Hyvät Kesäpirtti Ystävät,
joka ei vielä tunne meitä, olen Norbert ja tuolla on vaimoni Brigitte. Valitettavasti
emme vieläkään osaa hyvin suomea, mutta haluamme sanoa joitakin
tervehdyksen tämän juhlapäivän yhteydessä. Toivottavasti ymmärrätte vähän.
90 vuotta sitten oli joitakin älykkäitä naisia ja miehiä, jotka perustivat tämän
yhdistyksen. Tänään tiedämme sen tällä nimellä Tampereen Seudun
Työväenopiston Opiskelijat Ry. Sillä on paljon sitoutumista ja todennäköisesti
vaikeita olosuhteita vuosien varrella. Tämä tekee Kesäpirtti meille tänään.
Tiedämme, että Sampolassa on kattava teksti- ja kuva-arkisto menneisyydestä.
Mielestämme se ansaitsee kunnioitusta ja haluamme säilyttää ne tulevaisuuteen.
Olisi hienoa, jos vuoden 2029 100-vuotisjuhlassa meillä olisi historiikki. Ehkä
paikallisessa yliopistossa on henkilö, joka voisi käyttää aineistoa esimerkiksi gradun
aiheena.
Brigitte ja minä tulimme tänne lapsillemme vuonna 1987. Kaksi vuotta
myöhemmin meillä oli tilaisuus osallistua 60-vuotisjuhliin, joka oli hyvin muistettu
tanssi- ja laulu esityksestä Likki lakki laiva tuli rantaan. Lapset, olivat pukeutuneet
valkoiseen ja siniseen, maan väreihin. Torsti Lahti ja Anne Mattila johtivat meidät
tämän auringonpaisteisen päivän läpi.
Sirkka-Liisa oli pian sen jälkeen uusi isäntä. Hän johti Kesäpirttiä monta vuotta
omistautuen ja menestyksekkäästi johtaen vuosien varrella, Kesäpirtin 70
vuotisjuhlaan.
Vuonna 2001 Matti aloitti isäntänä. Hänen ohjauksen ja Pirttiläisten voimakkaan
tuen ansiosta Kesäpirtti pystyi laajentamaan uusia keittiötiloja 2007.
Meillä oli 80-vuotisjuhlissa aurinkoinen päivä, hyvää ruokaa ja juomaa, laulua ja
tanssia. Olimme erityisen vaikuttuneita naisten muotinäytöksestä. Historiallisissa
puvuissa he osoittivat meille viime vuosikymmenten muodin.
Nyt olemme saapuneet vuoteen 2019. Olemme kuulleet, että Matti on siirtämässä
ohjaksia nuoremmille käsille. Häntä kiitetään omistautuneisuudestaan. Kiitos
tietysti hänen vaimolleen Ninnille, joka antoi hänelle mahdollisuuden.
On erittäin ilahduttavaa, että monet nuoret palaavat Kesäpirtille. Juuri tämä
sukupolvi on saanut viettää lapsuutensa täällä. He kaikki pyrkivät innostamaan
myös kumppaneitaan tähän kauniiseen paikkaan. Olemme varmoja, että nämä
nuoret jatkavat menestyksekkäästi ja ylläpitävät Kesäpirttiä meille kaikille. Siksi
toivotamme heille paljon voimaa ja kaikkea hyvää.
Brigitte ja minä, toivotamme teille kaikille mukavaa juhlapäivää. Se pysyy
varmasti muistissamme. Meillä on henkilökohtainen toive, joka toivottavasti
toteutuu. Haluaisimme ottaa osaa myös nuorten naisten joukkoon 77-vuotiaana
ja nuorien miesten 81-vuotiaana 100-vuotisjuhlilla.
Paljon Onnea!

