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Tällä kerralla en kirjoitakaan syys-
lukukauden tapahtumista, sillä ne ovat
selvitelty muualla lehdessämme.  Ha-
luan sen sijaan jutella vapaaehtoisuu-
desta sillä vähän aikaa Teksasissa
asusteleva ei aina ehdi vapaaehtois-
työn merkitystä sisäistämään.  Va-
paaehtoisuus on yksi hienoimmista
asioista, jonka voisi viedä matkamuis-
tona Suomeenkin.  Siksi haluan käyt-
tää lehtemme tämän kuukauden pals-
tatilan tästä tärkeästä asiasta puhu-
miseen.

Volunteerauksen Merkitys Työ-
elämässä

Monet meistä tietävät miten yleistä
vapaaehtoisuus USA:ssa on ja miten
sitä kunnioitetaan, olipa se lasten
koululla auttamisen muodossa, pai-
kallisessa sairaalassa, lämpimien
aterioiden toimittamista paikallisille
vanhuksille, tai mitä tahansa.  Työelä-
mässä se on lähes kirjoittamaton vaa-
timus.  Työnantajat suosivat valinnois-
saan henkilöitä joilla on voluntee-
raustaustaa, olipa kokemus alalla
millä hyvansa.  Vapaaehtoistyötä on
tehty Suomessakin jo pitkään, josta
esimerkkinä mm. talvisin Operaatio
Lumihiutale ja Tampereella toimiva
Mummon Kammari.

Volunteerauksen Todellisuutta
Koulullamme

Joskus volunteerajana olo on aika
masentavaa.  On päiviä kun 'asiak-
kaamme'/jäsenemme tekevät töke-
röitä kommentteja ja tekee joskus
mieli vastata samalla mitalla takaisin.
Tökeröilla tarkoitan kommentteja kuin
että:  'Pitäkääkin huoli että….''Minä
en kyllä aio laittaa rikkaa ristiin…'
Ei ole vaikea ymmärtää millaiselta vo-

lunteeraajistamme tuntuu. Tälläiset
kommentit voivat olla monta kertaa se
viimeinen tippa ja ennen innokas vo-
lunteeraaja jää pois toiminnastamme
kokonaan. On tosi harvinaista kuulla
'Voinko auttaa?'

Tyypillistä on myös, että samat hen-
kilöt tekevät suurimman osan töistä
ja ajavat vielä tosi pitkien matkojen ta-
kaa 'päästäkseen' koulullemme aut-
tamaan. Silti he maksavat jäsenmak-
sunsa niin kuin kaikki muutkin ja ojen-
tavat taalan kahvikupistaan…

Yleisiin avunhuutoihimme varsinkin
lukukauden alussa ei useinkaan rea-
goida millään tavalla. Saadaksemme
jäseniämme mukaan toimintaan jou-
dumme anelemaan apua jokaiselta
henkilökohtaisesti. Monesti kuulem-
me seuraavanlaisia vastauksia: "en
minä osaa…" , "Mut minulla on pieniä
lapsia…".

Tiedoksi kaikille, että emme mekään
aina ole osanneet.  Koulun toiminnan
kasvaessa on jouduttu uudet asiat o-
pettelemaan lähes kantapään kautta.
Ja pieniä lapsia on meillä muillakin.
Takavuosina eräs kahden pienen lap-
sen ja uuden vauvan äiti hämmästytti
meidät kaikki tehokkuudellaan. Hän
koki toimintamme kerta kaikkiaan tär-
keäksi eikä pystynyt sivusta katso-
maan muiden taakkaa.

Useat meistä toimivat vapaaeh-
toistyössä oman Suomikoulumme ul-
kopuolellakin ja huomaamme todella
selvästi asennoitumisen erot
amerikkalaisten vapaaehtoisyh-
teisöjen ja koulumme välillä.  Se vetää
aika ajoin mielen matalaksi.

Esimerkkinä Suomi-puoti

Suomi-puodin tuotteet eivat itsestään
tupsahda myyntipoytäämme.  Vapaa-
ehtoiset työntekijämme joutuvat ne ti-
laamaan, maksamaan tilaukset ensin
omasta pussistaan, säilyttämään
tuotteita kotonaan (ei autotallissa),
kuljettamaan ne koululle, tarkasta-
maan tilaukset, jne.  Suomi-puodin
ylläpito on kuin minkä tahansa pienen
liikkeen pitämiseen verrattavaa toimin-
taa.  Samoin puodissa auttavat henki-
löt ovat siellä hyvää hyvyyttään, jotta
saisimme mieluisiamme tuotteita tuo-
reina, helposti ja edullisesti.

Mihin Apua Tarvitaan

Tällä hetkellä etsimme rahaston-
hoitajaa koulullemme. Tarvitsemme
myös apua joulujuhlan suunnitteluun
ja toteutukseen, tuotteiden tuomi-
seen Suomesta, Suomi-puotiin, yh-
teisiin talkoisiin, siivoamiseen, si-
jaisia, jne.

Tiedän, etta Suomessa vapaaeh-
toisuus on vielä lapsen kengissä
USA:an verrattuna.  Kuitenkin vapaa-
ehtoisuus on mahtavaa toimintaa ja
mukaan voi tulla omien edellytys-
tensä mukaisesti.  Toiminta pitää mie-
len virkeänä, antaa mielekästä teke-
mistä ja toisten auttamisesta saa
hyvän mielen.Toimimme yhteisten
päämääriemme hyväksi ja opimme
toinen toisiltamme. Olemme myös
esimerkkeinä lapsillemme.

Jokaisella meistä on yhtälaisesti vas-
tuu vapaaehtoisjärjestömme jäseninä
kantaa kortemme kekoon koulun yl-
läpitämisessä ja kehittämisessä eikä
vain meistä harvoilla ja jo ennestään
ylikuormitetuilla.

Sinikka



Finnish Lutheran Church of North
Texas fundraising -komitea
järjestää

LASTENHOITOA

Rejoicen luterilaisella kirkolla,
Perjantaina 24.10.03 kello 18-22.
Hinta: $10/tunti koko perheeltä.
Hintaan sisältyy iltapala.

Hoitopaikkoja on rajoitetusti, varaa
hoitopaikka ajoissa. Varauksen
yhteydessä maksetaan
ilmoittautumismaksu $10, joka
vähennetään hoitomaksusta.

Hoitajia myöskin tarvitaan; hoitaja
saa hoitosetelin, jolla voi tuoda
omat lapset hoitoon ilmaiseksi
jollain muulla kerralla.

Tuotosta puolet tulee suomalaisen
seurakuntatoiminnan hyväksi ja
toinen puoli lahjoitetaan Rejoice-
seurakunnalle korvaukseksi tilojen
käytöstä.

Ilmoittautumiset: Sari Vitikka, puh.
(972) 393-3233 tai (214)566-2873.
Lastenhoitoa järjestetään
seuraavina päivinä: pe 4.11., pe
5.12. ja la 20.12.2003.
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Akseli Klonkin nukketeatteriesitykset

Lauantaina 15.11.2003 Walnut Hillin kirkolla

14.30 Ugly Duckling (englanniksi)
15.00 Väliaika kahvitus
15.30 Carmen (englanniksi)
17.30 Ruma Ankanpoikanen (suomeksi, yli 3-vuotiaille)
18.00 Carmen (suomeksi, yli 6-vuotiaille)

Liput : $5 per hlö, alle 2v. ilmaiseksi
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Hei,
olen Katja M. Kinnunen, Pupulan
opettaja toista lukukautta. Dallasiin
muutimme vuoden alussa Van-
taalta mieheni Pasin työn perässä.
Perheeseen kuuluu myös Ida (5v.)
ja Kosti (3v.)

Olen opiskellut kasvatustieteita/
varhaiskasvatusta 4-vuotta Ka-
jaanin opettajankoulutuslai-
toksella. Ja nyt ohjaan 3-vuotiaita
Pupulan ryhmässä.

Tunneilla on aina tuttu alku- ja
loppulaulu, laulua ja leikkiä sekä
lyhyt satutuokio. Lopuksi kaikki
saavat 'kotitehtäväksi' väritys-
tehtävän. Tunneilla pyrin ottamaan
huomioon taidot, tiedot, tunteet,
luovan- ja sosiaalisenpuolen.

Tämän syksyn ohjelma on:
13.9 Aloitus
27.9 Soittimet
11.10 Liikuntaa
25.10 Jännitystä, yllätyksiä ja
askartelua
8.11 Isänpäivä
22.11 Itsenäisyyspäivä
13.12 Joulujuhla

Tervetuloa Pupulaan!
Lämpimin syysterveisin,
Katja

KIRJASTOON, KIRJASTOON !

Muistattehan kaikki, että Suomi-
koulun kirjasto toimii Nokian tilois-
sa rakennus 3:ssa ja on auki vii-
kottain. Tiedän, että on hankalaa
käydä kirjastossa, kun se ei enää
ole suomikoulukertojen yhteydes-
sä samassa paikassa kuin tunnit,
mutta toivon kuitenkin, ettei tämä
lannistaisi teitä käyttämästä
kirjastopalveluja. Yritän helpottaa
lainausta pitämällä kirjastoa auki
nyt myös lauantaisin suomikoulu-
kertoina, jotta voisitte pysähtyä
menomatkalla kirjastossa.

Tule käymään ja hae luettavaa,
elokuvia, pelejä ym. hauskaa syk-
syn pimeneviin iltoihin. Melkein
joka kerta on myös uutta materiaa-
lia tarjolla ja kohta pitäisi myös
lehtiä alkaa tulemaan.

Odotan teitä keskiviikkona 11-13
lauantaina 14-16 (suomikoulu-
kertoina)

"Kirjallisin" terveisin Leila

Ps. Lähetä toivomuksia aukiolo-
ajoista ja hankinnoista milloin vain
mailitse iltaleila@verizon.net ja
yritän toteuttaa ne viipymättä.
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Olemmeko jo tavanneet? Ellemme,
toivon, että tapaamme. Olen
suomalaisen luterilaisen seurakun-
nan uusi pappi.

Olen todennut, etta myös Suomi-
koulu toimii vilkkaasti yhteisömme
hyväksi. Ollessani edellisen kerran
työssä Amerikassa, vaimoni ja
minä olimme mukana New Yorkin
Suomi-koulun toiminnassa. Hyvän
yhteyden uskon syntyvän
täälläkin.

Eritysitapahtumia, kursseja sekä kerhoja

Suomalaisten Naisten Yhdistyksen sivuilta http://go.to/suominaiset
löytyy tietoja ajankohtaisista tapahtumista alueellamme.

Lähiaikojen tapahtumia mm.:

Karjalanpiirakka-talkoot: seuraava leivontailta Grapevinen leipomossa
12.11 keskiviikkona klo 18. Ilmoittautumiset Helena Tiaiselle htiainen@comcast.net
/817-481-9953.

Ruokakursseja: "Kiitospäivän-ateria" to 20.11 klo 9:30 Anne Savolaisella,
N.Coppell Rd.3907. Ilmoittautumiset Annelle 972-745-2276 tai Mervi Moylle/
972-418-1252 /Anne S Savolainen@hotmail.com/mervimoy@aol.com

Terveellinen ruoanlaitto /Healing Cooking perjantaisin klo 9:30 - 11:00
seuraavasti: 31.10, 7.11, 14.11 ja 21.11. Kustannukset jäseniltä $ 15 ja ei jäseniltä
$ 25/hlö + ruokakulut jaetaan osallistujien kesken. Ilmoittautumiset etukäteen Mervi Moylle
972-418-1252 / mervimoy@aol.com

Hae lisää tietoja SNY:n WEB-SIVUILTA tai soita Helena Tiaiselle
817-481-9953 tai Kirsi Wallerille 817-265-3294

On ollut ilo nähdä, että monet
suomalaiset ja suomalaistaus-
taiset tekevät vapaaehtoisesti
työtä yhteiseksi parhaaksi.
Amerikka onkin, olen ymmärtänyt,
vapaa-ehtoisen toiminnan esi-
merkki. Me pohjoismaalaiset
voimme oppia täkäläisistä. Kaikki
ei tule valmiina yhteiskunnan
luukulta.

Tämä pätee myös kirkossa. Monet
ovat sen oivaltaneet. Edeltäjäni
Heikki Ahonen ja vaimonsa Liisa
tekivät hyvää työtä. Siinä heitä
auttoi muiden suomalaisten tuki ja
mukana olo. Siihen tukeen minäkin
vetoan.

Kutsun Sinua ja läheisiäsi roh-
keasti mukaan kirkkoon, messuun,
lasten tapahtumiin, yhteisiin
tilaisuuksiin, laulamaan kuorossa
ym. Moni, jolle kirkko kotimaassa
oli etäinen, on ulkosuomalaisena
löytänyt sen yhteyden. Ja se on
ollut hieno löytö.

Seuraava  messu pidetään Rejoice
kirkolla su 2.11. klo 15. Nähdään!

Päivö Tarjamo
Puh. 972-304 3016 tai 214-274
7867;
email: paivo@rejoicelutheran.org
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Johtokunnan jäsenet:
Heli Bergius, sihteeri
620 N.Coppell Rd. #2007
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli.bergius@hotmail.com

Anu Eerola, ohjaaja jäsen
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
972-409 0081
anu.eerola@mail.com

Sinikka Dickerson, puheenjohtaja
1921 Roselle Court
Arlington, TX 76018
817–468 0241
FLSTexas@aol.com

Leila Jäämuru, kirjastonhoitaja
1538 Wayside Drive
Keller, TX 76248
817–337 0036
iltaleila@verizon.net

Katariina Keränen
(Suomikoululaisen toimitus)
6209 Love Dr. #3036
Irving, TX 75039
972 - 643 0253
katariina.keranen@luukku.com

Anne Sirvio, rahastonhoitaja
660 Raintree Circle
Coppell, TX 75019
972–304 9424
annemaaritsirvio@hotmail.com

Helena Tiainen,
varapuheenjohtaja
2714 Pinehurst Dr.
Grapevine, TX 76051
817–481 9953
htiainen@attbi.com

Suomi-puodin pitäjät:

Ohjaajat:
Pallerot(alle 1-vuotiaat)
Johanna Illikainen
1168 Hidden Ridge Dr.#2366
Irving, TX 75038
817-917 6968
972 550 9302
johanna.illikainen@nokia.com
illikaiset@comcast.net

Omput (1-vuotiaat)
Pellet   (2-vuotiaat)
Katja Kinnunen
1136 Hidden Ridge #2201
Irving, TX 75038
972–714 3744
katjan.posti@luukku.com

Pupula (3 -vuotiaat)
Katja M.Kinnunen
1104 Hidden Ridge Dr. #2011
Irving, TX 75038
972- 518 1080
katjakinnunen73@yahoo.com

Röllit (4 -vuotiaat)
Elina Koskelin

Eskari (5-6 -vuotiaat)
Leija Kurkvaara-Palmroos

Ekaluokka (6-7 -vuotiaat)
Tokaluokka (8-9 -vuotiaat)
Marja Paakkolanvaara
2341 Red Maple Rd
Flower Mound, TX 75022
mpaakkol@edu.ouka.fi

Kolmas luokka
(alle 10 -vuotiaat)
Minna Koponen
620 N.Coppell Rd. #1007
Coppell, TX 75019
972–393 4990
minnakoponen@vzavenue.net

Mira Varis
620 N. Coppell Rd. #906
Coppell, TX 75019
972–393 7415

Isot koululaiset
(10+ -vuotiaat)
Anu Eerola
620 N. Coppell Rd. # 2405
Coppell, TX 75019
469-438 5119
anu.eerola@vzavenue.net

Pienet Tex-lapset (3- 5 -
vuotiaat,suomen kieli toisena
kielenä)
Tiia Hyde
6316 Halifax Rd.
Fort Worth, TX 76116
817–731 2859
tiia@mail.ev1.net

Marilyn Christenson
1004 Steeplewood Dr.
Grapevine, TX 76051
817- 343 1215
keith.christenson@verizon.net

Isot Tex-lapset (yli 6-
vuotiaat, lukutaitoiset)
Sinikka Cravey
3211 Fisher Court
Arlington, TX 76001
817-572 6369
sinikka@comcast.net
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SUOMI-KOULUN LUOKAT

Rita Salonen
2 Sunrise Court,
Trophy Club, TX 76262
817-490-9734
rita.salonen@iki.fi

Heli Bergius #2007
620 N. Coppell Rd. # 806
Coppell, TX 75019
972-745 4366
heli.bergius@hotmail.com

Lotta Huhta
620 N. Coppell Rd.# 2706
Coppell, TX 75019
972-462 8093
lotta.huhta@cygnnet.jkl.fi

Katja saari
620 N. Coppell Rd. #806
Coppell, TX 75019

katja.m.saari@luukku.com

Ryhmän nimi ikä Ohjaajat

Pallerot alle 1v. Johanna Illikainen

Omput &Pellet 1 - 2 v. Katja Kinnunen

Pupula 3 v. Katja M. Kinnunen

Röllit 4 v. Elina Koskelin

Eskari 5 - 6 v. Leija Kurkvaara-
Palmroos

Ekaluokka &
Tokaluokka 6 - 9 v. Marja Paakkolanvaara

Kolmas luokka 10 v. Minna Koponen &
Mira Varis

Isot koululaiset 10+ v. Anu Eerola

Pienet Tex-lapset  3 - 5 v. Tiia Hyde &
Marilyn Christenson

Isot Tex-lapset yli 6 v. Tiia Hyde &
Sinikka Cravey

Lokakuun suomikoululainen ilmestyy lauantaina
22.marraskuuta. Aineisto tulee toimittaa Katariinalle

(katariina.keranen@luukku.com) viimeistään tiistaina
18. marraskuuta.

Kiitos !
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Suomi-koulu kokoontuu  Wallnut  Hillin Luterilaisella
kirkolla, osoite: 3202 Royal Ln, Dallas 75229.
Yhteyshenkilö Bill Ericksson puh. 214 - 878 - 5519.

Syksyn koulukerrat :
 25.10., 8.11., 22.11., 13.12. (joulujuhla)
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