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NOAN ARKKI

Olen tänä talvena ollut edustamassa Meriväljan koulua fysiikan,
matematiikan ja historian kilpailuissa. Fysiikan ja matematiikan
opettajamme Mart täyttää pian 70 vuotta ja on ihan huippuope. Äidin ja
isin mielestä opettajalla, joka saa teini-ikäiset pojat ja tytöt
viikonloppuisin ja perjantaiaamuisin tuntia ennen koulun alkua koululle
treenaamaan fysiikkaa ja matikkaa, on ihmeellinen taito hyppysissään ;)
Kilpailuihin osallistuminen on erityisen hauskaa siksikin, että parhaat
kaverini Mikk ja Kristo osallistuvat niihin myös.
Kesällä edessä on rippikoulu. Menen Ryttylään rippileirille heti kesän alussa, mutta
ennakkotehtävät pitävät riparia mielessä jo nyt kun leiriin on vielä vaikka kuinka paljon aikaa.
Edessä on siinäkin mielessä erityinen kesä, että se on viimeinen kesämme Virossa. Viime kesänä
matkustelimme paljon Suomessa, mutta tulevana olemme päättäneet olla minun rippijuhliani,
Kansanlähetyspäiviä ja Italian reissua lukuunottamatta koko kesän Virossa.
NOOMIN NYYTTI

Viime syksynä keksimme Nerin ja Nurian kanssa pitkästä aikaa kaivella esiin vanhat
keppihevosemme. Äiti teki ne meille monta vuotta sitten, kun tulimme Venäjältä kesälomalle
Suomeen ja selvisikin, ettemme saakaan työviisumeja Venäjälle. Meillä oli mukana kaksi
matkalaukullista vaatteita, mutta kaikki muut tavaramme olivat Pushkinin kirkon kellarissa
säilytyksessä - olihan meillä kesäloman jälkeen tarkoitus palata Pietariin. Kaipasimme kovasti
leluja, joten äiti askarteli villasukista minulle, Noalle ja Nerille kepparit, joilla laukkasimme
hurjaa kyytiä ympäri Saarnilan pihaa Ryttylässä.
En ollutkaan muistanut kuinka kivaa se oli ja kun vielä katsoimme
dokumentin keppariharrastuksesta, innostuin tekemään itse
hevosiakin. Niitä onkin syntynyt toinen toistaan upeampia! Olen
siinä samalla oppinut ompelemaan ompelukoneella ja monia muita
uusia taitoja. Teimme Nerin ja Nurian kanssa kellariin keppareille
tallinkin ja olemme innokkaasti harjoitelleet kouluratasatusta ja
esteitä niiden kanssa. Joululomalla järjestimme kepparileirin omille
kavereillemme ja kyllä meillä oli hauskaa :D
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Lopultakin meillä on lunta! Toivoin lunta jo jouluksi, mutta
meillä oli ihan musta joulu. Jatkuva sumuinen sää ei oikein
houkutellut ulkoilemaan, mutta onneksi Heidi-täti ja
isomummu olivat meillä viettämässä joulua. Pelasimme
paljon lautapelejä, olimme kellarin kepparitallilla ja
askartelimme hevostarvikkeita keppareille ja lisäksi minä
tein omaa Schleich-hevostilaa valmiiksi.
Nyt kun lunta on viimein satanut olen ollut melkein joka
päivä Noomin kanssa metsässä seikkailemassa. Noomi ottaa
usein jonkun keppihevosistaan mukaan ja minä pussillisen
hevosia ratsastajineen. Otamme niistä sitten kuvia lumisessa metsässä. Niistä tulee hauskoja
tarinoita. Lumessa on sekin hyvä puoli, että pääsemme viimein hiihtämään. Liikunnan
opettajamme Kaisa ja Sergei ilmoittivat juuri, että ensi viikosta alkaen liikuntatunnit pidetään
Piritan hiihtoradalla.
NURIAN SÄTEET

Tällä viikolla on minun lempiviikkoni koulussa. Meillä on nimittäin
jokavuotinen Stiilinädal eli tyyliviikko, eikä kouluun mennä koulupuvuissa.
6. luokkalaiset ovat valinneet viikon jokaiselle päivälle pukeutumisteeman ja
niinpä olemme saaneet mennä kouluun yöpuvuissa, unelma-ammattilaisina
ja 80 -luvun vaatteissa. Joka päivä luokkien parhaat puvut palkitaan. Minä
voitin suklaaleppäkertun eilen, kun pojat olivat tyttöjä ja tytöt poikia. On
hauskaa myllätä kotona kaikki vaatekaapit, hupsutella ja kokeilla erilaisia
asuja.
Perjantai 2. helmikuuta on Virossa tärkeä päivä. Vuonna 1920, juuri tuona
päivänä, allekirjoitettiin Tarton rauhansopimus. Tarton rauhassa NeuvostoVenäjä tunnusti Viron itsenäisyyden de jure, luopui ikuisiksi ajoiksi
oikeudestaan Viron alueeseen ja maksoi Virolle 15 miljoonaa kultaruplaa sotakorvauksena.
Niinpä pukeudumme tyyliviikon viimeisenä päivänä juhlavasti Viron trikolorin värein siniseen,
mustaan ja valkeaan.
KUULUMISIA LASNAMÄELTÄ

Seurakuntaa perustava työmme Lasnamäellä etenee. Joulun alla saimme iloisia uutisia
Joutjärven seurakunnasta, jossa tehtiin päätös ottaa Lasnamäen seurakunta ystävyysseurakunnaksi. Ja toinenkin ilonaihe seurakunnallamme oli, sillä musiikinopettaja Samuel
Reinaru otti lapsi- ja nuorisotyön vastuulleen. Tuntuu siltä, että nuoret ovat löytäneet
kellaritilamme Lasnamäellä! Suuri rukousaihe on edelleen paikallisen pastorin löytäminen.
Erään Tallinnan rovastikunnan teologin kanssa keskusteluja
on jo käyty, mutta vielä mitään varmaa ei ole. Kevään
mittaan meillä on paljon neuvotteluja kirkon johdon kanssa.
Niissä tarvitaan viisautta ja johdatusta, jotta yhteinen näky
luterilaisesta seurakuntatyöstä Lasnamäellä löytyisi.
Rukoillaan yhdessä Lasnamäen ja Viron kirkon paimenten
puolesta.

Kiitos, että olet kanssamme
Suuressa mukana!
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