
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia 
 
 

Halloween, tuota kaikkien aikojen naamiaisjuhlaa ja karkkipäivää vietetään viimeisenä päivänä 

lokakuuta.  Kerrankin mielikuvitukselle voi antaa vapaat kädet, sekä asujen että sisutuksen suhteen. 

Lapsillehan tämä on yksi vuoden odotetuimmista juhlista, ainakin karkkia saa syödä kerrankin niin 

paljon kuin jaksaa. 

  

Kouluissa monet vanhat sadut tulevat tutuiksi, kun niitä käydään läpi koko kuukauden ja lapset saavat 

olla satuhahmoina. Isommille tämä päivä on monesti kummitusten ja hirviöiden päivä, mitä 

pelottavampi asu ja mitä pelottavammin osaat esiintyä asusi kanssa, olet kadun kuningas! 

Vanhemmille juhlat ovat myös iso asia, kerrankin saa toteuttaa omia haaveita, olla 

pappi/lukkari/talonpoika/kuppari tai sitten vaikkapa enkeli tai paholainen.  

 

Suomikoulu päätti tänä vuonna osallistua paikalliseen Halloween- perinteeseen eli pumpkin-patch 

tapahtumaan Grapevinessa. Tämä on maatilan pellolle järjestetty tapahtuma, missä lapset saavat 

syöttää pienkotieläimiä, kirmailla heinäpaalien päällä ja käydä maissipeltolabyrintissa. Lopuksi 

tapahtumaan kuuluu myös kurpitsojen ostaminen ja niiden haku pitkin peltoa. Kurpitsoja on ihan 

pienistä nyrkinkokoisista mahtaviin monen kilon jättikurpitsoihin. Odotamme innolla porukkaa mukaan 

tähän uuteen tapahtumaan. 

(Sateen sattuessa pidämme koulua normaalisti Irvingin Nokialla klo 10) 

  

Nähdään lauantaina mitä ihmeellisimmissä naamiaisasuissa. 

 

Hyvää Halloweenia!! 

Pj. Leila

 

Suomikoululainen 

 Lokakuu, 2015 



 

 

Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

Syksy tulee väkisin Teksasiinkin. Mikäs siinä, onneksi on kirjasto mahtavine kirjoineen ja Suomi-puoti 

hyvine tarjottavineen. Meille kaikille suomen kieli ja suomalaiset herkut ovat sydämen asia, siksi 

haluammekin lisätä mahdollisuuksia asioida kirjastolla ja puodissa yhä useammin. Täten avaamme 

marrakuussa uuden kirjasto- ja puotipäivän eli torstain. Tämä onnistuu uusien kirjastoapulaistemme 

avulla, eli torstaisin tapaatte kirjastolla ja puodinpidossa Anne Metson ja Mervi Hirvilammen. 

Tervetuloa joukkoomme mukavaan! 

> Nyt olemme auki siis jo neljänä päivänä viikossa, ja suomikouluviikkoisin myös lauantaisin. Ehkä 

lisäämme myös leipäpäiviä, keskiviikon ja perjantai lisäksi, mutta siitä lisää myöhemmin. 

 

Kuten kaikki jo tietävät, kirjastolla on valtavat määrät kirjoja odottamassa innokkaita lukijoita. Myös 

musiikkia, elokuvia, äänikirjoja sekä aikakausilehtiä on lainattavissa. Kohta alkaa tulemaan myös Aku 

Ankka, tämä hyvä suomen kielen aloittamisopas (presidentti Niinistön sanoin). 

 

Kun illat hämärtyy, on mukava ottaa ihan oikea kirja luettavaksi, kyytipojaksi vaikkapa hyvää suklaata. 

Kun puodissakin hyllyt notkuu kaikkea hyvää ja kirjat odottavat lukijoita, toivomme näkevämme sinut 

kirjastolla, vaikkapa uutena päivänä torstaina. 

 

Tule ja ihastu kirjavalikoimaamme sekä mahtaviin puotiherkkuihin!! 

 

Olemme auki 11.30-13.30 

maanantaina: Milla ja Susy. 

keskiviikkona/perjantaina: Nina ja Leila 

 torstaina: Anne ja Mervi (alkaa marraskuun ensimmäisenä torstaina) 

perjantaina/keskiviikkona: Inga ja Katri  

suomikoululauantaisin: Nina 

 

Tervetuloa!! 

 

Facebookissa: www.facebook.com/suomikirjasto 

Lokakuu, 2015 



 

 

Terveisiä Suomi-koulun ohjaajilta 

 

Suomi-koulusyksy 2015 on pyörähtänyt käyntiin varsin reippaasti. Meillä on ennätysmäärä eri 

ikäryhmiä ja ohjaajia toiminnassa mukana. Kiitos kaikille aktiivisille perheille ja ahkerille ohjaajille. Ja 

vielä ehtii mukaan, jos alkusyksyn Suomi-koulukerrat ovat jostain syystä jääneet väliin. 

 

Tänä syksynä ohjaajien ja vanhempien ideoimista koulumme uudistuksista voisin tässä mainita pienille 

(alle 5-vuotialle) suomi-koululaisille avatun leikkipaikan. Siellä lapset voivat vapaasti leikkiä 

koulutuntien jälkeen ja samalla vanhemmat voivat rauhassa keskustella keskenään ja nauttia 

mukavasta yhdessäolosta - Suomiyhteisön toimintaa parhaimmillaan. Isommille koululaisille olemme 

aloittaneet Suomen kouluista tutut välitunnit. Välitunneilla lapset voivat leikkiä suomalaisia 

välituntileikkejä ja tutustua paremmin toisten ryhmien oppilaisiin. Molemmat uudistukset on otettu ilolla 

vastaan.  

 

 

Lokakuu, 2015 



 

 

Hyvää syksyn jatkoa kaikille suomi-koululaisille. Nähdään Halloween lauantaina 31.10 Suomi-koululla!  

 

Terveisin, Viivi 

Ohjaajien edustaja, Röllien ohjaaja 
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Suomi-koulu lähtee Pumpkin Patchille! 
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Kirjaston vapaaehtoisten esittely 

 
 
 
Moi! Olen Milla Lindstedt ja olen asunut Irvingissä mieheni Jounin 

kanssa noin yhdeksan vuotta. Kirjastolla olen ollut auttamassa jo 

monia vuosia etupaassa maanantaisin ja se on ollut oikein antoisaa 

ja kivaa. Joten jatkossakin minut sieltä loytää. 

Nähdään kirjastolla! 

 

 

 

 

 

 

Hei! Olen Mervi Hirvilampi. Olemme mieheni ja poikieni kanssa viihtyneet 

Teksasissa jo 17 vuotta. Asumme Trophy Clubissa. Aloitan marraskuun 

alusta kirjastolla torstaisin, mika onkin nyt uusi aukiolo paiva :-)  

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

Hei! Olen Anne Metso ja asun mieheni Timon kanssa Southlakessa, jonne 

muutimme Atlantasta noin vuosi sitten. Atlantassa asuimme yhdeksan 

vuotta ja sinne jaivat kaksi tytartamme tyon ja opiskelun pariin. Ennen 

Atlantaa asuimme kaksi vuotta Seattlessa ja sita ennen vuoden New 

Jersey:ssa. Suomesta lahdimme vuonna 2000, jolloin muutimme Coppeliin 

kahdeksi vuodeksi. Ympyra on sulkeutunut ja meista on tullut kahden maan 

kansalaisia. 

Lokakuu, 2015 

 



 
 

Hei! 

 

Olen Nina Pirhonen ja yksi monista Suomi-koulun 

vapaaehtoisista kirjastotädeistä. Meitä on tällä hetkellä 

kahdeksan. 

 

Muutimme mieheni kanssa Helsingistä Teksasiin kohta 

18 vuotta sitten ja perheemme on sen jälkeen kasvanut 

kahdella pojalla. Suomi-koululla olen käynyt syksystä 

1998 alkaen, kun esikoispoikamme puolivuotiaana 

aloitti Palleroissa. 

 

Kirjastolla olen touhunut viikoittain vuodesta 2007 ja 

toista vuotta olen ollut vastuussa tuote- ja 

lehtitilauksista. Kirjaston puodin toiminta on varainkeräystä Suomi-koulun hyväksi. Yritämme löytää 

maahantuojan tuotevalikoimasta suomalaiseen makuun sopivia karkkeja ja ostamalla niitä puodista 

tuet Suomi-koulun toimintaa. 

 
Nähdään kirjastolla! 

 

 

Hei, olen Leila Ylinärä-Jäämuru ja toimin koulun puheenjohtajana ja 

pääkirjastonhoitajana. Teksas on ollut 'kotini' jo 20 vuotta, mutta Suomi ja 

suomalaisuus on edelleen se tärkein voimavara. Suomi-koulun toiminta 

kokonaisuudessaan on asia mihin paneudun koko sydämelläni. Kirjasto on 

Suomi-yhteisölle tärkeä paikka, se antaa avaimet oman kielen säilyttämiseen ja 

omien juurien vahvistamiseen. Yhdessä olemme -ME-!  

 

-Leila-. 

Lokakuu, 2015 



 

 

Terve,   

Minun nimeni on Susy Benchoff. Olen syntynyt Indonesiassa, ja olen asunut 23 vuotta 

Helsingissä. Minä ja minun perheeni muutimme Dallasiin noin 2 vuotta 

sitten Suomesta. Nykyan asumme Planossa, Texasissa.  

 

Lapseni, Andreas on mukana Suomi koulussa, ja toivon etta han voi 

tavata muita suomalaisia ja ei unohda hanen suomen kielta ja kulttuuria, 

mutta kun hanella on jalkapallo aktiviteettia joskus naita asioita on vaikea 

jarjestaa.  

 

Kun ensimmäisen kerran kävimme Suomi-koulun kirjastolla, syyskuussa 

2013, ilmoittauduin heti vapaaehtoiseksi ja olen siitä tosi iloinen!  

 

Suomi-kirjaston vapaaehtoistyön ohella toimin myös DFW:n Indonesia järjestössä tapahtumien 

järjestäjänä ja päivätyökseni olen kiinteistönvälittäjänä Keller Willamsilla Planossa. 

 
 
 
 
Viisitoista vuotta sitten molemmat muutimme 

perheinemme Teksasiin ja tuosta ajasta puoli 

vuosikymmentä on hurahtanut kirjastolla 

/suomipuodissa vapaaehtoistyön merkeissä. Paljon 

on tavattu mukavia ihmisiä vuosien varrella, ja 

toivottavasti jatkossakin. Tervetuloa uudet ja vanhat 

asiakkaat!! 

 

Tapaamisiin, 

Inga ja Katri  

 

Lokakuu, 2015 



 

 

Vanhempainedustajan esittely 

 

Hei! 
Olen Kati Wilska-Havia ja olen Suomi-Koulun 
vanhempainedustaja johtokunnassa. Olen vanhempien 
käytettävissä eli ottakaa yhteyttä mikäli tulee kysymyksiä 
mistä tahansa Suomi-kouluun liittyvästä asiasta. Nähdään 
koululla! 
Kati 
 

 

Suomen lippu 

 

Hei! 
Olin ensimmäisissä high school uintikisoissa Mansfieldin uimahallissa ja sieltä löytyi Suomen lippu. 
Uiminen sujui erinomaisesti ja paransin aikojani hienosti. Mielenkiintoista on nähdä, että mistä muualta 
mahtaa Suomen lippuja löytyä! 
Niina 
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Retki Wildcatter Ranchille  

Meidän perhe lähti Wildcatter Ranchille, Grahamiin viettämään kahdeen päivän minilomaa. Me 

menime autolla  Wildcatter Ranchille. Automatka kesti noin kaksi tuntia  ja viisitoista minuuttia. 

Matkalla näimme paljon tuulivoimaloita. Perille päästyämme menimme katsomaan missä aiomme 

yöpyä. Sitten me menimme mökin terassille ja siellä oli kyltti, jossa luki ”VAROKAA KÄÄRMEITÄ!”. Me 

emme kuitenkaan nähneet niitä. Me kävimme palavan kuumassa ulkoporealtaassa ja tosi kylmässä 

uima-altaassa uimassa. Kävelimme lähiympäristössä ja menimme päiväliselle Rantchin Steak house 

ravintolaan. Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen cowboy tuli hotellin aulaan eteen traktorilla ja 

peräkäryllä. Sitten cowboy vei meidät ruokkimaan longhorneja, mutta joskus ne nuolaisivat meidän 

kättä. Lopppäivän ihailimme maisemia ja uimme viileässä uima-altaasta. Paluumatkalla me 

poikkesimme WEATHERFORDIN puutarhassa nimeltä Chandor Gardens. Puutarhassa voi hyppiä 

kiveltä kivelle, mutta jos  tiput niin joudut uimaanisojen kalojan kanssa. 

 

kirjottanut Venla 9 vee 

 

 

                           Longhornien aamuruokinta 
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Chandor Gardens,Weatherford, TX 
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Finnish-American Business Guild 
  
FABG:n eli bisneskillan tarkoitus on yhdistää suomalaisia ja suomalaisia firmoja sekä keskenään 
että paikallisten ihmisten ja yritysten kanssa. Tarjoamme ilmaiseksi neuvoja ja kontakteja 
yksilöille ja yrityksille, jotka toimivat tai haluavat toimia DFW alueella. Olemme osa 
suomalaisten kauppakamarien USA:n verkostoa. 
  
Päätapahtumamme on vuosittainen itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa juhlistetaan Suomen 
itsenäisyyttä ja palkitaan suomalaisia ja suomalaissyntyisiä high school-senioreita stipendeillä, 
jotka on nimetty Suomen presidenttien mukaan. Lisäksi järjestämme Hockey Night-iltoja ja 
kysynnän mukaan esitelmiä tai yritysvierailuja. 
  
Killan toiminta ei ole rajattu millekään pienelle piirille, vaan käytännössä kaikki, jotka ovat 
toiminnasta kiinnostuneita, ovat tervetulleita mukaan. Tapahtumiin voi osallistua, vaikkei 
haluaisikaan liittyä jäseneksi. Tervetuloa mukaan. 
  
http://www.fabg.org/ 
  
Lisätietoja saa esimerkiksi osoitteesta: sami.simula@okmetic.com 
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HEI,  

Olen Kati Autio, kotiäiti Coppellista. Olen asustellut täällä Pohjois-

Texasissa kymmenisen vuotta, USAssa jo viisitoista. Nyt kun lapset ovat 

kasvaneet teineiksi eivätkä enää päivittäin tarvitse äidin taksi- ja 

ruokapalveluja, olen palaillut vanhojen harrastusteni, eli kaikenlaisten 

käsitöiden pariin.  Pidän ompelemisesta ja olen ommellut koko ikäni. 

Äidilläni oli tilausompelimo ja työskentelin siellä jo teinitytöstä lähtien. 

Ammattia siitä ei sitten kuitenkaan minulle tullut, viime hetkellä vaihdoin 

Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen Porvoon 

Matkailuopistoon. Taisin sillä sinetöidä tämän paimentolaiselämäni... 

 

Ompelen tilauksesta esim. verhoja ja tyynynpäällisiä, voin tehdä myös korjausompelua, eli vaihtaa 

rikki menneen vetoketjun, lyhentää tai kaventaa housunlahkeet yms. Olen ommellut myös muutaman 

t-paitatilkkutäkin sekä tyynynpäällisiä esim. pelipaidoista.  

   
Kesällä toin Suomesta pari pussillista 7 Veljestä-lankoja ja nyt olen innostunut neulomaan niistä 

villasukkia, niitä tulee myyntiin ajoittain, ja niitäkin voi kysellä niin kauan kuin lankoja riittää. Lasten 

kokoja teen vain tilauksesta, koska itselle niillä ei ole käyttöä enkä halua perustaa minkäänlaista 

varastoa. 

Lokakuu, 2015 



 
 

  
Lisäksi leivon korvapuusteja ja karjalanpiirakoita, joskus innostun paistelemaan munkkeja tai 

lihapiirakoita ja tuon niitä kirjastolle myytäväksi. Kannattaa seurailla Facebookissa Dallasin 

kirppissivustoa tai Suominaisten sivuja, ilmoittelen siellä, kun on myytävää.  Tai voit ottaa yhteyttä ja 

tehdä ihan privaatisti oman tilauksen. 

 

Lopuksi haluaisin herätellä henkiin viime aikoina vähän kokoon kuivuneen Suominaisten 

käsityökerhon!  

 

Tilanteet muuttuvat ja porukkamme on kutistunut kutistumistaan viime aikoina. Nyt huhuilenkin uusia 

osallistujia mukaan toimintaamme! Ei tarvitse olla taiteilija tai muukaan expertti osallistuakseen, 

tarkoitus on viettää aikaa yhdessä, jutustella, ja samalla ehkä tuottaa jotain käsillä. Joskus sitä voi 

kaivata vaan juttuseuraa, ja sekin sopii, mikään ei estä osallistumasta, vaikkei käsityöt 

kiinnostaisikaan. Tervetuloa mukaan näpertelemään! 

 

Kässäkerholaiset ovat kokoontuneet meillä parin viikon välein (yleensä tiistaisin, mutta muutkin päivät 

ovat mahdollisia yhteisestä sopimuksesta). Olemme puuhastelleet joko omia keskeneräisiä 

projektejamme tai välillä opetelleet yhdessä jotain kokonaan uutta. Aloittelemme klo 9.30 ja jatkamme 

yleensä iltapäivälle, noin klo 13.30 asti (mitään tarkkoja aikoja ei ole, jokainen tulee ja menee oman 

aikataulunsa mukaan). Puuhastelun lomassa nautimme nyyttärilounaan. Vuosien varrella on syntynyt 

villasukkia, virkattuja kulhoja, joulukortteja, scrapbookeja, pieniä tiffanylasitöitä, mosaiikkia, tilkkutöitä 

ja paljon paljon muutakin mukavaa.  

 

Tänä syksynä joku ehdotti karjalanpiirakoiden leipomista, ja sekin on vielä ohjelmassa ennen joulua. 

Joulun alla ohjelmaan sopisi myös paperinaruenkeleiden teko (ks. Kuva alla). Minulla on niihin 

tarvikkeita ja voin opettaa, jos kiinnostusta löytyy. Nämä ovat loistava lahja esim. lasten opettajille, me 

teimme yhtenä jouluna yhden jopa lasten crossing guardille, ja hän kiitteli meitä koko kevään... 
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Toivon siis tapaavani suuren joukon näpertelijöitä pian meillä käsityökerhossa! 

Kati Autio 

4autiota(at)gmail.com 
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Suomi-koulun Suuri Leikkipaikkatesti 2015 
 

Testihenkilö: Scarlett Leskinen 

Testivastaava: Santeri Leskinen 

Testipäivä: 3.10.2015 

Testipaikka: Suomi-koulu 

 

Testipäivänä sää oli lämmin ja aurinkoinen ja saavuimme Suomi-koululle hyvissä ajoin, noin kello 9.30 

aamulla. Tyttäreni Scarlett ei ollut tietoinen, että hänet oli valittu leikkipaikan testihenkilöksi, mutta 

reippaana 2-vuotiaana hän oli varautunut ammattimaiseen hauskanpitoon – kuten kaikkina muinakin 

viikonpäivinä. Testi alkoi varoittamatta, kun testaaja havaitsi leikkipaikan jo kaukaa ja juoksi sinne niin 

lujaa, että isillä oli vaikeuksia pysytellä perässä. Siirryinkin suosiolla leikkipaikan vieressä olevalle 

tuolille istumaan ja annoin ammattilaisen tehdä rauhassa hyvää työtään. Ensimmäiseksi testaaja nosti 

lattialta kasan käsinukkeja ja alkoi innokkaasti vertailemaan niiden karvaisia olemuksia. Erityisesti 

pöllö-käsinukke oli testaajan mieleen ja sillä vähän isiäkin kiusoiteltiin testin lomassa.  

 

 
 

 

Käsinukketestin jälkeen testaaja siirtyi varsinaiselle testialueelle, joka koostui kahdesta pienestä 

leikkilinnasta ja ne yhdistävästä vihreästä tunnelista. Testaaja astui rohkeasti sisään ensimmäiseen 

linnaan, eikä aikaakaan, kun testaaja oli jo hävinnyt tunneliin ja vain reunojen pullistumasta ja sisältä 

kuuluvasta kikatuksesta pystyi kertomaan missä kohtaa tunnelia testaaja kulloinkin oli testiä 

suorittamassa.  

Lokakuu, 2015 



 

 

 

 
 

Testi jatkui hyvässä hengessä noin 20 minuuttia, kunnes olikin jo aika valmistautua Suomi-koulun 

oppitunnille. Leikkipaikan arvosanaksi tuli 4.5 tähteä 1-5 tähtiasteikolla. Kiitosta saivat erityisesti 

käsinuket ja leikkipaikan loistava sijainti koulun rauhallisessa nurkkauksessa. Viimeinen puolitähtinen 

jäi saamatta, koska testaaja huomasi, että leikkijöiden määrän kasvaessa linnoja yhdistävään putkeen 

muodostui ajoittain pienistä ihmisistä koostuva liikenneruuhka. Kyseessä oli lähinnä kuitenkin 

pedagoginen pullonkaula, joka antoi putkessa oleville mahdollisuuden valita peruuttaako takaisin 

lähtölinnaan vai jatkaako matkaansa päättäväisesti kohti uusi  

Lokakuu, 2015 
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Suomikirkon kuulumisia 

Halloween 

 

Lokakuun 31. päivänä vietettävälle, alun perin kelttiläisen kulttuurin sadonkorjuun juhlaan 
pohjautuvalla “Halloweenilla” ei ole suomenkielistä vastinetta — ehdotetut marrasyö, hallainyö, 
kurpitsajuhla, kekrijuhla tai haamuaatto eivät tunnu luontevilta. Niinpä suomikoululaisten viesteissä 
Teksasista Kaliforniaan päivää kutsutaan reilusti “Halloweeniksi”. Tämä sana taas tulee "All Hallow’s 
Eve” — Pyhäinpäivän aatto.  
 
Halloweenin nykymallisen vieton toi Suomeen Helsingin sotainvalidien naisjaosto vuonna 1950, jolloin 
Kalastajatorpalla järjestettiin Suomen ensimmäinen “Halloween Party”. 
 
Meille luterilaisille Halloween on merkittävä myös siksi, että lokakuun 31. päivä v. 1517 Martti Luther 
naulasi 95 teesiänsä linnankirkon oveen Wittenbergissä. Tästä alkoi uskonpuhdistus, kirkon 
reformaatio. Parin vuoden päästä vietämme merkittävää vuosipäivää, uskonpuhdistuksen 500-
vuotisjuhlaa. 
 
Tänä vuonna kirkolla on kaksi tapahtumaa: 

 Sunnuntaina, marraskuun 8. päivä klo 15 pastori Seppo Vesala toimittaa jumalanpalveluksen. 
Rippikoulu klo 13-14:30.  

 Kauneimmat joululaulut joulukuun 13. päivä klo 17 (huom. aika!). Rippikoulu klo 15-16:30. 
Suomikoululaiset esiintyvät. Pastori Jarmo Tarkki 

Kaikki Pohjois-Teksasin Suomikirkon tilaisuudet pidetään:  
 
Rejoice Lutheran Church 
532 E Sandy Lake Rd 
Coppell, Texas 75019 
 
Tervetuloa kirkkoon! 
 
Pastori Jarmo Tarkki 
Jarmotarkki@socalsynod.org  (805)350-1667 

 

Joulukuu, 2014 
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Omput 1-2 
Sanna Siurumaa, 
sanna.siurumaa@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

Pellet 2-3 
Laura Gray 
laura.emilia.gray@gmail.com 
Ani Kokkonen 
ani.kokkonen@gmail.com 
 

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

Röllit 3-5 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
 

Aapelit 
Vilma Jäämuru 
vjaamuru19@gmail.com 
 

Ohjaajien edustaja 
Viivi Almira 
viivi.almira@gmail.com 
 

Tex-lapset 
Nina Tiainen 

ninatiainen@yahoo.com 

Webmaster 
Santeri Leskinen 
santeri@leximia.com 

Koululaiset 6 -8 
Jaana Mansikka-aho 
jaana.mansikka-aho@outlook.com 
Saija Taavettila 
saija.taavettila@iki.fi 
 

Tiedottaja, Suomi-koululainen ja facebook-
sivut 
Aino Aaltonen 
ainoaaltonen@yahoo.com 
 

Isot koululaiset 
Oskari Pirhonen 
oskari.pirhonen@gmail.com 
Teilor Thomson 
thompson20120@yahoo.com 
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