
 

 

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

Maistuvat välipalat

Vastaus yksi
Ystävät

Vastaus kaksi
Kivat oppitunnit ja 
mukavat ohjaajat

maaliskuu, 2018

Tule mukaan kokemaan miten 
kahvilaa pyöritetään! 

Nähdään koululla 7.4. klo 10
Katso lisää sivulta 4.

KAHVILA

Vastaukset ovat Suomi-koulun oppilailta.

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


 

Puheenjohtajan palsta
Mihin yhdessä tekeminen hiipui! Tätä kysellään 
ympäri maailmaa ja Suomessakin tämä on 
herättänyt monia keskusteluita, joihin 
valtiovallanedustajatkin ovat omissa 
puheissaan kiinnittäneet huomiota. Tuliko 
väsymys?
 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotistutkimuksen 
mukaan turvallisuus, puhdas luonto ja 
koulujärjestelmämme muodostavat 
suomalaisten ylpeydenaiheiden kärkikolmikon. 
Seuraavina tulevat tasa-arvo ja sananvapaus.
 
Kuten tiedämme, vanheneminen on ongelma, 
meille itsekullekin, mutta ensisijaisesti eri 
ulkosuomalaisjärjestöille. Mistä saadaan uusia 
innokkaita tekeviä tekijöitä johtokuntiin, 
edustustehtäviin, viemään suomalaisuuden 
tärkeää sanomaan tuleville sukupolville. 
Teemme arvokasta yhteistyötä monella saralla 
useiden eri organisaation kanssa, mm. yksi 
tärkeimmistä on ollut osallistuminen 
kirjeäänestyksen läpiviemiseen ja sekä sen 
toteutumiseen seuraaviin vaaleihin. Tämän 
eteen ovat monet ulkosuomalaiset tehneet 
suunnattoman työn 20 vuoden ajan. Toinen 
tärkeä asia on ollut jo pitkään alle 3-vuotiaiden 
lasten saaminen suomi-koulujen avustusten 
piiriin. Tähän ei vielä ole saatu ratkaisua.
 
Millaisen yhteyden pidämme suomalaiseen 
yhteiskuntaan, riippuu meistä itsestämme. Se 
pitää sisällään suomalaisen kulttuurin, kielen 
rikkauden ja omanlaisen itsetuntomme ja 
vahvuuden, jotkut sitä SISUksikin 
kutsuvat. Olemme maailman onnellisin kansa, 
ja meillä on maailman vakain kotimaa. Meille on 
tärkeää olla yksi yhdessä suomalainen. Suomen 
kansalaisuus pitää meidät maailmalla asuvat 
yhteydessä kotimaahamme Suomeen. Juuri 
me, maailmalla asuvat suomalaiset, teemme 
suomalaisuutta tunnetuksi ja muokkaamme 
Suomi-kuvaa, jota annamme meistä muille. 
Tämä on pohja kansainvälisyydelle, ja se on 
arvokkainta työtä mitä voimme tehdä Suomen 
hyväksi, yhdessä!
 

Suomi-kirkkojen asema ulkomailla on kriisissä. 
Vanhenevat ihmiset tarvitsevat kirkkoa ja sen 
sanomaa/antamaa lohtua omalla äidinkielellä. 
Nuoret perheet hakevat maailmalla 
ystävyyssuhteita ja yhteenkuuluvaisuutta. 
Lapset etsivät identiteettiään ja omia 
periaatteitaan jatkuvasti muuttuvassa 
globaalistuvassa maailmassa. Kirkon toiminnan 
tulisi auttaa heitä kaikkia, ja etenkin niitä jotka 
eivät ole löytäneet ulkomailla vielä kirkkoaan. 
Eduskunnan entinen puhemies Eero 
Heinäluoman viesti kirkolle olikin: ”Kirkon 
toiminnan tulisi kohdistua niihin, jotka eivät 
vielä käy kirkossa”.  Tämä lienee yksi keino, 
jolla kirkon piiriin saadaan uusia "kuulijoita", 
mutta yhtä tärkeää on saada kuulla “kirkon 
sanomaa" omalla äidinkielellään. Koulullamme 
onkin koko Suomi-kirkon olemassaolon ajalta 
yhteistyöhistoria. Se alkaa jo niin pienestä, kun 
kaikille uusille perheille viestitämme kirkon 
olemassaolosta; mene, koe ja liity mukaan!
 
Suomi Maailmalla -tapahtumien tärkeimpänä 
viestinä meille kaikille oli yhdessä tekeminen ja 
samalla myös suomalaisen arvomaailman 
edistäminen. Tähän osallistuivat Suomi-Seura 
ry (kaikki maailman suomikoulut), Kirkon 
ulkosuomalaistyö  sekä Siirtolaisuusinstituutti.  
Me Suomi-kouluna olemme luoneet aktiivisesti 
toimivaa ja yhdessätekevää Dallasin alueen 
Suomi-yhteisöä. Teemme paljon yhteistyötä 
monien eri järjestöjen kanssa, joilta olemme 
saaneet hienoa palautetta sekä tapahtumiin 
osallistujilta mutta myös niiltä, jotka 
myöhemmin ovat tapahtumista lukeneet. 
Toimintamme on innoittanut myös muita 
ulkopuolisia organisaatiota ottamaan 
ideoitamme omaan käyttöönsä, mikä on hieno 
asia ja tästä voimme vain olla ylpeitä.
 

... jatkuu

Terveisiä Suomesta:
—— Leila Jäämuru



 

Puheenjohtajan palsta (jatkoa)
Eduskunnan entinen puhemies Maria Lohelan 
sanoin: "Kotimaa on mielentila, joka ei kerro siitä, 
missä ihminen on syntynyt, vaan siitä, mihin 
ihminen tuntee kuuluvansa”. Ihminen tarvitsee 
juuret, mutta myös siivet, jotka syntyvät uusista 
ajatuksista. Me suomi-kouluna olemme aina 
pitäneet huolta juuristamme, ja jokaisessa 
tekemisessämme meillä on ollut vain taivas kattona, 
siitä löytyy monta hyvää tapahtumakuvausta 
vuosien varsilta. 
Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto luonnehti 
usein; ”tärkeintä on hyvät suhteet naapureihin”. 
Tämä näkyy suomi-koululla yhteistyössä toisten 
suomi-järjestöjen kanssa, josta uusimpana 
esimerkkinä yhteistyömme paikallisen suomalaisen 
golf-kerhon eli Lucky Bounce Golf-club’n kanssa. 
Tästä lisää myöhemmin.
 
Suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen ulkomailla 
ei ole helppoa, sen eteen pitää tehdä lujasti töitä! 
Suomi-koulut (45 eri maassa, 140 koulussa ja niissä 
noin 4300 lasta) ovat monesti ainoita 
kohtaamispaikkoja, missä asioita voidaan jakaa 
omalla äidinkielellä.  Monikielisyys on yhä 
useammassa perheessä arkea, mutta oman 

äidinkielen säilyttäminen, käyttö ja kehittäminen 
tukee tutkitusti tasapainoista kasvua ja tunne-
elämässä vaikeiden asioiden kertomista. Suomi-
koulut ovat syntyneet meidän omista tarpeista ja 
aloitteesta välittää lapsillemme suomen kieltä ja 
suomalaista kulttuuriperintöä. Täällä Dallasissa se 
aloitettiin muutamien perheiden kanssa yhdessä 
vuorotellen toistensa olohuoneissa jo 26 vuotta 
sitten. Suomi-kouluja sanotaankin sosiaaliseksi 
tilaksi, olemme monelle olohuone. 
 
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen sanoin: 
"Suomi-koulu ei synny tyhjästä. Jokainen 
kohtaaminen suunnitellaan, valmistellaan huolella ja 
oppitunneille matkustetaan usein kaukaa. Uskon, 
että Suomi-koulut syntyvät välittämisestä." 
 
Tulethan mukaan!

-pj. Leila

Terveisiä Suomesta:
—— Leila Jäämuru

TULE MUKAAN KOULUMME

TOIMINTAAN!

Koulumme hakee tied
ottajaa, jon

ka 

tehtävänä on
 Suomikoululaisen 

(tämän lehden) t
oimittaminen. 

Jos o let ki innostunut vapaaehtoistyöstä 

toimittajana ja osaat tekstien ja kuvien 

käsittelyä ot
a yhteyttä.

Leila Jäämuru puheenj
ohtaja@suomi-koulu.com

Oletko Sinä 
meidän uusi 
tiedottaja?

http://www.suomi-koulu.com/historia/suomikoululainen-lehti/


Suomikoululla 
7.4.2018
KAHVILA

Harjoittelemme asioimista kahvilassa. 
Koululaiset ovat joko asiakkaina tai 
valmistamassa ja tarjoilemassa 
herkkuja asiakkaille.

Pistetään kaikille 
suut makeaksi!
Mitähän kaikkea 
onkaan tarjolla?

HUOM: Sivun kuvien tarkoitus ei ole esittää 
koulussa tarjottavia aterioita, eikä lehdentekijä 
vastaa lainkaan koulussa tarjottavista ruoista. 
Johtokunta ottaa silti mielellään vastaan 
kaikenlaista palautetta.



  
Ohjaajien esittely 

Audrey Thopmson - Apuohjaaja

Minun nimi on Audrey ja asuin Oulussa 
kuusi vuotta ja muutin perheeni kanssa 
Texasiin. Olen asunut Texasissa kaksitoista 
vuotta ja kävin koulua Weatherfordissä 
missä opiskelin eläinten hoitoa. Työksi olen 
erikoislapsen 'caregiver'. Tykkään kovasti 
ratsastaa ja hoitaa eläimiä.



Kalevala-seikkailussa Sammon syövereissä
- Mika Reijonen

Helmikuun 24. päivänä Suomi-koulussa selvitettiin Sammon arvoitusta. Suomen 

kansalliseepokseen, Kalevalaan, perustuvassa näytelmäseikkailussa oppilaat pääsivät 

tutustumaan Kalevalan henkilöihin ja tarinoihin. Tämän Elias Lönnrotin runokokoelman tarinoita 

koululaisille ja heidän vanhemmilleen esittivät Suomi-koulun toiminnasta tutut henkilöt.
 

Välillä fiktiiviset tarinat naurattivat…. 
Elias Lönnrotina esiintynyt Petteri Pirhonen 
kertoi, kuinka hän tasan 190 vuotta sitten 
aloitti kiertää Suomea ja kerätä muistiin 
kansanrunoja. Näistä hän myöhemmin 
kirjoitti Kalevalan. 

...Välillä pelottivat. Joukahainen (Veeti 

Tuppurainen) kertoi, kuinka 

Väinämöinen lauloi hänet suohon.

Joukahaisen sisko Aino (Sofia Simula) kertoi, 
kuinka oli päätynyt merenneidoksi Ahtolaan. 

KATSO TARINAA 
MYÖS VIDEONA 

https://youtu.be/rBX2BP-zOzY
https://youtu.be/rBX2BP-zOzY


Seppä Ilmarinen (Sara Laine) ehti 

takomisiltaan auttaa oppilaita Sammon 

arvoituksen selvittämisessä. Väinämöinen (Toni Sjö) tulkitsi niin antaumuksella 

kansanmusiikkia, että Nightwish saa huhtikuussa 

pistää Dallasissa parastaan, jotta yltää yhtä 

vaikuttavaan tulkintaan.

Yleisö kuunteli haltioituneena 

laulantaa ja tarinointia.

Pohjan akka (Joakim Laine) näytti, kuinka 

Sammolle lopulta kävi.
 

Seikkailijoiden tehtäväksi jäi lopuksi koota Sammon 
palaset yhteen seikkailun aikana saatujen vihjeiden 
avulla. 

KATSO TARINAA 
MYÖS VIDEONA 

https://youtu.be/rBX2BP-zOzY
https://youtu.be/rBX2BP-zOzY


 
Palstalla esittelemme eri tehtäviä koulun johtokunnassa

Johtokunta 
esittäytyy

 
Koulutusvastaava - Kati Wilska-Havia

Hei,
Olen Nina Pirhonen ja toimin Suomi-koulun 
rahastonhoitajana. Monipuolisiin tehtäviini kuuluu mm. 
koulu rahaliikenteen hoitaminen, menojen ja tulojen 
tiliöinti sekä puheenjohtajan avustaminen budjettien 
laadinnassa. Valmistelen myös tilit kuntoon vuosittain 
tilinpäätöstä ja keväistä veroilmoitusta varten. 
Osallistun kuukausittain johtokunnan kokouksiin ja 
mahdollisuuksien mukaan kaikille koulukerroille.

Rahaston hoitaja - Nina Pirhonen

Hei kaikille! 
Olen Kati Wilska-Havia ja johtokunnassa 
koulutusvastaava. Olen matemaattisten 
aineiden opettaja koulutukseltani ja 
opetan tällä hetkellä matikkaa 
Tarrant County Collegessa. 

Haluan auttaa Suomi-koulun 
opettajia ja johtokuntaa 
kouluttautumisessa.



Kirjaston ja puodin 
kuulumisia

——Nina Pirhonen

Kirjasto on avoinna: 
Ma klo 11.30-13.30 
Ti klo 11.30-13.30
Ke klo 11.30-13.30
To klo 11.30-13.30
Pe klo 11.30-13.30

sekä jokaisena 
koululauantaina

Herkkupuodin hyllytila on 
rajallista, joten pidämme 
valikoimassamme vain 
halutuimpia vakiotuotteita ja 
vaihtuvia kausituotteita.
Huthikuun toisella viikolla tulee 
myyntiin taas muutama herkku-
uutuus! 

Pääsiäinen on suklaan aikaa. Mikäli 

suklaavarastosi on päässyt tyhjenemään, 

ei hätää, täydennysostoksille ehtii vielä!

Yhdeksän vapaaehtoisen naisen voimin 
pyöritämme Suomi-koulun kirjastoa ja 
puotia kaikkina arkipäivinä. Kirjastolta löytyy 
kivaa lukemista kaikenikäisille. Lainattavissa 
on kirjojen lisäksi lehtiä, pelejä, elokuvia ja 
äänikirjoja.

Tammikuisen suurinventaarion jälkeen yli 100 
poistokirjaa, lehteä ja elokuvaa on löytänyt 
uuden kodin, mutta paljon on vielä 
hyväkuntoisia niteitä myynnissä.

Tervetuloa kirjastolle nauttimaan kahvi-
kupponen lainausten ja ostosten lomassa!

            - toivottaa kirjastoväki



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

Kirjaston 
kätköistä

——Sanna-Maria Holopainen

Vain elämää, Irwin Goodmanin 
kuvitettu tarina,
Vexi Salmi
 
Irwin Goodman on suomalaiselle 
musiikkihistorialle kuin Matti 
Nykänen urheiluhistoriallemme. 
Raikulipoika, joka kerta toisensa 
jälkeen yritti, erehtyi, juhli ja aloitti 
alusta. Jokaista mahalaskua 
seurasi uusi nousu kansan 
suosioon. Henkilökohtaisessa 
elämäsään Irwin ei välttämättä 
osannut tehdä niitä parhaita 
valintoja, mutta mitä musiikkiin tuli, 
mies jätti jälkensä historiaan.
 
Vexi Salmi kertoo lyhyesti 
tiivistettynä Irwinin elämän. Tarinaa 
tukee liuta kuvia, joiden myötä 
jokainen pääsee tekemään omia 
tulkintojaan, ikään kuin lukemaan 
rivien välistä. Kirja on mitä mainioin 
nopeaksi lukunautinnoksi.

Valheella on lyhyet jäljet,
Hans Wilhem,
 
Vahinkoja sattuu, mutta toisinaan 
niitä on kovin vaikea myöntää 
parhaalle ystävälleen. Hädässä 
keksitty valkoinen valhe voi 
kuitenkin alkaa painaa harteilla 
kuin suurempiki taakka ja 
omatunto kolkutella mieltä.
 
Tarina kahdesta ystävyksestä, 
Riku Kanista ja Mauri 
Pesukarhusta, on sympaattinen ja 
opettava. Mikä parasta, se on 
kerrottu niin, että siihen on 
jokaisen helppo samaistua.  
Ehkäpä tarina jää muhimaan 
kuulijansa mieleen ja auttaa 
tekemään oikeita ratkaisuja tiukan 
paikan tullessa vastaan. 

Terveisin, Sanna-Maria 

"Lapsi on kirja, jota 

meidän täytyy lukea ja 

jonka lehtiin meidän 

on kirjoitettava. "

 --------Peter Rosegger.



Nokia visit (5G Lab) - Guest Speaker HE Consul 
General Manu Virtamo RSVP by April 2nd, 2018

Reception with HE Consul General Manu Virtamo
RSVP by April 2nd, 2018

https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=1572e185da&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=1572e185da&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=e6edf70b46&e=8f29851678


Suomi-koulu toivottaa 
kaikille 

Iloista Pääsiäistä!



Lauantaina, maaliskuun 31. klo 17. 
Pääsiäismessu

 
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 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:vmk@fuller.edu
mailto:jarmotarkki@socalsynod.org


Hyvät Suomi-yhteisön jäsenet ja Suomen ystävät!

Suomalainen kauppakilta (FABG) laajentaa 
toimintaansa. Olemme voittoa tavoittelematon 'non-
profit' organisaatio, jonka toiminta perustuu 
vapaaehtoistyöhön - lisätietoja toiminnastamme saat 
web-sivuilta www.fabg-dallas.com.

Toimintamme ja järjestämiemme tapahtumien 
tavoitteena on tukea Suomi-Ameriikka yhteistyötä 
liike-elämän ja kulttuurin alalla unohtamatta 
vapaamuotoisempia tapahtumia kuten jääkiekko-
otteluita ja sosiaalisia iltatapahtumia.
 
Kaikki ovat tervetulleita toimintaamme. Mikäli sinä tai 
firmasi on kiinnostunut liittymään kauppakillan 
jäseneksi valitse jäsenmaksut.

Voit vapaasti jatkolähettää tämän ystävillesi.

Kiitos!

Kutsumme sinut kevään ensimmäisiin tapahtumiimme 
huhtikuun 4. pvä. (lisätietoa ja ilmoittauminen näihin 
ilmaisiin tapahtumiin näistä linkeistä)
Nokia visit (5G Lab) - Guest Speaker HE Consul 
General Manu Virtamo
RSVP huhtikuun 2. pvään mennessä

Reception with HE Consul General Manu Virtamo
RSVP huhtikuun 2. pvään mennessä

Tulevat tapahtumat - pistä kalenteriisi:

4.5.            klo 19.30 Fort Worth Oopera - Don Pasquale Oopera,  
                  sisältää lisäksi ooperan esittelyn ja näyttämövierailun
                  Tilaa heti ALE (-20%) liput käyttämällä koodia FAB20
                  (alennus vain hintatason 2 lipuista, norm. $140/kpl)
                  HUOM Lippuja rajoitetusti!

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://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=1572e185da&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=1572e185da&e=8f29851678
https://fabg-dallas.us12.list-manage.com/track/click?u=6e7bd1648179797499f3110be&id=e6edf70b46&e=8f29851678
https://fwopera.secure.force.com/ticket#sections_a0Fi000000YinxMEAR


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


