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PUHEENJOHTAJAN KUULUMISIA 
  
Olemme saaneet nauttia mahtavasta talvesta näillä leveysasteilla, lumiukkoja jopa ihan 
lumilinnoja on voitu tehdä useampanakin päivänä, jos vain halukkuutta on ollut. Meillä Kellerissä 
lumi pysyi pisimmillään 5 päivää maassa, mahtavaa!  Paikallisille riitti yksi luminen päivä, sen 
jälkeen on kuulunut vain hampaiden kiristystä ja kauheaa valitusta kylmistä ilmoista ja kamalasta 
keväästä. Itse talvisista säistä nauttiessa on ollut todella kauhistuttavaa katsoa paikallisten lasten 
ja nuorten pukeutumista näihin säihin. Aamulla pari astetta pakkasta, lapset odottavat 
koulubussia shorteissa ja T-paidassa, samalla kun äidit ja isät lähtevät omille teilleen berberit ja 
talvisaapikkaat jalassa. Missä on se kuuluisa "amerikkalainen tapa" välittää lapsista? Kouluissa 
lapset eivät voi mennä ulos välitunnilla, kun 70:llä % lapsista ei ole kunnollista vaatetusta päällä. 
Puistot ovat olleet täynnä lapsia ilman pipoja ja hanskoja, takit auki ja vain nappaskengät jalassa, 
vaikka lunta on maassa monta senttiä. Vanhemmilla on kyllä monesti untuvatakit ja 
"karvalankakengät" sekä hienot huivit ja lapaset sävysävyyn. Näitä nähtyäni (luvattoman paljon) 
olen ylpeä meidän suomalaisten tervejärkisyydestä luonnon edessä. 
  
Olin poikani kanssa Minnesotassa jääkiekkoturnamentissa joulun jälkeen 4 päivää ja silloinkin 
kiinnitin huomiota näihin teksasilaisiin äiteihin. Heillä oli mukana 3-5 erilaiset talvisaappaat, yhtä 
monta talvitakkia ja niihin sopivaa asustetta, mutta omalla pojalle ei hanskoja eikä pipoja, saati 
mitään talvitakkia tai talvikenkiä. Lunta oli yli metri ja pakkasta noin 15-20 astetta. Osa pojista 
asui paikallisissa perheissä, joiden takapihoilla oli jääkiekkokaukalo, mutta kukaan Teksasin 
pojista ei tarennut niitä käyttää ;))  Tuhannen taalan paikka kokeilla ulkojääkiekkoa ja saada 
elämyksiä! 
  
Nyt kun vihdoin on lupailtu lämpenevämpää, palautuu mieliin kuinka helppoa elämä täällä ennen 
olikaan, siis ennen ilmastomuutoksia ;))  
  
Suomi-koululla on meno jatkunut vauhdikkaana, jopa niin vauhdilla mennään ettei kaikki ryhmät 
enää pysy kasassa. Susanne Farhadi joutui lopettamaan Pelle-ryhmän ohjaamisen perhesyiden 
vuoksi, mutta Omppu-ohjaajat Essi ja Mia ottivat "pellet" siipiensä alle "omppujen" mukaan. Heille 
tästä kiitokset! Susannelle kiitokset pyyteettömästä työstä, mitä olet tehnyt Suomi-koululle ja 
lapsille, toivon mukaan näemme sinua ja perhettäsi usein Suomi-koululla. Kiitos Susanne! 
Samalla kertaa myös pitkäaikainen eskariohjaajamme Paula Välilä pitää taukoa loppukevään ja 
hänen tilalleen siirtyi Tiia Hyde Sofia tyttärensä kanssa. Paulaa odotamme takaisin syksylle, 
mutta loppukevään ajan hän paneutuu koulumme oppikirjahankintoihin. Kiitos Paula!  
  
Seuraavalla koulukerralla meillä on jäsenkokous, missä käsitellään menneitä eli vuoden 2009 
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä, kaikki tervetulleita! 
Samana viikonloppuna, sunnuntaina 7.maaliskuuta klo 15 alkaen, Suomi-yhteisö viettää kirkon 
10-vuotisjuhlia. Sinnehän on kaikkien mentävä katsomaan ja kuulemaan hyvää ohjelmaa! Suomi-
koulun lapsetkin esiintyvät. 
  
Maaliskuun toisella koulukerralla (27.3) otamme luokkakuvat kaikista luokista, yritämme jotain 
uutta, mutta siitä enempi myöhemmin ;) 
  
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia niitä isojen ohjaajia, jotka ovat jo tuntinsa pitäneet. Tunnit ovat 
olleet mielekkäitä, ja iloista porukkaa on riittänyt sekä kuulijoissa että pitäjissä. Lisää hauskaa on 
luvassa. 
  
Aurinkoa ja kevättä odotellessa, 
  
Pj. Leila Jäämuru  
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Henkilökunnan esittelyä 
 
 

 
TIIA HYDE, ESKARIN OHJAAJA 
 
Olen Tiia Hyde, Eskariryhmän uusi ohjaaja. Olen viihtynyt täällä Teksasissa ja Fort Worthissa jo yli pari 
vuosikymmenta, tarkalleen ottaen 21 vuotta. Perheeseeni kuuluu mieheni Robbie, 16-vuotias Petri ja 9-
vuotias Sofia.  
 
Olen vuosien varrella ollut monesti mukana Suomi-koulun toiminnassa, sekä ohjaajana että vanhempana. 
Koen suomenkielen ja kulttuurin vaalimisen tärkeänö asiana, jonka eteen kannattaa tehdä työtä. Odotan 
mukavia opiskelu- ja leikkihetkiä Eskarilaisten parissa tänä keväänä 
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HEIDI LUUKKONEN, RÖLLIEN OHJAAJA 
 
 
Hei vaan kaikille Suomi-koululaisille!  
 
Olen Heidi Luukkonen ja toimin Röllit -ryhmän vetäjänä. Asustelen nyt jo toista vuotta 
täällä Irvingissä perheeni kanssa. Päivät kuluvat edelleen vauhdikkaasti Laurin 2, 5 
vuotta kanssa.  
 
Lukuvuosi Suomi –koulussa on myös kulunut melko vauhdilla ja onkin uskomatonta, että 
kevät on jo tuloillaan. Röllien kanssa oppitunneilla on ollut mukavaa, uusia asioita on 
opittu mm. leikkimällä, laulamalla, piirtämällä ja askartelemalla.  
 
Kaikille oikein aurinkoista Suomi-koulukevättä,  
 
toivottaa Heidi  
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Aurinkoa kaikille! 
 
Helmikuu on juuri taittumassa maaliskuuhun, ja toivon mukaan lumet ja kylmyydet 
taittuvat siinä samalla. On aika saada lämpöä, energiaa ja valoa elämään. 
 
Isojen koululaisten alkuvuosi on pongahtanut reippaasti käyntiin. Tammikuun 
ensimmäisellä koulukerralla sadut ja tarinat veivät mukanaan mielikuvituksen ja 
luovuuden maailmaan. Aiheita käsiteltiin monelta kantilta ja tositarinoitakin löytyi 
joukosta. Satujen ja tarinoiden maailman kautta lapsen on mahdollista työstää todellisen 
maailman uhkia ja ongelmia kuin myös iloja ja hauskoja asioita.  Aikuisen lukiessa satuja 
lapselleen, joitakin tärkeitä viestejä menee suoraan lapsen tiedostamattomaan. Sadut ja 
tarinat kehittävät mielikuvitusta ja luovuutta, jotka rikastuttavat elämää ja auttavat 
ymmärtämään itseä sekä muita kanssakulkijoita. 
 
Tammikuun toisella koulukerralla oli vuorossa kirjaimet ja kirjoittaminen. Eija Tammen 
vireässä ohjauksessa kuunneltiin mankalta tuttuja lauluja ja puuttuvat sanat kirjoitettiin 
paperille ja taululle. Sanailua ja kirjoittamista toteutettiin kuvakorttien avulla sana- ja 
sanaselityspelein. Vastakohtia mietittiin ja kirjoitettiin pareittain. Vokaaleita käyttiin 
innolla läpi ja tehtiin aiheesta yksilöharjoituksiakin. 
 
Helmikuussa oli vuorossa Auli Ikosen vetämä luonto ja ympäristöoppi. Tunneilla 
selvitettiin Suomen luontoa puustoineen, eläimistöineen, marjoineen ja sienineen. Käytiin 
vilkasta keskustelua jokamiehenoikeuksista Suomen metsissä liikuttaessa. Kuvia apuna 
käyttäen tunnistettiin ja nimettiin Suomen kansallistunnukset kasvi-, eläin- ja 
kivikunnasta. Kuvat revontulista herättivät iloista ja ihmettelevää keskustelua. Lapset 
saivat kotiin vietäväksi iki-ihania valokuvia teksteineen Suomen eläimistä, puista, 
kasveista ja sienistä.   
 
Helmikuun toisella koulukerralla uppouduttiin taiteiden maailmaan Paula Hokkasen 
johtaessa pienten taiteilijoiden joukkoa. Ohjausta saatiin perusväreistä ja niiden 
sekoittamisen tuloksena saaduista ihka uusista väreistä. Myös hentojen pastellisävyjen 
sekoitus opittiin. Lapset saivat opetusta piirustus ja maalausvälineiden hyvästä huollosta 
ja oikeista käyttötavoista. Opittiin vesiväritekniikoita, esim. esittävä (naturalistinen) ja ei-
esittävä (apstrakti) ilmaisumuoto. Vesivärityöt saivat kaikki innostumaan ja upeita 
taideteoksia syntyi yksi toisensa jälkeen. Suurista suomalaisista taiteilijoista (mm. 
Edefelt, Järnefelt, Gallen-Kallela) ja heidän töistään keskusteltiin.   
 
Värikästä kevättä toivottaen, 
Kristiina Ahlfors ja Isot koululaiset 
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Vilkaisu Palleroiden tunnille 
Palleroiden ohjaaja, Katariina Keränen 
 
Tunnilla maalattiin ja laskettiin ”mäkeä”. 
 

 
Luna Lauhava-Kääriäinen laskee mäkeä äidin avustuksella.  
Katariina Keränen pitää liukumäestä kiinni. 
 
Tossu ja Sukka ne tirkistää, 
onkohan kaikilla varpailla pää 
yks, kaks ja pim pam pom 
kenen tämä varvas on ? 
Pienen Palleron varvas tämän on. 
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Taiteilijat työn touhussa 
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Vilkaisu satutunnille 
 
 
 
 

 

 
 
Raitapaitainen (tummansinisia ja vaaleampia raitoja) poika on Lauri Luukkonen 
Kissanaamarin takana on Elsa Courtois. Pieni, naurava on Jesse Peltonen. Luna Lauhava-
Kääriäinen soittaa kännykällä. Okko Keränen on oransissa paidassa. 
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Kuvia eka-tokaluokan taidetunnilta 
 
Ryhmän ohjaajana toimii Eeva Toiviainen 
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Röllit taidetunnilla 
 

 
Eskari taidetunnilla 
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Isot koululaiset taidetunnilla 
 

 
Omput-ja Pellet taidetunnilla 
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TULOSSA huhtikuussa! 

Ranskan- ja saksankielinen satutuokio 
kirjastolla 

Ohjaajana Anni Courtois 
 
 

 
 
 

 Tervetuloa!   Bienvenue!   Willkommen! 
     
 
Pidän huhtikuussa kirjastolla ranskan- ja saksankielisen satutuokion. Kaikki lapset ja 
aikuiset vauvasta vaariin ovat tervetulleita, eikä kyseistä kieltä tarvitse osata voidakseen 
osallistua tuokioon. Kielikylpy on kivaa! 
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KIRJASTON KUULUMISIA  
 
 
 
 
No niin, olemme saaneet kirjaston pyörimään vanhaan hyvään malliin, eli kolmena 
päivänä viikossa tapaat meidät uudessa kirjastossamme NSN:n tiloissa. Samassa 
yhteydessä meillä on pieni puoti, mistä löytyy makeaa mahan täydeltä ja tietenkin myös 
suolaista makeaa ;))  ruis- ja bavarianleipää uunituoreena aina keskiviikkoisin. 
Tervetuoloa kaikki kirjastolle lainailemaan ja viettämään mukavia lukuhetkiä. 
  
Tapaamisiin, 
  
-Leila & kirjastohelpperit- 
  
  
Kirjastotapahtumia: 
  
10.3 satutunti 
24.3 satutunti 
31.3 satutunti 
  
 
10.3 kirjakerho 
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Lemmikkinä sokeriorava eli sugar glider 
 
 
Sokeriorava eli pussiliito-orava on kotoisin Australiasta, Indonesiasta ja Uudesta 
Guineasta. Se kuuluu pussieläinten sukuun ja nimi tulee siitä, että se pitää makeasta 
esim.hunaja ja liitelee luonnossa puista toisiin. Se pystyy liitämään jopa 50 metriä. 
 

 
 
Ne ovat perusväriltään harmaita ja selässä on tumma raita sekä maha on vaalean ruskea. 
Paino noin 100g-160g ja pituus 10cm+samanmittainen ohut häntä. Elinikä on n.10-15 
vuotta. 
Sokrut ovat yöeläimiä eli nukkuvat päivisin. Ovat hyvin sosiaalisia eläimiä ja vaativat 
omistajaltaan paljon huomiota. Jos vietät aikaa niiden kanssa 1-2h/pv, ne kesyyntyvät ja 
oppivat tuntemaan omistajansa. Suositus on kuitenkin pitaa useampi kuin yksi orava. 
 

 
 
Sokrut tarvitsevat suuren ja mahdollisimman korkean häkin. Virikkeiksi käy erilaiset 
kiipeilyoksat ja lintutarvikkeet. Juoksupyörä on myös mieluinen ja leikkeihin kelpaavat 
vaikka tyhjät maitopurkit. 
 
 
Ruokavalio koostuu pääasiassa hedelmistä ja vihanneksista. Päivittäin tulee tarjota 
tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja proteiiniruokaa esim.jauhomatoja tai sirkkoja sekä 
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herkkuina vauvojen pilttiä, rusinoita tai hunajaa. Aina tulee olla tarjolla vettä ja 
esim.kissan kuivaruokaa. 
 

 
 
Meidän 4-vuotiaat sokrut Aku ja Ines ovat uteliaita, leikkisiä ja älykkäitä. Iltaisin ne ovat 
vapaana juoksemassa ja nauttivat joka hetkestä suunnattomasti. Ne voivat öisin olla 
meluisia ja haukkua kuten pieni koira, kun haluavat huomiota tai makupaloja. 
 

 
 
Kaiken kaikkiaan oravat ovat suhteellisen helppoja ja hauskoja lemmikkejä, vaikka 
voivat toisinaan koetellakin isäntänsä hermoja.  
  
Milla Lindstedtin toimittama artikkeli. Kiitos Milla. 
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SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA 
 
SUOMI-KIRKON JUHLAVUOSI 
 
  
Tänä vuonna Teksasin Suomi-kirkko viettää 10-vuotisjuhlaansa. Huhtikuun alussa 
vuonna 2000 perustettiin virallisesti NorthTexas - North Louisianan Synodin alaisuuteen 
Finnish Lutheran Church of North Texas, joka on tullut tutuksi meille Suomi-kirkko 
nimellä. Vaikka nimessä lukeekin kirkko,  ei meidän Suomi-kirkkomme täytä normaalin 
seurakunnan statusta, sillä meillä ei ole omaa jäsenrekisteriä eikä kirkko näin ollen  peri 
myöskään  mitään jäsenmaksuja. Rakenteellisesti olemme paikallisen synodin 
alaisuudessa toimiva jumalanpalvelusyhteisö, joka toimii kuin normaali seurakunta, 
mutta hallinto on kevyempää ja rahoitus tulee pääosin ulkopuolelta eli Suomesta. 
 
Kirkon tehtävänä on tuottaa Pohjois-Teksasin alueella asuville suomalaisille kirkolliset 
palvelut omalla kielellä, mikä tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että pidämme säännöllisesti 
jumalanpalveluksia, teemme kirkolliset toimitukset, kasvatustyön ja rippikoulun sekä 
jonkin verran aikuistyötä. Tämän lisäksi hoidamme kirkolliset palvelut Houstonin aluella 
Teksasissa sekä Etelä Kaliforniassa ja Meksikossa. Sen mukaisesti meillä on joka toinen 
kuukausi messu San Diegossa sekä  siellä hoidetaan kirkolliset toimitukset ja rippikoulu. 
Meksikossa pidetään joulumessu, kasteet ja vihkimiset.  Houstonissa on kauneimmat 
joululaulut ja samoin kirkollisia toimituksia.  Satunnaisesti voi tulla pyyntöjä 
suomalaisten taholta muuallekin ja niihin vastataan aikataulun salliessa myönteiseti.  
Ennen vuotta 2000 täällä pidettiin joulukirkko ja tehtiin kasteita jonkun muualla 
toimineen suomalaisen papin toimesta. 
 
Suomi-kirkolla on ollut vuosien varrella varsin merkittävä asema suomalaisten 
keskuudessa. Sen vuoksi ensi sunnuntaina vietettävä 10-vuotisjuhla on juhlimisen 
arvoinen asia. Se on koko Suomi-yhteisön yhteinen juhla. Siis tervetuloa juhlimaan! 
 
Suomi-kirkko täyttää 10 vuotta! 
 
Teksasin Suomi-kirkon 10-vuotisjuhla ei ole vain kirkon sisäpiirin juhla. Se on koko 
Suomi-yhteisön juhla. Suomi-kirkolla ei ole erillisiä jäseniä eikä jäsenrekisteriä täällä 
Teksasissa, vaan kirkko toimii täällä kaikkien suomalaisten hyväksi ja parhaaksi. Sen 
vuoksi tärkeä yhteistyökumppanimme Suomi-koulu on oppilaineen, perheineen ja 
opettajineen erityisen tervetulleita juhlaan. 
 
Juhlan alkupuoliskolla on erilaisia esityksiä ja tervehdyksiä ja juhla päättyy ehtoollisen 
viettoon. Juhlan aikana on lastenhoito. Juhlat jatkuvat täytekakku yms tarjoilun 
merkeissä. Lapsille oma juhlapöytä leikkihuoneessa.  Samalla fellowshiphallissa pyörii 
kuvakooste Suomi-kirkon toiminnasta 10 vuoden aikana. 
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Suomi-kirkon toimintaa maaliskuussa  
 
Su 7.3. klo 15.00  Suomi-kirkko 10-vuotta juhlat  
Pe 12.3.  Pienten lasten muskari klo 10.00 
Pe 12.3.  Äijäkööri klo 19.00 paikka avoin 
Pe 26.3.  Pienten lasten m uskari klo 10.00 
La 3.4.  Nuortenilta, paikka ja aika avoin 
 
Su 4.4. klo 15.00 Pääsiäisen perhemessu yhdessä Suomi-koulun kanssa ja messun jälkeen 
tarjoilut ja egg  hunt 
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RIPPIKOULULEIRI BRIARWOODISSA 
 
Viime viikonloppuna Suomi-kirkko piti jo kuudennen rippikoululeirinsä Briarwoodin 
leirikeskuksessa Copper Canyonissa. Tämä oli meneillään olevan rippikouluryhmän 
toinen leiri, sillä nuoret aloittivat rippikoulunsa viime syyskuussa pidettävällä leirillä. 
Mukana oli ennätysmäärä oppilaita eli 14  ja lisäksi Irenen ja minun  apuna neljä isosta.  
Sää suosi leiriämme, sillä aurinko paistoi molempina päivinä ja lämpöä riitti Suomen 
kesän leukemiin asti. 
 
Viikonloppu meni tosi nopeasti oppitunteja ja ryhmätunteja pitäessä ja tietenkin hauska 
iltaohjelma (Idols)jätti hyviä muistoja nuorille. Vauhti oli välillä niin kovaa, että pari 
ikkunaakin hajosi!!! Tehtiin me jotain poikkeavaakin.  Koska leiripaikasta ei löytynyt 
toimivaa televisiota, lähdettiin ennen iltayhdeksää retkelle kohti Lantanaa ja meidän 
kotia, jossa katsoimme jääkiekon pronssiottelun. Ja kyllähän se oli hienoa voittaa mitali, 
vaikka meidän porukassa olikin joitakin Slovakian kannattajia. 
 
Sunnuntai pidettiin vanhemmille yksi rippikouluoppitunti, jossa aiheena oli  nuoren 
kasvaminen aikuiseksi. Aihe herätti monenlaisia tunteita ja niinpä keskustelu oli välillä 
hyvinkin syvällista ja vilkasta. Vanhemmat saivat vielä kotiläksyksi oman kotiväen 
rippikoulukirjan. 
 
Hieno leiri ja mahtavia nuoria isosista puhumattakaan. 
 
Terveisin Seppo-pappi 
 
 
 

 
Ryhmäkuva leiriltä. Eturivissä rippikoululaiset oikealta: Nicki, Miika, Timmy, Joel, Marcus, 
Topias, Katariina, Vilma,Viivi, Vilja,Päivikki, Christina, isoset Tommi, Eveliina, Vili ja Clarissa 
sekä rippikoululainen Samu. Katarina  ja Lassi-isonen puuttuvat kuvasta. 
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Kuvassa Idols tuomarit: Tommi, Vili, Clarissa ja Lassi 
 
KEVÄÄN MESSUAJAT 
 
    * Su 7. maaliskuuta klo 15.00; Suomi-kirkon 10-vuotisjuhla, ehtoollinen, juhlatarjoilu 
    * Su 4. huhtikuuta klo 15.00; Lasten pääsiäiskirkko, Suomi-koulu mukana, egg hunt 
    * Su 16.toukokuuta klo 15.00; Konfirmaatiomessu 
    * Su 23.toukokuuta yhteinen messu Rejoice Churchin kanssa 
 
  
Tarkemmat tiedot lähiajan toiminnasta kirkon  kotisivuilta. 
www.finnishlutheran.org 
 
FINNISH LUTHERAN CHURCH OF NORTH TEXAS 
532 E. Sandy Lake Rd. Coppell, TX 75019 
 
Pastori Seppo Vesala 972 310 0166 seppo@rejoicelutheran.org 
Pastori Irene Erkko 972 310 0167 irene.erkko@gmail.com 
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Suomi tietovisa 
 
 
Historia 
Minkä nimisiä olivat muinaisten suomalaisten metsän ja veden jumala? 
 
Kulttuuri 
Kenen kirjoittamana romaani on Punainen viiva (1909)? 
 
Luonnontiede 
Mainitse kaikki kolme Suomessa kasvavaa koivulajia. 
 
Maantiede 
Mikä on Ahvenanmaan maakunnan pääkaupunki? 
 
Urheilu 
Missä tallissa J.J. Lehto ajoi American CART-sarjassa? 
 
Yleistieto 
Mitkä rakennukset toimivat presidentin virka-asuntoina? 
 
 
 
 

 
 
 
Vastaukset löydät lehden viimeiseltä sivulta. 
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Suomiyhteisössä tapahtuu 
 

Maaliskuu 2010 
 

Suomikoulu 
 
6.3  KOULUA 
       AIHEENA ON ELÄMÄNKATSOMUS 
       SUOMI-KOULUN JÄSENKOKOUS KLO.12.00 KOULULLA 
24.3  JOHTOKUNNAN KOKOUS KLO. 9.30 KIRJASTOLLA 
27.3   KOULUA 
          AIHEENA ON TERVEYS 
          LUOKKAKUVAUS 
 
Kirjasto  
 
Satutunnit kirjastolla keskiviikkoisin klo.10.15- 10.45 
Satutuntiohjaajana on Tytti Lauhava-Kääriäinen. 
 
3.3. Keijo Kettu miettii, löytyykö sateenkaaren toisesta päästä aarre? 
10.3 Keijo Kettu istuttaa rairuohoa ja miettii pääsiäisloitsuja 
17.3. Spring break -- ei satutuntia 
24.3 Keijo Ketun Egg Hunt 
31.3 Tervetuloa Nukketeatteriin! 
 
Kirjasto- ja puotipäivät 
maaliskuussa 2010 
klo. 11.00 – 1.00 
 
 
Ma 15.3.  Kirjasto on suljettu 
Ke  17.3.       (Ei satutuntia kirjastolla) 
Pe  19.3. Kirjasto on suljettu 
  
 
Suomalaisten naisten yhdistys 
 
  * ti 2.3. klo 9.30-13.30 Naistenkerho kokoontuu kirkolla skräppäyksen 
merkeissä. Kahvi/lounas nyyttäriperiaatteella. Ilmoittaudu etukäteen: 
jaana.kattilakoski@verizon.net. Mikäli sinulla on ehdotuksia Naistenkerhon 
aiheiksi, ota yhteyttä Jaanaan! 
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Kirjakerho 
 
ke 10.3. klo 13 Kirjakerho kokoontuu kirjastolla. Tällä kertaa kuukauden kirjana 
on Karin Alvtegenin Häpeä. Lisäksi keskustelemme muista lähiaikoina luetuista 
kirjoista. Tervetuloa mukaan! 

 
 
 
Suomi-kirkko 
 
Su 7.3. klo 15.00  Suomi-kirkko 10-vuotta juhlat  
Pe 12.3.  Pienten lasten muskari klo 10.00 
Pe 12.3.  Äijäkööri klo 19.00 paikka avoin 
Pe 26.3.  Pienten lasten m uskari klo 10.00 
La 3.4.  Nuortenilta, paikka ja aika avoin 
 
Su 4.4. klo 15.00 Pääsiäisen perhemessu yhdessä Suomi-koulun kanssa ja messun jälkeen 
tarjoilut ja egg  hunt 
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Yhteystietoja 
OHJAAJAT                                            JOHTOKUNTA 
Kevät 2010                                              Kevät 2010 
PALLEROT 
Katariina Keränen 
pallerot@suomi-koulu.com 

PUHEENJOHTAJA 
Leila Jäämuru 
puheenjohtaja@suomi-koulu.com 

OMPUT JA PELLET (YHDISTETTY 
RYHMÄ) 
Essi Ahola ja Mia Lähteenlahti 
omput@suomi-koulu.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Kristiina Ahlfors 
varapuheenjohtaja suomi-koulu.com 

  SIHTEERI 
Mervi Keränen  
sihteeri@suomi-koulu.com 

RÖLLIT 
Heidi Luukkonen 
rollit@suomi-koulu.com 

RAHASTONHOITAJA 
Tuija Räinä 
rahastonhoitaja@suomi-koulu.com 

ESKARI 
Tiia Hyde, Paula Välilä 
eskari@suomi-koulu.com 

OHJAAJIEN EDUSTAJA 
Eeva Toiviainen 
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com 

EKA-JA TOKALUOKKA 
Eeva Toiviainen 
ekatokaluokka@suomi-koulu.com 

VANHEMPIEN EDUSTAJA 
Anni Curtois 
vanhempienedustaja@suomi-koulu.com 

ISOT KOULULAISET 
Eri aineopettaja joka kerralla. 
isotkoululaiset@suomi-koulu.com 

KIRJASTONHOITAJA 
Leila Jäämuru 
kirjastonhoitaja@suomi-koulu.com 

SATUTUNTI 
Tytti Lauhava-Kääriäinen 
satutunti@suomi-koulu.com 

SUOMIKOULULAINEN 
Mervi Nieminen 
suomikoululainen@suomi-koulu.com 

APUOHJAAJAT 
Hanna Kattilakoski, Sofia Hyde, 
Laura Kattilakoski, 
Vilma Kuvaja,Viivi Räinä 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaja@suomi-koulu.com  

Vara-ohjaaja 
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

Tietovisa vastaukset 
Metsän jumala on tapio ja veden jumala on Ahti. 
Ilmari Kiannon 
Rouduskoivu, hieskoivu ja vaivaiskoivu 
Maarianhamina 
Hogan-tallissa 
Presidentinlinna, Mäntyniemi ja Kultaranta 
 


