Vantaalla joulukuussa 2009

Joulutervehdys Vantaan Metsolasta
Joulu on jälleen ovella ja maassa rauha. Talouslama
on syventynyt vuoden mittaan. Itse emme ole sitä
vielä tunteneet. Onneksi meillä molemmilla on ollut
mahdollisuus antaa oma panoksemme yhteiskuntam
me turvallisuuden edistämiseen puolustusvoimien
palveluksessa. Siitä kiitos työnantajallemme. Olem
me saaneet valmistautua turvallisin mielin joulun
viettoon. Mielessämme ovat pyörineet 70 vuoden ta
kaiset tapahtumat. Pirkon aloitteesta ja innovoinnin
pohjalta järjestettiin Karjalatalolla Helsingissä
Pirkkotonttu terassilla 21.12.2009
05.12.2009 talvisotaseminaari 'Antinpäivän aamu
'Taitaa tulla valkoinen joulu'
1939', jossa käsiteltiin silloisen rajan luona asuneen
väestön tuntoja ja kokemuksia. Tilaisuudessa oli ilo kuunnella myös
97 v sakkolalaisen Yrjö Raaskan muistoja 70 v takaa. Ja kun muiste
taan, että Suomen itsenäistymisestä on kulunut 90 v, niin osa siihen
aikaan lapsuuttaan eläneistä ihmisistä on yhä edelleen keskuudessam
me kertomassa meille niistä uhrauksista ja yhteishengestä, jota kan
samme on kohdannut noustessaan kansakuntien joukkoon.
Mummo odottaa jouluaattona
Pirkko on työskennellyt edelleen Kuvakeskuksessa, Helsingin Sör
lapsia ja vunukoita
näisissä. Oman mielenkiintonsa työhön on tuonut Kuvakeskuksen
laaja sodanaikainen kokoelma, jonka myötä Kivennavan ja Metsäpir
tin kuvamateriaali on tullut tutuksi. Useat pienet sairaudet ovat olleet läsnä päivittäisessä elämässä. Al
kusyksystä poistettiin sappikivet, jotka olivat aiheuttaneet voimakkaita kipuja pitkin kesää. Mutta näin
joulun alla elämä näyttää jälleen parhaimmat puolensa. Keväällä Pirkkoa kohtasi suuri suru, kun Veikko
pappa jätti maallisen taipaleensa pitkän vaikean sairauden murtamana. Monien vaiheiden jälkeen Liisa
mummo päätti muuttaa Heinolasta tänne Vantaalle. Ja tämä muutto toteutui sopivasti juuri ennen joulua.
Kalevi on nyt toiminut jo 10 v tietoturvapäällikkönä. Työmaalla ovat edessä suuret haasteet. Tietotyön
osuus ja painoarvo kasvavat kaiken aikaa. Kehittämisen ja toiminnan tulee olla turvallista. Liikunta on
tahtonut jäädä liian vähälle, mutta onneksi ruokavalion avulla paino on pysynyt oikeissa lukemissa. Mut
ta väsymys tahtoo ottaa vallan. Useasti on käynyt mielessä osaaikatyöhön siirtyminen.
Olemme molemmat jatkaneet tutuksi tulleita harrastuksiamme. Karjala on edelleen numero yksi. Pirkko
toimii Kivennapaseuran hallituksessa ja toimittaa Kivennapalainenlehteä. Kalevi luotsaa Metsäpirtti
Seuraa. Karjalan Kannas veti meitä jälleen puoleensa. Teimme tänä vuonna 4 matkaa esipolvien elinym
päristöön. Erityisesti jäi mieliin matka Kaukolaan, jonne Kalevi suunnisti yhdessä Jukkavävyn kanssa.
Kävimme katsomassa Jukan isän kotiseutuja. Ehdimme myös viettää aikaa kesämökillämme Korpilahdel
la. Siellä riittää askartelemista jokaiselle päivälle. Saapa nähdä, milloin saamme sen esiteltävään kuntoon.
Esa ja Angeline muuttivat kesällä Itävallasta Suomeen ja hankkivat itselleen kodin Espoon Tapiolasta.
Esa sai työpaikan Teknillisestä Korkeakoulusta, tulevasta Aaltoyliopistosta. Angeline kävi kesällä van
hempiensa luona Singaporessa. Ja nyt on aika opetella suomen kieltä.
Eija ja Jukka asuvat Vantaan Päiväkummussa. Keijo täytti kesällä 3 vuotta ja Elisa syksyllä vuoden.
Vunukat ovat käyneet katsomassa meitä isovanhempia ahkerasti. Keijo haluaa aina päästä äijän kanssa
saunaan ja leikkimään. Elisa on syksyn mittaan opetellut ensi askeleita, mutta rohkeus kävellä ilman tu
kea on ollut haussa viime päiviin asti. Ensimmäinen sana oli äijä, josta äijä on todella ylpeä.
Eeva ja Janne asuvat edelleen Kannelmäessä yhdessä Frodokoiransa kanssa. Työ on pitänyt heidät mo
lemmat kiireisinä koko vuoden. Lomaaikojaan he ovat viettäneet enimmäkseen Hartolassa, jonne Jannen
isä rakensi heille oman aittarakennuksen.
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