
  

Syksyllä sanoja ja sairastelua! 
 
Meidän syksy on mennyt mukavasti. Viime kirjeessä Sofia pohti, 
mitä alkaisi harrastaa ja nyt onkin käynyt tanssitunneilla. Tanssitunneille on aina 
kiva mennä, mutta spagaatti ei vielä onnistu ja venyttely sattuu jalkoihin. Osaatko 
sinä spagaatin tai muun tempun? 
 
Sointu on alkanut käydä päiväkodissa ja tykkää siitä tosi paljon. Sointu on 
aiemmin puhunut vain suomea, mutta päiväkodissa on oppinut monta uutta 
virolaista sanaa. Nyt Sointu puhuukin suomea ja viroa sekaisin. Kokeile 
ymmärrätkö sinä, mitä Sointu kertoo päivästään. 
 
”Aamulla mennään vessaan ja tehdään pissi POTI SISSE (pottaan). 
Minä laitan kengät itse, sitten äiti näyttää että NII PIDI (näin päin). 
Päiväkodissa sanotaan ”Tere hommikust” (Huomenta) Heleri-tädille. 
Käydään pesemässä kädet ja minä  TAHAN SEEPI (haluan saippuaa). 
Sitten mennään MÄNGIMA (leikkimään) TITTA (vauva) kanssa. 
LÄHME TUTTU (mennään päiväunille) kisu tulee MINU KAISSU (kainalooni). 
Äiti tulee hakemaan ja tehdään KALLI-KALLI (halitaan). 
Tehdään kotiovi LAHTI (auki) ja sanotaan isille Huhuu!” 
 

Me ollaan oltu syksyn aikana monta 
kertaa flunssassa ja yks kerta oli 
myös oksennustauti. Mutta sitä 
korona-tautia ei ole onneksi ollut. 
Me rukoillaan joka ilta 
iltahartaudessa varjelusta koronalta. 
Monta kaveria päiväkodista, 
pyhäkoulusta ja naapurista onkin 
sairastanut koronan, mutta me ei! 
Flunssaa varten äiti osti meille 
elefanttikoneen, jolla tehdään 
höyryhengitystä. 
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ETELÄ-VIROON 
PÕLVAAN 

LÄHETYSTYÖHÖN. 
 

HÖYRYHENGITYKSEN 
AIKANA SAA 
TABLETTIAIKAA. 



       

Käytiin meidän kaveriperheen luona, 
kun Luisella oli 6v-synttärit. Ja sinne  
tuli vieraaksi Elsa-prinsessa. 
 
Isi on mennyt nyt semmoiseen 
pappikouluun, niin sillä on aika 
paljon töitä. Joskus isi on Tallinnassa 
monta päivää siellä koulussa. 
Silloin meillä on tyttöjen päivät äitin kanssa kotona ja päiväkodissa. 
 
Täällä Tartussa satoi lunta yhden kerran, mutta se suli heti pois. Me jo 
odotetaan joulua! Oletteko tekin jo laittaneet jouluvaloja? 
 
 
Terveisin, 
Sofia 5v  ja Sointu 2v 
 
P.S. Kiitos yhdelle ahkeralle postittelijalle Espooseen, saatiin sinun piirustus! 
 
P.S. Pyhäkoulussa ollaan juteltu monen Raamatun henkilön tarinoista. 
Kokeile yhdistää suomenkielinen ja vironkielinen nimi. Sitten voit pelata 
Lasten Raamattu -peliä ja muistella, mitä se ihminen teki. Oikeat vastaukset 
seuraavassa kirjeessä! 
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KIPEÄNÄ ON PITÄNYT KEKSIÄ UUSIA 
LEIKKEJÄ. TÄSSÄ KAMPAAMO. 

ISI SAARNASI KAMBJAN 
KIRKOSSA, MISSÄ KÄY MEIDÄN 
KAVERI EMILIE. 

LEHTIKA-
SASSA 
HYPPIMI-
NEN ON 
PARASTA. 


