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Koulumme juhlavuosi 20-vuotisen koulutaipaleen kunniaksi on lopuillaan. Suuret 
juhlallisuudet olivat toukokuussa, mutta koko vuoden olemme muistaneet koulumme 
historiaa tavalla tai toisella. Viime lauantaina juhlistimme tämän lukukauden päättäjäisiä 
joulupajoissa, lopuksi nautimme lämpimät glögit joulutorttujen ja pipareiden kera. 
  
Tällä viikolla saimme varmuuden, että koulu saa jatkaa toimintaansa NSN:n tiloissa, mikä 
oli tärkein joululahja meille. Tilat ovat suurenmoiset!  Meillä on nyt mahdollisuus jakaa Tex
-lapset kahteen ryhmään, ala- ja yläluokkaan (tästä tarkemmin myöhemmin). Alaluokan 
ohjaajana aloittaa Laura Mustonen,  Tiia Hyde jatkaa yläluokan kanssa.  Muut ryhmät 
jatkavat kuten syksyllä. 
  
Haluan kiittää kaikkia Teitä, jotka olette olleet mukana Suomi-koulun toiminnassa; 
koululaisia, ohjaajia ja apuohjaajia, johtokuntalaisia, vanhempia, kahvittajia, 
kirjastotyöntekijöitä, puotitavaroiden tilaajaa ja lahjoittajia. Vuosi on ollut menestyksekäs, 
jatkamme hyvillä mielin eteenpäin tammikuun 7. päivä klo 10. Tervetuloa silloin takaisin 
kouluun! 
  
  
Kaikille oikein HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2012! 
  
pj. Leila Jäämuru 

Puheenjohtajan palsta 
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Joulujuhla 

Askarrellen aherrettiin, syyslukukausi pakettiin. 

Monen monta lumihiutaletta, joulukuusta, huopasydäntä, piparkakkua ja joulukorttia 
kyhättiin tänään kasaan Suomi-koulun syyskauden huipennuksessa, jouluaskartelussa. 

Lapset vanhempineen kiersivät ohjaajien loihtimia askartelupajoja askarrellen jouluisia 
koristeita tuttujen joululaulujen soidessa taustalla. Taisipa siinä askarteluhuumassa 
muutama pipari eksyä suuhunkin. 

Askartelun jälkeen nautittiin tortuista, pipareista, mehusta sekä tietenkin glögistä. Ja 
pienimmät lapset hiipivät varpahillaan Soihdut sammuu laulun tahtiin. 

Pienen henkäyksen joulua pystyi (melkein) jo haistamaan! 
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Itsenäisyyspäivä Coctail-tilaisuus 

Suomen 94:ä itsenäisyyspäivää juhlittiin 3.12. 2011 

Irvingin kauppakamarin tiloissa Las Colinasissa. 

Sateisesta säästä huolimatta, paikalle oli saapunut 

noin kuusikymmentä henkilöä.  

Vas. Michael Montonen, Dagmar Metzler (Irving Chamber), Petri 

Heinonen, Sami Simula, Teppo Heikkinen, Ken Niesman.  

Tänä vuonna itsenäisyyttä juhlittiin pienemmässä 

mittakaavassa, mutta jälleen kerran arvokkaasti. 

Coctail-tilaisuus aloitettiin juhlavasti laulamalla sekä 

Suomen että Yhdysvaltain kansallislaulut. Kauniita 

ajatuksia pimeään iltaan toi Aleksis Kiven Suomenmaa

- runo Eeva Toiviaisen lausumana. Ja mitäpä olisi 

Itsenäisyyspäivä ilman Kaamos-kuoroa sinivalkoisine 

sävelineen.  

Kaamos– kuoro 

Paljon Onnea 94-vuotias Suomi ! 

Kuvat : Orvo Välilä (lisää kuvia www.fabg.org) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Maa kunnasten ja laaksojen, 
mi on tuo kaunoinen? 
Tuo hohtees' kesäpäivien, 
tuo loistees' pohjan tulien, 
tää talven, suven ihana, 
mi ompi soma maa? 
  
Siell' tuhansissa järvissä 
yön tähdet kimmeltää 
ja kanteleitten pauhina 
siell' kaikuu ympär kallioi 
ja kultanummen hongat soi: 
se ompi Suomenmaa. 
  
Mi autuas helmas' nukkua, 
sä uniemme maa, 
sä kehtomme, sä hautamme, 
sä aina uusi toivomme, 
oi Suomenniemi kaunoinen, 
sä iankaikkaikkinen. 
 

Aleksis Kivi, Suomenmaa 

http://www.fabg.org/
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Pellet ryhmä 

Terveiset Pellet ryhmän lokakuun tunnilta!  

 

Halloweenin lähestyessä kaupat olivat täynnä pieniä ja isoja kurpitsoja. Tun-

timme aiheena oli Tunteet ja lapset saivat itselleen pienen kurpitsan, jolle oli 

piirretty kasvot. Yhdessä mietimme millä tuulella kukin kurpitsa oli. Löytyi su-

rullinen, iloinen, hämmästynyt, vihainen ja hämmentynyt kurpitsa. Ja lopuksi 

jokainen sai piirtää toisetkin kasvot kurpitsalleen. 

 

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2012! 

 

Pelle-ryhmän ope Tytti 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Olivia Markkanen, Iida Markkanen, Elsa Courtois, Ella 

Ross, Neea Tyni, Leo Nikkanen ja Luna Lauhava-Kääriäinen.  
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Joulukuu 2011 

Alex Farhadi, 4.12. 10v  Stella Väisänen, 9.12. 9v  

Suomi-koululaisten syntymäpäivät  

Joulukuussa  2011, Onnea, Onnea vaan ! 

Kirjaston Kuulumisia 

Vuosi lähenee loppuaan, mutta vielä kerkiät kirjastolle lainailemaan ja ostoksille. 
Herkkuja löytyy monenlaista, uusia DVD-elokuvia ja kirjoja hyllymetreittäin sekä 
suomalaisia aikakausilehtejä Tekniikan Maailmasta Aku Ankkaan. Olemme auki 
jouluviikolla maanantaina ja keskiviikkona sekä ennen uutta vuotta keskiviikkona. 
  
Kaikille oikein lämmintä joulunaikaa ja iloista tulevaa vuotta 2012! 
  
-Leila & helpperit- 
  
Kirjasto avoinna: maanantaina 19.12 klo 11-13 
                         keskiviikkona 21.12 klo 11-13 (leipää saatavilla) 
                         keskiviikkona 28.12 klo 11-13 (leipää saatavilla) 
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Suomi-kirkko kiittää ja toivottaa hyvää 
joulua! 
  
Hei Suomi-koulun väki! Vietämme nyt 
jännittäviä aikoja.  Joulu on jo ovella ja vuosi 
lähestyy loppuaan. Näin vuoden lopulla 
katse kääntyy aina hetkeksi  menneeseen.  Etenkin meille tämä vuosi on ollut muutosten 
aikaa. Muutto Suomeen ja Sepolla palaaminen vanhaan työhön ja Irenellä uusi työ sekä 
lapsilla uusi koulu.  Muutoksen kourissa joutuu ja saa arvioida, mitä elämässä haluaa tehdä 
ja mikä on tärkeää, millä on merkitystä. Muutosten yhteydessä usein kirkastuu se, mikä on 
loppujen lopuksi tärkeää elämässä. Silloin huomaa, ettei tavaralla ja materialla olekaan niin 
suuri merkitys kuin on luullut. Ei se olekaan niin tärkeää, millaisella autolla ajaa tai minkä 
merkkisiä vaatteita käyttää tai kuinka paljon on neliöitä talossa. Muutosprosessi elämässä 
on kuin kullan puhdistamista muusta kuonasta tai timantin kirkastamista. Kaikki 
vähempiarvoinen voi karista pois.  Tilalle jää tärkeät asia: terveys, ihmissuhteet sekä 
turvallisuus. Ja tähän turvallisuuteen liittyy jotain omien voimien yläpuolella olevaa. Ja 
silloin puhumme Jumalasta, Luojasta – jostain joka on meitä suurempi ja mahtavampi, jota 
emme voi käsin koskettaa, emmekä silmillämme nähdä, mutta jonka voimme aistia ja 
tuntea.  
  
Jouluna saamme aistia ja tuntea jotain ihmeellistä. Kaiken kivan joulun valmistelun 
tiimellyksessä ja varsinaiseen jouluun hiljentymisessä saamme aistia joulun Herran, Jeesus-
lapsen  oleva lähellämme.  Meille on syntynyt Vapahtaja, jonka suojeluksessa ja 
varjeluksessa saamme elää. 
  
Näillä ajatuksilla haluamme toivottaa kaikille Suomi-koululaisille hyvää joulua!   
  
Kauneimmat joululaulut lauletaan tänä vuonna ensi perjantaina joulukuun 23. päivänä klo 
19.00 kirkolla. Tervetuloa!  
  
 Irene ja Seppo  
   
Ps. Liitteenä olevassa kuvassa jouluseimi Lahden kaupungin joulutorilla 
 

Terveiset  Suomi-kirkolta 
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Suomi-koulupäivät 
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Suomi-koulun Yhteystiedot 

 

 OHJAAJAT                                             JOHTOKUNTA 

 Syksy  2011                                            Syksy 2011 

 

PALLEROT 

Katariina Keränen 

pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 

Leila Jäämuru 

puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

PELLET 

Tytti Lauhava-Kääriäinen 

pellet@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 

Anni Courtois 

varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 

Suvi Salovaara 

rollit@suomi-koulu.com 

SIHTEERI 

Eeva Toiviainen 

sihteeri@suomi-koulu.com 

AAPELIT 

Heidi Luukkonen 

aapelit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 

Tuija Räinä ja Tuula Aro 

rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

TEX-LAPSET 

Tiia Hyde 

tex-lapset@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 

Tytti Lauhava 

ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

LUKUTOUKAT 

Eeva Toiviainen  

lukutoukat@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 

Heidi Luukkonen 

vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

 KIRJASTOVASTAAVA 

Leila Jäämuru 

kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

 SUOMIKOULULAINEN 

Mia Lähteenlahti 

suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 

Michelle Larva 

Christian Partanen 

Vilma Jäämuru 

 

TIEDOTTAJA 

Katariina Keränen 

tiedottaja@suomi-koulu.com 

  WEBMASTER 

Jani Lehti 

webmaster@suomi-koulu.com 
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