kanttori, Anna-Riikka Courtois
Laulu, Sara Saastamoinen
Kirkkokahvit



Ohjaajat:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Omput (yli 1-vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

vs. Apu-ohjaaja
Leila Jäämuru
iltaleila@verizon.net

Pellet (yli 2-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Apu-ohjaaja
Matleena Impola

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tiina Poropudas
tiina.poropudas@gmail.com

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com

Isot koululaiset (9 vuotiaat)
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Apu-ohjaaja
Marcel Erkko
marcel.erkko@hotmail.com

Suomi-koulun Ohjaajat ja Johtokunta 2008

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Keväällä 2008

Ryhmän nimi  Ikä  Ohjaajat

Pallerot  0-1v.  Sara Saastamoinen

Omput   1v.->  Soile Sulin, Leila  
     Jäämuru

Pellet   2v. ->  Sara Saastamoinen
   
Röllit   3 -4 v.  Milla Impola, 
     Matleena Impola

Eskari   5-6 v.  Anna-Riikka   
     Courtois, 
     Tiina Poropudas

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v.  Mervi Keränen

Isot Koululaiset 9v.->   Sanelma Helkearo,  
     Marcel Erkko

Johtokunnan jäsenet:

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

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Rahastonhoitaja
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

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

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 734 2370
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Seuraava lehti ilmestyy Tammikuun puolivälissä - 
lähetäthän materiaalisi Katariinalle 12.1. mennessä ! 
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