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TERVEISET LASNAMÄELTÄ!

Tai oikeastaan Pohjois-Savosta :) Vierailemme nimittäin
tänään Iisalmen seurakunnassa ja huomenna pääsemme
aloittamaan kauan odotetun kesäloman. Tässä teille vielä
kevään tärkeimmät tapahtumat lastemme silmin. Kiitos teistä
jokaisesta ja rukouksistanne!
NOAN ARKKI

Minulle tämän kevään yksi ehdottomista kohokohdista oli
koulun Hollanti-projekti. Projekti kokosi yhteen useita
oppiaineita ja siihen pääsi osallistumaan 15 oppilasta 7. ja 8.
luokilta. Helmikuussa meillä majoittui kaksi hollantilaista poikaa viikon oppilasvaihdon
ajan. Huhtikuussa oli meidän vuoromme matkustaa Rotterdamiin. Viikon aikana ehdimme
kokea ja nähdä paljon, olisin mielelläni jäänyt Hollantiin asumaan :) Kevään aikana olemme
olleet koko perhe ainakin osan viikonlopusta Lasnamäellä. Välillä se on tietysti harmittanut
ja väsyttänyt, mutta osa touhuista on ollut mukavaakin. Olen tykännyt siitä, että
seurakunnassamme käyvä Kaarel on opettanut minulle tekniikkajuttuja. Olen huolehtinut
jumalanpalvelusten ja Kiviklubi-iltojen Facebook Liven teosta jo lähes itsenäisesti.
NOOMIN NYYTTI

Koko talvikauden jatkunut kova uurastukseni palkittiin toukukuun lopussa – tulin rullaluistelukisoissa kolmanneksi! Tavoitteeni oli päästä palkintosijoille, vaikka olinkin juuri
kisoja ennen sairaana enkä päässyt treeneihin ollenkaan. Erityisen mukavan kisapäivästä
teki se, että juuri edellisenä sunnuntaina Lasnamäellä vietettiin viimeistä Markuksen
messua ja se tarkoitti sitä, että perhe pääsi minua kannustamaan! Tavallisesti
sunnuntaipäiväni ovat olleet aika haipakkaa. Aamulla olemme olleet Suomi-koulussa
opiskelemassa suomea. Päiväruoan jälkeen olen mennyt rullaluistelutreeneihin muun
perheen jatkaessa matkaa Pae palvekodaan jumalanpalvelusta valmistelemaan. Äiti on
hakenut minut sitten kesken treenien Lasnamäelle, jotta minäkin olen päässyt jumikseen ja
Noan, Nerin ja Kaarelin kanssa tekniikkapöydän taakse hoitelemaan ääntä, valoja ja
Keynotea.

LAPPALAISET
NERIN TUIKUT

Minun pianoni sanoi tänä keväänä lopulta
työsopimuksensa irti. Tuovisen perhe lahjoitti sen
meille palatessaan Virosta Suomeen ja se oli jo ehtinyt
muuttaa monet kerrat. Viimeisinä aikoina se ei enää
tahtonut pysyä vireessä ja kun piano-opettajani sanoi,
että tarvitsisin paremman soittimen jotta
soittotekniikkani kehittyisi, päättivät äiti ja isi hankkia
sellaisen minulle. Uuden pianon löytäminen on
osoittautunut vähän haasteelliseksi sillä minulle sopivia
on ollut tarjolla ihan hurjan vähän ja aina joku toinen on
ehtinyt ostaa ne ennen meitä. Onneksi olen päässyt harjoittelemaan pianoläksyjä
Lasnamäelle. Sunnuntait ovatkin olleet pianonsoittopäiviä sen lisäksi, että olen ahkerasti
ollut mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa.
Kevään aikana on ollut muutakin jännitettävää kuin uusi piano. Meidän perheelle oli
nimittäin myönnetty Suomen sosiaaliturvassa pysymistä tähän kesään saakka.
Kansanlähetys anoi siihen jatkoa kesään 2019, jolloin olemme asuneet Virossa yhtämittaa
viisi vuotta, joka on maksimiaika jonka voi asua toisessa EU maassa yhteen menoon. Päätös
viipyi pitkään ja äiti ja isi alkoivat jo miettiä varasuunnitelmia sitä silmällä pitäen, että
jatkoa ei saadakaan. Me lapset surimme jo sitä, että joudumme jättämään ystävät, kodin,
tutun koulun ja harrastukset ja muuttamaan joksikin aikaa Suomeen. Lopulta, viime
perjantaina postilaatikossa odotti kirje Eläketurvakeskukselta. Saimme kuin saimmekin
jatkoa kesään 2019 asti! Juhlimme päätöstä tilaamalla pizzaa. Se hyöty päätöksen
viipymisestä kyllä oli, että ehdimme jo
valmistautua muuttamaan heti kesäkuun alussa
Suomeen jottaa voisimme muuttaa takaisin Viroon
jouluksi… Nyt pääsemme nimittäin muutaman
päivän aikaisemmin kesälomalle kuin
koulukaverimme :)
NURIAN SÄTEET

Elinpiirini on näin tokaluokan keväänä laajentunut
kohisemalla. Kuljen kodin lähistöllä sisarusten ja
kavereiden kanssa. On ihanaa, kun on omia kavereita, joiden kanssa voi leikkiä, yökyläillä ja
keksiä tanssiesityksiä. Noa, Noomi ja Neri käyvät jo kaupoissa ja leﬀassa kavereidensa
kanssa. Minäkin olen jo kauan tahtonut ja loppukeväästä äiti veikin minut ystäväni kanssa
Viimsin kauppakeskukseen, jossa me sitten kiertelimme kauppoja ja ostimme pikkujuttuja
omilla rahoillamme. Kerran pääsin Nerinkin kanssa ja silloin kävimme syömässä
hampurilaiset!
Kuluneen kevään juhlahetki minulle oli King’s Kids ryhmän pääsiäisaktio, joka järjestettiin
Lasnamäellä. Pidän kovasti heidän esityksistään ja tutussa ryhmässä on paljon kavereita.
Parasta kuitenkin oli se, että ryhmän mukana saimme vieraaksemme Mirkun, joka oli
meillä toissatalven KV-linjan harjoittelijana. Pian aktion jälkeen saimme mukavaa postia;
kutsun Mirkun ja Erkan häihin! Odotan niitä jo kovasti, sillä ne ovat ensimmäiset häät,
joihin pääsen. Kysyn äidiltä viikoittain, olemmeko ilmoittautuneet juhlaan ja kuinka kauan
häitä pitää vielä odottaa :)

Siunattua kesää ja kiitos taloudellisesta tuestasi ja rukouksistasi!
Mirva, Kai, Noa, Noomi, Neri ja Nuria Lappalainen

