Nastola 15.12.2002

Hyvät sukulaiset ja ystävät, lämmin talvinen tervehdys!
Tänään on sunnuntai-ilta ja jouluun on enää noin viikko.
Luvattoman vähän olemme ehtineet ja jaksaneet pitää yhteyttä, siksi
haluamme näin kirjeen välityksellä kertoa jotain kuluneen vuoden
tapahtumista. Elämäämme on mahtunut juhlaa ja arkea, kirkkaita ja
valoisia värisävyjä tummien ja joskus raskaidenkin hetkien lomassa.
Siis elämän tuntua.
Kalevilla on riittänyt kiirettä yllin kyllin työssään
Pääesikunnan turvallisuusosastolla ja Pirkko on ollut koko vuoden
sairauslomalla. Toki harrastukset, Metsäpirtti Seura ja Kivennapaseura
sekä monet sukututkimukset , ovat tarjonneet vaihtelua ja haastetta
arkirutiinien ohessa.
”Tasakymppejä” on kertynyt tälle vuodelle ihan
kiitettävästi. Vuosi 2002 alkoi 30-vuotishääpäivämme merkeissä.
Juhlimme tuota tapahtumaa yhdessä perhepiirimme kanssa Nastolassa.
Helmikuussa Pirkon vanhemmat viettivät kultahäitään Heinolassa.
Elokuussa oli Pirkon vuoro juhlia; 50 vuotta tuli täyteen. Olimme
kutsuneet kotiimme lähipiirimme, Pirkon sukulaiset ja ystävät.
Kiitokset teille kaikille tuon merkkipäivän muistamisesta. Valokuvia
synttäreistä ja monesta muustakin löytyy kotisivuiltamme
(http://karjala.dyndns.org/). Lokakuussa Liisa-mummo täytti 70 vuotta,
ja taas kokoonnuimme Heinolaan. Juhlavuoden päätti esikoisemme
Esa. Hänen kolmekymppisiään juhlimme itsenäisyyspäivän tienoilla
Espoossa.
Kesäkauden aikana kävimme usein yhdessä ja erikseen
Kannaksella. Matkat suuntautuivat usein Metsäpirtin suuntaan, sillä
heinäkuun alussa vietettiin Metsäpirtissä pitäjäjuhlia ja vihittiin
uudestaan komea lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki. Juhlien
moninaiset järjestelyt tarjosivat Pirkolle ja Pesosen Ilmille monta
muistorikasta
seikkailua pitkin poikin Kannasta. Pirkko kartanlukijana ja Ilmi ratissa

naiset tutustuivat entiseen ja ehkäpä tulevaankin kotiseutuun. Ja aina
matkojen välillä korjasimme/korjautimme taloamme ja laitoimme
pihapiiriä kuntoon.
--Esa asuu edelleen Espoossa ja työskentelee Teknillisessä
korkeakoulussa erikoistutkijana. Virkistävää kansainvälisyyttä
perheeseemme on tuonut Esan singaporelainen ystävätär Angeline.
Hän opiskelee kaupallisia aineita englantilaisessa yliopistossa.
Eijalle kulunut vuosi on tuonut mukaan uudet ja
haastavat työtehtävät puolustushallinnon kehittämistehtävissä. Hän
asuu nykyisin Helsingin Kontulassa, sillä kesällä Tomi ja Eija päättivät
muuttaa erilleen.
Eeva ja Pekka asuvat edelleen Helsingin Puotilassa. Eeva
toimii Työväenopiston opettajana ja ”sivutoimisena” opiskelijana
TKK:ssa. Kesällä hänellä oli ensimmäinen opintoihin liittyvä
työharjoittelu, Eeva tutustui kunnalliseen yhdyskuntarakentamiseen
Helsingin rakennusviraston työnjohtajana.
Rauhallista joulua ja siunattua tulevaa vuotta toivottaen
Pirkko ja Kalevi

Laatokan aallot pauhaavat Saunasaaren rannassa.

