
HAMSTERI 
FEBRUARY 15, 2004   

Hamsterikuva! 

 
 

ESPOON ISO-VASIKKASAARI 
FEBRUARY 22, 2004   

Hei, 
Iso-Vasikkasaaren kahvila “Gula Villan” on auki viikonloppuisin klo 11-17, jos suotuisa 
ilma. Kuva on otettu MMS-puhelimella. 

 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/02/15/hamsteri/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/02/22/espoon-iso-vasikkasaari/
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/Farkkuhamsteri.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/psc_nokia.jpg


LASKIAISAUTO A3 QUATTRO 3.2 
FEBRUARY 23, 2004   

Hei, 
laskiaistiistain menopeli. Palautettava illalla takaisin. 

 

 

MAALISKUUN HANGELLA 
MARCH 7, 2004   

Pirkko reippailee Espoon saaristossa! 

 
 

NEW YORK, MAALISKUUSSA 
APRIL 6, 2004   

Klikkaa valokuviin tästä! 
 

PURJEHDUSKUVIA KREIKASTA 
JUNE 11, 2004   

 
Katso kuva-albumi tästä! 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/02/23/laskiaisauto-a3-quattro-32/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/03/07/maaliskuun-hangella/
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https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/06/11/purjehduskuvia-kreikasta/
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https://href.li/?https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipOO4ei4n-kMcX_97R3UYGe8z0ItQ-z7n2VnYE5K
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/Quatro3.2.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/psc_hiihto.jpg


ELOKUU 
AUGUST 13, 2004   

Elokuussa ollaan vielä merellä viikonloppuja. 
Elokuussa tehdään puutarhatöitä – pensasaidat ja puut ovat tänä kesänä kasvaneet tosi 
paljon. 
Elokuussa on jo töissä täysi rähinä päällä. 
Elokuussa mietitään ilmoittauduttaisiinko syksyllä jollekin kursseille. 

Elokuussa perheeseemme tuli uusi perheenjäsen – hamsterinaaras, joka eilen ristittiin 
Naksuksi. 
Naksu on syntynyt 30.6.2004 – eli on nyt 6 viikkoa ja 2 päivää vanha. 
 

SYKSYLLÄ ALOITETAAN UUSIA JUTTUJA! 
AUGUST 17, 2004   

Ilmoittauduin tänään Hankenin Portfolio Management -kurssille (öppna Hanken). 
Katso halutessasi lisätietoja kurssista. 
Innostus aiheeseen on jatkoa vuonna 2003 käymästäni Hankenin PROFIN-H4 -
jatkokoulutuskokonaisuudesta. 
Saa sitten nähdä, että miten intoa riittää kun tentti lähestyy! 

Kummilapsiemmekin koulut Turussa alkoivat tänään, Petra 9v meni 3 luokalle, Satu 15v 
10-luokalle ja Jussi 17v jatkaa lukion toisella vuosikurssilla, kuten veljentyttäreni 
Tiiakin Raisiossa. 

TERVEISIÄ NAKSULTA! 
AUGUST 23, 2004   

Hamsterimme on jo kotiutunut ihan kivasti. Sen uskaltaa jo päästää iltaisin ulkoilemaan 
olohuoneessa ilman, että sitä vahtii koko ajan. Joskus joutuu kyllä vielä opastamaan, 
ettei johtoja ole tarkoitettu pureskeltavaksi … Tällä viikolla se on ensimmäistä kertaa 
Lassen hoidossa yhden illan, kun Pirkko on työmatkalla Brysselissä. 
Tämä sarjakuva ei ole Naksusta, mutta ihan hauska kuitenkin! 

 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/08/13/elokuu/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/08/17/syksylla-aloitetaan-uusia-juttuja/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/08/23/terveisia-naksulta/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/wordpress/wp-content/santeri2.jpg


TPS:N PURJEHDUSKURSSI 
AUGUST 31, 2004   

Turun Pursiseuran elokuinen purjehduskurssi huipentui purjehdusviikonloppuun 
Airistolla. Meriharakka oli mukana yhtenä koulutusveneenä – ja Pirkko veneen 
omistajan ominaisuudessa opastamassa juuri tällä veneellä purjehtimisessa 
(varsinaisen purjehdusopettajan lisäksi). 

 
Timo ruorissa – Taru vielä empii ;-) 

 
Tuntumaa ruoriohjaukseen (osassa koulutusveneitä oli pinnaohjaus) 

 
Kari, pujehdusopettaja Kari Siren ja Immo 

 
Rajakarilla 12 m/s, puuskissa 15 m/s, reipasta luovia, Tarulla tilanne hienosti 
hallinnassa ! 

 
Hiukan ennen rantautumista (ja lopputenttiä) hymy on herkässä … 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/08/31/tpsn-purjehduskurssi/
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/1.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/2_01.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/3.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/4.jpg
https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/5.jpg


 
Sunnuntain vastakäännöksiä kartalla. 

 

SYYSPURJEHDUS 
SEPTEMBER 2, 2004   

 

Petra ja Pirkko Purjehduskaverukset 

Kokista kului 2 päivän 

reissulla 6 x 0,5 litraa! 

Petrakin oli ruorissa moneen otteeseen 

Titanic-leffan innoittamana 

Hyvästi vene, tältä kesältä – taisi jo olla 

kesän viimeinen purjehdus … 

 

SYKSYN VÄREJÄ 
SEPTEMBER 18, 2004   

Vaihteeksi yksi viikonloppu Iirislahdessa eikä Saaristomerellä eikä vielä tänä 
viikonloppuna Venetsiassa … Syksyn sienet Westendin rannan lenkkipolun varrella ovat 
ihan mukavia katsella, vaikkei sienestys ihan jaksa kiinnostaakaan! 
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BASEL II 
SEPTEMBER 22, 2004   

Joko tiedät mikä on Basel II? 
Kävin ottamassa selvää pankkien uusista vakavaraisuus-säädöksistä IIR:n parin päivän 
kurssilla, ihan vaan Pitäjänmäellä. 

 

KUVIA VENETSIASTA 
SEPTEMBER 27, 2004   

 Klikkaa kuvaa! 
 

VIELÄ VENETSIASTA 
OCTOBER 5, 2004   

Petralle toimme tuliaiseksi kissanaamarin  

 
Venetsian kuvia, klikkaa kuvaa! 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/09/22/basel-ii/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/09/27/kuvia-venetsiasta/
https://href.li/?https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipP5eaDbEKKZ174xXYt74rept26xU2JCr3sBDpnc?source=pwa
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/05/viela-venetsiasta/
https://href.li/?https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipP5eaDbEKKZ174xXYt74rept26xU2JCr3sBDpnc?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipP5eaDbEKKZ174xXYt74rept26xU2JCr3sBDpnc?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipP5eaDbEKKZ174xXYt74rept26xU2JCr3sBDpnc?source=pwa


KUVIA NAKSUSTA 
OCTOBER 7, 2004 PSCHILDT 1 COMMENT  

 

 

 
 
ONE THOUGHT ON “KUVIA NAKSUSTA” 

1. Petra 
JANUARY 7, 2005 AT 9:58 PM  

hauskoja kuvia sanokaa terveisiä hampelle 

 

YSTÄVIÄ JA TÖITÄ 
OCTOBER 17, 2004   

Syksyn pimenevät illat on hyvä aika tavata ystäviä ja kerrata vaikka kesän kuulumisia. 
Keskiviikkoiltana tapasin Ilonan, Pirjon ja Marjatan, joiden kanssa olemme pitäneet 
yhtä tavattuamme silloisessa työpaikassamme Orionilla 80-luvulla ja perjantaina 
puimme punaviinin voimalla ajan ilmiöiden 
muuttumista Anchan, Eijan ja Heidin kanssa sitten yhteisten opintojen TKK:lla 70-
luvun lopulla. 
Viikonlopun täyttivätkin sitten syyslomalaiset Satu, Anssi ja Petra Turusta – nuoria 
ystäviä sanotaan nyt sitten vaikka 90-luvulta! 
Töiden puolesta viimeksi kuluneisiin viikkoihin on mahtunut SAPin rahoitusmodulin 
opettamista yhden peruskurssin verran ja SAPin pakettiratkaisun päivitysprojektiin 
osallistumista taloushallinnon osalta. Projektin vetovastuu on Norjassa, osan täistä voi 
tehdä etänä Suomessa, mutta osa tehään fyysisesti yhdessä Nizzassa marraskuun alussa 
– ehkei niinkään huono ajankohta viettää viikko Etelä-Ranskassa! 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/07/kuvia-naksusta/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/author/pschildt/
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https://meriharakka.net/wordpress/wp-content/Hamsteri2.jpg


SUPER/MODEL OF THE WORLD 
OCTOBER 19, 2004   

Vanhin kummityttömme Satu osallistui viikonloppuna Lappeenrannassa 
mallikilpailuihin ja pärjäsi ihan kivasti – Sadusta tuli yleisön suosikkityttö (Satu 
äärimmäisenä oikealla)! 

 
 

UUSI HAMSTERISARJA! 
OCTOBER 24, 2004   

Lauantai-aamuisin voit seurata kolmoskanavalta Hamtaroa 

Petra (ja mekin) seuraamme  
Pirkko ja Lasse 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/19/supermodel-of-the-world/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/24/uusi-hamsterisarja/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/mow2004voittajat.jpg


TIIA, 17 V 
OCTOBER 26, 2004   

Veljentyttäreni, lukiolainen Raisiosta. 
 

 
 

HAPPY HALLOWEEN! 
OCTOBER 26, 2004   

  

 

LISÄÄ SYKSYN KOULUKUVASATOA! 
NOVEMBER 1, 2004  

Petra, 9 v 

 

 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/26/kaunotar-hankin/
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Tiia.JPG
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Tiia.JPG
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/10/26/happy-halloween/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/01/lisaa-syksyn-koulukuvasatoa/
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Tiia.JPG


KEVÄÄSTÄ SYKSYYN 
NOVEMBER 2, 2004   

 

 
Huhtikuussa 

 

 
Lokakuussa 

 

 
Erilainen puu 

 

TILAPÄINEN OSOITTEENMUUTOS 
NOVEMBER 4, 2004  

Tosin voimassa vain 1-5.11.2004  ja vain Pirkon osalta: 

  

SAP Labs France S.A. – Mougins 

Etelä-Ranskan ilmasto oli jopa marraskuussa ihan miellyttävä. Projektin aloittaminen 6-
7 maan edustajien kanssa sen sijaan on melko tahmaista – mutta eiköhän tämä tästä 
vielä selkene! 
Provencen tunnelmia pääsi näkemään lähinnä hotellin kylpyhuoneessa. 

Terveisin, Pirkko 

 

NÖRTIN (JA VAIMON) ELÄMÄÄ 
NOVEMBER 7, 2004  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/02/kevaasta-syksyyn/
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Huhtikuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Huhtikuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Huhtikuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Lokakuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Lokakuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/Lokakuussa.jpg
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/113_1370.JPG
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/113_1370.JPG
https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/113_1370.JPG
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/04/tilapainen-osoitteenmuutos/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/07/nortin-ja-vaimon-elamaa/
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https://href.li/?http://www.meriharakka.net/wordpress/wp-content/113_1370.JPG


Jos olet joskus miettinyt paljonkohan tälläisen kotisivuston ylläpito vaatii aikaa, niin 
kannattaa lukea 3.11. alkaen Viivi ja Wagneria muutama päivä eteenpäin. 
 

HAMSTEREITA JA IHMISIÄ 
NOVEMBER 9, 2004  

Pirkolla ja Naksulla tapaa olla illasta toiseen jatkuva leikkimielinen  ottelu siitä, että 
missä päin asuntoa hamsteri saa liikkua vapaana ollessaan. Keittiö on kodinkoneiden 
takia tavannut olla kiellettyä aluetta ja sinne menoa on rajoitettu erilaisilla pahvi- ja 
lautaesteillä. Naksun ollessa pieni yksi lauta riitti menoa estämään, mutta sitten jonakin 
päivänä Naksu oli kasvanut pituutta niin paljon, että hyppy laudan yli onnistui 
iloisesti! Piste Naksulle. Pirkko yritti sen jälkeen hiukan korkeammalla pahviesteellä, 
jota Naksu sitten puri rikki vaihtelevaan tahtiin, muttei (useimmiten) päässyt keittiöön. 
Pahviesteen paikalleen asettaminen oli kuitenkin työlästä ja pahvin puremisesta syntyi 
roskaa (ja meteliä), joten Pirkko korotti lautaestettä ja Naksun ihmetykseksi, siitä ei 
enää hyppäämällä päässytkään yli. Piste Pirkolle. Eilen illalla kävimme Lassen kanssa 
Tapiolassa Hectorin konsertissa ja Naksun nykyisen akvaarioasumuksen kantena ollut 
seulaverkon palanen jäi lähtökiireissä pois paikaltaan (olemme luulleet, että se on vain 
varmistus, että sen reunat olisivat liian korkeita sille) ja kun sitten palasimme kotiin 
meitä odotti yllätys – akvaario oli tyhjä. Akvaario on sijainnut asuntomme toisessa 
kerroksessa, kaikkien huoneiden väliovet olivat olleet auki, mukaanlukien kylpyhuone 
ja sauna ja 1. kerroksen wc. Aloitimme etsinnät ja Lassen vainu siitä, että kyllä Naksun 
tavoitteena on ollut keittiö osoittautui pienen etsiskelyn jälkeen oikeaksi – 
jääkaappipakastimen alta löytyi yksi reipas ja hyväkuntoinen hamsteri. Olisi 
mielenkiintoista tietää missä kaikkialla se on parituntisen konsertin aikana kierrellyt, 
akvaario oli siis 2. kerroksessa ja keittiömme 1. kerroksessa, eli se on mm. hyppinyt 
iloisesti (?) portaat alas askel askelmalta. Taitaa tällä hetkellä Naksu johtaa Pirkkoa 
taas ainakin parilla pisteellä … 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/09/hamstereita-ja-ihmisia/


VIHDOINKIN VIIKONLOPPU! 
NOVEMBER 13, 2004 PSCHILDT 2 COMMENTS  

Tälläkin viikolla tuli matkailtua – olin 
torstain ja perjantain Walldorfissa 
hakemassa tietoa mm. In-House Cashin 
uusista ominaisuuksista mySAP 
ERP2004:ssa – ja niitähän tuntui olevan! 
Mutta matkailu on kuitenkin aina 
karvan verran rankkaa ja siksi 
viikonloppu taitaa mennä suunnilleen 
kuvan mukaisissa tunnelmissa – 
minulta siis, ei Naksulta ! 

 

2 THOUGHTS ON “VIHDOINKIN VIIKONLOPPU!” 
1. Petra 

JANUARY 7, 2005 AT 9:57 PM  

pirkko mistä oot löytänyt ton hampen kuvan? 

2. ougPirkko 
JANUARY 14, 2005 AT 8:23 PM  

Sain sen sähköpostitse ystävältäni Tuulialta ! 

 

MOOTTORIVENE TALVITELOILLA, VAIHE 
KERRALLAAN ;-) 
NOVEMBER 14, 2004   

   

 

LUNTA JA ROTTIA 
NOVEMBER 20, 2004 PSCHILDT 1 COMMENT  

Tänän satoi Iirislahteen ensimmäisen kerran kunnolla lunta tänä talvena. 
Tänään kummityttömme Petra tuli ensimmäistä kertaa yksin kylään viikonlopuksi 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/13/vihdoinkin-viikonloppu/
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(Turusta). Kävimme tyttöjen, Petran, ja naapurin Meeritin kanssa Heurekassa 
katsomassa mm. rottakoripalloa. 

  

Huomenna Meeritin koululla on joulumyyjäiset. 
– Haa, tilaisuus hankkia piparkakkutalo valmiina ! 

ONE THOUGHT ON “LUNTA JA ROTTIA” 
1. Petra 

NOVEMBER 21, 2004 AT 10:22 AM  

Minäkin olin Heurekassa. 

Petra  

ARKISTA AHERRUSTA 
NOVEMBER 22, 2004   

Jottei tuntuisi siltä, että elämä on pelkkiä viikonloppuja (kun ei se valitettavasti sitä ole 
;-)) niin pari sanaa välillä työrintamaltakin. 
Lähikuukaudet töissä jakautuvat osaltani monen asian kesken: Nizzassa aloitettu 
sisäinen mySAP ERP2004 päivitysprojekti työllistänee vielä loppuvuoden muutaman 
päivän viikossa, päivän verran viikossa paneudun Sisäisen pankin päivityskuvioon 
Keskolla ja päivän verran viikossa Elisan käyttöomaisuuden lataamisen valmisteluun. 
Lisäksi joulukuun alussa opetan Espoossa avoimen kurssin Financial Closing . 
Ja alkusyksystä aloittamani Portfolio Management-kurssissa Hankenilla lähestyy tentti 
(11.12.) jo sitä ennen olen enemmän tai vähemmän onnistuneesti selvittänyt kurssin 
välikokeet . 
 

MISS CHRISTMAS 
NOVEMBER 28, 2004  

Kummityttömme Sadun menestys mallikilpailuissa jatkuu. Lauantaina oli vuorossa 
Miss Christmas -kilpailun Hyvinkään osakilpailu, jossa Satu tuli 2. perintöprinsessaksi. 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2004/11/20/lunta-ja-rottia/#comment-8
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Tällä kertaa mekin pääsimme kokemaan mallin uraansa aloittelevan tytön arkea: lähtö 
Helsingistä Hyvinkäälle junalla lauantai-iltana klo 19:45, kilpailun 
koreografiaharjoitukset yökerho Divassa klo 21 alkaen, itse kilpailu keskiyöllä 
(trendiasu-, uimapuku- ja iltapukukierrokset) ja sitten palkintojen jaon jälkeen lähtö 

Espooseen (avuliaiden  kummivanhempien kyydissä) klo 01:45 – nukkumaan siis 
klo 03 aamuyöstä. 
Ja – täydet pisteet perintöprinsessalle – aamulla klo 8 keittiössä jo biologian kirjan 
parissa! 

 

1. ADVENTTINA 
NOVEMBER 28, 2004   

  

  

  

Hoosianna, Daavidin poika, kiitetty 
olkoon Hän! 

Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen. 
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, Hoosianna! 
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen. 

(Haukikappelissa 28.11.2004) 

EI KULTTUURIA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ! 
DECEMBER 6, 2004  

Alustava suunnitelmamme käydä itsenäisyyspäivänä katsomassa Edelfelt -näyttely 
Ateneumissa tai Versace -näyttely Design-museossa ei sitten toteutunut, kun 
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huomasimme, että museothan ovat kiinni maanantaisin! 
Mutta ehkä jonain toisena viikonloppuna sitten … 

 

Kulttuuripuolelle kuluneena vuotena meille on kotimaassa kertynyt pari teatterikäyntiä 
(Tunnottomuus, Kvartetti). Teatterissa käyntejä rajoittaa ainakin lippujen saanniin 
haasteellisuus – kumpaankin näistä oli tosi vaikea saada lippuja! 
Konserteissa kävimme pari kertaa (Kraftwerk ja Hector) ja elokuviin ihan 
elokuvateatteriin asti olemme samoin lähteneet pari kertaa (The Day After Tomorrow ja 
Juoksuhaudantie). 
 

VUODEN MATKAILUYHTEENVETO 
DECEMBER 8, 2004  

Tänä vuonna päätimme jättää perinteisen joulukirjeen väliin ja tarjota ystävillemme 
samat asiat (ja vähän muutakin) uudessa muodossa. 
Osa joulukirjeemme perinteistä sisältää on ollut katsaus kuluneen vuoden matkailuun – 
sen kun voisi melkein väittää olevan yksi harrastuksistamme, eli, tässä sitä: 
Maaliskuussa uskalsimme New Yorkiin ensimmäisen kerran syyskuun 11. päivän 
(2001) jälkeen. Toukokuun alussa avasimme purjehduskauden Kreikan vesillä. 
Kesälomalla purjehdimme Saaristomerellä, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Ja Pirkon 
synttärit vietimme tänä vuonna Venetsiassa. Kaikista näistä löytyy kuvia sivumme 
oikean laidan linkeistä. 
Pirkon työmatkat suuntautuivat lähinnä Walldorfiin – kesän mittaan niin usein, että 
Lassekin pääsi viikoksi nauttimaan sikäläisistä peltonäkymistä (mutta myös hiukan 
Heidelbergistä). Myös muutamat muut Euroopan lentokentät tuli katsastettua – mutta 
onneksi matkojen keskipituus pysyi kuitenkin muutamassa päivässä kerrallaan. 
Lasse onnistui välttämään noin kaiken matkailun työn puolesta. 

Ensi vuodelle suunnitelmia on valmiina vasta talviloman osalta. Kummityttöjen Sadun ja 
Petran kanssa on tarkoitus viettää lasten hiihtolomaviikko Kap Verdellä (katso 
säätilatiedot sivun oikeassa alalaidassa!). Ehkä jonkun pienen hiihtomatkankin voisi 
jossain vaiheessa alkuvuotta tehdä – on noita lomapäiviä päässyt vähän kertymään, 
nimittäin … 
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NUORET YSTÄVÄMME 
DECEMBER 12, 2004  

 
Lähipiirimme nuoret ovat tänäkin vuonna vauhdittaneet elämäämme ja vieneet meidät 
paikkoihin, joihin muuten emme olisi tulleet lähteneeksi, kuten vaikka Disney on Ice -
show tai käynti Heurekassa, tai tutustuttaneet meidät uusiin ilmiöihin kuten Idolsit tai 
Brazit. 
Sadun malliharrastukseen on liittynyt paljon kotimaan matkoja, myös 
pääkaupunkiseudulle – ja siis mukavasti meille! 
Lukiolaisten Jussin ja Tiian kanssa yhteistä aikaa löytyi vähemmän, mutta aina joskus 
kuitenkin. Tiian kanssa juttelemme puhelimessa mahdollisista opintovaihtoehdoista ja 
Jussi käy joskus meillä lukemassa kokeisiin! 
Kesäviikonloppujen veneretkillä Petra oli mukanamme pari kertaa. 
Petran ja naapurin samanikäisen Meeritin kanssa kävimme silloin tällöin pelaamassa 
sulkapalloa ja Meerit tutustutti meidät myös peliin Muuttuva labyrintti. 

Kuluneenakin viikonloppuna perheemme koko oli enimmäkseen 6 henkeä, 
Satu, Sadun poikaystävä Anssi, Petra ja Meerit. Nyt kävimmekin sitten katsomassa 
porukalla itsenäisyyspäivänä väliin jääneen Versacen näyttelyn – erityisesti Satu oli siitä 
oikeasti kiinnostunut. 
Mutta museon kaupasta ostettu jääkaappirunous kiinnosti kaikkia! 
 

HARRASTUKSIA?! 
DECEMBER 13, 2004  

 

Työvuoden viimeiset viikot tuntuvat kiireisiltä, kalenteri on täynnä ja dead-linet 
painavat päälle kuten aina ennen lomia! Niin, että yhteenveto siitä, että mitä muuta kuin 
töitä olemme kuluneena vuonna ehtineet, tuntuu lähes absurdilta, mutta onhan sitä 
kaikenlaista kuitenkin tehty. 
Syksyllä Pirkko panosti aika paljon Hankenin Portfolio Management kurssiin. Lasse taas 
mm. näiden kotisivujen tekniikkaan. Kesällä tietysti purjehdimme (katso 
purjehduslinkit sivun oikeassa laidassa!), yksin ja yhdessä Pirkon veljen, Eeron, 
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kanssa. 
Liikkumaan yritämme ehtiä ympäri vuoden, vuodenajasta riippuen hölkkää, pyöräilyä 
tai kun on märkää, kylmää tai pimeää, niin kuntosaliharjoittelua. 
Ja loppujen lopuksi, aika monta kirjaakin sitä vuoden mittaan kuitenkin ehtii lukemaan, 
merellä, muilla matkoilla ja joskus kotonakin! 
Jos joku kaipaa vielä kirjavinkkejä pukinkonttia varten, niin Pirkon suosikkeja 
kuluneelta vuodelta: Dan Brown(muutkin kirjat kuin Da Vinci Code), Maeve Binchy, ja 
tietysti Juba(Viivi ja Wagner)! Yksittäisinä kirjoina voisi mainita Merete Mazzarellan 
Marraskuun yllättävä tulevaisuudenkuvaus ja Johan Schmidtin Tästä pelistä pois. 

 

JOULUJUHLIA 

DECEMBER 19, 2004 PSCHILDT 3 COMMENTS  

 

Tapasimme viikonloppuna Turussa kaikki (!) Pirkon sukulaiset (ja muutaman Lassen 
sukulaisen) ja kävimme mm. joulumarkkinoilla Vanhalla Suurtorilla. 
Nuorista ystävistämme serkukset Petra 9v ja Tiia 17v harjoittelivat kummatkin 
ahkerasti huomisia Show Dance Studio Taina Kovalaisen tanssinäytöksiä varten. 
Valitettavasti ne maanantai-iltaan ja Turkuun sijoittuessaan jäävät meilt� tänä vuonna 
kuitenkin näkemättä. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 THOUGHTS ON “JOULUJUHLIA” 
1. Eero 

DECEMBER 25, 2004 AT 10:50 AM  

Heippa! 

Hyvät Joulut Teillekkin! 

2. Petra 
JANUARY 7, 2005 AT 9:55 PM  
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häh! mun kuvaa ei oo tossa ! 

3. SatuPulkkinen 
JANUARY 15, 2005 AT 10:14 AM  

Toi mun kuva pois tuolta.Siin joukossa oli parempikin.  

 

JOULUKIRJE 

DECEMBER 20, 2004 PSCHILDT 3 COMMENTS  

Perinteisen joulukirjeen tilalle tarjoamme tänä vuonna sukulaisillemme, ystävillemme, 
työtovereillemme, tuttavillemme … vihjeen lukea aikaisemmin joulukirjeessämme 
olleen vuosiyhteenvedon täältä – löydät “joulukirjesisällön” joulukuun alkupuolen 
jutuista, mutta olet toki tervetullut selaamaan myös juttuja kauemmas taaksepäin. 

Vielä vanhempia juttuja, kuin mitä pääsivulle mahtuu, löydät 
halutessasi sivun oikeasta laidasta kohdan Aikaisemmat -alta. 
Kunkin jutun lopussa on kohta Comments – joka englanninkielisen 
nimensä mukaisesti mahdollistaa kommenttien kirjoittamisen. Aivan 
erityisesti, jos saamme pyytää, ole ystävällinen ja jätä 
joulutervehdyksesi (tai muu kommentti) tähän juttuun – olisi 
mukava tietää missä määrin joulukirjeemme tässä muodossa on 
lukijansa tavoittanut. Ja toki – jos et perinteisiin joulutervehdyksiin 
ole koskaan uskonut, niin tässä Sinulle kevyt tapa lähettää meille 

“joulukortti”  
P.S. Tänä vuonna vietämme ihan kotijoulun ja välipäivät olemme 

töissä. Ehkä sitten aikaisintaan loppiaiseen voisi kehitellä taas jotain … 

3 THOUGHTS ON “JOULUKIRJE” 
1. Yrjö 

DECEMBER 15, 2004 AT 9:35 PM  

Hei ja kiitos jouluterveisistä. Täälläpäin tehdään ihan päinvastoin kuin te: kaikki 
välipäivät kotona aina tammikuun kymmenenteen asti. (Gurli tietysti on töissä 
kuten aina). 
Huomaa uusi mail-osoite! 
Terv 
Yrjö 

2. Jaakko 
DECEMBER 23, 2004 AT 9:29 PM  

Kiitokset joulutervehdyksestä, tämä onkin kätevä tapa lähettää juolutervehdys 
myös teille päin, kun minulta jäi taas lähettämättä omani joten toivotan teille 
rauhallista Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 
toivoo Jaakko 
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3. ulla 
DECEMBER 29, 2004 AT 3:28 PM  

Kiitokset jouluviestistä. Luen sitä näin joulun jälkeen, kun jotenkin tuo aika 
huiskahti ja selkäkipu vei joulun alla ylimääräisen energian. Toivoin joulupukilta 
selän suortumista ja toive toteutui. 

Teidän kotisivuilla voi viettää aikaa tosi mukavasti. 

Oikein leppoisaa ja vaihtelevaa vuotta 2005 teille! 

toivottaa Ulla 
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