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Puheenjohtajan Palsta 
 
 
Syksy on ohi ja lehdet tippuu puista, olemmeko valmiita 
Jouluun ja sen viettoon? Emme ehkä ihan vielä ja 
onneksi meillä täällä asuvilla on/oli tässä välissä juhla 
nimeltä Kiitospäivä-Thanksgiving, jolloin saamme 
harjoitella jo ruokien laittoa, 'hiljentymistä' perheen 
parissa Tv:tä katsoen  (no lähinnä amerikkalaista 
jalkapalloa pelaavan Cowboysin peliä pitänee katsoa 
täällä Teksasissa) ja syömällä itsemme ähkyyn 
kalkkunalla. Seuraavana aamuna olemmekin sitten 
valmiita nousemaan kukonlaulun-5am vai liekö se jo 
kanan kaakannan aikaan-3am 'shoppailemaan' kaikkea 
mitä maa päällään kantaa. On se niin ihmeellistä, ja 
kaikki on niin HALPAA, kuinka paljon me 
säästämmekään!!  Hysteria on valmis, ihmiset muuttuvat 
ihan hulluiksi, hyvä mieli ja Kiitospäivän sanoma on jo 
unohtunut. 'Kaikki mulle ja äkkiä' -mentaliteetti on päivän 
motto, sama se vaikka joku jää jalkoihinkin  - ja 
menettää henkensä!  Olemmeko ylpeitä itsestämme ja 
ihmisyydestämme, olisiko jälleen aika miettiä elämän 
tärkeitä asioita!  Nyt meillä on taas siihen mahdollisuus, 
saapuu aika adventin ja hiljentymisen, aika perheen ja 
ystävien, aika muistamisen ja leikkimisen, aika 
hauskuuden ja Joulupukin. Joulu tulee, on aika etsiä 
tonttulakit! 
  
Suomi-koululla on ollut työntäyteinen syksy, ja mikä 
parasta, mitä ihanimmat opet ja oppitunnit. Olemme 
oppineet taas paljon, Te meiltä ja me Teiltä, ja mikä 
parasta lapset ovat viihtyneet tunneilla ja vanhemmat 
kahveilla aulassa. Marraskuussa Orvo Välilä otti 
koululaisistamme Perinteiset koulukuvat ja ne löytyvät 

Suomi-koulun webbi-sivuilta luokittain. Niissä istutataan 
ja seistää ihan kohallaan -ovathan nee niin ihanat :))  
Kiitos Orvo kivoista kuvista! 
  
Kouluvuosi on melkein päätöksessään, mutta ennen 
uuden kouluvuoden alkua vietämme vielä Perinteiset 
Kuusijuhlat - Vanhanajan Joulujuhlat lauantaina 13. 
joulukuuta klo 12, johon ovat kaikki Tervetulleita. 
Toiveissa on myös, että Joulupukki kerkiäisi vierailla 
luonamme juhlassa ja tuoda lahjanäytteen jokaiselle 
Suomi-koululaiselle Korvatunturilta. Maltanko edes 
odottaa enää ;)) 
 
Juhlan jälkeen tontut keittää kahvit ja saamme maistaa 
riipuuroa 'sekametelisopan' kera, njam,njam. Samassa 
yhteydessä SNY:n naiset järjestävät joulumyyjäiset ja 
Lilli Lehtonen myy itse valmistamiaan koruja. Kaikki ovat 
tervetulleita Juhlaan ja samalla ostamaan hyvää 
jouluruokaa kotiin sekä löytämään korulahjoja. 
  
Joulun odotusta Teille kaikille, 
  
pj. -Leila- 
  
  
Ps. Kaikille muistiksi, että KOKO Suomi-yhteisön 
kirkonsiivous on 13.12 klo 14 alkaen (kestää noin 1 
tunnin), eli heti Suomi-koulun Joulujuhlan jälkeen 
jäämme porukalla laittamaan paikat kuntoon! 
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Kirjastopalsta 
 
 
On aika syksyn mennyt ja joulu lämpöinen jo ovella! 
Kirjastollakin ollaan valmistauduttu huolella jouluun, 
tilaamalla laatikkokaupalla SUKLAATA -on tavallista 
maitosuklaata, mariannesuklaata, pähkinäsuklaata, 
geishaa, konvehtisuklaata, liköörisuklaata, ....- ja 
tietenkin suklaan kera maistuu GLÖGI :))  Tule 
ostamaan kirjastolta maukkaat lahjat ja muistamiset  
opettajille/valmentajille/naapureille/.... ja samalla tuet 
Suomi-koulua. Samasta paikasta lyödät myös 
keskiviikkoisin ruisleipää ja perjantaisin karjalanpiirakoita 
(ennakkotilausten mukaan). 
  
Kirjasto palvelee Teitä maananataina, keskiviikkona ja 
perjantaina klo 11-13  seuraavat kolme viikkoa. 
Joulunajan kirjasto on auki VAIN maanantaipäivinä 
22.12 ja 29.12.  Uuden vuoden jälkeen palaamme 
normaaliin rytmiin eli 5. tammikuuta lähtien olemme taas 
avoinna ma-ke-pe klo 11-13.  
  
Nyt kirjastolle lainaamaan ja ostoksille ! 
  
  
Toivoo Joulua odotellessa kirjaston "tonttuväki" 
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1. ADVENTTI – joulun 
odotusta -  jouluun 
valmistautumista 

 
 
 
 
Hoosianna-hymni kajahtaa jälleen sadoissa kirkoissa 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 30.11. Tänä vuonna 
on kulunut 150 vuotta siitä, kun koululaisten kuoro esitti 
Suomessa julkisesti Hoosianna-hymnin.  
 
Hoosianna on rukous- ja tervehdyshuuto, joka tarkoittaa 
”auta” tai ”pelasta”. Kansanjoukot huusivat tätä 
tervehdystä Jeesuksen ratsastaessa palmusunnuntaina 
Jerusalemiin. Tapahtumaa muistellaan adventtina, 
koska silloin alkaa Jeesuksen syntymäjuhlan odotus. 
Adventti tulee sanasta ”Adventus Domini” eli Herran 
tuleminen.  
  
Ensimmäinen adventtisunnuntai aloittaa uuden 
kirkkovuoden. Käytäntö vakiintui jo keskiajan lopulla. 
Ensimmäisen adventin paikka vaihtelee välillä 27.11.-
3.12. riippuen siitä, mille viikonpäivälle joulu osuu. 
Ennen joulua on  neljä adventtisunnuntaita, jotka 
valmistavat jouluun. Kauneimmat joululaulut –
yhteislaulutilaisuudet ovat suosiossa adventin aikana. 
Ne ovat joulun esiviettoa, osoitus siitä, miten joulun 
harrasta tunnelmaa halutaan kokea koko joulukuun. 
 
Mekin saamme täällä Dallasissa valmistautua joulun 
viettoon laulamalla Hoosiannaa 1.adventtina kirkossa. 
Saamme kokea joulupipareiden tuoksua 
joulumyyjäisissä ja saamme laulaa kauneimpia 
joululauluja yhdessä. Varsinaisen joulunaikaan saamme 
aistia ja kokea joulukirkon tunnelmaa.   
 
Koko maailma valmistautuu joulun viettoon – Jeesuksen 
syntymäjuhlaan. Ei ihan mikään pikkuasia.  Mekin 
saamme olla osa tätä suurta juhlijoiden joukkoa ja laulaa 
tutun joululaulun sanoilla: Näin sydämeeni joulun teen ja 
mieleen hiljaiseen, taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen! 
 
Seppo-pappi 
 
 
 
 
 

 

 
 
Joulunajan Tapahtumat 
 
30.11. Adventtimessu 5pm 
13.12. Joulumyyjäiset 12- 2pm 
14.12 Kauneimmat Joululaulut 6.30pm 
23.12. Aatonaaton messu klo 8pm 
25.12. Joulumessu klo 6pm 
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