Vantaalla joulukuussa 2006

Rakkaat sukulaiset, ystävät
Haluamme lähettää joulutervehdyksemme teille kaikille näin kirjeessä ja samalla kertoa välähdyksiä
kuluneen vuoden tapahtumista. Viime vuonnahan emme saaneet joulukirjettämme valmiiksi lainkaan,
mikä varmaan aiheutti ihmettelyä.
Juuri tällä hetkellä ei täällä Vantaalla kovin jouluiselta näytä. Lumeton, lauha syyssää ja pimeät illat ovat
olleet viime viikkojen arkea. On ollut aika miettiä kulunutta vuotta ja siinä sivussa menneitä
vuosikymmeniä. Muutama päivä sitten saimme uuden havainnon esivanhemmista. Pitkään kadoksissa
ollut Juho Lagström (Pirkon isänäidinisä) löytyi vuoden 1918 pakolaisia käsittelevästä tutkimuksesta.
Tutkimusraportissa kerrottiin hänen paenneen Ruotsiin noissa melskeissä. Tästä saimme uuden innon
jatkoselvitysten tekemiseksi.
Tämä vuosi on ollut vaihderikas vuosi. Olemme vuosien odotuksen
jälkeen päässeet uuteen vaiheeseen elämässämme – meistä on tullut
äijä ja mummo! Tämä hieno kokemus täyttyi 1.7. Eijan ja Jukan
esikoisen, Keijo Juhanin syntymän johdosta. Nyt sitä on sitten
opeteltu tätä isovanhemmuutta. On se vain hienoa aikaa. Vunukka
on kasvanut jo puolen vuoden ikään. Vauvasta on kasvanut ihanasti
hymyilevä ja jokelteleva nuori miehen alku. Joulupyhien jälkeen
lähdemme Eijan ja Eevan perheiden kanssa Ilmavoimien
lapinmajalle Lemmenjoelle tutustumaan talvikaamokseen ja
keräämään voimaa ensi vuodelle.
Kalevi on edelleen töissä pääesikunnassa tietoturvapäällikkönä.
Pirkko irtautui vihdoin ja viimein Nastolan seurakunnasta ja sai
keväällä mielenkiintoisen haasteen Kamera-lehden väliaikaisena
toimistopäällikkönä. Tämä työ toi aivan uutta puhtia elämäämme.
Työ pienessä seurassa on ollut monipuolista, uusien asioiden
oppimista ja uusien kontaktien luomista. Kiirettä on riittänyt koko
vuoden ajan. Siinä sivussa olemme käyneet Kivennavalla ja
Metsäpirtissä muutaman kerran, Pirkko myös Pietarissa asti. Ja pari
viikkoa vanhenimme myös kesämökillä.
Nuoret aikuisemme ovat maailmalla. Esa siirtyi jo viime vuoden
puolella Norjaan, Trondheimiin, jossa toimi tutkijana. Ja nyt joulukuun alussa hänelle avautui uusi
tehtävä Itävallan Wienissä. Siellä hän toimii tutkimusryhmässä, jossa ainakin yhtenä kohteena ovat 3Gpuhelinverkkojen tekniset ratkaisut. Miniäkandimme Angeline asuu Singaporessa. Eijaliisa ja Jukka
asuvat omassa kotitalossaan Vantaan Päiväkummussa. Heidän toimintojensa keskipisteenä on siis ihana,
suurisilmäinen Keijo Juhani, jonka kasvua seurataan myös mielenkiinnolla molempien isovanhempien
toimesta. Eeva kihlautui Jannen kanssa syyskuussa Saana- tunturilla. Heillä on kaunis koti Helsingin
Kannelmäessä. Eeva on jatkanut tietotekniikan opettamista edellisten vuosien tapaan. Internetissä Eevan
käsialan jälkiä löytyy vaikkapa osoitteesta www.tilkkutakki.com. Eevan ja Jannen pienokaisena on 4vuotias Frodo-koira.
Tuleva joulunaika kokoaa nyt vain osan lähiperheestämme meille kotiin. Mutta onneksi nämä
tietoliikenneyhteydet ovat niin hyviä, että varmastikin voimme toivottaa toinen toisillemme hyvää
aattoiltaa virtuaaliyhteyksien avulla.
Toivomme Sinulle ja perheellesi oikein rauhallista, siunattua joulua sekä kaikkea hyvää tulevalle
vuodelle.
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