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MAALISKUU 2020

 Maailmalla jylläävä corona virus on valitettavasti
mullistanut myös Suomi-yhteisön toiminnan.
Suomi-koulu toimii vielä sähköisenä, mutta
valitettavasti kevään leiri on jouduttu perumaan.
Suomi-koulu harkitsee leirin järjestämistä
syksylle. Jos ehdit jo maksaa leirin, tilillesi on
tullut hyvitys, jossa koko summa on maksettu
takaisin. Koska julkisia kokoontumisia ei saa
järjestää, ovat myös Lucky Bounce, Hakkapelitat
ja Suomikirkko tällä hetkellä ilman toimintaa. 
 
Pysykää kaikki Suomi-yhteisön jäsenet terveinä
ja muistakaa hyvä käsihygienia! Ja opetellaan
olemaan koskematta kasvojamme!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


ELÄMÄNI KORONAT
PJ LEILA JÄÄMURU

Tuntuu uskomattomalta kauniin kevään ohessa
kokea täysin uusi kokemus viruksesta nimeltään
Korona. Lapsuudessa ja nuoruudessa tiesin
sellaisen pelin olevan kuin korona, on muuten
tosi kiva pelattava ja sen suosio on noussut
rakettimaisesti! Aikuisena olen tutustunut
juomaan nimeltä corona, mutta molemmat sekä
korona että corona ovat olleet kivoja ja
myönteisiä kokemuksia elämäni poluilla.Nykyistä
koronaa (Covid-19) ja sen vaikutusta koko
yhteiskuntaan en pysty ymmärtämään vaikka
kuinka yritän!  Joka päivä tulee uusi asia eteen tai
jonkun ihmisen uusi kokemus mikä on muuttunut
tai muuttuu, jota et ollut osannut edes ajatella.
 
Jokainen päivä tuo uusia uhkakuvia, mutta myös
selviytymistarinoita ja ihania oivalluksia. Olemme
uuden edessä! Suomi-koulut maailmalla
toteuttavat nettikoulutusta samoin kuin
normaalit koulut. Tämä on luonut uusia haasteita
mutta myös uusia tapoja ja kivoja
yhdessäolohetkiä koneen äärellä, jos ei just sen
tutun ohjaajan kanssa niin kotona olevien
muiden perheenjäsenten kera. On hienoa oppia
suomen kieltä yhdessä koko perheen voimin!
Aurinko tulee paistamaan kauniimmin kuin
muistammekaan kun olemme selättäneet tämän
yhdessä kaikin tavoin toisia arvostaen ja
kunnioittaen.

Palaamme jatkamaan normaalia toimintaamme
heti sen salliessa viimeistään syksyllä suomi-
koulua, ja toivon mukaan kirjasto ja puoti
saadaan auki aikaisemmin.
 
Kaikille oikein ihanaa kevään odotusta, pidetään
mieli korkealla ja etenkin annetaan lapsillemme
vahva usko ja toivo paremmasta ja
lähimmäisenrakkaudellisesta tulevaisuudesta.
 
 
Ps.  Sivulta 8 löydät monta tärkeää linkkiä, mistä
voit hakea tietoa koronasta. Muista kuitenkin
luoda lapsille ja nuorille voimaannuttava tunne
vaikka kaikki tuntuu juuri nyt pahalta unelta.
Totuus on hyvä tietää, mutta sitä voi selättää
toivolla! 
 
Ollaan turvassa ja huolehditaan itsestämme
sekä lähimmäisistämme!

Jokainen päivä tuo
uusia uhkakuvia,

mutta myös
selviytymistarinoita
ja ihania oivalluksia.

Olemme uuden
edessä!

 

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


Suomi-koulun uutisia
 
 
7. Maaliskuuta suomi-koululla kokoonnuttiin
pohtimaan maapalloa ja avaruutta. Alkuun
kävimme läpi asioita maapallosta, me
kierrämme aurinkoa ja kuu meitä. Kaikki on
kuitenkin hieman vinksallaan: maapallon akseli
on kallellaan ja vuosi ei olekaan ihan tasan 365
päivää. Siksi vuodenajat tulevat
pallonpuoliskoille eri aikaan ja tänä vuonna
meillä oli karkaus vuosi. Karkauspäivä, eli
helmikuun yksi ylimääräinen päivä, joka tulee
aina joka neljäs vuosi, tasoittaa
kalenterivuotemme pituutta. Opimme myös, että
jos karkauspäivää ei olisi, niin satojen vuosien
päästä olisikin yhtäkkiä talvi keskellä kesää!
 
Keskustelimme myös hiljattain vaihtuneesta
kesäajasta. Opimme, ettei kesäaika olekaan ollut
aina olemassa ja yhä edelleen maapallolla on
paikkoja, joissa ei kesäaikaa käytetä. Esimerkiksi
Arizonan osavaltiossa se ei ole käytössä,
kummallista! Kesäaika auttaa meitä säästämään
energiaa    mutta se myös usein syö ihmisten
energiaa.
 
Avaruuteen tutustuimme muutamien
videopätkien muodossa ja pääsimme myös
pelaamaan ryhmässä virtuaalista avaruuspeliä.
Lopuksi täytimme vielä avaruus aiheisen
sanaristikon ja saimme väritellä omia lempi
planeettojamme. 

21.3. Siirryimme virtuaalisen opiskelun pariin
kukin turvallisesti omissa kodeissamme.
Tehtiinkö teidän perheessä Minna Canth sekä
koti-aiheiset tehtävät? Laita kuva valmiista
teoksista sosiaaliseen mediaan ja muista tägätä
@dallasin_alueen_suomi_koulu niin näemme
teidän tuotokset! 
 
Olemme siirtyneet nyt loppu kevääksi täysin
virtuaaliseen suomi-kouluun ja koska tilanne on
meille kaikille aivan täysin uudenlainen on
varmasti luvassa paljon yllätyksiäkin. Se
kuitenkin on varmaa, että koulun kevätlukukausi
jatkuu tavalla tai toisella!     Toivoisimmekin teiltä
palautetta ja toiveita siitä, minkälaisia tehtäviä
haluaisitte kotiin suoritettavaksi. Mitä tykkäsitte
ensimmäisestä tuntimateriaalista? Kiinnostaisiko
videomateriaali, vai luetaanko teillä mielummin?
Löytyykö kotoa kierrätettäviä askartelu- tai
leikkimateriaaleja, kuten tyhjiä tölkkejä tai
vessapaperi rullan hylsyjä? Suoritatteko tunnin
mielummin omalla ajalla vai olisiko yhä kiva
kokoontua virtuaalisesti lauantaina tuttuun
kellonaikaan 11.11. Voitte laittaa toiveenne ja
ehdotuksenne sähköpostitse
ohjaajienedustaja@suomi-koulu.com, niin me
otamme ne ohjaajien kanssa parhaamme
mukaan huomioon. 
 
Toivotamme kaikille ihanaa kevättä. Nauttikaa
tästä ainutlaatuisesta tilaisuudesta viettää aikaa
perheidenne kanssa ja pysykäähän terveinä! 
 
Terveisin ohjaajien edustaja Sini

*Maapallo ja avaruus*

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


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden

vitsi

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA
Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

KO-TI-KOU-LU

Oman lapsen, pienen linnun
kannoit alla sydämen.
 
Nyt on onni täydellinen,
syliisi saat ottaa sen.
 
Tunnet käden, pienen, hennon,
tunnet posken pehmeän.
 
Voisko olla kauniimpaa
kuin alku uuden elämän.

Ruotsalaiset halusivat
hekin valloittaa
avaruuden. Koska
amerikkalaiset olivat jo
käyneet kuussa, he
päättivät laskeutua
Aurinkoon.
 
"Mutta eikö siellä ole liian
kuuma?" kysyi eräs
pelokkaana.
"Ei haittaa", muut
rauhoittivat häntä. "Me
laskeudumme sinne
yöllä."

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


Kuukauden tiede
kysymys

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!

Tuuleeko avaruudessa?
AVARUUDESSA ei tuule samalla tavalla kuin
maapallolla. Siellä ei nimittäin ole ilmaa.
 
Lähiavaruudessa eli Aurinkokunnassamme kiitää
kuitenkin niin sanottua aurinkotuulta. Se syntyy
Auringosta lähtevistä pienenpienistä sähköisistä
hiukkasista. Noita hiukkasia ei voi nähdä edes
kaukoputkella, mutta maapallon ilmakehään
osuessaan ne aiheuttavat revontulia.
 
Ihmisille ja muille eläimille aurinkotuuli voisi olla
haitallista, mutta maapallon ilmakehä ja
magneettikenttä suojaavat meitä. Avaruudessa
ihmisiä suojaavat avaruuspuvut ja avaruusalusten
seinät.
 
Myös muista tähdistä kuin Auringosta lähtee
samanlaista hiukkastuulta.
 
Kun tähdet kuolevat, niiden ulko-osat leviävät
avaruuteen siten, että avaruuteen syntyy eräänlaista
tuulta. Viralliselta nimeltään ne ovat planetaarisia
sumuja.
 
Ne levittävät ympärilleen elämälle tärkeitä
alkuaineita kuten hiiltä ja happea, joita avaruudessa
ei aluksi ollut juuri lainkaan. Ilman näitä kuolleiden
tähtien osia ei olisi meitä ihmi siäkään.
 
Planetaariset sumut ovat usein melkoisen näyttävän
näköisiä. Ajoittain niitä pystyy katselemaan ihan
tavallisella kaukoputkella.
 
Teemu Willamo
 
tähtitieteen tohtorikoulutettava
 
Helsingin yliopisto

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
http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Kirjaston
Facebook sivut

tästä
 
Kirjaston rakennukseen pääsy on
toistaiseksi rajoitettu, joten joudumme
pitämään Suomi-kirjaston ja -puodin
suljettuna. Seuraa kirjaston Facebook-
sivua
(www.facebook.com/suomikirjasto/).
 
 Ilmoitamme siellä jos saamme kirjaston
auki tai keksimme vaihtoehtoisia
toimintatapoja. Kunhan palaamme
normaaliin arkeen, olet taas tervetullut
lainailemaan lehtiä ja kirjoja, sekä
ostamaan puodista herkkuja.
 
Ruisleipiä voi käydä ostamassa suoraan
leipomosta Grapevinestä
(www.breadhaus.com). 
 
Leipomo on auki tiistaista lauantaihin, ja
he leipovat yleensä Bavarian-ruisleipää
päivittäin, suomalaista reikäleipää
keskiviikkoisin ja Rhine Valley Rye -
leipää lauantaisin. Kannattaa kuitenkin
tarkistaa leipien saatavuus esim.
soittamalla, ennen kuin lähtee pitkän
matkan takaa ajamaan. Leipiä tehdään
kysynnän mukaan, ja etenkin iltapäivällä
hyllyt voivat olla jo tyhjiä.
 
 

Uutuutena kirjastolle on tilattu Erä-
lehden vuosikerta. Lehti on täynnä
mielenkiintoista lukemista
retkeilystä, kalastuksesta ja
metsästyksestä Suomen luonnossa.
Lehti sisältää mm. välinetietoutta,
vertailutestejä,
asiantuntijahaastatteluja, sekä
kertomuksia retkikohteista. 
 
Nähdään pian!
t. Kirjaston väki

https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts


CORONAN EHKÄISYYN

20 
sec

Sosiaalinen

etäisyys

Yskimis-

etiketti

Älä koske
kasvoja

Jos oireilet, jää kotiin! Klikkaa 

kuvaa

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Olemme siirtäneet huhtikuulle suunnitellut tapahtumamme myöhempään ajankohtaan. 
Uudesta aikataulusta ilmoitamme sähköpostitse sekä

 LinkedIn, Twitter ja Facebook kanavia käyttäen.
Kokosimme yhteen joukon hyödyllisiä COVID-19 tietolähteitä.

Muistahan kuitenkin kaiken ’koronakurjuuden’ keskellä säilyttää 
arkirutiinit elämässäsi sekä pitää huolta itsestäsi ja lähimmäisistäsi.

Interim Guidance for Businesses and Employers
Information for Communities, Schools, and Businesses
Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations –
Community Facilities
   SBA: COVID-19 Resources
   SBA: Local Assistance Finder
   SBA: Economic Injury Disaster Loan Program
   DOL: Guidance for Preparing Workplaces for Coronavirus
   DOL: OHSA Resources for Workers and Employers on COVID-
19
   DOL: Coronavirus Resource Guide
   DOL: American Job Center | Look for Work
   DOL: Unemployment State Specific Resource Finder
   DOL: Layoff Help | Worker Reemployment
   WHO: Get Your Workplace Ready for COVID-19
   CISA: Risk Management for COVID-19
   EPA: Disinfectants for Use Against COVID-19.   PDF

Workplace, School, and Home Guidance
People at Risk for Serious Illness from COVID-19
How COVID-19 Spreads
Symptoms
Steps to Prevent Illness
Frequently Asked Questions
What to Do If You Are Sick with COVID-19
Stigma Related to COVID-19
Facts about COVID-19
Information for People at Higher Risk and Special
Populations
Communication Resources

Suomen Kauppakamari
Suomen Valtioneuvosto
Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietoa yrityksille Business Finland
Tietoa matkailijoille Ulkoministeriö

Covid 19 tietoa WHO
Koronavirustietoa CDC
Texas Health and Human Services
Dallas Regional Chamber of Commerce
Boston Consulting Group

https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
https://www.linkedin.com/company/finnish-american-business-guild
https://twitter.com/FABGDallas
https://www.facebook.com/Finnish-American-Business-Guild-2392865664092173/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preparing-individuals-communities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.sba.gov/page/guidance-businesses-employers-plan-respond-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.sba.gov/local-assistance/find/
http://www.sba.gov/disaster
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20200309
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/local-help.aspx
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits/Find-Unemployment-Benefits.aspx
https://www.careeronestop.org/WorkerReEmployment/default.aspx
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/20_0306_cisa_insights_risk_management_for_novel_coronavirus_0.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/related-stigma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts-stop-fear.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html
https://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/
https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
https://thl.fi/fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/
https://um.fi/etusivu
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://www.dallaschamber.org/covid-19-resources/
https://www.bcg.com/en-us/featured-insights/coronavirus.aspx


 
Dallasin Daamit järjesti jo toistamiseen Sip&
Shop tapahtuman Apricot Lane
Boutiquessa, Legacy North Planossa.
Ohjelmassa oli ilta suominaisten kesken
shoppailun, drinkkien ja illallisen merkeissä.
Tämä yksityistilaisuus Pinjan kaupalla keräsi
paikalle liki kolmisenkymmentä daamia
katsastamaan kevään& kesän ihania
uutuuksia. Kuten kevääseen kuuluukin
siirtyvät tummat sävyt sivuun ja tilalle
saapuu vaaleita,heleitä värejä tarjolle.
Pukukopeilla kävi kkova vilske koko illan ja
lähes jokainen lähti kotiin pusukka tai kaksi
kädessään. Muodin parista siirtyi sitten osa
naisista illalliselle Apricon Lanen naapurissa
olevaan Cafe Intermezzoon. Lämmin kiitos
kaikille kivasta illasta ja erityiskiitos
Pinjalle&co tilaisuuden mahdollistamisesta.

 
7401 Lone Star Dr
#B110
Plano, Texas 75024

Klikkaa kuvaa!

Klikkaa kuvaa!

https://apricotlaneboutique.com/store/plano/
https://www.facebook.com/groups/1401721229889229/
https://apricotlaneboutique.com/store/plano/


 
Aamuvarhain lähdimme ajamaan Dallasin
keskustaa kohti, sillä tulevan hyvinvointi seminaari
alkaisi klo9.00 Amerikan Airline Centerillä. Mikä
loistava tilaisuus viettää ystävän kanssa koko päivä
hyvinvoinnin aiheiden parissa. Perillä meitä odotti jo
pitkät jonot hallille, mutta kaikki paikalle tulijat olivat
hyvän tuulisia ja täynnä odottavaa fiilistä. Sisällä
hallissa jokaisen istuinpaikalle oli laitettu
juuttikankainen pussukka, joka sisälsi päivään
tarvittavan työkirjan, kynän sekä muuta pientä,
kuten välipalapatukkaa, vesipullon, dödöä,
huulirasvaa jne.
 
Päivän Show käynnistyi rumpujen rytmikkäällä ja
herättävällä aamujumpalla, joka ohjattiin lavalta
käsin koko 17000 päiselle yleisölle. Ja kuten
paikalliseen tapaan kuuluu, kaikki osallistuivat!
Nousivat siis penkistä ylös ja menivät mukaan
reippaasti liikuntaan lähinnä käsiä heiluttaviin
liikkeisiin. Veri lähti kyllä liikkeelle eikä unihiekka
vaivannut enää silmässä.
 
Tanssin jälkeen saapui lavalle Oprah runsaiden
suosionosoitusten kera. Ensimmäinen viesti oli, että
mahtavaa olet tullut viettämään päivää hänen
kanssaan ja tämä päivä on juuri sinun. Hän loi
yleisöön hyvin voimallista positiivista tulevaisuuden
kuvaa käyttäen useasti lausetta 
I can, I will, watch me!!
 
       

Oprah’s 2020 Vision Tour: 
Your life in Focus  

Työkirjoja tehtiin välillä ja niissä olevia kyselyitä
esimerkiksi elämän merkityksestä. Oprah puheiden
väliin tuli esityksiä, kuten äänimalja- meditaatiota.
Hurjin osuus ahtaassa istuinpaikassa olikin suorittaa
Julianna Hough vetämä hyvin voimallinen, täynnä
energiaa oleva liikkuminen: movement- energy-
freedom aatteen teemalla.
 
Lounastauolla jokainen sai hakea Panera Breadin
lounaslaatikon. Näitä ruokia jonotettiin pitkissä
jonoissa , mutta selvästikin luennosta
inspiroituneiden, pääosin eri ikäisten naisten
keskustellessa innostuneesti aamupäivän annista.
Lounaslaatikko vei hyvin mahassa jo murisseen
näläntunteen pois.
 
Iltapäivällä teimme jälleen työkirjojen harjoituksia
sekä kuuntelimme terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
perusteita. Lavalla kävi muutamia
elämäntaparemontin tehneitä Oprah
haastateltavana. 



Yksi päivän kohokohta oli mielestäni yllätysvieras,
joka oli täällä Dallasissa  näyttelijä Tracee Ellis Ross,
Diana Rossin tytär siis. Hän oli hyvin hauska ja
huumorin täyttämä, pulppuileva sinkku, jota Oprah
haastatteli. Hän kertoi kuinka pienenä hänen
haaveena oli ollut päässä laulamaan kimaltelevissa
vaatteissa lavalle ja vasta vähän aikaa sitten tämä
piilossa ollut haave pääsi toteutumaan. Hän kertoi
sen olleen hyvin iso askel hänelle eikä hän ollut
kertonut äidilleen kuin  vasta sitten kun oli levyttänyt
kappaleen. Hän soitti äidilleen kappaleen
ensimmäisen kerran autossa ja hänen äitinsä ,Diana
Ross, oli kuunnellut ja todennut: viimeinkin! Ja
tietenkin pääsimme kuulemaan tämän herkän laulun
koko suuren yleisön kanssa. Tracee Ellis Ross kertoi
myös hänen terveellisen elämän saloista ja kuinka
pysyä vireänä ja  energisenä nyt hänen  47vuoden
iässä. 
 
 
 

Oprah’s 2020 Vision Tour: 
Your life in Focus  

Jatkuu...

Lopuksi saimme koko yleisömäärä kuulla Oprah:n
omasta lapsuudesta, kuinka hänen äitinsä oli ollut
yksinhuoltaja ja elämässä traagisiakin käänteitä,
mutta kaikesta huolimatta hän oli ponnistellut
eteenpäin ja tehnyt valtavasti työtä. Lopulta
saavuttanut pala palalta asioita joista haaveili.
Anteeksianto nousi hyvin tärkeään, energiaa
vapauttavaan tehtävään. Oprah oli antanut äidilleen
anteeksi kokemansa epäoikeudenmukaisuudet aika
viime hetkinä ennen hänen kuolemaa. Ja tästä hän
oli hyvillään.
 
Päivän anti oli kylllä uskomaton paketti
hyvinvoinninajatuksia monelta näkökulmalta.
Sinänsä ei mitää uutta tullut, mutta hyvin
innostavalla, taitavalla ja yleisöä innoittavalla tavalla
esitettynä. Olimme sitä mieltä että olipahan erilainen
lauantaipäivä ja aivan mahtavaa, että tuli lähdettyä.



 
Kevät on motoristille ehkä parhainta aikaa. Talven
kylmyys näkyy peileistä ja mennään kohti lämpöistä
ajokautta. Hakkapeliitoille pidemmätkään reissut ei
ole este vaan haaste. ”Daytona bike week” tarjoaa
juuri sen mitä talvesta toipuva motoristi voi toivoa. 
 Paljon ajamista, moottoripyöriä, bändejä, näytöksiä,
hyvää seuraa, ruokaa ja voimajuomaa. Sinne siis!
Pikainen esittely mistä on kyse:
Ensimmäinen ”Daytona bike week” pidettiin jo 1937
mutta vakiinnutti paikkansa vasta toisen
maailmasodan jälkeen. Sotavuosina tuli välivuosia,
jolloin tapahtumaa ei pidetty. Nyt pidettävä oli
järjestyksessä 79.  Ajoitus on aikaisin keväälle
maaliskuun alkuun ja käytännössä 10 paivan
tapahtuma, johon osallistuu keskimäärin 500,000
motoristia.

Matkastrategiaksi päätettiin viiden päivän reissu.
Menomatkalla yksi yöpyminen, perillä kaksi ja
paluumatkalla yksi yöpyminen. Yhteensä matkaa tuli
noin 2,350mi. Strategiaan kuului, että edetään
nopeasti mutta kuitenkin välttäen mahdollisimman
paljon isoja ”Interstate” teitä. Lähtö  ennen ruuhkia,
joka tarkoitti heräämistä 04:00 aamulla ja 05:00
matka jatkui kokoontumispaikalta. Kolmen
rautaratsun ryhmä lähti kiihdyttämään kohti
Floridaa. Sopivat musiikit satelliittiradiosta kypärään
ja liikkeelle…. Kiihdytys… kakkonen…. Kaasua
kolmonen… nelonen … Highway ramppi… vitonen ja
matkanopeudessa ollaan…. Kutonen. Seuraavat 15.
tuntia menee sitten ajaessa. Tämä suunnitelma
onnistuikin erinomaisesti ja heti ensimmäisenä
päivänä oli taakse jäänyt Texas, Louisiana,
Missisippi, Alabama ja saavuttiin yöksi Floridaan.

HAKKAPELIITTA 
– Daytona Bike Week 2020

Linkki:
https://www.officialbikeweek.com/

Perillä Daytona Beachilla majoitus oli
merenrannalla, rautahevoset parkkiin ja ajokamat
huoneeseen.      
 
Sitten pääkadulle, jossa tapahtumat. Pääkadun
ympärillä on myös paikkoja joissa on erilaisia
näytöksiä ja ajoja, tapahtumaa on joka makuun.
Ensimmäinen kohde oli Boot Hill Saloon, mukavasti
kadun päässä. Live musiikki soi lujaa ja
huomasimme että oli myös nälkä ja jano. 

-Tero Kiiski, Pasi Linkka, Timo Leppävaara

http://www.officialbikeweek.com/


Seuraavaksi siirryimme moottoripyörien täyttämälle
kadulle ja tapaamaan muita motoristeja. 
 Tunnelmaa voi kuvailla, että motoristit ovat kuin
yhtä suurta perhettä joka on kokoontunut
kiitospaivaksi. 
  
Myöhemmin illalla oli ilo seurata live bändejä ja niitä
oli paljon….
 
 

HAKKAPELIITTA 
– Daytona Bike Week 2020

Jatkuu...

Siirryttäessä seuraavaan paikkaan, oli aikaa katsella ja
tutkia erilaisia moottoripyöriä

Auringon laskiessa, tunnelma oli suorastaan
taianomainen. Moottoripyörien ääni yhdistettyä
musiikkiin loi huumavan tunnelman. 
 
 
Kaikki loppuu aikanaan, oli aika lahtea
paluumatkalle. Tässä vaiheessa myös Koronavirus
uutiset alkoivat saada vakavamman puolen. Bike
week oli jo varautunut niin että joka puolella oli
käsidesiä saatavissa runsaasti, eli se puoli oli
hoidettu mallikkaasti.

Kyseessä on kuitenkin suuri massatapahtuma ja
viranomaiset päättivät, että sulkevat aikaisemmin
kuin oli tarkoitus. Se ei haitannut, koska olimme jo
paluumatkalla.  ”Roadtrip” on hienoa, että ehtii
nähdä matkalla miten maisemat, talot, ilmasto ja
ihan kaikki muuttuu. Jokaisesta jaa muisto mieleen
jonka voi aina myöhemmin palauttaa….. ”hei oon
ollut tuolla ja siellä oli se ja se…”. Matkailu avartaa ja
moottoripyöräily mitä suuremmassa määrin.
Paluumatkaan meni kaksi päivää ja yksi yo. Kun
korona on ohi, niin kohti uusia reissuja! 

Paluumatkan
 GPS

seuranta:



 
Vietimme perheeni kanssa ikimuistoisen
lomareissun Arizonassa. Matkassamme
olivat myös innokkaat seikkailijamme,
Lenni 2v ja Vertti 3v. Monille Arizonasta
tulee ensimmäisenä mieleen Gran
Canyon, joka todellakin on näkemisen
arvoinen ja sykähdyttää
vaikuttavuudessaan kokeneimpiakin
matkailijoita. Läheltä löytyy myös muita
vähintäänkin yhtä mieleenpainuvia
maisemia.
 
Me lensimme parin tunnin lennon
Dallasista Flagstaffiin. Tästä jatkoimme
pohjoiseen ja haikkasimme Gran
Canyonin itäpuolella mukavan lenkin.
Halusimme ehdottomasti nähdä myös
Pagen lähellä sijaitsevan Antelope
Canyonin, jota pääsee ihastelemaan vain
ohjatuilla kierroksilla. Sieltä matkamme
jatkui Monument Valleyhin, jossa
aavikosta kohoavat jylhät kivipaalit ovat
tuttuja lännenelokuvien kuvauspaikkoja.
Muutaman päivän vietimme Sedonassa,
joka on ihastuttava kylä keskellä
punaisena hohtavia kallioseinämiä.
 
Vaikka nyt matkustaminen ei ole
mahdollista, on piristävää suunnitella
mielessään tulevaisuuden mukavia
reissuja ja sellaisen kohteeksi voin
lämmöllä Arizonaa suositella. 
 
Pysykää terveinä!

REISSUVINKKI
-Ruusisen perhe 



Kotiin karanteeniin
Ensin se oli vain pieni uutinen lehdissä, sitten
uutislähetyksissä, kunnes coronatartuntoja alkoi
ilmetä ympäri maailmaa. Tartuntojen löytyessä
lähempää tunnelma muuttui. Enää epidemia ei ollut
vain Kiinassa ja laajemmin Aasiassa. Entisen
työkaverin kautta Kiinan tapahtumat tulivat lähelle.
Kunnes tapahtumat tulivat kotiin asti ja rajat alkoivat
mennä kiinni.
 
Paluu Suomeen ei mennyt ihan kuin
Strömssöössä, mutta kaikki järjestyi.
Matkatoimiston avustuksella tuli varmistus, että
ylihuomisen Lontoon koneeseen oli paikat,
molemmille – puolisolle ja minullekin. Lontoosta oli
lento Helsinkiin ja edelleen jatkolento kotiin
Joensuuhun. Lentokentät olivat hiljaisia. Jo DFW-
kentälle mennessä oli hiljaista. Iltapäivä ruuhkaa ei
ollut.
Hiljaista oli myös kentän sisällä. Emme tienneet mitä
odottaa, mutta silti kummastutti, ettei virkailijoilla
ollut hengityssuojaimia vain suojakäsineet.
Turvatarkastuksessa oli sama juttu. Emme nähneet
kenelläkään suojaimia. Minua opasti laatikon
täyttämisessä virkailija, jolla ei ollut edes
kertakäyttökäsineitä.
Me vähät ihmiset, jotka olimme turvatarkastuksessa
käyttäydyimme rauhallisesti. Hermostuneisuutta oli
silti ilmassa. Osa käsimatkatavaroista jäi hihnan
päähän. Tai laatikoiden täyttäminen ei sujunut. Otin
kirjaimellisesti ohjeen laittaa tabletti eri laatikkoon
laukun kanssa. En ymmärtänyt, että purse tarkoittaa
käsilaukkua.
 

Coronan tarinoita
-Tiina Joutsenvaara

Lentokoneessa henkilökunta oli paremmin
varustautunutta. Kaikilla oli hengityssuojaimet.
Matkustajat oli ripoteltu niin, ettei vieressä ollut
toista matkustajaa. Saman seurueen matkustajat
saivat matkustaa yhdessä.
 
Lontooseen saapuminen jännitti, sillä emme
tienneet miten meitä kohdeltaisiin. Koneessa olleet
kuulutukset eivät pysyneet päässä. Toisaalta olimme
vain kauttakulkumatkustajia. Kentällä yllätyimme
jälleen. Meitä ei tarkastettu. Liikkumista ei ohjattu tai
rajoitettu. Etäisyydestä ei muistutettu. Kukaan ei
ollut mittaamassa kuumetta. 
 
Uuden turvatarkastuksen jälkeen olimme menossa
kovaa vauhtia kohti porttia. Finnair lensi yhä
Helsinkiin. Lento meni nopeasti, sillä levottoman
yölennon jälkeen uni tuli heti koneen noustua. Ehkä
jopa ennen nousua.



Arki rullaa normaalisti, niissä rajoissa kuin se on
mahdollista. Pysytään poissa joukkopaikoilta.
Ulkoillaan, laitetaan ruokaa, ollaan yhteydessä
perheenjäseniin, sukulaisiin ja ystäviin, luetaan,
katsotaan komedioita, seurataan uutisia –
harrastetaan ja työskennellään kotona. Rytmitetään
päivän ja viikon kulumista. Kirjasto toimittaa e- ja
äänikirjoja suoraa tabletille. Aurinko paistaa ja kevät
etenee. Yritän olla ajattelematta miten pitkään tämä
kestää, onko matkailut nyt matkailtu, miten pahaksi
tämä vielä menee. 
Kyllä tästä selvitään, sanotaan. Varmasti. Samaan
aikaan Kiinasta kuuluu arvioita toisesta ja
kolmannesta aallosta.
Mikä tulee olemaan jatkossa normaalia?

Coronan tarinoita jatkuu...  

Helsinki-Vantaa, lentokenttä
Aavemaista. Hiljaista. Passintarkastuskoneet eivät
olleet käytössä. Suomen rajat oli laitettu kiinni.
Rajavartioioita näkyi useita. Ainoa, joka kysyi meiltä
maahantulosta oli rajavartija passintarkastuksen
yhteydessä. Mitään muuta kanssakäymistä tai
ohjeistusta ei ollut.
Joensuun koneelle oli bussikuljetus, kuten
tavallisesti. Aulassa meitä oli kolme matkustajaa
odottamassa lähtöä. Myös rajavartijoita oli kolme.
Henkilöllisyys tarkastettiin ennen lipunlukukonetta.
Tämän jälkeen pääsi ulos linja-autoon. Lopulta meitä
oli koneessa odotetun 14 matkustajan sijasta 7.
Koska meitä oli alle 10 istuimme yhdessä läjässä
koneen peräpäässä helpottamassa koneen nousua.
Ihmettelin tätä ääneen.
Tuttuun tapaan kentälle tullessa olimme villejä ja
vapaita toimimaan miten halusimme. Kyllä,
poikkesimme kaupassa vielä kotimatkalla. Siitä se
alkoi. Kotikaranteeni.
 



Kirkonkellot
kutsuvat suomenkieliseen 
VirtuaaliKirkkoon
 
Kalifornian ja Teksasin Suomikirkon
pastorit Jarmo Tarkki, Veli-Matti
Kärkkäinen ja Kirsi Stjerna kutsuvat
sinut Zoomin kautta tulemaan yhteen
tukeaksemme toinen toisiamme sanan
ja musiikin voimin.
 
Topic: VirtuaaliKirkko
Time: Sunday, March 29, 2020, at 01:00 PM
Pacific Time

KIRKKOUUTISIA

Ohjeita, että miten siis!
 
Miten tullaan mukaan:
-Sunnuntaina voit osallistua klikkaamalla alla
olevaa linkkiä (mutta vasta sunnuntaina 15
minuuttia ennen jumalanpalveluksen alkua),
joko tietokoneen tai näköpuhelimen kautta.
Jos sinulla ei vielä ole Zoomia, se alkaa
latautua automaattisesti. Sen latauduttua voit
liittyä mukaan.
-Voit myös soittaa
puhelimella audioyhteyteen. 
-Et tarvitse omaa Zoom-tiliä tähän. Meeting
ID:ta ei tarvita myöskään mutta se on tuossa
varalta.
-Varmista, että olet paikassa missä on hyvä
wifi-yhteys ja että olet nettiyhteydessä.
-Kaikki ovat tervetulleita. Olisi hyvä, jos voit
jakaa kutsua eteenpäin!

Miten toimitaan kun ollaan mukana:
-Kun tulet mukaan, voit itse valita näkyykö
videosi, siis kasvosi, ja kuuluuko äänesi.
Tietokoneruudun vasemmalla alareunalla on
mikrofoni- ja videoikonit. Jos niitten päällä on
punainen viiva, se tarkoittaa, että olet joko
”mute” eli äänesi ei kuulu muille, tai että olet
”näkymätön” eli vain nimesi näkyy muttei
kuvaa. Tämä on omassa kontrollissasi
tapaamisen ajan. 

Yleisen kuuluvuuden vuoksi on suositeltavaa, että
enemmistö osallistujista on ”mute” asemissa
paitsi laulujen aikana tai kun erikseen pyydetään
”please unmute”, esim. Isä meidän rukouksen
aikana.
-Osallistujilla on mahdollisuus
kommunikoida ”chat” -funktion kautta.
Ruudun alhaalla, keskiosassa, on ”chat” -kupla.
Siihen klikkaamalla avautuu ruudun oikealla
tila, johon voit kirjoittaa viestin. Esim. jos
sinulla on rukouspyyntö tai kommentti, tai
teknisiä vaikeuksia ”chat” on vapaassa
käytössä kaikille. Sen kautta voi antaa myös
palautetta, mikä auttaa uusien tilaisuuksien
suunnittelussa.
-Jatkossa, jos on mukana paljon lapsia, heille
voimme järjestää oman kirkon. Zoom tarjoaa
mahdollisuuden ns. ”breakout room”, mikä
voisi olla kiva lapsille. Jatkossa tästä lisää.
-Tilaisuuden aikana sinulle jaetaan tekstiä ja
laulunsanoja, kuvia, ja muuta asiaankuuluvaa
näytön kautta, niin että kaikki voivat osallistua
ilman mitään muita materiaaleja.

Mitä luvassa:
Kokoonnumme lyhennettyyn
jumalanpalvelukseen, johon kuuluu
alkumusiikkia, tervetulotoivotukset, alkuvirsi,
rukous, raamatuntekstit Vanhasta ja Uudesta
Testamentista, saarna, musiikkia, yhdessäoloa
ja ajatusten ja informaation jakoa, Isä Meidän-
rukous, loppusiunaus, ja loppuvirsi.
Pastorit Jarmo Tarkki, Veli-Matti Kärkkäinen ja
Kirsi Stjerna osallistuvat jumalanpalvelukseen.
Muusikkoina Terhi Miikki, Jonathan Rundman
ja heidän perhebändi.
 
 
 



KIRKKOUUTISIA
Klikkaamalla tästä voit liittyä
VirtuaaliKirkkoon sunnuntaina
15 minuuttia ennen aloitusta.
(Linkki toimii vasta
sunnuntaina.)

Join Zoom Meeting
https://clu.zoom.us/j/617979
356
 
Meeting ID: 617 979 356  

One tap mobile (toimii vain kännykällä, numeroon
klikkaamalla pääset suoran mukaan, meeting ID tulee
automaattisesti)
+16699006833,,617979356# US (San Jose)
+13462487799,,617979356# US (Houston)
 
Dial by your location (näissä tarvitset meeting ID:n)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 253 215 8782 US
        +1 301 715 8592 US
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 646 876 9923 US (New York)
 
Meeting ID: 617 979 356
Find your local
number: https://clu.zoom.us/u/adImZQyQ9m

 
Tässä vielä yhteystietomme.
Pastori Jarmo Tarkki
(805) 350-1667
jarmotarkki@socalsynod.org
 
Pastori Veli-Matti Kärkkäinen
(626) 375-4014
 vmk@fuller.edu
 
Pastori Kirsi Stjerna
(717) 253-2439
kstjerna@plts.edu

https://clu.zoom.us/j/617979356
https://clu.zoom.us/j/617979356
https://clu.zoom.us/j/617979356


Hyvaa alkavaa kesaa kaikille!
Asunto on suurelle osalle ihmisista elämän kallein sijoitus
ja sen myynti on erittäin tärkeää. Asuntokauppaan rahan
lisäksi liittyy paljon tunteita.
Ei ole yhdentekevää, kuka tai mikä taho asuntoa myy.
 
Miksi REMAX
 
. Kokemus. Olemme mailman suurin kiinteistön
välitysketju,
  jo yli 40 vuotta alalla
. Laaja näkyvyys
. Myyntivoima
. Yrittäjähenkisyys: vastuunkanto ja palveluhenkisyys,
  paras markkinahinta ja nopea myynti
. Ammattitaito, jatkuva koulutus.
 
 
 

MAINOKSIA

Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan

kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536

Terveisin Helena

Tiainen

Ota yhteyttä, asuntolainakorot
ovat alhaalla!

 
 

Autan mielelläni myös asunnon
jälleenrahoitus kysymyksissä.

 
 

Ystävyydellä,
Paula

UUTTA Remote closing.



KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara

Eteenpäin niinku mummo lumessa! 

Vierivä kivi ei sammaloidu!

Valoa tunnelin päässä!


