
Puheenjohtajan Palsta

Suomikoululainen

Vihdoinkin olemme selviytyneet lokakuusta ;) Suom-
alaisina vietimme marraskuun 4.päivä Pyhäinpäivää 
Suomi-kirkolla perhemessussa, jonka yhteydessä 
muistelimme menehtyneitä omaisia ja ystäviä, 
mutta mikään ei ollut valmistanut meitä siihen su-
ru-uutiseen, minkä saimme kuulla Suomesta mar-
raskuun 7:n päivän aamuna Jokelassa tapahtunees-
ta kouluammuskelusta, missä 9 ihmistä menehtyi. 
Pikkuhiljaa alkaa toipuminen, vaikka unohtaa sitä ei 
voi koskaan. Elämän on jatkuttava ja kiitoksenaihet-
takin täytyy löytää jokaiselle päivälle. Isänpäivä on 
yksi niistä iloisista tapahtumista, joita saamme viet-
tää joka vuosi marraskuun pimeitten päivien ilok-
si. Amerikan suurinta ja merkittävintä juhlapäivää 
Thanksgiving-Kiitospäivä-viikonloppua vietämme 
parhaillaan. Tällöin kaikki yrittävät päästä kotiin pit-
kienkin matkojen päästä viettääkseen yhden päivän 
ja illan hyvän ruoan ja amerikkalaisen jalkapallopelin 
ääressä. Kovin kauaa ei kannata syödä eikä pelailla, 
nukkumaan kerkiää tuskin lainkaan, kun seuraavan 
päivän alennusmyynnit rävähtää käyntiin. Kym-
menisen vuotta sitten sai nukkua vielä ihan hyvillä 
mielin melkein kuuteen asti, mutta nykyisin pitää 
olla kaupan oven takana jo neljältä viimeistään, jos 
aiot jotain ‘hyvää’ edullisesti (joskus jopa melkein il-
maiseksi) saada. Tänä vuonna eräät kaupat jakoivat 
3 am. aikaan jonotuslappuja, joiden avulla sait men-
nä vielä hetkeksi nukkumaan ja palata sitten kaupan 
‘avattua ovet’ ohi jonojen. COOL ja todella tarpeel-
linen palvelu :)

Meidän perheessä Kiitospäivät ovat menneet jo use-
amman vuoden ajan eri jääkiekkohalleilla. Aamulla 
viideltä kauppojen ohi ajaessamme katsoimme taas 
kasvavia jonoja ja ostajien epätoivoista parkkipai-
kan metsästystä. Olimme oikeastaan tosi onnellisia, 
me saimme ‘jälleen kerran’ palella kylmän jääkiek-
kokaukalon ääressä ääni kannustamisesta käheänä 
kun vaihtoehtona olisi seisoa hikisenä satoja metriä 
pitkissä kassajonoissa ääni käheänä huutamisesta, 
että paikkasi säilyy jonossa. Näinä päivinä Ame-
rikassa tehdään aina uudet ennätykset myynnissä, 
milloinkahan se ‘katto’ tulee vastaan?!

Mihin meillä kaikilla on niin kiire? Miksi ja minkä 
vuoksi?! Monilla paikallisilla perheillä on jo jou-
lukuuset laitettu ja jouluvalot välkkyvat, kun me 
suomalaiset vasta virittelemme itseämme joulukuun 
alkamiseen. Meille joulukuu on todellinen juhlakuu-
kausi, juhlimmehan me silloin myös Suomen itsenäi-
syyttä ja tänä vuonna pyöreitä sellaisia eli 90:ntä 
vuotta -iäkäs, mutta silti vielä niin nuorekas, hyvin 
säilynyt ja uskoa tulevaisuuteen täynnä oleva maa. 
Me sytytämme jälleen kerran 6.12 klo 18 kaksi kynt-
tilää joka ikkunalle ja kiitämme Suomesta ja itsenäi-
syydestä. Täällä Teksasissa voitte juhlia Suomea 
myös Business-killan näyttävässä Itsenäisyyspäivä-
Galajuhlassa lauantaina joulukuun 1.päivänä koko 
Suomi-yhteisön kanssa. Seuraavana päivänä me 
juhlimmekin sitten Suomi-kirkossa uutta pastori-
pariskuntaamme, Irene Erkkoa ja Seppo Vesalaa, 
jotka Teksasin hiippakunta toivottaa tervetulleeksi 
ja siunaa työhönsä täällä.

Suomi-koulussa alkaa syyskausi lähestyä loppuaan, 
vielä on suuret Itsenäisyyspäiväjuhlallisuudet 1.12, 
ja 8.12 päättäjäiset/pienimuotoiset joulujuhlat omis-
sa luokissa. Sitten pidetään ansaittu joululoma ja 
palaamme kouluun 12.tammikuuta kaikkine uusine 
ideoineen ja suunnitelmineen, joita jäsenkokouk-
sessa marraskuun 10.päivä yhdessä käsittelimme ja 
sovimme.

Koulumme ja lapset siellä ovat hyvissä käsissä, 
todella ammattilaisten hallussa, tule ja tuo lapsesi 
suomenkielen tunneille oppimaan suomea leikin-lau-
lun-ym. avulla asiantuntijoiden ohjauksessa todella 
pienellä jäsenmaksulla. Teet samalla yhteisöstämme 
kasvavan/viihtyvän/elävän organisaation, johon on 
kiva kuulua ja samalla itse vaikuttaa. Ole ystäväl-
lien ja tule joukkoomme hurmaavaan, kaikille löytyy 
oma paikka.

Näemme missä milloinkin, mutta aina lippu korkeal-
la suomalaisuuden puolesta -etenkin 6.12.2007 
90-vuotiaalle Suomelle- hurraamme!

Leila Ylinärä-Jäämuru

Suomi-koulun puheenjohtaja

Marraskuu 2007                www.suomi-koulu.com
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Sara Saastamoinen, Pallerot 
Hei!

Olen Sara Saastamoinen ja aloitin tänä syksynä Palleroiden ohjaajana. 
Perheeni muutti Coppelliin Oulun seudulta joulukuussa 1998 ollessani 
6-vuotias. Päiväni täyttyvät koulun käynnillä, sillä olen toista vuotta 
Coppellin High Schoolilla. Osallistun kouluni engineering kerhoon sekä 
sen lisäksi harrastan laulamista, piirtämistä, lukemista ja ystävieni 
näkemistä.

Tervetuloa kaikki vauvat ja vanhemmat mukaan Suomi-koululle laula-
maan ja leikkimään!

Tiina Poropudas, Eskarit
Moi!

Olen Tiina, 19-vuotias, välivuotta opinnoista täällä Texasissa viettävä 
tytto. Olen viime kevään yliopppilas Haukiputaan lukiosta ja kotoisin 
myos Haukiputaalta. Kotona harrastelen kaikenlaisia aktiviteetteja, 
mutta niistä rakkain on ehottomasti oman koiran kanssa puuhastelu. 
Suomi-koululla toimin apuohjaajana, Annin kaverina Eskarit-ryhmässä. 
Toivon, että kaikki Suomikoululaiset ja vanhemmat nauttivat reippaista 
Suomi-koulun tunneista, kuten minäkin!

Riley Vilkman
 

Riley Vilkman on seitsemän vuotias reipas eskarilainen Suo-
mi-koulussa. Aluksi hieman ujosti suomea puhuva poika on 
osoittautunut hyväksi suomen taitajaksi tunneilla, vaikka 
niitä ei vielä kovin montaa takana olekaan, tänä syksynä 
vasta Suomi-koulutaipaleensa aloittaneella pojalla. Suomal-
ais-vietnamilainen Riley pitää jalkapallon peluusta Texasissa, 
Suomessa pulkkamäki on se kivoin juttu. Tuleva palomies 
ei vielä hetkeä ennen Halloweenia tiennyt asuaan eikä sitä 
aikooko mennä karkki vai kepponen-kierrokselle, mutta tun-
nustaa kuitenkin pitävänsä Halloweenista. Suomi-koulussa 
Riley pitää kovasti erilaisten tehtävien tekemisestä ja siitä, 
että opettaja on mukava.

Suomi-koululaiset tutuksi 

Tällä kertaa esittelyssä on Riley Vilkman, Eskarit ryhmästä - haastattelijana Tiina Poropudas !
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Joulun aika lähestyy hyvää kyytiä, olemmeko me valmiita sitä vastaanottamaan! Me Suomi-koulun kirjastolla 
haluamme osaltamme auttaa sinua selviämään kaikesta  hyvillä mielin ja helpoin lahjoin. Käy jo nyt lain-
aamassa/varaamassa mieleisesi kirjat ja DVD:t valmiiksi joulun pyhiksi, samalla voit ostaa suomipuodista 
kaikkea hyvää makeannälkääsi. Kivat lahjat myös opettajille/valmentajille/perhetutuille.

Suomipuodista löydät myös ruisleipää keskiviikkoisin ja karjalanpiirakoita perjantaisin (ennakkotilauksena, 
joita leipoo nykyisin yksi ‘kirjastohelpperimme’ Juliet Kaarto entisen leipojamme Susanne Visankon jäädessä 
äitiyslomalle). Tule ostoksille ja nauti samalla hyvästä seurasta ja Juhlamokka-kahveista :D

Joukkoomme on tullut myös uusia kirjastoapulaisia, joista esittelyt ohessa. Heidän avullaan saimme kirjaston 
auki myös perjantaiaamuisin, heille suuri kiitos siitä.

Tapailkaamme kirjastossa!

-Leila & Tytöt-  :)

Kirjastokuulumisia!

Heipsan, olen Satu Peltonen, kirjastokaartin tuorein vahvistus. 
Muutimme mieheni kanssa Texasiin kesäkuun 2007 lopulla ja 
asumme tätä nykyä Coppellissa. Perheemme karvaiseen katraa-
seen kuuluvat kissat Hiski ja Elvis sekä Hummer-hevonen. Vaikka 
eläinten parissa puuhastelu vie valtaosan vapaa-ajastani, jää aikaa 
myös mm. askarteluun, matkailuun ja lukemiseen. Kirjastoltahan 
saa lukuelämysten lisäksi myös uusia tuttavia ja hyvää seuraa, 
joten kirjastolla tavataan! 

Satu

satumaria@hotmail.com

Moikka, olen Mervi Kinnunen ja uunituore kirjastotäti. Muutin Tex-
asiin kesäkuussa 2007 ja asun Las Colinasissa mieheni kanssa. 
Perheeseemme kuuluu myös vuoden vanha venäjänsininen Otto-
kisu. Lukeminen on yksi harrastuksistani, joten mikäs sen muka-
vampaa kuin työskennellä kirjastossa!

Tervetuloa!
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On maanantai. Ulkona sataa lunta. Lämpötila on 
lähellä nollaa. No, ei lumi kyllä tuohon maahan 
pysyvästi jää, kun vesisadetta on luvattu. Oli kuit-
enkin mukava yllätys avata aamulla sälekaihtimet ja 
huomata lumihiutaleiden leijailevan taivaalta kohti 
maata...pimpeli, pimpeli pom. Ilma on enemmänkin 
syksyinen. Luonnossa on kaikki mahdolliset värit: 
keltainen, punainen, oranssi, vihreä jne.. Lehdet 
ovat pudonneet puista ja tuulee. On kylmä. Hrrr...
mitenhän sitä pärjää talvella, kun nyt on jo ”turpa 
huurussa?” Eerika on ollut aivan haltioissaan ulkona 
haravoimassa lehtiä kasaan, johon sitten innoissaan 
hyppää. Tämä on ollut hänen suuri haaveensa jo 
siitä asti, kun näki piirrossarja Franklinissa kyseis-
en jutun. Lisäksi tyttö on tehnyt hiekkalaatikollaan 
”mutakakkuja” äidille. Oli muuten Eerika sen verran 
”hienohelma”, että halusi kurahaalarit päälleen eikä 
sietänyt yhtään, jos kuraa meni käsille...hah-hah-
haa, just joo.

Eerika on parhaillaan koulussa (tyttö itse haluaa 
puhuttavan päiväkodista). Keskiviikkoisin 14:sta 
ensimmäiseksi ilmoittautuneella lapsella on mah-
dollisuus jäädä kouluun pidemmäksi aikaa kello 
13.30 asti. Tosin tästä huvista maksamme $10 lisää. 
Lisäksi mukaan pitää itse pakata lounas. Joka toinen 
torstai koulussa on ATK-tunti. Tämä on mukava ja 
erittäin hyödyllinen tunti eikä siitä tarvitse -yllätys, 
yllätys maksaa ekstraa. Eerika onkin ollut innois-
saan kyseisestä tunnista. Tyttö on myös kotona ollut 
kummasti kiinnostunut isin ja äidin tietokoneista...
huh, huh. Lisäksi vuoden aikana koululla vierailee er-
inäisiä jaostoja kuten Hawthornen palolaitos, erilaisia 
muusikoita sekä joulupukki ja pääsiäispupu. Uutta 
minulle oli, että koulu on todellakin suljettuna kaikki 
mahdolliset pyhäpäivät syksyn Election Day’sta kev-
ään Martin Luther Kingin Day’hin. Kaiken huipuksi 
helmikuun lopulla on viikon talviloma ja huhtikuun 
lopulla viikon kevätloma. En muista, oliko Dallasissa 
näin? Pre-school päättyy 12.6 ja muut koulut 27.6. 
Kouluun ilmoittautuessa lapsen tulee olla ”tietyn” 
ikäinen joulukuun 1. päivään mennessä.

NYKin Suomi-koulusta jokunen sana sitten. Suomi-
koulu toimii Manhattanilla, jonne meiltä tulee mat-
kaa junalla Grand Centralille noin 40 minuuttia ja 
sieltä edelleen metrolla jonkin matkaa. Täällä Suo-
mi-koulu toimii tietyissä asioissa hieman eri tavalla 
kuin Dallasissa. Tavoissa, toimissa ja koulumaksuissa 
on eroja. Heillä on tietty kiintiö lapsiluvussa, jonka 
kyseiseen ryhmään ottavat. Oppilaspaikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja peruutuspaikkoja voi 
tiedustella myöhemmin. Ryhmiä on neljä: Taaper-
ot- (6kk-2v.), leikkikoulu- (3-4v.), esikoulu- (5-6v.) 
ja koululaisryhmä (alkaa amer. luokan ekaluoka-
lta). Koululaisryhmällä opetuskerta on neljän tunnin 
mittainen (tarjotaan lounas), muilla kahden tunnin 
(tarjotaan välipala). Taaperot kokoontuvat torstai-
aamupäivisin, muut ryhmät lauantaisin. Koulumaksu 
määräytyy sen mukaan, milloin lapsi aloittaa kou-
lun. 

Yli 3-vuotiaat maksavat $350/vuosi ja alle 3-vuotiaat 
$500/vuosi. Vanhempien osuudesta sen verran, että 
täälläkin Suomi-koulun toiminta perustuu pitkälti 
vanhempien aktiivisuuteen. Toivotaan, että vanhem-
mat osallistuisivat yhteen tai useampaan toimikun-
taan, mutta pakko ei suinkaan ole eikä se käytän-
nössä toteutuisikaan. 

Lopuksi vielä pari ihmetystä ja kummastusta vai san-
ottaisiinko loppukevennystä. Muistan, kun muutimme 
tänne ja kävimme ensimmäisen kerran Wal-Mar-
tissa, ihmettelimme miten kummassa ostoskärryt 
saadaan vietyä alakertaan. Vieressä oli kyllä hissi 
ja liukuportaat, mutta jos halusit mennä liukupor-
tailla niin mihin laitat ostoskärryt...hmm...? Oli siinä 
meillä pohtimista. Meidän onneksemme siihen tuli 
kuitenkin muita ihmisiä, jotka näyttivät mallia. Siinä 
vieressähän oli nääs ostoskärryille ihan oma liuku-
hissi, minne kärryt työnnettiin. No, menimme sitten 
me ja kärryt vierekkäin alas :-). Oli se vaan aikasta 
hassua. Toinen ihmetyksen aihe tuli leikkipuistossa 
eteen. Ensinnäkin siellä oli lapsille sellainen ihmeel-
linen keinu, johon pystyi mennä makaamaan. Se oli 
sellainen pyöreä kuten frisbee ja muuten se omasi 
normaalin keinun kaikki ominaisuudet. Siinä saisi 
varmasti väsynyt lapsi tai aikuinen nukuttua päiväu-
net hyvin :-). Toisesta ihmeellisestä keinusta minulle 
tuli mieleen lapsen turvakaukalo, joka oli käännetty 
pystyasentoon. Siinä sai istua, nojata ja rentoutua 
pienempikin taapero...aahh....

Mukavaa pikkujouluaikaa kaikille! 

terkuin, 

Minna ja perhe

Elämää New Yorkissa - osa 2
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Olen 50-vuotias paljasjalkainen 
lahtelainen. Valmistuin papiksi 
vuonna -81 ja olen toiminut Lahden 
eri seurakunnissa lapsi-, perhe- ja 
nuorisotyön pappina sekä Lahden 
seurakuntayhtymässä 10 vuotta 
lapsityön johtajana ja viimeiset 
7 vuotta kasvatustyön johtajana, 
josta siirryin Dallasiin lokakuussa 
2007. Sitä ennen toimin vielä puoli 
vuotta Seurakun-tien Lapsityön 
Keskuksen vs. pääsihteerinä Hel-
singissä. 

Mukanani seurakunnan toimin-
nassa on aviovaimoni Irene Erkko 
40 v., joka on aiemmin työsken-
nellyt opetustyön keskuksen 
johtajana katolisessa kirkossa. 
Irene viimeistelee Fort Worthissa, 
TCU:ssa omia teologian maisterin 
opintojaan ja toimii samalla har-
joittelijana seurakunnassamme.  
Dallasin, Meksikon ja San Diegon 
suomalaisten palveleminen on 
yhteinen haaste meille. Dallasin 
perheeseemme kuuluvat vielä 
Peppi 2v., Andrea 9v. ja Marcel 11v, 
jotka ovat jo päässeet mukaan 
Suomi-koulun toimintaan. Kotona 
Suomessa meillä on molemmilla 
vielä isompia lapsia.

Sepon yhteystiedot: seppo@
rejoicelutheran.org ja 972 310 
0166.
Irenen yhteystiedot: irene.erkko@
helsinki.fi ja 972 310 0167.
Kirkon sivuilla lisää tietoa: www.
finnishlutheran.org.  

Valmistautuessamme joulun viet-
toon nyt vuoden pimeimpänä aika-
na mielessämme vielä Jokelan 
koulun synkät tapahtumat,    
kirjoitan tähän samat ajatukset, 
jotka luin Suomi-koulun vuosi-
kokouksessa:

Pimeyden salaisuus 

Jos minulta kysyttäisiin, toivoisin 
sinun tekevän ainakin yhden asian 
tänä aikana, jota varjostavat tum-
mat sävyt. Kun tulee ilta ja pimeä, 
ja jos on tähtikirkas yö, niin laita 
lämmintä päällesi ja mene hetkeksi 

syysyön pimeyteen katsomaan 
tummansinistä taivasta ja siellä 
tuikkivia lukemattomia tähtiä. 
 
Ole aivan rauhassa, vietä hetki 
hiljaisuudessa ja anna tähtien 
kaartua yllesi. Tunne, kuinka 
ne ympäröivät sinut ja pienen 
maapallomme tähtivalollaan. 
Mieti sitten hetki sitä, mitä näet. 
Tuo tumma taivas on täynnä 
valoa. Se tulvii tähtien kirkkautta. 
Siellä, missä kuu tai planeetat 
osuvat auringon kirkkauteen, 
saattaa valo heijastua aina sinulle 
asti. Mutta ilman niitä yötaivas 
näyttäisi oleva täynnä pimeyttä – 
vaikka se on täynnä valon säteitä. 
 
Meidän maailmamme ei ole pimeä. 
Vaan maailmamme ja elämämme 
on täynnä valoa. Mutta kaiken 
– myös sinun ja minun - on 
muistettava heijastaa tätä valoa. 
Muuten elämme pimeydessä. 
 
Ja se valo ei loista koskaan 
kirkkaam-min, kuin meidänienissä 
ja yksin-kertaisissa rakkauden 
sanoissa, teoissa tai ajatuksissa. 
Kun minä osoitan välittäväni sinusta 
- ja sinä minusta. Vain sellaisten 
sanojen, tekojen ja ajatusten 
kautta muistamme, koemme ja 
näemme Jumalan rakkauden valon 
- elämänrohkeuden lähteen, joka 
pimeydessäkin on aina meidän 
jokaisen vierellä ja sisällä.

Tavataan kirkolla adventin ja 
joulun merkeissä!

Seurakunta toimii,  tule mukaan:

Haluatko hiljentyä joulukiireiden 
keskellä mukavassa naisporu- 
kassa? Neljä tapaamista (paikat 
vaihtelevat) adventin aikana – voit 
tulla yhteen tai kaikkiin. Tapaamiset 
10-11.30 alkaen torstaina 29.11. 
Lisätietoja ja tapaamispaikat: 
Irene Erkko puh. 972 310 0167 tai 
irene.erkko at helsinki.fi

To 29.11. klo 17.30 Pyhäkoulu 
”Kirkko-vuosi”.

Su  2.12. klo 17.00 1. Adventin 
jumalanpalvelus, lauletaan Hoosi-
anna ja pastori Seppo Vesalan 
työhön siunaaminen. Kakkukahvit.  
Lapsille pyhäkoulu.

Pe 7.12.   klo 18 – 22 lastenhoitoa 
kirkolla.  Sitovat ilmoittautumiset 
5.12.mennessä Emilia Järvelälle 
(e m i l i a v e @ h o t m a i l . c o m) , 
hoitomaksu 5 $/lapsi/tunti.

To 13.12. klo 17.30 Pyhäkoulun  
joulu-juhla.

La 15.12. klo 18.00 Kauneimmat 
joulu-laulut ja joulumyyjäiset.

Joulukirkot su 23.12. klo 17.00 ja ti 
25.12. klo 17.00 

Seurakunnan terveiset uudelta papilta Suomi-koululle
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  Suomi-koulun syksyn viimeinen   
  koulukerta ja samalla pieni muo-     
  toinen joulujuhla 8.12 ! 

  Kevään tunnit alkavat 12. tammi-  
  kuuta 2007 !

Ohjaajat:

Pallerot (alle 1-vuotiaat)
Sara Saastamoinen
random5209@yahoo.com

Omput (1-2 vuotiaat)
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Röllit (3-4 -vuotiaat)
Milla Impola
milla.impola@comcast.net

Apu-ohjaaja
Matleena Impola

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Apu-ohjaaja
Tiina Poropudas
tiina.poropudas@gmail.com

Ekaluokka (6 -vuotiaat)
Tokaluokka (8 -vuotiaat)
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com

Isot koululaiset (9 vuotiaat)
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Apu-ohjaaja
Taylor Thompson
thompson20120@yahoo.com

Suomi-koulun Ohjaajat ja Johtokunta 2007

SUOMI-KOULUN LUOKAT
Syksyllä 2007

Ryhmän nimi  Ikä  Ohjaajat

Pallerot  0-1v.  Sara Saastamoinen

Omput   1-2v.  Soile Sulin, Marcel  
     Erkko
   
Röllit   3 -4 v.  Milla Impola, 
     Matleena Impola

Eskari   5-6 v.  Anna-Riikka   
     Courtois, 
     Tiina Poropudas

Eka- & Tokaluokka 7 -8 v.  Mervi Keränen

Isot Koululaiset 9v.->   Sanelma Helkearo,  
     Taylor Thompson

Johtokunnan jäsenet:

Puheenjohtaja
Leila Jäämuru, 
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Varapuheenjohtaja
Sanelma Helkearo
sanelma.helkearo@gmail.com

Rahastonhoitaja
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Sihteeri
Anna-Riikka Courtois
anniparvi@hotmail.com

Kirjastonhoitaja
Leila Jäämuru, 
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Suomikoululainen
Katariina Keränen
469- 734 2370
katariina.keranen@gmail.com

Ohjaajien edustaja
Soile Sulin
soile.sulin@gmail.com

Vanhempien edustaja
Mervi Keränen
mervi.keranen@yahoo.com 

Historiikin Pitäjä
***puuttuu ***

Tiedottaja
Mervi Nieminen
mervi.nieminen@verizon.net

Webmaster
Jani Lehti
lepa@iki.fi

Satutuntivastaava
Hanna Naalisvaara
hnaalisv@ope.ouka.fi

Seuraava lehti ilmestyy Joulukuun puolivälissä - 
lähetäthän materiaalisi Katariinalle 12.12. men-
nessä ! 
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