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PITKÄ KUUMA KESÄ...

Teksas se taas hyppasi kevään yli ja meni suoraan
kuumaan kesään.. Mentiin mukavan viileästä kelistä
kesän lopun kuumuuteen päivässä.. Hyvää Suomen
matkaa niille onnellisille jotka tätä kuumuutta
lähtevät kotimaahan pakoon kesäksi!

Uutisissa kertovat, miten ollaan noin 15F astetta
normaalien lämpötilojen yläpuolella tänä vuonna
toukokuussa. Aika hurjaa... Jaksamista siis meille
kaikille, jotka jäävät kesäksi tänne Dallasin alueelle
hengailemaan..

Mutta onneksi kesä kuitenkin saapuu.. on jo aika
päästä hengähtämään kohta.. Suomi-lehti toivottaa
kaikille oikein pitkää ja kuumaa kesää!!! 

Toukokuu 2022



PÄÄTTÄJÄISET ÄITEJÄ
KUNNIOITTAEN
PJ LEILA JÄÄMURU

Kesäisen kauniina lauantaipäivänä vietimme lukuvuotemme
päättäjäisiä Äitejä kunnioittaen - voi sitä riemua ja intoa,
meillä kaikilla, lapsista vaareihin. Kaiken juhlinnan päälle
juotiin makoisat kahvit juhlakakkuineen ja saatiinhan vielä
suutkin makeiksi kaikista niistä karamelliherkuista mitä
juhlapöytä meille tarjosi. Kahvittajille ja puotimyyjälle iloiset
kiitokset mahtavista tarjoiluista ja ihanista herkuista sekä
tarjoilupöydässä että puodissa.
Kevätlukukausi on mennyt joutuin, on ollut monta hauskaa ja
ikimuistoista tapahtumaa, joista isot kiitokset kaikille
ohjaajille, apureille ja johtokuntalaisille. Olette tehneet
mahtavaa ja antoisaa työtä!
Haluan kiittää myös Teitä vanhempia ja etenkin kaikkia niitä
lapsia, jotka jaksoivat ahertaa taas yhden lukuvuoden lisää
Teksasin Suomi-koululla. Tuhannet kiitokset Teille kaikille!
Ensi lukuvuonna alkaakin meidän 31 kouluvuosi, pitkä matka
on tultu olohuoneen lattialta alkaneesta Suomi-koulusta
nykyisyyteen. Toivottavasti kaikki kynnelle kykenevät
haluavat olla mukana antamassa koululle lisävuosia ja
näkevät koulun toiminnan tarpeellisena ja virkistävänä
asiana lastensa ja myös omassa elämässä, monesti se on
suomalaisen kulttuurin sekä suomen kielen arvostamista.
Ilman teitä ei olisi meitä!
Nyt vietämme ansaitun kesäloman ja jatkamme koulua
syyskuun 10 päivä! Lämmintä kesää ja virkistäviä lomapäiviä
kaikille! 

- Leila

Ps. Kuluneen viikon aikana olimme pitämässä suomi-puotia
ja kirjastoa Nokialla, sekä myimme että lahjoitimme satoja
kirjoja uusiin koteihin passiviikon aikana. Oli ihana nähdä
teitä kaikkia ja toivottavasti näemme syksyllä uudestaan, jos
saamme pitää puotia ja kirjastoa jälleen viikolla auki
Nokialla. Eletään toivossa!

Lämmintä kesää ja virkistäviä
kesäpäiviä kaikille!

TOIVOTTAA LEILA

Kuvassa vasemmalta: Kunniakonsuli Kenneth
Niesman, Katariina Keränen, konsuli Hanna

Luhtala ja Leila Jäämuru



LINKKI

Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:Lisätietoja numeroista:   
Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429Leila 214-228 2429      Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032Piia 817-818 7032

TuleTule
Mukaan!Mukaan!

https://www.suomi-koulu.com/get-involved-1


 

 

Suomi-yhteisön FB sivujaSuomi-yhteisön FB sivujaSuomi-yhteisön FB sivuja

Dallasin ilmoitustaulu
 

Dallasin Daamit

Pohjois-Teksasin
Suomi-koulu

Teksasin Suomi-kirjasto
 

MC Hakkapeliitta

Lucky Bounce Golf Club
 

Dallas/Fort Worth Finnish-
American Society

 

Finnish American
Business Guild

Finlandia Foundation
National, Inc.

Suomi-yhteisön
Vappu-tapahtuma

Tänä vuonna Suomi-koulu ei ollut suunnitellut
järjestävänsä Vappu-tapahtumaa, sillä viimeinen
koulukerta osui Äitienpäivän tienoille. Yleisöstä
kuitenkin kyseltiin Vappu-tapahtumaa, niin pitihän
sellainen järjestää... 

Päätimme laittaa ilmoituksen sosiaaliseen mediaan
Nyyttikesti -muodossa järjestettävästä tapahtumasta.
Suomi-koulu toi grillihiilet, Hakkapeliitta toi paikalle
tavalliseen tapaansa lätynpaistotarvikkeet, ja kaikki
osallistujat saivat tuoda omat makkarat ja juomat.

Viime tingassa järjestettyyn tapahtumaan saapui
mukavasti yli 50 suomalaista/suomen sukuista
juhlimaan työväen juhlaa! Keski-päivä sujui mukavasti
leppoisa rupatellen, sekä ulkopelejä pelaillen.
Hakkapeliittat antoivat motskarikyytejä rohkeimmille 
 ja tarjolla oli myös lonkeroa täysikäisille.. 

Oli hienoa nähdä meidän ulkosuomalaisten
edelleenkin pitävän yhtä!

Kuvat:  Orvo välilä
Teksti: Piia Coyne

https://www.facebook.com/groups/377846332330118
https://www.facebook.com/groups/1401721229889229
https://www.facebook.com/Pohjois-Teksasin-Suomi-koulu-593466707712878
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/121795024543245
https://www.facebook.com/groups/121795024543245
https://www.facebook.com/LuckyBounceGolfClub
https://www.facebook.com/TexFinns
https://www.facebook.com/Finnish-American-Business-Guild-2392865664092173
https://www.facebook.com/Finlandia.Foundation.National
https://www.facebook.com/groups/377846332330118
https://www.facebook.com/groups/1401721229889229
https://www.facebook.com/Pohjois-Teksasin-Suomi-koulu-593466707712878
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/121795024543245
https://www.facebook.com/LuckyBounceGolfClub
https://www.facebook.com/TexFinns
http://www.fabg-dallas.com/
https://www.facebook.com/Finlandia.Foundation.National




Kirjaston ja puodin
kuulumiset

LINKKI PUOTIIN

Kirjaston
Facebook sivut

tästäSuomi-koulun kirjasto on kuluneen viikon
aikana myynyt ja antanut ilmaiseksi suuret
määrät kirjaston vanhaa varastoa, jota on ollut
työlästä siirrellä ja säilyttää. Poistossa oli
laatikkokaupalla kirjoja, lehtiä, lautapelejä,
elokuvia, musiikkia sekä koulun
askartelutarvikkeita. Moni kirja löysi uuden
kodin, kiitos paikalla käyneille. Kirjasto jää
kesätauolle ja palaa kuvioihin syksyllä Suomi-
koulun yhteydessä. 

Puoti oli paikalla tässä kirjaston nelipäiväisessä
tapahtumassa ja myimme karkkivarastoja
tyhjäksi. Jatkamme kesällä verkossa entiseen
malliin, eli ostokset voi noutaa Ninalta.
Valikoima on kesällä vähän pienempi, ja
verkkokauppa antaa ajankohtaisen
varastotilanteen. Puoti saattaa olla ajoittain
suljettuna lomien vuoksi. Kiitoksia kaikille, jotka
tukevat Suomi-koulun toimintaa puotiostoksilla.

Mukavaa kesää kaikille!

T: Kirjaston väki

https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/


 

Lucky Bounce Golf Club on suomalaisten oma
golfseura DFW alueella. Jos pelaat golfia tai olet
kiinnostunut lajista, ota yhteyttä. Lucky Bounce
järjestää mestaruuskisojen lisäksi leikkimielisiä

kilpailuja ja erityisiä tapahtumia ml. range-päiviä ja
muuten vaan pelaamista. Jäsenistön taso vaihtelee
aloittelijoista kokeneisiin pelaajiin, joten rohkeasti

mukaan
 

Yhteyttä voi ottaa lähettämällä emailia osoitteeseen:
luckybouncegolfclub@gmail.com

 

Tänä vuonna perinteisen FinnFun
'vappuscramble'-parikilpailun

voittivat
 Kari Hytönen ja Antti Salo

 
ONNITTELUT VOITTAJILLE!

mailto:luckybouncegolfclub@gmail.com


 

 

Esittelyssä

Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala 
     Suurlähettiläs Mikko Hautala on ollut paljon otsikoissa viime päivinä. Ennen
USA:han muuttoa Mikko on toiminut mm. Suomen Venäjän suurlähettiläänä
Moskovassa vuosina 2016-2020 sekä tätä aiemmin myös diplomaattina Suomen
Kiovan lähetystössä Ukrainassa.  Vuosina 2012-2016 hän toimi myös presidentti
Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Hautalalla on täten syystäkin ollut kysyntää
mediassa maailman politiikkaan ja nykyiseen kansainväliseen tilanteeseen liittyen.
Voimmekin vain todeta, että  lähetystö Washingtonin DC:ssä on saanut tilanteeseen
parhaan ja mahdollisimman kokeneen  vetäjän. 
    Suurlähettiläs Hautala vieraili myös Dallasissa 27.-28.3. johtamansa
yritysvaltuuskunnan kanssa. Mukana oli edustajia kymmenestä eri
suomalaisyrityksestä  sekä suurlähetystöstä. FABG järjesti valtuuskunnalle
pienimuotoisen tapaamisen paikallisten suomalaisten yritysten kanssa. Tilaisuutta
sponsoroi M-Files. Suurlähettilään kauppakillalle jälkeenpäin lähettämän kiitoskirjeen
voit lukea tästä. 
Katso alta lähettiläs Hautalan äskettäin antamat haastattelut sekä Ylellä, että
MSNBC:llä. Osallistu 16.5. virtuaalitilaisuuteen Suomen ja Ruotsin Yhdysvaltain
suurlähettiläiden kanssa -  Finland and Sweden The Road to NATO. 

H. E. Mikko Hautala
Yhdysvaltain suurlähettiläs 2020 -

Venäjän suurlähettiläs 2016 - 2020
presidentti Niinistön ulkopoliittinen

neuvonantaja 2012 - 2016
diplomaatti Suomen Ukrainan 

lähtystössä Kiovassa 

Pictures from the Europe Day with EACC (May 9th) 

Consul General of Ukraine
Vitalii Tarasiuk

Mayor of Dallas
Eric Johnson 

Ambassador to NATO
Kay Bailey Hutchison

Attendees from FABG 
Attendees from local
business community 

https://www.msnbc.com/andrea-mitchell-reports/watch/finnish-amb-to-the-u-s-mikko-hautala-after-russia-invaded-ukraine-overnight-finnish-support-for-joining-nato-shot-up-to-50-60-138243653541
https://areena.yle.fi/1-50971046
https://www.finnair.com/en
https://www.kiho.fi/
https://www.m-files.com/
https://www.nokia.com/about-us/company/worldwide-presence/north-america/
https://cepa.org/event/finland-and-sweden/
https://mcusercontent.com/6e7bd1648179797499f3110be/images/589eb830-ce51-cf73-4628-36387376e0ad.png
https://cepa.org/event/finland-and-sweden/


KIRKKOUUTISIA

Ylikiimingin kirkko (1786)

VIERAILU
Huhti- toukokuun vaihteessa (29.4. - 9.5.), monille dallasilaisillekin
tuttu, kirkon ulkosuomalaistyön johtaja, rovasti Mauri Vihko
vieraili Kaliforniassa. Suomen merimieskirkon johtajan, rovasti
Hannu Suihkosen piti olla mukana, mutta hän sairastui koronaan
eikä tällä kertaa päässyt matkalle.
Aloitimme vierailun Los Angelesista aamiaistapaamisella
pääkonsuli Okko-Pekka Salmimiehen virka-asunnolla. Mukana
olivat myös Los Angelesin piispa Brenda Bos ja pastori,
professori Veli-Matti Kärkkäinen.
Sunnuntaina pidimme upean juhlajumalanpalveluksen Santa
Monican St. Paul’s Lutheran Churchillä. Paikalla oli tusinan verran
pappeja, piispa Brenda Bos saarnasi, messun yhteydessä oli myös
kaste. Muusikkoina olivat Selma Seppänen, Maria Männistö ja
Kevin Anderson, St. Paulin oma kanttori. Kirkossa oli yli 80
ihmistä.

Messun jälkeen kokoonnuimme laajennetun kirkkoneuvoston
kanssa palaveriin, jossa Mauri Vihko kertoi suunnitelmista
lakkauttaa kirkon ulkosuomalaistyön toimisto ja siirtää operatiivinen
vastuu Suomen merimieskirkolle. Käytännössä tämä järjestely ei
sinänsä muuta meidän toimintaamme. Siirto tapahtuu vuosien
2024-25 aikana.
Los Angelesin jälkeen vietimme Maurin kanssa muutaman päivän
Solvangissa. Torstaina suuntasimme San Diegoon. Ensimmäinen
tapaaminen oli San Diegon piispan, Andy Taylorin kanssa.
Lauantaina pidimme messun, jossa rovasti Vihko saarnasi, Selma
Seppänen vastasi musiikista.
San Diegosta rovasti Vihko matkusti Torontoon, jossa oli Kanadan
Suomikonferenssin tapaaminen.

Vierailu oli kaikin puolin onnistunut ja merkityksellinen. Kuulimme
myös Kirkkohallituksen suunnitelmista vähentää toiminta-avustusta
Kalifornian ja Teksasin Suomikirkolle Suomen ev. lut. kirkon
supistuvien taloudellisten resurssien vuoksi. Vuonna 2023 avustus
säilyy entisellään (valuuttariskin ja inflaation myötä avustuksen
todellinen määrä laskee, vaikka euromäärä onkin sama). Vuonna
2024 avustusta vähennetään 20%:lla, sitten vuosina 2025 ja 2026
10%:lla kumpanakin. Nettotulos on, että vuonna 2026 toiminta-
avustus Kirkkohallitukselta on 60% nykyisestä. Käytännössä
menemme inflaation takia alle 50%:iin nykyisestä. 
Tämä on haaste meille kaikille!

RIPPIKOULU

Vuoden 2022-23 rippikoulu on suunniteltu
alkavaksi syyskuussa, 2022. Konfirmaatio
toukokuussa, 2023. Kaikki vuonna 2008 tai
sitä ennen syntyneet ovat tervetulleita. 

Rippikoulu kokoontuu virtuaalisesti kerran
kuukaudessa. 

Ilmoittautumiset (viimeistään elokuun 31.
päivä) ja lisätiedot:
jarmotarkki@socalsynod.org tai puhelimitse
(805)350-1667.

VirtuaaliKirkko: ”In-person” messuja lisätään
tilanteen salliessa, mutta Suomikirkon Zoom -
jumalanpalvelukset ovat tulleet jäädäkseen.
Alla näet kevään niin ”In-person” kuin
VirtuaaliKirkko -kalenterin.
Saat sähköpostiisi kutsun näihin tilaisuuksiin.
Jos et ole sähköpostilistallamme, alla olevan
QRC -koodilla voit listautua tai lähetä
sähköposti Anita Finifrockille, kirkkomme
tiedottajalle: anitafinifrock@hotmail.com
 

mailto:jarmotarkki@socalsynod.org
mailto:anitafinifrock@hotmail.com


KIRKKOUUTISIA

TT pastori Jarmo Tarkki (Senior Pastor)
TT pastori Veli-Matti Kärkkäinen
(Associate Pastor)
TT pastori Kirsi Stjerna (Associate Pastor) 
D.Mus. Ruusamari Teppo (Dallasin
seurakunnan kanttori)
M.Mus. Selma Seppänen (Los Angelesin
ja San Diegon seurakuntien kanttori)
M.Mus. Maria Männistö (Seattlen
seurakunnan kanttori)
M.Mus. Terhi Miikki Broersma

Vaikka Zoomin kautta pidetyt
jumalanpalvelukset eivät korvaa tavallisia
messuja, meillä on nyt mahdollista käyttää
monissa jumalanpalveluksissa kolmea pappia
ja kahta kanttoria:

Seuraavan kerran VirtuaaliKirkko kokoontuu
sunnuntaina 15. toukokuuta. Kaikki
Virtuaalikirkot alkavat klo 14 Dallasin aikaa.

Kirkkokalenteri:

Sunnuntaina, 15. toukokuuta: 4. sunnuntai
pääsiäisestä. Virtuaalikirkko klo 14 Dallasin aikaa.

Sunnunataina, 5. kesäkuuta: Helluntaipäivä: koko
USA:n laajuinen musiikkipitoinen kauden
päätösvirtuaalikirkko, klo 14 Dallasin aikaa.

Our host church:
Rejoice Lutheran Church

532 E Sandy Lake Rd
Coppell, Texas 75019

https://www.rejoicelutheran.org

Sydämellisesti tervetuloa mukaan
Suomikirkon toimintaan!

Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki, jarmotarkki@socalsynod.org, (805) 350-1667
 

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!



Suomi-yhteisöSuomi-yhteisöSuomi-yhteisö
onnittelee kaikkiaonnittelee kaikkiaonnittelee kaikkia

tämän kevääntämän kevääntämän kevään
2022 valmistuvia2022 valmistuvia2022 valmistuvia

nuoria!nuoria!nuoria!



Suomi-koulun uutisia
23.4 koulukerran aihe oli kesätouhut.
Tämän koulutunnin aikana tutustuimme
suomalaisiin kesäaktiviteetteihin, kuten
onkiminen ja saunominen.
Keskusteltiin mitä olemme tehneet
kesällä Suomessa ja Amerikassa. Sen
jälkeen teimme äitienpäivään liittyvää
askartelua. Jokainen lapsi sai mukin ja
lautasen, joihin he piirsivät kuvia ja
kirjoittivat hyvää äitienpäivää.

7.5 vietimme koulun Kevätjuhlaa
Äitienpäivän merkeissä. Juhlassa
jaettiin kunniajäsen palkinto pitkästä
hyväntekeväisyystyöstä Helena
Tiaiselle, joka jää koulusta "eläkkeelle".
Juhlassa myös lellittiin äitejä. Heille
laulettiin, tarjoiltiin kakkua ja kahvia
pöytään, sekä äidit saivat kauniita
lasten tekemiä lahjoja.. Pienin kätösin
koristellut mukit ja lautaset olivat
sydäntä sulattavia. Äidit saivat myös
kaikki kauniit ruusut kotiin vietäviksi

https://www.suomi-koulu.com/


Suomi-koulun uutisia

Hei!
Kulunut kevät on ollut minulle, ja toivottavasti myös
suomikoululaisillekin, täynnä uuden oppimista ja ihania uusia
tuttavuuksia. On ollut ilo toimia Suomi-koulun ohjaajana ja haluan
antaa isot kiitokset lapsille, perheille sekä kaikille muille Suomi-
koulun toimijoille tästä keväästä. Odotan innolla, että päästään
syksyllä taas oppimisen pariin, mutta enne sitä nauttitaan kaikki
kesästä ja syödään mahat täyteen kesäherkkuja! 

Ihanaa kesää kaikille,
Jenni

Hei pikku pallerot,

nyt on kesäloman aika! Nauttikaa lämmöstä, vesileikeistä, kesän herkuista
ja rakkaiden ihmisten kanssa vietetyistä hetkistä. 
Muistakaa laulaa lomalla äidin, isän, mummon, vaarin, tätien ja setien
kanssa. Laululaukku odottaa syksyllä taas uusien yllätysten kera!

Kesäterveisin,
Hilja 

Hei Suomikoululaiset,

Meillä on ollut ihana kevätlukukausi. Suomikoululle on tullut uusia lapsia ja
ohjaajia jotka ovat tehneet mahtavaa työtä tällä lukukaudella. Kiitos
Jennille ja Hiljalle että tulitte mukaan ja tämän lukukauden työstänne.
Olemme tehneet kivoja askarteluja ja viettäneet aikaa yhdessä oppimassa
Suomalaista perinnettä. Toivottavasti nähdään taas syksyllä
Suomikoulussa.

Iida Lepparanta

https://www.suomi-koulu.com/


Suomi-koulu toivottaa kaikilleSuomi-koulu toivottaa kaikilleSuomi-koulu toivottaa kaikille
hyvää kesää!hyvää kesää!hyvää kesää!   

Nähdään taas syksylläNähdään taas syksylläNähdään taas syksyllä
   10.9 klo 15.1510.9 klo 15.1510.9 klo 15.15

Huomaa uusi aika!

Sisälle Eno's pizzaa vastapäätä
3201 Olympus Blvd, Dallas, TX 75019

https://www.google.com/maps/place/Nokia,+Inc/@32.9364164,-96.9844994,18.82z/data=!4m9!1m2!2m1!1snokia!3m5!1s0x864c29d267835b05:0xb27f5162dea26f75!8m2!3d32.9365678!4d-96.9850164!15sCgVub2tpYSIDiAEBkgEYZWxlY3Ryb25pY3NfbWFudWZhY3R1cmVy


Kuukauden sana

Kuukauden
vitsi

Kuukauden loru Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

RAN-TA-PAL-LO

Ota hyvä mieli auringosta,
onnen korsi heinikosta.

Nosta ilonpilke silmäkulmaan;
löytyy ratkaisukin joka pulmaan.

– Mitä luet?
– Päiväkirjaa.

– Onko siinä jotain
melenkiintoista?

– Päiväkirja on yksityisasia, ei sitä
kuulu näyttää toisille. Sitä paitsi

tämä on minun sisareni päiväkirja.

Kumpi voitti, suomalainen
vai ranskalainen?

– Suomalainen, koska hän
söi ranskalaisen.

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä

Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto

netistä alla olevista linkeistä!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

 

Kuukauden
kysymys

Näkeekö vauva unta? Minkälaista
unta vauva näkee?

UNITUTKIMUKSESSA on tärkeää, että unennäkijä
osaa kertoa, millaisia unia hän on nähnyt.
Koska vauvat eivät osaa kertoa unistaan, emme
tiedä varmasti, näkevätkö he niitä. Nuorimmat
lapset, joiden kertomia unia tutkijat ovat päässeet
tutkimaan, ovat noin 3-vuotiaita.
Vaikka vauvoilta ei voi kysyä unien näkemisestä,
aivotutkimuksen perusteella he saattavat nähdä
unia. Kun vauvat nukkuvat, heidän aivonsa
toimivat välillä sellaisilla tavoilla, jotka muistuttavat
aikuisten rem-unta. Rem-uni on nukkumisen
vaihe, jonka aikana nähdään usein unta.
Jos vauvat uneksivat, unien täytyy olla hyvin
erilaisia kuin vanhempien ihmisten unet. Vauvan
aivot eivät vielä oikein osaa hahmottaa maailmaa
eikä heillä ole juuri lainkaan muistoja.
Siksi heidän unissaan ei todennäköisesti ole
selkeää maailmaa tai tarinaa. Ne voisivat koostua
erilaisista tuntemuksista ja tunteista, joita vauvan
on vaikea erottaa toisistaan.
Nukkuminen on tärkeää aivojen kehitykselle. Myös
unien näkeminen voi auttaa oppimaan asioita.
Vauvat nukkuvatkin todella paljon ja heidän
aivonsa kehittyvät hurjaa vauhtia!

Nils Sandman
erikoistutkija
Turun Yliopisto

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi
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ilmestyy
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Jos haluat kirjoittaa lehteen jutun, tai toivoa
aihetta, laita viestiä suomi-lehti@suomi-koulu.com

Hyvää syntymäpäivää!
KESÄKUUSSA syntymäpäivää viettävät

seuraavat Suomi-koululaiset:
 

 

Savolainen, Sarah 27. kesäkuuta 18v.
Korhonen, Elle 30. kesäkuuta 10v.

HEINÄKUUSSA syntymäpäivää viettävät
seuraavat Suomi-koululaiset:

 

 

Vihavainen, Alfred Olavi  
3. heinäkuuta 4v.

ELOKUUSSA syntymäpäivää viettävät
seuraavat Suomi-koululaiset:

 Henn, Armas 30. elokuuta 3v.
Gamill, Emersyn ( Emmi) 30. elokuuta 10v.



 

Torstai 7.4. Matkustuspäivä

Lähdimme yllätyslomamatkalle Dallasiin 7.4.. Äiti ja isä eivät
kertoneet matkan kohdetta ja saimme tietää sen vasta neljä
päivää ennen matkan alkua. Ja se oli TOSI yllätys! Niin kauas!
Meistä kukaan ei ollut käynyt Amerikassa aiemmin. Jouduimme
jännittämään matkaan pääsyä aivan viime tunneille koska
matkaan pääsyn vaatimuksena oli maksimissaan 24 tuntia
aiemmin tehty, negatiivinen koronatesti.
Lensimme ensin Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä suoraan
Dallasiin. Lento Helsingistä Dallasiin kesti noin 10 tuntia.
Finnairin kone oli uusi ja siinä oli jokaiselle oma näyttö mistä
pystyi valitsemaan elokuvia, sarjoja tai pelejä. Matka oli aika
pitkä mutta näin jälkikäteen pitää todeta että kyllä oli reissu sen
arvoinen! 
Eka iltana tutustuimme hotellin lähiympäristöön ja sinnittelimme
hereillä ilta ysiin asti (huom. kello oli Suomessa aamu 5).

Perjantai 8.4.: Downtown tutuksi

Perjantaina tutustuimme Dallasin kaupunkiin. Kävelimme
hotellilta keskustaan – meille normi matka kävellä 3 kilsaa mutta
eipä ollut muita kävelijöitä! Amerikassa ei ilmeisesti kävellä
minnekään! 

Kävimme Reunion Towerilla, näimme Pioneer Plazan sonnit ja
John F. Kennedyn murhapaikan ja kaupungin vanhaa osaa.
Kohdalle sattui western-kauppa ja äidin ja Akselin oli pakko
saada stetsonit. 
Sitten jatkoimme illuusio-museoon. Suosittelemme paikkaa! 

Lomamatka Dallasiin
Pieta ja Riikka Kotila

Lento meni yli Grönlannin.

Pioneer Plaza.



 Lomamatka Dallasiin
Pieta ja Riikka Kotila

jatkuu...

Äiti pääsi – kerrankin -
pelaamaan erinomaisessa

seurassa! Meillä on vähän kokoeroa
pikkuveljen kanssa…

Apua, mut kohta syödään!

 

9.4. Lauantai: Pelipäivä

Isän ja Akselin odottama big day! 
Dallas Starsin Finnish Pride -päivä oli se, josta vanhempamme
saivat alkusysäyksen lähteä matkaan. Iso kiitos Vesalle siitä!
Peli oli American Airlines Centerillä. Dallas Stars vastaan New
Jersey Devils. 
Katsomo oli superiso ja siellä oli tosi paljon ihmisiä. Vaikka en
ole jääkiekkofani, niin täytyy myöntää, oli tosi kivaa☺

Saimme porukan nuorimpina
Dallas Stars lippikset Finnish

Pride -tapahtumassa☺
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