
 

 

Suomikoululainen

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu

Mikä on Suomi-koulu?
Pohjo is-Teksas in Suomi-kou lussa 
opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria 
suomalaisille ja suomalaistaustaisille 
lapsille. Tarjoamme opetusta 0-16 –
vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin voivat 
osa l l i s tua to im in taan es imerk iks i 
apuohjaaj ina. Tavoi t teenamme on 
yl läpitää ja kehittää oppilaidemme 
suomen kielen taitoa tarjoamalla heille 
suomen kieleen pohjautuvia, oppimista 
innostavia akt iv i teette ja. Koemme 
tärkeäksi ohjata heitä arvostamaan 
suomalaisia perinteitä sekä tarjoamme 
oppi lai l le mahdol l isuuden tutustua 
to i s i i nsa . To im innan raho i tamme 
perhekohtaisin jäsenmaksuin ja lah-
joituksin. Suomi-koulu toimii vapaa-
ehtoisvoimin ja etsimme jatkuvasti uusia 
tekijöitä aktiiviseen ja iloiseen jouk-
koomme. Tule mukaan toimintaamme! 
Olet aina myös tervetullut Suomi-koululle 
tapaamaan muita suomalaisia ja rupat-
telemaan muuten vain kahvikupposen 
äärellä.

Seuraavan koulukertamme aiheena on

 Miksi Suomi-koulu on tärkeä?

Vastaus kolme

Hyvässä seurassa 
on kiva vaihtaa 
kuulumisia.

Vastaus yksi
Koululla on kirjasto, 
josta löytyy hyvää 
lukemista.

Vastaus kaksi
Koulun Suomi-
puodissa saa suun 
makeaksi.

huhtikuu, 2018

Tule mukaan juhlimaan 
koulukevään päättäjäisiä! 

Nähdään koululla 5.5. klo 10

KEVÄTJUHLA

http://www.suomi-koulu.com/suomi-koulu/jasenmaksut
http://www.suomi-koulu.com/tule-mukaan/osallistu-toimintaamme/


 

Puheenjohtajan palsta Terveisiä Suomesta:
—— Leila Jäämuru

Uskomatonta, mutta niin totta, kevätlukukausi on juhlia vaille 
taputettu! Vuosi on ollut haasteita ja mahtavia tapahtumia täynnä, 
niistä näet koulumme webbisvuilla parhaat palat videoiden myötä. 

Ensi viikolla on Vappu, monille suomalaisille tärkeä kesän 
aloitusjuhla. Täällä Teksasissa sitä ei juhlita ehkä ihan niin 
intensiivisesti kuin Suomessa, mutta sima ja munkit kuuluu 
serpentiinien ja ilmapallojen kera juhlakattaukseen, ainakin 
siIhen makeanpuoleiseen.

Kaikille muistutukseksi, ensi viikon lauantaina juhlitaan siis 
Vappua, Äitienpäivää sekä kevätjuhlaa. Samalla jaamme 
todistukset ja askartelemme äideille jotain kivaa! 

Tapaamisiin ensi lauantaina, ja tietenkin kaikille 

TULE MUKAAN KOULUMME

TOIMINTAAN!

Koulumme hakee tiedottajaa, jonka 

tehtävänä on Suomikoululaisen 

(tämän lehden) toimittaminen. 

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä 

toimittajana ja osaat tekstien ja kuvien 

käsittelyä ota yhteyttä.

Lei la Jäämuru puheenjohtaja@suomi-

koulu.com

Oletko Sinä meidän 
uusi tiedottaja?

HYVÄÄ VAPPUA !
Leila



Tässä kootusti lukuinnostuskahvilan tuloksia:

-Lukuinnostus lähtee, jokaisen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta kirjaan ja sen aihepiiriin.

-Mielenkiintoisella kuvituksella ja ystävien suosituksilla innostutaan helpommin valitsemaan kirja.

-Lasten itse valitsemat mielenkiintoiset tarinat iltasatuina rakentavat lukuinnostusta ja kiinnostusta 

erilaisia tarinoita kohtaan.

-Isommat sisarukset voivat kotona lukea myös pienemmille sisaruksilleen iltasatuja ja muita kirjoja.

-Lasten on helpompaa aloittaa lyhyiden tarinoiden lukemisesta ja innostuksen kasvaessa myös 

sivumäärä saa kasvaa häiritsemättä lukuintoa.

-Kirja on paras rentoutumiskeino ja lukemalla saa hyvin ajan kulumaan pitkillä lentomatkoilla 

Suomeen.

-Tabletteihin on mahdollista hankkia täältäkin puolen valtamerta uusimpia suomalaisia kirjauutuuksia 

e-kirjoina. Palkintorahoilla tai -tuotteilla voisi olla kirjastoomme muutama lainattava tabletti, josta 

löytyisi uusimpia suomalaisia e-kirjoja. Tämä mahdollistaisi laajentamaan myös kirjastomme tarjontaa 

rajallisen hyllytilan päälle.

-Pienet lukukilpailut esim. lukupisteitä keräten voisivat innostaa lapsia lukemaan normaalia 

enemmän.

-Pitämällä esitelmiä/kirjakerhoja, jossa jokainen voi kertoa innostavista lukukokemuksistaan, jokainen 

saa uusia ideoita tulevien kirjojen valintaan.

-Kirjoista ja internetistä opittavat tiedot ja taidot innostavat lukemaan (esim. historia, askartelu, 

käsityövinkit, elämänkerrat yms.).

-Lukemisessa viehättää mielikuvituksen ja luovuuden kehittyminen.

7.4. koulumme oppilaat saivat kokeilla yrittäjyyttä kauppaleikein ja perustamalla 
kahvilan, jonka sisustamisesta, ruuista ja tarjoilusta he huolehtivat yhdessä ohjaajien 
ja kahvilan vapaaehtoisten aikuisten avustuksella. Lukuinnostuskahvilan asiakkaat 
saivat tilauksia odotellessa pohtia yhdessä, mikä innostaa heitä lukemaan.

Lukuinnostuskahvila Suomi-koululla

Vesa Jaamuru
7.4. koulumme oppilaat saivat kokeilla yrittäjyyttä kauppaleikein ja perustamalla kahvilan, jonka sisustamisesta, ruuista ja tarjoilusta he huolehtivat yhdessä ohjaajien ja kahvilan vapaaehtoisten aikuisten avustuksella. Lukuinnostuskahvilan asiakkaat saivat tilauksia odotellessa pohtia yhdessä, mikä innostaa heitä lukemaan.�



Kahvilapäivän tunnelmia



Voisi kuvitella että Teksasin upea kevät-aurinko lämmittaisi jo liikaakin Huhtikuun puolen välin 
tienoilla. Lämpömittari näytti hädin tuskin kahdeksaa astetta kun Suomi-koulun ja Lucky Bounce 
Golf-kerhon yhteistyössä järjestämä Golfretkipäivä koitti 14.4. Pipot päähän, hanskat käteen ja 
kohti Lake Park Golf Course -golfkenttää jossa pääsisimme kokeilemaan sekä golfausta 
perinteiseen pallo ja maila-tyyliin että potkimalla jalkapalloa golfkentällä.

Golfretki Lake Park - 14.4.
——Lasse Toimela

Pienenä yllätyksenä jalkapallo-golf on 
'oikea laji' eikä pelkkä vaihtoehtoinen 
kevätretkiaktiviteetti. Säännöt ovat kuten 
golfissa, mutta kuten arvata saattaa 
jalkapalloa potkien. Reiät ovat jalkapallon 
mentävät ja merkitty lipuilla. Lake Park 
Golf Coursen kentällä oli yhdeksän 
reikää ja vesieste. Pelaaminen oli kuin 
jättimäistä minigolfia (eli ööh.. golfia?). 
Tuuli vei palloja mennessään ja tähtäys 
oli haastavaa, mutta lapset pitivät kun 
kerrankin sai potkia niin kovaa kuin jaksoi 
ja juoksennella ympäriinsä.

Toisaalla olimme 'driving range':lla 
opettelemassa golfin perusteita Lucky Bouncen 
kokeneiden pelaajien avustuksella. Miten jokin 
voikaan näyttää niin helpolta ja olla niin vaikeaa. 
Useita ämpärillisiä palloja päätyi lähelle ja kauas 
kun kymmenet Suomi-koululaiset harjoittelivat 
palloon osumista ja oikeaa lyöntitekniikkaa. 
Edistyneemmillä harrastajilla oli mahdollisuus 
jatkaa vielä pelaamista kentällä, mutta oma 
osumistarkkuus oli sitä luokkaa että jäin 
suosiolla rangelle. Ehkä vielä jonain päivänä 
sitten.

Olen jo pitkään halunnut aloittaa golf-harrastuksen ja 
tämä oli hauska ensikosketus lajiin. Suuret kiitokset 
Lucky Bounce Golfin mahtaville pelaajille jotka 
jaksoivat opastaa kirjaimellisesti kädestä pitäen ja 
tarjota omia välineitään nurmikkoa kyntävien 
aloitteljioiden käsiin. 

-Lasse



Koulute emana juhannus
21.4. kouluaiheena oli Suomen juhannusperinne. Samalla tutustuttiin sarjakuviin ja 
niiden ilmaisukieleen. Ohessa näyte ohjaaja Mika Reijosen oppituntimateriaalista.



Koulute emana juhannus



 
Palstalla esittelemme eri tehtäviä koulun johtokunnassa

Johtokunta 
esittäytyy

 
Sihteeri - Antti Siika-aho

Asiantuntija - Santeri Leskinen

Hei

Olen Antti Siika-aho ja toimin Suomi-koulun 
johtokunnan sihteerinä. Tehtäviini kuuluu mm. 
osallistuminen johtokunnan kokouksiin, kokous-
pöytäkirjojen laatiminen ja asiakirjojen arkis-
toiminen. Olen koulutukseltani rakennusinsinööri ja 
teen etätyönä korjausrakennesuunnittelua 
suomalaiselle työnantajalleni.

Hei, olen oikeustieteen maisteri Santeri Leskinen ja toimin Suomi-
koulun hallituksessa asiantuntijajäsenenä. Autan Suomi-koulua yh-
distyksen lakiasioissa ja muissa viranomaisasioissa. Vastuullani on 
esim. yleishyödyllisen yhdistyksen vuosi-ilmoitusten tekeminen 
Teksasin osavaltion hallintoviranomaiselle sekä koulun toiminta-
ohjeiden (bylaws) laatiminen ja päivittäminen. Autan tarvittaessa 
myös muita Dallasin Suomi-yhteisön jäseniä lakiasioissa selvällä 
suomen kielellä oman lakitoimistoni puitteissa. Työkiireiden takia 
en osallistu kuukausittain johtokunnan kokouksiin, mutta tulemme 
lasteni ja vaimoni kanssa Suomi-kouluun ja koulun järjestämiin 
tapahtumiin aina kun mahdollista.



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

——Nina Pirhonen

 Varmistaaksesi leipäsi, voit antaa 
etukäteistilauksesi kirjastolla tai ilmoittamalla 
suoraan Ninalle edellisen viikon perjantaihin 
mennessä. 

Keskiviikkoisin on myynnissä Grapevinessa 
sijaitsevan saksalaisen leipomon, 
BreadHausin, tuoretta suomalaista 
ruisreikäleipää sekä baijerilaista ruis-
vehnälimppua. Suomikoululauantaisin on 
saatavilla baijerilaisen limpun lisäksi myös 
vähän rukiisempaa Reininlaakson ruis-
vehnälimppua. Kuukausittain puotimme 
kautta kulkee keskimäärin 100 tuoretta 
leipää. 

 Kirjaston ja puodin aukioloajat:

ma - pe klo 11.30 - 13.30
la 5.5. 10.00 - 12.00

Tervetuloa!

            - toivottaa kirjastoväki

 Karkkihyllystä löytyy kaikenlaista 
naposteltavaa vaikka vapuksi. 
Uutuutena Halvan lakusekoituspussit 
ja norjalaisen Freian suklaa-toffee 
nappirullat.



 
Palstalla kurkistetaan, mitä kaikkea Suomi-
kirjaston hyllyiltä löytyy. 
Ei muuta kuin lainailemaan!

Kirjaston 
kätköistä

——Sanna-Maria Holopainen

Täällä Pohjoisnavan alla, matkani 
saunankestäväksi suomalaiseksi
Dieter Hermann Schmitz
 
Saksalainen Hermann on asunut 
vuosia Suomessa. Hän puhuu 
sujuvasti suomea, on naimisissa 
suomalaisen Eilan kanssa ja he 
asuvat hyvin suomalaiseen tyyliin 
lastensa kanssa esikaupungissa 
Tampereella. Jotain kuitenkin 
puuttuu. Hermann haluaa suomen 
passin.
 
Hilpeä tarina siitä, kuinka Hermann 
päättää hakea suomen 
kansalaisuutta. Projektin aikana 
mies haluaa myös tuntea itsensä 
suomalaiseksi ja testaa asioita, 
jotka määrittelevät suomalaisen. 
Tiedossa  on mm. lavatanssikurssi 
hieman hämmentävissä 
tunnelmissa, kun Herman etsii 
tangon taikaa, Tukholman risteily 
ah niin pakollisella 
karaokekokeilulla sekä 
perjantaipullon nouto paikallisesta 
Alkosta astetta epänormaalimmalla 
menopelillä.  Yksi sun toinen suomi 
klisee nähdään ulkomaalaisen 
näkökulmasta Hermannin matkalla 
siniristilippuisen maamme 
kansalaiseksi.

Hölmölässä,
Martti Sirola,
 
Hulluilla on aina hauskempaa, vai 
miten se nyt menikään. Kukapa 
voisi vastustaa Hömöläisten 
hellyttävää meininkiä, kun he 
ratkaisevat kinkkisiä elämän-
tilanteita omintakeisella tyylillään. 
Kuinka sitä valoa oikein saadaan 
pirttiin? Tai miten ratkaistaan, 
onko kukaan hukkunut ruis-
kukkapellossa uiskentelussa?
 
Vuosikausia sukupolvelta toiselle 
siirtyneitä Hölmöläisten hullut-
teluja on tässä kirjassa lukuisan 
tarinan voimin. Kuvitus on koh-
dillaan ja pään pyörittely ja pienet 
hörähtelyt kirjaa lukiessa taattuja. 
Vanhan kansan menosta voi ny-
kyiset taaperot oppia samalla 
menneiden aikojen tapoja.

Terveisin, Sanna-Maria 

"Lapsi on kirja, jota 

meidän täytyy lukea ja 

jonka lehtiin meidän 

on kirjoitettava. "

 --------Peter Rosegger.



Tiedote

Hyvät suomiyhteisön jäsenet DFW:n alueella,
 
Suomen passia voi hakea Suomen suurlähetystöissä tai konsulaateissa, jotka 
tarjoavat passipalveluja; USA:ssa tämä on mahdollista suurlähteystössä 
Washington D.C.:ssä tai pääkonsulaateissa New Yorkissa ja Los Angelesissa.

Kaukana suurlähteystöistä tai pääkonsulaateista asuvien hakemuksia varten 
pääkonsulaatit tuovat tarvittaessa liikkuvan passilaitteen kunniakonsulaatteihin 
mikäli riittävällä määrällä Suomen kansalaisia on tarvetta palvelulle.

New Yorkin pääkonsulaatti tuo kannettavan passilaitteen Dallasiin 2.-4.10.2018. 
Passia haetaan henkilökohtaisesti, ja sitä varten tulee varata aika. Lisätietoa 
matkasta, ajanvarauksesta sekä passin hakemisen edellytyksistä tullaan 
julkaisemaan New Yorkin pääkonsulaatin kotisivuilla www.finland.org

Mikäli tarvitset Suomen passia (etkä ole vielä täyttänyt kyselyä), täytä kysely 
käyttäen allaolevaa linkkiä varmistaaksesi lisätietojen saamisen sähköpostiisi.

 Täytä tämä kaavake jos haluat hakea Suomen passia Dallasissa 2.- 4.10. 2018

TIEDOITUS

http://www.finland.org/
https://goo.gl/forms/QdACtFxa0nUoIr7H2


Hyvät Suomi-yhteisön jäsenet ja Suomen ystävät!

Suomalainen kauppakilta (FABG) laajentaa toimin-
taansa. Olemme voittoa tavoittelematon 'non-profit' 
organisaatio, jonka toiminta perustuu vapaaehtois-
työhön. Lisätietoja toiminnastamme saat web-sivuilta 
www.fabg-dallas.com.

Toimintamme ja järjestämiemme tapahtumien tavoit-
teena on tukea Suomi-Amerikka yhteistyötä liike-elä-
män ja kulttuurin alalla unohtamatta vapaamuotoi-
sempia tapahtumia kuten jääkiekko-otteluita ja 
sosiaalisia iltatapahtumia.
 
Kaikki ovat tervetulleita toimintaamme. Mikäli sinä (tai 
firmasi) olet kiinnostunut liittymään kauppakillan 
jäseneksi klikkaa jäsenmaksut.

Kutsumme sinut  mukaan oopperailtaan 
Ooppera: Don Pasquale
Aika: 4.5. klo 19.30
Paikka: Fort Worth  Ooppera (Bass Hall)

Ilta sisältää lisäksi ooperan esittelyn Tuomas HIltusen 
(General Director, Fort Worth Opera) johdolla sekä näyttä-
mövierailun  Tilaa heti ALE (-20%) liput käyttämällä koodia 
FAB20  (alennus vain hintatason 2 lipuista, norm. $140/kpl)

                  HUOM Lippuja rajoitetusti!

Tulevia tapahtumia

1.6.           Yritysvierailu - North Texas Epitaxy

FINNCHAM ON KESKUSKAUPPAKAMARIN VERKOSTO, 
JONKA TARKOITUKSENA ON TUKEA YRITYSTEN 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA KASVUA

FINNISH AMERICAN BUSINESS 
GUILD (FABG) on Irving Sister Cities 
International'in alajärjestö. FABG'n 
jäsenet ovat myös  Irving Sister 
Cities International'in jäseniä. Jäse-
nyys ei sisällä 'the Greater Irving Las 
Colinas Chamber of Commerce'n 
jäsenyyttä. 

https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=5433d85318&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=76490df8af&e=8f29851678
https://fwopera.secure.force.com/ticket#sections_a0Fi000000YinxMEAR


Lucky Bounce Golf Club, suomalaisten oma golf-
seura DFW:n alueella, järjestää vuosittain sekä 
leikkimielisiä että enemmän kilpailuhenkisiä golf-
tapahtumia.  

Golfkauden ensimmäinen leikkimielinen "Finn 
Fun"-parikilpailu pelataan tänä vuonna vappu-
hengessä lauantaina 5. toukokuuta. Turnauskenttä 
ilmoitetaan pelaajille turnausviikolla ja ensimmäiset 
tiiajat tulevat olemaan puolen päivän jälkeen. 

Tapahtumaan voi ilmoittautua alla olevaan emailiin 
joko yksin tai haluamansa parin kanssa. 

Lisätietoja seuran toiminnasta saa myös saman 
emailin kautta.

luckybouncegolfclub@gmail.com

FINN FUN GOLF TAPAHTUMA 
ON KAIKILLE AVOIN 

(sinun ei tarvitse olla seuran 
jäsen osallistuaksesi)

ilmottaudu nyt 
luckybouncegolfclub@gmail.com

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com
mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


Lauantaina, toukokuun 19. klo 17.
Äitienpäviämessu 

SYDÄMELLISESTI 
TERVETULOA KIRKKOON!

Rejoice Lutheran Church
532 E Sandy Lake Rd.

Coppell, TX 75019

SUOMIKIRKKO 
KEVÄÄN 2018 OHJELMA:

Pastori Jarmo Tarkki on 
sapattivapaalla huhtikuun alusta 
kesäkuun loppuun.

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen 
toimii pastori Tarkin sijaisena. 

Pastori Jarmo Tarkki: 
jarmotarkki@socalsynod.org

Pastori Veli-Matti Kärkkäinen: 
vmk@fuller.edu

        Kaikki vuonna 2004 tai sitä ennen syntyneet ovat 
tervetulleita Suomikirkon rippikouluun syksyllä 
2018. Konfirmaatio toukokuussa 2019. Rippikoulu 
toteutuu mikäli vähintään viisi rippikoululaista 
ilmoittautuu. Ilmoittautumiset pastori Jarmo Tarkille 
viimeistään elokuun 31. päivään mennessä 
jarmotarkki@socalsynod.org 

Yhteinen tehtävämme: maapallomme säilyttäminen

Kuluva kuukausi on jo järjestyksessään 48. ympäristönsuojeluun 
(Anniversary of Earth Month) keskittyvä kuukausi. Tällä kertaa 
puhutaan erityisesti muovisaasteiden katastrofaalisesta vaiku-
tuksesta maapallomme meriin ja muuhun elinympäristöön.

Miksi me kristityt ja kirkko olisimme huolissamme maapallomme 
tilasta? Vastaus on yksinkertainen: asuinpaikkamme on hyvän ja 
rakastavan Jumalan lahja meille. Ilman luontoa ja ympäristö-
ämme meitäkään ei olisi. Hyvinvointimme ja jopa ihmiskunnan 
tulevaisuus on riippuvainen elinympäristömme tilasta. Juutalais-
syntyisen tiedemiehen David Grinspoon kirjan nimi Earth in 
Human Hands (Maapallo ihmisten kädessä) kuvastaakin havain-
nollisesti tätä tosiseikkaa.

Ihmiskunnalle on annettu jo luomiskertomuksessa Luojan 
”apulaisen” tehtävä. Meillä ei ole oikeutta tuhota, riistää tai 
käyttää hyväksemme luonnonresursseja tavalla, mikä johtaisi 
maapallomme tuhoon. Meidän vastuullamme on hyvän talou-
denhoitajan tavoin pitää huolta ja suojella ympäristöämme. 
Näin rakastamme myös lähimmäistämme – ja kunnioitamme 
Jumalaamme, kaiken luojaa ja ylläpitäjää.

Mikäli haluat lisätietoa asiasta, sitä löytyy ”Anniversary of Earth 
Month” järjestön nettisivulta:  https://www.earth-month.org/ 

Pastori, TT Veli-Matti Kärkkäinen

Tervetuloa toukokuun Äitienpäivämessuun lauantaina, 
toukokuun 19. klo 17. (Rejoice Lutheran Church, 532 E Sandy 
Lake Rd, Coppell, Texas 75019)

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vmk@fuller.edu
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
https://www.earth-month.org/


Ohjaajat

Taru Karvinen
Pallerot, Omput ja Pellet 0-3v
pellet@suomi-koulu.com

Iida Leppäranta
Röllit 3-5v
rollit@suomi-koulu.com

Lotta Fagerholm
Aapelit 5-6v
Koululaiset 6-8v
koululaiset@suomi-koulu.com
aapelit@suomi-koulu.com

Mika Reijonen
Isot Koululaiset 8-15v
isotkoululaiset@suomi-koulu.com

Alexandra Aaltonen
Sofia Salonen 
Sara Laine
Tex Lapset - isot&pienet
tex-lapset@suomi-koulu.com

Apuohjaajat:
Samuli Hirvilampi
Joakim Laine
Petteri Pirhonen
Sofia Simula
Audrey Thompson
Veeti Tuppurainen

Johtokunta

Leila Jäämuru
puheenjohtaja/kirjasto
puheenjohtaja@suomi-koulu.com
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com

Toni Sjö
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@suomi-koulu.com

Antti Siika-aho
sihteeri
sihteeri@suomi-koulu.com

Nina Pirhonen
rahastonhoitaja/Suomi-puoti
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com
suomipuoti@suomi-koulu.com

Helena Tiainen
vanhempien edustaja
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com

Taru Karvinen
ohjaajien edustaja
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com

Vesa Jäämuru
webmaster
webmaster@suomi-koulu.com

Kati Wilska-Havia
koulutusvastaava
koulutusvastaava@suomi-koulu.com

Santeri Leskinen
asiantuntijajäsen

Keneen otan yhteyttä?
Suomi-koulun 

ohjaajat ja johtokunta


