
FYRVERKERI! 
JANUARY 1, 2006 PSCHILDT   

 
Uudenvuodenaattona 1979 muutimme Tukholmaan. Asettuessamme 
ilotulitusten räiskeessä silloiseen pieneen asuntoomme Årstassa 
tarttui ruotsin kielen sana fyrverkeri lähtemättömästi mieleemme. 
(Palasimme sittemmin takaisin Suomeen jo kesällä 1981.) 
Uudenvuodenaaton 2005 ilotulitusta katsoimme ystäväpariskunnan 
kanssa Helsingissä Tähtitorninmäellä, me ja kummityttömme Petra. 

 

TILASTOA 
JANUARY 3, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

Aloitin viime vuonna kirjojen vapauttamisen (Bookcrossing). Elokuun 29. 
pävän jälkeen olen ehtinyt vapauttamaan 16 kirjaa – joista 6 on löytynyt 
sellaisen uuden omistajan, joka on ystävällisesti kirjannut löytönsä 
nettiin. 38 % ei mielestäni ole ihan huono luku – kirjat sentään olen 
jättänyt “minne tahansa”, työpaikoille, kauppoihin, ravintoloihin, 
lentokentälle … 
 

ONE THOUGHT ON “TILASTOA” 
1. Tiia 

JANUARY 14, 2006 AT 5:44 PM  

Vau! Se on kyllä todella iso prosentti. Mahtavata  pitäisi harkita tuota itsekin, 
mutta toisaalta on se ongelma, että kiintyy kirjoihin liiaksi ne itselleen 
ostaessaan.. 
 

KIRJA-ALENNUSMYYNTIEN AIKAAN … 
JANUARY 7, 2006 PSCHILDT   

Löytyisikö tästä seuraava harrastus huovuttamisen jälkeen? Odotan innolla 
Lotta Silfverhielmin kirjaa Bygg Små Hus – ainakin kansikuvassa oleva talo 
näyttää ihanalta! Muita mielenkiintoisilta vaikuttavia kirjoja olivat 
esimerkiksi Arto Kivimäen Summa summarum ja Carpe Diem! Jos vaikka 
palauttaisi mieliinsä vähän latinankieltä, jota tuli lukiossa lyhyenä kielenä 
luettua. 

BASELIN KUULUMISIA 
JANUARY 14, 2006 PSCHILDT 2 COMMENTS  

Nuoriherra Basel, vajaa 4 kk, saavutti eilen, perjantaina 13. päivä, yhden virstanpylvään 
matkalla hamsterin aikuisuuteen – jo muutamia kuukausia jatkunut harjoittelu 
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portaiden kiipeämisessä on tuottanut tulosta ja nyt matka asuntomme 1. kerroksesta 2. 
kerrokseen sujuu jo auttamatta (porraskorkeus n. 18 cm!). 

(Kuva ei ole Baselista, mutta muuten söpö, eikös olekin! Kuvaa 
klikkaamalla näet sen isompana.) 
 

 

 

2 THOUGHTS ON “BASELIN KUULUMISIA” 

1. Tiia 
JANUARY 14, 2006 AT 9:16 PM  

Hämsterit on ihaneja! Minulla oli aikanaan pörheä neiti Elsa, joka heräsi iltaisin 
kopistaan korvat rutussa. Sympaattinen elikko. 

2. Saara 
FEBRUARY 16, 2006 AT 6:50 PM  

Hienoa Basel! 
Kävin katselemassa miten tuo meillä syntynyt hamsu edistyy. 

TRIFFIDIT! 
JANUARY 18, 2006 PSCHILDT   

The Day of the Triffids on englantilaisen tieteiskirjailijan John Wyndhamin tarina 
maailmasta, jonka melkein onnistumme tuhoamaan ja kuvaus muutaman jäljelle 
jääneen ihmisen taistelusta uuden alun haasteissa. 
Kirjan (1951) perusteella on tehty radiokuunnelma (1960), elokuva (1962) ja 
televisiosarja (BBC, 1981). 
Katsoimme innokkaina sarjan 80-luvun alussa ja sittemmin videoiden ja DVDeiden 
aikaan olen harmitellut, ettei sitä silloin saanut talteen ja ajoittain olen tehnyt netissä 
kevyitä hakujakin sarjan perään – tuloksetta. Kunnes pari viikkoa sitten löysin sen – 
BBC:n sarjan DVD:llä (play.com). Katsoin sen viime viikonloppuna lähes yhteen menoon 
– ja oli se mielestäni edelleen hyvä! 

   

(Jos olet kiinnostunut, voin harkita DVD:n lainaamista ystäville – mutta tätä DVDtä en 
myy!) 

MERI HÖYRYÄÄ 
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JANUARY 19, 2006 PSCHILDT   

 
Ajoin aamulla Helsingin keskustaan Länsiväylää ja siitä edelleen Kaivopuiston kiertävää 
rantatietä – ja ihailin uskomatonta näkyä: auton mittarissa pakkasta -20 astetta, mutta 
meri on lahtia ja ihan rantaa lukuunottamatta vapaa ja höyryää valkoisena metrien 
korkeuteen. 
Pysähdyin jopa Carouselin kohdalle, uhmasin pakkasta, nousin autosta ja otin 
kännykällä muutaman kuvan – jotka kuitenkin antavat vain aavistuksen oikeista 
näkymistä tänään! 

TEST ÅÄÖ 
JANUARY 20, 2006 PSCHILDT   

Åäö 

 

 

LAUANTAINA LENKILLÄ T-PAIDASSA :-) 
JANUARY 21, 2006 PSCHILDT   

Eräs jo vuosia sitten kesäisemmille leveysasteille pysyvästi 
muuttanut tuttavani määritteli asumiskelpoiset maat siten, että 
niissä voi aina käydä lenkillä t-paidassa – kävisiköhän siis 
Espookin? Uuden Esport Arenan 400m sisäjuoksuradalla lenkkeily 
kesävarusteissa onnistui hyvin, vaikka -20 asteen pakkasessa. 

P.S. IKEAn vetovoima kestää – Satu, Anssi ja Petra Turusta kävivät viikonloppuna 
Espoossa, kun halusivat käydä IKEAssa. Vai olikohan todellinen selitys kuitenkin nuoren 
miehen melko tuore ajokortti ja Astalta lainaksi saatu auto… 
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VIELÄ KERRAN (?) HUOVUTTAMASSA 
JANUARY 28, 2006 PSCHILDT   

Osallistuimme, Pirkko ja Meerit, Espoon työväenopiston järjestämälle huovutuksen 
perhekurssille viikonloppuna – vaikkemme samaa perhettä olekaan, kavereita vaan ;-). 
Tässä hiukan viikonlopun satoa – Meeritin upea lepakko ja omena ja Pirkon pingviini ja 
pöllö. Lisäksi viikonloppuna syntyi, Meeritiltä, parikin huopakukkaa (jotka taisivat olla 
jotain sukua triffideille …). 

    

 

KÄYTIIN ÄÄNESTÄMÄSSÄ 
IMAGE JANUARY 29, 2006 PSCHILDT   

 

BLOGI, PÄIVÄKIRJA, VIIVI, WAGNER 
FEBRUARY 1, 2006 PSCHILDT   
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Aamun Hesarin Viivi & Wagnerin dialogi tuntui jotenkin osuvan kohdalleen – siinä 
Wagner kommentoi Viivin päiväkirjan kirjoittamista: “Ei meille kauheasti tapahdu … 
keksiikö se kaiken omasta päästä?” No enpä tiedä tapahtuuko meillekään niin kauheasti 
– mutta siitä huolimatta olen kirjoittanut päiväkirjaa muodossa tai toisessa sanotaan 
nyt vaikka 18-vuotiaasta alkaen. Siis kasassa on lähes päivittäisiä muistiinpanoja yli 30 
vuoden ajalta. (Isältäni perin hänen päivittäiset muistiinpanonsa lähes 60 vuoden 
ajalta.) 

Mutta, siis, blogimme on vain satunnainen kokoelma satunnaisia asioita – oikea 
päiväkirja on asia erikseen ja sitä ei julkaista vielä pitkään aikaan (jos koskaan!). 

ESPORT ARENA 
FEBRUARY 4, 2006 PSCHILDT 3 COMMENTS  

Lenkillä 

 

3 THOUGHTS ON “ESPORT ARENA” 
1. Pirkko 

FEBRUARY 5, 2006 AT 6:58 PM EDIT 

Pakkasviikonloppu kotona “pakotti” sisälajeihin. Lauantaina lenkillä sisäradalla 
ja sunnuntaina sulkapalloa naapurin 11-vuotiaan kanssa – tunti 
sulkapallokurssin käyneen nuoren tytön kanssa käy kyllä urheilusta keski-
ikäiselle naiselle! 

2. Meerit 
FEBRUARY 9, 2006 AT 9:30 PM EDIT 

Minulle ei tullut edes HIKI!(Ehkä vähä = ) Koska uusiksi??! 

3. petra 
JUNE 4, 2006 AT 6:29 PM EDIT 

haha 
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MILLAISTA LUMI ON? 
FEBRUARY 5, 2006 PSCHILDT   

– Lumiko? 
– On olemassa kosteaa lunta, josta puristamme palloja, ja on kuivaa lunta, jossa 
kieriskelemme alasti… Ilmassa on lumen hohdetta, ja on niin tiheänä satavaa lunta, ettei 
näe omaa nenänpäätään… On lunta, joka muuraa umpeen ikkunamme niin, että 
kotimme muuttuvat igluiksi, ja on niin vahvaa lunta, että se kaataa postinkantajan ja 
hänen painavan laukkunsa, jolloin pelkät kengänpohjat pilkistävät kinoksesta… On 
lunta, joka on untuvaista kuin angorakissan niskakarva, ja on lunta, joka on niin kova, 
että se pistää silmiin kuin neuloja sataisi… On lunta, joka on kuin sokerikuorrutusta, ja 
on lunta, joka on kuin lasitetta, ja on ilon lunta, silloin kun on lapsi ja sen näkee satavan 
koulunikkunan ulkopuolella, ja on surulunta, joka verhoaa kaivatun ihmisen haudan… 
Sellaista on lumi. 

(Pirkko Lindbergin kirjasta SOS Tuvalu, joka on  puolustuspuhe Tyynen meren niiden 
saarien puolesta, jotka ovat ensimmäisinä häviämässä mereen kasvihuoneilmiön myötä. 
Näin hän kuvaa lunta kiribatilaisille.) 

PURJEHDUSAIHEINEN NETTI-TV 
FEBRUARY 13, 2006 PSCHILDT   

Sail.tv lähettää 24 tuntia vuorokaudessa juttuja purjehduksesta ja 
siihen liittyvistä asioista. Lisätietoa löytyy Yachting Universen 
sivulta. 

Lisää saman yrityksen englantilaisia nettiTV-sivuja. 

CR RISK WORKSHOP 
FEBRUARY 15, 2006 PSCHILDT   

Tulipahan taas käytyä Belgiassa, Tervurenissa. 
 
Tällä kertaa yksi SASin Basel II -projekteissa työskentelevien 
konsulttien tapaamisen pääteemoja oli CEBSin nyt vihdoin 
tammikuussa julkaisema COREPin raportointikehikko. Siis mikä? 
Common reporting framework eli vakavaraisuustiedonkeruuseen 
liittyvä raportointikehikko. Mikä CEBS? – siis Committee of 

European Banking Supervisors eli Euroopan pankkivalvojien komitea.Suomessa tähän 
liittyvät soveltamisohjeet määrittelee Rahoitustarkastus eli Rata. 

Tässä vielä ryhmäkuva – Risk Management consultants in Europe: 
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CLEARING JA UNOHDETUT JA 2 VUOTTA! 
FEBRUARY 16, 2006 PSCHILDT   

Tarjoan taas huuto.netissä paria DVD-elokuvaa. Tsekkaa, jos vaikka innostuisit 
huutamaan, halvalla … 
(Huutaaksesi tarvitset tunnukset huuto.netiin.) 
Muuten, www.meriharakka.net, ehti eilen sen suuremmitta seremoniatta täyttämään 2 
vuotta. 1-vuotisjuhlista kirjoitin sentään pienen jutunkin. 
 

VOLVO SUURSAARI RACE 2006 
FEBRUARY 18, 2006 PSCHILDT   

Espoo-Suursaari purjehduskilpailu on muuttanut nimeään. Kilpailu alkaa 9.6.2006. 
Enemmän tietoa löytyy VolvoSuursaariRace-sivulta. 

HIIHTOLOMA 
FEBRUARY 19, 2006 PSCHILDT   

… eikun luisteluloma, tai luistelusunnuntai. Kävimme Petran ja Jassun kanssa 
tsekkaamassa Oittaan luisteluradan. Luonnonjää oli kuitenkin hiukan epätasaista, eikä 
ratakaan ollut kovin pitkä (ehkä 1/2 km), joten ehkä jatkossa Haukilahden tai 
Matinkylän kentät riittävät yhtä hyvin. 

  

 

HIIHTÄMÄSSÄKIN SENTÄÄN … 
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FEBRUARY 26, 2006 PSCHILDT   

… kerran tänäkin talvena. Sattui kerrankin kohdalleen kaikki 
hiihtämiseen tarvittavat ehdot: jään kantavuus, lumitilanne, 
aurinko, sunnuntai. 
Niin sitten kiersimme Miessaaren. 
(Gula Villan ei valitettavasti ollut auki, ainakaan tänä sunnuntaina – 
jäi sitten mehutauko väliin.) 

 

TURISTI OULUSTA 
MARCH 1, 2006 PSCHILDT   

Turisti-näytelmä Oulusta vierailee Espoossa 1-3.3. Matkailusta 
jossain määrin kiinnostuneina johkaannuimme näytelmän kuvauksen 
perusteella sitä Kulttuurikeskukseen katsomaan, mutta ehkä 
espoolaiset sitten ovat tyhmiä (ks. näytelmän esittely Oulun 
kaupunginteatterin sivuilla), kun yleisön kommentit esityksen 
jälkeen olivat tämän suuntaisia: “Tämän jälkeen mikä tahansa esitys 
tuntuu hienolta” “Ei ihme, että ne lähetettiin kiertueelle” 
“Ensimmäisessä kymmenessä minuutissa oli vähän ideaa, mutta 
sitten se hävisi” 
Enkä itsekään ole eri mieltä – minä luulin, että anaalihuumorikausi 
teatterissa alkoi jo olla ohi, mutta ei ilmeisesti kaikilta osin. 
 

KAHVILLA KUNGSHOLMENILLA 
MARCH 4, 2006 PSCHILDT   

 
Kahvilla Kungsholmenilla by meriharakka 

Ensimmäinen kahvi tänä vuonna. Tukholmassa pyryttää lunta ja jalkakäytävät ovat yhtä 
puuroa, koska auraus ei pysy mukana. 
Kävimme ostamassa Pirkolle retkiluistimet Fridhemsplanilta – valikoimat täällä ovat 
suuremmat ja hinnat pienemmät. 
Illalla olemme menossa teatteriin katsomaan Abba-musikaalia Mamma Mia. 
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ALLT FÖR SJÖN 
MARCH 5, 2006 PSCHILDT 2 COMMENTS  

 
Allt för sjönOriginally uploaded by meriharakka. 

Tukholmassa oli aika vähän purjeveneitä tänä vuonna. 

Joitain pieniä sentään  Ja elektroniikkaa joka lähtöön, vaikka soutuveneisiin. 

  

 

2 THOUGHTS ON “ALLT FÖR SJÖN” 
1. Mirja 

MARCH 11, 2006 AT 10:13 AM  

Mitä järkeä antaa sivustolle nimeksi “Meriharakka”, kun ei ole tietoakaan 

meriharakoista?  Eli hyvä, ei tod. Sivustossakaan ei ole kehumista. Olen lintutieteilijä ja 

teen projektiä meriharakoista. Tämä sivusto vain sattui kohdalle, pahaksi onnekseni. 

Aivan surkeaa.  

2. petra 
MARCH 11, 2006 AT 10:04 PM  

ihme heppu toi mirja eiköhän saa laittaa sivunsa nimeksi ihan minkä vaan… outo tyyppi 

ja jos sivu on surkee mitä tulee kommentoimaa  
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MAJAKOITA 
MARCH 9, 2006 PSCHILDT   

Lassen kaveri Ville vietti talvisen viikonlopun Tankarin majakalla. 
Me puolestamme vietämme pääsiäisen Pendeenin majakalla. 

  

 

KEVÄÄN VAATEHANKINTOJA 
MARCH 18, 2006 PSCHILDT   

 

Joitakin vuosia sitten tutustuin silloisen työpaikkani kautta “pukeutumisneuvoja” Jutta 
Väissiin. Hän esitteli meille ajatuksiaan pukeutumisesta iltapäivän mittaisessa 
tilaisuudessa ja – vaikkakin samantyyppisiä asioita toki on tarjolla monesta muustakin 
lähteestä – niin hän pystyi hyvin kiteyttämään ja yksinkertaistamaan asioita. 
Esimerkiksi, että kauppoihin kannattaa mennä oikeaan aikaan. Maaliskuussa kannattaa 
hankkia kevätkauden työ- ja päällysvaatteet ja huhtikuun lopulla juhlavaatteetkin. 
Toukokuussa on sitten lomavaatteiden vuoro. Vaikka maaliskuussa sataisi räntää ja 
toukokuussa oikeasti vielä tarvitsisi talvitakkia … 
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Omalta osaltani olen tänä keväänä täydentänyt hiukan Ril’sin jakku/housupuku 
varastoani, ostanut muutaman lisäosan Linnonmaa -kokoelmaani ja täydentänyt 
neulevarastoani muutaman muun suosikkimerkkini kevään tarjonnalla (Repeat, BON’A 
PARTE, Gudrun Sjöden). Tukholman reissulta matkaan tarttui myös muutama 
perustoppi ja valkoiset loaferit. Kuntosalin naistenlehtien lukemisen  innoittamana 
hairahduin jopa O.I.S.in mustavalkoiseen kellohelmaiseen hameeseen – saa sitten nähdä 
miten sen kanssa käy! Muutama uusi treenivaatekin tuli hankittua pari viikkoa sitten, 
kun aviomiehen lenkkitossujen sovittaminen juoksumattotesteineen piti minut 
Intersportissa yllättävän pitkään. 
Ja sitten vastaavasti vaatehuoneesta on lähtenyt menneiden kausien “löytöjä”, niin 
sukulaisille kuin UFFille … 

SULKAPALLOA 
MARCH 19, 2006 PSCHILDT 2 COMMENTS  

 
Ei niin, että joka kerta kun käyn naapurin tytön kanssa pelaamassa, siitä 
pitäisi erikseen blogissa mainita – mutta mainittakoon tämänpäiväinen 
peli kuitenkin, niin saan laitettua tuon Meeritin hienon piirroksen 

tänne  

2 THOUGHTS ON “SULKAPALLOA” 
1. Meerit 

MARCH 20, 2006 AT 8:33 PM  

SE ON POSTIMERKKI!!!!!!!!!!!! 

2. sini 
MARCH 24, 2006 AT 7:23 PM  

moi ihg 

MAD ABOUT YOU 
MARCH 25, 2006 PSCHILDT   

Vanhojen televisiosarjojen uusi tuleminen DVD-bokseina on ollut minulle 
mieluisa tapa palata ohjelmiin, joista aikanaan pidin. Ihan kelvollinen 
vaihtoehto nykyiselle tosi-TV-buumille… Viimeksi tuli pikkuhiljaa katsottua 
Hulluna Sinuun -sarjasta kokoelmaan valitut 21-jaksoa ja sitä ennen mm. 
Taistelupari- ja Pokka pitää -sarjat. Kokoelma ½ tunnin tai tunnin pätkiä 
tarjoaa myös arki-iltana sopivan mittaisen tauon, siinä missä aikaa ei parin 

tunnin leffalle tunnu riittävän. Suosittelen! 

VIIKONLOPPU MERELLÄ 
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MARCH 26, 2006 PSCHILDT   

Kevätaurinko “pakottaa” vapaapäivinäkin lähtemään liikkeelle aikaisin – 
puoleen päivään mennessä sukset alkavat jo tarttua sulavaan lumeen tai jää 
pehmetä luistimien alla. Sunnuntaina kiersimme pariin 
kertaan Suvisaaristoon auratun 3 mpk:n luisteluradan. Radan auraamisesta 
on kuulemma huolehtinut Suvisaariston kyläkauppias Sjöberg (kiitos 
upeasta radasta!) ja sinne pääsee kätevimmin Suinonsalmen 
uimarannalta. Aikaisemmin olemme näillä vesillä liikkuneet purjehtien, 
moottoriveneellä ja suksilla – nyt siis myös luistellen. 
Pirkolle sunnuntai oli ensimmäinen kerta retkiluistimilla, mutta yllättävän nopeasti 
uuden tyyppiseen luistimeen tottui sen verran, että toisella kierroksella pääsimme jo 6 
solmun vauhtiin! 

 
 

TERVEISET HEIDELBERGISTÄ! 
MARCH 29, 2006 PSCHILDT   

   

Pikainen parin päivän vierailu hiukan Espoota keväisempään Heidelbergiin taas 
vaihteeksi. Spring 2006 Cr Risk Work Group – ja muutaman Hauptstrassen kaupan 
“tarkastaminen”. SASin toimiston sijainti Neckarin rannalla Alte Brücken lähellä tarjoaa 
paljon paremmat mahdollisuudet lyhyelle iltashoppailuretkelle  kuin SAPin aikoina 
Walldorfissa pidetyt tilaisuudet! 

KEVÄÄN ENSIMMÄINEN PUUTARHATYÖ 
APRIL 3, 2006 PSCHILDT   

  

Pihassamme on paju, jonka joudumme joka toinen vuosi leikkaamaan, jotta se ei valtaisi 
koko etupihaamme (eikä etenkään muidenkin käyttämää pihatietä). 
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ARS 06 
APRIL 4, 2006 PSCHILDT   

Saimme sitten vihdoin katsastettua niin Kiasman kuin ARS 06 -näyttelyn. (Totta, vaikka 
asumme pääkaupunkiseudulla, niin Kiasman kahvilaa lukuunottamatta emme olleet 
rakennuksessa ennen käyneet!) 
Näyttelystä erityisesti mieleen jääneitä asioita: Panic room -kokeiluni tuotti 
henkilökunnalle töitä, taisi jäädä huone paniikkiin vierailustani! Leijuva lattia aiheutti 
sen, että pitkään sen jälkeen piti tarkistaa, että pysyihän lattia paikallaan (eikä ilmiö 
johtunut alkoholista, vaikka tilaisuudessa sitäkin oli tarjolla!). Täytetyistä valkoisista 
eläimistä tehty asetelma oli ihan symppis, vaikka osa asetelmaa olikin rojua. Lassen 
mielestä ihan kuin meidän piha (samoja eläimiä jossain määrin, mutta ei rojua!) 
Kiasman katosta roikkuvat valkoiset täytetyt joutsenet olivat hienoja – ja ah, niin 
ajankohtaisia. Videotöitä oli turhan paljon, tosin joku, jossa heijastettiin seinälle 
enemmän screensaverien tapaisia juttuja kirjaimista tai sanoista tai pisteistä tai lattialle 
sanapolkuja oli ovela. Vaikka se, jossa seinällä näytti olevan hyttysparvi, josta 
hyönteiset muodostivat tekstin of (eivät osanneet kirjoittaa ‘off’?). Iso ruskea eläimen 
ruho hätkähdytti yhteen huoneeseen tultaessa hätkähdytti. Ja miksei julkisuudessa aika 
paljon olleet lasipallot miniatyyrimaisemineen olleet ihan mielenkiintoisia nekin. Tai 
lasitankeissa olevat vuorenhuiput usvan sisällä tai videoinstallaatio absoluuttisesta 
nollapisteestä. Alakerrassa esillä olleet lasten tekemät saippuat eivät tainneet kuulua 
ARS 06 -näyttelyyn, mutta hienoja oivalluksia laittaa osaksi saippuaa hakaneula tai mato 
tai hämähäkkejä! Pojat ovat poikia … 
Oikeaa tietoa teoksista ja taiteilijoista Kiasman sivuilta. 

KIVAA PÄÄSIÄISTÄ KAIKILLE! 
APRIL 8, 2006 PSCHILDT   

Tässä hiukan esimakua meidän talviloma- ja pääsiäismaisemistamme. 

   

(Hamsterimme Basel viettää pääsiäisen äitinsä seurassa Lauttasaaressa.) 

PARI PÄIVÄÄ LONTOOSSA 
APRIL 11, 2006 PSCHILDT   

Pieni hotellihuone lähellä Victoria Stationia. Englantilaisia aamiaisia. 3 päivän lippu 
maanalaiseen ja busseihin. Oxford Street, Selfridges, Marks & Spencer. Chiltern Street, 
Long Tall Sally. Knightsbridge, Harrods. Rolls Royceja. Ferrareita. Lähetystöjä ja 
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yksityisiä puistoja. Lenkillä Battersea Parkissa. Covent Garden. Kirjakauppoja. Leicester 
Square. TKTS. Sateinen iltapäivä. Phantom of the Opera. Regent Street. 

MATKALLA CORNWALLIIN 
IMAGE APRIL 12, 2006 PSCHILDT   

 

KIIRASTORSTAINA LANDS ENDISSÄ 
APRIL 13, 2006 PSCHILDT   

Kiertelimme autolla läntisintä Englantia. 

 

PENDEENIN MAJAKKA 
APRIL 16, 2006 PSCHILDT   

Hotellimme Pääsiäisenä. 

 

TERVEISET GÖTEBORGISTA! 
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APRIL 19, 2006 PSCHILDT   

Volvo Ocean Race veneet tulevat tänne vasta kesällä. 

 

VENEEN PIENOISMALLI 
APRIL 19, 2006 PSCHILDT   

Löytyi onneksi aulasta (Göteborgiin suuntautuneen työmatkan piristykseksi). 
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PÄÄSIÄINEN CORNWALLISSA 
APRIL 22, 2006 PSCHILDT   

  
(Klikkaa kuvia nähdäksesi pienen valikoiman lomakuviamme Cornwallista) 

Pääsiäismatkamme suuntautui tänä vuonna Englantiin – pari päivää Lontoossa ja 
sitten Cornwalliin, Englannin läntisimpään ja eteläisimpään osaan. Lensimme 
Gatwickistä Newquayhin, vuokrasimme sieltä auton ja jatkoimme matkaa edelleen 
länteen, Pendeenin majakalle (St Ivesin ja St Justin välissä), josta olimme 
vuokranneet asunnon. (Asunto oli iso ja hieno, ja halvempi kuin hotellihuone Lontoossa 
– ainoana haittapuolena sumusireeni sumuisina öinä, mutta korvatulpilla niistäkin 
parista yöstä selvittiin.) 
Ajatus rauhallisesta pääsiäisestä maalla Lontoon ruuhkan jälkeen ei ihan toteutunut. 
Maalla toki olimme ja rauhallistakin olisi ollut, mutta halumme nähdä “kaikki” 
Cornwallissa piti meidät useimpina päivinä liikkeellä aamusta iltaan. Cornwall on 
tunnettu jylhistä ranta-maisemista, mutta myös upeista hiekkarannoista ja lukuisista 
puutarhoista. 
Puutarhoista kävimme katsomassa uudehkon Edenin ja perinteisemmän Lost Gardens 
of Heliganin. Kukkaloisto oli mahtava, etenkin “kaupallisemmassa” Edenissä. Heliganin 
tarina sen sijaan on ehdottomasti kiehtovampi – vanha iso puutarha, joka jo melkein 
rappeutui, mutta joka on nyt raivattu esille. Täältä löytyvät maailman suurimmat 
alppiruusut ja luonnonvaraiset palmut. 
Rantoihin tutustuimme paitsi autolla (Land’s End lännessä, Lizard etelässä) myös 
kävellen ympäri Cornwallin kiertävää luontopolkua pitkin. Erityisesti tähän aikaan 
vuodesta kaikkialla kukki keltainen piikkiherne (gorse), joka on levinnyt vähän 
turhankin hyvin peittäen alleen jo muuta kasvillisuutta. Useammassa paikassa 
seurasimme myös vuoroveden vaihtelua, joka näillä seuduilla tähän aikaan vuodesta on 
lähes 6 metriä. 
Seudun ehkä tunnetuin (ja ruuhkaisin) pieni lomakaupunki on St Ives, jossa on mm. 
Tate Galleryn pieni sivupiste. Tämä kaupunki ja sen pubi The Sloop Inn on osa 
kirjailija Rosamunde Pilcherin kirjojen maailmaa. 
Vasemmanpuoleista liikennettä melkein suurempi haaste oli rannikon teiden kapeus – 
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monessa kohtaa tiet olivat niin kapeita, että vastaan tulevan auton ohittaminen oli 
mahdollista vai levennyspaikoilla ja mutkaisilla teillä ei koskaan tiennyt mitä seuraavan 
mutkan takana on. Parina päivänä ajamisesta tosin huolehti Pirkon englantilaisen 
ystävän Chrisin kumppani Janet. Chris ja Janet olivat vuokranneet majakan toisen 
asunnon ja viettivät pääsiäisen kanssamme Cornwallissa – kuten noin miljoona 
muutakin englantilaista. Paikalliset oppaamme olivat mm. oivia löytämään hyviä pubeja 
lounaspaikoiksi, tosin ehkä heidän ahkerasti lukemansa kirja The Good Pub Guide auttoi 
asiaa. Viimeisenä iltana he myös valmistivat meille englantilaisen pääsiäisaterian, jonka 
nautimme majakalla auringon jo laskeuduttua länteen, Atlantin tyrskyihin. 
 

TEATTERISSA LONTOOSSA 
APRIL 28, 2006 PSCHILDT   

 
Pääsiäismatkallamme kävimme pitkästä aikaa myös teatterissa Lontoossa (edellisestä 
kerrasta, Mousetrap, taisikin olla jo yli kymmenen vuotta). Saimme aiheeseen liittyen 
aivan erinomaisen opastuksen naapuriltamme, joka ei anna käyntien väliin jäädä kai 
yleensä vuotta enempää. 
Hänen luvallaan joitakin näistä perusasioista tässä, jos vaikka neuvot hyödyttäisivät 
jotain muutakin: 

• Lontoon teattereihin ei ole vaikea saada lippuja, edes suosituimpiin esityksiin – lähes 
aina liput saa haluamaansa esitykseen paikan päällä ilman ennakkovarauksia 

• Matkatoimistojen ja muiden välikäsien palkkiot ovat suuret – pienellä jalkatyöllä 
pääsee huomattavasti halvemmalla 

• Paikan päällä liput voi hankkia joko TKTSstä Leicester Squarella (saman päivän 
näytöksiin, 20-30 £) tai kunkin teatterin omalta lippuluukulta 

• Leicester Squaren (ja vaikka Madame Tussaudsin lähettyvillä) on kaikenlaisia 
kaikenlaisia lippumyymälöitä, mutta niiden myymät loput eivät yleensä ole halpoja ja 
liput pitää maksaa usein käteisellä 

• Uusimpiin ja suosituimpiin musikaaleihin liput saa kätevimmin (ja edullisimmin) 
teatterilta – kalleimmat liput näihin ovat n. 50 £ 
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• Sunnuntaisin teattereilla ei näytöksiä useimmiten ole, mutta muina päivinä on 
iltaisin ja joinain päivinä iltapäivisinkin. 

Ohjelmistoon voi tutustua etukäteen netissä. Me päädyimme tällä kertaa, naapurimme 
suosituksesta, katsomaan Oopperan kummitusta – ja olihan se hieno, mahtavine 
lavastuksineen! Ja kuten Lontoossa voi – menimme sinne sateisena iltapäivänä  suoraan 
”turistina”, reppuinemme, sateenvarjoinemme kaikkineen. Vaikka liput ovat arvokkaita 
ja teatterit vanhanaikaisen upeita, niin niistä voi mennä nauttimaan ”pukeutumatta” sen 
kummemmin. (Niin ja ne liput, matineaan, ostimme suoraan teatterilta, 2 lippua 65£. 
Luottokortti kelpasi maksettaessa. Leicester Squaren kojut tarjosivat samaan 
näytökseen yhtä lippua 65£:lla.) 
 

HAUSKAA VAPPUA! 
MAY 1, 2006   

   

Aloitimme vappuviikonlopun Turussa. S/Y Meriharakka on taas vesillä! Katsastimme 
hiukan vappuhumua Turun torilla – mutta lähdimme suuremman hulinan alta jo 
aattoillaksi Espooseen. Vappulounaan nautimme Haikaranpesässä – tänä vuonna 
vappupäivä oli niin kaunis ja lämmin, että teekkarilakkia saattoi ulkoiluttaa läheiseen 
ravintolaan ja takaisin ihan kesävaatteissa. 

MISS TURKU 2006 
MAY 7, 2006   

Sunnuntaina 7.5. nämä 10 tyttöä kisaavat Raision Myllyssä Miss Turku 2006 
-tittelistä klo 16 alkaen. 
Kummityttömme Satu, 17v, ylärivissä toinen oikealta. 
Tiesitkö muuten, että Tanja Karpelakin on joskus ollut Miss Turku? 
Kisan voitti Rita Aaltolahti, 18v, Vehmaalta ja perintöprinsessoiksi valittiin 
Eveliina Koivusalo, 17v, Laitilasta ja Minna Halme, 17v, Turusta. Rita 

Aaltolahti valittiin myös Extra-tytöksi, Satu oli hyvä kakkonen yleisöäänestyksessä! 
Tässä muutama kuva kisoista ja muotinäytöksestä, jossa kilpailijat olivat malleina. 
 

SUOMENLAHDEN 
LAIVALIIKENNETTÄ(AIS) 
MAY 9, 2006   

Lähes reaaliaikaista kauppalaivojen seurantaa Suomenlahdella. 
Seuraa laivojen kulkua radioamatöörien sivulta . 
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ESPOO – VANTAA – FORSSA – TURKU … 
MAY 12, 2006   

Vapautin syksyn ja talven mittaan viime kesän kirjahyllyn siivoamisen jäljiltä nipun 
kirjoja Bookcrossingin kautta. Osa kirjojen löytäjistä on kertonut “kirjojeni” vaiheista 
ja tässä yhden jo aika paljonkin kiertäneen kirjan matkaa. Tulevankin kesän ohjelmaan 
kirjahyllyn karsintaa on “pakko” sisällyttää – kun en lisää kirjahyllyäkään halua ostaa, 
eli sitten sen jälkeen on taas lisää kirjoja vapautettavaksi! 
 

EI IHAN TURHA VIIKONLOPPU 
MAY 14, 2006   

“Kaikki paitsi purjehdus on turhaa”. 
“Kaikki paitsi puutarhanhoito on turhaa.” 

• joten kun lauantaina panostimme hiukan puutarhatöihin ja sunnuntaina teimme 
kevään ensimmäisen purjehdusretken Airistolla, niin viikonloppu tuli siis vietettyä 
tärkeiden asioiden parissa. 

 

Airistolla kävimme melkein moikkaamassa tänä keväänä kuuluisaksi tullutta 
sääskipariskuntaa. (Lisää Seilin sääskipariskunnasta NatureIT:n sivuilta). Meriharakoita 
emme vielä tällä kertaa saaristossa nähneet, mutta aurinkoiseen aamiaiseen veneen 
kannella pyrkivät osallistumaan myös rannan pääskyset! 
 

PIRKON 16. NAISTEN KYMPPI 
MAY 21, 2006   

   

Sunnuntaina juoksin Kympin laskujeni mukaan 16. kerran. Ensimmäisen kerran juoksin 
sen jo vuonna 1987, mutta joinakin vuosina juoksun sijoittuessa helatorstai-
viikonloppuun en ole pitänyt sitä riittävän merkittävänä syytä jäädä kotiin, jos vaikka 
on sattunut olemaan hienot purjehduskelit. Tänä vuonna järjestetty Naisten kymppi oli 
kuulemma 23. sellainen ja osallistujia arvioitiin olevan n. 15000. 
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DIIVAT 
MAY 23, 2006   

Kävimme vielä kevätkauden lopussa katsomassa Helsingin Kaupunginteatterin 
“pakollista” syysfarssia. Pakollista sikäli, että teatteri tarvinnee tällaisia ajattomia, 
ajatuksettomia, harmittomia, kepeitä näytelmiä rahoittamaan uusia, vakavampia ja 
raskaampia näytelmiä pienemmille näyttämöille. Mutta, menihän se, etenkin työpaikan 
(Pirkon) tarjoamilla lipuilla. 
Ja olihan lavastus sentään näyttävä, vaikka näyttämölle vierivän junan muodossa!  
Ammattilaisten arviot näytelmästä löydät täältä (ks. kohta Lehtiartikkelit) – osa heistä 
toki on näytelmästä pitänyt enemmänkin kuin me. 
 

DELF DALF 
JUNE 1, 2006   

(Kirjoitettu 18.5. Täydennetty 1.6.) 

 
Jos sivujemme säännöllisimmistä lukijoista tuntuu, että viime aikoina uusia juttuja on 
tullut harvakseen ja/tai ne ovat lyhyitä, niin tässä yksi selitys: Päätin pienen tauon 
jälkeen tänä keväänä taas kerran aktivoida satunnaisesti moneen otteeseen 
harrastamani ranskan kielen opinnot ja suoritan siihen liittyen lauantaina DELF -
kokeen (1. taso). Ja vaikka suoritan tentin vaan harrastuksesta ja huvikseni, niin tentti 

on kuitenkin aina tentti  

1.6. Tenttitulokset tulivat sitten eilen – pääsin läpi! Tarkemmin ottaen, passiivinen 
kielitaitoni vaaditulla tasolla oli lähes täydellinen ja kielen tuottaminenkin (suullisesti ja 
kirjallisesti) sujui riittävän hyvin. 

DA VINCI -KOODI 
JUNE 1, 2006   

Kävimme, mekin, sitten katsomassa elokuvan – kirjan luinkin jo muutama kesä sitten. 
Elokuva oli ihan kelvollinen kuvitus kirjalle – jos jaksaa istua työpäivän jälkeen 2½ 
tuntia Bio Rexin  ei niin erinomaisilla penkeillä ikävystymättä, niin täytyyhän se olla, 
kelvollinen! Elokuvaa katsoessa tuli ajoittain mieleen, että tämä tarina on kyllä tarkkaan 
laskien sijoitettu tähän aikaan: naisten aseman nostaminen, (katolisen) kirkon vanhan 
säilyttämisen asenne, taidetta ja matkailua mm. 
Pariisissa ja Lontoossa, tiedettä, amerikkalaiset ja ranskalaiset huippunäyttelijät, 
nopeatempoista toimintaa – eiköhän tässä jo ole lähes jokaiselle jotakin. 
Siis jokaiselle aikuiselle – yritin 11-vuotiaalle selittää, että miksi tarinan ymmärtäminen 
voisi olla hänelle vaikeaa: kun oikeastaan pitäisi tuntea edes jollain tavalla koko 
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länsimainen historia viimeisen parin vuosituhannen ajalta ymmärtääkseen miten tarina 
sitä pyrkii muuttamaan! 

Omasta puolestani voin myös suositella kesälukemiseksi muitakin Dan Brownin 
kirjoja: Angels and Demons, Deception Point ja Digital Fortress. Samat teemat, 
vaikka kryptologia, toistuvat näissäkin. Minulta saa vaikka lainaksi (englanninkielisinä)! 
 

SAIL IN KIRKKO TOUKOKUUSSA 2006 
JUNE 5, 2006   

Kirjoitettu 28.5.2006, Päivitetty 5.6.2006 

 (Klikkaa kuvaa nähdäksesi lisää kuvia) 
Koleahkosta helatorstaiviikonlopun säästä huolimatta purjehdimme sentään Nauvoon 
TPS:n purjehduskauden avajaiskirkkoon. Suvivirren jälkeen nautimme hetken picnic-
tunnelmasta kirkonmäellä ennen paluuta kotisatamaan. 

SOSIAALISET VIIKOT :-) 
JUNE 9, 2006   

Perinteisesti ennen kesälomia pitäisi saada töissä “kaikki” valmiiksi. Sen lisäksi “ennen 
kuin ihmiset häipyvät kesälomille” pitäisi ehtiä vielä kerran tapaamaan “kaikki”. Joten 
näinä viikkoina ei sitten montaa koti-iltaa kerrykään! 

Alkuviikosta pidimme pienimuotoisen ex-SAP -tapaamisen (tällä kertaa vain naisille!) 
Töölönrannassa alkukesän herkkuja maistellen. Yksityiskohtana IT-alan vaihtuvuudesta 
voisi mainita, että paikalla olleista 10 naisesta nykyisin SAPilla oli enää 3 (+1 
äitiyslomalainen), muut ovat viimeksi kuluneen parin vuoden sisällä vaihtaneet 
työpaikkaa tai muuten suuntaa elämässään. 
Tänään on tarkoitus tavata ex-Orionilaisia (joista kukaan ei enää ole Orionilla) ja ensi 
viikolla on vuorossa Suomessa SAS/Basel -projekteissa työskentelevien konsulttien 
kesätapaaminen ja heti sen perään SASin kesäjuhla! 

Mutta siinä välissähän ehtii vielä lauantaina nuorimman kummitytön kanssa 
Linnanmäelle ja vaikka sunnuntaina Kaivopuistoon! 

JOTAIN IHAN MUUTA! 
JUNE 15, 2006   

Kesälomakauden alkaessa talousalan lehdissä on muistuteltu siitä, että ilmankin 
kännykkää voi hetkellisesti elää. Eilen illalla kokeilimme sitä – mutta ei se ihan helppoa 
ollut! 
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Lähdimme iltalenkin merkeissä tutustumaan eCross -juoksun reittiin Leppävaarassa ja 
kartan avulla juoksimme sitä paikoitellen oikaisten (18 km on kuitenkin iltalenkiksi 
vain kevyesti asiaa harrastavalle aika pitkä). 11 km:n kohdalla tuli vastaan kohta, jossa 
teimme pikaisen päätöksen, että minä juoksisin oikopolkua pitkin ja Lasse kiertäisi 
varsinaista reittiä ja tapaisimme kohta pellon laidassa. No, oikopolku osoittautui 
kosteikoksi ja sitä pitkin juokseminen pahiten upottavia kohtia vältellen kesti arvioitua 
pitempään. Lasse taas oli päätellyt, että olen sitten varmaan jatkanut jo matkaa ja jatkoi 
eteenpäin, entistä reippaampaa vauhtia minut saavuttaakseen! Minä sitten aikana 
juoksin edestakaisin oikopolkua ja oikeaa reittiä vaihdellen ja luovutin lopulta Lassen 
etsimisen ja juoksin (ilman karttaa!) lopulta  autolle, josta Lassekin löytyi, mutta olisi 
siis ollut kännykälle käyttöä! 
 

KESÄ ON JO MELKEIN TÄÄLLÄ … 

 

LOMATUNNELMIA TYÖPAIKALTA 
JUNE 19, 2006   

   

Nämä kesätunnelmia hienosti välittävät lasten piirustukset sijoittuivat OP-ryhmän 
piirustuskilpailussa vuonna 1984 ja ovat edelleen esillä OP-keskuksessa. 
Juhannusjuhlat, rauhallinen joutilas hetki, merta ja aurinkoa – lähiviikkojen oleelliset 
asiat! 
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TERVEISII TURUUST 
JUNE 21, 2006   

 
Selvitimme sitten loput työt ja pakkasimme vaatteita ja luettavaa pariksi viikoksi ja 
suunnistimme länteen. Hamsterimme matkasi alkuillasta Raisioon Pirkon veljentyttären 
Tiian talvikon seuraksi ja me jatkamme huomenna S/Y Meriharakalla länteen. 

Lämmintä juhannusta itse kullekin! 
toivottavat Pirkko ja Lasse 

JUHANNUSJUHLAT 
JUNE 25, 2006   

   

Pursiseuran juhannusjuhlia on viime vuosina vietetty Pyytinkarin sijaan Svinössä. Tänä 
vuonna päädyimme viettämään torstai-illan Pyytinkarilla, jossa jo silloin oli lähes 20 
venettä ja aattoillan Svinössä, jossa veneitä myös oli parikymmentä. Svinössä 
ohjelmassa oli mm. juhlallinen lipunnosto saari-isäntien toimesta ja juhannuskokko – 
jonka polttamisessa toki noudatettiin asianmukaista varovaisuutta kuten 
metsäpalovaroituksen aikana kuuluikin. 
Svinöstä päädyimme sitten saattamaan seuran tänä vuonna Pietariin suuntautuvaa 
eskaaderia Hankoon asti – vaikka emme itse Pietariin olekaan menossa. 

12 VRK MERELLÄ 
JULY 4, 2006   

Tänä kesänä toteutimme pitkälti monena kesänä mielessämme ollutta ajatusta, että 

mennään minne tuuli kuljettaa – eikä kryssitä enää  Tuuli sitten kuljetti, ensin 
Hankoon ja sieltä takaisin Nauvoon, Svinöseen, Paraisille, ystävien kesämökille 
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Träsköhön ja Borstön ja Jurmon kautta Korppooseen, Tjärulotiin – ja lopulta takaisin 
Satavaan. Etenkin loppumatkasta Saaristomeren eteläisimmissä osissa ei paljon ollut 
WLANeja, eikä edes sähköä, joten bloggaus retkeltä tapahtuu vasta jälkeenpäin. 

Loppuviikon vietämme Turussa ja Espoossa, vähän huoltohommia välillä, ja sitten 
palaamme vielä merelle, jonnekin, viikoksi. 

KESÄTUNNELMIA SAARISTOMERELLÄ 
JULY 7, 2006   

Kesän 2006 purjehduskuviin 
Muutama kuva ja kuvaus kesän ensimmäiseltä pitemmältä purjehdukselta 
– Rosalassa kävelimme Nötholmin vierasvenesatamasta kylän satamaan ja näimme 
siellä kauniin viikinkilaivan. 
Hangossa vietimme muutaman päivän Itämeren portissa ja mm. lenkkeilimme 
rantaviivaa pitkin Neljän tuulen majalle. 
Kävimme myös Paraisilla – vaikka olenkin viettänyt Paraisilla tai sen lähellä luultavasti 
yli 40 kesää, niin tämä oli ensimmäinen kerta kun yövyin Paraisten 
vierasvenesatamassa. Katsastimme myös (taas kerran) läheisen kalkkilouhoksen. 
Träskössä Taalintehtaan lähellä poikkesimme ystäviemme kesäpaikassa – satama oli 
loistava ja seura ja palvelut samoin! 
Borstössä kannattaa paitsi käydä katsomassa Borstö Gumman myös kiertää 
luontopolku. En muista koskaan nähneeni missään niin paljon maariankämmeköitä kuin 
Borstön lehdoissa. 
Jurmossa on ulkomeren avaruutta, kivi”peltoja” – ja tunnelmallinen kahvila, josta voi 
myös ostaa savukalaa. 
Katso myös 12 vrk merellä. 
 

S/Y MERIHARAKKA JÄLLEEN MERELLÄ 
JULY 11, 2006   

Sunnuntai-iltana suuntasimme keulan jälleen merelle, tällä kertaa kolmen hengen 
miehistöllä, Pirkko, Lasse ja Pirkon veli Eero. Ensimmäinen etappimme 
oli Tjärulot Korpoströmin kupeessa, jonne ajoimme vastatuuleen koneella Eeron 

katsellessa matkan aikana televisiosta jalkapallon loppuottelua  
Maanantaina ylitimme Kihdin ja Teilin reippaissa tuulissa ja rantauduimme illalla 
Ahvenanmaan eteläkärkeen, Rödhamniin. Hiukan ennen Bänö-ötä, jossa pidimme 
lounastauon, jouduimme ukkosrintamaan, mutta kastumista lukuunottamatta 
selvisimme siitä ihan kunnialla. 
Tänään tiistaina jatkoimme Rödhamnista Käringsundiin, Eckeröhän, edelleen ihan 
kunnon kelissä, 9-10 m/s Ahvenanmerellä vaatii jo vähän keskittymistä. 
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KOVIA TUULIA 
JULY 13, 2006   

Käringsundissa pidimme tuulta keskiviikkona iltapäivään asti – 12..14 m/s 
lounastuulella ei tehnyt mieli lähteä Ahvenanmerelle. 
Mutta iltapäivällä tuulet tyyntyivät ja jatkoimme matkaa Hamnsundetin 
vierassatamaan Pohjois-Ahvenanmaalla – ajoittain myötätuuleen tuulta oli jopa liian 
vähän! Hamnsundetista löytyi meille paikka Amoriitan kyljessä – mukavaa kun TPS:n 

veneitä tuntuu löytyvän satamasta kuin satamasta tähän aikaan kesästä  Amoriitta 
neuvoi meille myös oikoreitin suoraan Teilin yli ja jatkoimmekin sitten 
torstaina Lappooseen – kun lähipäiviksi on taas luvattu Saaristomerelle sen verran 
kovia tuulia, että edessä saattaa olla välipäivä tai kaksikin ja Pirkon ja Lassen loma 
lähestyy loppuaan … 
P.S. Jos joku sattuu naaraamaan Hamnsundetin satamasta sinisen purjehduskengän, niin 
sen voi toimittaa Lasselle. 

AHVENANMAAN YMPÄRI 
JULY 16, 2006   

S/Y Meriharakka 

Käringsundissa 

Pursiseuran tänä kesänä Pietariin suuntautuneen eskaaderin sijaan päädyimme 
loppulomallamme TPS:n Ahvenanmaan ympäri suuntautuneita eskaadereja (vuonna 
’76, ’82 ja ’96) mukaillen kiertämään Ahvenanmaan. 
Ahvenanmaan eteläosat ja Maarianhamina olivat meille jo tuttuja aikaisemmilta 
Ahvenanmaalle tai Ruotsiin suuntautuneilta purjehdusretkiltä, mutta pohjoisosat eivät, 
purjeveneellä ainakaan. Aikaa meillä oli vain viikko, joten kiersimme Ahvenanmaan 
ripeästi – Tjärulotista Pyytinkarille 6 päivässä (joihin vielä sisältyi yksi välipäivä 
Lappoossa). 
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 (Klikkaa kuvaa nähdäksesi lisää kuvia.) 
Etappimme olivat: 
– Tjärulot – Rödhamn (lounastauko matkalla Bänö-O:n lahdessa), 56 mpk 
– Rödhamn – Käringsund, 31 mpk 
– Käringsund – Hamnsundet, 36 mpk 
– Hamnsundet – Lappo, 30 mpk 
– Lappo – Pyytinkari, 24 mpk 
Maileja yhteensä kertyi Satavasta – Satavaan 257 mpk. 

TPS:n aikaisempien eskaadereiden reitit sisälsivät aina myös Maarianhaminan, mutta 
siellä olimme olleet aikaisemmin sen verran usein, että jätimme sen suosiolla tällä 
kertaa väliin. Bomarsund oli meidänkin suunnitelmassamme alkuun, mutta kun 
tuuliennusteet lupasivat sen verran kovia tuulia, että välipäivä alkoi tuntua hyvältä 
idealta, niin oikaisimme sen pois väliltä Hamnsundet – Lappo. Myös jo aikaisemmin 
meille tutut saaret: Seglingen, Kumlingen ja Sottungan jätimme tällä kertaa väliin. 

Kovat tuulet enimmäkseen suotuisista suunnista (lähes kaikilla osuuksilla isopurje 
yhdellä, viimeisellä osuudella jopa kahdella, reivillä) kuitenkin omalta osaltaan myös 
mahdollistivat retken toteuttamisen viikossa – jos aikoo kiertää Ahvenanmaan samalla 
tutustuen siihen  tai tehdä purjehtimisen lomassa myös lomailla :-), niin aikaa on syytä 
varata tuplasti! 

Katso myös Kovia tuulia ja S/Y Meriharakka jälleen merellä. 
 

KAIKKI KOOLLA! 
JULY 18, 2006   

 
Näin isoa sisarussarjaa ei usein enää saada samaan aikaan samaan paikkaan. Heinäkuun 
alussa Muurlassa Jaakon kesämökillä tapasivat toisensa kuitenkin Jaakko, Pekka, Tapio, 
Eira, Yrjö ja Lasse. (Mukana oli toki myös kumppaneita ja Henri ja Sini.) 
Kiitos Jaakolle ja Ullalle kesän sukujuhlien järjestämisestä! 
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SWAN REGATTA, 26-30 HEINÄKUUTA 
TURUSSA 
JULY 21, 2006   

 

Löydät lisää tietoa tilaisuudesta klikkaamalla kuvaa. Tilaisuuden järjestää Turun 
Pursiseura, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Samalla juhlitaan Swan-veneiden 
valmistajan, Nautorin, 40-vuotistaivalta. 

Suomen Purjehtijaliiton rekisterissä on 79 Swan-venettä, joiden keski-ikä on 26 vuotta 
ja pituus keskimäärin 40 jalkaa. 

TURUN PURSISEURAN ESKAADERI 
PIETARISSA 
JULY 24, 2006   

Katso Turun Sanomien juttu aiheesta!  (Linkki poistettu jutun poistuttua netistä). 

VENESATAMIA ILMAN VENETTÄ 
JULY 24, 2006   

S/Y Meriharakka on Eeron käytössä elokuun alkupuolelle asti joten liikuimme 
sunnuntaina autolla. Tosin siinä on se hyvä puoli, että eipähän ole väliä mistä suunnasta 
tuulee tai kuinka paljon … 

  

Inkoossa katsastimme paitsi vierasvenesataman Galleria Karaijan lintumaalaukset. 
Parhaat oli (tietenkin) myyty jo näyttelyn avajaisissa, jotka jäivät meiltä väliin, mutta 
voihan niitä vaan katsoakin. 
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Tammisaaressa vierasvenesataman lisäksi vierailimme Villa Schildtissä. 
Voihan sitä katsastaa muutaman kuvan menneiltä ajoilta, vaikkemme ehkä ihan samaa 
mieltä Göran Schildtin kanssa olekaan siitä, että ennen massaturismia kaikki oli 
paremmin. Ainakin maailman muuttuminen tältä osin on avannut useammalle meistä 
mahdollisuuden purjehtia myös Kreikan vesillä. Knipanin ruokalista ei tällä 
kertaa innostanut, mutta Albatros yllätti iloisesti. 
Ja kun venesatamien makuun oli päästy, niin kotimatkalla poikkesimme vielä 
iltapäiväkahvilla/teellä EPS:n klubiravintolassa Nuottaniemessä! 
 

TUNNELMIA SWAN-REGATASTA 
TURUSTA 
AUGUST 1, 2006   

 (Klikkaa kuvaa (tai tästä) nähdäksesi lisää kuvia)  
Kun Swan-regatta saadaan ensimmäisen kerran Suomeen, niin pitihän sitä käydä 
katsomassa. Perjantai- ja lauantai-iltana ihastelimme veneitä Turun 
vierasvenesatamassa ja sunnuntaina Airistolla. Turussa oli veneitä vanhimmasta 
koskaan rakennetusta Swanista (Tarantella) ihan uuteen 82-jalkaiseen menijään. 
Onneksi Airistolla tuuli sunnuntai-iltapäivällä riittävästi siihen, että myös Zingala 
saattoi nostaa purjeensa ja luovia (satojen muiden veneiden joukossa!) kaakkoistuulella 
alas Airistoa! 

Turun Sanomien seuraavalla viikolla ilmestyneessä jutussa arvioitiin saattoveneitä 
olleen n. 300 – mukana oli siis myös S/Y Meriharakka ja Eero, Tiia, Lasse ja Pirkko.) 
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TALLINNASSA TÄNÄKIN KESÄNÄ 
AUGUST 6, 2006   

  
(Klikkaa pientä kuvaa nähdäksesi lisää kuvia) 
Tänä vuonna Tallinnassa kävivät Pirkko, Satu ja Petra – ja matka tehtiin Super Sea 
Cateillä, ei S/Y Meriharakalla. Ilma suosi niin merellä kuin maissa ja kuuden tunnin 
shoppailureissu sujui leppoisissa tunnelmissa. Petralle Tallinnan matka oli hänen 
ensimmäisensä – eikä Satukaan tuntunut muistavan oikein mitään ensivierailustaan 

sinne 11 vuotta sitten  Tällä kertaa in-juttuja tytöillä tuntuivat olevan Gucci-
“tyyliset” laukut ja Dior-“tyyliset” aurinkolasit ja suosituimmat kaupat sataman 
Sadamarket ja Merekeskus. Mutta maltoimme me sentään syödäkin, Petran 
valitsemassa valkosipuliravintola Balthasarissa (valinta perustui viehättävään 
puutarhapihaan!). 
 

KANSAINVÄLINEN MAJAKKAPÄIVÄ 20. 
ELOKUUTA 
AUGUST 7, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

Kansainvälistä majakkapäivää vietetään sunnuntaina 20. elokuuta ainakin 
Gustavsvärnissä Hangossa, Utössä Nauvossa, Sälgrundissa Kaskisissa, Ulkokallassa 
Kalajoella ja Marjaniemessä Hailuodossa. Normaaliin tapaan vieraita ottavat vastaan 
myös mm. Tankar, Kylmäpihlaja, Bengtskär ja Söderskär. 
Katso tarkemmat tiedot niiden kotisivuilta. 
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ONE THOUGHT ON “KANSAINVÄLINEN MAJAKKAPÄIVÄ 20. ELOKUUTA” 
1. Ulla-Jaana Kilpeläinen 

AUGUST 15, 2006 AT 2:08 PM  

Hei! 

“Parempi myöhään kuin ei milloinkaan”. Meilläkin on nyt kansainvälisen 
majakkapäivän tapahtuma Isokarin majakalla. Tarkempaa tietoa löytyy netistä 
osoitteesta: http://www.tn-design.fi/isok.htm 
Terveisin, Ulla-Jaana Kilpeläinen 

SIILEJÄ, SIILEJÄ … 
AUGUST 10, 2006   

 
Tänä kesänä on kuulemma paljon siilejä. Meidän pihalla ainakin on! Parhaimmillaan 
olemme nähneet yhtaikaa neljä siiliä kinastelemasta vuorosta kahdella ruokakupilla (2 
siiliä ei jostain syystä voi ruokailla yhtaikaa samasta kupista, selvästikään). 
Nyt elokuussa onkin näkynyt vähemmän jäniksiä ja oravia, niin hyvä, että edes siilejä! 
 

NUORET MERENKÄVIJÄT 
AUGUST 13, 2006   

  

Vielä muutama viikonloppu merellä … Kuluneena viikonloppuna 
kävimme Pyytinkarilla Petran ja Jassun (kumpikin 11v) kanssa. Sunnuntaina lauantaina 
kivasti sivumyötäistä menoa tarjonnut itätuuli olikin sitten melko vastainen – ja 
ajoittain kovakin, mutta tytöistä aaltojen pärskeet vielä lämpimässä kesäsäässä olivat 
vaan kivoja, kuten ajoittain 30 asteen kallistuskin. Tällä kertaa havaitsimme 
ensimmäisen kerran merimetsojen asuttamia luotoja Saaristomerellä – Orhisaaresta 
länteen Lilla ja Stora Äggskärin tienoilla ne olivat vallanneet useammankin luodon.  
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SAS INTERNATIONAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT AWARD 2005 
AUGUST 19, 2006   

SASilla arvostetaan tietämystä ja tiedon jakamista. Tänä kesänä palkittiin yhdeksän henkilöä (SAS Internationalin n. 5000:sta), 
joista kirjoittaja sattui olemaan yksi: 
Pirkko is one of the Basel II/Cr Risk Management experts in SAS Finland PSD, who manages to act as a 
link between customers and international consultants. She gives valuable feedback to R&D in her area of 
expertise to help make our software even more competitive. Pirkko is an active member of the 
international Cr Risk community, which she supports with regular reports, presentations and feedback. 
She actively involves community members from other Nordic countries to participate in Cr Risk 
knowledge sharing meetings. On a local level, she also communicates with the SAS Partners to inform 
them on news and reach mutual benefits. 
Palkintoseremoniat pidettiin SAS Institute Oy:n syksyn kickoffissa Riilahden kartanossa 17.8. ja 

paitsi kansainvälistäkin mainetta ja kunniaa SAS-yhteisössä palkinto käsitti myös lahjakortin hulppeaan ravintolaillalliseen.          
 

SVINÖN SWINGIT 
AUGUST 27, 2006   

Lauantaina Svinössä tunnelmoitiin muinaistulien loisteessa ja mm. Erkki Välilän 
musisoinnin tahdissa. Itse Svinön Swing julkaistaneen nuotteina Mainingissa aikanaan, 
mutta tässä hiukan tunnelmia musiikillisen illan ohjelmasta videolla. 

Lataa video, pieni tarkkuus(0,7 Mb) 

Lataa video, suuri tarkkuus (5 Mb) 

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
AUGUST 29, 2006   

 
Työpaikasta riippumatta näytän päätyvän samoihin paikkoihin. Tällä seudulla, jossa 
olen työmatkalla tiistaista torstaihin tällä viikolla, oli myös Digital Equipment 
Corporationin ja SAPin aikoina. (Ja Heidelbergissähän on sekä SAPin että SASin 
Euroopan toimistot). 
(Sophia Antipolis on teknopoli, joka sijaitsee Nizzan ja Cannesin välisellä alueella, 
kaupunki koostuu pääsääntöisesti erilaisista ja erikokoisista informaatio- ja 
kommunikaatioteknologiaan erikoistuneista yrityksistä.) 
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JÄÄHYVÄISET S/Y MERIHARAKALLE 
AUGUST 30, 2006   

Todella hienon kesän jälkeen olemme luopuneet osuudestamme 
veneeseen yhdeksän kesän jälkeen – Pirkon veli Eero omistaa nyt veneen kokonaan. 
Takanamme on yli 12 vuotta kimppaveneilyä, kimpassa ja erikseen – ensin 3 vuotta 
Sunwind 27:lla (Pica Pica) ja sen jälkeen 9 vuotta Artina 33:lla (Meriharakka). Jo sitä 
ennen purjehdimme jonain kesänä Eeron silloisella Avance 245:lla ja yhtenä kesänä 
kokeilimme moottoriveneilyä vuokratulla veneellä. 
Näinä kesinä olemme liikkuneet alueella Turku – Espoo/Helsinki – Tallinna – Hanko – 
Uusikaupunki – Maarianhamina – Tukholma – Visby – ja aivan erityisesti tietysti 
Saaristomerellä: Svinö, Pyytinkari, Nauvo, Vänö, Jurmo, Utö, Björkö – joitakin paikkoja 
mainitakseni. 
Veneillämme on usein myös ollut mukana suvun nuorisoa, erityisesti tietysti Eeron tytär 
Tiia ystävineen ihan pienestä alkaen, mutta myös Pirkon siskon lapset Jussi, Satu ja 
Petra ystävineen. Kesällä 1999 serkukset Tiia ja Jussi olivat mukana kun ensimmäisen 
kerran kävimme omalla veneellä Tallinnassa ja matka sinne kovassa vastatuulessa oli 
rankka, mutta lapset (silloin 12..13-vuotiaat) ovat ihmeellisen kestäviä! Ruotsissa 
kävimme omalla veneellä ensimmäisen kerran vuonna 2001, mukana silloinkin olivat 
myös Tiia ja Riina. Gotlannissa S/Y Meriharakka kävi vuonna 2002 – tosin Eerolta 
Gotlanti jäi vielä silloin omalla veneellä kokematta. 

Miksi sitten jäähyväiset? Purjehtiminen on monta vuotta kuulunut erottamattomasti 
kesäämme ja myös veneen omistaminen kimppaan on sujunut suuremmitta ongelmitta 
ehkä yllättävänkin monta vuotta. Viime vuosina meidän tapamme veneillä (uiva 
kesämökki Itämerellä) alkoi kuitenkin jossain määrin eriytyä Eeron tavasta veneillä 
(veneen purjehdusominaisuuksien ja oman purjehdustaidon kehittäminen 
kilpailutasolle) ja sen myötä kimpan päätöksenteko vähitellen vaikeutui. Ja niin sitten 
päädyimme siihen, että Eero lunastaa S/Y Meriharakan kokonaan itselleen. 

Miten meidän kesämme ja purjehtiminen sitten jatkossa? 
Yli 12 veneilykesän jälkeen kesällä voisi varmasti välillä tehdä muutakin – vai voiko? Jo 
näinä vuosina olemme veneilleet vuokraveneellä joitakin kertoja Karibialla ja Kreikassa 
– nyt kun meitä ei enää “sido” oma vene Suomessa, niin ehkä veneen voisi jonain kesänä 
vuokrata, muuallakin kuin Suomessa. 
Ja kuka sen tietää, vaikka palaisimme S/Y Meriharakallekin jonakin kesänä vielä veneen 
erityisen hyvin tuntevana miehistönä! 

PURJEVENEELLÄ SIPERIAAN 
SEPTEMBER 3, 2006   

Luimme molemmat loppukesästä Tage Söderströmin kirjan Med segelbåt till 
Sibirien (kirjaa ei taida vielä olla käännetty suomeksi). Kirjan nimestä 
huolimatta kyse ei ole ensisijaisesti purjehdusaiheisesta kirjasta – vaan 
kertomuksesta kahdesta nuoresta pojasta, jotka sodan jälkeen halusivat 
purjehtia pienellä purjeveneellä Helsingistä Tukholmaan ja miten he sitten 
päätyivät ensin silloin miehitettyyn Porkkalaan ja sieltä 3 vuodeksi 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/08/30/jaahyvaiset-sy-meriharakalle/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/09/03/purjeveneella-siperiaan/


vankileireille Siperiaan ja vielä sen jälkeen kesti 4 vuotta, ennen kuin heidän sallittiin 
palata Suomeen. Matkan purjehdusosuus tapahtui ilman merikortteja tai GPSiä – lisäksi 
nuorten tietämys Porkkalan miehityksen merkityksestä oli hatara. Mutta 7 vuotta 
pakkotyötä tyhmyydestä on kyllä ollut kova rangaistus! Oikeastaan ihmeellistä mistä 
nuoret ihmiset voivat selvitä sittenkin hengissä. Suosittelemme! 

KULTTUURIA HYVISSÄ AJOIN 
SEPTEMBER 9, 2006   

Kulttuuririentoihin osallistuminen vaatii nykyisin pitkän tähtäimen suunnittelua, kuten 
joku viime viikolla Helsingin Sanomissakin “valitteli”. Omalta osaltamme – pitkälti 
sattumaa – olimme huhtikuun alussa (!) valppaina ja saimme teatteriliput tälle 
syksylle Viivi ja Wagner -näytelmään (jonka jo ehdimme käydä katsomassakin) 
ja Pudotuspeliin. Myös itsenäisyyspäivän ohjelma on jo kasassa – liput Moody Bluesin 

konserttiin odottavat eteisen pöydällä konserttia (3 kuukautta :-)). 
Viivi ja Wagner on sama näytelmä, jonka jo joitakin vuosia sitten 
näimme Turun Kaupunginteatterissa – Helsingin versiossa Sari 
Siikander ja Risto Kaskilahti ovat kyllä mainioita rooleissaan! 
 

 

MIELENOSOITUS HELSINGISSÄ 
SEPTEMBER 9, 2006   

 

Kävimme lauantaina Helsingissä elokuvissa (United 93) 

ja paluumatkalla osuimme sitten mekin paikalle kun 

poliisi saartoi Asemin vastaisen mielenosoituksen 

Postitalon portaille lauantai-iltana. 

Mielenosoitus Helsingissä 

 

 

TERVUREN 
SEPTEMBER 14, 2006   

Syksyn toinen työmatka suuntautui Belgiaan, Brysselin liepeille 
Tervureniin, missä SASin Cr Risk ja tällä kertaa myös Cr Scoring -
projekteissa työskentelevät konsultit vaihtoivat kuulumisia. 
Tällä(kin) kertaa erityisen mielenkiinnon aiheena useissa 
projekteissa tuntui olevan viranomaisraportointi. 
Paitsi kolmipäiväinen kokous (josta perjantain jätän väliin ja 
palaan Suomeen jo torstaina), ohjelmassa olisi ollut tarjolla 

kiertokävely Brysselissä (jonka senkin jätin väliin! – onhan sitä tullut siellä joskus 
käveltyä …) ja illallinen torstaina, mutta toki Finnairin lentokoneruoka päihittää 
täkäläiset ravintolat  
Keskiviikon lounaalla sentään juttelin mielenkiintoisen kolleegan kanssa – siis oikeasti 
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on olemassa ihmisiä, jotka asuvat ja elävät Venetsiassa! Valitteli, että lähes vuoden 
ympäri kaupungin kansoittavat turistimassat kyllä hiukan haittaavat elämää! 
 

S/Y MERIHARAKKA KILPAILEE 
SEPTEMBER 15, 2006   

Vaikkakin S/Y Meriharakka “omana veneenä” on osaltamme historiaa, niin tässä 
kuitenkin otteita veneen menestyksestä joissakin kesän 2006 purjehduskilpailuissa 
Turun seudulla (Pirkon veljen Eeron kipparoimana): Turun Pursiseuran Viittakari 
Cupissa 15. sija. (paras sijoitus yksittäisissä kilpailuissa 6. sija) ja Raision Veneseuran 
syyspurjehduksessa 5. sija. 

SIILILLE TALO 
SEPTEMBER 20, 2006   

 
Kun pihallamme tätä kesänä siilejä on ollut melko runsaasti ja olemme niitä 
maapähkinärouheella lihottaneet, niin ajattelimme tarjota niille myös majoitusta 
talveksi. 
Oheisena kuva vielä vapaana olevasta siilitalostamme – vaikka taitaa olla, että siilit eivät 

vapaita asuntoja etsi netistä  
 

PUOLI VUOSISATAA! 
SEPTEMBER 22, 2006 PSCHILDT 17 COMMENTS  

 
Tässä muutama kuva matkan varrelta … 

Syntymäpäivänäni olen matkoilla – mutta tänne saa toki onnitella   

17 THOUGHTS ON “PUOLI VUOSISATAA!” 
1. Henri & Sini 

SEPTEMBER 22, 2006 AT 10:25 AM  

Paljon onnea Pirkko, ja erittäin hyvää matkaa! 

2. Hannele 
SEPTEMBER 22, 2006 AT 11:22 AM  
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Lämpimät Onnittelut, Pirkko! Vuosien saatossa vain elämän kokemus kasvaa ja 

näkemykset laajentuvat :-). 

3. Anne Ollikainen 
SEPTEMBER 22, 2006 AT 12:22 PM  

Elämän ihana taika 

on eteenpäin vierivä aika, 

sillä jokainen kaunis muisto 

on sydämessä, kuin kukkiva puisto. 
Onnea 50 -vuotiaalle ja mukavaa matkaa. T. Anne 

4. Eero 
SEPTEMBER 23, 2006 AT 6:37 AM  

Elämä täyttyy vuosilla. Täytä Sinä vuodet elämällä. Lämpimät onniteluni Pirkolle!! 
Eero 

5. Pirkko Schildt 
SEPTEMBER 23, 2006 AT 8:45 AM  

Onnittelut! 

Eila ja Pekka 

6. Katja 
SEPTEMBER 23, 2006 AT 12:16 PM  

Onnittelut Pirkolle! 
Paljon auringonpaistetta ja vähän sateenropinaa toivottaen, 

Katja 

7. Ulla 
SEPTEMBER 24, 2006 AT 8:30 AM  

Paljon Onnea Pirkko! 

Ja mukavaa matkaa! 

Toivottavasti kerkiämme jossain välissä myös tapaamaan ja vaihtamaan kuulumisia! 

Ulla 

8. Taru Salminen 
SEPTEMBER 25, 2006 AT 9:40 AM  

Onnea ja iloa viisikymppiselle, mukavia päiviä tästä eteenpäin. 

taru 

9. Katja ja Taina 
SEPTEMBER 25, 2006 AT 10:01 AM  

Purjeeni valkeat väikkyy 

siipinä joutsenen. 

Kultina, hopeina läikkyy 
rantani kotoinen. 
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Paljon onnea ja eksoottista lomaa toivottaen, 

Katja ja Taina 

10. Marjatta Vainio 
SEPTEMBER 25, 2006 AT 7:19 PM  

Lämpimät onnittelut Pirkko! 

Tästä se elämä sen kun vaan paranee. 
Marjatta 

11. Jaakko 
SEPTEMBER 27, 2006 AT 3:25 PM  

Paljon onnea! 
Jaakko 

12. Tuulia 
SEPTEMBER 28, 2006 AT 4:11 PM  

Onnea, Pirkko!!! 
Ja terveisiä sinijalkaisille linnuille  
Tuulia 

13. Stefu 
SEPTEMBER 29, 2006 AT 9:03 AM  

Myöhästyneet onnittelut ja hyvää lomaa. 
T. Stefu 

14. Ancha ja Robin 
OCTOBER 1, 2006 AT 10:06 PM  

Tosi paljon onnea! Miettikää välillä meitä syyssateessa olevia. Toivomme että näette ja 

koette mahdollisimman paljon!! Ja että arki taas maistuu kun se päivä koittaa. Muistojen 

avulla se varmasti sujuu oikein hyvin 

15. Jyri ja pekka 
OCTOBER 2, 2006 AT 8:56 AM  

Paljon onnea sinulle Pirkko! 

Terveisin Jyri, Pekka ja OPKn väki 

16. eira 
OCTOBER 3, 2006 AT 7:49 PM  

Myöhästyneet,mutta sitäkin sydämellisemmät onnitteluni.Tulkaa terveinä kotiin! Eira. 

17. Paula 
OCTOBER 5, 2006 AT 6:56 AM  

Pirkko, toivon Sinulle: 
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Onnen hetkiä, 

löytöretkiä. 

Hyvää kuntoa, 

myötätuntoa. 

Riemunhyppyjä, 

naurunryppyjä. 

Pitkää mieltä, 

viisasta kieltä. 

Vanhaa ja uutta, 

elämän sankaruutta! 

Lämpöiset onnittelut, 

Paula 

BONAIRE +34 ASTETTA 
SEPTEMBER 27, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

 
Bonaire, matkamme ensimmäinen kohde, sijaitsee Karibian eteläosassa, lähellä 
Venezuelaa, kuten naapurisaaret Aruba ja Curaçao. Lähes koko saari on merellistä 
luonnonpuistoa ja pääosa turisteista tulleekin sinne sukeltaakseen. (Me päädyimme 
saarelle vain siksi, että KLM:n lento Amsterdamista QUitoon tekee sille välilaskun ja pari 
rantalomapäivää lomailuun ja aikaeroon tottumiseksi tuntui hyvältä ajatukselta.) Ja 
rantalomaa Bonaire tarjosikin, lämpöä yli 30 astetta, jopa yöllä, ja turkoosinsinistä 
merta. Sukeltaminen ei ole meidän lajimme, mutta teimme pienen kajakkiretken 
mangrovea kasvavalle lahdelle ja snorklasimme hiukan. Niin, ja Pirkko täytti 50v. Sitten 
jatkoimmekin jo Quitoon. 
 
ONE THOUGHT ON “BONAIRE +34 ASTETTA” 

1. Riikka Pfitzner-Saarnia 
OCTOBER 1, 2006 AT 7:39 AM  

Ihanan näköistä, täällä Suomessa sataa vettä ja on harmaa tällä hetkellä 
sunnuntai-aamuna lokakuun ensimmäisenä päivänä. 

Nautikkaa matkasta ja OIKEIN PALJON ONNEA 50-V.päiväsi johdosta! 

Kun viisikymmentä vuotta täytät 
niin nelikymppiseltä näytät, 
ja askel on kolmenkymmenen 
ja mieli kahdenkymmenen! 
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QUITO, 2850 METRIA 
SEPTEMBER 28, 2006   

Ecuadorin paakaupungissa ilma on ohutta (ja savuista). Kaupunki sijaitsee kapeassa 
laaksossa korkealla Andeilla ja lahes 2 miljoonan asukkaan (vanhat) autot tuntuvat 
hengitysilmassa. Huomenna jatkamme taas meren pinnan tasolle, vuorossa Galapagos! 

GALAPAGOS, EHKÄ 700 KUVAA 
OCTOBER 2, 2006   

 
4 päivää Galapagos Legend -laivalla, 8 retkeä eri saarille ja kameroiden muistikortit 
täynnä kuvia. 
Tässä muutama niistä – joskus myöhemmin sitten enemmän, kunhan ehdimme 
käymään kuvasaalista läpi tarkemmin … 
Sinivarpaisia Boobie-lintuja, jättiläiskilpikonnia, maa- ja meri-iguaanoja, 
lentokyvyttömiä kormoraaneja, kahta lajia merileijonia, pingviinejä, haikaroita, 
flamingoja, rapuja – vain joitakin mainitaksemme. 
Tänään takaisin Quitossa – ja huomenna Panamaan. 
 

ETELÄ-AMERIKAN HINTATASOSTA 
OCTOBER 3, 2006   

Viime syksynä kävimme Reykjavikissa Pizza Hutissa syömässä kahden hengen pizzan ja 
maksoimme ateriasta juomineen n. 50 euroa. Eilen päädyimme Quitossa myös Pizza 
Hutiin ja jokseenkin tarkalleen samanlainen ateria juomineen (ja palvelurahoineen) 
maksoi n. 12 euroa! 

PANAMA CITY 
OCTOBER 5, 2006   

 
Keskiviikon ohjelmassamme oli tutustuminen Panaman kanavaan ja Panama Cityyn 
asuinpaikkana. Täällä meillä oli suomalaiset, mutta paikalliset oppaat – kiitos Hilkka ja 
Olli! 
Panaman kanavassa liikenne on vilkasta ja laivat isoja. 
Ja oli mukava nähdä miten Panama Cityssä voi asua – uudessa omakotitalossa, josta on 
avoimet näkymät kaupunkiin ja merelle – eli ilmeisen hyvin täällä voi asua! (Tosin 
liikenne on kaoottista ja ulkona voi oikeastaan oleilla vain ennen auringonnousua tai 
auringonlaskun jälkeen …) 
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… JA TAKAISIN IIRISLAHDESSA 
OCTOBER 8, 2006   

13 lentoa (välilaskut mukaan lukien) takana ja takaisin Iirislahdessa. Reitillä Helsinki – 
Amsterdam – Bonaire – Guayaquil – Quito – Guayaquil – Baltra – Guayaquil – Quito – 
Panama – Quito – Bonaire – Amsterdam – Helsinki kaikki lennot lennettiin lähes 
aikataulussa ja matkatavarammekin seurasivat koko ajan mukana! 

P.S. Tuleville Galapagoksen kävijöille vinkiksi, jos käytätte KLM:n Amsterdam – Quito -
lentoa, niin pysähtykää ensin Guayaquiliin, käykää sieltä Galapagoksella ja jatkakaa 
sitten vasta Quitoon, säästätte pari lentopätkää. Käyttämämme SMT:n à la carte -osasto 
ei meille tätä huomannut matkaa varatessa suositella, mutta me kyllä sitä muille 
suosittelisimme. 

LOMALLA MINÄKIN … 
OCTOBER 11, 2006   

Basel oli lomahoidossa Paloheinässä. 
Kuvan otti nuori lomahoitaja, Riina. 
AMERIKAT 

 

TURUN PURSISEURA 100 VUOTTA 
OCTOBER 18, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

Lauantaina 14.10. nautimme Turussa Suomalaisella Pohjalla 
juhlallisen illallisen hyvässä seurassa 100-vuotiaan kunniaksi. 
Pitkän kaavan illallisen lomassa tarjolla oli myös historiaa elävässä ja 
mieleenpainuvassa muodossa 6-hengen loistavan 
amatöörinäyttelijäryhmän (TPS:n jäseniä hekin!) esityksenä. 
Vuoden 2006 Suomessa emme olleet juurikaan ajatelleet vuosisadan 

vaihteen suomalaisuusaatteen merkitystä monessa asiassa myös Turussa silloin – 
vuonna 1906 perustettiin Turun (suomalainen) Pursiseura, vuonna 1903 Turun 
Suomalainen Yhteiskoulu (jonka 100-vuotista taivalta on sitäkin tullut juhlittua) ja 
vuonna 1920 Turun (suomalainen) Yliopisto. 
 
ONE THOUGHT ON “TURUN PURSISEURA 100 VUOTTA” 

1. eira 
OCTOBER 22, 2006 AT 12:50 PM  

HEI 
Björneborgs Segelselskap täytti kesällä myös sata vuotta. Valitettevasti en ollut 
mukana. 
Olemme Eilan ja Pekan kanssa Pärnussa. Sateista,mutta kuitenkin lämmintä. 
Pärnu on muuttunut tadella paljon sitten viime käyntini. Taloja on korjattu ja 
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koko kaupunki vaikuttaa lähes siistiltä. 
Terveisiä! Eira 

 

BONAIRE- QUITO- GALAPAGOS- PANAMA- 
KUVIA ODOTELLESSA… 
OCTOBER 19, 2006   

 
Matkaan liittyen tämäkin – nyt meillä on sitten ihan todistus 
siitä, että olemme ylittäneet päiväntasaajan. 

(Toki se on tullut ylitettyä ennenkin Afrikan ja Australian 
reissuilla, mutta lentäen sen ylittämisestä ei saanut mitään 

todistusta.) 

KULTTUURIN SUURKULUTTAJIA? 
OCTOBER 26, 2006   

… ei nyt sentään. Mutta viimeisen viikon mittaan on kuitenkin tullut 
katsastettua (pikaisesti, kun mukana ollut kummityttö Petra katsoo 
taideteokset nopeasti!) Espoon uusi modernin taiteen museo WeeGee -
talossa ja käyty katsomassa Lillanin työnhakukomedia Pudotuspeli. 
Kumpaakin voin kyllä suositella! EMMAsta mieleen jäi monikin työ, 
esimerkiksi Pekka Jylhän hätkähdyttävä teos Vapisten ja kunnioittaen, jossa 

tärisevä jänis ojentaa nöyränä maitovatia ihmiskunnalle. Pudotuspelistä ei paljoa 
teatterin toiveita kunnioittaen saa kertoa, mutta mainittakoon nyt kuitenkin, että 
parikymmentä vuotta sitten Suomen Digitalilla toteutetuissa urakurkkaamoissa oli 
samoja elementtejä. 
 

2 VUOROKAUTTA BONAIRELLA 
OCTOBER 29, 2006 PSCHILDT 4 COMMENTS  

Syksyn kaukomatkamme ensimmäiseksi etapiksi tuli Hollannin 
Antilleihin kuuluva Bonaire, yksi ABC-saarista (Aruba, Bonaire ja 
Curaçao), kun halusimme viettää muutaman rantalomapäivän ennen 
vakavampaa tutustumista maailman ihmeisiin. 
Bonairelle useimmat matkustanevat meren takia – Bonaire Marine 

Park on kelpuutettu mm. matkailukirjaan 1000 Places To See Before You Die yhdeksi 
näistä 1000:sta näkemisen arvoisesta kohteesta – eli pääosa matkailijoista viettänee 
täällä päivänsä sukeltamalla. Me emme sukeltaneet, mutta snorklasimme hiukan ja 
tutustuimme mangrovea kasvavaan lahteen kajakeilla. Niin, ja täällä Pirkko alkoi 
elämänsä toisen puolivuosisadan … 
Bonairella oli tosi kuuma, yli 30 astetta, mutta tuulista, mikä helpotti hiukan – mutta jos 
suunnittelet matkaa Bonairelle, niin varmista, että hotellissa on hyvä ilmastointi ja isot 
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uima-altaat! (Me asuimme Buddy Dive Resortissa – uima-altaita riitti ja mereenkin pääsi 
helposti, mutta ilmastointi jätti hiukan toivomisen varaa ja muutenkin huoneisto olisi 
ollut jo pienen pintaremontin tarpeessa.) 
(Kuvaa klikkaamalla näet pienen valikoiman Bonairen kuviamme). 
 
4 THOUGHTS ON “2 VUOROKAUTTA BONAIRELLA” 

1. Laura R. 
JANUARY 8, 2015 AT 10:42 AM  

Ei ole totta, me ollaan käyty miehen kanssa sukeltamassa tuolta Buddy Dive 
Resortista  Oltiin itse aikoinaan toisessa hotellissa Bonairella, mutta vuokrattiin 
muutamana päivänä tuolta sukelluskamppeet. Bonairella oli toden totta upea 
merenalainen maailma! 

2. Pirkko 
JANUARY 8, 2015 AT 5:29 PM  

Täytyi oikein kelata hiukan takaisin Bonairelle ajatuksia, mutta joo, kyllä tuo 
hotellikin tuli mieleen. Emme tosiaan sukeltaneet, kun Bonaire oli tavallaan 
meille vaan välipysäkki matkalla Galapagokselle, mutta melontaretki 
mangrovepuiden lomassa oli hieno! 

3. Jael 
SEPTEMBER 28, 2015 AT 8:38 PM  

Minäkin olen ollut Bonairessa. Asuimme eksän kanssa Venezuelassa ja sieltähän 
oli lyhyt lentomatka Bonairelle,jossa vietimme viikon. Siellä on tosiaankin 
mielettömän upea merenalainen maailma;olin ihan hurmaantunut siitä! 

4. Pirkko / Meriharakka 
SEPTEMBER 29, 2015 AT 9:02 AM  

Kiitos Jael kommentistasi! Me emme sukeltaneet siellä (olimme siis saarella 
melkein outoja), mutta melontaretki mangrove-alueella oli kyllä kiva elämys 
sekin. 

 

ECUADOR – HIUKAN ETELÄ-AMERIKKAA 
OCTOBER 29, 2006   

Ecuadorista sanotaan, että se on Etelä-Amerikka pienoiskoossa – tarjolla 
on rannikkoa, vuoristoa ja sademetsää – ja tietysti Galapagos-saaret, 
matkamme pääkohde. Emme tavoitelleet suurta Etelä-Amerikan 
kiertomatkaa kahdessa viikossa, mutta Galapagokselle pääsee vain 

manner-Ecuadorin kautta, joten vietimme muutaman päivän Etelä-Amerikan 
mantereellakin. 
Näihin päiviin mahtui tutustuminen Quiton vanhaan kaupunkiin, retki Otavalon 
intiaanimarkkinoille ja parinkin päiväntasaajalle sijoitetun muistomerkin/museon 
katsastaminen. (Otavalo, mainitaan sekin yhtenä tuhannesta paikasta maailmassa, jotka 
kannattaa nähdä.) Ecuadorin suurimmasta kaupungista, Guayaguilista, näimme tällä 
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matkalla vain lentokentän. Opimme myös, että yksi Ecuadorin merkittäviä 
vientituotteita on ruusut ja vierailu kymmeniä kasvihuoneita käsittävässä 
ruusutarhassa oli mieleenpainuva – harvoin sitä Suomessa kukkakaupassa käydessään 
ajattelee ruusuja teollisena tuotteena! 
Quiton vanhasta keskustasta tuli mieleen Mexico City, ilmansaasteiden määrä ohuessa 
ilmassa lienee samaa luokkaa, mutta sotilaita ja poliiseja näkyi ehkä enemmänkin. Mutta 
vanhat rakennukset ja aukiot olivat kauniita. Intiaanimarkkinoilla käsityöt olivat 
uskomattoman halpoja – esimerkkinä vaikka käsinkudottu alpakkaneule 10 dollaria. 
Tyypillisiä olivat erilaiset kangaspuilla kudotut työt, pienistä tilkuista isoihin peittoihin. 
Päiväntasaajalle sijoitettuja matkailunähtävyyksiä on Quiton lähellä yllättäen ainakin 
kolme, joista kaksi hyvin lähellä toisiaan. Tiedä sitten mikä/mitkä näistä ovat ihan 
oikeasti päiväntasaajalla, mutta koriolis-voimaa esittelevä pesuallaskoe oli ihan hauska! 
Ennen matkaamme olimme kuulleet ja lukeneet Etelä-Amerikan vaarallisuudesta, mutta 
omakohtaisesti emme sitä kokeneet – tosin asuimme hyvässä hotellissa Quiton uudessa 
osassa Mariscal Sucre -alueella ja liikuimme enimmäkseen autolla englantia hyvin 
puhuvan paikallisen oppaamme kanssa tai ainakin ennen pimeän tuloa … 
(Manner-Ecuadorista kannattaa lukea muuten suomenkielinen Sakari Kauppisen 
tekemä matkakuvaus). 
(Kuvaa klikkaamalla näet pienen valikoiman Ecuadorin kuviamme). 

 

GALAPAGOS 
NOVEMBER 6, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

Galapagos – saariryhmä Tyynessä valtameressä Ecuadorista yli 1000 km länteen. 
Miksi sinne? Sanotaan, että Galapagos on viimeinen luontoparatiisi, joka on todella 
edelleen eläinten valtakuntaa. Olimme käyneet Afrikassa, safarilla, parikin kertaa, 
kierrelleet savanneja maastoautoilla ja nähneet eläimiä sielläkin. 
Odotimme näkevämme eläimiä Galapagos-saarillakin, jättilaiskilpikonnia, merileijonia, 
iguaanoja ja sinivarpaisia lintuja – mitä emme oikein osanneet odottaa oli se, että 
eläimet todella olivat näiden saarien valtiaita ja ihmiset vieraita. Jos suojelualueen 
säännöt eivät sitä kieltäisi monia eläimiä voisi koskettaa. Merileijonat uivat yhdessä 
turistien kanssa. Joillakin saarilla piti tarkkaan katsoa mihin astui, jotta ei astuisi 
mustalla laavakalliolla makaavan mustan iguaanan päälle – iguaanat eivät väistäneet, 
turistit väistivät. 

Saaret ovat riittävän kaukana mantereesta, että iso osa siellä olevista eläinlajeista on 
kehittynyt siellä, ja asuvat vain siellä. Esimerkiksi lentokyvytön merimetso osasi lentää 
saapuessaaan saarille kauan sitten, mutta kun saarilla ruokaa sai helpommin 
sukeltamalla se vähitellen menetti lentokykynsä, tarpeettomana. Tuliperäisellä alueella 
osa saarista on vanhoja, osa nuoria, vasta muodostumassa – pelkkää kovettunutta 
laavaa, ei mitään vihreää vielä. 

Näille saarille Charles Darwin saapui Beagle-aluksella 1835 ja hänen havaintonsa siitä, 
miten eläinlajit olivat erilaisia eri saariryhmän saarilla vaikuttivat merkittävästi vuonna 
1859 hänen julkaisemaan teokseen Lajien synty – evoluutioteoria oli saanut muotonsa. 
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Tutustuimme saariin risteilyllä syys-lokakuun taitteessa – lensimme Quitosta 
(Guayaguilin kautta) Baltraan, jossa nousimme laivaan (Galapagos Legend), joka sitten 
kiersi saaria reittiä Baltra – Bartolomé – Isabela – Santiago – Fernandina – Rabida – 
Santa Cruz – Baltra 4 vuorokautta. 
Laivalta rantauduimme saarille kahdesti päivässä 12-16 hengen ryhmissä kumiveneillä 
luonto-oppaan seurassa. Galapagos Legendillä oli n. 80 matkustajaa ja rantautumiset 
tehtiin 6 ryhmässä. Siirtymiset saarilta toisille tapahtuivat enimmäkseen öisin, joskus 
myös lounaan aikana. Muutamana päivänä merenkäynti Tyynellä merellä oli hiukan 
kovempaa, mutta ei niin, että se olisi tainnut ketään laivalla häiritä. 

Galapagoksen kuva-albumi – klikkaa tästä tai kuvasta 
Galapagoksella kuvattu lyhyt videonpätkä jättiläiskilpikonnasta taisi myös olla 
ensimmäinen Youtubeen lataamamme video. 

ONE THOUGHT ON “GALAPAGOS” 
1. Eero 

NOVEMBER 6, 2006 AT 7:49 PM  

Heippa, 
Vaikuttaa siltä, että teillä on ollut todella mielenkiintoinen tutustumismatka 
eläinkuntaan;-) Sävähdyttäviä kuvia!!! 
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PANAMASSA HIUKAN ENNEN 
AURINKOMATKOJA 
NOVEMBER 8, 2006   

 
Viimeinen kohteemme syys-lokakuun kaukomatkallamme oli Panama. Meidän 
kohdallamme merkittävin syy poiketa myös siellä oli tuttavapariskunta, joka oli 
alkuvuodesta asettunut eläkkeelle Panama Cityyn – asuttuaan sitä ennen mm. 
Espanjassa jo monta vuotta. Mutta toki myös Panaman kanava on matkan arvoinen 
nähtävyys. 

Galapagoksen ja Ecuadorin jälkeen otimme kuitenkin Panamassa rennosti – 
seurustelimme, söimme, joimme – emmekä yrittäneetkään nähdä Panamasta “kaikkea”. 

Menoa kanavalla seurasimme lounaalla – laivojen koko suhteessa kanavaan välillä 
hätkähdytti, mahtuuko tuokin menemään siitä läpi?! Samoin kanavan suulla odottavien 
laivojen määrä – vaikkakaan kaikki laivat eivät enää mahdu kanavasta, niin on se silti 
edelleen selvästikin merkittävä kohta maailman meriliikenteessä. 

Panama City tuntuu olevan matkalla “uudeksi” Floridaksi – kaupungissa oli rakenteilla 
kymmeniä pilvenpiirtäjiä, joita markkinoidaan erityisesti eläkeläisille, ja ilmeisesti 
erilaisia etuja maahan asettuville onkin tarjolla avokätisesti. Lisäksi maan hintataso oli 
todella edullinen. Mutta kuuma ja kostea ilmasto vaatisi kyllä sopeutumista, liikenne 
tuntui kaoottiselta ja espanjan kieltä olisi hyvä osata hiukan enemmän kuin muutama 
lause! 

Panama on yksi Aurinkomatkojen talven uutuuskohteista – tosin kaikki paikat taitavat 
olla jo tältä kaudelta loppuunmyytyjä, mutta voithan silti halutessasi tutustua maahan 
myös heidän kuvaamanaan. 

Ylhäällä olevaa karttaa klikkaamalla näet valikoiman Panaman kuviamme. Valokuvien 
lisäksi tarjolla on myös pieni videonpätkä kanavasta. 
 

SAS INTERNATIONAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT AWARD 2005 
NOVEMBER 12, 2006   

… vielä kerran: artikkeliin (19.8.) lisätty kuva palkinnon vastaanottamisesta. 
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SISUSTUSOHJELMAA NETISSÄ 
NOVEMBER 18, 2006   

 
(Klikkaa kuvaa, niin pääset kuvasarjaan remontin kulusta. Täydentyy lähes päivittäin.) 

Runsaan 8 vuoden asumisen jälkeen uusimme keittiömme. Asia oli ollut erilaisina 
ideoina ilmassa jo useamman vuoden ja jääkaappimme viime kesän helteillä sanoessa 
osittain irti työsopimuksensa päätimme edetä asiassa. Hahmottelimme ensin 
vaihtoehtoja sisustussuunnittelijan kanssa ja kun perusratkaisu oli löytynyt 
lähestyimme keittiötoimittajia ja päädyimme lopulta A la Carten Neve-kaappeihin ja 
Mielen koneisiin, kokonaisvastuullisena toimittajana Espoon Keittiömaailma. 

Merkittävimmät asiat, joita tavoittelemme ovat: 

• edellisten asukkaiden yläkaapeilla peittämän 70×70 cm ikkunan esille 
saaminen 

• iso jääkaappi 
• yhdistelmäuuni (kiertoilma + mikro) 
• “Artek” -tyylinen nykyistä valoisampi keittiö, valkoista ja koivua. 

Matkan varrella suunnitelmiin tuli myös yhden tutun ylistävien lausuntojen perusteella 
induktioliesi. Haimme myös selkeämpää sijoittelua eri tavararyhmille: astiat yhdelle 
seinälle, ruokavarastot jääkaapin viereen toiselle, kodinkoneet ja leivontavälineet 
omaksi kokonaisuudekseen – ja luovuimme tarpeettomiksi osoittautuneista mauste- ja 
kuivauskaapeista. 

Remontti alkoi käytännössä viikonloppuna 12.10. kun pakkasin keittiönkaappiemme 
sisällön 8 lainalaatikkoon. Tiistai-aamuna remonttimies saapui ja siirsimme vanhan 
jääkaapin ja mikron olohuoneen puolelle, remonttikeittiöksi. Ja päivän mittaan vanha 
keittiö olikin sitten purettu ja kuljetettu pois! Keskiviikon teemoina oli sähkötöiden 
ensimmäinen vaihe ja pintojen rakentaminen ja/tai pohjustaminen maalausta varten. 
Torstaina seinäpinnat saivat uuden maalin ja kaapit tulivat, ihan sovittuna 
päivänä. Viikon päätteeksi perjantaina mukava remonttimiehemme oli saanut 
jo keittiömme L-osan kaapit paikalleen. Unelmamme alkaa hahmottua – ihan 
oikeanlaisena! 

Ensi viikon ohjelmassa ainakin: saarekkeen kasaaminen, loppujen kodinkoneiden 
asettaminen paikoille, tiskialtaan asentaminen, putki- ja sähkötöitä, välitilan lasilevyt ja 
ehkä viimeisenä välitilan valojen ja pistorasioiden asentaminen. Myös laattalaattian 
muutamat korjaukset jätettiin työlistan loppupuolelle. 

Muutama kommentti elämisestä keittiöremontin keskellä: keittiömme sijaitsee talomme 
1. kerroksessa, joten elämää muualla talossa remontti häiritsee aika vähän. 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/11/18/sisustusohjelmaa-netissa/
https://href.li/?https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipOH2sgeWrEcKK4Yy96eWtlqO5Ok6QgGNSl_8C3O


Keittiöttömyys toki haittaa hiukan: vaikka jääkaappi, mikro ja kahvinkeitin onkin 
käytettävissä – mutta astiat pitää tiskata käsin kylpyhuoneessa! Ja miksi 
remonttimiesten työaika on asettunut välille 7-15, siinä missä se IT-alalla, pankeissa 
erityisesti, yleisimmin asettunee 9-17 välille! Joudumme siis pari viikkoa heräämään 
aamuisin erityisen aikaisin… 

Viikonloppuna nautimme keittiöremontin sosiaalisesta puolesta – perjantai-iltana 
söimme tuttavapariskunnan luona simpukoita ja katsoimme valokuvia heidän 
keittiöremontistaan. Lauantaina “lunastimme” Pirkon palkintoillallisen 
ravintola Tapiontorissa yhdessä ystävien kanssa. 
 

OHJELMAN TOINEN JAKSO 
NOVEMBER 25, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

 
Toinen remonttiviikko alkoi pienellä ongelmalla – pisin tilatuista massiivikoivutasoista 
oli karvan verran lyhyt, mutta päädyimme sitten hyväksymään sen kuitenkin. Sami 
täytti seinän ja levyn välin akryylimassalla ja lopputulos vaikuttaa ihan hyvältä. 
Maanantaina saapuivat kodinkoneet (tai ainakin suurin osa niistä) ja jääkaappi, 
yhdistelmäuuni ja liesituuletin asennettiin jo paikalleenkin, samoin kuin pesuallas. 
Huomenna kalusteasennukset saataneen jo valmiiksi – puuttuuhan enää keskisaareke 
(ja siiihen tuleva pakastin). 
Ja toivottavasti vielä hukassa oleva induktiotasokin löytää meille melko pian … 

Tiistaina remontti eteni yksityiskohdissa – hyllyjä, vetimiä, muutaman lattialaatan 
korjaus (säilytimme vanhan lattian, koska kaapistot tulivat samoille paikoille kuin 
ennen ja samaa lattiaa on myös takan edessä samassa kerroksessa). Myös 
saarekkeeseen kuuluva “jättilaatikosto” asettui pyörilleen. Induktiotaso tullee 
huomenna keskiviikkona. Saarekkeen puuttuva pöytätaso toivottavasti torstaina. Ja 
sähkömies perjantaina … (otimme tosin jo uuden jääkaapin käyttöön, mutta sähkö 
siihen tulee vielä olohuoneen puolelta). 

Keskiviikkona pienet ongelmat jatkuvat. Vielä rakentamatta olevan saarekkeen mitoissa 
on hiukan häikkää – ja aamulla hätäisesti (?) tehdyissä laskelmissakin vielä pieni virhe, 
jonka takia saarekkeesta tulee turhan “väljä”. Täytyy ottaa aikalisä yön yli ja miettiä, 
että pitäisikö rakennelma korjata nyt mieleiseksi vai tottuukohan siihen… Induktioliesi 
kuitenkin saatiin ongelmitta paikalleen. Ja “lasimies” kävi mittaamassa kaappien 
välitilaan tulevat lasilevyt. Illalla tyhjensin jo lainalaatikoista ison osan tavaroista uusiin 
kaappeihin – lainalaatikot voimme palauttaa jo huomenna torstaina. 
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Torstaina päädyin sitten siihen, että saareke “tiivistetään” ja se tehtiin sitten uudelleen 
saman tien. (Pisteet Keittiömaailmalle, asiasta ei tehty ongelmaa vaan se, että saadaan 
onnistunut lopputulos tuntui olevan arvossaan.) 

Perjantaina asennettiin saarekkeen taso ja kytkettiin kodinkoneisiin sähköt. 

Ensi viikon alussa, ehkä, saamme välitilan lasit paikalleen ja vasta sen jälkeen saamme 
keittiöön taas vedet, kun hanan on parempi olla poissa vielä laseja asennettaessa – eli 
astioiden tiskaaminen, käsin, kylpyhuoneessa jatkuu toistaiseksi. 

“Sisustusohjelman” kolmas jakso ja kuvasarja kokonaan valmiista uudesta keittiöstä 
ilmestynee aikaisintaan itsenäisyyspäivän tienoilla – remontin lopun aikataulu venyy 
meistä johtuvista syistä, kun vietämme ensi viikonlopun, vielä pidennettynä, Etelä-
Ranskassa. 

ONE THOUGHT ON “OHJELMAN TOINEN JAKSO” 
1. Petra 

DECEMBER 4, 2006 AT 6:46 PM  

vau, tosi hieno tää uus keittiö  

 

BREIKKI KEITTIÖREMONTISTA JA 
MARRASKUUN HARMAUDESTA 
DECEMBER 4, 2006   

Pidennetty viikonloppu Etelä-Ranskassa tähän väliin osui kohdalleen – kotiruuan sijaan 
ranskalaisen keittiön parasta ja tihkusateen sijaan muutama päivä aurinkoa. Tosin 
Pirkko joutui istumaan sisätiloissa torstain ja perjantain aiheen “Operational Risk 
Management with SAS” parissa ja Lassekin työskenteli yhden työpäivän verran etänä, 
mutta mahtuu matkaan hiukan vapaa-aikaakin – jäimme vielä lauantaiksi ja palasimme 
Suomeen sunnuntaina. 

Lauantaina vuokrasimme auton ja kiertelimme pieniä kyliä: Biot, Vence, St Paul (ja 
Foundation Maeght) ja Valbonne. Tiet olivat pieniä, kiemurtelevia ja korkeuserot 
paikoitellen suuria ja kylien vanhat keskustat viehättäviä. Biotissa 
kävimme lasitehtaalla (ja ostimme muutaman muoviastian!), Vencessä söimme lounaan, 
St Paulissa ihastelimme mm. Rodinin Ajattelija-patsasta (kopio) ja Foundation Maeghtin 
Miroja. 
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KEITTIÖREMONTTI; OSA 3 
DECEMBER 6, 2006   

 
Uusi keittiömme on nyt melkein valmis. 
Välitilan lasit on asennettu paikalleen (1. yritys), keittiöön tulee taas vesi (ja 
astianpesukone toimii!) ja viimeisenä vaiheena myös välitilan valot ja pistorasiat on 
asennettu. 
Hiukan rästilistaakin löytyy: Välitilaan perinteisten kaakelien sijaan, ainakin vielä 
toistaiseksi voimassa olevan suunnitelman mukaan, tulevat lasit vaativat mieluiten 
täysin virheettömän taustan, mikään ei saa olla yhtään vino mihinkään suuntaan ja tästä 
johtuen välitilan lasien asennusta joudutaan vielä hiukan iteroimaan tulevina viikkoina. 
Samoin seinän pienestä kaarevuudesta johtuen saareketason ja seinän välistä saumaa 
joudutaan viimeistelemään – ja, ikävä kyllä, laattalattian paikkakorjaus osoittautui myös 
varsin haasteelliseksi, ja ehkä lattian epätasaisuuttakin vielä hiukan korjataan. Tai sitten 
kaikkeen tottuu … 
Lisätilauksena päätimme myös välitilan lamppujen ja pistorasioiden asennuksen 
jälkeen tilata (sähkömiehen jo alusta alkaen kovasti kaipaamat!) valolistat – vaikka ne 
“vanhanaikaisia” olisivatkin. 

Kokonaisuutena keittiön vaihto sujui (kai?) kuitenkin kohtuullisen pienin murhein. 
Kaappien tilaus osui (yhtä hiukan väärän mittaista tasoa ja unohtunutta lokerikkoa 
lukuunottamatta) jokseenkin kohdalleen ja asennuksessa tuli vain yksi pieni kolhu 
(täytyy vielä miettiä, että viitsimmekö vaihdattaa yhden kaapinoven). Ja toistaiseksi 
kaikki remonttiamme tehneet ammattimiehet ovat olleet mukavia, asiallisia ja ajallaan! 
Pienet ongelmat ovat olleet myös Keittiömaailman ongelmia, eli kokonaistoimitus on 
toistaiseksi tuntunut myös siltä. Vaikka hetkittäin pienetkin ongelmat remontissa 
stressaavat ja tuntuvat kovin isoilta! 

Huomaa muuten kuvissa muutamat uuden keittiön pienet uushankinnat – nyt kun 
laskutilaa on enemmän niin investoimme pieneen sääasemaan ja “tavallisen” 
keittiötelevision sijaan elektroniseen valokuvakehykseen, joka arpoo vaikka 30 
sekunnin välein uuden kuvan aamiaisen piristykseksi! 

Uusia asioita ovat myös yhdistelmäuuni, joka on siis samalla mikroaaltouuni ja (hiukan 
normaalia pienempi) kiertoilmauuni, ja induktiotaso – mutta käyttökokemuksia näistä 
ei ole vielä juurikaan ehtinyt kertyä. Palaan näihin sitten viimeistään jouluruokien 
valmistamisen jälkeen. 
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TULEVA TKT HENRI (KUMMIPOIKAMME) 
DECEMBER 9, 2006 1 COMMENT  

DI Henri väitteli 9.12.2006 klo 12 tuotantotalouden osastolla (Otaniementie 
17), TUAS-talo sali TU1, aiheesta “Organizational Networks and 
Technological Change“. Väitöskirjan ala on tuotantotalous. Virallisena 
vastaväittäjänä toimi professori Brian Silverman, Rotman School of 
Management, University of Toronto (Kanada). Valvojana oli professori Tomi 
Laamanen. 

 
ONE THOUGHT ON “TULEVA TKT HENRI (KUMMIPOIKAMME)” 

1. Eero 
DECEMBER 9, 2006 AT 10:14 PM EDIT 

Välittäkää puolestani onnittelut Henrille:-) 

JOULUKIRJE 
DECEMBER 16, 2006 PSCHILDT 3 COMMENTS  

Tapiolan kuoro aloitti Temppeliaukion kirkossa perjantaina 
15.12. laululla Arkihuolesi kaikki heitä – ja kaiken kiireen 
keskellä onkin ihan mukava pysähtyä hetkeksi ja kerrata mitä 
kaikkea tämä vuosi piti sisällään. 

Isot asiat elämässämme pysyivät paikallaan, sama talo, samat työpaikat, pitkälti samat 
harrastukset, samat sukulaiset ja samat ystävät ja naapurit. Talossa teetimme 8,5 
vuoden asumisen jälkeen keittiöremontin. 
Pirkko on jatkanut SAS Institutessa pankkien (Samlink, OPK, Sampo) Basel 2 -projektien 
parissa ja Lasse Ericssonilla. 

Purjeveneestä luovuimme kesän päätteeksi – mutta tuskin kokonaan purjehtimisesta 
kuitenkaan. Purjehdukseen liittyen vuoteen mahtui muutamakin merkittävä tapahtuma: 
Turun Pursiseura juhli 100-vuotista taivaltaan ja Swan-veneet kokoontuivat kesällä 
Turkuun. 
Maailmaa kävimme katsomassa Cornwallissa ja Galapagoksella (Bonaire, Ecuador, 
Panama) – lisäksi kertasimme vanhoja tuttavuuksia kuten Tukholma, Lontoo, Tallinna, 
Etelä-Ranska. Työmatkailumielessä myös Brysselin ja Heidenbergin voi lisätä listalle. 

Purjehduksen ja matkailun lisäksi liikumme, kävimme teatterissa (mm. Mamma Mia, 
Phantom of the Opera), konserteissa (mm. The Moody Blues) ja elokuvissa (mm. 
DaVinci -koodi, FC Venus) ja kirjoitimme blogia, nyt ainakin. Myös hamsteriherra Basel 
on omalta osaltaan huvittanut meitä tänäkin vuonna. 
Liikuntaharrastusten puolella pääsimme kevättalvella hiukan retkiluistelun makuun – 
mutta tämä syksy ei toistaiseksi ole luvannut mitään sillä alueella. 
Nuoret ystävämmekin vanhenevat joka vuosi – Satukin, joka aloitti kampaajaopinnot 
syksyllä, täyttää joulun jälkeen 18 vuotta. Tämän jälkeen kummi”lapsia” on enää jäljellä 
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Petra, 11v, jonka joulunalusviikot kuluvat tiiviisti tanssiharrastuksen parissa. Turun 
asuntomme on tänäkin vuonna ollut vuokralla kesäkuukausia lukuunottamatta. 

Rauhallista Joulunaikaa kaikille ystävillemme, sukulaisille – ja satunnaisemmille 
lukijoillemme! 

Pirkko ja Lasse 

 

P.S. Joulutervehdyksesi voit jo viime vuotiseen tapaan halutessasi jättää kommenttina 
tähän joulukirjeeseemme. 

3 THOUGHTS ON “JOULUKIRJE” 
1. Eero 

DECEMBER 17, 2006 AT 1:09 PM  

Heips, 
Myös minä olin eilen hakemassa joulutunnelmaa Turun Tuomikirkosta missä 
kävin kuuntelemassa ja laulamassa kauneimpia joululauluja. 
Rauhallista joulunalusaikaa Pirkolle & Lasselle. //Eero 

2. Marja Palmunen 
DECEMBER 20, 2006 AT 9:11 AM  

Hei Pirkko! 
Olen kiinnostuksella lukenut pitkin vuotta kuulumisianne näiltä sivuilta. 
Minullakin joulu alkaa huomenna, kun pääsen kotiin Turkuun, jossa olemme 
vuoden aikana muuttaneet Kotikadulta Puutarhakadulle. Tyttäristä vanhin 
vietiin alkuvuodesta avioliittoon ja toinen kihlautui koko perhekuntamme (12 
henkeä) yhteisen Madeiran-loman aikana joulukuun alussa. Perheloman aiheen 
arvaat, ikätoveri kun olet. Yhtä juhlaa siis! 
Hyvää ja rauhallista jouluaikaa sinulle ja läheisillesi! 
Ent. luokkatoveri Marja 

3. Taru Salminen 
DECEMBER 20, 2006 AT 5:25 PM  

Hei Pirkko ja Lasse! 

Oikein rauhaisaa ja mukavaa Joulua teille sekä kaikkea hyvää alkavaan Uuteen 
Vuoteen 2007. 
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taru 

 

MENNEET SUKUPOLVET JA MENNEET 
JOULUT 
DECEMBER 25, 2006   

 
Jouluaattona kävimme haudoilla, kuten tapaamme käydä, kun vietämme joulun kotona 
Espoossa. Vasta viime vuosina olemme aikaisempaa useammin viettäneet jouluja 
kotona, kahdestaan – oheisena pieni jouluhistoriakatsaus: 

• 30v sitten – Pirkon vanhempien luona Turussa 
• 25v sitten – kotona Tapiolassa, myös Pirkon isä 
• 20v sitten – kotona Tapiolassa, myös Pirkon isä ja Marjatta 
• 15v sitten – Itävallassa (Zell am See) 
• 10v sitten – Turussa, Yliopistonkadun asunnossa, myös Pirkon isä (hänen 

viimeinen joulunsa) 
•   5v sitten – Sveitsissä (Davos) 

  
 

HAASTEELLINEN DIGIAIKA 
DECEMBER 29, 2006 PSCHILDT 1 COMMENT  

Käytimme sitten, mekin, osan joululomastamme kodin digivalmiuksien parantamiseen. 
Pari vuotta sitten hankimme ensimmäisen perusdigiboxin (Nokia Mediamaster 120T), 
jolla saimme näkymään halutessamme vaikka Yle Teeman tai SubTV:n – tosin tästä 
laitteesta joutuu ottamaan virrat pois noin kerran päivässä, jotta se toimisi … mutta, on 
sillä muutama digikanavaohjelma onnistuneesti katsottu. 
Nyt halusin mahdollistaa myös digikanavilta tulevien ohjelmien ajastetun 
nauhoittamisen. 
Ensimmäinen vaihtoehtoni oli ostaa kovalevylle tallentava digiboxi, jossa olisi useita 
virittimiä ja mahdollisuus kirjoittaa joskus joku leffa talteen DVD:lle. Mutta tällaista 
laitettapa ei markkinoilla vielä kuulemma ole! Joko saat monta viritintä tai DVD:lle 
kirjoittamisen, mutta et molempia. Melkein olin sitten jo päätymässä 
Verkkokaupan Procaster 6300-T -laitteeseen, vaikka DVD:n kirjoittaminen olisi vaatinut 
laitteen liittämisen sitä varten tietokoneeseen – mutta onneksi luin vielä ennen 
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ostopäätöstä hiukan käyttäjäkommentteja laitteesta (joka mm. viimeisen Tekniikan 
Maailman mukaan on tällä hetkellä markkinoilla olevista n. paras) ja päätin, että jos 
haluan toimivan kodinkoneen enkä tekniikkaharrastusta, niin tämänkin osalta pitänee 
odottaa ainakin vielä muutama ohjelmapäivitys. 
Päätin sitten kokeilla edullisempaa viritystä ja ostin ajastusominaisuuden sisältävän 
digiboxin (Handan DVB-T 4000) ja kohtuullisella muutaman tunnin askartelulla sain 
eilen nauhoitettua ensimmäisen kerran digikanavaohjelmaa (videona JVC:n video/DVD 
-yhdistelmä HR-XV3, Handanista tuleva Scart kytkettynä sen L-1 Scart-liittymään ja 
nauhoitus videon L-1 -kanavalta). 
Ratkaisu toki ontuu vielä käytettävyydeltään pahasti – nauhoituksen aikana ei voi 
katsella televisiosta muuta ohjelmaa (vain yksi viritin) ja ajastus pitää tehdä kahteen 
kertaan (erikseen digiboxiin ja erikseen videoon) – mutta onpahan nyt edes ratkaisu. 
Tämän viritelmän tein kakkostelevisioomme, ykköstelevision osalta odotan edelleen 
sitä luotettavasti toimivaa, kovalevylle ja DVD:lle tallettavaa monivirittimistä laitetta … 
jos tiedät tällaisesta, niin kerro, vaikka kommenteissa! 
 
ONE THOUGHT ON “HAASTEELLINEN DIGIAIKA” 

1. Pirkko 
DECEMBER 29, 2006 AT 9:28 AM  

Niin, piti vielä mainitsemani, että kun tämän pienen projektin vaiheissa 
muutaman kerran turvauduin digi-infoon, niin pitää ihan erikseen kehua ko. 
organisaation (www.digitv.fi) nopeutta ja ystävällisyyttä, jopa joulunpyhinä! 

 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2007! 
DECEMBER 29, 2006 PSCHILDT 2 COMMENTS  

           toivottavat Pirkko ja Lasse 

(Uudenvuodenaaton vietimme tänä vuonna kotona Iirislahdessa ystäväpariskunnan 
seurassa – ja siinä missä joskus vuoden viimeiset tunnit ovat tuntuneet hiukan 
“pakkovalvomiselta”, niin seurassa ne kuluivat nopeasti ja vuoden vaihtuessa ihailimme 
“pummilla” ilotulitusta Haukilahden rannassa.)  

2 THOUGHTS ON “ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2007!” 
1. Eero 

DECEMBER 30, 2006 AT 9:33 AM  

Oikein hyvää ja riemukasta vuotta 2007!!! 

2. Marjatta&Jukka 
JANUARY 3, 2007 AT 7:21 PM  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/12/29/haasteellinen-digiaika/#comment-111
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/12/29/onnellista-uutta-vuotta-2007/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/author/pschildt/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/12/29/onnellista-uutta-vuotta-2007/#comments
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/12/29/onnellista-uutta-vuotta-2007/#comment-112
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2006/12/29/onnellista-uutta-vuotta-2007/#comment-113


Marke ja Jukka kiittävät viihtyisästä illasta. 
Ilta kului toisaan nopeasti hyvän tarjoilun ja mukavan seuran ansiosta. 


