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Puheenjohtajan kuulumisia! 
  
  
Suomi-koululla vauhti kiihtyy kesän lähestyessä! Kumma juttu, vaikka kuinka 
yrittää järjestää tapahtumat pitkin lukuvuotta, ne kulkeutuu yhdeksi suureksi 
ryppääksi huhti-toukokuun vaihteeseen ;)) 
  
Vietimme juuri 21.huhtikuuta kirjastomme -Loungen- avajaisia uusissa valoisissa 
tiloissa. Vierailijoita oli runsaasti, tarjottavat olivat herkulliset sekä kattaukset 
kauniit. Kirjastomme helpperit olivat tehneet mahtavaa työtä. Ilman heitä; Merviä, 
Katjaa maanantaisin, Millaa, Julietia keskiviikkoisin ja Ninaa, Saria perjantaisin ei 
teillä olisi paikkaa mistä hakea hyvää luettavaa, katseltavaa sekä kompiaisia :))  
He tekevät todella suuren työn ylläpitämällä kirjaston ja puodin käyttökunnossa 
sekä huolehtimalla, että joka kerta luvattuna päivänä siellä odottaa ja palvelee 
teitä joku  -vapaaehtoisesti ilman mitään korvauksia keneltäkään ainoana ilona 
Teidän -asiakkaiden- hymyt. Muistattehan ne!  Kiitokset vielä kerran kaikille, 
tekijöille ja kävijöille. Erityiskiitokset korutaiteilija Lilli Lehtoselle, jonka 
korunäyttely oli avajaisten kruunu!  Sari Rantasen kirjoittama juttu avajaisista 
tuonempana lehdessä. 
  
Tulevana lauantaina vietämmekin jo Vappua koko Suomi-yhteisön kanssa. 
Suomi-koululla vieraileva Saara virittää lapset musiikin maailmaan, jonka jälkeen 
päästämme ilon irti kaikkine Vappuriehoineen; on kasvomaalausta, ilmapalloja, 
hotdoggeja, simaa, munkkeja, musiikkia ja pientä askartelua. Tarjottavista 
huolehtii Suomi-kirkon varainhankintakomitean naiset ja pienistä askarteluista 
Suomi-kirkko, musiikista huolehtii  Mayday-bändi. Kaikki ovat tervetulleita tähän 
koko Suomi-kansan perinteiseen Vappu-juhlaan. Otathan vappuhattusi päähän 
;)) 
  
Suomi-koulun kevätjuhlat vietämme lauantaina 8.5 klo 12  runon merkeissä 
äitiemme kunniaksi. Kaikki luokat osallistuvat kevätjuhlaesitykseen, joten 
kamerat lataukseen ja filmit valmiiksi. Juhlasta tulee varmasti ikimuistoinen. 
  
Nyt oikein hyvää loppuhuhtikuuta, nähdään lauantaina VAPUN merkeissä hattu 
kallellaan koulun takapihalla filteillä istuen. 
  
  
  
Pj. Leila Jäämuru 
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KEVÄT KEIKKUEN TULEVI  ...... 
 
No tulihan se kevät mukanaan auringon lämpö ja heleänvihreät lehdet puihin vaikka 
keikkuikin suuntaan jos toiseenkin jonkin aikaa. 
 
Isojen koululaisten kevään suomikoulutunnit ovat olleet täynnä uusia ja kehittäviä 
aiheita. Helmikuun Suomikoululaisessa olikin jo kerrottu tammi- ja helmikuun 
tuntisisällöistä.  
 
Maaliskuu aloitettiin elämänkatsomus-aiheella. Leila ohjasi monipuolisesti Isojen 
ryhmää, joka opetteli antamisen iloa ja sosiaalista osallistumista tarjoilemalla kaikille 
Suomi-koulun ryhmille välipalat. Isot osallistuivat mm. sihteerin työn muodossa Suomi-
koulun jäsenkokoukseen. Näin opittiin yhteisten asioiden hoitoa ja kokouskäytäntöä. 
Suomen kirkon ulkosuomalaistyön sihteeri Ilkka Mäkelä kertoi suomalaisten 
liikehdinnästä maailman eri osissa. Mäkelä valotti myös kirkon lähetystyötä ja sen 
tuomaa muuttoliikettä tarkasteltiin maailmankarttaa avuksi käyttäen. 
 
Maaliskuun toisella koulukerralla Jaana Kattilakoski ohjasi tarmokkaasti ja asiantuntijan 
taidolla terveys-aiheen. Opetusta saatiin mm. viruksista ja bakteereista sekä 
oikeaoppisesta käsien pesusta. Lapset saivat ensiapu-tietopaketin, jossa käsiteltiin tärkeitä 
asioita haavoista hätäilmoitukseen. 
 
Huhtikuussa tutkittiin suunnistuksen tiimoilta ilmansuuntia, kompassia ja karttamerkkejä. 
Ensin Leila ohjasi lapsia innolla ja tutustutti lapset suunnistuksen saloihin. Toinen tunti 
vietettiin ulkona kompassin kanssa etsien rasteja, joihin oiva partiokonkari Taru 
Pulkkinen oli laatinut kivoja liikunnallisia tehtäviä. 
 
Sami Simula päräytti käyntiin huhtikuun toisen koulukerran. Suomi kartalla -aiheen 
ympärille Sami oli koonnut loistavan tietopaketin, joka käsitteli Suomen sijaintia 
maanteiteellisesti, asukkaineen, maakuntineen, kaupunkeineen, vesistöineen, 
ilmastoineen ja monelta muultakin kantilta katsottuna. Isot koululaiset saivat Samin 
ohjauksessa sellaista tietoa, jota ei täällä Usan kouluissa Suomesta opeteta. 
 
Tänä keväänä on Suomi-koulua vielä 1. toukokuuta, jolloin vietetään vappujuhlaa ja 8.5. 
on kevätjuhlan aika. 
 
2010 kevät on ollut jälleen uusien asioiden oppimista ja lasten kehityksen eteenpäin 
menoa. Isot koululaiset ovat saaneet monipuolista ja ammattitaitoista opetusta mahtavien 
vapaaehtoisten aikuisten antaessa aikaansa ja jakaessaan tietojaan lastemme terveen 
kehityksen ja kasvun eteen. Haluankin kiittää koko sydämestäni teitä kaikkia 
vapaaehtoisia ja tiedän, että myös isot koululaiset ovat kanssani samaa mieltä. Suuri 
kiitos kaikille! 
 
Aurinkoisin terveisin, 
Isot koululaiset ja Kristiina Ahlfors 
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Henkilökunnan esittelyä 
”Ystävänkirja” 
 
Nimesi? 
Vilma Kuvaja 
Lempinimesi? 
------- 
Horoskooppimerkkisi? 
Rapu 
Mikä sinusta tulee isona? 
? 
Ketä ihailet ja miksi?? 
Vanhempia 
Mikä on kaunista? 
Elämä 
Mitkä on sinun kaksi turhinta tavaraa? 
? 
Maailman ihanin leffa? 
monia 
Maailman paras biisi? 
monia 
Mikä on parasta ruokaa ja juomaa? 
Katkaravut ja Cherry Cola 
Harrastuksesi? 
Tumbling ja huilun soitto 
Kivoin kouluaine? 
Matiikka 
Paras lukemasi kirja? 
? 
Mitä aiot tehdä tänään? 
En tiedä 
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Kirjaston kuulumisia! 
 
 
 
Kirjastomme on nyt virallisesti avattu uuden -Lounge- nimen kera. Vieraita avajaisissamme ja 
Lillin korunäyttelyssä viime keskiviikkona kävi runsaasti, päivä oli muistorikas!  Lue 
perjantaihelpperimme Sari Rantasen kirjoitus avajaisista. 
  
Tule lainailemaan ja juomaan kupponen kahvia, selaile lehtijä ja osta herkkuja, tule käymään 
kirjastolla ja ilostuta meitä kirjastohelppereitä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-
13. 
  
Muistathan myös lasten satutunnit aina keskiviikkoisin klo 10.15 satutätinä Tytti. 
Kirjakerho kokoontuu kerran kuussa maanantaisin, seuraavan kerran 10.toukokuuta. 
Uutuutena ovat ranskan- ja saksankieliset satuhetket kerran kuukaudessa, vetäjänä Anni 
Courtois. Mainos ohessa. 
  
Kaikki ovat tervetulleita näihin yhteisiin hetkiin. 
  
Näemme Loungessa ;)) 
  
  
-Leila & kirjastohelpperit: Mervi, Katja, Milla, Juliet, Nina ja Sari  
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Kirjaston/Loungen avajaiset 
 
Suomi-kirjaston, eli nykyiseltä nimeltään loungen avajaisia vietettiin keskiviikkona 21.4. 
klo 10-14 Nokia Siemens Networksin uusissa tiloissa. Kirjastonhoitaja Leila Ylinärä-
Jäämuru ja muu kirjaston väki oli laittanut esille monenlaista tarjottavaa aina Fazerin 
suklaasta maistuvaan porkkanakakkuun ja suussasulaviin munkkeihin. Suomalaiseen 
tyyliin avajaisissa pitää toki olla tarjolla myös kupponen kuumaa ja keittimessä porisikin 
päivän mittaan runsas määrä suomalaista Presidentti-kahvia. 
 
Avajaisaamu alkoi keveissä merkeissä lasten satutunnilla. Pienet Suomi-koulun lapset 
pääsivät Tytti Lauhava-Kääriäisen johdolla kurkistamaan satujen kiehtovaan 
maailmaan. Satutunnin jälkeen moni äiti jäi lapsineen vielä haistelemaan ja maistelemaan 
avajaistunnelmaa ja sinne katosivat pieniin suihin Fazerin suklaat, Bilar-karkit, munkit ja 
muut herkut. Ja niin vaan maistuivat äideillekin kahvipöydän antimet, joista Jaana 
Kattilakosken paistamat munkit taisivat olla avajaisten kehutuin herkku.  
 
Korutaiteilija Lilli Lehtonen oli koruvalikoimineen mukana avajaisissa ja hänellä oli 
esillä vaikuttava määrä kauniita, käsintehtyjä koruja. Korupöytien äärellä oli vilskettä ja 
moni kaunis koru löysi itselleen päivän aikana uuden omistajan. Lillin koruihin ja muihin 
käsintehtyihin tuotteisiin voi tutustua tarkemmin myös osoitteessa: www.lilliscraft.com. 
 
Iloisen puheensorinan ja kuulumisten vaihtamisen keskellä saattoi helposti aistia, että 
avajaisväki oli varsin tyytyväinen kirjaston uusiin tiloihin. Kova työ on tuottanut tulosta 
ja tästä suuri kiitos kuuluu Suomi-koulun puheenjohtajalle ja kirjaston työmyyrälle, Leila 
Ylinärä-Jäämurulle. Jos vielä viime vuoden puolella näytti siltä, ettei uusia kirjastotiloja 
ehkä löydy lainkaan, nyt voidaan jo tältä osin huokaista helpotuksesta. Kaiken lisäksi 
uudet tilat ovat entistä ehommat ja kutsuvammat.  
 
Muistammehan kaikki nyt käyttää ahkerasti hyväksi näitä ainutkertaisia tiloja. Uuden 
ilmeen saaneessa kirjastossa/loungessa kannattaa käydä katsastamassa uusimmat kirja-, 
elokuva-, aikakauslehti- ja cd-levyvalikoimat sekä hankkimassa helpotusta 
makeannälkään loungen yhteydessä olevan puodin valikoimista. Mitä aktiivisemmin 
lounge on käytössä, sen parempi!  
 
Lounge on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11-13. Tiesithän, 
että keskiviikkoisin loungen puodissa on myynnissä myös Bread Hausin rukiista 
reikäleipää sekä Bavarian limppua. 
 
Tule ihmeessä piipahtamaan! 
 
 
 
Teksti ja kuvat 
 
Sari Rantanen 
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Kuva1 
 
Kirjaston/loungen avajaiset starttasivat keveästi 
satutunnin merkeissä Tytti Lauhava-Kääriäisen 
johdolla.  
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Kuva2 
 
 
Lilli Lehtonen oli kauniine koruineen mukana 
avajaisissa. Yksi hänen uutuuskoruistaan on kuvassa 
näkyvä herneenpalko, jonka kuoret hän on valmistanut 
messinkiä ja kuparia hyväksikäyttäen. 
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Kuva3 
 
Avajaisissa oli välillä ihmisiä lähes tungokseen saakka. 
Siitä huolimatta kahvipöydän antimia jonotettin  
leppoisissa tunnelmissa 
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Bienvenue!   Willkommen!  
 

  Tervetuloa!   Welcome! 
 

 
 

   
 

Histoires et musique pour les enfants 
en français vendredi le 7 mai à 10h15 

en allemand vendredi le 14 mai à 10h15 
dans le "lounge". 

 

   
 

Geshichten und Musik für Kinder 
auf Französisch am Freitag den 7. Mai um 10.15 Uhr  

auf Deutsch am Freitag den 14. Mai um 10.15 Uhr 
in der Lounge. 

 

   
 

Ranskankielinen satutuokio kirjastolla perjantaina 7.5. klo 10.15. 
Saksankielinen satutuokio kirjastolla perjantaina 14.5. klo 10.15. 

 

 
 

Storytime for children 
in French on Friday May 7th at 10.15 am 

in German on Friday May 14th at 10.15 am 
in the lounge. 
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KIRJAILIJA-ILTA 
 
 
 
Tervetuloa viettamaan Kirjailija-iltaa  Kattilakosken puutarhaan 
  
Perjantaina, 28.5.2010 klo 19.00 
  
Kaksi suomalaista kirjailijaa, Ulla Järvi ja Asko Lehtonen tulevat keskustelemaan 
kirjallisesta tuotannostaan ja lukemaan ajankohtaisista teoksistaan. (Katso liite.) 
  
Tarjolla mukavaa yhdessäoloa, pientä purtavaa, virvokkeita ja viiniä. 
  
Ilmoittautumiset 26.5.2010 mennessä   jaana.kattilakoski@verizon.net 
ja lisätietoa : lilli.lehtonen@verizon.net 
  
 Kattilakosken osoite: 153 Windham Cir., Coppell, TX 75019 
  
TERVETULOA!! 
 
 

 
 

mailto:jaana.kattilakoski@verizon.net�
mailto:lilli.lehtonen@verizon.net�
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Vappujuhlan aikataulu 

 

12.20 - 12.30                       Suomi-koululaisten kevätjuhlan kenraaliharjoitus (kirkkosali) 

12.30 - 13.15                       Kasvomaalaus Sarin kanssa (kirkon takapiha) 

 13.00 - 14.00                       Mayday musisoi (kirkon takapiha) 

 12.30 - 14.30                       Simaa, munkkeja, hodareita, lihapiirakoita (kirkon takapiha) 

 12.30 - 13.15                       Puu-askartelua Sepon johdolla - palkinnot  (kirkon takapiha) 
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SUOMI-KIRKKO TIEDOTTAA 
 

RIPPIKOULU JA KONFIRMAATIO  

 Neljätoista suomalaista nuorta Dallasin alueelta on tällä hetkellä lopettelemassa 
rippikouluaan. Viime elokuussa aloitettu urakka alkaa olla loppusuoralla. Takana on 
kolme viikonloppuleiriä, nuortenillat ja jumalanpalveluksessa käynnit. Paljon on ehditty 
tehdä ja hienoja kokemuksia on jäänyt muistoksi.  Enää konfirmaatio edessä. Mikä se 
rippikoulu ja konfirmaatio oikein on?  

Suomessa käy rippikoulun n.90 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. Se on enemmän 
kuin mitä sen ikäisiä kuuluu kirkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että rippikouluun tulee 
runsaasti sellaisia nuoria, joiden vanhemmat eivät kuulu kirkkoon. Rippikoulu halutaan 
käydä, koska kaveritkin sen käyvät. Mutta rippikoulun jälkeen nämä nuoret ovat liittyneet 
kirkon jäseniksi. Vuosittain kirkkoon liittyy rippikoulun jälkeen hieman alle 2000 nuorta. 
Tietenkin heillä pitää olla vanhempien suostumus. Tässä joukossa oli vielä kymmeniä, 
joita ei ole kastettu. Heidät kastetaan yleensä juuri ennen konfirmaatiota. 

 Ripari on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. Se on seikkailu, jossa pohditaan 
elämän suuria ja pieniä asioita. Rippikoulu on samalla evankelis-luterilaisen kirkon 
kasteopetusta. Siinä nuori tutustuu sen kirkon uskoon, johon hänet on kasteessa liitetty. 
Rippikoulussa pohditaan yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita.  

Eräs rippikoululainen kertoi rippikoulukokemuksistaan näin:”Riparilla oli kivaa. Me 
laulettiin ja naurettiin. Istuttiin nuotion ympärillä ihan hiljaa. Pelattiin ja leikittiin. 
Oppituntejakin oli. Puhuttiin seurustelusta ja Jumalasta.”  

Rippikoulu toteutetaan puolen vuoden aikana ja sen laajuus on 80 tuntia, mutta tunnit 
eivät todellakaan ole koulun oppitunteja – pulpetissa ei istuta. Siihen voi liittyä erilaisia 
tapahtumia, vierailuja ja retkiä. Jos rippikouluun liittyy leirijakso, se on tavallisesti noin 
viikon mittainen – meillä se oli kolme viikonlopun leiriä. Nuoria kiinnostavat rippikoulussa 
elämän ja kuoleman isot kysymykset. Ihmissuhteet kiinnostavat paljon - perhe, ystävät, 
seurustelu. Myös erilaisista kriiseistä puhutaan. Nuoret kokevat rippikoulun paikkana, 
jossa on tilaa puhua sekä toisten nuorten että aikuisten kanssa. Rippikoulun tietoaines 
on erilaista kuin koulussa eikä koulussa ole edes oppiainetta, jonka tunneilla voisi puhua 
isoista elämän asioista. Ja tietenkin täällä Dallasissa rippikoulu on myös Suomi-koulua, 
sillä opetuskielemme on suomi. 
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 Rippikouluun liittyy olennaisesti myös isoset, jotka toimivat rippikoulussa 
ryhmänjohtajina ja ovat opettajien apuna. Meidän rippikoulussa isosina toimivat parina 
edellisenä vuonna rippikoulunsa käyneet nuoret. 

Konfirmaatio pidetään rippikoulun päättyessä jumalanpalveluksen yhteydessä. Siinä 
rippikoulun käyneet tunnustavat uskon, johon heidät on kastettu, saavat siunauksen ja 
seurakunta rukoilee heidän puolestaan. Konfirmaation jälkeen nuoresta tulee 
seurakunnan täysivaltainen jäsen ja hän voi toimia mm. kummina sekä osallistua 
itsenäisesti ehtoolliselle. Kirkkohäiden edellytyksenä on pelkkä rippikoulun käyminen.  

 Meidän ripari päättyy sunnuntaina 16.päivänä toukokuuta klo 15.00 pidettävään 
konfirmaatiomessuun.  

Tervetuloa messuun ja sen jälkeiseen konfirmaatiojuhlaan. Dallasissa ei ole koskaan 
konfirmoitu näin suurta suomalaisten nuorten ryhmää. Eli juhla on SUURI JUHLA sekä 
nuorille, perheille että myös koko Suomi-yhteisölle. Sen vuoksi on tärkeää, että sinäkin 
olet paikalla! 

Seppo-pappi  

HUOM! HUOM!  Seuraavaa ripariporukkaa kasataan jo eli syksyllä alkaa uusi rippikoulu, 
jonne voi tulla vuonna 1996 ja sitä ennen syntyneet nuoret. Ilmoittautumiset Sepolle 
kesäkuun puoleenväliin mennessä. Email: seppo@rejoicelutheran.org tai puhelin 972 
310 0166 

Katso www.finnishlutheran.org -> toiminta -> rippikoulu.  

 

   

 
 
 
 

mailto:seppo@rejoicelutheran.org�
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Ryhmäkuva rippikoululaisten vierailusta Dentonin Luterilaisessa kirkossa 
 
 
 
 
PIENTEN LASTEN MUSKARI 
 
    * kokoontuu perjantaina 30.päivänä huhtikuuta kirkolla klo 10.00 
 
  
 
SUOMI-YHTEISÖN VAPPURIEHA KIRKON TAKAPIHALLA 
 
    * lauantaina 1.päivänä toukokuuta klo 12-15 
    * simaa, munkkeja, hodareita,lihapiirakoita 
    * Mayday-yhtye vastaa musiikista 
    * lapsille omaa ohjelmaa 
 
  
 
NUORTENILTA JA –YÖ GREAT WOLF LODGESSA 
 
    * perjantaina 7.päivänä toukokuuta klo 18.00 alkaen – lauantaihin  klo 12.00 
asti 
    * vesipuisto ja majoittuminen 60 dollaria 
    * sitova ilmoittautuminen sunnuntai-iltaan 2.5. mennessä (paikat pitää maksaa 
etukäteen) Sepon sähköpostiin. Lisätietoja Sepolta. 
    * jokainen maksaa ruokansa paikan päällä tarpeittensa mukaan 
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PIENTEN LASTEN MUSKARI 
 
    * kokoontuu perjantaina 14.päivänä toukokuuta kirkolla klo 10.00 
 
  
 
ÄIJÄKÖÖRI 
 
    * kokoontuu Briarwoodin isolle nuotiolle perjantaina 14.päivänä toukokuuta klo 
19.00 alkaen 
    * omat eväät mukaan 
    *  Briarwoodin sijainti löytyy osoitteesta:   www.briarwoodretreatcenter.org 
 
  
 
  
 
KEVÄTKAUDEN VIIMEINEN MESSU JA KONFIRMAATIO 
 
    * Sunnuntaina 16.päivänä toukokuuta klo 15.00 
    * Konfirmoidaan 14 nuorta 
 
 
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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Syntymäpäiväsankarit huhtikuussa 2010 
 
 
 

 
 
 
Saku Keränen, 30.4 
Lasse Nikkanen, 22.4 
Saara Ahola, 12.4  
Andrea Erkko, 1.4 
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Suomi tietovisa 
 
 
Historia 
Kuinka monta kautta Urho Kekkonen toimi presidenttinä? 
 
Kulttuuri 
Minä vuonna F.E. Sillanpää voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon? 
 
Luonnontiede 
Mikä vaskitsa on? 
 
Maantiede 
Missä sijaitsee maailman ainoa kansainvälinen Kultamuseo? 
 
Urheilu 
Kuinka paljon Suomessa oli rekisteröityneitä curling pelaajia helmikuussa 2006? 
A) 550     B) 2 550     C) 5 550 
 
Yleistieto 
Kuka suomalainen on ensimmäisenä päässyt USA:n Billboard Hot 100-singlelistalle? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vastaukset löydät lehden viimeiseltä sivulta. 
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Suomiyhteisössä tapahtuu 
 

Toukokuu  2010 
 
1.5 KOULUA - Aiheena on PUUTYÖ, VAPPUJUHLA! 
       
 
8.5  KOULUA - Aiheena on RUNOT, ÄITIENPÄIVÄ JA KEVÄTJUHLA 
 
           
Kirjasto  
 
Satutunnit kirjastolla keskiviikkoisin klo.10.30 
Satutuntiohjaajana on Tytti Lauhava-Kääriäinen. 
 
Satutunnit 
 
5.5. Keijo Kettu kirjoittaa kirjeen äidille 
12.5. Keijo Kettu hiipii satumetsään 
19.5. - 
26.5. Keijo Kettu lähtee kesälomalaitumille 
 
Saksankielinen satutuokio 
7.5. 
 
Ranskankielinen satutuokio 
14.5. 
 
Kirjasto- ja puotipäivät 
toukokuussa 2010 
klo. 11.00 – 1.00 
 
Ma  3.5 
Ke  5.5 
Pe  7.5 
  
Ma  10.5 
Ke   2.5 
Pe  14.5 
  
Ma  17.5 
Ke  19.5 
Pe   21.5 
 
Ma  24.5 
Ke   26.5 
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Pe   28.5 
Ma  31.5 
  
 
Suomalaisten naisten yhdistys 
 
4.5. klo 11 Vesijumppa alkaa Kattilakoskilla tiistaisin ja torstaisin 3.6. saakka! 
Ilmoittaudu pikaisesti mukaan, sillä ryhmä tulee yleensä nopeasti täyteen: Eija 
Tammi: etindeed@yahoo.com / 682-225 9983 tai jaana.kattilakoski@verizon.net 
/ 469-831 1912. 

 4.5. klo 9.30-13.30 Naistenkerho kokoontuu kirkolla skräppäyksen merkeissä. 
Kahvi/lounas nyyttäriperiaatteella. Ilmoittaudu etukäteen: 
jaana.kattilakoski@verizon.net. 

 
Kirjakerho 
10.5 Lisätietoja satumaria@hotmail.com 
 
Kirjailija-ilta  
28.5 Kattilakosken puutarhassa, Perjantaina klo 19.00 
 
 
Suomi-kirkko  
30.4.  PIENTEN LASTEN MUSKARI klo. 10.00 
1.5.   SUOMI-YHTEISÖN VAPPURIEHA KIRKON TAKAPIHALLA klo 12-15 
 
 
 NUORTENILTA JA –YÖ GREAT WOLF LODGESSA 
 
    * perjantaina 7.päivänä toukokuuta klo 18.00 alkaen – lauantaihin  klo 12.00 
asti 
    * vesipuisto ja majoittuminen 60 dollaria 
    * sitova ilmoittautuminen sunnuntai-iltaan 2.5. mennessä (paikat pitää maksaa 
etukäteen) Sepon sähköpostiin. Lisätietoja Sepolta. 
    * jokainen maksaa ruokansa paikan päällä tarpeittensa mukaan 
 
  
ÄIJÄKÖÖRI 
 
    * kokoontuu Briarwoodin isolle nuotiolle perjantaina 14.päivänä toukokuuta klo 
19.00 alkaen 

16.5. klo 15.00   Konfirmaatiomessu 

 23.6. klo 10.30   Helluntain messu Rejoice Churchin kanssa 
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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 Courtois 
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 

TIEDOTTAJA 
Katariina Keränen 
tiedottaj@suomi-koulu.com a 

Vara-ohjaaja 
Paula Välilä 
 

WEBMASTER 
Jani Lehti 
webmaster@suomi-koulu.com 

Tietovisan vastaukset 
5 
1939 
RAAJATON LISKO (SITÄ KUTSUTAAN MYÖS VASKIKÄÄRMEEKSI, KOSKA SE NÄYTTÄÄ KÄÄRMEELTÄ) 
TANKAVAARASSA 
A) 550 
DARUDE (VUONNA 2001) 


