Vantaalla joulukuussa 2007

Joulutervehdys Vantaan Metsolasta
Vuosi on jälleen vierähtänyt viime joulusta. Tämän vuoden aloitimme Lemmenjoella, Ilmavoimien
majalla, yhdessä tyttäriemme Eijan ja Eevan perheiden kanssa. Nautimme lapin kaamoksesta ja lumisesta
joulunajasta. Kalevi ei tällä kertaa löytänyt koskikaroja Lemmenjoen sulapaikoista. Keijo-poika sen
sijaan pääsi tutustumaan pulkkailun ihmeelliseen maailmaan.
Joulua tässä odottelemme. Tänään vietämme Karjala-talolla
metsäpirttiläisten ja sakkolalaisten yhteistä pikkujoulujuhlaa. Lunta
odottelemme. Toisihan se tullessaan valkeutta näihin pimeisiin päiviin.
Tämä vuosi on tarjonnut meille monenlaisia tapahtumia. Pirkko piti
sapattivuoden töistä ja aloitti pari viikkoa sitten uuden virkasuhteen
puolustusvoimissa, nyt kuvakeskuksessa osastosihteerin tehtävissä.
Työpiste on kiinnostava jo pelkästään harrastuksemme takia. Tarjoaahan
se samalla mahdollisuuden tutustua myös vanhaan, sodanaikaiseen
aineistoon.
Eija ja Jukka ilmoittivat alkuvuodesta viettävänsä häitä toukokuun
alussa. Vunukkamme Keijo on nyt puolitoistavuotias. Häntä kiinnostavat
kaikki asiat. Kännykät, avaimet, mummon käsilaukku ja kaikenlaiset
lelut ovat aina tarkastelun kohteena. Ensimmäiset sanat 'äitä', 'äijä',
'mumo', 'ä' (= isä) ja 'anna' tulevat iloisesti huulilta. Olemme saaneet
täysin rinnoin opetella isovanhemmuuden antoisaa tehtävää ja seurata
läheltä vunukan kasvua.
Myös Esa ja Eeva yllättivät meidät heti juhannuksen jälkeen. Molemmat kertoivat tulevista häistään.
Esan ja Angelinen häät pidettiin elokuussa Singaporessa. Oli hienoa päästä seuraamaan häämenoja
meille niin uudessa kulttuuriympäristössä. Ulkona oli kaiken aikaa + 30 astetta. Itse häätapahtuma
vietettiin paikallisessa virastotalon 60. kerroksessa. Läsnä oli noin 30 vierasta. Kiitollisina palasimme
parin lomapäivän jälkeen kotimaahan. Esa on edelleen töissä Wienissä ja Angeline ahertaa yhä
Singaporessa. Yhteisen kodin sijainti on vielä hakusassa.
Eevan ja Jannen häät pidettiin kuukautta myöhemmin syyskuun alussa täällä kotiseudulla. Morsian oli
kaunis ja sulhanen tosi tyylikäs. Kaukaisimmat vieraat tulivat Kaliforniasta asti. Eeva ja Janne asuvat
edelleen Kannelmäessä ja hoitavat omaa ”pienokaistaan” Frodo-koiraa. Janne jatkaa edelleen NokiaSiemensin palveluksessa ja Eeva opettaa Helsingin Työväenopistossa. Jouluksi he lähtevät häämatkalle
Thaimaahan.
Näin nuoremme ovat siirtyneet tähän keski-ikäisten säätyyn. Jokainen ehti ohittaa 30 v merkkipaalun
ennen avioitumista. Meidän ikäluokkamme oli aikoinaan selvästi nopeampi tässä suhteessa.
Kalevi on edelleen töissä pääesikunnassa tietoturvapäällikkönä. Kiirettä on riittänyt koko vuoden ajan.
Vapaa-ajan harrastus sukututkimuksen ja karjalaisuuden parissa on edelleen voimakas.
Olemme entiseen malliin käyneet useaan otteeseen isiemme ja äitiemme kotiseudulla Kannaksella.
Karjalaisuuden oheen on yhä voimakkaammin tullut myös inkeriläisyyden tunnistaminen. Kesäkuussa
vietimme yhdessä Inkerikeskuksen kanssa yhteisen leirin Pietarin – Raudun seuduilla. Tapasimme
Venäjällä asuvia inkeriläisnuoria. Tiedostimme yhteiset taustamme. Saimme esitellä Saaralle (Kalevin
veljen tytär) ja Alinalle (Pirkon työkaverin tytär Nastolasta) Pietaria ja Inkeriä, heidän mummojensa
asuinalueita. Ja kaiken lisäksi ehdimme useaan otteeseen nauttia myös kesämökin rauhasta.
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