TENTTITULOKSIA ;-)
JANUARY 4, 2005

Kun täälläkin olen pariin kertaan maininnut Hankenin syksyn Portfolio Management kurssista, niin kerrottakoon täällä myös, että kurssiin liittynyt tentti meni ihan
kelvollisesti ja sain kurssista kokonaisarvosanan G = Good – itse asiassa melkein MG =
Very Good, Mycket God. Jos et usko, niin tsekkaa täältä (opiskelijanumeroni on 044840).

VIIKONLOPPU HIMOKSELLA
JANUARY 9, 2005

Loppiaisen jälkeisen viikonlopun vietimme kummityttöjemme Sadun ja Petran ja Sadun
ystävän, Anssin, kanssa Himoksella. Vaikka Espoossa satoi perjantaiaamuna vettä, ja
lämpötilat Himoksellakin olivat nollan pinnassa, niin rinteet olivat ihan
laskettelukelpoisessa kunnossa. Pirkon ja Lassen ensimmäinen murtsikkahiihdon yritys
tänä talvena sen sijaan ei ollut ihan onnistunut – ladut olivat jäisiä ja osin kivisiä lumen
vähyyden takia. (Sunnuntai-aamuna Pirkko vaihtoikin sitten jo taas monot
lenkkitossuihin).
Muutamia kuvia reissusta löytyy kohta täältä. Petra oli ensimmäistä kertaa elämässään
mäessä eikä Sadullekaan lautailukertoja kovin montaa ole kertynyt, mutta hyvin tytöt
rinteissä pärjäsivät – Petra tuntui jatkavan laskettelupäiviä unissaankin
Majoituimme, 5 henkeä, Säyrylä 16 -mökkiin, jolle kertyi hintaa 491 Euroa (oikeastaan
Satu olisi halunnut asua Himoskotka -mökeissä). Kolmen lapsen/nuoren liput 2 päiväksi
ja vuokravarusteet n. 2 vuorokaudeksi maksoivat 279 Euroa – hintatiedot kiinnostivat
kovasti Satua ja Anssia, jotka miettivät, että josko vastaavan reissun voisi joskus tehdä
kaveriporukalla …

TPS ESKAADERI KESÄLLÄ 2004
JANUARY 12, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

s/y Petterin kuva-albumi kesän purjehdukselta. Muista katsoa sivun vasemmasta laidasta
“Eskaaderin kilpailutulokset”.

ONE THOUGHT ON “TPS ESKAADERI KESÄLLÄ 2004”
1. Pirkko

JANUARY 13, 2005 AT 9:53 AM

Eskaaderin kuvia on paljon – Pirkko ja Lasse osallistuivat eskaaderiin vasta
Tukholmasta alkaen, veneen sinne purjehtivat Eero ja Taru.
Kuvassa 117 voittajat tarjoavat kuohuviiniä muille!

SAP-KONSULTIKSI?
JANUARY 14, 2005

SAP on mukana mielenkiintoisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rekrytoida ja
kouluttaa Suomeen 90 SAP-konsulttia lisää.

(Evästykseksi lisätietoihin: Pirkko toimii siis sovelluskonsulttina, eli sen puolen kuvaus
saattaa kertoa jotain siitäkin, mitä Pirkon työpäivät sisältävät.)
Juuri tämän yhden SAP-konsultin maailmaan on tässä vuodenvaihteessa mahtunut töitä
Keskolla (sisäinen pankki) ja Elisalla (käyttöomaisuus). Myös Best Practice ratkaisupaketin päivitys uusimpaan versioon työllistää edelleen jonkin verran – sen
tiimoilta olisi mm. vielä tammikuussa tarkoitus viettää Oslossa muutama päivä.
SAP-konsultin elämään (SAP:llä) kuuluvat myös vuosittaiset Kick-off -tilaisuudet . Tänä
vuonna tilaisuus järjestetään helmikuun alussa Riikassa.

MATKAILUYHTEENVETO
JANUARY 15, 2005

Koska matkailu on yksi näiden sivujen keskeisiä teemoja, niin oheisena yhteenveto
maailmanmatkailustamme. Useimmissa paikoissa olemme käyneet yhdessä, mutta
jotkut maat ovat vain Lassen “bongaamia” (Latvia, Venezuela, Turkki, Romania,
Gibraltar) ja vain Pirkko on käynyt Vatikaanissa!

HAMSTERI-KAMERA
JANUARY 15, 2005

Klikkaa tästä niin näet kuvan hamsterista, jos se on hereillä. Tämä on vain testi ja
kamera on satunnaisesti päällä.

TAMMIKUUN TULVA IIRISLAHDESSA
JANUARY 20, 2005

Emme olleet tulvaa itse näkemässä, mutta naapurissa asuva bloggaaja on laittanut

hyvän kokoelman kuvia nettiin. Paikalla olleet arvioivat, että 30 cm vielä, niin mekin
olisimme saaneet meren olohuoneeseemme.

ALBERT EDELFELT
JANUARY 23, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Lauantaina sitten vihdoin jonotimme Edelfeltin näyttelyyn Ateneumissa tunnin ja 10
minuuttia!

Mutta jonotus kannatti – Edelfeltin taitoa kuvata valoa erilaisissa aurinkoissa
maisemissa oli mukava katsella räntäsateen jälkeen. Oheisena muutama suosikkimme
näyttelystä (oikeaa materiaalia Edelfeltistä löytyy tietysti netistäkin paljon).

Tällä kertaa mukana ei ollut yhtään pientä ystäväämme, mutta Petraa muistimme
näyttelyssä kuitenkin. Petra kertonee itse lisää – kunhan yllätys hänelle selviää!
ONE THOUGHT ON “ALBERT EDELFELT”
1. Petra

JANUARY 30, 2005 AT 11:49 AM

kokosin teidän antaman pala-pelin heti ja sitten päälystin sen en kylläkään tiedä
missä se nyt on terkuin.petra

PERJANTAINA OSLO, LAUANTAINA TURKU …
JANUARY 30, 2005

Loppuviikolla Pirkko kävi työmatkalla Oslossa – tosin 2 päivän työmatkalla ehtii
näkemän vaan SAPin toimiston ja hotellin. Illallisen sentään nautimme ravintola
Louisessa Oslon uudella Fishermen’s wharf -tyyppisellä Aker Bryggen alueella.
Viikonlopun vietimme pitkästä aikaa Turussa “kesämökillämme”, joka oltuaan
viimeisen 1,5 vuotta vuokralla, vapautui taas omaan käyttöömme – näiltä näkymin ehkä
elokuulle asti. Lauantai meni hiukan paikkoja järjestellessä ja Turun keskustassa

kevyesti shoppaillen, sunnuntai-aamuna tarkistin paikkoja aamulenkillä jokirannassa
“maksimaalisesti” ylittäen joen ylhäällä junasiltaa pitkin ja alhaalla Föriä käyttäen.
Turkulainen maamerkki liikennöi kevyestä jäästä huolimatta – ja sula lue joessa oli
kerännyt kaikki Turun alueen sorsat sen vierelle! Kävimme myös Petran kanssa
pikaisesti – sikäli kun se nyt on mahdollista – Turun Linnassa – täytyyhän
Linnankadulla asuvan tytön tuntea Linna!

FASHION PARTY 2005
FEBRUARY 5, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Perjantaina 4.2. suunnitelmissamme on joukolla lähteä seuraamaan mm. Sadun
esiintymistä Fashion International Model Agencyn järjestämässä tapahtumassa
Studio51:ssä.
Satu suunnittelee myös osallistuvansa M.I.E. -tapahtumaan myöhemmin tätä vuonna.
NÄYTÖSKUVAT

ONE THOUGHT ON “FASHION PARTY 2005”
1. petra

FEBRUARY 3, 2005 AT 3:08 PM

mäen ku meen paljon kivenpaan paikkaan nimittäin cindyn luo tpetra

MAAILMANKAIKKEUS NYT
FEBRUARY 9, 2005

Kun syksyllä näillä sivuilla muutamaan otteeseen oli mainintoja Pirkon opinnoista
Öppna Hankenissa, niin mainittakoon täällä myös Lassen kevään opinnot Avoimessa
yliopistossa.

KAP VERDELLE, KAP VERDELLE …

FEBRUARY 12, 2005

Tämän vuoden talvilomakohteemme on Matkaopas -lehden mukaan eksoottinen
sekoitus portugalilaista fadoa, Afrikan hehkua ja brasialaista sähäkkyyttä.
Paikallisen weppi-kameran kuvasta voit arvioida itse tämän väittämän
paikkansapitävyyttä. Testiryhmämme: Pirkko, Lasse, Satu ja Petra, kokemuksista
kerromme parin viikon kuluttua näillä sivuilla.

ONNEA 1-VUOTIAALLE !
FEBRUARY 15, 2005 1 COMMENT

Hamsterista se alkoi tasan vuosi sitten, tämän nettipäiväkirjan muodostuminen.
Ensimmäisiltä kuukausilta tosin juttuja ei ole kovin montaa, koska Pirkko sai
kirjoitusoikeuden vasta myöhemmin – ja Lasse tunnetusti ei ole kovin monisanainen …
Jotta jyrsijät säilyttäisivät täällä asiaan kuuluvan painoarvonsa, niin mainostettakoon 1vuotispäivän kunniaksi tässä jo lähes vakituiseksi hamsterihoitajaksemme tulleen Sarin
sivuja ja niistä tietysti erityisesti Sarin marsuja esittelevää osiota.
(Päivitys 10.2.2015 – linkit Sarin sivuille poistettu, sillä Sarin sivuja ei enää ole.)

(Niin, Naksu ei ole lähdössä Kap Verdelle vaan Pasilaan.)

KÄYTTÄYTYMISOHJEITA
FEBRUARY 17, 2005

Ystävistä, rohkeudesta, kaikista tärkeistä asioista – tsekkaa tästä

SAP -> SAS

MARCH 2, 2005 3 COMMENTS

Pirkon lupaavasti alkanut (7 vuotta) SAP-konsultin ura vaihtuu 7.3.2005 alkaen SASkonsultin uraan. Huomaa, SAS tässä yhteydessä ei ole lentoyhtiö. Lisätietoja Pirkolta …
Kommentit tai onnittelut vaikka vieraskirjaan
1. Anne Ollikainen

FEBRUARY 20, 2005 AT 8:00 PM

Hei Pirkko,
Onnitteluni uudelle työpaikalle. Tulemme S-ryhmässä kaipaamaan osaamistasi.
Mielelläni kuulisin lisää tulevista haasteistasi.
T. Anne
2. Jutta

MARCH 2, 2005 AT 3:37 PM

Hei Pirkko!
Onnea uusiin haasteisiin. Joskus yhdenkin kirjaimen muutos saattaa tuntua
merkittävältä…;o)
Tyylikästä kevättä toivotellen, Jutta
J.K. Nämä ovat aivan mielettömän ihanat sivut!
3. Päivi Penttilä

MARCH 4, 2005 AT 9:33 AM

Hei Pirkko!
Paljon onnea uuden työpaikkasi johdosta! Kuulostaa todella hienolta ja varmaan
sopii sinulle mitä parhaiten. Esimerkiksi Heidelbergissä SAS:n toimisto on – etten
sanoisi – kaupungin hienoimmalla paikalla Neckar-joen rannalla vanhaa
kaupunkia vastapäätä.
Sama tyylikkyys näkyy varmasti myös tuotteissa ja toiminnassa.

Hyvää ja kaunista kevättä
t. Päivi

KUVASATOA KAP VERDELTÄ
MARCH 5, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Vietimme talvilomaviikon Kap Verdellä, Afrikan rannikolla, n. 500 km Senegalista
länteen. Matkaseuranamme olivat kummityttömme Satu ja Petra, joista Satu on kokenut
maailmanmatkaaja, mutta Petra oli ensimmäistä kertaa näin monta päivää erossa
äidistään … mutta pärjäsi ihan mukavasti, mitä nyt Afrikassa oli välillä vaikea löytää
mielestä syötävää, McDonaldseja kun Salin saarella ei ollut. (Sadulle mieluista syötävää
oli esimerkiksi hummeri).
Ilmat suosivat – lämpötila oli n. 25 astetta ja tuulet rannalla juuri sopivan vilvoittavia.
Elämä Kap Verdellä on rauhallista ja päivät toistensa kaltaisia – juuri niin kuin
rantalomalla pitääkin. Nautimme valkoisesta rannasta ja turkoosista merestä. Rannalla
kyläläiset kokoontuivat päivittäin laiturille.
Yhtenä päivänä osallistuimme päivän purjehdusretkelle (suomalaisvalmisteinen Swan!).
Teimme myös lyhyen omatoimiretken suola-altaille.
Kaupungilla (tai kylässä), jonka rauhallisille kaduille tuuli ei kantanut, vaelsimme
helteessä hitaasti lounaspaikkaa valiten tai muutamia matkamuistokauppoja tutkien.
Petra (ja Satukin vielä) ihastelivat kaikkialla olevia koiria, kissoja (ja muita eläimiä).
Hotellimme Odjo D’Aqua sijaitsi mukavasti sekä rannan, että keskustan läheisyydessä ja
oli afrikkalaiseksi hotelliksi ihan hyvä (mitä nyt kuumasta vedestä ajoittain oli pulaa).
Hotellin terassilta saatoimme iltaisin seurata auringon nopeaa laskua (olimmehan lähes
päiväntasaajalla) Atlantin valtamereen.

Kap Verden kuva-albumi – klikkaa tästä tai kuvasta

ONE THOUGHT ON “KUVASATOA KAP VERDELTÄ”
1. petra

MARCH 7, 2005 AT 4:35 PM

miks piti laittaa huonoimmat kuvat sinne ?

57 % POISSA
MARCH 8, 2005

20.2. alkaneella 4 viikon jaksolla olen 57 % öistä poissa kotoa – Lasse ja hamsteri saavat
pärjätä nyt ihan kahdestaan! Ensin olimme talvilomalla, tällä viikolla olen Oslossa,
tulevana viikonloppuna on tarkoitus käydä Turussa ja sitten vielä viettää pääosa ensi
viikosta Heidelbergissä Saksassa. Mutta ehkä tämä tästä taas sitten sen jälkeen vähän
tasoittuu – toivottavasti!
Terveiset Oslosta kuitenkin itse kullekin,
Pirkko

RAIRUOHO KYLVETTY
MARCH 13, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Pääsiäiseen on enää vajaa kaksi viikkoa. Sekä minä, että Petra olemme jo kylväneet
rairuohot …

ONE THOUGHT ON “RAIRUOHO KYLVETTY”
1. petra

MARCH 16, 2005 AT 7:03 PM

mist no on siis toi rairuoho

RISK MANAGEMENT SPRING WORKSHOP
MARCH 16, 2005

… siis SASin sellainen. Heidelbergissä. Saksassa. Tällä viikolla. Terveiset
Täällä tosiaan on kevät – krookukset kukkivat ja päivälämpötilat ovat 12-15 asteen
luokkaa, siis plussan puolella !
Perjantaina aloitan ihan oikeasti SASilla (toimistolla) – päivä jo bookattu täyteen
perehdytyksiä.
Pirkko (taas maailmalla)

P.S. Matkailu on näinä viikkoina selvästikin in – minä tai lähimmät ystäväni ja sukulaiseni ovat
viimeksi kuluneiden parin viikon aikana käyneet (ainakin) seuraavissa maissa: Ruotsi, Norja, Saksa,
Ranska, Unkari, Yhdysvallat, Meksiko, Thaimaa …

PALMUSUNNUNTAINA ELÄMÄ RAUHOITTUI
MARCH 20, 2005

Viime viikkojen matkailun ja vielä Tiian, Jonin ja Eeron tähän viikonloppuun
sijoittuneen vierailun jälkeen sunnuntaina oli vihdoin aikaa palata ihan tavalliseen
elämään.
Aamupäivällä tosin oli vielä aika vilkasta, kun ovikello soi säännöllisin väliajoin
virpojien kiertäessä naapurustossamme, mutta sitten “livistimme” hiihtämään
aurinkoiselle kevätjäälle Haukilahden edustalla – ensimmäistä kertaa tänä keväänä.
Juuri muuta emme sitten koko päivänä tehneetkään!
Ensi viikonlopun – pääsiäisen – viettänemme tänäkin vuonna pääosin Turussa.

PARAS BLOGI?
APRIL 1, 2005

Meriharakka ei ole kilpailussa mukana, tänä vuonna ainakaan
– mutta jos haluat
kuitenkin tutustua aiheeseen, niin katso Kultainen Kuukkeli 2004 tai Voittajat julki
huhtikuussa.

ISO TYTTÖ JO!
APRIL 5, 2005 4 COMMENTS

Pääsiäisenä ihastelin 10-vuotiaan nuorimman kummityttömme
Petran uutta vaaleanpunaista paitapuseroa, joka yhdistettynä
tummiin farkkuihin sai Petran näyttämään mielestäni ihan isolta
tytöltä! Ehkä johtui ihastelustani – etenkin kun Petra oli
kuulemma ihan itse käynyt valitsemassa ja ostamassa puseron
Henkasta ja Maukasta – että kerrankin ottamani kuva sai Petralta
kommentit, että “olivat hienoja, siis ne minun kuvani” (siinä missä
yleensä Petran mielestä valitsemme tälle sivulle aina kaikkein
tyhmimmät kuvat!) – eli tässä, lapsuuden jo taakseen jättänyt
nuorin kummityttömme maaliskuussa 2005!

ONE THOUGHT ON “ISO TYTTÖ JO!”
1.
2.
3.
4.

Petra APRIL 6, 2005 AT 3:24 PM heh olenpa hienona
Olenpas kaunis
Petra APRIL 7, 2005 AT 4:35 PM satu kirjotti ton
Jassu APRIL 21, 2005 AT 6:10 PM oot oikeest aika kivan näkönen.hihi: )
Petra JUNE 4, 2006 AT 6:46 PM oon aika kaamee

HELSINGIN OBSERVATORIO ELI “TÄHTITUTKIMO”
APRIL 6, 2005

Tutustumiskäynti Yliopiston tähtitieteenlaitokseen 17.3.2005
Ensimmäiset 2 ov (4 op) on kunnialla suoritettu tähtitieteen opinnoissa. Pikkukuvat
ovat linkkejä isompiin kuviin, joissa myös pari vanhaa kuvaa rakennuksen alkuajoilta.

Linkki tarkempaan Observatorion esittelyyn.

GRATTIS ANCHA!
APRIL 10, 2005

Lauantai-iltana meillä oli ilo osallistua Pirkon ystävän Anchan 50-vuotisjuhliin. Paikalla
oli lähes 60 ihmistä, koulu- ja opiskelutovereista sukulaisiin ja työkavereihin. Ja
pitääköhän myöntää, että suomenruotsalaiset osaavat – Anchaa muistettiin runoilla,
puheilla ja lauluilla. Ihan mukavaa, että jotkut jaksavat järjestää isot juhlat
merkkipäivänään – sen sijaan, että karkaisivat kauas pois. Anchan osalta jaksaminen
tarkoitti vielä paljon enemmän kuin keskimäärin – juhlat ajoittuivat 3,5 viikkoa ison
selkäleikkauksen jälkeen.
Onnittelemme, vielä kerran,
Pirkko ja Lasse

MASERATI
APRIL 12, 2005 1 COMMENT

MMS testi

ONE THOUGHT ON “MASERATI”
1. petra
JUNE 4, 2006 AT 6:45 PM

haha

KEVÄTKIRJOJA
APRIL 14, 2005

Kevät on (taas) ollut sen verran kiireinen, että kirjat on “nautittu”
lähinnä rentoutumiseen – ei siis mitään kovin raskasta tai
korkealentoista.
Kirjoista voisin kuitenkin mainita muutaman: Sophie Kinsellan uusin
Shopaholic -sarjan kirja Shopaholic & Sister on hervottoman hauskaa
ja oivaltavaa luettavaa, ainakin, jos edes joskus itsekin shoppailee, jos
vaikka hillitymmin kuin kirjan päähenkilö Becky ja kontrasti järkevään
ja kestävän kehityksen arvoja kannattavaan Jessicaan on kuvattu hienosti! Kirja on
myös ajassa kiinni, mukana on myös shoppailu eBaystä (vrt. meillä tunnetumpi
huuto.net). Åsne Seierstadtin Kabulin kirjakauppias avaa täysin toisenlaisen
maailman ja Kiti Kokkosen Sähköpostiromaanista kiinnostuin kun itsekin kirjoitan
ajoittain paljonkin sähköpostia. Michael Crichtonin State of Fear -romaanissa oli
yllättävä näkökulma maapallon lämpenemiseen ja muihin luonnonkatastrofeihin –
pelotellaanko niillä sittenkin enemmän kuin olisi tarpeen. Jäin myös ihailemaan kirjan
ajankohtaisuutta – kirja päättyy tsunamitilanteeseen – mutta se on kirjoitettu ennen
tapaninpäivää 2004!
Joko muuten tunnet Bookcrossing -idean? Luettuasi kirjan vapautat sen muiden
luettavaksi, mutta ennen vapauttamista koodaat sen – ja toivot kirjan seuraavan lukijan
kirjautuvan nettiin ja vapauttavan kirjan luettuaan eteenpäin – jolloin voit seurata
kirjasi matkaa maailmalla. En vielä ole vapauttanut yhtään kirjaa, mutta olen vähän
suunnitellut tekeväni muutaman eläinkokeen lähiaikoina …

KUVIA KARIBIALTA 2001
APRIL 15, 2005

Olimme purjehtimassa Neitsytsaarilla helmikuussa 2001. Matkaan osallistuivat Pirkko,
Satu ja Lasse sekä Mooringsin 33 jalkainen purjevene. Reitti purjehdittiin 10 veneen
eskaaderissa.

KEVÄÄN 2005 ENSIMMÄINEN PURJEHDUS
APRIL 17, 2005

16. huhtikuuta Airistolla oli vielä todella hyvin tilaa testata uutta genaakkeriamme
Artina 33 -veneellämme. 80 neliömetriä purjepinta-alaa herättää äkkiseltään ihan
kunnioitusta, mutta tuntui se tarvittaessa tulevan nopeasti alas sukan avulla.

Aikainen kevään avaus on täysin kimppaveneemme toisen osapuolen Eeron ansiota –

hän vietti kaksi edellistä viikonloppua veneellä, pesi ja vahasi sen ja vielä roudasi
veneelle purjeet, patjat ja kaiken muun kesällä tarpeellisen. Olisikohan juuri uusi
genaakkeri – lämpimän kevään ohella – motivoinut Eeroa
aikaiseen aloitukseen.
Lähiviikkoina veneelle asennetaan vielä uusi karttaplotteri ja sitten kaikki onkin
valmiina kesää varten.
Kevään ensimmäiset viikonloppuretket suuntautunevat TPS:n saaritukikohtien
talkoisiin Pyytinkarille vappuna ja Svinöhön helatorstaiviikonloppuna.

KAVERUKSET JASSU JA PETRA
APRIL 19, 2005 PSCHILDT 2 COMMENTS

Keväisen aurinkoista sunnuntaipäivää voi käyttää vaikka “kameroimiseen”! Oheisena hiukan
kuvia 10-vuotiaiden iltapäivästä.

2 THOUGHTS ON “KAVERUKSET JASSU JA PETRA”
1. petra APRIL 19, 2005 AT 5:41 PM jee mun ja jassun kuvat
2. jassu APRIL 21, 2005 AT 6:07 PM niinpä hauskaa eikö?

SOSIAALISET VIIKOT :-)
APRIL 21, 2005

Asioilla on usein taipumus kasautua … myös hyvien sellaisten!
Ajanjaksolla 9-19.4. onnistuin tapaamaan muutamaa yksittäistä poikkeusta
lukuunottamatta noin kaikki ystäväni ja sukulaiseni – Anchan synttäreillä
opiskelukaverit, sitten Tuulian upeassa kodissa Saunalahdessa “Nokia-projektin” ihanat
ihmiset, viime viikon päätteeksi Simonessa lukuisat SAP:in aikaiset ystävt isoissa
kimppaläksiäisissä Simonessa ja sitten vielä pari päivää sitten viel� “Orionilaiset”
intialaisen ruuan merkeissä. Kun vielä viikonloppuna kävimme Turussa ja tapasimme
lähes kaikki sukulaiset (siis Heinon suvun puolelta), niin siinähän sitä oli, ihmisiä –
mutta tosi mukavaa että on
Vielä yksi iltaan jatkunut tilaisuus SASilla ja As Oy
Iirislahden hallituksen kokous, niin eipähän ole vähään aikaan kotisohva päässyt
kulumaan!

P.S. Toukokuun 13. (perjantaina!) kokoontuu Säteri-klubi, eli silloin tapaan osaa TSYKin
aikaisista koulutovereistani. Tänä keväänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun
kirjoitimme ylioppilaiksi …

TAKATALVI!
APRIL 21, 2005

5 päivää sitten Airistolla oli vajaa 15 astetta – ja ihan kesäistä.
Tänään Espoossa satoi lunta!

BASEL II ’05
APRIL 21, 2005

Basel II -tietoja täydentämässä IIR:n tilaisuudessa “Diili”-hotelli SAS Radissonissa 2122.4. Siis Pirkko.

VOLVO OCEAN RACE 2005
APRIL 25, 2005

Volvo Ocean Race alkaa 5.11.2005 ja ensimmäinen etappi lähtee 12.11.2005 Espanjan
Vigosta.

Tänään Ericsson ilmoittautui mukaan kisaan, kun kisan
alkamiseen on jäljellä 194 päivää.

HAUSKAA VAPPUA!
APRIL 30, 2005

Kyllä kai aikuisetkin saa ostaa vappupallon ? Tässä Pirkon:

VÄSTÄRÄKISTÄ VÄHÄSEN …
MAY 1, 2005

Näihin aikoihin keväällä vain satunnaisestikin lintuja harrastava innostuu bongaamaan
muutamien lajien ensimmäisiä havaintoja. Perjantaina 29.4. näin ensimmäiset
meriharakat Tapiolassa, lauantaina 30.4. näimme kevään ensimmäiset peipposet ja
västäräkit – ja Suomenojalla mustakurkku-uikkuja (uusi laji meille). (Haahkoja näimme
Turun saaristossa jo 16.4.)

HENRI NEW YORKISSA
MAY 2, 2005

Vanhin kummipoikamme Henri vierailee New York University:ssä (Leonard N. Stern
School of Business) tänä keväänä kahden kuukauden ajan.

TERVEISET SVINÖSTÄ!
MAY 6, 2005

7 asteen lämpötilasta huolimatta täällä Svinössä on perjantai-iltana n. 15 venettä saaren
kevättalkoissa.
Jo ennen virallista talkoopäivää (7.5.) on tarkistettu poijut, rakennettu uusi wc ja uusia
kävelyteitä helpottamaan kulkua kalliolta toiselle ja sähköistetty pienempikin laituri.
Mutta ehkä jotain viimeistelytöitä riittää lauantaillekin – jos vaikka mekin pääsisimme
tekemään jotain – tänään myöhästyimme sopivasti työnjaosta tullessamme tänne
Turusta vasta iltapäivällä

NAKSU KYLÄILEE …
MAY 8, 2005

Jätimme hamsterimme kummityttömme Petran hoiviin perjantaina merelle
lähtiessämme – ajatuksena hakea se takaisin kotiin sunnuntaina palattuamme. Mutta –
ilmeisesti sapuska hoitopaikassa oli parempaa, virikkeet hauskempia ja me ihan tyhmiä,

kun kerran olimme lemmikkimme hylänneet, koska Naksu “päätti” jäädä Petran luokse
koko viikoksi.
Toivottavasti viikko lapsiperheessä saa Naksun jo sitten kaipaamaan oikeaan kotiinsa
ensi sunnuntaina
Oletko jo nähnyt Kaupunkimme asukit -sarjaa Helsingin Sanomissa? Myös hamsteri
kuuluun näihin asukkeihin!

VIELÄ HELATORSTAIVIIKONLOPUSTA
MAY 11, 2005

Tässä vielä muutama kuva helatorstaiviikonlopun talkoista Svinössä – ja S/Y Petterin
ystävällisesti S/Y Meriharakasta paluumatkalla

MMS-TEST
MAY 12, 2005

MMS-test
Tämä MMS (MobileMultimediaSanoma) on otettu matkapuhelimen kameralla ja
lähetetty puhelimesta suoraan blogiin.

SAIL IN KIRKKO
MAY 14, 2005

TPS:n Sail in kirkko Nauvossa ja piknik sen jälkeen ruohikolla.
(Tämä kuva suoraan tilaisuudesta MMS-viestinä nettiin.)

Muutama kuva kyseiseltä retkeltä.

… PÄÄSKYSESTÄ EI PÄIVÄÄKÄÄN!
MAY 15, 2005

(jatkoa 1.5. muistiinpanoilleni)
Niin Turussa kuin Espoossa näin ensimmäiset haarapääskyset sunnuntaina 15.5.

BLOGI EI TAPA …
MAY 17, 2005

Lue Tietoviikon uutiskommentti blogeista.
Siinä lainataan myös mm. Pekka Roinetta.
Vuoden Parhaan blogin palkinnon voitti muuten sivusto nimeltään Menopaussi (linkki
poistettu blogin poistuttua bittiavaruuteen) – kun Kultainen Kuukkeli -kilpailuun joskus
aikaisemmin näilläkin sivuilla viittasin.

KEVÄÄLLÄ 30 VUOTTA SITTEN
MAY 17, 2005

Pirkko kirjoitti ylioppilaaksi Turun Suomalaisesta Yhteiskoulusta.
Viikonloppuna tapasimme, joukko ystäviä 30 vuoden takaa, toisemme, taas Turussa.

(Pirkko, Tixi, Hille, Eeva, Liisa, Marja)

(Ystävykset 30 vuoden takaa: Hoidokki ja Rakpi)

LINNANMÄELLÄ
MAY 21, 2005

Kevään ensimmäinen todella lämmin päivä sopi hyvi kaverusten Petra ja Meerit tämän
kesän (ensimmäiseen) Linnanmäkiretkeen. Tytöt kävivät melkein kaikissa laitteissa (ja
monessa useampaan kertaan) – paitsi Kieputtimessa ja vauvojen laitteissa, Pirkko vaan
vuoristoradassa – ja Lasse oli vapaaehtoinen huolehtimaan sillä aikaa Pirkon
käsilaukusta ja huivista

NAUVOSSA VENEPALO
MAY 28, 2005

Satuimme lauantaina saapumaan Nauvoon juuri hetkellä, jolloin yksi laiturissa ollut
vene oli syttynyt palamaan. Aluksi näimme vain vähän savua, mutta jo seuraavalla
hetkellä vene oli täysin liekeissä ja musta savu peitti näkyvyyden isossa osassa satamaa.
Palavan veneen lähellä olleet veneet irroittautuivat nopeasti laiturista ja kohta lahdella
pyöri paljon veneitä. Mekään emme uskaltaneet kiinnittyä heti vaan jäimme vähäksi
aikaa ensin tarkkailemaan tilannetta.
Moottorivene roihuaa Nauvon satamassa.

Muut veneet lähtivät karkuun.

LISÄÄ VENEPALOSTA
MAY 28, 2005

Palokunta saapunut paikalle.

Jälkisammutus.

Palovene kuljettaa palaneen veneen pois.

ISTUTIMME KIRSIKKAPUUN
MAY 30, 2005

Pihallamme Iirislahdessa oli keväällä muutaman viikon ajan kukkivana kaunis – mutta
kesällä liian varjostava ja syksyllä tuhottomasti pieniä pihalle mätäneviä koristeomenia
tuottava koristeomenapuu, jonka tänä keväänä lopulta kaadoimme ja istutimme tilalle
pienen kirsikkapuun (varjomorelli).
Aika sitten näyttää, että tuleeko uudesta puusta yhtä upea jonakin keväänä kuin vanha
oli – ja saammeko siitä jopa muutaman kirsikan jonakin syksynä.

KUKA PURJEHTI OHI?
JUNE 4, 2005

Purjehtijaliiton vuosikirja on taas ilmestynyt.
Mm. purjenumerolla (Meriharakka = 6199) löydät tiedot netistä vaikka vesillä, jos
purjehtimisen lomassa ehdit surffaamaan kännykällä (tai tietokoneella) – mutta ehkä
meriolosuhteissa kirja sittenkin on vielä kätevin käyttöliittymä!
(Netistä tiedot löydät Purjehtijaliiton sivuilta vasemmasta ylälaidasta kohdasta
Jäsenpalvelu > Venerekisteri > Venehaku.)

NAKSU NUKKUI POIS
JUNE 7, 2005 2 COMMENTS

Ikäväkseni joudun kertomaan, että pienin perheenjäsenemme Naksu poistui tänään
luotamme pitkittyneen sairauden takia eläinlääkärin lopettamana. Jäämme kaipaamaan
Naksua, ja varmasti myös Naksun ystävistä ainakin Petra ja Meerit. Naksu haudataan
puutarhaamme Floydin ja Osaman viereen.

Viimeisen 14 vuoden mittaan perheeseemme on useimmiten kuulunut myös hamsteri –
seuraavassa hiukan muistelua kaikista niistä:
– Hansteri, normaali lk uros, 1991-94, 29 kk
– Pirtelö, normaali lk naaras, 1994-95, 18 kk
– Christoffer, creme pk uros, 1995-97, 18 kk
– Hra Kaveri, normaali lk uros, 1997-99, 28 kk
– Floyd, normaali lk uros, 1999-2001, 24 kk
– Osama, normaali lk uros, 2001-03, 28 kk
– Naksu, normaali lk naaras, 2004-05, 11 kk
Naksua lukuunottamatta kaikki ovat kuolleet vanhuuteen.

FINLAND, A FASCINATING IF LITTLEEXPLORED COUNTRY OF 5.2 MILLION PEOPLE
JUNE 9, 2005

Washington Post -lehden reportteri ja valokuvaaja ovat viimeiset pari kolme viikkoa
kierrelleet Suomea ja kirjoittaneet havainnoistaan mm. blogina.
Amerikkalaisten näkökulmasta Suomea ovat Nokia, nuoret kyvyt, design, sosiaaliturva
ja äitiyspakkaus. Päivähoito ja päivätanssit. Sauna ja sauvakävely. Kaupunkeja, joista
tekstinpätkiå on kirjoitettu ovat ainakin Helsinki, Turku ja Kuopio.

TERASSILLA
JUNE 9, 2005

Kauniina kesäiltana Haukilahden Paviljongilla on lähes ruuhkaa, mutta miten se nyt
menikään, aina on tilaa vielä kahdelle …
Veneitäkin satamassa on näinä päivinä lähes ruuhkaksi
asti perjantaina 10.6. klo 19 Haukilahdesta
starttaavan Espoo-Suursaari -purjehduskilpailun takia.

KESÄTAIDETTA
JUNE 11, 2005

Jos kesämatkasi suuntautuu Turkuun, niin poikkea jokirannassa Wäinö Aaltosen
museon impressionistien näyttelyssä.
Useimmat työt ovat kesäisen heleitä ja valoisia – eli jos vaikka ulkona ei kesää olisikaan,
niin näissä tauluissa on.
WAM on sitä paitsi sen verran pieni museo, ettei taide siellä katsottuna ehdi koskaan
väsyttää – toisin kuin joskus suurissa ja hienoissa museoissa maailmalla

Samalla kesäisen pieni annos taidehistoriaa:
Impressionismi on 1900-luvun lopulla syntynyt maalaustaiteen suuntaus joka pyrkii
kuvaamaan tekijän vaikutelman kuvattavasta kohteesta – ja usein kohteena on luonto.
Kuuluisimpia impressionisteja ovat Manet, Degas, Monet, Monet, Renoir, Pissarro,
Bazille, Sisley, Morisot, Cèzanne – näistä useita mukana myös WAMin näyttelyssä.
Pointillismi (tai divisionismi) on tekniikka, jossa maalataan puhtailla,
sekoittamattomilla väreillä pieniä rinnakkaisia alueita siten, että tietyltä etäisyydeltä
tarkasteltuna värit sekoittuvat optisesti havainnossa. Kuuluisia divisionisteja ovat mm.
Signac and Cross – molemmat esillä myös Turussa.

LAULUJA MERELLE :-)
JUNE 18, 2005 PSCHILDT 2 COMMENTS

Kimppaveneemme S/Y Meriharakka purjehtii heinäkuun 9. päivään asti ilman meitä –
loma yksillä, mutta kesä kaikilla …
Varsinaista veneilykesää odotellessa voi vaikka kerrata merelle sopivia lauluja:
Jag är en liten undulat
som inte alls vill ha mat
Jag vill ha brännvin
jag vill ha brännvin

Laulun “virallisemman” version – ja muita merilauluja voit katsoa kommenttien
puolelta.
2 THOUGHTS ON “LAULUJA MERELLE :-)”
1.

Pirkko

JUNE 18, 2005 AT 11:29 AM

“Virallisempana versiona”:
Jag är en liten undulat
som för så dåligt med mat
för dom jag bor hos,
för dom jag bor hos

dom ä’så snåla.
Dom ger mig fisk varenda da’.
Det vill jag alls inte ha.
Jag vill ha brännvin,
jag vill ha brännvin
och coca-cola (gorgonzola).
(Melodi: Med en enkel tulipan, Undulatsången från “Helan går med Hbl”)
Muita sopivia lauluja ruorimiehelle, vähän kelistä ja tunnelmasta riippuen:
Kapteeni katsoi horisonttihin,
oli myrsky alkava,
oli myrsky alkava.
Kapteeni katsoi horisonttihin,
oli myrsky alkava.
Hurraa me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä aina,
eikä surut mieltä paina.
Hurraa me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä ain’!
Kaksitoista miestä
meni mastoihin
ja kuusi pumppuihin,
ja kuusi pumppuihin.
Kaksitoista miestä
meni mastoihin
ja kuusi pumppuihin.
Hurra me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä aina,
eikä surut mieltä paina.
Hurra me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä ain’!
Hurra me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä aina,
eikä surut mieltä paina.
Hurra me nuoret meripoiat,
ilo ompi meillä ain’!

AURINKOISTA JUHANNUSTA!
JUNE 20, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Näiden kuvien myötä toivotamme kaikille aurinkoista juhannusta

Barcelonan sääennuste lupailee 29-30 astetta ja aurinkoa
Kesäterveisin Pirkko, Lasse, Satu ja Anssi
ONE THOUGHT ON “AURINKOISTA JUHANNUSTA!”
1. petra

JUNE 27, 2005 AT 1:22 PM

meitsi oli tänää shoppailee mul oli 114e ja mul jäi melkeen 46 e ostin vaik mitä
terkuin :patukka

SATELLIITTIKUVIA
JUNE 27, 2005

Googlesta löytyy nykyisin myös satelliittikuvia.
Valitse oikeasta ylälaidasta Satellite ja syötä hakukenttään vaikka Nauvo, Finland. Tai
Espoo, Finland. Espoon kohdalta kuvan saa niin tarkaksi, että laiturissa olevat veneet
pystyy erottamaan, Nauvon kohdalta valitettavasti saa vain karkean kuvan siitä, että
onko satamassa veneitä vai ei … (Tosin en ole saanut vielä selville, että miten tuoreita
kuvat ovat – tuskin kuitenkaan niin reaaliaikaisia, että niiden perusteella voisi arvioida
löytyykö vapaita paikkoja vai ei :-)).

BARCELONA
JUNE 28, 2005

Vietimme siis juhannuksen Barcelonassa Sadun ja Anssin kanssa. Matka Barcelonaan
taittui Finnairin suorilla lennoilla ja majoituimme siellä kalustettuun asuntoon La
Ramblan sivukadulla (L’Hospital). Asunnon löysimme netistä – ja vaikka vanhan
keskustatalon porraskäytävä vähän aluksi hirvittikin oli itse asunto äskettäin
remontoitu, siististi kalustettu ja varustettu (by Ikea). Ilmastoinnista tosin olisi
kannattanut maksaa (päivällä

mäpötilat 30 asteen paremmalla (?!) puolella – pelkkä tuuletin ei paljoa öisin
viilentänyt.)
Keski-ikäiselle matkailijalle ei muuten välttämättä heti tule mieleen, että Barcelona käy
myös rantalomakohteesta – teini-ikäisten kanssa matkustaessa tutustuimme myös
paikalliseen ranta-elämään muutamaan otteeseen.
Matkan kuvasatoa löydät täältä tai täältä (Picasa).

UUSI PUOMIPEITE!
JULY 2, 2005

S/Y Meriharakka tunnustaa nyt maailman merillä (tai käytännössä Itämerellä) tämän
nettipäiväkirjan.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION
WORKSHOP
JULY 4, 2005

Vähän työmatkailua vielä ennen kesälomaa. SASin Belgian toimisto (Kasteel de
Robiano) Tervurenissa tarjosi hieman nykyaikaisesta lasia ja terästä -arkkitehtuurista
poikkeavan ympäristön projektikuulumisten vaihtamiseen 30.6. – 1.7.

2 X 20 PARASTA PAIKKAA
JULY 7, 2005

Nelosella televisiossa on tänä kesänä tarjolla matkailuohjelma 20 parasta paikkaa. Sen
käyttämien matkailutoimittajien listat parhaista kaupungeista ja saarista ovat:
Kaupungit :
(1) Barcelona, New York, Pariisi, Rio de Janeiro, Rooma, Sydney, Dublin, Cape Town,
Istanbul, Tukholma, (11) Amsterdam, Berlin, New Orleans, Mexico City, Lissabon,
Santiago de Chile, Copenhagen, Reykjavik, Delhi, Tokio
… and runner-ups: Hong Kong, Praha, San Francisco
Saaret:
(1) Kuuba, Sri Lanka, Sansibar, Mauritius, Manhattan, Sicilia, Bali, Seychellit, Hong Kong,
St. Lucia, (11) St. Barths, Malediivit, Mallorca, Santorini, Malta, Singapore, Antigua,
Bermuda, Martinique, Tenerifa
… mutta tänä kesänä ei (enää) ole suunnitelmissa käydä katsomassa joitakin näiltä
listoilta vielä “bongaamattomia” kohteita – Suomenlahti, Saaristomeri, Tallinna ja Turku
sopivat paremmin kesälomaan

LOMALISTA
JULY 8, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Lomaa ei kuulemma pidä ahtaa täyteen tekemistä, mutta minulla on kuitenkin tiukka
suunnitelma – ainakin kaikki tämä pitäisi siihen mahduttaa:
1 lukeminen, kymmenen ellei kymmeniä pokkareita
2 purjehtiminen, mieluiten leppoisissa tuulissa
3 helteestä nauttiminen, toivottavasti ainakin joinain päivinä
4 nukkua pitkään, ainakin joinakin aamuina
5 juosta välillä muutama lenkki ihan uusissa maisemissa
6 uida meressä, mieluiten ilman sinilevää
7 syödä hyvin (ravintolassa!), ainakin muutaman kerran …
8 nauttia siideri (tai pari) – ehkä myös jokilaivassa Turussa
9 katsastaa ensimmäiset palat syksyn muodista
10 käydä Mansikkapaikassa
Hyvää lomaa itse kullekin!

ONE THOUGHT ON “LOMALISTA”
1.

Administrator

AUGUST 8, 2005 AT 9:26 PM

Yhteenvetona: kaikki muut kohdat taisivat toteutua paitsi kohta 9. Ei oikein
jaksanut vielä kiinnostaa …

HAUKILAHTI – TALLINNA – …
JULY 12, 2005

Leppeitä tuulia ja helteitä. Aloitimme purjehtimalla lauantaina Tallinnaan. Meidän
osaltamme lähtö oli tällä kertaa poikkeuksellisesti ihan kotisatamasta Iirislahdesta
(Eero oli purjehtinut alkuviikosta Turusta Iirislahteen). Suomenlahden ylitys sujui
rauhallisesti – Helsingin Matalallakin oli tuulesta melkein pulaa. Ja Piritassa oli täyttä –
mutta Eerolla on loistava vainu löytää aina vielä yksi paikka. Sunnuntaina katsastimme
Raatihuoneen torin tienoita “tavallisina” turisteina. Sunnuntain ja maanantain vastainen
yö kului merella välillä Tallinna-Hanko (80 mpk). Hangosta jatkoimme tänään Vänön
saarelle.
Pirkko & Lasse & Eero
P.S. Lomalistan kohdista “kasassa” jo seuraavat: luettu 2 kirjaa ja muutama Aku Ankka.
Purjehdittu, Tallinna-Hanko väli 18 tuntia. Syöty hyvin – Hangossa, ravintola
Makasiinissa. Uitu (Vänössä).

VÄNÖ – BORSTÖ – BJÖRKÖ
JULY 13, 2005

Aamulla Vänössä matkasuunnitelmamme oli vähällä muuttua kun vieressämme
laiturissa ollut iso moottorivene ajoi vahingossa ankkuriliinamme poikki ja ankkurimme
(ja puolet liinasta) jäi Vänön lahden pohjaan. Ensimmäinen yritys ankkurin
pelastamiseksi tehtiin katsastamalla lahtea naapurilta lainatulla jollalla – jos vaikka liina
olisi noussut pintaan. Toinen yritys käsitti sukellusyrityksiä toiselta naapurilta
lainattuja uimalaseja hyödyntäen, mutta näkyvyys lahdella oli olematon, eli ei tulosta
vielä tästäkään. Sen jälkeen ystävällinen naapuriveneilijä rakensi ohuesta köydestä,
uistimista ja vasarasta! “pitkänsiiman”, jolla hän naarasi lahtea – ja sai kun saikin
saaliiksi ankkurimme! Tappion puolelle tapahtumasta jäi vain katkennut ankkuriliina
(ja Sagan kipparille lahjoitettu konjakkipullo)- ja pääsimme jatkamaan matkaa
“suunnitelmamme” mukaisesti.
Eli kryssimme Vänöstä Borstöhön, jossa söimme lounaan ja katsastimme Borstö
Gumman. Ja sieltä jatkoimme Björkön luonnonsatamaan (lähellä Jurmoa), jossa on paitsi
suojainen satamalahti myös puhdasvetinen järvi – ei haastetta saunavuoroista tällä
saarella.

BJÖRKÖN LUONNONSATAMASSA
JULY 13, 2005

Aika täyttä näin heinäkuussa luonnonsatamissakin.

PARI PÄIVÄÄ VASTATUULEEN …
JULY 14, 2005

Yllättävä kyllä, vaikka reittivalintamme oli melko vapaa, niin päädyimme Vänön jälkeen
ajamaan tarkoituksella vastatuuleen (SW). Piti nimittäin päästä testaamaan, että miten
Vänössä naapuriin sattuneen kilpapurjehtijan ohjeilla maston taivuttaminen taaksepäin
vaikutti veneen nousukulmaan (sen myötä että isopurjeen sai litteämmäksi) – ja
vaikuttihan se!

(Mastonhuipputakilaisissa veneissä esijännitystä tarvitaan vähemmän kuin
osatakilaisissa veneissä, mutta näissäkin on tärkeää, että maston esijännitys on linjassa
ison purjeen mastokaaren kanssa siten, että sekä isopurje että genua asettuvat
mahdollisimman tasaisesti. Samma (och lite till) på svenska.)
Björköstä päätimme vastatuulesta (taas, nyt NE) huolimatta jatkaa Kasnäsiin, kun
tarvitsimme vettä ja sähkäö – ja maistui se ravintolaruokakin taas välillä

SAARISTOMEREN SUOSITUIMMAT
PAIKAT?
JULY 15, 2005

Kasnäsistä jatkoimme matkaa Helsingholmenin saarelle. Rantautuessamme sinne jo n.
klo 11 paikkojakin oli vielä valittavaksi asti
Katsastimme saaren ja söimme
savukalalounaan (saarelta ostettua ahventa ja lohta) – ja irroitimme köydet taas n. klo
13 maissa (jolloin paikat rannassa alkoivat jo täyttyä).
Helsingholmenista purjehdimme Gullkronaan, jossa ei myöskään ollut seurasta pulaa.
Aina on tilaa vielä yhdelle periaatteella onnistuimme kuitenkin rantautumaan hetkeksi
sinnekin n. klo 15 tienoilla, noin viimeiseen vapaaseen paikkaan. Saaristomerellä on
näillä helteillä ja keskellä heinäkuuta ruuhkaa! Suosituimmat väylätkin tuovat mieleen
moottoritien merellä, kun veneitä menee kumpaankin suuntaan niin paljon, että tuntuu,
ettei karttaa tarvitsisi …
No, onneksi seuran saaressa (Svinö) on kivan väljää, kun monet ovat pitkillä
kesälomapurjehduksilla, eikä suinkaan päivämatkan päässä Turusta.

YANN ARTHUS-BERTRAND
JULY 17, 2005

Turistina Helsingissä välillä – kävimme katsastamassa tänä kesänä Helsingissä
(Lasipalatsin liepeillä) olevan valokuvanäyttelyn Maa ilmasta -näyttelyn.
Helsingin näyttelyssä on myös iso maailmankartta maassa siten, että sillä voi kävellä –
Australiasta Suomeen on sillä vain muutama askel, ihan ovelaa! Karttaa ei näkynyt
Tukholmassa muutama kesä sitten eikä Kööpenhaminassakaan silloin kun näyttely oli
siellä.

Yann Arthus-Bertrandin kuvia voi hakea tietokoneensa taustakuviksi täältä – linkissä
esimerkkinä vaikka kuva Saaristomereltä, ei tosin kovin kesäinen sellainen.

KUVIA TALLINNAN PURJEHDUKSELTA 2005
JULY 18, 2005

(“Kuvatekstit” 9-16.7. jutuissa – kaikki kuvat tästä.)
Svinöstä jatkoimme kotisatamaan (Satavaan) ja loman ensimmäinen purjehdusviikko
oli ohi.
Vuorossa oli muutaman päivön huoltotauko – ja mm. http://www.meriharakka.net sivun päivittämistä
Lähipäivinä palannemme Saaristomerelle … paitsi Eero, joka palasi töihin.

SVINÖ – TAAS KERRAN
JULY 22, 2005

Pienen tauon jälkeen palasimme taas merelle – ja taas Svinöhön
. Töllö kertaa matkassa
mukana olivat nuoret ystövömme Satu ja Anssi, joista Sadulla oli hiukan
purjehduskokemustakin aikaisemmilta reissuilta – ja hän oli innokas ohjaamaan venettö aina
kun sen sallimme!

ONYTTAN

JULY 24, 2005 2 COMMENTS

Kesän 2005 kuviin Saaristomereltä
Tämäkö se on, kesäloman syvin olemus – Onyttan, kalliosaari matkalla Pyytinkarille
(kunhan ei oikaise Airismaan salmista vaan käy katsomassa Orhisaaren).
Pyytinkarilla oli sateisesta iltapäivästä huolimatta ainakin 15 venettä. Ja
purjehdustaitojen kehittämisen kannalta kelit olivat mennen tullen mitä parhaat,
genaakkeri ylös, puomilla tai ilman, genaakkeri alas, reivi päälle, reivi pois …
2 THOUGHTS ON “ONYTTAN”
1.

JULY 25, 2005 AT 4:28 PM

Kertauksena Photo Albumin käyttöohjeita: Kun napsautat kuvaa, joka on
jossakin pienessä kuvakokoelmassa, päädyt sivulle, josta löydät otsikot Photo
Album, kyseisen kuvakokoelman nimen (tässä Onyttan) ja Previous ja Next painikkeet.
Previous ja Next kelaavat kuvia taakse ja eteenpäin.
Kuvakokoelman nimen valitsemalla (esimerkiksi Onyttan) näet kerralla koko
kuvakokoelman (pienet kuvat) ja Photo Albumin valitsemalla näet kaikki pienet
kuvakokoelmat.

2.
JULY 26, 2005 AT 8:59 AM

HELSINGIN SANOMAT 24.07.2005 – KOTIMAA
TIETOKULMA
Gasti reivaa purjetta
Koska purjehduksen historia ulottuu viikinkiajoille asti, lajiin liittyy yhä paljon
sanastoa ja kielenkäyttöä, joka vaatii maakravulta opiskelua.
– Paapuuri, babord on veneen vasen puoli perästä päin katsoen, styyrpuuri oikea
puoli.
– Gasti on purjeveneen miehistön jäsen.
– Kryssiminen tarkoittaa vastatuuleen purjehtimista.
– Reivaaminen on purjepinta-alan vähentämistä.
– Genuan on keulapurje, jonka takareuna ulottuu maston peräpuolelle.
– Fokka taas on keulapurje, jonka takareuna ei ulotu maston peräpuolelle.
– Isosta puhuttaessa tarkoitetaan isopurjetta.
– Purjeen nostinköysi on falli, ja säätököydellä, skuutilla, säädetään purjeen
kulmaa tuuleen.
Lähde Purjehduksen opas

LENKILLÄ!

JULY 25, 2005

(Lomalistan kohta 5 .)

Turun urheilupuiston Karikon lenkkipolku sinänsä oli minulle toki jo tuttu
entuudestaan, mutta maisemat sen varrella olivat hiukan muuttuneet – puistoon oli
tuotu useita oikeita kuntosalilaitteita! Mitenköhän ne selviävät talvesta?

SINILEVÄTILANNE
JULY 26, 2005

Helteiden ainakin hetkeksi hellitettyä – ja tuulten hiukan reipastuttua sinilevätilanne on
hetkellisesti Itämeren alueella ihan siedettävä. Ajankohtaiset leväkartat
löydät täältä (Ympäristöhallinnon sivut aukeavat uuteen ikkunaan).
Hyvinä esimerkkeinä tilanteen vaihtelevuudesta katso esimerkiksi karttoja heinäkuun
13. ja 24. päivältä.

TJÄRULOT JA SVINÖ
AUGUST 1, 2005

Kolmas lomaviikkomme kului Korppoon ja Nauvon vesillä ja saarissa. Tjärulotissa meitä
ilahdutti punajalkaviklo, joka piti itseään äänekkäästi esillä – ettemme olisi huomanneet
sen poikasia. Svinössä saimme, juuri ja juuri, napattua kuvan ihan oikeasta
Meriharakasta omalla kameralla.
Svinössä muuten on nyt sitten saunapuita! mm. Heddan, Meriharakan ja Petterin
venekunnat pätkivät ja pinosivat lauantaina kaikki halot saunapuiksi.
Svinössä on myös optimistijolla – purjehdusta voi siis jatkaa illallakin, kun tuuli ei enää
riitä isoille köliveneille

MARHOLMSÖREN
AUGUST 3, 2005

Marholmsören Iniössä on pursiseuran saarista kaukaisin – ja siksi suunnitelmamme
vierailla sielläkin joskus on siirtynyt kesästä kesään. Osittain retkemme sinne on myös
jäänyt toteutumatta, kun Mainingissa olevat lähestymisohjeet tuntuivat turhan
haasteellisilta. Mutta tänä kesänä retki lopulta toteutui – runsaat 20 mailia ja 5 tuntia
Pyytinkarilta (vastatuuleen luovien) ja rantauduimme Marholmsöreniin. Paikan
löytämiseen lisävarmuutta toi tänä kesänä veneeseemme hankittu karttaplotteri.
Saari on kaunis ja kallioinen. Monessa kohdin kallioilla kasvaa saariston tapaan kalliota
myöten katajaa. Saunakin löytyi ja saunalaituri on kivasti toisella puolella kuin
venelaituri. Saunapuita saarella on tällä hetkellä niukasti – ainakin Svinön
puutilanteeseen verrattuna

KESÄN KIRJAT
AUGUST 8, 2005

Kuten suunnitelmissa oli, niin lomalla tuli luettua. Enimmäkseen kevyttä. Muutama
Danielle Steel (Sunset in St. Tropez, The Dating Game) – pari näitä vuodessa menee
helteessä :-). Maeve Binchyn Circle of Friends – teki taas vähän mieli lähteä Dubliniin.
Tom Stonen The Summer of My Greek Taverna sijoittui Patmokselle, jossa kävimme
viime keväänä – mutta ajatus ravintolan pitämisestä siellä tuntui minusta juuri niin
ufolta miksi se kirjassakin lopulta osoittautui! Muuten Patmoksella varmaan voisi
vaikka kuvitellakin oleilevansa …
Erkki Toivasen Kahden puolen kanaalin oli pettymys, liikaa historiaa, liikaa poliittisia
pohdintoja – liian vakava lomalukemiseksi.
TPS:n Pyytinkarin “kirjastosta” lainasin vielä vanhan thrillerin Mayday (Thomas
Block) ja oli se ainakin sen verran sujuva juttu, että sen luki lähes yhteen menoon (kirja
löytynee taas Pyytinkarilta, ellei se ole jollain muulla taas lainassa).
P.S. Jos vielä lomien jälkeenkin ehdit lukea ja luet melko sujuvasti englanninkielistä
tekstiä, niin minulla on ylimääräinen kappale Sophie Kinsellan kirjasta Confessions of a
Shopaholic
(a.k.a The Secret Dreamworld of a Shopaholic). Jos haluat sen omaksesi,
niin lähetä nimesi ja osoitteesi, niin saatat saada kirjan itsellesi.

120 VUOTTA
AUGUST 14, 2005

(Klikkaa kuvaa nähdäksesi lisää kuvia)
Lauantaina juhlittiin Ilonan ja Jaskan 60-vuotispäiviä Angelniemessä. Puolensadasta
vieraasta Marjatta, minä, Hilkka ja Olli mm. edustimme Ilonan työtovereita Orionin
ajoilta, silloin joskus vanhaan hyvään aikaan
1980-luvulla. Vaikka Ilonaa
katsellessa ja kuunnellessa tuntui kyllä siltä, että tämä on vähintäänkin uusi hyvä aika –
vapaalla on mukava olla!
Vielä kerran – onnea Ilona ja Jaska!

MODELPOINTIN MALLINA
AUGUST 15, 2005

(Klikkaa jotain kuvaa nähdäksesi lisää kuvia)
Satu oli mallina Modelpointin näytöksissä Turun Messuilla 11-15.8. Näytöksiä oli
päivässä useita ja sisääntuloja per näytös kuusi – onneksi opiskelija pääsi urakan
jälkeen jo kouluun lepäämään
Huomaa – vaikkakin morsian näyttää kauniilta, kuten morsiamet aina, niin tämä oli
vielä ihan leikisti vaan!

HYVÄSTIT HARAKALLE
AUGUST 16, 2005

Päädyimme sitten viiden vuoden jälkeen myymään pois moottoriveneemme. Ihan kiva
vene tuo (Bella 561 HT) oli, mutta sille ei sitten kuitenkaan oikein löytynyt tilaa kodin,
työn, kakkoskodin ja purjeveneen lomasta.

Venekaupassa taitaa muuten olla sesonki – myyntipäätöksen tehtyämme löysimme
netistä yhden halutaan ostaa ilmoituksen, otimme yhteyttä – ja teimme kaupat viikon
sisällä. Yhtään myynti-ilmoitusta emme mihinkään mediaan ehtineet tekemään!

VENE-ELEKTRONIIKKAA
AUGUST 17, 2005

Alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä, AIS (Automatic Identifcation System) on
kauppalaivoissa pakollinen tunnistusjärjestelmä, jossa VHF-kanavalla lähetetään
aluksen sijainti, kurssi ja nopeus ym. dataa. AIS-vastaanottimella voidaan näyttää
alukset esimerkiksi karttaplotterilla ja saatujen tietojen perusteella voidaan laskea
mahdollinen törmäyskurssi. Huviveneissä AIS-vastaanotinta voi käyttää tutkan apuna,
muttei korvaajana. Yksi hyvä linkki harrastelijalle on Panbo’s blogi. Halvimmat AISvastaanottimet maksavat alle 200 euroa. Lisäksi tarvitaan PC tai vastaava. Eräässä
suomalaisessa karttasovelluksessa on myös mahdollista näyttää AIS-dataa.
Ruotsin Sjöfartsverket on tehnyt AIS:tä videon. Tästö voit ladata 37 MB esityksen. AIS:n
keksijä on ruotsalainen Håkan Lans. Håkan on lisäksi keksinyt muun muassa VGAnäytön ja PC-hiiren.
Webissä on sivu AISLive, josta voi katsoa miten alukset näkyvät kartalla. Jos haluaa
ajantasalla olevan datan, niin se maksaa lähes 1000 euroa/vuosi. Muutaman tunnin
vanhaa dataa pääsee katsomaan ilmaiseksi, kun vain rekisteröityy sivulle. Klikkaamalla
alla olevaa kuvaa näet AISLive:n kuvan Turun lähestymisestä. AISLive käyttää Turusta
jostain syystä nimeä Karlstad (olen lähettänyt korjauspyynnön).

VOLVO OCEAN RACE TAPAHTUMA
AUGUST 18, 2005

Tänään on Ericsson Racing Teamin veneen virallinen vesillelasku Göteborgissa.
Juhlallisen kastamisen suoritaa kruununprinsessa Victoria.
Lisää tietoa ja huomenna valokuvia ja video löytyy Ericsson Racing Teamin sivulta.

VENEMESTARI -LEHTI
AUGUST 19, 2005

http://www.meriharakka.net -sivuston keväinen Nauvon venepalosta
kertonut juttu poiki “avustuspyynnön” Venemestari -lehden paloturvallisuusjuttuun –
yksi kuvistamme päätyi jutun kuvitukseen lehden elokuun numeroon.

AS OY IIRISLAHTI 20V
AUGUST 20, 2005

Taloyhtiömme juhli perjantaina 20-vuotisjuhliaan. Tarjolla oli hyvää ruokaa (kiitos
juhlatoimikunta!), mukavaa yhdessäoloa ja illan pimetessä pienimuotoinen “golf”-kisa.
Meille yhtiöön vasta 1998 muuttaneille alueen historiasta kertova kuvaesitys oli myös
todella mielenkiintoinen – osa siitä tässä valokuva-albumissa – puut ja pensaat
tontillamme ovat tietenkin kasvaneet reilusti, mutta myös naapurusto on muuttanut
paljon muotoaan kaislikkoisesta lahdesta Haukilahden venesatamaksi.

MERIHARAKOITA TAITEENA
AUGUST 23, 2005

Kesän taittuessa syksyyn, S/Y Meriharakan asettuessa talviteloille ja meriharakoiden,
myös Westendin rannalla usein näkyvän parin, lähtiessä muuttomatkalle LänsiEuroopan rannikoille, jäljelle jäävät vain muistot – ja kuvat.
Kuvien osalta vahvistimme äskettäin valikoimaamme hankkimalla Jari Kostetin
Meriharakat -aiheisen akvarellin.

Jari Kostet’in tuotantoon tutustuimme pari vuotta sitten Inkoossa.
Hän on myös mm. kuvittanut kirjaa Uudenmaan lintupaikkaopas.
Joitakin muita kuvia Jari Kostetin töistä voit katsoa tästä.

32ND AMERICA’S CUP
AUGUST 25, 2005

Tänään alkoi Malmössä Match Racing kilpailu. Monipuolisia multimediaesityksiä voit
katsoa 32nd America’s Cup Official Websivulla.
Ruotsalaisen Victory Challange veneen tiedot:
Pituus: 24 m, 72′
Leveys: 3,9 m
Paino: n. 24 tonnia
Bulbi: 19 tonnia
Masto: 0,8 tonnia
Evä: 1,0 tonnia
Runko: 2,2 tonnia
Maston korkeus: 34 m
Syväys: 4,1 m
Isopurje: 215-220 m2
Pinaakkeri: 500-530 m2
Genua: 130-140 m2
Rakennusmateriaali: hiilikuitukomposiitti
Suunnittelu: German Frers Jr.
Veneenrakennus: Chris Mellow/Victory Challenge
Rakennusvuosi: 2001
Miehistö: 17 henkilöä

TARKKAILE ELÄMÄÄSI JATKUVASTI,
JOTTA SE PYSYY YKSINKERTAISENA
AUGUST 28, 2005

Syksyn myötä luovuimme talveksi kakkoskodistamme – vuokrasimme sen pois 1.9. –
31.5. väliseksi ajaksi.
Jos “kesämökki” on keskellä kaupunkia, niin näinkin voi tehdä!

(Otsikko kohta 89 Elaine St. James:in kirjasta Helpota elämääsi – 100 tapaa nauttia
elämästä luopumalla turhista asioista)

SVINÖN SVINGIT
AUGUST 28, 2005

Ensimmäiset Svinön Svingit jäivät musiikilliselta anniltaan illan yhteislaulun varaan
jätkänkynttilöiden ja muiden valojen luodessa tummenevassa elokuun illassa
tunnelmaa.
Lauantaina sää suosi – matalapaineet pyyhkivät Lounais-Suomen yli perjantaina ja
sunnuntaina, mutta lauantai oli mitä parhain purjehduspäivä ja innokkaimmat tekivät
vielä Svinöhön rantauduttuaan muutaman testipurjehduksen – testattiin Wilpuria
spinnulla ja Match Dancea veneenä (Bavaria 35 Match).
Paikalla oli 24 venekuntaa ja illalla muurinpohjalettuja paistettiin ainakin 50
kappaletta!

BOOKCROSSING – NYT SE ALKAA!
AUGUST 30, 2005

Vapautin tänään ensimmäisen kirjan.
Saa sitten nähdä rekisteröidäänkö sitä koskaan.
Suunnitelmissa on vapauttaa lisää kirjoja lähipäivinä.
Lisää Bookcrossingista täältä. Pirkko Bookcrossingissa täällä.

NÄYTTELYSUNNUNTAI
SEPTEMBER 4, 2005

Kävin sunnuntaina katsastamassa Kaapelitehtaan kani- ja jyrsijätapahtuman naapurin
tytön kanssa, joka, kuten minäkin, on jossain määrin kiinnostunut hamstereista,
marsuista, rotista, kaneista, hiiristä …

Ja kun tänään sunnuntaina oli myös viimeinen mahdollinen päivä nähdä Maija Isola –
elämä, taide, Marimekko -näyttely niin kävimme katsomassa myös sen. 10-vuotiaatkin
pitävät Unikko-kuosista … (joskaan sitä ei näyttelyssä juurikaan esillä ollut!)

VOLVO OCEAN RACE – JA AUTOMAINONTA …
SEPTEMBER 7, 2005

Volvon radiomainoksessa kerrotaan näinä viikkoina, että on kaksi tapaa pästä
Kapkaupunkiin: joko voit viettää kuukauden purjeveneessä, syödä pakastekuivattua
muonaa, nukkua tunnin kerrallaan, pelätä törmääväsi jäävuoreen tai valaaseen ja palella
koko ajan – tai voit koeajaa Volvon (ja ilmeisesti sitten voittaa (lento?)matkan
Kapkaupunkiin.
Taitavat mainoksessa hiukan mollata purjehtimista
tai sitten mainoksen tekijät
eivät todella tunne aihetta. Ei taida Suomesta Kapkaupunkiin purjehtia ihan
kuukaudessa … useimmiten veneissä, joilla tuota matkaa voisi kuvitella tekevänsä, voi
syödä muutakin kuin pakastekuivattua muonaa … jos matkaa tehdään porukalla, niin
vuorot lienevät tuntia pidempiä … paljonkohan jäävuoria oikeasti on Suomen ja
Kapkaupungin välillä tähän aikaan vuodesta … ja ainakaan tuossa päiväntasaajan
molemmin puolin tuskin purjeveneessäkään tarvitsee koko ajan palella …
Hyvää matkaa kuitenkin Kapkaupunkiin menijöille, matkustat sinne sitten purjeveneellä
tai lentäen – tai vaikka autolla

EXDEC JA EXSAP
SEPTEMBER 8, 2005

Vahvat yrityskulttuurit luovat myös vahvoja ihmissuhdeverkostoja.
Olin vuosina 1986-1996 osa silloista Digital Equipment Corporationia (joka sittemmin
fuusioitiin Compaqin kanssa, joka sitten vielä fuusioitiin HP:hen). Mm. näinä vuosina
Digitalilla vaikuttaneet ihmiset pitävät edelleen yhteyttä useammankin kerran vuodessa
– tänään Tapiola Gardenissa paikalla oli arviolta 50 ihmistä! exDECistä hiukan
lisää täällä – joskin tämä juttu ei ole olemassa netissä vaan tämä yhteisö on olemassa
“oikeasti”

Kannattaa muuten lukea hyvä yhteenveto Digital Equipment Corporationista ja sen
saavutuksista täältä – jälkimmäisistä voisi näin nettipäiväkirjayhteydessä mainita
vaikka hakukoneen Altavista.

(Vuosina 1998-2005 olin osa SAP Finlandia ja Suomesta löytyy myös ajoittain toisiaan
tapaava exSAP -yhteisö.)

ILTA JA AAMU AIRISTOLLA
SEPTEMBER 13, 2005

Syksyn viimeisen purjehdusretken teimme Petran ja Jassun (2x10v) kanssa Airistolle
10-11.9. Vasta nyt katsastimme sinne kesällä tulleen saunakylän (saunaslummin ?!).
Tytöt pelasivat minigolfia ja keräsivät useimmat seudulla oleilleet meduusat ämpäriin.
Illalla grillasimme rannassa makkaraa ja vaahtokarkkeja (ja jo sitä ennen tytöt
lämmittivät, oma-aloitteisesti, muutaman kebabin sähkölämmittimellä!). Myös Satu ja
Anssi tekivät Anssin pyörällä iltaretken Airistolle. Ja illan lopuksi saimme
kymmenvuotiaat lopullisesti väsymään DVD-leffalla Miss FBI … Sunnuntaina tuuli ei
oikein riittänyt purjehtimiseen, mutta saivatpahan sitten nuoret kipparinalut harjoitella
lähes tyynellä merellä otteitaan.

Lisäkuviin (ja näihin kuviin isompana) pääset napauttamalla jotain ylläolevaa kuvaa.

HEIDELBERGISSA TAAS
SEPTEMBER 14, 2005

SAS Banking Intelligence Solutions? DDS (Detail Data Store)? Cr Risk Management?
Hands-On!
Tiistaista torstaihin kestävän 3 päivän kurssin tavoitteena on viimeistään nyt (puolen
vuoden SAS-uran jälkeen) varmistaa, että ratkaisun kaikki osaset ovat loksahtaneet
siinä määrin päässäni oikeille kohdilleen, että osallistuminen toteutusprojektiin
asiakkaalla ei muodosta asiakkaalle ainakaan kovin suurta riskiä

P.S. Shoppailuvinkkejä Heidelbergiin: [LUNA], Kraus, Jackpot – Kaufhofit ovat
Stockmanniin tottuneelle aika avuttomia … (Bismarckplatzilla oleva on parempi.)

LISÄÄ SYYSMUOTIA
SEPTEMBER 17, 2005

Myös lauantaina 3.9. Sadulla oli töitä – nämä kuvat ovat Raision Myllyn
syysmuotinäytöksistä (kuvaajana Anssi). Seuraavan kerran voit nähdä Sadun estradilla
14.9. – jos satut silloin olemaan Turun suunnalla.

S/Y MERIHARAKKA TALVITELOILLE
SEPTEMBER 21, 2005

Purjeveneemme nostetaan tänään merestä Satavassa.

www.meriharakka.net -sivun purjehdusaiheiset jutut ovat tämän jälkeen harvassa
ennen ensi kevättä – jos emme sitten päädy talvilomallakin purjehtimaan …
Muiden aiheiden osalta (katso kohta Aiheittain sivun oikeassa laidassa)
nettipäiväkirjamme kertoo kuulumisia myös talvikaudella.

VÄLIVUOSIMERKKIPÄIVÄ
SEPTEMBER 25, 2005

Meillä on jo aika monta vuotta ollut tapana ottaa syntymäpäiväsankarista kuva, jote niin
teimme tänäänkin Tässä vuoden 2005 ja 1995 kuvat.

PURJEHDUSHARRASTUS JATKUU …
SEPTEMBER 28, 2005

Suomessa kausi alkaa olla lopuillaan, mutta purjehdustunnelmiin voit vielä päästä
vaikka seuraamalla pian alkavaa Volvo Ocean Racea. Esimakua saat tästä 30 sekunnin
Windows Media Player videosta, jonka lataus voi kestä hetken, klikkaa venettä.

(S/Y Meriharakkakin on jo pesty ja vahattu – ymmärrät miten tämä tähän liittyy, jos
katsot videon.)

RAFAELIN ENKELI SELLOSSA
OCTOBER 5, 2005

Eilen jätin Tuija Lehtisen kirjan apteekkiin Sellossa Espoossa – asianmukaisin
BookCrossing -merkinnöin varustettuna.
Ja jo tänään kirjasta tehtiin merkintä BookCrossing -sivuilla!
(Jos BookCrossing kuullostaa ihan oudolta, niin pari aikaisempaa nettipäivämerkintääni
aiheesta löytyvät täältä ja täältä.)
P.S. Ravintola Base, uusi tuttavuus, vaikutti ihan viihtyisältä. Sieni-vuohenjuustopiiras
salaattipedillä oli hyvää – joskin herneenversot salaattina ovat kovin hankalasti

syötäviä.

TOVNING, NYBÖRJARKURS
OCTOBER 9, 2005

Osallistuin viikonloppuna Espoon työväenopistossa järjestettyyn huovutuksen
alkeiskurssiin – kun kerran satuin ohikulkiessani näkemään huovuttamista ja se näytti
hauskalta!

Tässä töitäni. Joulukoristeen kuva on Mentu-Mikkelä-Paakkunaisen Huopakirjasta –
kuvia omista työstäni niiden eri työvaiheista kuva-albumissa.
(Kurssilla opin paitsi huovuttamaan, sen, ettei tämä taida sittenkään olla lajini: pienikin
työ vaatii yllättävän paljon työstämistä (=kärsivällisyyttä) eikä sitä paitsi pitkän ihmisen
selkä meinannut kestää niitä työasentoja!)

TALVIRUOKINTAKAUDEN AVAUS
OCTOBER 16, 2005

Aamulla pihan lintualtaalla oli talitiainen, joka selvästikin katsoi minua syyttävästi:
“Miksi vettä on näin vähään ja sekin vielä pudonneista lehdistä likaista?” Tein työtä
käskettyä ja täytin altaan puhtaalla vedellä. Seuraavaksi lintu naputteli keittiön
ikkunaan – selvästikin muistuttaen siitä, että ruokaakin saisi olla tarjolla. Niin sitten
täytin talipallotelineen ja ripustin sen ulos. Niin se talvi tulee, pikku hiljaa, tälläkin
tavalla.

P.S. Päivän mittaan näimme sitten pihallamme myös harakan, variksen, viherpeipon,
oravan ja jäniksen.

“HUOVUTUSKURSSILLA” SYYSLOMALLA
OCTOBER 23, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

10-vuotiaat kaverukset Petra ja Jassu viettivät osan syyslomastaan Iirislahdessa.
Ohjelma Iirislahdessa rakentui muutamasta retkestä lähiseutujen ostoskeskuksiin,
muutamasta elokuvasta, yksi ihan elokuvateatterissa (Kanin kirous) – loput
(kauhuelokuvat :-)) kotona turvallisessa aikuisseurassa katsottuna – ja
huovuttamisesta!
Pirkon muutama viikko sitten käymän huovutuskurssin jäljiltä oli jäänyt sievoinen kasa
villoja, Ikeasta löytyi bambuverho ja loput tarvikkeet: suojamuovit, pyyheliinat,
mäntysuopa, hyttysverkko ja muovipullot ja -mukit löytyivät kotoa. Lauantaina
kävimme vielä Askarellissa täydentämässä villavarastoja ja ostamassa huovutusneuloja
ja styroxaihioita. Ja niin tytöt sitten oppivat huovuttamista laidasta laitaan, ja tuloksena
syntyi huopanauhoja, tasotöitä, jopa pieniä tonttulakkeja, ja neulaamalla tehtyjä
koristeita jouluksi ja pääsiäiseksi!

Lisää tyttöjen töitä näet klikkaamalla jotain ylläolevista kuvista tai tästä!
Askarellissa myytävien villojen väreihin tai koostumukseen tytöt eivät olleet tyytyväisiä
– Pirkon huovutuskurssin yhteydessä hankkimien Pirtin kehräämön villat olivat paljon
mieluisampia!
ONE THOUGHT ON ““HUOVUTUSKURSSILLA” SYYSLOMALLA”
1. Hilkka

OCTOBER 24, 2005 AT 5:21 PM

Hei Pirkko,
uusi villitys tuo huovutus ja olet sen jo napannut! Kaikkeen sinulla riittää
mielenkiinto ja energia, upeata.
Terveisiä Panamasta, jossa ei tule mieleen huovutus, tuntuisi liian talviselta
tänne tropiikin lämpöön!
ClaroCOM:in Internet Cafe:ssa WiFi:ä käyttämässä omalla läppärillä, hieno
palvelu!
Terveisin,
Hilkka

TÄMÄ BLOGI EI OLE KUOLLUT
OCTOBER 25, 2005

Markkinointi & Mainonta nostaa esille parikin näkökulmaa blogeista tänään. Jos
kiinnostuit, niin tsekkaa
Blogi on kuollut ja Blogit käyvät kalliiksi.

PÄIVITETTY MATKAILUYHTEENVETO
NOVEMBER 1, 2005

Palasimme juuri Espooseen Pohjoismaasta, jossa emme koskaan aikaisemmin olleet
käyneet. Lisää tästä vastakohtien maasta lähipäivinä …

ISLANTI – VASTAKOHTIA JA
VÄÄRINKÄSITYKSIÄ
NOVEMBER 6, 2005

Sanovat Islantia tulen ja jään maaksi – tulivuorenpurkauksia tai maan järistyksiä ei
kohdallemme osunut, mutta jäätä ja lunta näimme kyllä. Yhtenä pakkasaamuna
kävimme ulkoaltaassa (Laugadalur) uimassa – tuliperäisen maan lämpö riittää isonkin
altaan lämmittämiseen vuoden ympäri. Samainen lämpö saa geysirit (Strokkur)
sylkemään yli kymmenmetrisiä kiehuvan kuumia vesipatsaita muutaman minuutin
välein.
Linkki Picasa-albumiin.

Strokkurin purkauksista otimme pätkän videolle.
Klikkaa kuvaa niin näet sen (ääni päälle tietokoneessa!).
Matkamuistokaupoissa myydään neuleita ja mm. huovutettuja (!) tuotteita, joiden mallit
ovat paikallisia ja vuosikymmenienkin takaa. Ostoskeskukset (Kringlan) eivät poikkea
vaikka Espoon vastaavista, paitsi ehkä hintatasoltaan Islanti on kallis maa (2 hengen
ateria Pizza Hutissa 3500 ISK = 50 euroa).
Kaverit olivat Lassea evästäneet, että Islannissa ei saa olutta – mutta tämä ei enää
(vuoden 1989 jälkeen) pitänyt paikkaansa. Pirkolla taas oli jostain syystä käsitys, että
lunnit eivät osaa lentää, mutta osaavat ne, kuulemma. Puitakin Islannissa kasvaa,
muutamia, istutettuina.
Pidennetyn viikonloppumme Reykjavikissa päätimme illallisella pyörivässä
näköalaravintola Perlanissa – tarjolla oli myös lunnia, savustettuna, muttei tällä kertaa

valasta (vaikka islantilaiset saavat niitä vielä pyytääkin, tutkimustarkoituksiin).

VOLVO OCEAN RACE KISA ON
KÄYNNISTYNYT
NOVEMBER 7, 2005

Voit seurata kisaa esimerkiksi Ericsson Racing Tiimin sivulta.
Tai lauantai-aamuisin Neloselta.

SYKSYN 3. “HUOVUTUSKURSSI”
NOVEMBER 10, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Viime viikonloppuna huovutin taas vähän
ätinsä kanssa.

– tällä kertaa naapurin tytön ja hänen

Kuva-albumissa lisää kuvia prosessista ja lopputuloksista!
ONE THOUGHT ON “SYKSYN 3. “HUOVUTUSKURSSI”
1. Manna NOVEMBER 11, 2005 AT 3:13 PM Ihanii eläimii

VIELÄ HETKI KESÄÄ …
NOVEMBER 16, 2005

… ennen kuin meri jäätyy ja lumi peittää myös taideteokset.

Nämä löytyvät Keilaniemen tienoilta Espoosta. Nämä kuvat ovat Lassen ottamia.
Pinnalla -teoksesta ja tekijöistä lisätietoa (ja heidän kuvia teoksestaan) löydät täältä.

TÄMÄKÖ NEULEBLOGI?
NOVEMBER 17, 2005

Neuleblogit on kuulemma yksi suosituimpia blogilajeja netissä.
Siis tässä yksi neulejuttu
(tai huovutusjuttu) – päätin huovutusinnostukseni
päätteeksi (?) kokeilla neulotun työn huovuttamista.
Koetyöni tein Pirkan huovutetun hatun ohjeita soveltaen. Käyttämäni lanka oli Natur
Uld (samantapainen kuin Novita Huopanen) (Tapiolan loistavasta
lankakaupasta, Neuletikistä) ja kudoin sen numero 8 puikoilla. Koehuovutin 2
mallitilkkua, yhden pesukoneessa, ja toisen käsin. Pesukonehuovutuksen (40 astetta)
lopputulos oli kova ja epätasainen, pidin käsin “pyykkilaudalla” huovuttamisen
tuloksesta enemmän.
Laskin sitten kokoon 59 tarvittavan 98 silmukkaa ja 36 kerrosta ja kudoin hatun. Vähän
hirvitti miten ison tuntuinen siitä tuli, etenkin kun se käsin piti huovuttaa, mutta
lopputulos oli kuitenkin lähes sopivan kokoinen (60 cm, kork. 22 cm).
(Ehkä hiukan pienentäisin silmukka- ja kerrosmääriä jos tekisin toisen – käsin
huovuttaessa sai tehdäaika paljon töitä, että hattu kutistui riittävän pieneksi.)

Mutta tuollainen siitä siis tuli, ehkä, jos kovia pakkasia tulee, niin tuo pääsee vielä
sunnuntaikävelylle meren jäälle.
Ja käsiin aikaisemmin huovuttamani lapaset!

HAMSTERI SELLOSSA
NOVEMBER 19, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Espoon EEMAIL-lehdestä (07/2005) :

“Leppävaaran eläinkaupasta löytyy nimetön hamsteri. Sen edellinen omistaja uhkasi
päästää eläimen vapaaksi, ellei sitä oteta kauppaan. Yli vuoden ikäiselle hamsteripojalle
ei ole vielä löytynyt ottajaa. Tästä itsestään kyllä olisi ottajaksi. Niin innokkaasti se
pyrkii viereisen lasikaapin neitomarsun suosioon. Rakkaus on polttavaa myös suuren
kauppakeskuksen pienelle hamsterille.”
P.S. Hamsteri on sittemmin jo löytänyt uuden kodin.
Ks. tarkemmin kommenteista.
ONE THOUGHT ON “HAMSTERI SELLOSSA”
1.

NOVEMBER 19, 2005 AT 11:24 PM

EEMAIL Marraskuu 2005:
“Hamsteri on nyt löytänyt uuden kodin: Kasperista huolehtii eläinkaupassa
työharjoittelussa ollut tyttö, joka ihastui sosiaaliseen hamsteriherran. Kasperin
päivät kuluvat nukkuen, öisin on aikaa juoksupyöräilyyn. Uusi omistaja ei usko
Kasperin kaipaavan eläinpuotiin jäänyttä tyttömarsua, onhan sillä nyt
kavereinaan Tappi- ja Nappi-gerbiilit.”

JOULUN MERKIT ILMASSA …
NOVEMBER 20, 2005

Kävimme tänään hakemassa piparkakkutalon Toppelundin koulun myyjäisistä. Saimme
loistavaa ostosapua nuorelta ystävältämme, joka oli etukäteen katsastanut tarjonnan ja
suositteli tätä yksilöä parhaan hinta-laatusuhteen omaavana – kiitos Meerit!
Ensi viikonloppuna voisi ehkä harkita Tapiolan Taide- ja Käsityöläismessuilla
pistäymistä (26-27.11. 10-17).

UUSI PERHEENJÄSEN
NOVEMBER 24, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Perheeseemme on taas liittynyt hamsteri! Rodultaan syyrialainen, väriltään normaali,
sukupuoleltaan uros. Syntynyt 29.9.2005 Lauttasaaressa. Pituus ja paino tänään 8viikkoisena 13cm ja 74g. Nimeltään Basel. Kuvia saatte vielä odottaa, ainakin
viikonloppuun asti…
ONE THOUGHT ON “UUSI PERHEENJÄSEN”
1. Sisu

JUNE 10, 2006 AT 6:59 PM

Ihana hamsteri teillä… ^^
Omistan siis sivut, joiden ideana on “hoitaa” hamstereita netin kautta (kirjoittaa
siis hoitotarinoita ja sellaista). Etsinkin siis nyt kuvia hoitolaani, ja ajattelin,
voisinko laittaa jonkin kuvan täältä teidän sivustoltanne sinne… Vannon, etten
tekisi sillä mitään muuta.

1. ADVENTTINA …
NOVEMBER 27, 2005

… Etelä-Suomi sai lumipeitteen. Sen kunniaksi jätimme tänä vuonna Hoosianna-kirkon
väliin ja teimme pitkän kävelyretken lumisessa maisemassa Tapiolaan, jossa
Kulttuurikeskuksen joulumyyjäisistä löytyi kaikenlaista kivaa – mm. keraamikon
valmistama siemenkulho Baselille ja … huovutettuja töitä!

TURISTINA “KOTIKAUPUNGISSA”
DECEMBER 4, 2005

1. adventtina teimme viikonloppumatkan Joulukaupunki Turkuun. Ja vaikka kaupunki
onkin meille tuttu, niin löysimme siellä pieniä uusia asioita. Yövyimme ensimmäistä
kertaa jugendtyylisessä hotellissa (Park Hotel) Puolalanpuiston laidalla. Kävimme
katsastamassa uuden taidekappelin Hirvensalossa. Ja elokuvissa pingviinejä.
Tutustuimme myös uuteen ravintolaan, Cafe Paniniin, jonka kanaleipään seurassamme
ollut 10-vuotias kummityttömme ihastui niin, että söi niitä yhden lauantaina ja toisen
sunnuntaina!

ENSIMMÄISET KUVAT BASELISTA
DECEMBER 6, 2005 PSCHILDT 7 COMMENTS

7 THOUGHTS ON “ENSIMMÄISET KUVAT BASELISTA”

1. Tiia
DECEMBER 10, 2005 AT 9:13 PM

oikea söpöliini..

2. hannele

DECEMBER 13, 2005 AT 6:54 PM

Onneksi olkoon uuden hamsterin johdosta!Onnellista yhteiseloa toivotellen! Sekä hyvää
joulua!
3. Sari

DECEMBER 16, 2005 AT 8:40 AM

Basel on kyllä ihan mielettömän suloinen pikkuisine hörökorvineen
4. krista

MAY 2, 2006 AT 5:33 PM

basel on mielettömän söpö ja hieno rotuinen.en voi kestää sen viatonta ilmettä ja
mollukkasilmiä !!!!!!!!!!!
5. petra
JULY 5, 2006 AT 9:14 PM

Makeee

6. niksu

SEPTEMBER 9, 2006 AT 5:30 PM

se on tosi söpö sillä on ihana turkki ja se on ihanan värinen kumpa mullakin olis
semmoinen
7. kajsiqo

JUNE 17, 2008 AT 6:17 PM

ihanan söötti hamsu sulla!xD

VUODEN MATKAILUYHTEENVETO
DECEMBER 11, 2005

A-luokan matkat (lomat ulkomailla) suuntautuivat kuluneena vuonna ensin
helmikuussa Kap Verdelle Sadun ja Petran kanssa, sitten kesäkuussa Barcelonaan Sadun
ja Anssin kanssa ja lokakuussa Reykjavikiin – ihan kahdestaan.
B-luokan matkoja (lomat kotimaassa) teimme oikeastaan vaan
tammikuussa Himokselle Sadun, Anssin ja Petran kanssa. Turussa toki kävimme monta
kertaa, mutta sitä ei meidän kohdallamme voi oikeasti edes matkailuksi kutsua.
Kesän purjehdusretkellä poikkesimme Eeron kanssa myös Tallinnaan – sekin lienee
melkein kotimaata, erityisesti purjeveneellä matkaa tehtäessä.
C-luokan matkoja (työmatkat ulkomaille) osui vaan Pirkolle, suuntina tänä vuonna Oslo,
Heidelberg ja Bryssel.
Huomaa, vaikkakin Pirkko vaihtoi työpaikkaa (SAP Finland Oy –> SAS Institute Oy), niin
Heidelberg on mukana edelleen, siellä kun on niin SAPin kuin SASin Euroopan
toimintoja.
D-luokan matkoja (työmatkat kotimaassa) ei tarvinnut tehdä yhtään –
pääkaupunkiseudun liikenneruuhkissa seisominen ei sittenkään ole matkailua.

Ensi vuodelle suunnitelmia on kasassa yhden Tukholman matkan verran (Mamma
Mia -musikaali) ja pääsiäismatka Lontooseen ja Cornwalliin.

YSTÄVIÄ JA SUKULAISIA
DECEMBER 14, 2005

Kun ydinperhe koostuu “vaan” kahdesta aikuisesta (ja hamsterista) on
hyvä omata ystäviä ja sukulaisia ettei elämä 28 avioliittovuoden jälkeen
käy tylsäksi …
Neljästä kummilapsestamme vanhin ei ole enää lapsi, vaan nuori
aikuinen, joka juuri osti tyttöystävänsä kanssa asunnon Lauttasaaresta.
Seuraava, Jussi, sai tänä vuonna ajokortin. Satu etsii vielä paikkaansa
peruskoulun jälkeen – mutta kohta saavutettava 17-vuoden ikä lupaa hyvää ainakin
mallintöille (eikös neito ole 17-vuotiaana kauneimmillaan). Petra, kohta 11v, siirtynee
näihin aikoihin Bratzeistä vaatteiden ja meikkien maailmaan.
Pirkon veljentytär Tiia puurtaa lukiossa vielä runsaan vuoden – mutta ajokortin Tiiakin
sai jo syksyllä. Pirkon veljeä taas tapaamme purjehdusharrastuksen myötä tiiviisti
erityisesti kesäisin. Eeron saari-isännyys Turun Pursiseurassa on myös vienyt meitä
aikaisempaa enemmän mukaan seuran tukikohtiin ja tapahtumiin ja niissähän elämää ja
mukavia ihmisiä riittää!
Pirkon ystäväpiirissä on vuoden mittaan jääty pois työelämästä, juhlittu pyöreitä vuosia,
vaihdettu työpaikkaa, päädytty maapallon toiselle puolelle – ja aina välillä palattu taas
yhteen. Elämä työelämän jälkeenkin tuntuu houkuttelevalta – toisaalta viisikymppisillä

tuntuu olevan nyky-Suomessa kiitettävästi kysyntää työelämässäkin. Vanhimmat
ystävät ovat pysyneet kuvioissa mukana lapsuudesta ja koulu- ja opiskeluajoilta.
Sittemmin lähes jokaisesta työpaikasta on jäänyt mukaan muutama läheisempi ihminen.
SASin myötä ystävystyin nuoren liettualaisen Liudvikan kanssa – paitsi SAS Cr Risk
Management myös kiinnostus jyrsijöihin saattoi meidät yhteen.

TÖITÄ JA HARRASTUKSIA
DECEMBER 15, 2005

“Isompien”, kotiympyröistä pois suuntautuvien harrastusten (matkailu, purjehdus,
ystävät) yritämme mahduttaa arkeen kohtuullisessa määrin kuntoilua (lenkkeily,
pyäräily, kuntosali) ja kulttuuria.
Kulttuuri tosin kuluneena vuonna on melkein kutistunut elokuviin, kirjoihin ja
muutamaan taidenäyttelyyn. Uusista elokuvista parhaita olivat mielestäni Hotel
Rwanda, Så som i himmelen, The Notebook – ja itse asiassa Spanglishkin oli ihan
mukava.
DVD-boxeista Pokka pitää -sarja jaksoi viehättää ties monettako kertaa nähtynä. (Lasse
väittää, että minulla olisi jotain yhteneväisyyksiä Hyachinthin kanssa, mutta ei ole tosi!)
Kirjoja tuli luettua vähemmän, mutta ehkä kuitenkin n. kirja
viikossa, matkoilla enemmän, kotona vähemmän. Sophie
Kinsella ON hauska! Robin Cookilta tuli tänä vuonna Marker,
Michael Crichtonin seuraavaa saan vielä odottaa …The Matka
innosti oikeasti ajattelemaan, että jos vaikka joskus … ja tänä
vuonna sain käsiini myös vanhan ruotsalaisen suosikkini Per
Anders Fogelströmin kirjasarjan Upptäckarna, Revoltörerna,
Erövrarna ja Besittarna vuosilta 1972-1977 ja luin ne melkein yhteen menoon.
Lasse panostaa kirjojen lukemisen sijaan mm. näiden sivujen tekniseen toteutukseen –
ja muutenkin kaikkeen uuteen tietokonemaailmassa. Jos ei muuta tekemistä ole, niin
aina voi vaikka mesettää …
Ai niin, otsikossa oli sana töitäkin – vuosi on mennyt pankkien
vakavaraisuusuudistuksen parissa Samlinkissä ja OPK:lla (ja tullee menemään vielä
seuraavakin).

JOULUTERVEHDYKSET TERVETULOA!
DECEMBER 18, 2005 PSCHILDT 15 COMMENTS

Otamme mielellämme vastaan joulutervehdyksiä verkossa – olit sitten ystävä, sukulainen,
tuttava kesän purjehdusretkiltä tai muuta kautta sivujemme uskollinen lukija. Kirjoita
joulutervehdyksesi rohkeasti tämän viestin Comments -kohtaan!

(Jos kommenttien kirjoittaminen ei tunnu onnistuvan, niin kokeile välillä tyhjentää selaimen
välimuisti, esimerkiksi Tools > Internet Options: Temporary internet files, Delete Cookies ja
Delete Files – tai laita sähköpostia.)

15 THOUGHTS ON “JOULUTERVEHDYKSET TERVETULOA!”
1. Tiia

DECEMBER 10, 2005 AT 9:15 PM

Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta pirkolle sekä lasselle…
T: tiia ja joni
2. petra

DECEMBER 10, 2005 AT 11:16 PM

hyvää joulua ja onnellista uutta-vuotta. nähdään taas!
p.s muistakaa olla kiltisti kun tontut kurkkii muuten ei saa lahjoja :DDDDD
3. sisyfos

DECEMBER 11, 2005 AT 1:11 AM

Heh. Hauska pyyntö. Ihan sattumalta tänne poikkesin. Onnellista joulnaikaa, menestystä
seuraavalle vuodelle!
4. Sari Rovio ja marsukööri

DECEMBER 12, 2005 AT 12:35 PM

Me käymme joulun viettohon taas kuusin, kynttilöin. Puun vihreet oksat kiedomme me
hopein, kultavöin… Oikein Hyvää Joulua ja Paljon Onnea Uuteen Vuoteen 2006 Pirkolle,
Lasselle ja pikkuiselle Baselille
5. Anne Ollikainen

DECEMBER 12, 2005 AT 1:00 PM

Hei Pirkko ja Lasse
Nämä ovat niin hyvät sivut, että käyn täällä miltei säännöllisesti vilkaisemassa mitä
Pirkolle kuuluu. Sen lisäksi sivuilta olen saanut paljon ihan asiallista tietoa, viimeksi
Islannista. Oikein mukavaa joulunodotusta!. Terv. Anne
6. Heidi

DECEMBER 13, 2005 AT 11:34 AM

Oikein hyvää joulua Pirkko ja Lasse!
Nähdään ensi vuonna! Pikku ysäväiselle terkkuja, näin hänet eilen vilaukselta kun
kurkin häkkiin. T. Heidi
7. Kirsi

DECEMBER 14, 2005 AT 10:15 AM

Hei Pirkko, Lasse ja hamsteri! Kivat nämä teidän sivut, tulee vähän väliä vierailtua ja
luettua kuulumisianne! Rentouttavaa joulua teille kaikille!
Kirsi ja Santeri jouluaattona 7 kk

8. Kirsi

DECEMBER 14, 2005 AT 10:17 AM

..Nyt vasta tajusin, että Basel olikin teidän hamsterin nimi! Mulla oli joku kumma
mielleyhtymä ihan toiseen asiaan Basel-nimestä, joten siksi en ensin noteerannut
Kirsi
9. Katja

DECEMBER 16, 2005 AT 1:32 PM

Rauhallista joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
/Katja
Terveiset tässä samalla myös Heidelbergin joulumarkkinoilta!
10. Ulla

DECEMBER 19, 2005 AT 10:14 AM

Oikein leppoisaa joulua ja onnea vuodelle 2006!
Oli oikein mukava nähdä perjantaina pitkästä aikaa.
Me vietimme joulua itsenäisyyspäivänä äidin luona ja sunnuntaina Olan poikien kanssa.
Jouluaattona pääsemme seuraamaan Emilia hieman yli puoli vuotta joulua,
todennäköisesti paperien rapisuttelu ja syönti on kova sana. Lauantaina käytiin Emilian
kanssa hakemassa Emilian ensimmäinen joulukuusi.
terveisin Ulla-isotäti ja kummi
11. Taru Salminen

DECEMBER 19, 2005 AT 3:03 PM

Oikein rauhaisaa ja mukavaa Joulun aikaa teille sinne Iirislahteen ja kaikkea hyvää
Uuteen Vuoteen.
taru
12. FIN-9353

DECEMBER 21, 2005 AT 9:31 AM

Hyvää Joulua ja myötätuulista uutta vuotta 2006 Meriharakan väelle!
Toivotteleepi,
S/Y Petterin tontut
13. Jaakko

DECEMBER 22, 2005 AT 9:43 AM

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
Olis kiva nähdä teitä Pakilassa Joulun aikana
t. Jaakko
14. Marjatta

DECEMBER 22, 2005 AT 10:09 AM

Pirkko ja Lasse
Kiitos joulutervehdyksestä.

Oikein Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
t. Marjatta ja Jukka
15. jassu

DECEMBER 22, 2005 AT 2:08 PM

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 2006!

MUKAVAA JOULUA
DECEMBER 18, 2005 PSCHILDT 1 COMMENT

Joulukirjeemme on nyt toista kertaa nettipäiväkirjassa. Tänä vuonna
lähetimme vielä muutaman näille sivuille johdattelevan
fyysisen”joulukortin” – ehkä jo ensi vuonna kaikki “joulukorttimme”
menevät sähköisessä muodossa.
Seuraavassa muutamia yhteenvetoja kuluneelta vuodelta – mutta toki
olet tervetullut lukemaan enemmänkin sivuiltamme, joko sivu kerrallaan (sivun
alalaidassa – Previous Entries), tai vaikka Aiheittain (sivun oikeassa laidassa).
Joulun vietämme Iirislahdessa.
ONE THOUGHT ON “MUKAVAA JOULUA”
1. Marja Palmunen

DECEMBER 20, 2005 AT 9:20 AM

Hei Pirkko,
kiitokset joulutervehdyksestä! Toivotan kaikkea hyvää, kuten hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta myös sinulle ja läheisillesi.
Luokkatoverisi miljoonan vuoden takaa
Marja Palmunen

JOULUPERINTEITÄ
DECEMBER 27, 2005

Kahden aikuisen (ja yhden hamsterin) joulu Iirislahdessa sujui
perinteisesti.
Aattona katsoimme, vähän turkulaisina, joulurauhan julistuksen
televisiosta, söimme joulupuuroa ja kävimme räntäsateessa
haudoilla Hietaniemessä ja Maunulassa, sukuloimme muutaman
jouluglögin verran ja söimme joulukinkkua.
Joulupäivänä ehdin lukea kokonaisen kirjan (Sophie Kinsella: The Undomestic
Goddess, ihan hervoton, suosittelen lämpimästi!) ja katsoa yhden leffan (Meri sisälläni,
itse asiassa vähän turhan synkkä aihe jouluun). Tapaninpäivänä kävimme Heidin ja
Juhan perinteisillä jouluglögeillä, jotka kuulemma tänä vuonna järjestettiin 24. kerran!
Ehdin myös lukea vielä toisenkin kirjan (What your clothes say about you) ja katsomaan
DVD:ltä muutaman jakson vanhaa Taistelupari -sarjaa!

Inventoin myös DVD-varastoani ja päätin luopua osasta ja naputtelin ne nettiin
myyntiin – tsekkaa, jos vaikka kiinnostuisit jostain! (Huomaa, jos haluat tehdä
tarjouksen, tarvitset huuto.netin käyttäjätunnuksen.)
Tänään alkoi sitten arki – onneksi moni on kuitenkin vielä poissa, joten tahti niin
liikenteessä kuin töissä oli hiukan normaalia väljempää.

KATSAUS TAAKSEPÄIN
DECEMBER 28, 2005

Siinä missä vanhat Aku Ankat tai naistenlehdet saatetaan tallettaa ullakolle tai mökille
sadepäivien varalle vanhoja nettisivuja talletetaan vielä aika vähän.
Jonkin verran kuitenkin – tutustu vaikka tähän (www.archive.org) ja kaivaudu
suosikkisivustosi menneisyyteen.
Tai jos olet lukenut sivujamme jo pitempään, niin ehkä muistat noin vuoden
takaa tämän – tai vielä kauempaa menneisyydestä tämän.

