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Syyskuu 2004

Suomikoululainen
http://dallas.finnish-schools.org

Syksy on jo hyvässä vauhdissa. Kohta odottelemme
koulun urheilupäivää, jota tullaan viettämään Pohjois-
Arlingtonissa. Ohjaajamme ovat luvanneet järjestää
erilaisia kilpailuja lapsille. River Legacy puisto tarjoaa tilat
monenlaiseen toimintaan.

Urheilupäivän jälkeen onkin jo Halloween. Kiitospäivä on
marraskuussa ja sen jälkeen alkaakin joulun odotus. Syksy
on aina erityisen kiirettä aikaa, sillä erilaisia tapahtumia
on todella paljon omien kiireiden lisaksi. Irvingin kauppa-
kamarin Sister Cities toimikunta tulee entiseen tapaan
ottamaan yhteyttä yhteisten tapahtumien merkeissä
vuoden loppua kohti (esim. joulukorttikilpailu). Paikallinen
SAYL:n liiton chapter järjestää myös vuosittaisen
Itsenäisyyspäiväjuhlan. Juhla on tänä vuonna 4.12
joulukuuta ja lippuja myydään jo tälläkin hetkellä.

Coppelin luterilaisen kirkon kautta meillä on mahdollisuus
käyttää Briarwood leirikeskusta, joka sijaitsee lähellä
Metroplexia (n. 20 min. DFW lentokentältä pohjoiseen).
Jos saisimme miehiä mukaan esim. vaikkapa
partiotoimintaan, voisimme tehdä varaukset tähän
leirikeskukseen. Lisätietoja osoitteesta http://
briarwoodretreat.org.

Olemme tosi kiitollisia kaikesta vapaaehtoisavusta viime
aikoina. Monet teistä olette soittaneet ja kirjoitelleet, että
olette tarvittaessa halukkaita auttamaan koulutyössämme.
Meille jokaiselle on annettu erilaisia ‘lahjoja’ ja jokainen
meistä osaa varmastikin auttaa jossakin. Kaikille teille
oikein lämpimät kiitokset!!!

Jotkut ohjaajistamme ovat vaihtuneet viime keväästä
muuttojen takia, mutta uusia ohjaajia on löytynyt tosi

kiitettävästi. Monet ovat jo kertoneet minulle miten paljon
he nauttivat opetuksesta ja lasten kanssa olemisesta. Keep
up the good work!

Nähdään koululla!

Sinikka

Puheenjohtajan Palsta

Syyslukukauden Koulupäivät

Lokakuu: 9, 23 (urheilupäivä)

Marraskuu: 6, 20

Joulukuu : 11 (Joulujuhla)

http://dallas.finnish-schools.org
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Kuulumisia Ohjaajilta Kalenteri-Syys -
Lokakuu 2004

La 25.9. Suomikoulu 16- 18
Kirjasto auki 14- 15.45, Nokia 3. talo

Pe 1.10. klo 18- 22 Lastenhoitoa
Rejoice kirkolla

Su 3.10. Messu klo 15

La 9.10. Suomikoulu 16 - 18, kirjasto
auki 14 - 15.45

La 23.10 Suomikoulun Urheilupäivä

Hei! On taas aika aloittaa Suomikoulu-
aherrus leppoisan ja lämpimän kesän
jälkeen. Ensimmäisellä kerralla tapa-
simmekin 17  pienta omppua ja pelleä,
jotka osallistuivat innokkaasti toimin-
taan.

Toivon, että  pystyisimme edelleen säi-
lyttämään tämän lapsen luontaisen
innokkuuden pitämällä  tunnit mahdol-
lisimman monipuolisina. Tulemme
syksyn  aikana laulamaan, leikkimään,
jumppaamaan, soittamaan, loruttele-
maan ja askartelemaan. Toivottavasti
nautimme yhteisistä hetkistämme!

25.9 Satujumppa (Pallo mukaan)
 9.10 Syksylauluja ja –leikkejä
23.10 Urheilupäivä
6.11 Yllätys isille
20.11 Joulun tunnelmaa…
12.12 JOULUJUHLA

Syysterveisin: Satu

Hei vaan kaikille. Olen Johanna Illi-
kainen ja palleroiden vetäjä tämän
syyslukukauden. Kahden vuoden
komennukselle aikoinaan tultiin tänne
perheen kanssa, johon tuolloin kuului
20 kkn ikäinen tyttö  ja aviomies Juha.
Jenna nyt 5 v. aloitti tänä syksyna
Kindergatenissa  ja meidän perheen
voimasuhteita tasoittamaan syntyi
tämän vuoden maaliskuussa poika-
vauva, Henri. Että erittäin hyvin ollaan
täällä Dallasissa viihdytty.

Pallerot on musiikkileikkiryhmä kaik-
kein pienimmille suomikoululaisille
(alle 1-vuotiaat). Ryhmän tarkoituk-
sena on tarjota vauvaikäisille mukavia
elämyksiä suomalaisen lastenmu-
siikin avulla. Tunnit aloitetaan aina
tutuilla aloituslauluilla ja päätetään
loppulauluihin. Laulamisen lisäksi  tun-
teihin sisällytetään eri tavoin toteutet-
tavia laululeikkejä, musiikin kuuntelua
sekä pienille muusikoille soveltuviin
soittimiin tutustumista.

11.9 Tutustellen
25.9 Palleron leikit
9.10 Pallero liikkuu
23.10 Urheilupäivä
6.11 Pallerot -orkesteri
20.11 Pallerot eläintarhassa
11.12 Joulujuhla

Tervetuloa mukaan Palleroiden syk-
syyn!

:-) Jossu

1168 Hidden Ridge Dr. Apt#2366
Irving, TX 75038
Home# (972) 550 9302
Cell# (214) 235 5034
E-mail: illikaiset@comcast.net

Suomikoulun

 URHEILUPäIVä

23.10.2004

River Legacy
puistossa,

Arlingtonissa !

Varaa päivä
kalenteriisi -
lisätietoja

myöhemmin !



Isojen koululaisten syksy lähti käyntiin
melkoisella hulinalla. Viime vuoden
ryhmien pienen koon perusteella
yhdistimme nyt kolmannen luokan ja
isot koululaiset yhdeksi ryhmäksi.
Syksyn ensimmäisen kerran oppilas-
määrä oli kuitenkin iloinen yllätys.
Kaikille riitti juuri ja juuri oma tuoli!

Oppilaiden suuresta määrästä ja
tasoeroista seuraa se, että ryhmä yri-
tetään jatkossa jakaa kahtia, 3-4.
luokkaan ja 5-6. luokkaan. Näin kaikki
oppilaat saisivat omantasoistaan,
mielekkäämpää opetusta. Tarvitsem-
me siis opettajan, joka voisi ottaa
vastuulleen toisen näistä ryhmistä.
Jos sinulla olisi mahdollisuus ohjata
toista ryhmää, otathan yhteyttä Sinik-
ka Dickersoniin mahdollisimman pian.

Syksyn teemana Suomi-koulussa on
lukeminen. Luemme ja tutkimme tun-
neilla erityyppisiä tekstejä. Tutus-
tumme niin satuihin ja tarinoihin kuin
asiateksteihinkin. Lukemisen vasta-
painoksi  tietysti myös kirjoitamme pal-
jon.

Oppilaat valitsivat ensimmäisellä ker-
ralla kirjan, joka on tarkoitus lukea ko-
tona syksyn kuluessa. Teemme tun-
neilla kirjojen pohjalta erilaisia teh-
täviä, ja oppilaille on myös annettu
tehtäväksi kirjoittaa lukupäiväkirjaa
mieleensä tulevista ajatuksista tai
kysymyksistä. Mitään yksityiskohtais-
ta aikataulua ei ole - kirjoja saa lukea
ihan omaan tahtiin. Olisi kuitenkin
hyvä, jos vanhemmat voisivat vähän
muistutella lukemisesta, jos se  tahtoo
unohtua. Jos yksin lukeminen on vielä
hankalaa, aikuinen voi lukea kirjaa
lapsen kanssa yhdessä. Pääasia on,
että luetaan!

Kirjat ovat oppilailla lainassa Suomi-
koulun kirjastosta. Niitä on siis pidet-
tävä kuin kukkaa kämmenellä ja ne
on palautettava jouluun mennessä,
joko minun kauttani tai suoraan kirjas-
toon.

Kirjojen lisäksi oppilaat ovat saaneet
violetit muovikansiot, joihin kaikki käy-
tettävä materiaali kerätään. Oppilaat
kuljettavat kansioita mukanaan, sillä
joka kerralla tulee jotakin pientä läk-
syä. Muistathan tarkistaa, että sekä
kansio että kirja lähtevät lauantaisin
Suomi-koululle!

Otathan yhteyttä, jos sinulla on
kysyttävää tai muuta juteltavaa!
Iloisin Suomi-kouluterveisin

Anu Eerola
Puh. 469 438 5119

TERVEISIÄ RÖLLI-METSÄSTÄ!!!

Syksy alkaa tehdä tuloaan myös Rölli-
metsään. Kohta Röllien koti-konnut
loistavat kaikissa taivaan väreissä.
Rölli-muorille tämä toki on jo tuttua
männä vuosilta, mutta hän haluaa
ehdottomasti tutustuttaa myös reip-
paat  pikku-Röllinsä tähän värien ja
muotojen kirjoon.

Viikkojen vierähtäessä ja talven teh-
dessä tuloaan alkavat Röllien eläinys-
tävät valmistautua talven viettoon.
Rölli-muori on aina ollut tässä apuna.
Siksi onkin tärkeää, että myös pikku-
Röllit tutustuvat naapureidensa talveh-
timistapoihin ja auttavat siihen valmis-
tautumisessa. Tämä vaatii viikonpäi-
vien ja numeroiden tuntemista, jotta
tiedämme ovatko ruokavarastot riittä-
vän isot. Ja tietenkin pikku-Röllit odot-
tavat innokkaasti Rölli-metsän kuului-
saa joulua – siihen lasketaan päiviä…

Rölli-metsä ei olisi Rölli-metsä ilman
laulua, leikkiä, satuilua ja taiteiluja (niin
kuin Röllit piirtämistä ja maalaamista
kutsuvat) – sitähän Röllit tekevät.
Mukaan mahtuu varmasti myös muu-
tama pieni kepponen ja kuje, niistä ja
siitä pilkkeestä silmäkulmassa Röllit
ovatkin tunnettuja.

Röllit muorinsa johdolla toivottavat
kaikille iloisen värikästä syksyä ja toi-
vottavat myös vanhemmat mukaan
Rölli-metsän reintoihin.

Kirjoittanut Rölli-muori Sanna

Hei, olen Karoliina Kynsijärvi ja aloitin
Pupulan ohjaajana tänä syksynä. Olen
syyskuun alussa muuttanut Tampe-
reelta tänne. Olen 24-vuotias ja
valmistuin sairaanhoitajaksi viime jou-
luna.

Pupula on tarkoitettu 3-vuotialle tytöille
ja pojille.Syksyn aikana Pupulassa
askarrellaan, leikitään, lauletaan, lue-
taan satuja, opetellaan mm. kuinka voi
toimia tapaturma tilanteessa, jutellaan
jne. Huom, Pupulan tunnit alkavat
klo16.15. Tervetuloa!

Karoliina

Kuulumisia Ohjaajilta
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Eskarin ovat aloittaneet 19 innokasta
lasta, joista vajaa puolet ovat viime
vuodelta tuttuja, nyt jo 6-vuotiaita. 5-
ja 6-vuotiaissa on monentasoisia oppi-
laita, minkä vuoksi olemme varanneet
eri tasoisia tehtäviä kullekin ja viime
vuonna eskaria käyneiden  ei tarvitse
tehdä uudestaan viimevuotisia tehtä-
viä .

Tarkoituksenamme on käydä tänä
syksynä läpi numeroita ja tuntemaan
sekä  kirjoittamaan n. puolet kirjaimis-
ta. Ensimmäisellä  tunnilla kävimme
läpi A:ta, I:ta ja O:ta ja entiset kerta-
sivat myos U:n ja T:n.

Harjoitamme kädentaitoja kirjoitta-
mista varten hauskoilla sormihar-
joituksilla, kirjoitus/piirtämis/väritys-
tehtävillä ja askarrellen.Pyrimme
pitämään joka kerta myos laulu/leikki/
loru/satuhetken.

Saitte Aapisen lainaksi. Lukekaa sitä
lapsenne kanssa  ja käsitelkää varo-
en, jotta siitä voidaan iloita myös  ke-
vään puolella. Oppitunteja on vähän
ja siksi toivomme teitä vanhempia
käymään tehtäviä lapsenne kanssa
vielä kotona, myos jo tehtyjä toitä ym-
märtämisen varmistamiseksi. Näin
pienokaisenne saa suomen oppitun-
neista kaiken irti.

Oppimisen iloa toivottaen

Leija & Mervi

(toista vuotta eskarin ohjaajina)

P.S. Vanhemmat, käväiskää luokas-
samme täyttämässä sellaiset yhteys-
tiedot, josta teidät saa kiinni viikon-
loppuna, tuntien muutosten tai pe-
varalle.

Tervetuloa opiskelemaan suomea
yhdessä!

Nimeni on Pirjo Massa ja toimin
Suomi-koulussa 6-8 -vuotiaiden opet-
tajana lukuvuonna 2004-2005. Olen
36 -vuotias perheenäitiäiti ja minulla
on  kaksi lasta, Ilari 6 vuotta ja Anna 4
vuotta.  Koulutukseltani olen erityiso-
pettaja (KM, EO). Olen asunut Cop-
pelissa huhtikuusta 2004 lähtien.

Ensimmäisellä kerralla Suomi-koulus-
sa oli  paikalla 14 lasta. Seitsemän 6-
vuotiasta, viisi 7-vuotiasta ja kaksi 8-
vuotiasta.  Tulevan lukuvuoden ohjel-
masta olen ajatellut seuraavaa:

Tavoitteena on luoda tilaisuus suo-
menkieliselle kanssakäymiselle peli-
en, leikkien ja muun tekemisen muo-
dossa. Toivon niiden tuovan iloa lasten
oppimiseen ja sopivan iltapäivän
melko myöhäiseen ajankohtaan.  Kuu-
lostelen myös lasten omia ideoita siitä,
mikä olisi kivaa tekemistä.  Itse haluai-
sin kokeilla esimerkiksi kokkaamista,
mikäli tilat antavat myöten tai vaikkapa
sitä, millaisen nukketeatteriesityksen
saisimme luotua. Pienimuotoisilla as-
karteluilla voidaan huomioida vaikka-
pa suomalaisia juhlapäiviä.

Lukemisen tärkeyttä tuskin voi liikaa
korostaa kielitaidon kartuttajana. Itse
en varmasti malta olla lukematta
Suomi-koulussa mukavia lastenkir-
joja, joihin olen itse aivan hurahtanut.
Yritän myös ehdotella sopivan tasoisia
tekstejä tai kirjoja kullekin, jotta luke-

minen tuntuisi mukavalta ja palkit-
sevalta. Omia mieleisiä kirjoja voidaan
esitellä koulussa ja keskustella niistä.

Alkutapaamisen perusteella kirjoit-
taminen  tuntui joillekin kovin työläältä.
Tässä asiassa onnistumisen koke-
mukset olisivat siten kovin tärkeitä.
Yritän rohkaista ja kannustaa tuotta-
maan erilaisia tekstejä kunkin taidon
tason mukaan ja erilaiset taustat huo-
mioiden. Pääpaino pidetään sisällössä
ja luomisen ilossa. Kannettava tietoko-
ne luokassa sattaisi innostaa oikeinkir-
joituksen solmukohtien harjoitteluun,
joten täytyykin selvittää mahdolli-
suuksia saada konetta luokkaan.

Niille, jotka haluavat kehittää ja yl-
läpitää lasten äidinkielen taitoja koto-
na, suosittelen tutustumista kotiperus-
koulun toimintaan nettiosoitteessa
www.kotiperuskoulu.fi. Suomea
toisena kielenä puhuville sopivaa
harjoitusmateriaalia taas saattaisi
löytyä vaikkapa sivulta http://
www.tkukoulu.fi/moped/materiaali/
iloisestisuomea.html

Terveisin,
Pirjo

pmassa@luukku.com

4

Kuulumisia Ohjaajilta

http://www.kotiperuskoulu.fi
http://www.tkukoulu.fi/moped/materiaali/iloisestisuomea.html
http://www.tkukoulu.fi/moped/materiaali/iloisestisuomea.html
http://www.tkukoulu.fi/moped/materiaali/iloisestisuomea.html


5

Suomalainen seurakunta Tiedottaa

TERVEISIÄ KUOPIOSTA!

Savon kauniissa kaupungissa pidettiin
kirkon ulkosuomalaistyon seminaari ja
kirkkopyhä.Koollaoli kuutisenkym-
mentä ulkomailla asuvaa seurakunta-
laista ja kirkon työntekijää. Kaukaisim-
mat kai Australiasta saakka, paljon
tietysti Keski-Euroopasta, joitakin
Amerikan puolelta.

Yhteinen teema oli “Koti kasvun
paikka”. Ulkomaille muutto ja siellä
asuminen koettelee perhettä.  Kotiu-
tuminen uuteen maahan – tilapäisesti
tai pysyvämmin -  ei ole aina yksinker-
tainen asia. Koti ja perhe ja sen sisäi-
set suhteet,samoin kuin suhteet suku-
laisiin ja ystäviin, joutuvat koetteelle.
Kirkko pyrkii olemaan lähellä jäseni-
ään myös tässä mobiilissa maailmas-
sa. Seurakuntayhteys tuntui olleen
monelle henkireikä ja elämän jatku-
vuuden tae, ja monelle myös aivan
uutena koettu yhteisö ulkomaille aset-
tumisessa.

Suomi-koulu auttaa suomalaisen kult-
tuuriperinnön, erityisesti kielen säilyt-
tämisessä. Seurakunta pyrkii osaltaan
tukemaan perheitä ja yksityisiä heidän
kasvussaan ja elämän hallinnassaan
uusissa oloissa.

Jotta onnistumme, tarvitsemme yh-
teishenkeä, yhdessä toimimista. Aktii-
visuus yhteisissä asioissa voi olla
ulkomaan   kaudelta jäävä rikastuttava
kokemus. Toisaalta pitää varjella myös
sisäistä minäänsä, että sekin tulisi
hoidetuksi.

Nähdään Rejoice-kirkolla!

Päivö
Puh. 214-274 7867

HUOM!!!   Seuraavan jumalanpal-
veluksen aika on muuttunut. MESSU
pidetään sunnuntaina 3.10. klo 15 ( ei
siis 10.10.) Rejoice-kirkon pastori Ken
Hovland on luvannut olla läsnä.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Perjantaina 1. lokakuuta on LASTENHOITOA Rejoicen luterilai-sella kirkolla klo 18 - 22.

Hinta $10/tunti/perhe. Hintaan kuuluu iltapala.

Hoitopaikkoja on viela jäljellä!!!! Varaa omasi  ajoissa. Varauksen yhteydessä maksetaan varausmaksu
$10, joka vähennetään hoitomaksusta.

Hoitajia tarvitaan! Hoitaja saa hoitose-telin, jolla voi tuoda omat lapset hoitoon ilmaiseksi jollain toisella
hoito-kerralla.Tuotosta puolet menee suomalaisen seurakuntatoiminnan hyväksi ja toinen puoli lahjoitetaan
Rejoice-seurakun-nalle korvaukseksi tilojen käytöstä.

Tiedustelut ja ilmoittatumiset: Mervi Nieminen, puh. (469) 855-7972, tai Teija Jylänki puh. (214) 731-
0284.

Seuraavat hoitokerrat:

perjantai 5.11. klo 18-22
lauantai 4.12. klo 18-23.30 (itsenäisyyspäivä-gaala)
lauantai 18.12. klo 14-20

Seuraava LASTENHOITO järjeste-
tään perjantaina 1.10. klo 18-22.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Teija
Jylänki puh.214-7310284 ja Mervi
Nieminen puh. 469-8557972.

PYHÄKOULUA pidetään kirkon las-
tenkerhona torstaisin klo 18. Isommille
(8-13) vuotiaille ESIRIPPI-KOULU
samaan aikaan. Yhteyshen-kilö: Päivi
Impola puh. 469-3582391.

RIPPIKOULUUN voi vielä ilmoittautua
pastorille (v. 1990 tai ennen
syntyneet).

Lastenhoitoa



Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Johanna Illikainen
1156 Hidden Ridge #2310
Irving, TX 75038
469 - 878 4571
illikaiset@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)
Karoliina Kynsijärvi
kaje80@luukku.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Sanna Hast-Koivunen
620 N. Coppell Road #
Coppell, Tx 75019
469-7742962
sanna_hastkoivunen@hotmail.com

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos
3117 Creek Haven  Dr
Highland Village, TX 75077
469- 948 0759
mika.palmroos@st.com

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

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Pirjo Massa
620 N.Coppell Rd #
Coppell, TX 75019
469-363 4718
pmassa@luukku.com

Isot koululaiset (9+ -vuotiaat)
Anu Eerola
929 Lea Meadow Dr
Lewiville, TX 75077
469-438 5119
anueerola@comcast.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

Isot Tex-lapset
Heidi Juntunen
6211 Love Dr. #
Irving, TX 75039
469 - 878 0685
heidi.s.juntunen@nokia.com

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

Anu Eerola, ohjaajien edustaja
929 Lea Meadow Dr
Lewiville, TX 75077
469 - 438 5119
anueerola@comcast.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

Katja M. Kinnunen,
Vanhempien edustaja
972-518 1080, 214-597 3098
katjakinnunen73@yahoo.com

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

Jani Lehti, web master
620 N. Coppell Rd. #1002
Coppell, TX 75019
817 - 307 5516
jani@notkewl.net

SUOMI-KOULUN LUOKAT

Ryhmän nimi Ikä Ohjaajat

Pallerot 0-1v. Johanna Illikainen

Omput & Pellet 1 - 2 v. Satu Nykänen

Pupula 3 v. Karoliina Kynsijärvi

Röllit 4 v. Sanna Hast-Koivunen

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

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v. Pirjo Massa

Isot Koululaiset 9v.-> Anu Eerola

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

Isot Tex-lapset yli 6 v. Heidi Juntunen

Seuraava Suomikoululainen ilmestyy Lokakuun lopussa.
Lähetä materiaali 15.10. mennessä osoitteeseen

katariina.keranen@luukku.com.

Kiitos !

Suomikoulun Kirjasto on avoinna
Keskiviikkoisin 11 - 13 ja

Suomikoulu
lauantaisin klo 14 - 15.45.

Kirjasto on nyt tulvillaan uutuus
kirjoja ja DVD;ta !

Tervetuloa Lainaamaan !

Kirjasto sijaitsee Nokian 3 talossa.
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