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Elokuu 2004

Suomikoululainen

Koulu alkaa

11.9. klo 16 !!

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulumme
toimintaan !

Koulumme alkaa Walnut Hill kirkolla 11. syyskuuta.
Löydät sivuiltamme ilmoituslomakkeen, jonka voit
täyttää jo valmiiksi ja tuoda mukanasi  ensimmäi-
senä koulupäivänä. Lomake tulee täyttää erikseen
jokaisesta kouluun tulevasta lapsesta. Koulumaksut
voit hoitaa koululla, joko Lotan tai Helin kanssa. Jos
haluat käyttää vain kirjastoamme, kirjastomaksun
voi antaa Leilalle kirjastolla.

Tämän syksyn mottonamme on lukeminen. Tulem-
me tähdentämään etenkin lukemisen tärkeyttä koko
syyslukukauden ajan.

Kahvituskäytäntömme tulee muuttumaan ensim-
mäisen koulukerran jälkeen siten, että valitsemme
aakkosjärjestyksessä kolme perhettä kerrallaan, jot-
ka huolehtivat yhdessä seuraavan kerran kahvituk-
sesta.

Ohjaajan paikkoja on vielä avoinna. Jos olet kiin-
nostunut ohjaamisesta, pidämme suunnittelu-
kokouksen ohjaajillemme 8. päivänä syyskuuta klo
9:30 kirjastolla.

Nähdään koululla!

Sinikka

http://dallas.finnish-schools.org/docs/IlmoittautumislomakeS-2004.doc
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Kirjastokuulumiset

Oletko kiinnostunut ohjaami-
sesta suomikoulussa?

Ohjaajien suunnittelu ja orientoitu-
mispalaveri pidetään 8.9. klo 9.30
Suomikoulun kirjastossa (Nokian 3.
talo). Lisätietoja Anu Eerolalta puh.
469 438 5119.

Kalenteri- elo- syyskuu
2004

Ke 25.8. Kirjasto auki 11- 13, Nokian
3. talo

Ke 25.8. klo 18 leipomisilta Grape-
vinen leipäkaupassa

La 28.8. Suomalaisten Naisten yhdis-
tyksen jäsenkokous klo 18.30.

Pe 3.9. Lasten Syysrieha Rejoice
kirkolla klo 18.

Ke 8.9. Ohjaajien suunnittelupalaveri
klo 9.30 kirjastolla. Kirjasto auki 11 -
13.

La 11.9. Suomikoulu alkaa klo 16.
Kirjasto auki 13 - 15, Nokian 3. talo.

Su 12.9. Syksyn ensimmäinen  Messu
klo 15.

La 18.9. Suomalaisryhmä esiintyy
Irving Public Libraryssa (Norht Lake
Collegen uusi kirjasto). Lisätietoja
Katja M. Kinnunen
(katjakinnunen73@yahoo.com)

Naisten Yhdistyksen Lonestar-ilta/jäsen-kokous

28.8.2004 alkaen klo18.30, Recoice Lutheran Church.
TERVETULOA!

Keskiviikkona 25.8 klo 18.00 kaikki innokkaat leipomaan

pullaa ja karjalanpiirakoita Grapevinen leipäkauppaan.

Ilmoita tulostasi Jaana Katti lakoskel le,
jaana.kattilakoski@verizon.net

tai Helena Tiaiselle, htiainen@comcast.net 

terv. SNY:n johtokunta

Hyvää syksynalkua myös kirjastosta.
Kesä on taas mennyt enempi tai vä-
hempi lukiessa, mutta täällä Teksa-
sissa kirjaston käyttö on ollut ainakin
suosittua, sillä kahden kuukauden
aikana lainatapahtumia oli melkein
tuhannen verran, hienoa. Kiitos Teille,
jotka autoitte kesän aikana kirjastossa
ja näin annoitte mahdollisuuden täällä
kesänsä viettävien saada lukunautin-
tonsa.

Jotta syksy alkaisi yhtä vauhdikkaasti,
on Suomesta taas rahdattu kirjoja
satoja kappaleita. Uusimmat syksyn
uutuudet on jo meillä ja paljon muuta-
kin uutta luettavaa ja katsottavaa
löytyy, etenkin DVD:ia ja nuorten
kirjoja on tuotu runsaasti. Lehtiä tulee
saman verran kuin viime keväänäkin
eli ne tutut ja turvalliset, paljon luetut
Tekniikan Maailma, Kodin kuvalehti,
Vauva, Aku Ankka jne.

Kirjaston tilaongelmaankin on löyty-
mässä pikkuhiljaa ratkaisu, mikä se
on kerrotaan heti kun kaikki on var-
masti selvää, mutta tällä hetkellä
mennään vielä näin ainakin syyskuu.

Kevään ja kesän aikana on muuttanut
paljon suomalaisia takaisin kotimaa-
han tai sitten jatkaneet matkaansa
toiseen komennuspaikkaan, mutta
vastaavasti on tännekin muuttanut
monta uutta perhettä.

Toivonkin kaikkien Teidän uusien löy-
tävän paikkanne täällä ja tulevan
reippaasti mukaan suomalaiseen toi-
mintaan ja käyttämään jo olevia “pal-
veluja”.

Näemmehän kirjastossa

Leila Jäämuru
kirjastonhoitja
iltaleila@verizon.net

PS. KIITOS kaikille Teille, jotka olette
lahjoittaneet suomikoulun kirjastolle
mahtavat määrät kirjoja ja videoita, ne
tulivat todella hyvään osoitteeseen ja
ovat kovassa käytössä. Kiitos.

mailto:katjakinnunen73@yahoo.com
mailto:jaana.kattilakoski@verizon.net
mailto:htiainen@comcast.net
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Suomalainen seurakunta Tiedottaa

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen kirkkoon su 12.9.!
Messu klo 15, kuoro laulaa. Kirkkokahvit ja
lapsille mehut messun jälkeen.

Pyhäkoulu ja esirippikoulu (8-12v) alkaa torstaina 9.9.klo 18.
Yhdyshenkilö Päivi Impola p. 972-724 4366.

Lastenhoito perjantaina 10.9. klo 18-22. Ilmoittautumiset: Mervi
Nieminen p. 469-855 7972, tai Teija Jylänki p. 214-731 0284.

Lasten syysrieha kirkolla perjantaina 3.9. klo 18. Pelejä, leikkejä,
palkintoja, ruokaa (makaronilaatikko!), ym. hauskaa koko
perheelle! Joukolla mukaan!

Rippikoulusta kiinnostuneet. Ota yhteys pastoriin!

Kuoro kokoontuu torstaisin klo 18 kirkolla. Mikäli olet kiinnos-
tunut laulamisesta, ota yhteyttä Leila Jäämuruun p. 214 228
2429.

Pojois-Teksasin luterilainen seurakunta.
Pastori Päivö Tarjamo, p.
214-274 7867 tai 972-304 3016.
Paikka: Rejoice Lutheran Church, 532 E. Sandy Lake Rd.,
Coppell.

Pyhäkoulu uutisia !

Pyhäkoulun syyskausi alkaa Rejoice kirkolla syyskuun 9. päivänä
klo 18.00-19.00. Tervetuloa uudet ja vanhat oppilaat sekä
vanhemmat.

Sen jälkeen pyhäkoulu jatkuu torstaisin samaan aikaan kirkolla,
mikäli saamme kaksi uutta opettajaa ja kaksi askartelun ohjaajaa.
Uusien resurssien saanti on ratkaisevan tärkeätä pyhäkoulun
jatkumiselle.

Joten lähdepäs reippaasti mukaan antoisaan ja palkitsevaan
työhön lasten parissa. Sehän vie aikaa vain hetkisen, mutta antaa
iloisen ja kiitollisen mielen.

Otapas heti känny käteen ja soita tai lähetä sähköpostia Päiville.

Päivi Impola
Koti 972 724 4366
Känny 469 358 2391
paivi.impola@comcast.net 

mailto:paivi.impola@comcast.net

