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SISÄLTÖKORONA KEVÄT

Kevät etenee ja koko Teksasin koulut on
määrätty olevan kotiopetuksessa kesälomiin
asti.. Toivottavasti kaikki suomiyhteisön
perheet pärjäävät kotikoulun tohinassa.. Se
luo hassteita ihan jokaiselle perheessä!
Muistakaa vanhemmat tukeutua
vertaistukeen ystäväperheiden kanssa.. sillä
me ollaan kaikki käymössä läpi samaa
pandemiaa. Jääkiekon MM-kisatkin jää
pelaamatta kuin moni muukin urheilulaji... 
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KATSE
TULEVAISUUTEEN!

Korona- kevät jatkaa kulkuaan, jokaisella omalla
tavallaan. Joillekin päivät ovat kiireisempiä kuin
koskaan, muutamille se on tuonut huolta liiankin
kanssa monien eri asioiden hoitamisissa tai
vaikkapa omien lasten/iäkkäiden omaisten
hyvinvoinnista huolehtimisissa, ja hyvin monelle
aika on käynyt jopa pitkäksi, jolloin ruokakaapin
ovi on käynyt tiuhaan. Meillä kaikilla on
kerrottavana oma tarina, kun niitä joskus
tulevaisuudessa laitetaan kirjoihin ja kansiin
tutkimuksia varten.

P J  L E I L A  J Ä Ä M U R U

Me pystymme siihen!
 
Pj. Leila
 
Pane huolesi aisoihin!
 
1) Ajattele muuta.
-Pidä itsesi kiireisenä jonkin mielenkiintoisen
puuhan avulla.
2) Puhu.
-Kerro mikä huolestuttaa ja ilmaise tunteesi.
3) Naura.
-Kokeile saatko laskettua leikkiä asiasta
mikä vaivaa sinua.
4) Rauhoitu.
-Rentouta itsesi.
5) Filosofioi.
-Mikä tapahtuu, se tapahtuu.
 
Terveyttä ja rakkautta kaikille, olkaa
kuulolla miten Suomi-koulun kevätjuhlat
toteutetaan 2.toukokuuta.

Päättäjät miettivät isoja asioita meidän kaikkien
hyväksi ja terveydeksi, mutta ne ovat alkaneet
myös joitakin jo ärsyttämään. Liian paljon
rajoituksia, liian pitkään, uusia määräyksiä, ....
koko ajan! Ihmisillä alkaa pinna palamaan, hiki
irtoamaan vähemmästäkin ja ärsyyntyminen
kasvaa niin paljon, että ei enää jakseta olla
omissa oloissa eikä oikein perheidenkään
kanssa. Lisääntyneet väkivallan teot
perhepiireissä, alkoholin liikakäyttö ja jopa
huumeiden kokeilut ovat lisääntyneet hurjasti.
Lasten pahoinvoinnin lisääntyminen on
huomioitu myös Suomessa, ja jopa puhutaan
että olisi parempi lapsille avata koulut vaikkapa
vain pariksi viikoksi ennen kesälomien alkua kuin
jättää heidät kotikouluun!
 
Kaikken kaikkiaan elämme todella erilaista
kevättä, ja vaikka tulevaisuus on vielä arvailujen
varassa monin tavoin, yritetään muistaa, tämä
kestää aikansa.  Jos tuntuu pahalta, pitää osata
auttaa itseään ja muita kestämään tämä
yhdessä.

 

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


Suomi-koulun uutisia

UUDET WEB-SIVUMME

JULKAISTAAN PIAN Seuraathan web-sivujamme, (www.suomi-

koulu.com) sillä pian ne saavat aivan uuden

ulko-asun. Sivumme ovat palvelleet meitä jo

noin 15 vuotta, eikä ole ihme, etteivät ne ole

ihan tässä ajassa. Etenkään lukukokemus

mobiililaitteilla ei ole ollut kovinkaan

miellyttävä. Tavoitteenamme on ollut

yksinkertaistaa sivujen rakennetta ja saada

olennainen tieto paremmin luettavaan

muotoon. Toivottavasti sivut palvelevat

jatkossa paremmin meitä kaikkia.

UUDISTIMME TIEDOTUSTA
Otimme käyttöön uuden työkalun, Constant

Contact sähköposti-tiedottamiseen.

Viestimme ovat jatkossa tyylikkäämpiä ja

helpommin luettavissa myös mobiililaitteilla.

Samalla toivomme, että viestimme tavoittaisi

yhä useamman lukijan. Viestit tulevat

jatkossakin osoitteesta suomi-

lehti@suomi-koulu.com (lähettäjänä

Pohjois-Teksasin Suomi-koulu).

Varmistathan, ettei viestimme joudu

roskapostien seuraksi.

Suomi-koulu jatkaa sähköisenä etäkouluna

lukukauden loppuun asti. Yritämme miettiä

miten voimme juhlistaa kevätkauden

loppumista etänä. Olkaa kuulolla ja tehkää

vielä yksi koti-suomikoulukerta tälle

lukuvuodelle kun se postiluukkuun lentää.. 

KATSO TÄSTÄ SUOMI-KOULUN
ETÄTUNNIT:

21.3.
Minna Canth

4.4.
Keväinen luonto

18.4.
Suomalainen urheilu

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.suomi-koulu.com/
https://drive.google.com/file/d/13JhjlAhi0dlgXRiMtr4sUhB_2t5SmcHQ/view
https://drive.google.com/file/d/13JhjlAhi0dlgXRiMtr4sUhB_2t5SmcHQ/view
https://drive.google.com/file/d/1sXT6crBFEoDTL8gFZs0qiz3ByldAZH2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXT6crBFEoDTL8gFZs0qiz3ByldAZH2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CR1K0QzRO9OPVzHlq4QyaQknSAIazmlX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CR1K0QzRO9OPVzHlq4QyaQknSAIazmlX/view?usp=sharing


Kotikouluarki
lapsiperheessä

Koronavirus on aiheuttanut aikamoisen
mullistuksen niin monen perheen elämään
monella eri tavalla. Lapsiperheessä mullistus
tarkoittaa kotona olevan vanhemman
muuttumista opettajaksi ilman koulutusta.. Se
tarkoittaa myös, että kotona olevan vanhemman
pitää olla opettajan lisäksi kokki ja siivooja sekä
tehdä hyvässä lykyssä omat työtkin siinä sivussa...
 
Tämä kaikki 'moniosaaminen' vaatii paljon
kärsivällisyyttä, jota ihmisille on annettu eri
mitoilla... joillekin enemmän ja valitettavasti
joillekin vähemmän. Se vaatii kärsivällisyyttä ja
keskittymiskykyä myös lapsilta, joille se voi olla
vaikea säilyttää. Varsinkin jos sisko tai veli istuu
saman pöydän ääressä tekemässä omia
koulutehtäviään..
 
Kotikoulu luo haastetta myös mediavapaan ajan
luomiseen lapselle. Suurin osa koulutehtävistä
suoritetaan tietokoneen kautta, sekä myös
opetusvideoita on paljon katsottavana. Tämän
ajan ulkopuolella lapsi haluaisi varmasti pelata
pelejään, mutta onko mediakiintiö jo päivältä
täynnä..? Jos on, niin mitä tapahtuu
vanhemman/opettajan/kokin vapaa-ajalle..? Hillitä
yliaktiivisia riehuvia lapsia..?

Kotikoulu arjen pyörittäminen niin, että kaikkien
osapuolien mielenterveys säilyy, on taiteen laji. Ja
allekirjoittaneen mielestä sen oppii vain kantapään
kautta kokeilemalla. Jos jollain on
selviytymisvinkkejä tälle vaikealle ajanjaksolle, joka
kestää kesään asti, niitä otetaan vastaan!
 
Mitä opettajat ja hyvät ystävät toitottelevat: Ole
hellä ja armollinen itsellesi! Kukaan ei oleta, että
sinun pitää osata opettaa lapsiasi kuin opettaja
joka on käynyt vuosia kestäneen koulun.. Pidä
paussi, juo kahvi ja anna lasten tehdä omia juttuja
hetki.. Kyllä tästä selvitään... 

- Piia Coyne



Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden

vitsi

Interaktiiviset linkit

Aurinko, aurinko lettuja
paistaa,
hauska on auringon lettuja
maistaa.
Kiipeän puuhun, pistelen
suuhun,
loput voin heittää ukolle
kuuhun.
Sittenpä käynkin
nukkumaan,
pikkuinen massuni
pullollaan.

PUUHANURKKA
Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

KA-RAN-TEE-NI

Ruotsalainen, Suomalainen
ja Norjalainen kilpailivat siitä
kenellä on paras isä.–
Norjalainen: ”Isäni on laulaja
ja kun hän kulkee kadulla
kaikki sanoo ’vau julkkis'”.–
Ruotsalainen: ”Isäni on
kuningas ja kun hän kulkee
kadulla kaikki kumartaa ja
sanoo ’arvon kuningas'”.–
Suomalainen: ”En oikein
tiedä mikä isäni on mutta
kun hän kulkee kadulla
kaikki sanoo ’herra Jumala.'”

Klikkaa kuvaa

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
https://www.satusaapas.fi/
https://www.satusaapas.fi/


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!

Haluatko tehdä videotervehdyksen
Suomi-seuralle ja koko maailmalle?

 

LUE OHJEET TÄSTÄ

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
https://files.constantcontact.com/39334c01801/96708475-38fa-4fee-9370-fde482e3473d.pdf


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Suomi-kirjaston ja -puodin tiloihin ei
vieläkään päästä, koska koko rakennus on
suljettu ja poissa käytöstä. Saimme
kuitenkin Suomi-koulun karkki- ja
elintarvikevarastot ulos ja ne ovat nyt
Ninalla kotona. Karkkeja ja muita
tarvikkeita myydään verkkokau-passa
(http://suomi-puoti.square.site/). Tilaus
maksetaan luottokortilla, ja maksun
yhteydessä voi valita noutoajan. Kun tilaus
on käsitelty, siitä tulee vahvistus
sähköpostilla, ja tavarat ovat noudettavissa
kylmälaukusta Ninan kotioven ulkopuolelta
Flower Moundista ilman tarvetta olla
kenenkään kanssa suoraan tekemisissä.
Yleensä tilaus käsitellään muutamassa
minuutissa, mutta joskus voi mennä
useampi tunti. Valitettavasti meillä ei ole
mahdollista toimittaa tavaroita esimerkiksi
postitse, joten pitkämatkalaisten kannattaa
keskenään sopia ostamisesta ja
noutamisesta.
 
 

Verkkokauppa tietää varaston ajantasalla
olevan tilanteen, eikä se anna ostaa
enempää kuin mitä varastosta löytyy. Jos
jokin tuote myydään kokonaan loppuun, sen
kohdalla näkyy sold out. Tavaraa on
rajoitetusti, ja täydennämme varastoja
vasta, kun olemme takaisin
normaalitoiminnassa. Jotkut tuotteet ovat
tarjouksessa. Jos parasta ennen
päivämäärä on jo mennyt, tai on lähellä,
näkee sen verkkokaupasta. Tuotteet ovat
kuitenkin täysin käyttökelpoisia.
Karkkimyynti on varainkeräystoimintaa
Suomi-koululle, joten ostamalla pois
karkkeja, autat Suomi-koulua pärjäämään
paremmin tämän virusepisodin yli.
Kymmenet suomalaiset ovat jo käyneet
verkkokaupassa, kiitos teille. Toiminta on
kuitenkin pienimuotoista, joten pyydämme,
että linkkiä verkkokauppaan ei jaettaisi
Dallasin alueen suomalaisten ulkopuolelle.
Emme pysty täyttämään kauempana
asuvien toiveita, emmekä myöskään
jakamaan tarkempaa tietoa tuotteista niille,
joille ne eivät ole jo ennestään tuttuja. 
 
Näillä näkymin pidämme verkkokauppaa
auki niin kauan kuin tavaraa riittää tai
kunnes pääsemme takaisin omiin tiloihimme.
Lainattavat kirjat ovat valitettavasti kaikki
kirjastolla, joten niihin emme pääse käsiksi.
Jos haluat lainata uusimpia Tekniikan
Maailma, Voi Hyvin, Vauva, Eeva tai Erä -
lehtiä, ota yhteyttä Ninaan. 
 
Terveisin,
 
Kirjaston väki
 
Verkkokauppa: http://suomi-puoti.square.site/
Nina WhatsApp: 972 693 8782

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

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


T E A M  F I N L A N D
A M E R I C A S

kokous New York 10.3.

USAn kauppakamarit (joukossa myös
yksi kauppakilta) saivat kutsun osal-
listua Team Finlandin 10.3. New
Yorkin Suomen konsulaatissa
pidettyyn kokoukseen. Kokouksen
isäntänä toimi Business Finland sekä
Suomen suurlähetystö ja konsulaatti
pääkonsuli/suurlähettiläs Mika Koski-
sen johdolla. Kokouksessa keskustel-
tiin USA strategiasta sekä esiteltiin
Business Finlandin nykyistä toimin-
taa. Samalla kuultiin esitykset tänä
vuonna Kanadassa pidettävästä
kiertotalousfoorumista (WCEF 2020),
F-Secure'lta sekä USAssa aloitta-
neelta nyhtökaura-yritykseltä nimeltä
Gold&Green. Tilaisuuteen osallistui
puheenjohtajamme Vesa Jäämurun
lisäksi edustajat New Yorkin, Floridan
sekä Atlantan kauppakamareista.
 
Team Finland on yrityksille kansain-
välistymispalveluita tarjoavien
julkisten toimijoiden verkosto.
Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille
sujuvan palveluketjun neuvonnasta
rahoitukseen.

Liity jakelulistallemme niin pysyt
kuulolla tulevasta toiminnastamme ja
tapahtumista. 
Jatkamme toimintaamme niin pian kuin
mahdollista. Tarkemmin kauppakillan
tavoitteista ja toiminnasta voit lukea
sivuiltamme, www.fabg-dallas.com.

https://mailchi.mp/33d3efe439f2/addmetofabgnewslist
http://www.fabg-dallas.com/
http://www.fabg-dallas.com/


 
 
Arbor Hills Nature Preserve on
kaunis ulkoilualue Planossa.
Päällystettyjen lenkkipolkujen
lisäksi ulkoilualueelta löytyy
myös lukuisia polkuja, joita
pitkin pääsee metsäisen alueen
rauhallisempiin osiin. Puron
varrella lasten kanssa leikkiessä
vierähtää helposti tunti jos
toinenkin. Eväät mukaan ja
luontoon seikkailemaan!

LUONTOON LASTEN
KANSSA

- Tiina Ruusinen



 
 
Olen Paula (Hokkanen), rakastan “ hyvää ja
terveellistä kokkaamista”, se on helppoa,
kaiken A & O ovat hyvät raaka-aineet ja
annoskoot. Nyt kun vielä joudumme
viettamään paljon aikaa kotona
karanteenissa COVID -19 virukselta ja usein
varmasti vanhemmille tulee mieleen mitä
tanaan syötäisiin lounaaksi tai illalliseksi,
ajattelin jakaa muutaman muuntelukykyisen
reseptini. Ruoanlaittoon pienimmätkin
lapset voivat osallistua apukokkeina – YES!
(jos reseptissä on käytetty vahvoja
mausteita, jätä ne pois lasten annoksista –
aikuiset ehkä pitävät enemmän tulisesta?
 
Kenelle ei maistuisi Pico de Gallo tai
Guacamole, suositut meksikolaiset salsat?
Tai Fish Tacos?

Pilko tomaatit ja punasipuli pieniksi
kuutioiksi. 
Silppua cilantro nippu. Purista limemehu
siihen.
Yhdistä kaikki raaka-aineet, mausta
suolalla, pippurilla ja valkosipulilla ja laita
kulhoon    tarjolle. 

Pico de Gallo reseptini –Aito
meksikolainen
 
. tomaatteja (esim. 3 isoa pihvitomaattia)  
ja ½ punasipuli     
. pieni nippu cilantroa
. 1 – 2 limen mehu
. suolaa ja musta pippuria mausteeksi
. 1 valkosipulin kynsi, pieniksi kuutioiksi
leikattuna ja jos haluat 1 pieni chile de arbol.
 
Teko-ohje:

1.

2.

3.

Guacamole salsa
 
. 3 kypsää isoa avokaadoa
.  pieni nippu cilatroa,
. 1 valkosipulin kynsi
. 1 limen mehu
. suolaa, jauhettua mustapippuria ehkä
vähän chile de arbol mauksi.
 
Teko-ohje:
1) Muusaa haarukalla kypsät avokadot
lautasella.
2)  Lisää silputtu cilantro nippu, pilkottu
valkosipulin kynsi, limen mehu, suola ja
pippuri avokaadomössöön. Laita kulhoon ja
tarjoile tortilla chipsien kera. 

Hei kaikille,



Fish Tacos (Soft Tortilla)
 
. Osta esim. Tilapia kalafileitä, yksi per
ruokailija. Pese kalafileet kylmällä vedellä. 
   Kuivaa talouspaperiin kuivaksi. Jos pidät
katkaravuista, korvaa kalafileet
katkaravuilla.
.  Mausta kalafileet Tajin’lla, suolalla ja
limemehulla (vähän) ennen paistamista 
   (Lasten kalafileestä jätä pois Tajin
mauste, se on aika voimakas)
 . Ruiskuta paistinpannu Coconut-öljylla
ennen paistamista etteivät kalafileet tartu
kiinni 
   paisitinpannuun.
. Paista kalafileet paistinpannussa hellalla
tai ulkogrillissä noin 3-5 min molemmilta
  puolilta kauniin vaalean ruskeaksi.
 
Tee myös salsa tortillan sisälle:
. Punakaaliraastetta, esim. 100 g (raasta
punakaalia raasteeksi)
. 1 dl Greek Yogurt, maustamaton
. ½ dl majoneesia
. vähän Tajin mausteseosta ja suolaa maun
mukaan
 Yhdistä kaikki raaka-aineet kulhossa
punakaaliraasteeseen.

Vehnä- tai  (maissi) -tortillat paisto
                                         
Paista paistinpannussa vehnätortillat (tai
maissitortillat) helalla tai ulkogrillissä, 
älä käytä mitään öljyä tortillan paistamiseen
paistinpannussa,
      kun tortilla on vähän ruskea molemmilta
puolilta, se on valmis.
 
Täytä paistetut tortillat punakaaliraasteella,
sen päälle puolikas kala file.
Tai voit myös lisätä Pico de Galloa
mausteeksi punakaaliraasteen ja 
kalafileen päälle. Kaikki kay.
 
Tai voit laittaa paistetun kalafileen
(puolikas) paistetun tortillan sisälle, sen
päälle Pico de Gallo ja jos haluat voit lisätä
vähän Guacamolea ja jättää pois
punakaaliraasteen.
 
Yhdessä kaikki on helppoa ja mukavaa
Pienten Suomikoulu-Apukokkien kanssa!
 
 
 
Ruokaterveiset kaikille Suomikoulun
jäsenille! Ja Suomi-lehden lukijoille.
 

Paula
 



Moi! Mun nimi on Otso. Se on muuten suomea ja
tarkoittaa karhua! Mä synnyin tammikuun 16. päivä
eli oon nyt 14 viikon ikäinen. Olen Australialainen
Labraduudeli. Äitini on iso villakoira ja isäni
pienikokoinen labraduudeli sekoitus. En siis ole
puhtaan villakoiran ja labradorin sekoitus, kuten
monet luulevat. Rodussani ei myöskään
todellisuudessa ole mitään australialaista, muuten
kuin että ensimmäiset kaltaiseni koirat syntyivät
Australiassa. Mun elämän alku viikot oli jännittäviä.
Asustelin isolla pihamaalla kahdeksan koiran kanssa.
Sain myös leikkiä lasten kanssa päivittäin. Kun täytin
11 viikkoa muutin mun nykyisen äidin ja isän luokse.
Heidän nimet on Sini ja Andrew. Matkustin autolla
heitä tapaamaan ja minua jännitti todella paljon.
Automatka uuteen kotiini oli todella rauhallinen ja
sain paljon lohtua istuessani uuden äitini Sinin
sylissä. Ensimmäinen päivä uudessa kodissa oli niin
iloinen! Sain paljon haleja ja pusuja, itseasiassa saan
niitä vieläkin, paljon ja joka päivä. 
 
 Olen nyt asunut uudessa kodissani 3 viikkoa. Olen
sinä aikana ehtinyt oppia istumaan, makaamaan,
käymään häkkini sisään sekä ulos kun vanhemmat
niin pyytävät. Opin myös kulkemaan portaita ylös ja
alas, mutta en ihan aina saa niitä kulkea yksin koska
luustoni vielä kasvaa ja vahvistuu. Minusta kasvaakin
itseasiassa aika iso kaveri! Omasta mielestänihän
olen jo kovin iso. Ainakin silloin kun kuulen muiden
koirien haukkuvan ulkona. Kerron niille kovan sanan.
Olen myös nähnyt yhden pienemmän karvakaverin
meidän omassa kotona. Hän ilmestyy välillä isosta
kirkkaasta neliöstä. Hän kopioi kaiken mitä teen,
joten hänellekin olen näyttänyt kaapin paikan!
 
Kasvaminen isoksi pojaksi vie paljon energiaa, joten
minun tulee levätä joka päivä 16-20 tuntia. Välillä
minulla riittää energiaa enempään ja mutta juuri nyt
olen väsähtänyt. Täytyykin mennä takaisin
päiväunille. Toivottavasti pian pääsen näkemään
koirakavereita suomi-perheistä!

Moi, mun nimi on Rocky ja mä taytän kohta 1v. Vaikka se
kuulostaa nuorelta, ni mä oon silti teini-ikäinen. Mä myös
käyttäydyn myös niinkuin teini.. eli oon joskus vähän
tuhma. Mä asun Coyne'n perheessä Flower Moundissa.
Vaikka mun perhe on välillä mulle vihainen, ni mä tiedän
että ne rakastaa mua kovasti! Ja mun pienet veljet on
niin söpöjä! Mä tykkään pestä niitä. Ja mun perhe oli niin
ihana, kun ne pelasti mut kennelistä. Mä en oikein tiedä
minkä rotuinen mä oon, eikä tiedä kyllä mun perhekään...
ehkä joku päivä mä pyydän niitä tekemään DNA testin... 
 

KOIRAKULMA

Moi! Mun nimi on Penni ja minä olen Cavapoo.
Olen 9 kk vanha ja asun Southlakessa perheeni kanssa.
Rakastan pelata jalkapalloa ja nouda-leikkiä, sekä käydä
pitkillä kävelyillä järven rannalla. Tykkään muiden koirien
seurasta ja joskus jopa kilpikonnat tulevat mua tervehtimään!
Mun suurin pelko on, että että jään yksin kotiin, koska en
halua missata mitään hauskaa!! Iltaisin tykkään kovasti olla
perheeni kainalossa ja katsoa elokuvia yhdessä, etenkin
pitkän hauskan päivän jölkeen...



 
Toivon, että olette saaneet olla
terveenä!
Päivän pääpuheenaihe on ollut melkein
2 kk COVID-19 eri tiedoitusvälineissä
joka puolella maailmaa!  Nyt näyttää
siltä, että TEXAS lähi viikkoina on
avautumassa, koulut ehkä pysyvät
suljettuna tämän kevään. Lisätietoja:
https://gov.texas.gov/coronavirus. Tai
mene oman citysi websivulle ja katso
viimeisimmät tiedot. Esim. www.flower-
mound.com/covid19.
Mutta mitä COVID-19 aiheutti
kiinteistömarkkinoilla?
.  Asuntolainakorot ovat historiallisen
alhaalla.!
. Asumistrendi on muuttunut. Etsitään
isompia taloja, joissa on kotitoimisto ja
oleskelutilaa kaikille, Location ja
palvelut kodin lähellä! Kriisejä on ja
tulee aina olemaan, mutta ne muuttavat
muotoaan. Asunto, joka toimii kaikissa
tilanteissa on entistä tärkeämpi!
 
 
  
 
 

Trusted Real Estate Professional, 
GRI, ABR, SRS, 
New Home Specialist
 
214-566-4307 Cell.
Hokkanen.Paula@gmail.com 
 
 

Providing Real Estate Solutions
in a Changing Market!

Jos olet ajatellut ostaa tai myydä
talon, NYT on oikea aika!
Asuntolainakorot ovat historiallisen
alhaiset. Jos olet saanut
Asuntolainallesi Prequalified
hyväksynnän pankiltasi, kysy että jos
voisit saada vielä alhaisemman
koron. Jos et vielä ole neuvotellut
pankkisi kanssa asuntolainasta, nyt
on oikea aika, koska korot ovat
historiallisen alhaiset. Jos omistat
talon, etkä halua muuttaa pois ja
maksat asuntolaina korkoa
enemmän kuin 4 % nyt on oikea aika
ottaa yhteyttä pankkiin ja pyytää
Refinancing.  Lisätietoja, ota
yhteyttä.
Hyvää ja turvallista kevättä toivottaa 

HEI KAIKILLE SUOMI-LEHDEN

LUKIJOILLE,

PAULA HOKKANEN

https://gov.texas.gov/coronavirus
https://www.flower-mound.com/covid19


KIRKKOUUTISIA

Olisitko uskonut muutama kuukausi sitten,
jos sinulle olisi kerrottu, että melkein koko
maailma on suljettu keväällä 2020?  On kuin
olisimme palanneet ajassa taaksepäin,
keskiajalle, ruttoaikoihin. Miten tällaista voi
tapahtua tänä päivänä?
 
Ihmiset suhtautuvat hyvin eri tavoin tähän
karanteenitilanteeseen. Toisille siirtymä
etätöihin on ollut helppoa, toisille ei. Toisilla
on vaikeata sopeutua elämään uudessa
tilanteessa: kaikki ovat kotona, omaa aikaa
ja rauhaa on joillekin vaikeata löytää.
Onneksi useimmilla teksasilaisilla on isot
asunnot, mutta voin kuvitella, että
Suomessa hyvin pienissä asunnoissa koko
perheen kanssa oleminen saattaa käydä
todella koville. 
 
Kaikkein vaikeinta on tietysti niillä,  jotka
ovat sairaina tai menettäneet lähiomaisia ja
ystäviä. Kummallista on, miten eri tavoin
COVID-19 kohtelee ihmisiä. Joillekin tauti on
lähes oireeton, toisille hengenvaarallinen. 
 
Kaiken tämän keskellä koemme pelkoa niin
nykyhetkestä kuin tulevaisuudesta. Mitä jos
minä tai perheeni sairastuu? Miten minulle
ja perheelleni käy, jos työt ja rahat
loppuvat? Palaammeko koskaan entiseen
elämään?
 
 

Toisaalta tämä aika voi olla myös otollinen
hetki käyttää sen miettimiseen, mitä elämä
oikein on. Onko elämän tarkoituksena
jatkuva kiire, meneminen ja tuleminen,
mahdollisimman suuri kulutus, vai onko
elämässä jotakin pysyvämpää ja
tärkeämpää?
 
Jeesuksen opetuksissa on paljon viittauksia
tähän aiheeseen. Vain yksi esimerkki. Jeesus
sanoi: "Älkää kootko itsellenne aarteita
maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste
tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja
varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita
taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee
tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään
ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös
sydämesi.” (Matteus 6:19-21)
 
Tämäkin vaikea aika tulee jäämään
taaksemme. 
 
Pastori Jarmo Tarkki
 
 

UUSI ELÄMÄ



KIRKKOUUTISIA

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81456556587
 
Meeting ID: 814 5655 6587
One tap mobile
+16699006833,,81456556587# US (San Jose)
+13462487799,,81456556587# US (Houston)
 
Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
        +1 301 715 8592 US
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 929 205 6099 US (New York)
        +1 253 215 8782 US
Meeting ID: 814 5655 6587
Find your local number:
https://us02web.zoom.us/u/kqPwhmmQz
 

Kirkonkellot kutsuvat suomenkieliseen
VirtuaaliKirkkoon
 
Kalifornian ja Teksasin Suomikirkon pastorit
Jarmo Tarkki, Veli-Matti Kärkkäinen ja Kirsi
Stjerna kutsuvat sinut Zoomin kautta
VirtuaaliKirkkoon tukeaksemme toinen
toisiamme sanan ja musiikin voimin.
 
Muusikkona Dallasin Suomikirkon kanttori
Ruusamari Teppo. 
 
Topic: VirtuaaliKirkko / 2. sunnuntai
pääsiäisestä
Time: Sunday, April 26, 2020, at 3:00 PM
Central Time
 
Topic: Virtuaalikirkko, 2. sunnuntai
pääsiäisestä
Time: Apr 26, 2020 01:00 PM Pacific Time
(US and Canada)
 
 

Suomikirkkokin on joutunut sopeutumaan
uuteen tilanteeseen. Tule mukaan
järjestämäämme VirtuaaliKirkkoon, suoraan
lähetykseen:


