
 

 

 

 

 
 
 

Puheenjohtajan kuulumisia! 
 

Teksasin kevät on aurinkoinen ja huumaavan kaunis kaikkine kukintoineen mitkä luonto herättää jo 

maaliskuussa. Se on myös joskus pelottava ja uhkaava! Tornadot ja valtavat myrskyt sateineen saavat 

monesti maan sekä myös ihmismielen järkkymään. Eilen saimme kokea luonnon äkkisen 

suunnattoman voiman ja yllätyksellisyyden, tornadovaroitus tuli melkein 'puskista'. Hetki vielä teit 

puutarhahommia ja sitten alkoikin kaikki 'pillit ujeltaa', jopa Kellerin kaupunki soitti jokaiselle kotiin ja 

käski suojautua. Jopa tuli tekemisiin vauhtia, kun yhtäkkiä piti kaikki suojata ja irtotavarat piilottaa. Ja 

entäs oman suojauksen laittamisesta sisällä siihen talon turvallisempaan kohtaan, meillä rappusten 

alla olevaan komeroon - tiedättehän, siihen tilaan, mikä on kattoja myöten täynnä mitä ihmeellisempää 

tavaraa mitä et edes muistanut omistavasi! Samalla huoli lapsesta, joka juuri olisi pääsemässä töistä 

tuohon rajuilmaan. Täällä paikalliset osaavat kuitenkin todella huomioida tällaiset tilanteet. Työntekijät 

ja kaupassa mahdollisesti asioineet asiakkaat ohjattiin heti turvaan, eikä ketään päästettty lähtemään 

ennenkuin tuli ilmoitus turvallisuudesta. Naapurin takapihalla on maanalla oleva tornadosuoja, -

bunkkeri, mikä sisältä tuo tosi ankean fiiliksen, se on suorastaan pelottava, mutta varmasti turvallinen! 

Sinne ei keretty nyt. 

 

Tällä kertaa myrsky meni ohi ilman tuhoja, mutta jälleen kerran elämän yllätyksellisyys muistutti, -

mikään ei ole niin varmaan kuin epävarma! 

 

Suomi-koulun leiriviikonloppu lähestyy ja odotamme kaikki sitä innoissamme. Sää tulee olemaan hyvä 

ja paikka mitä erinomaisin ihaniin rentouttaviin päiviin teksasilaisen luonnon helmassa. Vielä viikko! 

Siitä aloitamme juhlavuotemme juhlinnan, 25-vuotta! 

 

Nyt kaikille oikein rauhaisaa pääsiäistä ja hiljentymisen aikaa! Pitäkää toisistanne huolta, syökää hyvin 

sekä nauttikaa paljon suklaata! 

 

pj. -Leila- 

 

Suomikoululainen 
                           Maaliskuu, 2016 
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Kirjaston ja puodin kuulumisia! 
 

 

Useamman vuoden odottanut kirjastoinventaario on saatu melkein päätökseen, pieniä 

inventointijuttuja kuitenkin vielä pitänee tehdä etenkin oppimateriaalikaappeihin. Koko 

viikon aamusta pitkälle iltaa monta vapaaehtoista Ihanaa Naista auttoi tässä 

työrupeamassa. Suuret kiitokset kaikille teille, jotka olitte mukana. 

 

Nyt löytyy paljon invennoin jäljiltä poistettuja kirjoja, sarjakuvia, DVD-levyjä, musiikkia, 

lehtijä, jne. Kannattaa tulla katsomaan ja pienellä rahalla ostamaan lukemista kotiin 

pääsiäiseksi ja kevään valoisiin päiviin. 

 

Kirjasto on auki normaalisti ma-ke-to-pe klo 11.30-13.30 ja aina suomikoululauantaisin klo 

10-12. Tervetuloa kaikki lainailemaan ja samalla ostoksille puotiin herkkuja hakemaan. 

 

Nähdään kirjastolla 

 

Hyvää pääsiäistä 🐥🐥 

-kirjastoväki- 

 

Kirjaston uutuudet ja aikataulumuutokset myös Facebookissa: 
www.facebook.com/suomikirjasto 
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http://www.facebook.com/suomikirjasto


Valokuvasatoa Suomikoulukerroilta -AVARUUS 
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valokuvasatoa Suomikoulukerroilta -YMPÄRISTÖ 
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Auringon nousun pääsiäismessu  

Oletko koskaan halunnut kokea pääsiäisaamun messua ulkona auringon noustessa 
taivaanrannan takaa? 
Flower Moundissa se on mahdollista kokea tulevana sunnuntaina 27.3. Klo 7am. 
 
Vuodesta 1974 lähtien on pääsiäisaamun auringonnousu- messu kuulunut pääsiäisen 
perinteisiin. 
 
Jo muutamaa viikkoa aikaisemmin voi mäen päällä nähdä kolme suurta ristiä 
muistuttamassa pääsiäisestä. 

 
 
Mikäli kiinnostuit aamuvarhaisen messusta, niin tässä tarkempaa tietoa : 
 
Aika: 27.3. Klo 7-7.30am — paikalle kannattaa tulla jo hyvissä ajoin 
Paikka: 2499 ja 3040 teiden kulma – Tom Thumbin  vieressä olevalla kukkulalla 
Pysäköinti: Tom Thumbin parkkipaikalla 
 
 
Messusta vastaa tänä vuonna The Church of Jesus Christ of Latter-day saints kirkko ison 
kuoronsa kanssa. 
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Messu kestää puolisen tuntia ja jos se kuluu mukavammin istuen, kannattaa mukaan ottaa 
viltti tai tuoli.  
 
 
Ja dress code tähän messuun on huomattavisti rennompi eli päälle mukavat vaatteet. 
Sateen sattuessa messu perutaan. 
 

 
 
Me olemme olleet tässä messussa kahtena vuotena ja olemme tykänneet. Meille (pojille) 
aamuvarhaisen herätyksen kruunaa aamiainen IHOPissa :) 
Pojat kyselevätkin, että mennäänhän tänä vuonnakin messuun ja IHOPiin :) 
 
Mukavaa Pääsiäistä kaikille ! 
 
T. Katariina 
 

 
  

Maaliskuu, 2016 



 
Teksas faktaa: Teksasin lintuja 
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Sorsa pari (Wood Duck) uimassa 
Kellerin lammikossa maaliskuussa 
2015. Kevaalla uros on todella 
varikas. 

Teksasissa on paljon erilaisia 
haikaroita, kuvassa Great Blue 
Heron kalastamassa Trinity 
joeassa, Trinity Parkissa.  Pitka 
kaula auttaa kalojen pyynnissa, 
lentaessa haikara laittaa kaulan 
mutkalle. 

Eastern Bluebird on varikas 
lintu, jonka sininen vari nakyy 
erittain hyvin sen lentaessa. 
Tama kuva on otettu Fort 
Worthissa Trinity joen  varrelta 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kyyhkynen (Dove) on yleinen lintu 
alueellamme. Syksylla se on myos 
metsastajien suosima lintu 
maukkaan lihan ansiosta. Tama 
kuva on otettu Southlakessa. 

Tikan hakkaaminen kuuluu 
melkoisen kauas, niiden 
nakeminen saattaa olla hyvinkin 
vaikeaa, tuntuu silta etta ne ovat 
aina puun toisella puolella. Downy 
Woodpecker kuvattuna 
Southlakessa Carroll High 
School’in tenniskenttien takana. 

Mockinbird on loistava laulaja, sen 
aanta kuulee usein Kellerin 
takapihoilla. Tamakin lintu on kuvattu 
piha-aidalla laulamassa Kellerissa. 
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Northern Cardinal naaras on hieman 
varittomampi kuin uros, ja siksi ei niin 
usein havaittavissa.  Kuva otettu 
Iredell Teksas. 
 

Northern Cardinal uros on saattanut 
olla kimmokkeena Angry Birds pelin 
kehittajille. Lintu on hyvin yleinen 
alueellamme, joskin lahelle 
paaseminen on vaikeaa. Tama lintu 
kuvattuna Kellerin ulkoilumaastossa. 

Tama Northern Cardinal poikanen oli jo 
hypannyt pois pesasta tai pudonnut, 
huuteli kovin nalkaisena ruokaa. Pieni 
linnunpoika tarvitsee ravintoa kaksi 
kertaa tunnissa, joten emolla riittaa 
kiiretta hakea ruokaa. 
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Kuvat ja lintufaktat: KP Wilska 

  

 
Kanahaukkoihin kuuluva Red-
tailed Hawk on komea lintu kun 
sen nakee lentavan lahelta. 
Linnun tunnistaa punaisesta 
pyrstosta. Kuva otettu Fort 
Worthissa golf kentalla,  jossa pari 
pesii. Nama haukat elavat pitkaan, 
jopa 20 vuotta. 

Teksasin taivaalla liitelevat isot linnut 
ovat hyodyllisia puhdistajia, ne syovat 
ainoastaan jo kuolleita elaimia. Kuvan 
Turkey Vulture on kuvattu Iredellissa, 
Fort Worthin etelapuolella. 

Tama on samoja taivaalla liitelevia 
lintuja, mutta on nimeltaan Black 
Vulture, saanut nimensa mustasta 
pasta. Lintu kuvattuna Marble Falls’issa 
tien varrella, jossa nama linnut olivat 
syomassa auton alle jaanytta elainta. 
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Koko perheen yhteinen urheilulaji: Taekwondo 

 

Meidän perhe harrastaa Korealaista itsepuolustuslajia, 

Taekwondoa. Taekwondoa on moneen lähtöön ja katsoessa 

Olympialaisten Taekwondo finaalia, voisi käyttää mielummin 

termiä Martial Sport. Toisaalta Korealaisten sotilaiden 

näytöksessä se vaikuttaa enemmän sotaisalta taiteelta. 

Meidän Taekwondo American alaisuudessa toimiva seura 

lienee lähempänä sporttia vaikka ei ’sitä’ olympia lajia 

olekkaan.  

 

Kuten useimmissa taistelujeissa, harrastajan edistymistä kuvataan vöillä. Taekwondo Americalla niitä 

vöitä onkin runsaasti ja värivöistä on mustalla raidalla merkityt senior vyöt. Sitä mukaan, kun alkaa 

hallitsemaan seuraavassa vyökokeessa vaadittavia tekniikoita, saa vyön päähän poikkiraitoja. Itse 

pidin tätä aluksi hieman omituisean, mutta olen huomannut sen olevan erittäin hyvä lasten 

motivoimisen kannalta.   

 

Taekwondo on parhaiten tunnettu potkuistaan. Potkuja, kierrepotkuja, potkuja 

korkealle, potkuja hypäten, kierrepotkuja korkealle hypäten. Bruce Lee 

aikanaan opetteli potkimista Taekwondo mestari Jhoon Rheen opastamana.  

    

Taekwondon harjoittelu alkaa perus löyntien ja potkujen harjoittelulla. Näitä 

harjoitellaan formissa, säkkiä vasten, sekä single step sparrauksena.   

 

Form on pitkälti sama asia, kuin 

karaten kata. Siinä käydään ’taistelua’ 

kuviteltua vihollista vastaan toistaen 

samaa liikesarjaa uudestaan ja uudestaan. Formissa  opitaan 

tekemään liikkeet oikein toistojen kautta. 
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Single stepit ovat ikään kuin parin kans tehtävät pikku-formit, jossa kumpikin hyökkää vuorollaan. 

Ensimmäisillä vöissä aikuislla on viisi muutaman liikkeen single-step sarjat. Lasten vyökokeeseen 

kuuluu 3 sigle-steppiä. 

Oranssin vyön jälkeen Single Stepit muuttuvat sparring comboiksi ja mukaan tulevat sparraus suojat. 

Sparring combot lähtevät ajatuksesta, että harvoin ensimmäinen löynti tai potku löytää perille tai on 

tehokas. Muutaman liikkeiden yhdistelmiä harjoittelemalla 

saadaan liikesarjat tulemaan ’selkärangasta’ eikä jokaista 

liikettä tarvitse miettiä erikseen.  

Oranssinö vyön jälkeen tulee myös ’vapaa-sparraus’, jossa 

vedetään sparraus suojat päälle ja minuutin verran potkitaan 

ja löydään kaveria, joskus omaa vaimoa. Minuutti kuulostaa 

lyhyeltä ajalta, mutta isohkolle it-ammattilaiselle siinä on ihan 

riittävästi varsinkin, jos kaverina on hieman taitavampi ja ’agressiivisempi’ kaveri. Näissä sparring 

comboilla saa väsyneenäkin pidettyä vastustajan vähän kauempana.  

 

Jossain vaiheessa mukaan tulee myös lautojen rikkominen potkimalla ja lyömällä. Lautojen rikkominen 

onkin Taekwondo näytösten peruskauraa.  

 

Itse koen, että meille tämä harrastus on antoisa hyvin monella tapaa. Ujompi lapsista on saanut 

roppakaupalla itsevarmuutta ja koheltavampi lapsi hieman rauhallisuutta. Jokaisen vyökokeen 

yhteydessä seura pyytää lasten vanhempien sekä koulun opettajan täyttämään sellaisen lapun missä 

seurataan lapsen käytöksen kehittymistä. Kannustimena parempaan, uuteen vyöhön saa pronssi-, 

hopea-, tai kulta tähden.  

 

Lasten treenit on jaettu 4 ryhmään vyötason perusteella ja ne ovat arkisin neljän ja seitsemän välillä 

maanantaista torstaihin. Aikuisten treenit on sitten kahdeksan maissa. Varsinkin lapsilla näyttää 

olevan kiva semi-säännöllinen tapa lopettaa treenit polttopallolla. Sitä mukaa saa lähtä dojolta, kun 

tulee osuma.   

Istumatyötä tekevälle venyttely ja hyppypotkut on ihan arvokas osa arkea. Perjantai iltaisin ja/tai 

lauantai aamuisin olevat perhe-treenit on oikein mukava tapa aloittaa viikonloppu. Olemme myös 

harrastuksen kautta saaneet hyviä paikallisia kavereita.  
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Teets of Taekwondo Courtesy 

Integrity 

Perseverance 

Self-Control 

Indomitable Spirit 

 

 

 

 

Student Oath 

I shall observe the tenets of Taekwondo 

I shall respect Instructors and senior students 

I shall never misuse Taekwondo 

I will be a champion of freedom and justice 

I will build more peaceful world 

 

 

Heikki, Saija, Sonja ja Samuli Taavettila 
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Teinin mietteitä muutosta Amerikkaan 

 

Mun matka alkoi siitä kun mulle kerrottiin et me EHKÄ muutetaan Amerikkaan. Amerikan matka oli 

kiinnostava ajatus, mutta mä en ajatellut sen toteutuvan joten en ajatellut sitä sen enempää. Kun mulle 

viimein kerrottiin että me nyt sitten todella muutettaisiin Amerikkaan, mä kerroin siitä kaikille koulussa - 

ja jopa koulun ulkopuolella, mutta silti minä en vieläkään uskonut että me muutettaisiin. 

 

Koulussa mun luokan tytöt kyseli ”entä jos sä et tykkää 

siellä?” ja ”entä jos sä et saa uusia kavereita?” Mä tiesin että 

he olivat vaan kateellisia, mutta se silti sai mut miettimään 

niitä kysymyksiä ja onko se matka niin hyvä juttu sittenkään. 

 

Vielä viimeisenä iltana ennen kuin aamulla me oltiin 

lentämässä Amerikkaan, mä pakkasin mun tavaroita (jos 

haluat tietää miten matka meni niin kannattaa käydä mun 

youtube kanavalla nimeltä R vlog katsomassa mun video 

”matka Amerikkaan”). Mun eka yö Amerikassa ei ollut kaikista 

parhain… Mä en ensinnäkään tiennyt, että täällä on erilaiset 

peitot. Vielä samana iltana kun me oltiin juuri laskeuduttu 

Amerikkaan niin meidän piti mennä sänkyostoksille. No se ei 

ihan mennyt hyvin… 

 

Pian olikin jo mun eka koulupäivä. Mä olin tosi huolissani niiden tyttöjen puheiden vuoksi, mutta kun 

mä menin mun ensimmäiselle oppitunnille kaikki oli tosi mukavia ja auttoivat minua. Mulla oli tosi kiva 

eka päivä! 

 

Nyt kun mä olen ollut täällä jo 4 kk, niin mä olen saanut paljon hyviä ystäviä ja muotitietoisen maineen 

koulussa. Mä olen oppinut paljon asioita koulussa ja koulun ulkopuolella. Täällä koulupäivät tuntuu 

kuluvan paljon nopeammin kuin Suomessa  vaikka koulua on täällä kahdeksan tuntia. 
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Mä ikävöin Suomea, vanhoja kavereita ja kissaani, mutta mä en kadu pätkääkään sitä että tulin tänne. 

Monet ihmiset eivät pääse ikinä ulkomaille,  saati sinne asumaan,  joten mä olen tosi kiitollinen tästä 

tilaisuudesta. 

 

Rakel Niemi 
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Vehnäjauho turvottaa ja on muutenkin epäterveellistä. Kohta on taas bikini-kausi ja jotain pitäisi tehdä. Tässä 
ohje siemennäkkileipään, joka on gluteeniton ja laktoositon ja on muutenkin varsinainen terveyspommi! 

 
Siemennäkkäri (gluteeniton!) 
 

1 dl auringonkukansiemeniä 
1 dl seesaminsiemeniä 
½ dl pellavansiemeniä 
½ dl kurpitsansiemeniä 
½ dl chiansiemeniä 
2 dl kiehuvaa vettä 
½ dl öljyä 
1 tl suolaa(sormisuolaa koristeeksi) 
 
 

 

1. Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. 

Sekoita kuivat ainekset kulhossa. 

2. Keitä vesi ja kaada se kuumana siemenseoksen joukkoon. Lisää öljy ja sekoita. Anna seistä 10 

minuuttia. 

3. Kaada seos pellille leivinpaperin päälle. Tasoita mahdollisimman ohueksi (seoksen pitäisi 

peittää miltei koko pelti). Voit nostaa toisen leivinpaperin taikinan päälle ja painella näkkileivän 

tasaiseksi paperin suojissa. 

4. Sirottele halutessasi sormisuolaa taikinan pinnalle. 

5. Paista uunissa 50–60 minuuttia tai kunnes näkkileipä on ruskistunut ja rapea. 

6. Anna jäähtyä. 
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Suomikirkon kuulumisia 

Pääsiäinen 2016 

 

Pääsiäinen osuu lähelle kevätpäivän tasausta, sitä hetkeä, jolloin aurinko on kohtisuoraan 
päiväntasaajan yläpuolella. Pohjoisella pallonpuoliskolla tämä merkitsee kevättä, luonnon heräämistä 
talvikaudesta. Kukat aloittavat kukintansa, eläimet hankkivat omat ”lapsensa”, perhoset kuoriutuvat 
koteloistaan. Lyhyesti ilmaistuna, kevät on muodonmuutoksen aikaa, transformaatiota. 

Kirkossa juhlimme pääsiäistä ylösnousemuksen juhlana. Opetuslasten hätä ja epätoivo muuttui 
iloiseksi toivoksi. Kun sapatti oli ohi, Maria Magdaleena, Maria ja Salome lähtivät Jeesuksen haudalle 
suorittamaan lain vaatimia hautausvalmisteluja. Peloissaan he lähestyivät hautaa ja miettivät, kuka 
vierittäisi ison kiven, joka peitti haudan sisääntulon. Mutta kivi olikin jo siirretty. Haudalla istui 
nuorukainen, joka kertoi ettei Jeesus ollut enää haudassa vaan että hänet on herätetty ylös. Jeesus on 
mennyt Galileaan, jossa hänet voi tavata. (Varhaisimman, Markuksen evankeliumin mukaan.) 

Mitä tapahtui? Perinteinen tulkinta on, että Jeesus herätettiin kuolleista, että Jeesus oli fyysisesti 
kuollut ja nyt hänen ruumiinsa oli herätetty eloon. Näin siitäkin huolimatta, että Uuden testamentin 
vanhimpien, Paavalin kirjoituksien mukaan ”kylvetään fyysinen ruumis, nousee hengellinen ruumis” (1. 
Kor.15:44, tai näin: ”Kylvetään maanpäälliseen elämään sopiva ruumis, nostetaan ylös Jumalan 
uuteen maailman sopivana ruumiina”). 

Toinen, yhtä hyvin perusteltavissa oleva vertauskuvallinen ja runollinen tulkinta on, että 
ristiinnaulitseminen ei kukistanut Jumalan valtakuntaa, että kaikesta epätoivosta ja pahasta nousi 
eläväksi uusi iloinen toivo. Paavali kutsui kirkkoa Kristuksen ruumiiksi. Sehän on elävä, tänäkin 
päivänä. 

Ihmisen elämässä on piinaviikkoja, pitkäperjantaita mutta on myöskin pääsiäisiä, uuden elämän, 
iloisen toivon alkamisaikoja. Yhdessä muiden kanssa pääsiäisenä iloitsemme tästä, meidän jokaisen 
omasta pääsiäisestämme. 

Hyvää pääsiäistä kaikille, 

Pastori Jarmo Tarkki 

 

Joulukuu, 2014 

 

Maaliskuu, 2016 



 
PÄÄSIÄISJUMALANPALVELUS 

SUNNUNTAINA 27.3. KLO 15    
 
Tervetuloa kaikille sunnuntaina 27.3. klo 15 viettämään Dallasin Suomikirkon 

pääsiäisjumalanpalvelusta!  Mukana pastori Jarmo Tarkki ja kanttori-urkuri Ruusamari Teppo.  
Rippikoululaiset kokoontuvat klo 13. Jumalanpalveluksen jälkeen vietämme perinteiset 

kirkkokahvit.   
 

Hyvää Pääsiäistä! Tervetuloa kaikille, nähdään kirkolla.   
 

Rippikoulu 
 
Vuoden 2015-2016 rippikoululaiset kokoontuvat sunnuntaina 27.03.2016 klo 13 Rejoice-kirkolla! 

Nähdään silloin!     

 

Suomikirkon Sunday School 
 
Suomikirkon Sunday School on suunnattu noin alle kouluikäisille lapsille ja tapahtuu messujen 
yhteydessä Rejoice -kirkolla. Lapset palaavat vanhempiensa luokse messuun  ehtoolliselle. Lisätietoja 

antaa Sari sari.rautapaa@gmail.com. Tervetuloa kaikki pikkuiset!       

 

Messulaulajat 
 
Kanttoriurkurimme Ruusamari Teppo johtaa ja opastaa messujen virsiharjoituksia. Tulethan mukaan 
laulamaan! Seuraavat harjoitukset alkavat tuntia ennen jumalanpalvelusta kirkolla klo 14. Harjoitus 
kestää noin tunnin. Lisätietoja antaa Ruusamari, ruusamari@yahoo.com. Kaikki mukaan! 
 
KEVÄÄN 2016 OHJELMA: 
 

 10.04. klo 3PM Jumalanpalvelus, pastorina professori Veli-Matti Kärkkäinen 

 08.05. klo 3PM Konfirmaatio- sekä äitienpäiväjumalanpalvelus 
 
Kaikki Pohjois-Teksasin Suomikirkon tilaisuudet pidetään: 
 

Rejoice Lutheran Church  

532 E Sandy Lake Rd  
Coppell, Texas 75019 
 
                 

  

mailto:sari.rautapaa@gmail.com
mailto:ruusmari@yahoo.com
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Suomikoulun ohjaajat ja johtokunta 

Puheenjohtaja 
Leila Jäämuru 
iltaleila@verizon.net 

 

Varapuheenjohtaja 
Toni Sjö 
toni.sjo@gmail.com 

Pallerot 0-1 
Niina Havia 
nhavia@gmail.com 
 

Rahastonhoitaja  
Helena Tiainen  
htiainen99@gmail.com 

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

Sihteeri 
Nina Pirhonen 
nina.pirhonen@verizon.net 

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

Vanhempain edustaja 
Kati Wilska-Havia 
vanhempainedustaja@suomi-koulu.com 

Aapelit 5-6 
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 
 

 Apuohjaajat 
Iida Leppäranta, Petteri Pirhonen,  

 

Maaliskuu, 2016 

mailto:iltaleila@verizon.net
mailto:toni.sjo@gmail.com
mailto:nhavia@gmail.com
mailto:htiainen99@gmail.com
mailto:sanna.siurumaa@gmail.com
mailto:nina.pirhonen@verizon.net
mailto:viivi.almira@gmail.com
mailto:vanhempainedustaja@suomi-koulu.com
mailto:vjaamuru19@gmail.com
mailto:viivi.almira@gmail.com
mailto:ninatiainen@yahoo.com
mailto:santeri.leskinen@leximia.com
mailto:jaana.mansikka-aho@outlook.com
mailto:saija.taavettila@iki.fi
mailto:ainoaaltonen@yahoo.com
mailto:oskari.pirhonen@gmail.com
mailto:thompson20120@yahoo.com

