
Tässä numerossa:

Tulossa
juhlavuosi...

Kesä kohta kolkuuttaa jo ovelle...
Suomi-koulu päättää lukukautensa
viikon päästä järjestämällä Suomi-
yhteisön jäsenille vappuriehan.

Ensi syksynä koittaa iso hetki, kun
suomi koulu täyttää pyöreitä vuosia.
Katso mainokset vappuriehaan kun
30-v juhlakilpailuun lehden sivuilta.

Huhtikuu 2021

Puheenjohtaja -
Suomikoulu - 

Vappu mainos -
Puuhanurkka -

Puoti&kirjasto - 
FABG - 

Hakkapelitta - 
Suomikirkko - 
Koirakulma - 

Kuukauden kuvat



HYVÄÄ VAPPUA !
P J  L E I L A  J Ä Ä M U R U

Kevätlukukausi ja samalla myös
kouluvuosi 2020-2021 on juhlakertaa
vaille pidetty, mikä tänä vuonna on
kaikille Suomi-yhteisön jäsenille avoin
VAPPU-juhla simoineen, munkkeineen,
lättyineen ja mukavine kevätriehaan
osallistuvine juhlijoineen. 

Vuosi on ollut, kuten kaikki tiedämme,
isoja haasteita mutta myös kivoja
koulukertoja sisältävä. Jokainen
koulukerta on videoitu ja näet ne
koulumme www.suomi-koulu.com -
sivuilta. Kevään viimeisellä oppitunnilla
erätaituri Leo Nikkanen näyttää meille
kesäisiä erämaataitoja, joita tarvitaan
vaikkapa kesällä teltassa nukkumisessa.
Ehkäpä teemme myös vappu-huiskat, ja
ainakin kaiken ohessa nautimme Vappu-
riehasta makoisin herkuin. 
 
Vappu on monille suomalaisille tärkeä
kesän aloittamisen juhla, ei ehkä täällä
niin iso kuin Suomessa, mutta sima ja
munkit kuuluvat serpentiinien ja
ilmapallojen kera niihin perinteisimpiin
tapoihin juhlistaa Vappua.

Juhliessamme kouluvuoden päätöstä,
alamme samalla miettimään koulumme
suurta juhlavuotta. Aikuisen ikään ehtinyt
koulumme, 30 vuotta, tulee täyteen
joulukuussa, miten juhlistaisimme sitä?
Meillä on ollut mahtavia tekijöitä kautta
vuosien sekä ohjaajina, apuohjaajina että
johtokunnan päättäjinä. Ilman heidän ja
teidän nykyisten tekijöiden työpanosta
koulu ei olisi voinut toimia, mutta ei sillä
olisi myöskään ollut tulevaisuutta. Siksi
tarvitsemme koko ajan uusia
vapaaehtoisia, innokkaita ja mielellään
lasten kanssa työskenteleviä mukaan
taataksemme jatkuvuuden. Me kaikki
haluamme tehdä yhteistä hyvää lasten
eteen, suomalaisuutta kunnioittaen ja
perinteitä noudattaen. Tulethan reilusti
mukaan! 

Nyt jäämme odottamaan ensi lauantain
juhlaVAPPU-kertaa, simaa, munkkeja,
vappuhuiskija ja tietenkin hattuja!! 
Juhlistetaan kesän tuloa ja yhä
enenevässä määrin koronavapaasta
avoimempia tilaisuuksia!  

Tapamisiin ensi lauantaina, Murrell
Parkissa, tutussa juhlapuistossa missä
aikaisemminkin Vappua on juhlittu,
mukana myös Hakkapeliitta-
moottorikerholaiset ja moottoripyörät!

ME KAIKKI HALUAMME
TEHDÄ YHTEISTÄ
HYVÄÄ LASTEN ETEEN,
SUOMALAISUUTTA
KUNNIOITTAEN JA
PERINTEITÄ
NOUDATTAEN.
TULETHAN REILUSTI
MUKAAN! 

KLIKKAA

MUA

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


Suomi-koulun uutisia
10.4 koulukerta oli Andy Brown Puistossa ja
aihe oli kesä. Aloitimme käymällä läpi
kesään liittyviä sanoja kuten sauna,
aurinkolasit ja uimaranta. Sen jälkeen
pelasimme bingoa ja kävimme läpi asioita,
joita olemme tehneet kesän aikana. 

Monet lapset ovat syöneet jäätelöä, käyneet
eväsretkellä ja käyneet saunassa. Välitunnin
jälkeen puhuimme kiusaamisesta ja teimme
videon missä kaikki lapset sanoivat nimensä
ja sanoimme että ei kiusata Suomi koulussa.
Lopuksi meillä oli juoksukisa ja pelasimme
jäätelömestaria.

Katso video koulukerrasta 
vieressä olevasta linkistä -> VIDEO

LINKKI

https://youtu.be/cDWi96XfBA0


LINKKI

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


Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.

Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.

Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.

SUOMI-KOULU täyttää tänä
vuonna 30v! Juhlan
kunniaksi haluamme
pistää pystyyn juhla-logo
ja -slogan kilpailun! Auta
meitä keksimään sopiva
logo ja/tai slogan juhlan
kunniaksi.

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

KLIKKAA LINKKEJÄ

Ehdotuksesi voit
lähettää osoitteeseen:

suomi-lehti@suomi-
koulu.com

VOITTAJALLE PALKINTONA
LAHJAKORTTI SUOMI-

PUOTIIN!

https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/


Tule mukaan Suomi-
yhteisön VAPPU-riehaan! 

La 1.5 klo 11.11
Murrell Park 

Flower Mound

Luvassa makkaraa,
lettuja, munkkeja,

simaa ja äärettömän
hyvää seuraa!!!

päräyttää paikalle
paistamaan

lettuja!

1.3 mailia
portilta
oikeaan

Ota mukaan
oma

retkituoli

mailto:https://www.google.com/maps/dir/32.9990777,-97.100406/Murrell+Park,+880+Simmons+Rd,+Flower+Mound,+TX+75022/@33.0005623,-97.1016827,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x864c2ccc4161751d:0x9844fbfdb5186abe!2m2!1d-97.0891667!2d32.9975!3e0
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Kuukauden
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!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

Miksi koulussa pitää olla niin
kauan?

SUOMESSA on sovittu, että esikoulu aloitetaan
6-vuotiaana ja sen jälkeen peruskoulua
käydään yhdeksän vuotta. Ensi syksystä lähtien
jokaisen tulee käydä koulua vielä hieman
pidempään, vähintään 18-vuotiaaksi saakka.

Esimerkiksi Kiinassa ja monissa Euroopan
maissa koulu aloitetaan kuitenkin nuorempana
ja päivät ovat pidempiä kuin Suomessa, jolloin
koulunkäynnin kokonaiskesto on pidempi.
Eri maissa halutaan, että jokainen oppii
monenlaisia tietoja ja taitoja. Monipuolinen
oppiminen vaatii kunnolla aikaa. 

Suomessa lukemisen, kirjoittamisen,
matematiikan ja kielten opettamisen lisäksi
kerrotaan tietoja luonnosta, eri maista ja
aikakausista. Harvassa maassa opitaan myös
musiikkia, kotitaloutta, kuvataidetta, käsitöitä ja
liikuntaa niin paljon kuin meillä. Suomessa
tehdään lisäksi paljon ryhmätöitä ja käytetään
tietokonetta ja kännykkää monella tavalla.

Suomessa monipuolisuudella halutaan
varmistaa, että kaikilla on tarpeeksi tietoja ja
taitoja ammatinvalintaan ja töiden tekemiseen
monilla aloilla. Ja jos aikuisena vaikkapa vaihtaa
ammattia, uusi työkin onnistuu. Töissä pitää
myös osata toimia toisten kanssa tai joskus
pärjätä ihan  yksin. Vähintään yhtä tärkeää on
oppia asioita kaikkea muuta elämää varten.

Mari Tervaniemi
tutkimusjohtaja
Helsingin 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


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden
vitsi

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

SER-PEN-TII-NI

Vappuruno ystävälle
Nyt iloitkaa nyt laulakaa,
niin kaunis taas on maa,
mut kauniimpi se toivo on
min kevät kasvattaa:
Nyt Vappu on,
nyt Vappu on,
taas, veikot laulakaa,
niin että taivaan Iuhtihin
tää laulu kajahtaa.

Suomalainen, ruotsalainen ja
saksalainen
Suomalainen, ruotsalainen ja
saksalainen miettivät minkä asun
laittavat vappuna naamiaisasuksi.
Ruotsalainen ajatteli pukeutua
viikinki-asuun. Saksalainen halusi
tietysti pukeutua tirorilaisiin
housuihin (oktoberfest-asu).
Suomalainen ajatteli, että
täytyyhän se pukeutua vappuna
tottakai ”kansallispukuun” eli
tuulipukuun.
Minkälaiset ovat vappuhousut?
- Simat edessä ja rusinat takana.

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


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Kirjaston
Facebook sivut

tästäTervetuloa asioimaan Suomi-koulun
puodissa ja kirjastossa. Puoti toimii siten,
että tilaukset tehdään verkkokaupassamme
ja ostokset noudetaan Nina etuovelta Flower
Moundista, itselle sopivana ajankohtana.
Myös typistetty kirjastomme toimii Ninan
kotoa käsin, missä hänellä on yli 300 kirjaa ja
lehteä lainattavaksi. Kirjastoa ja puotia
pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin ja
puodin tuotto käytetään koulun lasten
toimintaan. Kiitos kaikille puotiasiakkaille ja
tervetuloa verkko-ostoksille myös kesällä!
Satoi tai paistoi, kirjasto ja puoti on auki joka
päivä.

Uusi satsi sinappeja saapui juuri sopivasti
vapuksi.

Nyt kaikki ostoksille ja kirjoja lainailemaan!

LIBRARY

LINKKI PUOTIIN

 
T: Kirjaston väki

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


 

 

Tule mukaan uudistamaan
toimintaamme.

Tule mukaan ja osallistu tapahtumiin tai myös niiden järjestämiseen. 
Laajenna samalla verkostoasi sekä edistä liiketoimintaasi tai

työuraasi.
 

Lue lisää www.fabg-dallas.com

 
Yritysvierailut, esitelmät, vieralevat delegaatiot, kulttuuritapahtumat

Paikallinen markkinatuntemus ja konsultointipalvelut

Olemme mukana Suomi-koulun 
vapputapahtumassa 1.5.2021.

http://www.fabg-dallas.com/
http://www.fabg-dallas.com/


1. COVID Matkailua 

Mitä tulee matkailuun, ajat on varsin haastavat.
Onneksi Teksasissa ei ole tilanne pahimmillaan ja
rokotukset hyvässä vauhdissa. Massatapahtumia
tulee edelleen välttää ja fiksut käyttää tarvittaessa
maskia. Siitä syntyi Hakkapeliitoille idea lähteä
Teksasin erämaahan. Onhan länsi Teksas
Yhdysvaltojen harvimmin asuttuja alueita. Reissu
mitoitettiin 5 päivän mittaiskesi ja kohteet valittiin.
Etäisyydet on pitkät, joten seuraaville reissuillekin jäi
hyvin nähtävää ja koettavaa. Ei muuta kuin "jalkatappi
ylös" ja matkaan. 

2. Marathon - Fandango ja Brick Vault brewery 

Marathon on aivan rautatien vieressä ja historiallinen
Gage hotelli on ollut mm. Anthony Bourdainin
ohjelmassa (jakso Far West Teksas). Elokuva
Fandango (Kevin Costner) on myös filmattu näissä
maisemissa. Tällä kerralla emme tutustuneet
historialliseen osuuteen vaan teimme historiaa itse
tutustumalla Brick Vault Brewery:n. Briskettileipä
todettiin erinomaiseksi, ei todennäköisesti 100mi
etäisyydellä ole parempaa. Panimon tuotteita myös
maisteltiin ja kaktusolut todettiin "mielenkiintoiseksi
ja happamaksi". Ei välttämättä tarvitse tilata
uudelleen. Sen sijaan perinteisemmät oluttyypit
todettiin erittäin nautittaviksi. 

3. Big Bend   

Rautaratsujen saapuessa Big Bend kansallispuistoon,
oli heti vastassa "Camping Full" ilmoitus . Onneksi ei
ollut leiriytyminen suunnitelmissa. Puiston läntinen
osa oli suljettu "Department of Homeland Security"
toimesta. Hot Springs, eli kuumat lähteet suljettu. No,
sekään ei ollut nyt suunnitelmissa mutta lähiaikoina
matkustavan kannattaa ottaa huomioon rajoitukset ja
majoituksen saatavuus.

No miksi me sinne menimme? No toki Chisos vuori ja
Santa Elena kanjoni. Kumpaankin paikaan vievä tie on
nähtävyyksiä täynnä. Chisos Vuoren tie oli osittain
remontissa. Lisäksi paikka oli niin suosittu, että tien
alussa oli liikenteen ohjaus, kun auto tulee pois yksi
pääsee vuorelle. Opimme että yksi auto vastaa
kolmea moottoripyörää. 

-Tero Kiiski ja 
Orvo Välilä



Ajaessa huipulle kannattaa katsella ympärilleen ja
niin huvittavalta se tuntuukin, karhuvaarasta
ilmoittava liikennemerkki on matkan varrella. Kuinka
ollakaan aika pian liikenne edessä pysähtyi ja
autoissa ihmisten kädet osoittivat vasemmalle
metsään. No mita nyt? Mikä maksaa… katsoin
vasemmalle ja siellä meni karhunpentu kuivunutta
uomaa pitkin… no missä on emo, ei kai toisella
puolella!!! Onneksi ei näkynyt, olisi voinut tulla kiire
kaasutella karkuun.  

4. Santa Elena 

Santa Elena kanjoni on erittäin dramaattinen näky!
Rio Granden joen uoma on tuhansien vuosien
aikana syönyt kallion pois ja seinämät on kuin kaksi
kerrostaloa vierekkäin, suorat ja korkeat.
Patikoimme polkua pitkin toista seinämää ylös ja
palkintona oli mahtavat näkymät auringon laskiessa.
Toinen suosittu harrastus on kanjonissa kanootilla
melominen ja miksei uiminenkin. Vaikea kuvitella
että voi uida ja kävellä rajalla mutta niin vaan on.
Auringon laskiessa rautaratsut kaartelivat Santa
Elena kanjonille johtava tietä, oli aika siirtyä
yöpymispaikalle Terlinguaan.  

 

5. Rio Grande ruokailu 

Hakkapeliitalla on aina nälkä ja kokoajan jano!
Reissulla tulee tietysti huolehtia ravinnosta, muuten
ei jaksa ajaa. Vettä pitää aina olla mukana. Toinen
mikä vaatii suunnittelua, on se että missä ja miten
syödään. Ruokapaikkoja ei ole ihan joka mutkassa.
Olimmekin varanneet retkikeittimen mukaan ja
valmistimme kolme ateriaa kenttäolosuhteissa. Yksi
aterioista oli erittäin mieleenpainuva, se kun
kokattiin Rio Granden rannalla. Paikka oli
Contrabando, länkkärileffojen rekvisiittaa. Nyt sinne
on tehty hienot katokset ja grillikin. Menu koostui
ensin kylmistä alkupaloista, ruisleipää jonka päällä
"nötköttiä". Täällä sitä kutsutaan "spam".
Pääruokana oli hernekeittoa ja jälkiruokana lettuja
mansikkahillolla. Kahvit myös keitettiin.  

jatkuu...



Dallasin Suomikirkon kevään 2021 ohjelma

Vuoden 2020-21 rippikoulu on nyt saatu päätökseen
oppituntien osalta. Vielä on loppukokeiden
palauttaminen edessä ja kotitehtävien teko – vierailu
yhdessä ei-luterilaisessa kristillisessä
jumalanpalveluksessa ja vierailu jossakin ei-
kristillisessä palveluksessa. Näistä kummastakin
kokemuksesta kirjoitetaan raportit.
Iloitsemme siitä, että rippikouluun on nyt osallistunut
kokonaista 14 nuorta!
Konfirmaatio kaikilla kolmella paikkakunnalla, San
Diego, Piilaakso ja Dallas siirtyvät pandemian vuoksi
syksyyn. Toivomme tämän tapahtuvan heti
alkusyksystä.

Kuten tiedämme, COVID-19 pandemian takia kevään
jumalanpalvelukset ovat Zoomin kautta. 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

KIRKKOUUTISIA

Kempeleen vanha kirkko (1688-1691)

Vaikka Zoomin kautta pidetyt jumalanpalvelukset
eivät voi korvata tavallisia messuja, meillä on nyt
mahdollista käyttää useimmissa
jumalanpalveluksissa kolmea pappia ja vähintään
kahta kanttoria:

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

(Kaikki jumalanpalvelukset alkavat
klo 14 Dallasin aikaa)

 
Toukokuu / May 2021:

May 2 – 4. sunnuntai pääsiäisestä
May 9 – 5. sunnuntai pääsiäisestä,

Äitienpäivä
May 16 – 6. sunnuntai pääsiäisestä

Kesäkuu / June 2021:
June 6 - Kansanlaulumessu

 

Sydämellisesti tervetuloa
mukaan Suomikirkon

toimintaan!
 

Lisätietoja: pastori Jarmo Tarkki,
jarmotarkki@socalsynod.org

(805) 350-1667



Moi kaikille,
Minä olen Tex, 5 kuukautta vanha Cavapoo. Tulin Hirvilampien
perheeseen 10 viikon ikäisenä Texasin Poolvillestä.

Tykkään leikkiä kovasti, sekä viettää paljon aikaa ihmisten
seurassa. Kivaa kun meillä on iso takapiha, missä saan
juoksennella vapaasti. Lähellä kotia on myös kivoja lenkkipolkuja ja
aika usein pääsen lenkeille mukaan. 
Perheenjäseni sanovat, että olen varsinainen energiapakkaus ja
ilopilleri. 

Mukavaa kevättä kaikille 
Terveisin: Tex perheineen

KOIRAKULMA

Moi,
Mä olen Milo ja olen 10kk vanha. Mä oon Coton de
Tulear ja mun ihmis-äiti on aivan ihana! Mä
tykkään juosta takapihalla pallon tai oravien
perässä. Mulla on myös puoli-veli Olli, jonka
tapaatte alempana... 

Moi, 
Mun nimi on Ollivander... tuttavallisesti Olli
vaan.. mä oon 1,5 v Suomen Lapin koira.
Tykkään olla ulkona ja juosta kilpaa mun
velipuolen Milon kanssa. Mä myös osaan
haukkua kaikille oraville.



KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula & Leila Jäämuru



ASUNTOMARKKINOILLA on:
 Myyjän markkinat.  Kysyntää ostettavista asunnoista

enemmän kuin tarjontaa.
 Ostajat: ASUNTOLAINA KOROT OVAT EDELLEEN

ALHAALLA !
> Haluat lisätietoja, ota yhteyttä niin kerron lisää!

> Paula -  214-566-4307

Paula -

HEI PIENET PUUTARHURIT: 
KASVATA OMA AVOKAADOPUU SIEMENESTÄ

Tee näin:

Leikkaa veitsellä avokaado -hedelmä puoliksi. Sitten
poista siemen teelusikalla kokonaisena toisesta puolikkaasta, ks. kuva 1 alla.
Laita siemen Ziploc –pussiin. Sulje muovipussi hyvin, jotta siemen
pysyy kosteana pussin sisällä, lämpöisessä paikassa,esim. ruokapöydän
sivussa, niin voit myos seurata siemenen halkeamista ja juuren kasvua ulos siemenestä.
(Muistathan pitää siemen kosteassa ja lämpöisessä Ziploc -pussin sisällä).
Kun juuri on sopivan kokoinen, istuta se multaan, kukkaruukkkuun, ks. kuva 2 alla.
Kastele hyvin muutaman kerran vkossa. 2-3 kk sinulla on pieni avokaado puun alku.

Iloisin puutarha terveisin,


