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Helmikuu 2004

Suomikoululainen

Suomikoulun kirjaston lastennurkka

Hyvät Suomikoululaiset !

Puheenjohtajan arvokas palstatila annettiin nyt kirjasto-
hirmun käyttöön ja hyvä niin, sillä asiaa on paljon meille
kaikille suomikoululaisille ja kirjastonkäyttäjille.

Koska kevät on uudistumisen aikaa, annoimme uusien
tuulien puhaltaa myös kirjastossa. Olemme panostaneet
etenkin lasten viihtyisyyden eteen hankkimalla tauluja
seinille ja mukavia lukutyynyjä sekä mattoja lattialle.
Lisäksi kaikki lasten ja nuorten kirjat on käyty läpi ja
sijoitettu omiin ryhmiinsä, mistä ne on helpompi loytää.
Haaveena olisi kehittää vielä lisää aktiviteettia lapsille esim.
satutuntien muodossa, mutta nykyiset tilamme estävät sen
vielä toistaiseksi.

Meillä on myös todella kattava nuorten kirjasto, johon on
satsattu paljon. Hyllystämme löytyy erilaisia nuortensarjoja,
sarjakuvia, fantasia-kirjallisuutta, Aku Ankka -taskukirjoja,
lehtiä: Koululainen, Leppis, Nalle Puh ja Aku Ankka.
Varttuneemmalle väelle löytyy uutta suomalaista- ja
ulkomaalaista käännöskirjallisuutta, elämänkertoja,
elämäntaito-oppaita, historiallisia dokumentteja Suomen
historiasta, vitsejä ja ihan mitä vain. Lehtiäkin on tilattu:
Annaa, Eevaa, Vauvaa, Miestä, Kodin kuvalehteä,
Tekniikan Maailmaa jne. Lisäksi löytyy paljon elokuvia sekä
VHS- että DVD- versioina. Paljon on myös opettavaisia
CD-romppupelejä lapsille. Äänikirjojakin on mukava lainata
pitkille automatkoille - myös muutamia CD-levyjä, ja
äänikasetteja loytyy. Mahdollisuus on myös lainata
multivideoita (3 kpl) ja  DVD-soitinta. Paljon on luettavaa
ja katsottavaa, joiden toivoisin löytävän laajemman
lukijakunnan.

Mutta ei  hyvää ilman jotain pahaakin! Kolme viikkoa kes-
täneen suurinventaarion jälkipuinti ei ole mitään mielekästä
luettavaa/katsottavaa, sillä lainastomateriaalia on hukka-
teillä luvattoman paljon. Materiaalin pitäisi olla kirjastossa,
mutta kaikki nämä ovat haihtuneet ''savuna ilmaan''. Usko-
matonta, mutta totta.

-VHS: 15 kpl (14 lasten)
-DVD: 2 kpl

-CD-levy: 12 kpl (11 lasten)
-CD-rom: 2 kpl
-Kasetti:7 kpl
-Miina ja Manu lastenkirja-äänikasettipaketteja: 17 kpl
-Kirjoja: 125 kpl (lasten 94)

Rahallisesti tämä on todella liian suuri hävikki meidän
pienellä budjetilla. Pyydänkin nyt teitä kaikkia vielä kerran
jos toisenkin tsekkaamaan kirjat kotona, josko niistä löytyisi
kuitenkin se suomikoulun merkki jostain etusivun reunasta
tai epämääräinen numerosarja etusivulta. Älä pelkää
palauttaa jos jotain löydät, sillä et joudu mustalle etkä
punaiselle listalla, vaan hyppään kaulaasi kiittämään
jokaisesta tuomastasi kirjasta. Näin saadaan hävikki
pienemmäksi ja kirjat muidenkin luettaviksi. Kirjasto on
perustettu meidän kaikkien iloksi  ja sen käyttäminen vaatii
kaikilta meiltä vastuullisuutta myös palautusten suhteen.

Kaikesta huolimatta toivon, että löydätte kirjastoon, joka
auttaa ylläpitämään koko perheen suomenkieltä. Jos auki-
oloajat eivät sovi sinulle, ota yhteyttä niin keksitään toinen
päivä tai/ja aika tai jokin muu keino, jolla voin auttaa sinua
lainaamisen alkuun. Teen sen hyvin mielelläni teille kaikille,
kunhan ette odota ihan kotiinkuljetusta.

Kirjastossa hääräilevä Leila
iltaleila@verizon.net
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ENSIKERTALAISENA FINNFESTISSÄ
Asta Leppänen

Ei olisi vielä kahdeksan vuotta sitten us-
konut, että jonakin päivänä ottaisin osaa
Yhdysvaltojen suurimpaan suomalaista-
pahtumaan, FinnFestiin. Me nuoremmat
ja vain vähän aikaa Yhdysvalloissa oles-
kelleet suomalaiset kun koemme, että
tapahtuma on kohdistettu lähinnä ikään-
tyvälle ja maassa jo vuosikausia elä-
neille ties kuinka monennen polven
siirtolaisille. Mutta vähänpä olen asioista
ollut jyvällä.

Neljän päivän ajan kuljin Finlandia
Weeklyn toimituksen mukana. Tahti oli
aika ajoin melkein tappava, koska tapah-
tumia oli yhtä aikaa eri puolilla kaupun-
kia. Eräänäkin iltana kävimme läpi kolme
tapahtumaa, alkaen Finlandia Universi-
tyn eli entisen Suomi Collegen kokka-
reista, sieltä suoraan Suomi-talolle ja lo-
puksi viela Kerhotalolle. Kaiken riehu-
misen seassa toimittajat purkivat kuvia
kameroistaan ja kirjoittivat päivän ta-
pahtumat artikkeleiksi. Toimittajalta
vaaditaan toellakin venymistä aika ajoin.

Presidentti Tarja Halosen vierailu oli
luonnollisestikin viikon odotetuin tapah-
tuma. Halonen liikkui Bryant puistossa
lauantaina ihmisiä kättelemässä ja
jututtamassa - festivaalikävijöiden rie-
muksi ja turvamiesten kauhuksi. Halo-
nen on lämminhenkinen presidentti, joka
osaa todellakin lähestyä tavallistakin
kansaa.

Finlandia Weekly sai presidentiltä
henkilökohtaisen haastattelun ainoana
Pohjois-Amerikkalaisena julkaisuna. Se
oli oikea jännitysmomentti koko toimituk-

selle ja varsinkin haastattelijalle, New
Yorkin aluetoimittaja Mikko Rahikalle.
Presidentin virallinen tiedotustilaisuus
turvatarkastuksineen varhain torstai aa-
muna oli myös yksi viikkoni mielenkiin-
toisimmista kokemuksista.

Bryant puisto Lake Worthin keskustassa
kuhisi suomalaisia ja viikko oli täynnä
erilaisia esiintymisiä. Lavalla nähtiin
mieskuorolaulua mm. Floridan laulu-
miesten ja Lapin lauluveikkojen tahdit-
tamana. Eri tanhuryhmät ja paikallisten
seurakuntien esiintyjät pitivät huolen os-
toksia tekevien ja suomalaisia herkkuja
maistelevien festivaalikävijöiden viihty-
misestä. Nautin tanhuesityksistä todella
paljon, olenhan koko lapsuuteni tanhun-
nut ja lausunut runoja. Olisi mahtavaa
saada tanhuryhmä pystyyn tänne Dalla-
siinkin!

Lake Worthin Suomikoululaiset

Nuorempaakin väkeä nähtiin lavalla kun
Lake Worthin Suomi-koulun lapset
esiintyivät päivittäin puiston päälavalla.
Lukuisissa eri tilaisuuksissa pitkin
viikkoa esiintyivät mm. Tamara Lund,
Jaakko Kortekangas, Marika Krook, Ami
ja Monica Aspelund ja Mika Pohjola
unohtamatta Finlandia Foundationin
vuoden solistia Maarit Vagaa.

Puistossa oli tarjolla mm. muurin-
pohjalettuja, liha- ja karjalanpiirakoita,
munkkeja, korvapuusteja ja Veteraanien
tuen tarjoamaa hernerokkaa suoraan
soppatykistä. Näinpä jonkun syövän
kaalikääryleitäkin. Hinnat vaan olivat to-
della ohraiset, yhdesta isosta karjalan-
piirakasta joutui pulittamaan $3 ja
lihiksestäkin $6! Monenlaisia suomalai-

sia tuotteita oli myytävänä, puoluk-
kahillosta ja näkkileivästä suomalaiseen
lasitavaraan ja saunatarvikkeisiin. Suo-
malaisen saunankin olisi voinut tilata
samalla reissulla.

Suomalaiset näytelmät jäivät vallan
näkemättä, ainoallakaan luennolla en
kerinnyt käymään ja Palmun ja muuta-
maan muun taiteilijan taidenäyttelyt
silmäilin todella pikaisesti läpi. Kaikkea
en kerinnyt millään kokemaan. Tangon
tahdissakaan en päässyt pyörähtämään
tanssipartnerin puuttumisen vuoksi.
Mutta eihän tuo nyt niin kipeää tehnyt,
seinäkukkasen rooliin kun olen jo pian
40 vuoden ajan tottunut:-)

Pidin huolen, että pääsin kuulemaan Si-
beliuksen pianomusiikkia Mika Pohjolan
esittämänä ja katsomaan Koivusalon
ohjaaman Sibelius elokuvan. Kyyneleet-
hän sitä katsoessa kohosi silmiin ja kun
vieressä istuva amerikansuomalainen
ikämies vielä alkoi itkeä oikein pärs-
kähdellen, niin nessuja sitä olisi tarvinnut
allekirjoittanutkin.

Viimeisen iltani ohjelmaan kuului arvo-
kas Banquet tilaisuus. Paikalla olivat
kaikki huippuesiintyjät ja luonnollises-
tikin itse Tasavallan presidentti, Tarja Ha-
lonen. Juhlan järjestelyihin olisi ehkä voi-
nut satsata enemmän tai sitten sitä olisi
pitänyt kutsua eri nimellä. Tapahtuma oli
osalle vieraista pettymys, mutta tilai-
suutena kuitenkin mukava ja lämmin-
henkinen. Kyllä meillä Dallasissa vaan
osataan järjestää Gala-juhlia!

Uskomatonta mutta totta, minä nautin
ajastani Lake Worthissa täysin siemauk-
sin! Päivisin seisoskelin lehtemme esit-
telypöydän takana puhumassa kuin ruu-
neberi ja nauttimalla ihmisten huomi-
osta. Juttujeni lukijoita tuli vastaan joka
päivä ja mummujen halaaminen alkoi
käydä jo melkein työstä. Rehellisyyden
nimissä täytyy kuitenkin sanoa, että jos
olisin ollut tapahtumassa tavallisena
turistina, fiilikseni voisivat nyt olla aivan
toisenlaiset. Pysyttelinhän nuorekkaas-

Lake Worth Chamber of Commercen Executive
Director Tony Ramiccio luovuttaa pienen USA:n
lipun Tarja Haloselle tiedotustilaisuuden päätyttyä



3

Ystävänpäivänä

Ainakin näin kerran vuodessa jokainen
meistä varmaan hetkeksi pysähtyy
muistelemaan ystäviään - varsinkin niitä
siellä kaukana Suomessa. Onneksi siis
ainakin kerran vuodessa me suoma-
laisetkin uskallamme rohkeasti kertoa
ystävillemme, että ajattelemme heitä.

Tänä vuonna en lähettänyt perinteisiä
Ystävänpäiväkortteja, vaan kirjoitin e-
mailin, jossa  kerroin kuinka paljon heitä
rakastan ja kaipaan. Ja jos mikä tahansa
olisi mahdollista, olisin taikonut heidät
kaikki hetkeksi tänne Teksasiin - ihan
vaan siksi, että olisin saanut hetken
viettää heidän kanssaan. Ja sanonpa
vaan, että kyllä kannatti kertoa....luin
tippasilmässä heidän vastauksiaan ja
tulin siihen tulokseen, että minulla on
maailman ihanimmat  ystävät.

Hauskaa myöhästynyttä Ystävänpäivää
kaikille teille, kenelle unohdin niin sanoa.

Terveisin,
Katariina

Ystävänpäivänä 14.2.2004 saatiin täällä Dallasin
alueella nauttia kauniista, valkoisista maisemista.

sa toimittajaporukassa suurimman osan
aikaa ja koin FinnFestin rennomman
puolen.

Tämä oli minun ensimmäinen kertani
Finn Festissä, mutta se ei tule jäämään
viimeiseksi. Seuraavat juhlat ovat puo-
lentoista vuoden kuluttua Marquetissa,
Michiganissa, elokuun 10-14.2005.
Kylla FinnFest kannattaisi ainakin kerran
elämässä kokea, vaikka täällä asuisi
vain muutaman vuoden eikä itseään
ikäihmiseksi vielä voisikaan kutsua.
Todella ainutlaatuinen kokemus.

Asta Leppänen
Toimittajat tauolla: vasemmalta oikealle: Finlandia Weeklyn
kustantaja Gunilla Norras-Laitamäki, minä, toimittaja Leena
Selenius ja New Yorkin aluetoimittaja Mikko Rahikka.

ENSIKERTALAISENA FINNFESTISSÄ
Asta Leppänen
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Tommi Mäkinen Dallasissa

Olin kyllä ällikällä lyöty, kun eka
kerran tuota nimeä tavasin, mutta
täytyy sanoa, että kyllä kaveritkin oli
ihmeissään, kun kerroin heille teke-
väni juttua Tommi Mäkisestä Suo-
mikoululaiseen :-). Ajattelivat minun
vihdoinkin päässeen oikeisiin pii-
reihin. Tietäisivätpä vaan, että olen
pelannut Tommin kanssa korttiakin
:-).

No mutta - tässä jutussa ei ole kysy-
mys tuosta suomalaisen ralliurheilun
huimapäästä, vaan saman nimisestä
Nokialaisesta! Tosin taitaapa tämäkin
Tommi nuo rallimaailman elkeet osa-
ta - ainakin polttareissaan kehui
kovasti nimmareita kirjoittaneen :-))

Alla juttu Mäkisen perheen elämästä.
- Katariina

****************************************

Mäkisen perhe eli Tommi, Misi ja
Henry 5v. saapuivat tänne Irvingiin,
Texasiin "amelikan löönlains"
koneella elokuussa 2003. Ulkomailla
asuminen (ja muuttorumba!) ei ollut
uusi juttu meidän perheellemme.
Asuimme Suomessa Hyvinkäällä,
kun saimme Nokian kautta tilai-
suuden muuttaa vuodeksi 2001
tulppaanien maahan Hollantiin.

Kaupunki, jossa asuimme oli Tilburg.
200 000 asukkaan kaupungissa asui
silloin kymmeniä suomalaisia. Suo-
malaisia lapsiperheitä ei juurikaan
ollut. Saimme kuitenkin kokoon pie-
nen äiti-lapsi -piirin, joka kokoontui
viikottain kotiin tai puistoon. Se oli
verraton "henkireikä ja apuryhmä".
Parhaimpina muistoina jäi varmasti
mieliimme viikonloppuiset autoret-

kemme Hollannissa, Saksassa ja
Belgiassa.

Ehdimme jo mukavasti asettautua
Hollanin jälkeen takaisin Hyvinkäälle,
kun jo taas tuli tieto, että Texas odot-
taa. Reippain mielin lähdimme mat-
kaan. Mainitsin, että muutto uuteen
maahan ei ollut uusi juttu meille,
mutta kulttuurishokki oli! Nyt puolen
vuoden jälkeen jo naurattaa alku-
viikkojen ja kuukausien kommel-
lukset. Eniten minua kauhistutti alus-
sa tämä liikenne. Olin jo ihan varma,
että en ikinä selviä inssiajosta. Mutta
kaikkeen tottuu, kärsivällisyys on
päivän sana. Sopeutumistamme on
helpottanut täällä Rosemontissa a-
suvat mukavat suomalaiset perheet.

Tommi on viihtynyt hyvin työssään.
Henryn päivät koulun kindergarden-
ryhmässä ovat alkaneet sujua hyvin
alkusopeutumisen jälkeen. Koulussa
on ollut kivoja kavereita ja kehittävää
tekemistä. Minä pakenin loputonta
kodinhoitoa kielikurssille - suosittelen
kaikille! Siellä olen tavannut ihmisiä
ympäri maailmaa ja oppinut paljon
eri kulttuureista.

Viikonloput olemme pyhittäneet

lokoiluun ja perheen yhdessäoloon.
Kevään aikana olisi kyllä tarkoitus
retkeillä ja tutustua lähiseudun
kulttuuritarjontaan. Olimme kovasti
iloisia, kun löysimme täältä jäähallin.
Joka lauantai olemme kentän laidalla
seuraamassa Henryn luistelutunteja
- Henry odottaa jo kovasti, että
pääsisi peliryhmään. Joka toinen
lauantai on lisäksi tottakai Suomi-
koulu. Sinne on mukava tulla kahvi-
kupposen ääreen vaihtamaan kuulu-
misia. Ja täytyy todeta, että Suomi-
puodin tuotteilla on ollut merkittävä
osuus koti-ikävän lievittäjänä!

Lämmintä kevättä kaikille toivotellen,
Mäkisen perhe

Henryn piirtämä perhepotretti
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Suomalainen seurakunta tiedottaa

Mentäisiinkö elokuviin?

Tässä Hollywoodin maassa elo-
kuvalla on varmasti tärkeämpi
asema kuin Suomessa. Täällä
käydään paljon elokuvissa ja
elokuvista puhutaan paljon.
Filmitähdet ovat suuria julkkiksia.
Heistä tehdään poliitikkoja, kuver-
nöörejä tai jopa presidentti.

Papinkin pitää puhua elokuvasta.
Ja  olen kyllä aina niitä katsellut.
Mutta nyt on kyse elokuvasta ja
uskonnosta, tai uskosta. Tarkoitan
Mel Gibsonin elokuvaa The Pas-
sion of  the Christ.

Filmi tuli markkinoille juuri, kun
kristikunta aloitti paastonajan.
Eilen, tuhkakeskiviikkona, josta
alkaa pääsiäiseen johtava ja
siihen valmistava paastonaika, oli
juuri tuon elokuvan ensi-ilta.

Ennakkokohu on ollut suuri.
Tulkitseeko filmi oikein Jeesuksen
elämän viime tapahtumat? Onko
siinä aineksia antisemitismiin,
juutalaisvastaisuuteen? Onko
siinä esiintyvä väkivalta (ristiin-
naulitseminen) liian rankkaa
lapsille?

Aion itse mennä katsomaan filmin
ja  suosittelen, että te vanhemmat
katsotte sen myös. Ja mikäli
näette sopivaksi, ottakaa myös
isompia lapsianne mukaan.

Onhan meillä nyt paastonaika.
Kristityt muistavat Vapahtajan
tietä ristille, mutta myös tietä
ylösnousemukseen, elämän
voittoon. Kultturimme rakentuu
paljossa Jeesuksen opetukselle.
Sillä on yhä meille sanottavaa.

Päivö Tarjamo
paivo@rejoicelutheran.org
Puh. 214-274-7867

Seuraava jumalanpalvelus
(messu) on su 7.3. klo 15, Rejoice
Luth. Church, Coppell.Messun
jälkeen kirkkokahvit ja mehut
lapsille.

Pyhäkoulut ja esirippikoulu tors-
taisin klo 18.Lisätietoja pyhäkou-
lusta antaa Päivi  Impola  469-358
2301,  paivi.impola@verizon.net.
Lisätietoja esirippikoulusta saa
Päivö Tarjamolta.

Kirpputori (yard sale) la 3.4. klo 7
–13 Rejoice kirkon pihalla. Tie-
dustelut Jaana Kattilakoski puh.
972- 393 1219.

Lastenhoito pe 26.3. klo 18-22.
Ennakkoilmaoittautuminen. Lisä-
tietoja saa Sari Vitikalta  214  566
2833.

Su 14.3. raamattupiiri kirkolla klo
18. Tervetuloa!



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Sonja Kujala
1156 Hidden Ridge #2310
Irving, TX 75038
469 - 878 4571
sonja.kujala@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Satu Nykänen
8325 Horseshoe Bend
Fort Worth, TX 76131
817- 232 3090
satunykanen@hotmail.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Katja M.Kinnunen
1104 Hidden Ridge Dr. #2011
Irving, TX 75038
972- 518 1080
katjakinnunen73@yahoo.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Elina Koskelin
972-304 1407
469 -487 6711

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos
8124 Case Dr
Plano, TX 75025
214-673 7727
mika.palmroos@st.com

Mervi Nieminen
340 Meadowood Ln
Coppell, TX 75019
214-263 7294
mervi.nieminen@attbi.com

Ekaluokka (6-7 -vuotiaat)
Tokaluokka (8-9 -vuotiaat)
Marja Paakkolanvaara
2341 Red Maple Rd
Flower Mound, TX 75022
469-235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Kolmas luokka
(alle 10 -vuotiaat)
Minna Koponen
620 N.Coppell Rd. #1007
Coppell, TX 75019
972–393 4990
minnakoponen@vzavenue.net

Mira Varis
620 N. Coppell Rd. #906
Coppell, TX 75019
972–393 7415

Isot koululaiset (10+ -vuotiaat)
Anu Eerola
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469-438 5119
anueerola@vzavenue.net

Pienet Tex-lapset (3- 5 -vuotiaat,
suomen kieli toisena kielenä)
Tiia Hyde
6316 Halifax Rd.
Fort Worth, TX 76116
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
1004 Steeplewood Dr.
Grapevine, TX 76051
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, rahastonhoitaja
620 N.Coppell Rd. #2007
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli.bergius@hotmail.com

Anu Eerola, ohjaaja jäsen
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469 - 438 5119
anueerola@vzavenue.net

Sinikka Dickerson, puheenjohtaja
1921 Roselle Court
Arlington, TX 76018
817–468 0241
FLSTexas@aol.com

Lotta Huhta, Sihteeri
620 N. Coppell Rd.# 2706
Coppell, TX 75019
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
1538 Wayside Drive
Keller, TX 76248
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
6209 Love Dr. #3036
Irving, TX 75039
469- 831 5518
katariina.keranen@luukku.com

Marja Paakkolanvaara,
Vanhempien edustaja
2431 Red Maple Rd,
Flower Mound, TX 75022
469- 235 5363
mpaakkol@edu.ouka.fi

Anne Sirvio, historiikin kerääjä
660 Raintree Circle
Coppell, TX 75019
972–304 9424
annemaaritsirvio@hotmail.com

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
2714 Pinehurst Dr.
Grapevine, TX 76051
817–481 9953
htiainen@attbi.com

Satu Vesala, web master
620 N. Coppell Rd. #
Coppell, TX 75019
satu_vesala@hotmail.com

Emännät:

Heli Bergius
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja Saari
katja.m.saari@luukku.com

Suomipuoti:
Teija Jylänki
Elisa Stoor
Rita Salonen

6

Maaliskuun Suomikoululainen

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuun 27. päivä.
Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään
tiistaina 23. maaliskuuta.

SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Sonja Kujala

Omput & Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

Pupula 3 v. Katja Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

Eskari 5-6 v. Leija Kurkvaara-
Palmroos &
Mervi Nieminen

Eka- & Tokaluokka 6- 9 v. Marja Paakkolan-
vaara

Kolmas Luokka 10 v. Minna Koponen

Isot Koululaiset 10+ v. Anu Eerola

Pienet Tex-lapset 3-5 v. Tiia Hyde &
Marilyn
Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Tiia Hyde &
Sinikka Cravey

Kevään Koulupäivät :

Maaliskuu 13.3., 27.3.
Huhtikuu 17.4.
Toukokuu  1.5. Vappujuhla, 8.5. Kevätjuhla


