Vantaalla joulukuussa 2008

Joulutervehdys Vantaan Metsolasta
Joulu on ovella ja maassa rauha. Tosin huolta arkipäivän touhuihin ovat nostattaneet uutiset alkavasta
talouslamasta. Mekin olemme valmistautumassa joulun viettoon. Mielessämme ovat pyörineet 69 vuoden
takaiset tapahtumat. Tuolloin vanhempamme viettivät joulua evakossa ja rintamalla. Kodit olivat jääneet
sodan jalkoihin kauas Karjalaan.
Kulunut vuosi on vierähtänyt nopeasti. Iän myötä vuodet käyvät aina vain lyhyemmiksi. Pirkko on
uudessa työpaikassa saanut vahvan otteen työelämään. Puolustusvoimien kuvakeskus on tarjonnut
monenlaista haasteellista tehtävää. Kevätkauden suuri projekti oli puolustusvoimia esittävän
multimediatuotteen parissa työskentely. Siitä syntyi upea DVD, joka kertoo puolustusvoimien 90vuotisesta historiasta varusmiehen silmin. Oman mielenkiintonsa työhön on tuonut Kuvakeskuksen laaja
sodanaikainen kokoelma, jonka myötä Kivennavan ja Metsäpirtin kuvamateriaali on tullut tutuksi.
Kalevi laihtui kevätkauden aikana 15
kg. Syynä tähän oli työpaikkalääkärin
kehotus 'pitää huolta terveydestä'.
Taustalla oli sokeritautiin altistuminen,
jota on nyt menetyksekkäästi hoidettu
liikunnan, ruokailun ja lääkkeiden
avulla. Mieliala on ollut usein alhaalla,
kun työt ja harrastukset eivät tahdo
sujua entiseen tahtiin. Aika rientää ja
tulosta syntyy aina vain hitaammin.
Keväällä täyttyi 60 vuotta. Juhlat jäivät
tällä kertaa väliin, kun Kalevin äiti
siirtyi ajasta ikuisuuteen samaan
aikaan. Kiitokset itse kullekin, jotka
tuolloin muistivat ja ihmettelivät, kun
ei mitään juhlakutsuja tullut.

Kalevi, Raimo, Simo ja Pirkko Tapparissa 6.7.2008, Simo ja Anna-Liisa Hyytiän
kotitalon luona. Mukana olivat myös Raimon ja Simon puolisot, Anneli ja Jaana.

Olemme molemmat jatkaneet tutuksi
tulleita harrastuksiamme. Karjala on edelleen numero yksi. Pirkko toimii Kivennapaseuran hallituksessa
ja toimittaa Kivennapalainen-lehteä. Kalevi luotsaa Metsäpirtti Seuraa, joka on suurien haasteiden edessä.
Karjalan Kannaksella vierailimme muutaman kerran. Metsäpirtti juhlat vietettiin heinäkuun alussa rajan
toisella puolen ja Pirkko junaili Metsäpirtti Seuran juhlamatkan. Pitkästä aikaa saimme viettää runsaasti
aikaa kesämökillämme Korpilahdella. Siellä kunnostimme mökin katon Rauno Jaakkolan tuella. Saimme
myös uuden toimivan alaterassin saunan eteen.
Suurta iloa olemme saaneet kokea jälkikasvumme kautta. Esa ja Angeline
kävivät vahvistamassa avioliittonsa Tuusulan kirkossa (hääthän olivat vuotta
aiemmin Singaporessa). Tapahtumaa juhlimme arvokkaasti Tuusulan
upseerikerholla. Esa ja Angeline asuvat nyt Wienissä, jonne Angeline muutti
kesän lopulla.
Syyskuun 23. päivänä saimme toisen vunukan, ihanan pienen tytön, jolle
vanhempansa Eija ja Jukka antoivat muutama viikko sitten nimeksi Elisa
Anna Johanna. Isoveli Keijo oli odottanut siskoa pitkän aikaa. Nyt hän odottaa
Elisasta leikkikaveria, mutta pikkusisko ei ole vielä ollut kovin innostunut
asiasta. Ehkä vuoden päästä tilanne on jo toinen. Keijo on kasvanut vuoden
aikana reippaaksi pojaksi, joka kyselee kaiken aikaa. Tiedon halu on valtava.
Eeva ja Janne asuvat edelleen Kannelmäessä ja hoitavat omaa
”pienokaistaan” Frodo-koiraa. Molemmat ovat vahvasti kiinni työelämässä.
Töitä riittää iltamyöhään viikonloppuja myöten. Kesäloma Amerikan
mantereella toi tähän kaivatun katkon.

Rauhallista ja siunattua Joulun aikaa ja Onnellista Uutta vuotta
toivottaen

Pirkko ja Kalevi

Keijo ja Elisa kastejuhlissa 23.11.2008

