
CMS FOREVER VS. ESPORT CENTER 
JANUARY 1, 2007   

Vuosia sitten kun muutimme Iirislahteen kävimme muutaman vuoden 
kuntosalilla Matinkylässä, taisi olla silloin nimeltään Victoria, mutta kun 
se sitten muuttui CMS-ketjun kuntosaliksi, johon olisi pitänyt ostaa 
jäsenyys vähintään vuodeksi, niin hylkäsimme sen ja siirryimme Esport 
Centeriin. 
Viime keväänä Esport Centerin liikenneruuhkat ja paikoitushaasteet 
alkoivat  nyppiä enenevässä määrin ja kun syksyllä piti tehdä päätöksiä 

tulevan talvikauden kuntosalista, niin otin Matinkylän CMS Forever -kuntosalin 
uudelleen harkintaan. 
Kävin testaamassa lokakuun lopulla molemmat salit ja tiukan harkinnan jälkeen 
päädyin vaihtamaan Esport Centeristä CMS Foreveriin. Hintojen vertailu oli haastavaa – 
erityisesti CMS Foreveristä oli vaikea edes saada niitä ja lisäksi, tietysti, hinnoittelu- ja 
muut parametrit olivat riittävän erilaisia, että yhteismitallisuutta oli vaikea löytää: 
Esport 64e/kk, liittymismaksu 50e – CMS Forever 58e (vuoden sitoutumisella)/4vkoa, 
tai 89e (ei vuoden sitoutumista)/kuukausi, liittymismaksu 30e, Esport ottaa 
liikuntaseteleitä vaan vuosisopimukseen (750e/vuosi), CMS taas kuukausittain, CMS:n 
alle vuoden jäsenyyteen ei kuulu ohjelman tekoa (100e), Esportissa hintaan kuuluu 
myös sisäjuoksuradan käyttö, CMS:ssä myös sulkapallotunnit, jne. 
Lopulta tein päätöksen pitkälti fiilispohjalta, CMS tuntui freesimmältä, 
lämmittelyalueella on runsaasti toimivia televisioita katseluetäisyydellä ja – mikä 
parasta – sali on kävelyetäisyydellä meiltä, joten ei liikenneruuhkia eikä 
paikoitusongelmia. 
Ja nyt parin kuukauden jälkeen päätös tuntuu edelleen oikealta, maksan kuntosalilla 
käymisestä nyt ehkä hiukan viime talvea enemmän, mutta tunnen saavani myös hiukan 
enemmän – myös ihan pieniä asioita, kuten joulutunnelmaa piparintuoksun muodossa 
tai kivasti jouluksi koristellut tilat tai vastaanoton tyttöjen iloiset ilmeet! 

RUOTSALAINEN PURJEVENE 
ETELÄMANTEREELLA 
JANUARY 2, 2007   

Iso ruotsalainen purjevene Yaghan on parhaillaan kiertämässä Etelä-Amerikan 
eteläkärkeä maailmanympäripurjehduksellaan. Kuvissa voi ihailla pingviinien lisäksi 
lumista maisemaa, jota täällä ei ole tällä hetkellä. 
 

VUODEN KIRJAT JA LEFFAT 
JANUARY 6, 2007   

Luin (tai huonompien käteen osuneiden valintojen kohdalla – kahlasin) viime 
vuonnakin varmaan kirjoja vakiintuneeseen tapaani keskimäärin kirjan 
viikossa. Päällimmäisiksi lukukokemuksiksi näistä listaisin Michael 
Crichtonin uuden kirjan Next, jonka luin jouluna – geenitekniikkaa 
enenevässä määrin sisältävä tulevaisuus voi osoittautua mielenkiintoiseksi … 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/01/cms-forever-vs-esport-center/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/02/ruotsalainen-vene-etelamantereella/
https://href.li/?http://www.yaghanvoyages.blogspot.com/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/06/vuoden-kirjat-ja-leffat/
https://href.li/?https://www.michaelcrichton.com/


Kotimaisista naiskirjailijoista pidän Regina Raskista, jonka uusin, Puhtaalta pöydältä, 
kuvaa realistisen oloisesti muuttoa Osloon ja uuteen työyhteisöön – tosin äkillinen 
paluu Suomeen kirjan lopussa tuntui vähemmän todentuntuiselta. No, ehkä jotkut 
tekevät näin. Myös Anja Snellmannin Rakkauden maanosat innosti minua siinä määrin, 
että luettuani sen ensin kirjastonkirjana hankin siitä itselleni oman 
kappaleen. Purjeveneellä Siperiaan, josta kerroin jo kesällä, jäi mieleen erilaisena 
tarinana. Samoin kuin useaan otteeseen useita vuosia Etelä-Amerikassa ja Espanjassa 
asuneen ystäväni suosituksesta lukemani Elsa Osarion kirja Nimeni on Luz. Minun 
maailmankuvaani ei tätä ennen ollut Argentiinan tapahtumat vuosikymmenien takaa 
tunkeutuneet. 

Uusimmista elokuvista tuli katsottua, ihan elokuvateatterissa, mm. Da 
Vincin koodi, United 93, Paholainen pukeutuu Pradaan ja Geishan 
muistelmat. 
DVD:ltä kotisohvalla paneuduin mm. leffoihin Valkoinen Masai, 
Brokeback Mountain, Rikkaat ystävät, Match Point. 
Geishan muistelmat ja Valkoinen Masai onnistuivat viemään katsojansa 

ihan toiseen maailmaan, Brokeback Mountain nostatti viimeistään elokuvan lopussa 
tunteet pintaan ja Match Pointin myötä innostuin Scarlett Johanssonin töistä siinä 
määrin, että etsin muitakin hänen töitään, esimerkiksi Lost in Translation, Tyttö ja 
helmikorvakoru ja Hevoskuiskaaja. Useimmat DVD:eistä minulla on edelleen tallella, 
joten jos haluat jonkun lainaksi, niin laita mailia! 
 

VUOSI 2007 ENSIESITTELYSSÄ 
JANUARY 7, 2007   

Kauppalehden viikonloppulehti, Presso, on digilehtenä luettavissa ilman sen 
kummenpia muodollisuuksia netissä. Lauantain pakina otsikon aiheella (etsi 
digilehdestä sivu 27) nauratti oikeasti, ainakin IT-juttuihin tottunutta. 

JUHLAT JUHLITTU! 
JANUARY 9, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

Uutta keittiötämme tekosyynä käyttäen olemme viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana 
tavanneet, keittiössämme, 25 ystävää, sukulaista ja naapuria – joten eiköhän nyt voida 
kuitata juhlituiksi niin Pirkon synttärit kuin uusi keittiökin. Paluu arkeen, tälläkin 
saralla … 

 

Kiitos kaikille – oli mukava nähdä teitä! 
Ja kiitos Kivi-kynttilälyhdyistä, niitä on nyt yhteensä 18. 

https://href.li/?http://www.demari.fi/Article.jsp?article=3637
https://href.li/?http://meriharakka.net/?p=440
https://href.li/?http://meriharakka.net/?p=394
https://href.li/?http://meriharakka.net/?p=394
https://href.li/?http://www.imdb.com/name/nm0424060/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/07/vuosi-2007-ensiesittelyssa/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/09/juhlat-juhlittu/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/author/pschildt/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/09/juhlat-juhlittu/#comments
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/01/scjo.jpg


(Tässä muuten linkki parhaimpaan löytämääni nettisivuun, joka esittelee Kivi-
kynttilälyhtyjen kaikki 21-väriä.) 

ONE THOUGHT ON “JUHLAT JUHLITTU!” 
1. Katja 

JANUARY 10, 2007 AT 3:42 PM  

Kiitos viimeisestä! 

REITTIMUUTOS KATKAISI HAUKILAHDEN 
JA MATINKYLÄN YHTEYDEN 
JANUARY 12, 2007   

Näkökulmani bussin 112 reittimuutokseen julkaistiin Länsiväylässä 12.1. 

 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/09/juhlat-juhlittu/#comment-115
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/12/reittimuutos-katkaisi-haukilahden-ja-matinkylan-yhteyden/
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MERIVESI KORKEALLA 
JANUARY 15, 2007   

 
Uutiskuvien taas kerran näyttäessä miten Turun satamassa ihmiset kahlaavat vedessä 
laivalta tullessaan piti vielä myöhään illalla kotiin palatessamme tarkistaa kotirannan 
tilanne, mutta 110 cm ei vielä meillä tuo vettä pihamaalle. (Pari vuotta sitten 150 cm sai 
jo naapuriyhtiön autopaikat uimaan). Venepaikkojen puomit nousevat kyllä jo ylöspäin 
tälläkin vedenkorkeudella… 
Meriveden korkeuden Helsingin seudulla nyt löydät täältä. Aiheesta 
laajemmin Itämeriportaalissa. 
 

MATKOJA ILMAN MATKAMESSUJA 
JANUARY 21, 2007 1 COMMENT  

Emme innostuneet ajatuksesta lähteä tungeksimaan matkamessuille, mutta 
kevätpuolen matkavaraukset alkavat olla kasassa – luvassa on meille uusia Euroopan 
kaupunkeja peräti kolme: helmikuussa pidennetty viikonloppu Prahassa ja pääsiäisen 
tienoilla viikko Baltian pääkaupungeissa Tallinnaa lukuunottamatta, eli Riikassa ja 
Vilnassa. 

   
Prahassa “pitänee” nähdä ainakin Vltava -joki, Kaarlen silta, Linnakaupunki ja Pyhän 
Vituksen kappeli. Juutalaisghetto ja Franz Kafkan hauta juutalaisella hautausmaalla. 
Astronominen kello apostoleineen Vanhan kaupungin raatihuoneen torilla. 12-vuotias 
matkaseuralaisemme tutustuttanee meidät myös kaupungin nuorisomuotiputiikkeihin! 
Riikaan emme menneiden kesien purjehdusreissuilla koskaan päätyneet – vaikka jotkut 
pursiseurastamme siellä kävivätkin, joten täytyy nyt yrittää lentäen. Hyvällä tuurilla 
pääsiäisen tienoilla Riikan puistoissa ja bulevardeilla on jo kevät. 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/15/merivesi-korkealla/
https://href.li/?http://ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus
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Vilnan Vanhaa kaupunkia väitetään Itä-Euroopan suurimmaksi. Osittain kiinnostus 
Vilnaan on herännyt myös sen myötä, että kolmessa Basel 2 -projektissa, joiden parissa 
Pirkko on työskennellyt viimeiset pari vuotta, on ollut mukana parhaimmillaan 4 
ihmistä SASin yhteistyökumppanilta Pasparalta Vilnasta – ja tutustuminen liettualaisiin 
on myös tutustuttanut meitä jo jossain määrin Liettuan historiaan ja nykyaikaan. 
Prahan matkan kasasimme itse, Riika-Vilna -yhdistelmän kasasi SMT à la carte, kuten 
monta aikaisempaakin matkaamme. 

ONE THOUGHT ON “MATKOJA ILMAN MATKAMESSUJA” 
1. Jukka ja Marjatta 

FEBRUARY 9, 2007 AT 11:32 PM EDIT 

Hei! 

Ulla ainakin kehui Riikaa, kun hän käväisi jossain konferensissa siellä 
pari vuotta sitten. Ovathan ne Riika, Vilna ja Tallinna “säilyneet” vanhassa 
kuosissa ison naapurin hallintoaikana. 
Joku Jukan esivanhemmista yritti muuttaa Pohjanmaalta Riikaan 1800-luvulla, 
hyytyi sitten Kymenlaaksoon. 

terv Jukka ja Marke 

RAHASTOSIJOITUSTEN ARVIOIMINEN 
JANUARY 27, 2007   

Suoritin muutama vuosi sitten osittain silloisiin työtehtäviini liittyen – mutta pitkälti 
myös omasta kiinnostuksestani kurssin salkunhallinnassa (Portfolio Management). 
Kyseisen kurssin jäljiltä otin tavakseni tarkistaa n. neljännesvuosittain 
rahastosijoitusteni suhteellisen pärjäämisen omassa sarjassaan Suomen 
Sijoitusrahastoyhdistyksen rahastoraporttia käyttäen: Jos rahastolle laskettu Sharpen 
luku ylittää sivun alalaidassa olevan ryhmän keskimääräisen Sharpen luvun, se lienee 
kohtuullisesti hoidettu – jos se sen sijaan alittaa sen reilusti, mietin, kun seuraavan 
kerran korjaan sijoitusteni osake/rahastosijoituspainoa, niin ehkä luovun juuri 
kyseisestä rahastosijoituksesta. Tietysti muitakin kriteereitä kannattaa käyttää, 
miettiä kokonaishajautusta eri markkinoille, näkymiä eri markkinoilla jne. – mutta 
yksi tieto tämäkin! 

BASEL KUOLI 
JANUARY 31, 2007 PSCHILDT 3 COMMENTS  

Hamsterimme Basel kuoli viime yönä 16 kk:n ikäisenä jossain määrin 
ennen aikaisesti (hamsteriurosten keskimääräinen ikä lienee 1,5..2 
vuotta) kärsittyään jo jonkin aikaa ilmeisesti virtsakivistä ja 
munuaisvaivoista. 

https://href.li/?http://www.mtv3.fi/matkailu2006/ulkomaat/matkakohteet.shtml/37548?Liettua
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https://wordpress.com/comment/tarinanimaailmalla.wordpress.com/116
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Hautajaiset järjestetään vasta lumen sulattua, myöhemmin keväällä – väliaikana täytyy 
löytää pakastimesta tilaa pienelle hamsterin ruumiille. 

Basel liittyi näin meillä eläneiden ja kuolleiden hamstereiden joukkoon. 
 

Naksu nukkui pois 7.6.2005 

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. 
 

3 THOUGHTS ON “BASEL KUOLI” 
1. Hannele 

JANUARY 31, 2007 AT 12:34 PM  

Hei Pirkko, 
Kiitos viimeisestä, oli oikein kivaa nähdä tuttuja pitkästä aikaa ja keittiö näytti 
todella hyvältä sekä toimivalta! 

Osanottoni Basel-suruunne. Kävi kuten silloin jo vähän arvailit, Basel-rassukka 
pääsi nyt siis vaivoistaan lopullisesti. Jonkin aikaa vienee totutella katsomaan 
tyhjää hamsterin häkkiä, mutta siihenkin tottuu tai sitten ei. 
t. Hannele 

2. Eero 
JANUARY 31, 2007 AT 9:18 PM  

Hei, 

Osanottoni Baselin poismenon johdosta. Suruajan jälkeen lienee taas aika 
hankkia uusi “basel”….tai vaikka meriharakka;-) 

//Eero 

https://href.li/?http://meriharakka.net/?p=149
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/31/basel-kuoli/#comment-117
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/01/31/basel-kuoli/#comment-118


3. ULA 
FEBRUARY 10, 2007 AT 10:35 AM  

Parahin osanottomme Baselin poismenon johdosta! T Tiina & Jouko 

TALVIPAKKANEN 
FEBRUARY 7, 2007   

 
 

Talvipakkanen originally uploaded by meriharakka. 

 

LIEVÄÄ KIINNOSTUSTA “ANTIIKKIIN” 
FEBRUARY 11, 2007   

 
Minä, joka olen aina pitänyt selkeistä linjoista, valkoisista seinistä, Artekin ja Muuramen 
kalusteista – kiinnostunut vanhoista tavaroista?! Kaikkea se ikä tuo tullessaan. 
Keittiöremontti innoitti myös pienimuotoiseen astioiden inventointiin ja siinä missä 
luovuin joistakin asioista (esimerkiksi induktioliedelle soveltumattomista kattiloista ja 
sinisestä, jota uudessa keittiössämme ei enää ole), niin olen täydentänyt joiltakin osin 
astiastoani hankkimalla lisää “vanhoja” osia siihen. 
Vaikka Teema-sarjan kulhoja siltä ajalta kun ne vielä olivat pyöreitä. Tai viime kesäisen 
HS:n artikkelin innoittamana muutaman Pomona-sarjan purkin. Illallisella 
ystäväpariskunnan luona tutustuin, vasta nyt, Arabian vanhaan Auringonkukka-
sarjaan ja – auringonkukkafanina – yritän ehkä hankkia sarjaa ainakin yhden vadin 
verran. Kirpputoreja en ole innostunut koluamaan, mutta Huuto.net tarjoaa ihan 
mukavat valikoimat. 
Yritän myös täydentää nörttiperheeseen hyvin sopivaa Ratian 
(Muurla) Postscript/Drink -sarjaa hiukan – saa nähdä mitä Halutaan ostaa -
ilmoitukseni Avotakka-lehdessä (2/07) lopulta tuottaa! 
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YSTÄVIÄ JA SYNTYMÄPÄIVIÄ 
FEBRUARY 14, 2007   

 

1. helmikuuta 2007: Kiitos kaikille ystävillemme, ystävyydestä! 

2. helmikuuta 2007: 
http://www.meriharakka.net/ -sivusto täyttää 3 vuotta! 
Muistathan, että sivuston oikeassa laidassa olevien 
Aikaisemmat -linkkien avulla voit kelata vanhoja juttuja. 

 

UUSI LUOTTOLAITOSLAKI 
FEBRUARY 16, 2007   

Ennen vaalitauolle jäämistään vanha eduskunta ehti sentään vielä hyväksyä uuden 
luottolaitoslain. Eli Basel II -projektien, joita Pirkko on ollut osaltaan mukana 
toteuttamassa OP-ryhmälle, Sammolle, Säästöpankeille, Aktialle ja 
Paikallisosuuspankeille jo lähes 2 vuotta, tavoitetila alkaa asettua paikalleen. 
Ratan standardit ovat vielä luonnosvaiheessa, mutta eivätköhän nekin kohta muutu 
varsinaisiksi standardeiksi. 

HIIHTORETKIÄ ILMAN HIIHTOLOMAA 
FEBRUARY 17, 2007   

Etelä-Espoon merimaisemissakin on taas parina viikonloppuna 
voinut hiihtää. Paitsi että on kiva päästä ladulle kotiovelta, on myös 
kiva nähdä lähisaaria talvisessa maisemassa. 
Vaikka tämä Vasikkasaaren korinttilaista temppeliä jäljittelevä 
huvimaja. 

 

POSTSCRIPT- JA DRINK- LASIT 
FEBRUARY 19, 2007   

Kerroin jokin aika sitten etsiväni Ratian laseja Avotakan Ostetaan -palstalla. 
Ilmoitus tuottikin sitten yllättäen (?) juuri sopivasti laseja, niin korkeita kuin 
matalia ja niin Postscript- kun Drink-printeillä. Tämähän oli yllättävän helppoa! 
(Puoli tusinaa Postcript- printillä olevaa korkeaa lasia voisin kyllä vielä ostaa, jos 
joku tarjoaisi…) 
 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/02/14/ystavia-ja-syntymapaivia/
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UUSIA WEB-KOKEILUJA 
FEBRUARY 20, 2007   

Viime viikolla oli Barcelonassa 3GSM World Congressi. 
Siellä palkittiin useita erilaisia uusia sovelluksia. Innostuin kokeilemaan paria 
sovellusta. 

3GSM palkitsi muun muassa ShoZu-ohjelman. Latasin sen puhelimeeni. Sen avulla 
pitäisi saada kamerakännykällä otetut kuvat näkymään suoraan Flickrissä. En ole 
saanut sitä toistaiseksi toiminaan, kun olen käyttänyt ulkopuolista Bluetooth GPS:ää 
puhelimen kanssa. 

Mobile Monday palkitsi yhtenä Plazes-nimisen sovellluksen. Rekisteröidyin käyttäjäksi 
ja tarkoituksena on testata viikonloppumatkalla kuinka hyvin WiFi-yhteyspaikat 
muutttuvat karttakoordinaateiksi. 

PRAHA – HISTORIAA JA NYKYAIKAA 
FEBRUARY 27, 2007   

  
Lisää kuvia kuva-albumissa. 
Vietimme pidennetyn viikonlopun (to-su) Prahassa 12-vuotiaan Petran kanssa. Hotelli 
(Ambassador Zlata Husa) löytyi netistä, sijainti valittiin muutaman tuttavan vihjeillä ja 
ainakin meille se osui ihan kohdalleen – lähellä niin ostoskatuja kuin Vanhan kaupungin 
aukiota. Helmikuinen Praha oli viileä (5..10 astetta), mutta kun Espoosta lähtiessämme 
oli -19, tuntui se ihan riittävän lämpimältä – ja useimpina päivinä oli aurinkoista. 
Osallistuimme muutamalle kaupunkiretkelle – toisella tutustuimme Juutalaiseen 
Prahaan ja toisella Prahan linnaan ja St Vituksen katedraaliin. Juutalaisen synagogan 
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seinille kirjoitetut 77000 tsekinjuutalaisen nimet olivat vaikuttava näky. Teimme myös 
omatoimiretken Vltava-joen ylittävälle keskiaikaiselle Kaarlen sillalle, jota reunustavat 
patsaat olivat kovin mustia – paitsi ne muutamat kohdat, joita monet ihmiset halusivat 
koskettaa – ja ihmettelimme astronomista kelloa Vanhan kaupungin aukiolla pariin 
otteeseen. Kultakuja ja Kafkan hauta jäivät toiseen kertaan – mutta Kafkan 
muistomerkin sentään “löysimme”. 

Nykyaikaa edustivat pistäytymiset (useampaan!) kaupungin H&M -myymälään, Zaraan 
ja Marks & Spencerille (Pirkko, tämä ei ole 12-vuotiaiden makuun). Jostain putiikista 
löytyi myös Paul Frank -tarjontaa kuulemma laajemmin kuin Turusta, joten oli ihan 
pakko ostaa joku paita lisää. Lasiesineitä ihastelimme useaan otteeseen, mutta kotiin 
lähti vain pari lasikarkkia ja pieni keltainen lintu. 
Muonituksesta vastasi tällä kertaa lähinnä McDonalds ja hotellin ravintolat. Kerran 
kokeilimme sentään yhtä italialaista ravintolaa (pastaa ja pizzaa). 

RUUHKAINEN SUNNUNTAI-HELSINKI 
MARCH 4, 2007   

Harmaata, loskaista sunnuntaita piristääksemme päätimme käydä 
taidenäyttelyssä ja sen jälkeen jossain kahvilassa. Taidenäyttelyksi 
valitsimme Didrichsenin Taidemuseossa meneillään olevan Elin 
Danielson-Gambogin Italian tuotantoa esittelevän näyttelyn ja 
kahvilaksi näyttelystä kävelyetäisyydellä olevan Cafe Torpanrannan 
Munkkiniemen rannassa. Kummassakaan ei sinänsä ollut mitään vikaa 
– erityisesti näyttely oli hyvä, kesäiset italialaismaisemat valoisia ja 
taiteilijapariskunnan rinnakkaiset teokset samoista aiheista harvinainen näkökulma 
taidenäyttelyissä. Mutta ihmispaljous kummassakin kohteessa yllätti – museo oli 
ääriään myöten täynnä (ja lähikadut autoja täynnä) ja kahvilan jonossa vierähti melkein 
vartti! (Mutta Lasse ehtikin sitten hyvin kirjata itselleen uuden paikan Plazes -
sovellukseen.) 
 

SLOW-FOOD 
MARCH 11, 2007   

Teimme sunnuntaina iltapäiväretken Pohjois-Kirkkonummelle, Kylmälän kylään, 
nauttiaksemme lounaan Sjökullan kartanossa sijaitsevassa aito-ranskalaisessa 
ravintolassa Arsène Flipossa. 
Ruoka oli todella hyvää ja ravintola koko ajan täynnä (varasimme pöydän jo hyvissä 
ajoin alkuviikosta) – mutta kovin kiireisenä ei tänne kannata lähteä, ruokalajit 
tarjoillaan harvakseltaan (meiltä kului alku- ja pääruokaan n. 2,5 tuntia). Paitsi hyviä, 
annokset olivat myös reilun kokoisia – talon cocktailin, leivän kanssa tarjotun pateen, 
vuohenjuustosalaatin ja ankan jälkeen ei enää tehnyt mieli jälkiruokaa! 
Matkaa Iirislahdesta Kylmälään on n. 30 km, joka taittui n. puolessa tunnissa. 
Ja Lasse sai taas yhden Plazes-paikan lisää … 
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KIITOS NOKIA :-) 
MARCH 17, 2007   

Lasse investoi jokin aika sitten Nokian N800 Internet Tabletiin. Yllättäen tämä 
pieni “surffikone” on tehnyt pienistä matkoista ravintolaan, kahvilaan tai jopa 
vaan shoppailemaan, kiinnostavia – niin monesta paikasta kun voi nykyisin löytää 
avoimen Wi-Fi -verkon, joka mahdollistaa surffailun mistä tahansa (ja joiden 
kirjaamisesta Plazes-sovellukseen saa pisteitä). 
Aika hyvin, jos tämä innostaa keski-ikäistä miestä lähtemään perjantai-iltana töiden 
jälkeen mukaan Helsingin keskustaan, kun vaimo käy “parissa” vaatekaupassa! 
Vaatekaupoista muuten – kehuttakoon tässä Kämpin Marimekkoa, joka suostui 
myymään minulle varaamani tuotteen, vaikka liike olikin muuten kiinni 
yksityistilaisuutta varten – ja jopa vieraille tarkoitetulla 20% alennuksella. 
 

VOISIKO LAUANTAIN ELÄÄ ILMAN 
TIETOKONETTA? 
MARCH 22, 2007 PSCHILDT 2 COMMENTS  

 
2 THOUGHTS ON “VOISIKO LAUANTAIN ELÄÄ ILMAN TIETOKONETTA?” 

1. Eero Heino 
MARCH 23, 2007 AT 1:20 PM  

Hei, 

Tekisi meille kaikille varmaan hyvää sulkea PC muutamaksi päiväksi….no 
luultavasti 11.4 jälkeen pidän muutaman päivän tauon;-) 

2. Pirkko Schildt 
MARCH 24, 2007 AT 3:24 PM  

Kun joku jo ehti ihmettelemään mitä tapahtuu 11.4. niin kerrottakoon tässä, että 
veljeni tuossa vaan “mainostaa”, että hän on tuolloin lähdössä mukaan hakemaan 
X40-purjevenettä Ranskasta. Tavoitteena saada vene Turkuun vapuksi, eli 
purjehduskausi hänen osaltaan alkaa sitten viimeistään tuolloin. 

LUONTOHAVAINTOJA 
MARCH 25, 2007   

Pohjoisen puoleiselta pihaltamme viimeinenkin lumi suli 23.3. 
Löysin päiväkirjamerkintöjä aiheesta vuosilta 2004 ja 2006 – ja näinä vuosina vastaavat 
päivämäärät olivat 19.4. ja 21.4. 
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Ehkä kerrankin pääsiäisliljat etelän puoleisella pihallamme todella 
kukkivat pääsiäisenä (eikä kesäkuun alussa)! 

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! 
MARCH 30, 2007   

toivottavat Pirkko ja Lasse 
(jo nyt, koska lomailemme pääsiäistä edeltävän viikon Riikassa ja 
Vilnassa) 

 

 

TERVEISET RIIKASTA! 
APRIL 3, 2007   

Pieni Baltian kierroksemme alkoi Riikasta, jonne saavuimme palmusunnuntain 
aattona. Palmusunnuntai näkyi oikeasti sunnuntai-aamun katukuvassa, kun 
kirkkoihin menevillä ihmisillä oli mukanaan pajunkissoja ja katajanoksia. 
Toinen katukuvassa näkyvä asia oli Pohjoismaisten kauppaketjujen läsnäolo – 
hotellimme sattui sijaitsemaan paikallisen Stockmannin vieressä ja 
paikallisten R-kioskien tehtävää hoiti norjalainen Narvesen -

ketju. Mutta toki katsastimme Stockmannin ohella myös Riikan vanhan 
kaupungin kapeita kujia ja kirkkoja, hiukan kauempana olevat Art Nouveau -
tyyliset talot 1900-luvun alusta ja etenkin Latvian miehitysmuseon, joka tarjosi 
tiiviin tietopaketin maan historiasta. Ravintolaketjuista meitä viehättivät 
paikalliset ketjut Double Coffee ja Cili Pica – erityisesti Double Coffeen 
tyyppisiä paikkoja olisi kiva nähdä Suomessakin! 
Teimme myös omatoimiretken junalla Jurmalaan, Riianlahden rannalle (joka vielä 
huhtikuun alussa oli jokseenkin autio). Kesäkaupungin autioilla kaduilla tuli  helposti 
Hanko mieleen. 
Tiistai-iltapäivällä jatkoimme matkaa Vilnaan – neljä tuntia bussissa ja maa vaihtui 
Latviasta Liettuaan. 
 

VILNA 
APRIL 9, 2007   

Vilnassakin aloitimme kaupunkikierroksella ja opimme, että ellei ole käynyt 
Sts Peter & Paul -kirkossa, niin ei ole käynyt Vilnassa. No me kävimme, 
olemme siis käyneet Vilnassa … näimme myös ainoan säilyneen 
kaupunginportin (Gates of Dawn), katedraalin kellotorneineen, Neris- ja 
Vilnia -joet siltoineen, presidentin palatsin ja yliopiston. 
Pirkko tapasi Vilnassa myös liettualaisia yhteistyökumppaneitaan Intentosta 

ja Pasparasta. Mariuksen kanssa kävimme tutustumassa Trakain linnaan, Romualdas 
tarjosi meille kyydin tv-tornille ja Liudvikan ja Tomaksen kanssa kävimme illallisella. 
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Vilnia-joen mutkassa olevassa “itsenäistyneessä” Uzupion taiteilija-kaupunginosassa 
kävimme ihan omin nokkinemme – samoin katsastimme paikallisen Akropolis -
ostoskeskuksen (eipä juuri eronnut vastaavista suomalaisista paitsi halvemmilla 
hinnoillaan). 
Myös Vilnassa kävimme miehitysajoista kertovassa KGB-museossa – ja myös Vilnassa 
oli Double Coffee -kahviloita! 
 

LISÄÄ KUVIA RIIKASTA JA VILNASTA 
APRIL 9, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

 
Palasimme Vilnasta pääsiäislauantaina – viikon reissun jälkeen jäi 
siis vielä muutama päivä nauttia aurinkoisesta kevätsäästä 
Espoossa. 
Matkan kuvasatoa näet täältä! 

ONE THOUGHT ON “LISÄÄ KUVIA RIIKASTA JA VILNASTA” 
1. Pirkko 

APRIL 23, 2007 AT 12:03 PM  

Vilnan kuvissa on Sammon paikallinen mainos. Sen sanoma suomeksi: 
Ellet keskustele Sammon kanssa asuntolainastasi otat omaa ja perheesi 
hyvinvointiin liittyvän riskin … älä tee päätöstä ennen kuin olet keskustellut 
Sammon kanssa. 

MERINÄKÖALA ON ETELÄ-ESPOOSSA 
TÄRKEÄ ASIA! 
APRIL 15, 2007   

  

Etelä-Espoossa on perinteisesti kaadettu merinäköalan peittävät puut – vaikka ne sitten 
olisivat kaupungin mailla. Meidän taloyhtiössämme (omia) puita ei kevättalkoissa ihan 
vielä kaadettu – mutta saa nähdä kasvaako näistä enää pihlajia … Sääli, jos kuolevat, 
punaiset marjat olivat syksyisin ihan koristeellisia. 
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SULKAPALLOA 
APRIL 21, 2007   

Osallistuimme lauantaina CMS Foreverissä aamupäivän mittaiseen 
sulkapallokurssiin, jonka piti BC Blueminton -sulkapalloseuran 
valmentaja Salim Sameon, apunaan muutama nuori pelaaja samasta 
seurasta. Ehkä sulkapallo-osaamisemme ei muutamassa tunnissa 
kehittynyt kovin paljoa – mutta valmentajan jutut siitä, miten Aasiassa 
suhtaudutaan sulkapallotreenaukseen vakavasti olivat ihan 

mielenkiintoisia. Ja onhan se hieno osata muutama sulkapallotermi: smash, clear ja drop 
-vaikka … 
 

PUUTTUVA PALANEN ESPOON 
RANTARAITTIIN 
APRIL 23, 2007   

 
Espoossa on jo useita vuosia vähitellen rakennettu rantoja pitkin kiertävää kevyen 
liikenteen väylää, rantaraittia. Monessa kohtaa siitä on käyty isompia tai pienempiä 
kiistoja, kun rantatonttien haltijat eivät ole raittia mailleen halunneet. 
Myös meidän kohdallamme rantaraitti on toistaiseksi tehnyt pienen mutkan ja kiertänyt 
yhtiömme tontin maan puolelta – mutta nyt asiaan on kuulemma tulossa muutos ja 
tämäkin pieni pätkä rantaraittia rakennetaan ehkä jo tulevana kesänä ja syksynä. 
Iirislahdessa rantaraitin rakentamista on näinkin pitkään ilmeisesti lykännyt siihen 
täällä sisältyvä tarve sillasta, sillä taloyhtiössämme on myös pieni venesatama talon 
asukkaiden veneille. 
Saamamme tiedon mukaan rakennettavan sillan alituskorkeudeksi tulisi n. 3 metriä – eli 
hyvästi purjeveneet omassa rannassa! (Onneksi me myimme omamme jo viime syksynä 
:-)).  
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(Päivitetty 23.4.) 
Länsiväylä kirjoitti asiasta 22.4. numerossaan. Jutussa mainittu As Oy Iirislahdenranta 
on naapuriyhtiömme, yhtiömme kannalta tilanne on jossain määrin toinen. 
 

 
 

RANTARAITTI IIRISLAHDESSA – 
SEURAAVA KIERROS 
APRIL 26, 2007   

… viimeisimmän tiedon mukaan teknisen lautakunnan päätös on päätetty ottaa vielä 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Eli lopullinen (?) päätös sillasta tehtäneen Espoon 
kaupunginhallituksessa arviolta toukokuun lopulla. 

Espoossa juostaan Rantamaraton vuonna 2008 – katso maratonin reitti tästä – mutta 
tuskin sitäkään juostaan tuolta kiistanalaiselta sillalta, jos sitä edes tulee … 
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HAUSKAA VAPPUA! 
APRIL 28, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

 
Eilen perjantaina oli osaltamme viimeinen työpäivä ennen vappua. OPK yllätti 
jakamalla myös konsulteille ilmapallot! 
Vapunaattona olemme Tukholmassa Kaarle Kustaan syntymäpäiviä 

juhlimassa  

ONE THOUGHT ON “HAUSKAA VAPPUA!” 
1. Anne O 

APRIL 29, 2007 AT 9:42 PM  

Hei 

Aurinkoista Vappua Tukholmaan! Täällä Helsingissä ei ole luvattu kovinkaan 
lämmintä vapun säätä, joten se hillitköön osaltaan myös perheemme kesäntulon 
juhlintaa, ainakin ulkosalla. 

Terveisin 
Anne 

AVOMERIPURJEHDUS ON HAASTAVAA, 
MUTTA ANTOISAA 
APRIL 30, 2007   

(Talletettu erillisenä dokumenttina.) 

TUKHOLMASSA VAPPUNA 2007 
MAY 6, 2007   

   
(klikkaa kuvia – näet lisää) 
Helmikuussa Petran (12v) kanssa Prahan linnassa tuli puheeksi, että ei hän ole nähnyt 
vielä Tukholman linnaakaan ja päätimme sitten korjata tämän asian ja käydä Petran 
kanssa Tukholmassa. Laivat Tukholmaan olivat, luultavasti kun vapunaatto sijoittui tänä 
vuonna tiistaille täynnä jo matkaa pari kuukautta aikaisemmin varatessamme ja 
päädyimme poikkeuksellisesti Viking Linelle – mutta se osoittautui kaikin puolin 
positiiviseksi kokemukseksi. Ainakaan hyttikäytävillä ei edes vapun läheisyydestä 
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huolimatta ollut häiritsevän meluisaa ja a la carte -ravintoloiden jälkiruokapöydät 
kelpasivat erinomaisesti 12-vuotiaalle! 

Tukholmassa “pakotimme” Petran kiertoajelulle, jossa oli mukavasti suomenkielinen 
selostus, joten teoriassa kaupungista on nähty “kaikki”. Keskustan kauppakadut, 
tavaratalot ja ostoskeskukset saivat toki arvoisensa huomion nekin – matkaan tarttui 
toppeja, laukkuja, kenkiä, capreja – ja tietysti laivatuliaisia. Maanantain kohokohta oli 
tavanomaista juhlallisempi vahdinvaihto kuninkaan linnan pihalla Ruotsin kuninkaan 
61-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. 

UUTISKUVIA … TAI MUITA YKSITTÄISIÄ KUVIA 
MAY 7, 2007   

Meriharakka-sivun sisältöä rakennamme useammalla eri välineellä. Varsinainen 
blogiosuus on toteutettu WordPress -ohjelmistolla. Muutaman kuvan kuvakokoelmat 
siihen liittyvällä Photos -osiolla – näistä kuvista poimitaan myös oikeassa laidassa 
olevat satunnaiset kuvat. Isommat kuva-albumit taas teemme useimmiten JAlbum -
ohjelmalla. Lisäksi käytämme Flickr -kuvapalvelua kännykkäkuvien lataamiseen 
“suoraan tapahtumapaikalta” – näitä kuvia voit selata oikealla alhaalla olevasta pienestä 
kuvasta lähtien. 
Eilen satuimme pyöräilemään Nuottaniemen rannassa kun siellä oli kaatunut pieni 
ultrakevyt vesitasolentokone – ja pysähdyimme tietysti hetkeksi ihmettelemään 
tapahtunutta. 

TIIKKIKANNEN UUSIMINEN 
MAY 13, 2007 PSCHILDT  

S/Y Meriharakka sai viime talvena uuden tiikkikannen (eli veneen siirtyminen 
kokonaan Pirkon veljen omistukseen on vaan lisännyt panostusta siihen). Seuraavassa 
Eeron yhteenvetoa remontista ja sen vaiheista. 

Päätös teak-kannen uusimiseen syntyi kahdesta syystä: Vaikkakin sen pinta ulkoisesti 
oli hyvässä kunnossa siitä oli vanhemmiten tullut vaarallisen liukas. Lisäksi paikoitellen 
saumakitti oli irronnut eikä pintaa voinut enää oikein hioakaan, koska se oli jo kulunut 
liian ohueksi, joten ainoaksi ratkaisuksi jäi kannen uusiminen. 

Suunnitteluvaiheessa oli tehtävä periaatepäätös toteutustavasta: uusi kansi irrallisista 
tiikkirimoista vai liimaamalla isommasta levystä. S/Y Meriharakan osalta veljeni 
päätyi irrallisiin rimoihin. 

Työ alkoi veneen siirtämisellä lämpimään halliin ja kannen helojen irrottamisella 
helmikuun alussa. Helojen irrotustyö sujui pääosin ongelmitta – mitä nyt  skuuttikiskon 
pulttien mutterit olivat kirjahyllyn takana verhoilun alla. Eli myös sisällä piti hiukan 
purkaa paikkoja ja leikata verhoiluun aukko mattopuukolla – onneksi kohta jää listan 
taakse piiloon. Seuraavaksi aloitettiin vanhan tiikkikannen irrotus. Ensimmäinen idea 
kiertää kaikki ruuvit irti osoittautui turhan työlääksi – mutta paineilmakäyttöisellä 
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taltalla irrotus onnistui helposti – kohtuullista varovaisuutta noudattaen. Työtä helpotti 
huomattavasti, että vanhaa katta ei oltu liimattu kiinni. Vanhan tiikin ja ruuvien 
irrotuksen jälkeen kansi hiottiin epäkeskokoneella. 
Tiikki ostettiin ns. ”pattinkina”, joka sahattiin oikean kokoisiksi rimoiksi. Avotilan 
istuimista tehtiin paperimuotit, jotka teipattiin vaneripöytään. Rimat sovitettiin 
sapluunoihin ja ruuvattiin pöytään kiinni. Saumoihin ensin primeria ja sitten kittiä. 
Kuivumisen jälkeen saumat hiottiin. Kanteen rimat sovitettiin suoraan paikoilleen ja 
ruuvattiin kiinni. Kannen kaarevimpia rimoja kasteltiin viikon ajan jotta ne hieman 
helpommin taipuisivat liimausvaiheessa. Kun koko kansi oli kiinnitetty valmistauduttiin 
liimaukseen. Liimauksessa on hyvä olla useampi henkilö – tätä remonttia teki tässä 
vaiheessa kolme henkeä. Kertaalleen kiinnitetyt rimat irrotettiin puoli kerrallaan, 
epoxiliima sekoitettiin ja työ alkoi. Liiman levittäminen sujui parhaiten lastan avulla. 
Liimaa levitettiin koko puretulle alueella ja sitten nopeasti ruuvaamaan tiikkirimat 
takaisin paikoilleen ennen sen kuivumista- aikaa 1 tunti! Kaksi henkeä sovittivat rimat 
takaisin ja ruuvasivat ne kiinni. Yksi henkilö tulppasi ruuvin reiät propulla 
mahdollisimman nopeasti: tiikkiproppu kastettiin epoxi-liimaan, painettiin paikalle ja 
nuijittiin vielä vasaralla pohjaan. Proppuja meni noin 1000 kpl! 

Seuraavana päivänä saumat käytiin läpi primerilla ja kitattiin. Ennen kittausta reunat 
teipattiin huolellisesti maalarin teipillä.  Kitin kuivuttua kansi hiottiin. Viimeisessä 
vaiheessa avotilan valmiit levyt liimattiin ja reunat kitattiin. 

Tämän jälkeen kansi on hyvä pyyhkiä lämpimällä vedellä kastetulla rätillä ennen 
suurempaa kulkemista kannella. Viimeisenä vaiheena asennettiin kannen helat takaisin 
ja suoritettiin loppusiivous. Vaikka kaikki luukut oli pyritty pitämään kiinni koko 
korjauksen ajan oli veneen sisäpuolella paljon pölyä. Huolellinen imurointi ja 
pyyhkiminen kuitenkin tuottivat tulosta. Tässä vaiheessa elettiin huhtikuun alkua. 

Lopputulos miellyttää silmää ja tuntuu siltä, että tehty työ oli hintansa arvoinen – välillä 
usko oli kyllä kovilla! Erityisesti avotilan pienet yksityiskohdat vievät yllättävän paljon 
aikaa suhteessa neliömäärään. 

Tiikkikannen uusimisen perusedellytyksiä: 

• lämmin hallitila 
• kunnon työkalut 
• kokenut puuseppä 
• riittävästi aikaa (työmäärä n. 200h) 
• huolellisuutta ja hyvät hermot 

 

Remontti tehtiin siis itse, kavereiden avustamana, joten työkustannuksia ei juurikaan 
syntynyt. Tarvikkeet 33-jalkaiseen veneeseen maksoivat n. 3500 euroa. Lisäksi 
kustannuksia syntyi hallivuokrasta. 

Lopuksi vielä työn vaiheet pienenä kuvasarjana. 



 

 

SEURAAVA PANOSTUS DIGIAIKAAN 
MAY 16, 2007   

 
Joululomalla hankimme toisen digiboxin – ja viime viikolla hankimme ensimmäisen 
digitelevision. Television hankintaan meitä innosti mm. sisarentyttären muutto omaan 
kotiin (=uusi koti tiedossa vanhalle televisiollemme). Mallin valinta ei ollut ihan 
helppo – Pirkko painotti sisustuksellisia arvoja, Lasse tekniikkaa – mutta lopulta 
päädyimme ei-niin-hienoon-mutta-tyylikkääseen -malliin, kun tulevat HD-standardit 
kuitenkin ovat vielä luultavasti hakusessa. 
Muutaman päivän kokemuksella digitelevisio on toiminut kohtuullisesti – jostain 
leffasta toki tekstit olivat digipuolella hukassa, mutta onneksi vielä voi valita saman 
kanavan analogisena. Ja toki 28-tuumaisesta 40-tuumaiseen tuo kuvaan näköä ja LCD 
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kirkkautta – Pirkon television katseluun käyttämät kaukolasit taitavat taas hetkeksi 
ainakin jäädä käyttämättä! 
Vanhaan televisioon liitetty ensimmäinen (surkea, Nokia Mediamaster) digiboximme 
muutti tässä yhteydessä vintille, 3. television kaveriksi – eli nyt kaikilla televisioillamme 
on digivalmius ja kahdella niistä valmius nauhoittaa digikanavia (mutta vain yhdellä 
ajastetusti, pienellä onnistumisprosentilla). Hankintalistalla on vielä tallentava digiboxi, 
jolla haluamansa ohjelmat voisi myös kirjoittaa talteen DVD:lle ilman tietokonetta – 
mutta näitä on vielä sen verran vähän tarjolla, että jäämme odottamaan. 

PÄÄSKYNEN 
MAY 17, 2007   

Kun parina vuotena olen dokumentoinut kevään ensimmäiset pääskyshavaintomme, 
niin tehtäköön se myös tänä vuonna: Helatorstaina 17.5. pyöräretkellä Nokkalanniemen 
venesataman tienoilla. (2006 ja 2005 päivämäärä oli 15.5.) 

KEVÄTHÄÄT 
MAY 19, 2007   

Sini ja Henri, vanhin kummilapsistamme, vihittiin avioliittoon perjantaina 18.5. 
Helsingin maistraatissa. Häitä juhlittiin sen jälkeen hienossa kevätsäässä Uunisaaressa. 

 

KUKKIVA PUUTARHA 
MAY 24, 2007   

 
Ehkä hiukan yllättävää (ottaen huomioon hyvin vähäisen 
panostuksemme puutarhan hoitoon) kaksi vuotta sitten istuttamamme 
pilvikirsikka selvisi toisestakin talvesta ja kukkii näinä viikkoina 
valkoisenaan. 
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Myös naapurilta viime vuonna saamamme kevätesikon taimet 
selvisivät hyvin siirrosta ja talvesta. Kevätesikot liitän mielessäni 
aina lapsuuden kesäpaikan lähellä olleeseen ruohoiseen 
mäkeen, jossa näitä keltaisia kukkia oli paljon. Joten tavallaan 
mukavaa, että niitä nyt on kotipihallammekin. 

P.S. Myös siilit ovat palanneet talven jäljiltä pihoillemme. 

NAISTEN KYMPPI 
MAY 27, 2007   

24. Naisten kymppi juostiin sunnuntaina 27.5. – Pirkko osallistui juoksuun 17. kerran. 
Tällä kertaa sää oli ihanan kesäinen ja reitti, jonka toinen puolisko on viime vuosina 
juostu Keskuspuistossa, ihan kiva! 

 

HELMIHÄÄPÄIVÄ 
MAY 28, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

 

 
28.5.2007 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun meidät vihittiin Turussa. 
1977 Pirkko opiskeli TKK:lla. Lasse oli jo töissä Ericssonilla ja asuimme vuokralla 
Soukassa. Ensimmäinen kummilapsemme Henri syntyi syksyllä. 
Viisi vuotta myöhemmin (1982) muutimme Tietäjäntielle, Pirkko oli töissä Orionilla ja 
tietokoneet olivat minikoneita (VAX). Kaukomatkan teimme Kaliforniaan ja Suomessa 
kiertelimme kesällä autolla määränpäänä radioamatöörileiri Seljeksessä. 
1987 Pirkko oli töissä Digitalilla – tehden konsulttina töitä mm. KOP:lle. 
Työsuhdeautolla lomailimme Saksassa ja Digital Excellence Awardin myötä kävimme 
Acapulcossa, Mexicossa. Toinen kummilapsemme Jussi ja hänen serkkunsa Tiia 
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syntyivät. Kotiin ostettiin nahkasohvat ja mikroaaltouuni ja työelämään tulivat 
ensimmäiset työsuhdekännykät, mallia Gorbatshov. 
Kristallihääpäiväämme juhlimme Turussa keväällä 1992 noin samalla vierasjoukolla 
kuin häitämme vuonna 1977. Työelämässä vuoden lyhenne oli ISO 9000, kun Pirkko 
laatupäällikkönä oli osaltaan vaikuttamassa silloisen Suomen Digitalin 
projektiliiketoiminnan toimintamallin sertifiointiin. Sähköpostit kulkivat jo yrityksestä 
toiseenkin ja tietokoneen nimi oli vaikka Powerbook. Kesälomalla olimme Gotlannissa 
ja jouluna Luostolla. Kummilasten määrä oli jo vuonna 1988 kasvanut taas yhdellä, kun 
Satu syntyi. 
1997 Pirkon isä kuoli ja äidin kuoltua jo 1981 vuoden teemana olikin sitten 
pesänselvitys. Asunto Linnankadulla ja puolet kesäpaikasta Paraisilla myytiin. Kävimme 
ensimmäisen (ja toistaiseksi viimeisen) kerran Kanarialla veljentyttäremme Tiian, 
tuolloin 10v, kanssa. Joulun alla lomailimme Australiassa. Neljäs kummilapsemme Petra 
oli 2-vuotias. S/Y Meriharakka hankittiin syksyllä – ja talven yli olimme kahden 
purjeveneen loukussa, kun Pica Pican (Sunwind 27) myyminen jätettiin seuraavaan 
kevääseen. 
Hopeahääpäiväämme juhlimme kahdestaan pienellä retkellä Suomenlinnaan. Suomi 
oli tammikuussa siirtynyt euroihin, Pirkon työpaikkana oli SAP ja asiakkaana vuonna 
2002 pääasiassa Kesko. Keväällä purjehdimme Kreikassa ja kesällä Itämerellä, 
mm. Tukholmassa, Visbyssä ja Gotska Sandöllä. 15 vuotta aikaisemmin hankitut 
nahkasohvat saivat lähteä kun sisustimme uudelleen olohuoneemme, nyt Iirislahdessa. 
Helmihääpäiväämmekin juhlimme kahdestaan – tälle toukokuulle kun Henrin ja Sinin 
häiden ja Tiian lakkiaisten myötä kertyi jo sukujuhlia molempien suvuille. 

ONE THOUGHT ON “HELMIHÄÄPÄIVÄ” 
Eero Heino 

MAY 29, 2007 AT 2:00 PM  

Onnitteluni. ¨ 
Olette onnistuneet haastavista työtehtävistänne huolimatta hienosti vaalimaan myös 
parisuhdettannne:-) 

TUORE YLIOPPILAS 
JUNE 2, 2007   

 
Pirkon veljentytär Tiia, jonka kanssa olemme viettäneet monta mukavaa 
kesälomaviikkoa purjehtien milloin milläkin suunnalla, sai valkolakin tänään Raision 
lukiossa. 
Onnea Tiia – vielä kerran! 
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ISÄNI ERIK A. HEINO 
JUNE 4, 2007   

4.6.2007 tulee kuluneeksi 10 vuotta isäni kuolemasta. 

 

 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/06/04/isani-erik-a-heino/


Isäni ei ehtinyt kokea internetiä – mutta kerrattakoon joitakin hänen elämänsä vaiheita 
tässä kymmenen vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Kertaaminen on melko helppoa, 
koska isäni piti päiväkirjaa lähes koko elämänsä ajan. Seuraavassa joitakin ajankuvia 
vuosikymmenien takaa: 

1937 – 15-vuotiaan koululaisen päiväkirjassa on kokeita, linturetkiä Viikissä ja 
Seurasaaressa ja kavereiden kanssa pelaamista: tikkaa, bismarckia ja shakkia. 
1947 – 25-vuotiaana opiskelijana sodan jälkeen Göteborgissa (Chalmers Tekniska 
Högskolan). Myös äitini oli töissä samassa kaupungissa, vaikka he avioituivatkin vasta 
1948. Linturetkeilyä. Harva se viikko lähetettiin paketteja Suomeen, äidille. 
1957 – 35-vuotiaana telakan toimitusjohtajana Turussa. Helsinki-Turku väliä 
matkustettiin ahkerasti. Liikuntaharrastukset täyttivät vapaa-aikaa: lenkkeily ja 
uiminen. Sunnuntailta löytyy usein merkintä: Pirkon kanssa “kävelyllä”. 
1967 – 45-vuotiaan toimitusjohtajan vapaa-ajan täytti kesäpaikan, Eerolan, 
rakentaminen. Lenkkeilyyn oli kasvanut uusi kaveri, poika Eero. Vanhin tytär pääsi 
oppikouluun. 
1977 – 26 vuotta kestänyt ura Turun telakan toimitusjohtajana päättyi 1972 Suomen 
meriteollisuuden silloisessa kriisissä, mutta työt jatkuivat konsulttina ulkomailla, mm. 
Hollannissa, Sveitsissä, Portugalissa ja Ruotsissa. Isäni kirjoitti myös säännöllisesti 
artikkeleita mm. Aamulehteen ja Talouselämään. Eerolassa alkusyksyn “Elokuun kisat” 
keräsivät ystäväperheet yhteen juoksukilpailun ja saunomisen merkeissä joka vuosi. 
1987 – 65-vuotiaana nuoruuden luontoharrastus oli taas noussut keskeiseen 
asemaan. Naisystävän Marjatan (äitini oli kuollut jo 1981) kanssa retkeiltiin 
niin Kuhmossa kuin saaristossa. Pirkan Hiihto -treenit hiihdettiin usein Paloheinässä, 
kun isä oleskeli paljon Helsingissä Marjatan luona. Juhannus keräsi Eerolaan kaikki 
lapset puolisoineen. 
Seuraavassa muutama isästäni aikoinaan julkaistu lehtijuttu: 
50-vuotishaastattelu 
60-vuotishaastattelu 
HS muistokirjoitus 
TS muistokirjoitus 
 

VOLVO SUURSAARI RACE LÄHTÖ 
PERJANTANTAINA 
JUNE 6, 2007   

Lisää kilpailusta löytyy kotisivulta. 
TPS:ssä purjehtivan Kimmon Fun4Us on vaihtunut X-35 veneeseen, RoXanna, joka on jo 
Haukilahdessa odottamassa Suursaarikisan lähtöä. 
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RANTARAITISTA KULUNEEN VIIKON 
PAIKALLISLEHDISSÄ 
JUNE 10, 2007   

Päätös Espoon rantaraitin reitistä Iirislahdessa saattaa ehtiä Espoon 
kaupunginhallituksen käsittelyyn vielä ennen juhannusta. Länsiväylä ja Kaupunkilehti 
Vartti uutisoivat asiaa kuluneella viikolla seuraavissa jutuissa: 

Katso myös aikaisemmat jutut 26.4. ja 23.4. tästä. 
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LINNANMÄELLÄ 
JUNE 10, 2007   

Lauantaina vietimme pääosan päivää helteessä Linnanmäellä SAS Instituten laskuun. 
Mukana oli myös Petra, 12v. Muutama kuva päivästä Petran sivuilla IRC-galleriassa 
(linkki poistettu IRC-gallerian poistuttua). 

MELONTA… VAI UINTIKURSSILLA :-) 
JUNE 13, 2007   

 
Jo muutamana kesänä olemme ajatelleet, että “kokeiltuamme” purjehtimista ja myös 
liikkumista Espoon saaristossa pienellä moottoriveneellä, niin voisi myös ainakin 
kokeilla melomista. 
Tänä kesänä sitten menimme melontakurssille – ja tätä kirjoitettaessa on takana 2 
kurssi-iltaa – ja (Pirkon osalta) 2 uintikertaa. Pitäähän sitä harjoitella takaisin kajakkiin 
pääsyä, jos sieltä putoaa … toinen kaatuminen olikin sitten jo ihan suunniteltu harjoitus. 
Mutta näihin kahteen iltaan on jo mahtunut myös leppoisaa melontaa Laajalahdella ja 
jos sää sallii, niin tänä iltana sitten jo merellä. Ja merivesi on ainakin Laajalahdella jo tosi 
lämmintä! 
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Päivitys vielä kolmannen kurssi-illan jälkeen: yllätys, kolmas melontailta meni uimatta! 
Ulos merelle 7-8 m/s tuulessa suunnattaessa aallot tosin roiskivat hiukan märäksi, 
mutta kajakit pysyivät pystyssä ja jaksoimme meloa Espoon Korkeasaareen 
harjoittelemaan luonnonrantaan rantautumista ja siitä lähtöä. 

Netistä muuten löytyy selkeän tuntuinen melontaopas. 
 

S/Y MERIHARAKKA KILPAILI … 
JUNE 20, 2007   

  
… viikonloppuna Turun Pursiseuran järjestämissä Pyytinkarin kisoissa – ja ihan 
kohtuullisella menestyksellä omassa sarjassaan (LYS2). 
Myös Viittakari Cupin menestys ennen kesätaukoa kolmen kisan jälkeen on hyvä (3. 
sija). 
 

MANU – SIPERIAN MAAORAVAUROS 
JUNE 20, 2007 PSCHILDT 2 COMMENTS  

Ei, tämä ei ole hamsterini Baselin seuraaja eikä tämä asu meillä – 
vaan Manu on sisarentyttäreni uusi lemmikki ja asuu Turussa. 
Manu on kotoisin Italiasta, on nyt n. 7 viikkoa vanha, 14 cm pitkä 
ja painaa 90g. Manu asustaa, luonnollisesti, häkissä, joka on reilusti 
hamsterin häkkiä isompi ja syö vaikka vanukasta, siemeniä, tuoreita 

vihanneksia ja marjoja. 
Hamsteriin verrattuna erona on myös, että maaorava liikkuu helposti myös pitkin 
verhoja ja tapetteja – eli jos se ei halua palata häkkiinsä, niin sen kiinni ottaminen on 
hiukan haasteellista… 
Suoraan siskontytärtäni lainatakseni:  “Kiva lemmikki, suosittelen, 
mutta on kyllä todella menevä ja vilkas kaveri.” 

2 THOUGHTS ON “MANU – SIPERIAN MAAORAVAUROS” 
1. Satu 

JUNE 20, 2007 AT 8:23 PM  

Siellä se meidän Manu komeilee..  Tuossa vieressä se taas temmeltää kovaa 
vauhtia…! 

2. Liutti 
OCTOBER 11, 2008 AT 5:42 PM  
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En nyt tiedä onko enää yli vuoden päästä sama tilanne kuin ennen, mutta 
maaorava tarvitsee vähintään metrin korkuisen häkin eikä tasoja tarvita 
välttämättä lainkaan; kiipeilypuut ja muut, missä voi kiipeillä, ovat yleensä 
paljon tärkeämpiä. Yleensä kaupan häkit eivät ole soveltuvia maaoraville, sillä ne 
ovat liian pieniä… 

IIRISLAHTI JA RANTARAITTI – PÄÄTÖS 
ASIASTA 
JUNE 21, 2007   

Espoon kaupunginhallitus päätti 18.6. että rantaraitti jätetään Iirislahdessa kulkemaan 
nykyistä reittiä – eli asunto-osakeyhtiömme pieni satama säilyy ennallaan ja sinne 
pääsee jatkossakin myös purjeveneillä. 

Sittemmin mm. Helsingin Sanomien asiaa käsittelevien uutisten keskustelupalstalla 
asiaa on edelleen puitu kiivaasti ja asia otettaneen taas kerran esille 
kaupunginvaltuustossa syyskuussa. Eli jatkokertomus aiheesta jatkuu syksyllä. 

Alla kaupunkilehtien, Vartti ja Länsiväylä, uutisointia aiheesta parin viimeisen viikon 
ajalta. 
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JUHANNUS SAARENMAALLA 
JUNE 28, 2007   

(Klikkaa kuvaa, niin näet lisää kuvia.) 
Tänä vuonna vietimme juhannuksen Saarenmaalla, Kuressaaressa. Matka Saarenmaalle 
perjantai-sunnuntai-reissuna oli vähän turhan pitkä: 2 tuntia Tallink Starilla ja n. 4 
tuntia bussissa (ja mantereen ja Saarenmaan välisellä lautalla) vei pääosan niin 
perjantaista kuin sunnuntaista, kun laivalla pitää olla ajoissa, mutta kun 
tavoitteenamme oli saada jonkinlainen käsitys tästä nykyisin monen suomalaisenkin 
kesämökkisaaresta, niin siihen tietysti riitti lyhytkin matka. 
Tänä vuonna Suomen televisiokin oli vahvasti mukana Saarenmaan juhannuksessa – 
tarjolla oli Georg Ots -konserttia (Jaakko Seliniä, Jari Sillanpäätä), yhteislaulua (Jukka 
Kuoppamäki) – ja juhannustansseja (jotka kuitenkin jätimme väliin). 
Saarenmaalaiset itse juhlivat juhannusta lauantaina – kansantanssien ja komean 
juhannuskokon voimalla. 
Kuressaaressa asuimme Grand Rose Spassa, hotellin ravintolasta 
pidimme, kylpylähoitoja emme testanneet. 
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BRETAGNE NORD 
JULY 8, 2007   

   
Matkamme Ranskan osuus alkaa olla lopuillaan – illalla lähdemme lautalla St Malosta St 
Helieriin, Jerseyn saarella. 
Bretagneen tutustumisen aloitimme Brestistä, josta meitä oli evästetty, että “siinä on 
oma mielenkiintonsa, vaikka se onkin ruma” – ja ehkä juuri näin olikin. Sataman yli 
johtavat korkeat sillat, kuten kai iso osa muutakin kaupunkia, oli rakennettu sodan 
jälkeen uudelleen – ei mitään vanhan kaupungin charmia. Brestistä vuokrasimme auton 
ja kiertelimme hiukan siitä etelään Crozonin niemimaalla: Pointe de Penhirissä 
katsoimme Atlantin aaltojen murtumista jylhiin rantakallioihin ja Camaret-sur-
Mer tarjosi jo idyllisen rantakaupungin miljöön (ja rantaravintolan). Pienvenesatamia 
tuntuu olevan joka kylässä – katsastimme mm. Morlaixin ja Trebeurdenin 
matkalla Manoir de Kergrechin kartanohotelliin. Viimeistään tässä vaiheessa totesimme, 
että ilman navigaattoria tätä matkaa ei kyllä olisi tehty – tie kartanohotelliin oli kapea ja 
mutkainen ja viitat harvassa. Kartanohotellista kävimme illallisella Treguierin kylässä 
(idyllisiä maisemia, pienvenesatama, iso vuorovesivaihtelu – siis kuten kaikissa 
muissakin rannan kylissä!). 
Plougrescantista jatkoimme sitten Le Mont Saint Michelille, turisteja kuin kärpäsiä 
keräävä linnasaari rannikolla hiukan jo Normandian puolella. Ja sieltä sitten palasimme 
hiukan länteen, ensin lounaalle Cancalen kylään (rantaa, veneitä, vuorovettä) ja 
sitten St Maloon, jossa luovuimme vuokra-autosta – mutta ennen sen luovuttamista 
ehdimme kuitenkin kokeilla ajamista “intra-muros” – vanhan kaupungin kapeilla, 
enimmäkseen yksisuuntaisilla, kujilla, sen verran, että veimme tavaramme hotellille. St 
Malossa sääkin alkoi hiukan suosia meitä – lauantaina muureilla kävellessä ja rannalla 
istuessamme aurinko lämmitti jo mukavasti. Illalla kävelimme Fort National -
linnakkeelle, klo 19 sinne saattoi kävellä meren pohjaa pitkin, klo 12 kaupungin ja 
pienen linnakesaaren välillä meren korkeus oli n. 10 metriä! 
Lisää kuviamme Bretagnesta löydät täältä. 
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JERSEY JA GUERNSEY 
JULY 17, 2007   

 

   
Kesälomamme toisen viikon vietimme Jerseyn saarella, jonne on lyhyt lauttamatka 
Saint-Malosta Ranskan puolelta. Tiesimme Jerseyn olevan yksi Kanaalisaarista ja 
arvelimme sen olevan osa Yhdistyneitä Kuningaskuntia, mutta heti ensimmäinen 
jerseyläinen, jonka kanssa asiasta keskustelimme korosti, että Jersey “we are under the 
Crown, but not UK Parlament nor Brussels”. 

Jerseyllä Pirkon kirjeenvaihtoystävän ystävän veli, musiikinopettaja 
ja pianonvirittäjä, tarjosi meille heti saavuttuamme saarikierroksen 
– näimme ympäri saarta olevat lukuisat valkoiset hiekkarannat ja 
saimme yleiskatsauksen muihin nähtävyyksiin mm. eläintarha ja La 
Corbieren majakka, joissa kävimme sitten myöhemmin bussilla tai 
vuokratuilla polkypyörillä. 
Teimme myös päiväretken naapurisaarelle Guernseylle (45 minuutin lauttamatka 
Jerseyltä) – ja opimme, että myös tämä saari on oma valtionsa, vaikka asukkaita onkin 
vain n. 60 000 (Jerseyllä n. 90 000). 
Vierailimme Jerseyllä myös maanalaisessa tunnelistossa, jonka saksalaiset 
rakennuttivat miehityksen aikana sairaalaksi (Jersey War Tunnels). 
Tuli kummasti mieleen, että Eurooppa on tainnut toisen maailmansodan aikoihin olla 
todella laajalti miehitetty, kun tänä vuonna olemme, sattumalta, käyneet Tsekeissä, 
Latviassa, Liettuassa ja Kanaalisaarilla ja kaikki nämä maan olivat sodan aikana 
miehitettyjä. 
Jerseyltä palasimme Suomeen Lontoon kautta – teoriassa 3 tunnin ja 45 minuutin 
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vaihtoaika Gatwickin ja Heathrown lentokenttien välillä riitti juuri ja juuri lauantai-
iltana, kun lähtö Jerseyltä hiukan viivästyi. 

Lisää kuviamme Kanaalisaarilta löydät täältä. 
 

 

 

S/Y MERIHARAKALLA – JÄLLEEN … 
JULY 19, 2007   

 
Pienen varikkotauon jälkeen kesälomamme jatkuu merellä – viimeisen lomaviikon 
purjehdimme S/Y Meriharakalla Pirkon veljen Eeron kanssa. 

Siitä huolimatta, että myimme osuutemme kyseisestä veneestä viime kesän lopulla  

P.S. Helsingin Sanomat nimesi 19.7. Mallaskukon Turun parhaaksi olutravintolaksi. 
Mallaskukkohan sijaitsee Turun asuntomme alakerrassa – tosin kun asunto on pitkään 
ollut vuokralla ei ole kyseisessä ravintolassakaan juuri tullut käytyä viime vuosina. 
 

HEINÄKUISELLA SAARISTOMERELLÄ 
JULY 28, 2007 PSCHILDT   

 
Pääosan viikkoa purjehdimme periaatteella minne tuuli kuljettaa – eli ei väkisin 
vastatuuleen – ja päädyimme reitille Satava – Stenskär – Jurmo – Utö – Kökar (Helsö) – 
Korpoström – Tjärulot – Pyytinkari – Husön (Iniössä) – Satava. Maileja kertyi n. 170 – ja 
välipäiviä hiukan turhan kovan tuulen takia yksi, Helsössä. 

Säät eivät ihan suosineet – ei nyt ihan satanutkaan, mitä nyt joskus yöllä, mutta eipä 
oikein ollut tarjolla shortsikelejäkään. Mutta siitä huolimatta – oli mukava myös tänä 
vuonna päästä merelle ja kiertää Saaristomerellä “kaikki vanhat paikat”! 

Stenskär Gullkronan lähellä oli alkuillasta jo täynnä (kuten tietysti Gullkronakin) ja 
päädyimme viettämään yön poijussa. 
Jurmoon saavuimmekin sitten jo alkuiltapäivästä ja saimme niin laituripaikan kuin 
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saunavuoronkin – Jurmossa on nykyisin 2 saunaa, joten saunavuoro järjestyy 
helpommin. Utöseen poikkesimme katsomaan uutta armeijalta vapautuneisiin tiloihin 
avattua hotellia (Havshotel) ja ravintolaa, jossa söimme lounaan. 
Kökarin Helsöhön juutuimme taas (kuten 2004!) päiväksi, kun tuuli idästä 10-15 m/s, 
mutta niinpä sitten söimme sielläkin ravintolaillallisen (Havspaviljongen) – ja 
katsoimme DVD:ltä leffan A Good Year. 
Paluu Kökarista Korppooseen sujui mukavasti reippaassa, mutta lähes myötäisessä 
tuulessa – ja pysähdyimme tarkistamaan Korpoströmin uuden ravintolan, joka 
osoittautui kuitenkin lieväksi pettymykseksi. Olisi kannattanut jatkaa hiukan uuteen 
Rumarin satamaan, jossa myös olisi ollut ravintola. Rumar kannattaa muuten pitää 
mielessä, jos on liikkeellä myöhäiseen iltaan asti – satama taitaa olla niin uusi, että siinä 
on vielä vähän aikaa tilaa myöhemmin illallakin. Me jatkoimme kuitenkin TPS:n saareen, 
Tjärulotiin, saunomaan, uimaan ja grillaamaan. 
Tjärulotissa tuuli loppuikin sitten hetkeksi ja jatkoimme koneella toiseen TPS:n saareen, 
Pyytinkarille. Lopuksi vierailimme vielä Pirkon ja Lassen ystävien kesämökillä Husön 
saarella Iniössä – lopultakin tämä vierailu toteutui – Iniö kun ei kovin monena kesänä 
ole osunut ainakaan oikeaan aikaan sopivien tuulien varrelle. Hieno paikka Heidillä ja 
Juhalla – purjevenesyvyys rannassa ja kaikki … 
Iniöstä paluupurjehdus Satavaan sujuikin sitten taas enimmäkseen myötätuulessa, 
spinnu komeasti ylhäällä. 
 

UUDET TYÖKUVIOT (PIRKOLLA) 
AUGUST 1, 2007   

 
(linkin takana olevassa kuvassa vihreä yksikkö Corporate Functions) 

Suomalaisten pankkien Basel 2 -toteutukset alkavat olla paremmalla puolella – ja 
konsultin on aika etsiä seuraava projekti … 1.8. alkaen Pirkko työskentelee Nokian 
taloushallinnossa Keilaniemessä FSP Global Concept Ownerina, eikä siis tällä kertaa 
konsulttina, vaan ihan oikeasti nokialaisena … 

MAALLA ESPOOSSA 
AUGUST 6, 2007   

 

Teoriassa asumme kaupungissa – mutta pihapiirin eläinmäärästä päätellen voisi kyllä 
luulla asuvansa maalla. Tänään, kun helteessä pidimme “valvomatta” pihaovea auki, 
löysi orava sisälle asuntoomme – ja vasta pienen “keskustelun” (ja olohuoneen, keittiön 
ja ruokailutilan tarkastettuaan) se suostui palaamaan ulos. Vakiovieraita pihallamme 
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ovat myös siilit, joita ruokimme maapähkinöillä – ja joskus kissanruualla. Siilien 
ruoasta menee osa tietysti varpusille ja muille linnuille, vaikka isompia, harakoita ja 
variksia, yritämmekin häätää pois apajilta. Ja kaipa loppuja pähkinän murusia 
myös hiiret käyvät syömässä illan pimetessä. 
Ja useimpina aamuina, Hesarin noutoretkellä, jänis tervehtii etupihalla – uusi päivä 
maalla on alkanut … 
 

SUZANNE VEGA 
AUGUST 12, 2007   

 
Kävimme mekin sitten yhdessä konsertissa tänä kesänä. Tämä ei tosin ollut mikään 
“megatapahtuma”, vaan Rolling Stoneseihin, Metallicaan tai Genesikseen verrattuna 
pienimuotoinen tilaisuus Kulttuuritalolla (11.8.2007). Suzanne Vega lauloi, kuten nyt 
konserteissa yleensä, vanhoja, yleisön hyvin tuntemia kappaleita (kuten Luka ja 
Tom’s Diner) ja uuden levynsä Beauty & Crime -kappaleita – sillä niitähän varten hän 

kiertueelle on lähtenyt  Näistä New York Is A Woman tai Pornographer’s Dream 
saattavat hyvinkin olla niitä vanhoja, tunnettuja kappaleita seuraavissa konserteissa. 

 

BRETAGNE JA KANAALISAARET (JERSEY, 
GUERNSEY) VIELÄ KERRAN 
AUGUST 12, 2007   

Tästä pääset katsomaan muutaman kuvan kesälomareissultamme. 
Pienen matkakertomuksen Jerseystä löydät tästä ja Bretagnesta täältä. 
 

S/Y MERIHARAKKA TOISENA 
VIITTAKARI CUPISSA 14.8. 
AUGUST 16, 2007   

 
Panostus S/Y Meriharakkaan kilpaveneenä alkaa tuottaa tulosta. Tämän viikon 
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Viittakari Cupissa vene tuli jo toiseksi ja kokonaiskilpailun sijoitus on edelleen kolmas. 
Hyvä Eero (ja miehistö, johon me emme siis kuulu)! 
 

KANSAINVÄLINEN MAJAKKAPÄIVÄ 19.8.2007 
AUGUST 20, 2007   

Kävimme tänä vuonna majakkapäivänä majakalla – nimittäin 
Söderskärillä. Söderskärhän sijaitsee n. 15 mpk Helsingistä karkeasti ottaen kaakkoon. 
Majakkasaarelle saa rantautua vasta lintujen pesimäajan jälkeen, eli käytännössä 
elokuussa. Me kävimme saarella n. 6 tunnin vesibussiretkellä, josta pari tuntia meni 
suuntaansa matkalla majakalle, mutta majakkaan, “majakkasaareen” ja viereiseen 
“luotsisaareen” ehti hyvin tutustumaan parissa tunnissa. (Luotsisaaressa käynti vaatii 
kyllä hyvät kiipeilykengät ja hiukan urheiluhenkeä!) 
Sääkin suosi – aurinko paistoi ja tuuli oli kohtuullinen, vain aivan majakan lähivesillä 
vesibussi hiukan hyppi aallokossa. 
Söderskärin omilta sivulta löytyy tietysti hyviä kuvia majakasta ja saaresta, mutta tässä 
kuitenkin muutama meidän ottama “amatöörikuva” sieltä. 

 
 

DRESSINGWELL JA REALSIMPLE 
AUGUST 29, 2007   

Tänä syksynä olen melkein toiminut “oikeaoppisesti” siten, että ennen 
kun paneudun kovinkaan vakavasti kaupoissa oleviin syysvaatteisiin, 
niin olen käynyt läpi nykyistä vaatevarastoani, hankkiutunut eroon 
sellaisista, joita en vaan enää tule käyttäneeksi, muokannut jotain 
vaatteita (esimerkiksi lyhentänyt pitkän takin polvipituiseksi) – ja 
miettinyt siinä samalla, että mitä ehkä oikeasti (?) tarvitsisin uutta. 
Tässä yhteydessä voisin mainostaa muutamaa nettisaittia, joiden 

uutiskirjeiden lukijaksi olen jossain vaiheessa ilmoittautunut – ja jotka minusta ovat, 
amerikkalaisuudestaan huolimatta, ihan lähes hyödyllisiä. 

Toinen näistä on Dressingwell.com, jonka löysin löydettyäni ensin ko. sivujen takana 
olevan konsultin kirjan joskus matkoilla kirjakauppoja kolutessani. Ja toinen Real 
Simple, jonka taas löysin löydettyäni ensin Real Simple -lehden joltain lentokentältä 
lukemista etsiessäni. Edellinen paneutuu nimensä mukaisesti pukeutumiseen, mutta 
jälkimmäisestä löytää kaikenlaista vaatteista, kosmetiikasta, sisustamisesta, 
puutarhanhoidosta – eli kaikista tyypillisistä naistenlehtiaiheista, mutta punaisena 
lankana yksinkertaistaminen. 
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AURINGONKUKKIA JA PUUTARHA-
AJATUKSIA 
SEPTEMBER 2, 2007   

Tulin viime viikolla sattumalta 31:n bussilla Espoon asemalta 
Isoon Omenaan ja huomasin matkalla, että Puolarintiellä, 
Puolarmetsässä on auringonkukkapeltoja, joilta voi käydä itse 
poimimassa auringonkukkia. Sunnuntaina veimme 
viikonloppukylässä ollutta kummityttöä, Petraa, Espoon 
asemalle, ja pysähdyimmekin sitten paluumatkalla keräämään 

nipun auringonkukkia, viikolla “löytämältäni” pellolta – suosittelen! Puukko tai muu 
katkaisuväline vaan mukaan (ja pellon laidassa olevaan lippaaseen laitettavaksi 1 euro 
per 5 kukkaa). 

Kukat olivat mielessä viikonloppuna myös lauantaina, kun Pirkon alaa opiskeleva ystävä 
kävi katsastamassa takapihamme – ajatuksena hahmotella sinne hiukan muutakin kuin 
nurmikkoa. Ehkä jo ensi keväänä saamme ainakin istutettua kesälomamatkan 
innoittamana hortensioita nykyisen ränsistyneen sireenipensaan tilalle. 

TIIMI MERELLÄ 
SEPTEMBER 5, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

 
 
Ensimmäinen kuukauteni Nokialla huipentui perjantaina 31.8. tiimipäivään, jota 
vietimme mm. merellä Ingeborg -aluksella. 
Tässä osa uusista työkavereistani ryhmäkuvassa – ryhmämme 17 hengen vahvuudesta 
paikalle pääsi 11, osa vielä lomaili ja osa matkaili työn merkeissä. Minä olen kuvassa se, 
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jolla on silmät kiinni – en taida vielä uskaltaa katsoa, että mitä kaikkea syksy tuo 
tullessaan … 
 

ONE THOUGHT ON “TIIMI MERELLÄ” 
1. Anonymous 

SEPTEMBER 7, 2007 AT 6:18 AM  

Heips, 
Sinulla oli ylläsi todella tyylikäs valkoinen takki;-) 
Eero 

MUOTIBLOGIT 
SEPTEMBER 9, 2007   

Sattumalta – vaiko siksi, että ilmiö on juuri tänä syksynä saavuttanut laajemman 
julkisuuden tason – parikin viikonloppuna käsiini sattunutta lehteä kirjoittaa 
muotiblogeista. Siis mistä? Muodista kiinnostuneet nuoret (10-20 vuotiaat tytöt) pitävät 
netissä blogia, johon laittavat kuvan päivän asustaan ja tiedot mistä sen eri osat on 
ostettu ja sitten muut kommentoivat asua. Tai kertovat, kuvien kera, että mitä tuli 
tämänpäiväisellä ostoskierroksella ostettua. Tai keräävät netistä merkkivaatteiden, -
kenkien ja -laukkujen kuvia ja listaavat, että jos olisi rahaa, haluaisin ostaa nämä. 

Kuukausiliite esitteli esimerkiksi tämän Luxurious-blogin, Anna 
mm. Muotioikun ja Preciousgirlin. Hyvin tehtyjä, aktiivisia blogeja kaikki. Ja nuorilla 
tekijöillä kuvankäsittely hallussa, paremmin kuin minulla! 

Ja aiheeseen liittyen siis oheisena tyypillinen (?) muotiblogikuva  
Vapaan sunnuntain kotiasuna (päivän asu!) tässä Josefssonilta muutama vuosi 
sitten ostetut ohuet caprit, jotka käyvät paitsi matkoilla luontoretkille, myös 
kotona oleiluun, H2O:n huppari, jonka ostin ihanan värinsä takia ja siihen sopiva 
Elloksen toppi. 
 

RANTARAITTI IIRISLAHDESSA 
KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 10.9. 
SEPTEMBER 11, 2007   

“Espoon valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen muuttamaan päätöstään siten, että 
rantaraitti linjataan Iirislahdessa yhteistyössä asunto-osakeyhtiö Iirisrannan kanssa. 
Raitti toteutetaan ilman siltaa ja venesatama säilytetään. Kaupunginhallitus 
velvoitetaan selvittämään tarvittavat kaavamuutokset ja tarvittavat maanvaihto- ja 
rasitesopimukset. 
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Pia Kauman (kok.) toivomuksen siitä, että jos 
rantaraitti rakennetaan rantaan, se toteutetaan mahdollisimman vähän nykyisiä 
luonnonarvoja muuttaen ja mahdollisimman vähän taloyhtiön rauhaa rikkoen.” 
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Koska uusi päätös vaatii asemakaavan muutoksen, niin nyt jäämme sitten odottamaan 
uutta kaavaa, siihen liittyviä valituskierroksia, lunastuskysymysten ratkaisemista 
Espoon ja asuntoyhtiöiden maiden osalta (nyt lienee sovittu, että raitti rakennetaankin 
asunto-osakeyhtiöiden maalle) ja itse rakentamista – jota emme siis ehkä näe ihan 
lähivuosina kuitenkaan … edellämainitut stepit kun tulevat viemään aikansa … 

Oheisena HS:n näkemys valtuuston päätöksestä. Meren ja lähimmän talon väli (kuvassa 
sanan venesatama alapuolella) on muutama metri … mielenkiintoista. 
 

 
 

TYÖMATKAILUA 
SEPTEMBER 14, 2007   

Syys-lokakuussa tunnumme vaihteeksi matkailevan töiden merkeissä – ja yksitellen. 
Lasse kävi toissa viikolla Tallinnassa ja tällä viikolla Göteborgissa. Pirkko puolestaan 
on loppukuusta menossa käymään Lontooseen – ja lokakuussa Budapestiin. 
 

KYLPYHUONEEN “FACELIFT” 
SEPTEMBER 21, 2007 PSCHILDT   

Siinä missä viime syksynä uusimme keittiömme, niin tänä syksynä toteutimme 
kylpyhuoneeseemme pienimuotoisen siistimisremontin. 
Tehtävälista tekijöille oli tämän näköinen: 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/14/tyomatkailua/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/21/kylpyhuoneen-facelift/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/author/pschildt/
https://href.li/?http://meriharakka.net/?p=507


1. vaihdetaan suihkuun tulevat maalatut putket kromattuihin, koska maali ei niissä 
kuitenkaan pysy 

2. vaihdetaan wc uuteen – vanhassa oli jo jalustassa hiushalkeamia eikä se tuntenut 
vettä säästäviä huuhteluvaihtoehtoja 

3. saumataan lattiaa ja seiniä suihkun alueella uudelleen ja uusitaan lattian ja seinän 
rajan silikonisaumaukset 

4. paikataan muutaman laudan ja kaapinoven kolhiintuneita maalauksia ja siistitään 
kaapinovien alaosat, jotka olivat hiukan kosteudesta kärsineitä. 

Suunnittelun alkuvaiheessa mietimme myös kalusteiden vaihtoa, mutta kun 
kylpyhuoneessamme pesualtaalle jäävä tila on leveydeltään 80 cm ja tasoaltaiden 
vaihtoehdot nykyisin tuntuivat olevan 60/90/120 cm, niin päätimme sitten pitää vanhat 
kalusteet. Nykykalustemuodin mukaisen pienen pesuvadin tapaisen altaan kaapin 
päälle asennettuna hylkäsimme kättelyssä hyvin epäkäytännöllisen tuntuisena 
vaihtoehtona – ainakin meillä pesualtaassa pestään myös nyrkkipyykkiä! 
Maanantaina irroitettiin vanha wc ja kunnostettiin lattia sen alta. Keskiviikkona 
putkimies kävi asentamassa uuden wc:n ja vaihtamassa putket – ja 
keskiviikkoiltapäivällä saumattiin lattia uudelleen ja vaihdettiin silikonisaumaukset ja 
korjattiin maalauksia. Kaapin ovet saamme korjattuina ensi viikolla – ja siinä se 
remontti sitten olikin! Ilman toista wc:tä olimme 2 yötä ja tietysti kaakeli- ja 
saumaustyöt toivat hiukan pölyä kylpyhuoneeseen, mutta kaiken kaikkiaan hyvällä 
suunnittelulla – ja hyvillä tekijöillä (kiitos Jaska!) homma sujui helposti ja nopeasti. 

Eihän tällaisen remontin lopputuloksena toki ole ihan uusi kylpyhuone, mutta olimme 
perusratkaisuihin tyytyväisiä ja näillä pienilla asioilla kylpyhuoneemme on taas 
jokseenkin siistin ja huolitellun näköinen. 

SUOMALAINEN JÄSEN VOLVO OCEAN 
RACE 2008-2009 MIEHISTÖÖN 
SEPTEMBER 24, 2007   

 
Naapurissamme asuva suomalainen purjehtija, Sydneyn olympiavoittaja, Thomas 
Johanson liittyy Ericsson Racing Team -miehistöön Volvo Ocean Race 2008-2009 -
kilpailuun. Ericsson Racing Team osallistuu kilpailuun kahdella veneellä, joista toisessa 
on kansainvälinen miehistö ja toisessa pohjoismainen. Veneet valmistuvat Kistassa, 
Tukholmassa ja miehistö aloittaa harjoittelun ensin Kanarialla ja sitten lähtösatamassa 
Espanjan Alicantessa. 
Lisätietoja Ericsson Racing Teamistä ja Volvo Ocean Racesta täältä. 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/24/suomalainen-jasen-volvo-ocean-race-2008-2009-miehistoon/
https://href.li/?http://www.ericssonracingteam.com/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/09/Ericsson_vene.jpg


S/Y MERIHARAKAN MYÖHEMPIÄ 
VAIHEITA 
SEPTEMBER 26, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

… siis nyt jo hiukan runsas vuosi sen jälkeen kun me luovuimme osuudestamme siitä. 

Oheisena veljeni (veneen nykyinen omistaja ja kippari) yhdestä sähköpostista napattu 

kuvaus siitä, että minkälaista veneen “elämä” tänä kesänä on ollut  

“Viikonloppuna oltiin vielä harjoittelemassa kovan kelin spinnuajoa ja saatiin aikaiseksi 
kunnon spinnu broach kun muuten tasaisessa 10 m/s tuulessa juuri kääntömerkille 
tultaessa tuli oikein kunnon puuska 15 m/s ja tuulenpuolen skuutti pääsi löysäksi ja 
sitten mentiin…. vene täysin kyljelleen (saalingit vedessä) – No onneksi ei kukaan 
loukkaantunut vaikka J melkein putosi istumalaatikosta ja L ja H roikkuivat keulassa 
kaidevaijereissa kiinni.” 

ONE THOUGHT ON “S/Y MERIHARAKAN MYÖHEMPIÄ VAIHEITA” 
1. Anonymous 

OCTOBER 14, 2007 AT 3:07 PM  

Tätä lukiessa tuli aikalailla kauhuistuttava tunne siitä, että mitähän sitä tulikaan 
tehdyksi. Pitkän empimisen jälkeen perheemme tuli hankkineeksi pienen 
purjeveneen. Kansanvene, puinen sellainen, on nyt nostoa vaille talviteloilla ja 
odottaa uusia aloittelijoita ensi kevääseen Hernesaaren telakalla. Veneen nosto 
tapahtuu maanantai aamuna ja sen nimi on Lunni. 

t. Anne O 

PUUTARHASSA SYYS-LOKAKUUN 
VAIHTEESSA 
SEPTEMBER 30, 2007   

Ajatus korvata puutarhassamme ränsistynyt syreenipensas jollain 
muulla on sitten edennyt kuluneen kuukauden mittaan kevättä varten 
pohjustetuksi istutusalueeksi takapihallamme. 
Syreenipensaan kannon irrottaminen ja muutenkin nurmikon 
poistaminen ja maan kääntäminen edes n. 30 sentin syvyyteen asti ja 
savi- ja hiekkapitoisen maan osittainen korvaaminen uudella mullalla 

näinkin pieneltä alueelta vaati muutaman tunnin työskentelyn useampana 
viikonloppuna, mutta onpahan sitten edes jotain valmiina kevättä ja taimia 
odottamassa. 
Tässä vaiheessa istutimme “kukkapenkkiin” vasta keittiön ikkunan alle muutaman 
krookuksen ensi kevääksi – ja nekin saavat sitten tarvittaessa väistyä varsinaisen 
istutussuunnitelman alta. 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/26/sy-meriharakan-myohempia-vaiheita/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/author/pschildt/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/26/sy-meriharakan-myohempia-vaiheita/#comments
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/26/sy-meriharakan-myohempia-vaiheita/#comment-129
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/09/30/puutarhassa-syys-lokakuun-vaihteessa/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/09/Kukkapenkki.JPG


50 VUOTTA SITTEN – SPUTNIK JA … 
OCTOBER 2, 2007   

4.10.1957 Neuvostoliitto laukaisi maailman ensimmäisen satelliitin, 
Sputnikin, avaruuteen. Minulle on kerrottu, että otin ensimmäiset askeleeni 
tuona samaisena päivänä. Yritin tänään tarkistaa asian, vuosipäivän 
kunniaksi, isäni päiväkirjoista, mutta niistä selvisi vain, että hän oli tuolloin 
työmatkalla Kööpenhaminassa, josta hän palasi Turkuun sunnuntai-iltana 
6.10. – ja vasta 7.10. päiväkirjamerkintöihin sisältyy lause “Pirkko kävelee 

jo!” 
 

 
 

TEATTERIA JA KOTISEUTUMATKAILUA 
OCTOBER 7, 2007   

Lauantaina kävimme Svenska Teaternissa katsomassa The Sound of Music -
musikaalin. Vaikka tarina olikin tuttu, niin vie se 
teatterissa intensiivisemmin mukanaan kuin kotisohvalta elokuvaa katsoen. 
Elokuvaan liittyen muuten – kun näin sen tarinan elokuvana ensimmäisen 
kerran, luultavasti joskus vuoden 1965 tienoilla, niin elokuvateatterissa 
järjestettiin myös jonkinlainen arvonta, josta voitin sacher-kakun. Taitaa 

olla ensimmäinen ja ainoita kertoja kun olen voittanut jotain! 

 
Sunnuntaina tulimme retkeilleeksi hiukan autolla lähiseudulla. Kävimme katsastamassa 
Butiken på Landet -kaupan Kulloon kartanon mailla. Tämä vaatekauppa Helsingin ja 
Porvoon välillä on sen verran usein mainittu naistenlehdissä, että uteliaisuus heräsi – 
mutta Englannin maaseudusta, alppikylistä tai ratsastuksesta innoituksensa saaneet 
vaatteet eivät sittenkään meitä oikein innostaneet. Kotimatkalla poikkesimme vielä 
katsastamassa Aurinkolahden rantabulevardin – ihan kuin jossain Välimerellä 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/02/50-vuotta-sitten-sputnik-ja/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/07/teatteria-ja-kotiseutumatkailua/
https://href.li/?http://www.imdb.com/title/tt0059742/
https://href.li/?http://www.imdb.com/title/tt0059742/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/19571004.jpg


VERKKOYHTEISÖISSÄ 
OCTOBER 13, 2007   

Ehkei tämä ole kaikkein omituisin syy liittyä verkkoyhteisöön Facebook, 
mutta harvinaisemmasta päästä ehkä kuitenkin: Henrin (kummipoikamme) ja Sinin 
esikoinen syntyi syyskuun lopulla ja jo alle viikon vanhana poika esiintyi kuvan kera 
Helsingin Sanomissa. Esiintyi, koska HS teki jutun Facebookista ja käytti 
esimerkkisivuna Henrin Facebook -albumia “Six generations of boys in the Schildt 
family”. Mutta – jos netistä haluaa kyseisiä kuvia katsoa, isompina kuin HS:ssa, pitää 
liittyvä Facebook -yhteisöön ja olla Henrin hyväksymä ystävä. Pienen harkinnan jälkeen 
sitten liityin. 

Vaikka kuulunkin jo toiseen isoon verkkoyhteisöön, Linkediniin, jota kautta olen 
linkannut ison osan elämäni aikana kertyneitä lähinnä entisiä ja nykyisiä työkavereita. 
Julkisuudessa näitä yhteisöjä on toistaiseksi luonnehdittu siten, että Facebookissa ovat 
nuoremmat ja se on enemmän yksityiselämään ja vapaa-aikaan painottunut siinä missä 
Linkedin on vanhempien yhteisö ja työelämään painottunut. Tulevaisuus sitten näyttää 

miten nämä kehittyvät … mutta minut siis löytää nyt molemmista  
Oheisena pari kuvaa Lassen suvun kuudesta sukupolvesta, Henrin ja Sinin poika ja 
Lassen isä, siis pojan isoisoisä – niille lukijoille, jotka eivät kuitenkaan nyt ihan vielä 
halua Facebookin liittyä ja Henrin ystäviksi heittäytyä … 

  
P.S. Huomaa, tässä jutussa olevat linkit Facebook- ja Linkedin- sivustoihini 
avautuvat laajemmalla sisällöllä vain ko. yhteisöjen jäsenille. 

BLOG ACTION DAY – TEEMANA YMPÄRISTÖ 
OCTOBER 15, 2007   

 

Tänään, 15. lokakuuta, “pitäisi” kirjoittaa vuoden 2007 teeman mukaisesti 
ympäristöasioista. 
Mutta ehkä tyydyn viittaamaan seuraavan sukupolven aktiivisuuteen asiassa – siispä 
vieraile Saksaan muuttaneen ystäväperheen tyttären blogissa. 
Yksi mielenkiintoinen asia ympäristöasioihin liittyen on eri yhteyksissä lisääntyneet 
maininnat siitä, että vaikka televisio-ohjelman (Jim, Maa ilmasta) tekemiseen 
lentämisen muodossa “kulutettua” ympäristöä on hyvitetty tukemalla jotain 
ympäristöhanketta tai joidenkin julkisuuden henkilöiden kertomukset siitä, miten 
“hyvittävät” lentämällä tehtyjä matkojaan maksamalla siitä erityistä ympäristömaksua. 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/13/verkkoyhteisoissa/
https://href.li/?http://www.linkedin.com/search?search=&sik=1192226510461&keywords=pirkko+schildt&sortCriteria=4
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/15/blog-action-day-teemana-ymparisto/
https://href.li/?http://tutkimusmatkailijatar.blogspot.com/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/X_Baby.jpg
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/L_Father.jpg


Vielä en ole tehnyt sitä (enkä yrittänyt maanitella työnantajaani tekemään sitä) – mutta 
tällä logiikalla olen kyllä syyskuustakin velkaa yli sata euroa … 

STRATEGIA KUIN JOKI – TAI JAZZ 
OCTOBER 18, 2007   

Teknillisen korkeakoulun Polysteekki -lehden numerossa 3/2007 on artikkeli 
strategian tutkimuksesta ja strategisesta johtamisesta hiukan laajemminkin – myös 
Henri Schildtistä alan tutkijana. 

NUUKSIOSSA 
OCTOBER 22, 2007   

Kauniin syyssunnuntain “hyödyntämiseksi” lähdimme Etelä-Espoosta kauas 
Pohjois-Espooseen samoamaan Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Ja 
niin oli tehnyt moni muukin – parkkipaikat olivat yhtä ruuhkaisia kuin 
ostoskeskuksissa lauantaisin! 

Ensikertalaisina kiersimme Korpinkierroksen ja evästauon jälkeen 
vielä Punarinnankierroksen – eksymättä. (Korpinkierroksella muutamassa kohdassa 
piti kyllä hiukan miettiä, että mihin seuraavaksi.) 

  
 

SYKSYN VÄREJÄ IIRISLAHDESSA 
OCTOBER 28, 2007   

  
Tässä hiukan sitä syksyn väriloistoa, joka sitten päätyy mm. meidän pienelle 
pihallemme haravoitavaksi ! Kuvat on otettu Lassen uudella Canon EOS DIGITAL REBEL 
XTi -kameralla. 
Ja vaikka näissä kuvissa ei vielä ole talvesta tietoakaan, niin vaihdatimme kuitenkin 
toiseen autoistamme talvirenkaat jo kuluneella viikolla – viime syksynä marraskuun 
alkupäivinä niiden puuttuessa piti jo muutamana päivänä mennä bussilla töihin lumen 
yllättäessä (liukkaita jo 1.11. ja luntakin 6.11.2006). 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/18/strategia-kuin-joki-tai-jazz/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/22/nuuksiossa/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/28/syksyn-vareja-iirislahdessa/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/nuuksio78.jpg
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/Syysloistoa1.JPG
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/Syysloistoa2.JPG


RANTARAITILLE SILTA IIRISLAHDESSA 
OCTOBER 30, 2007   

 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.10. että kuvan (klikkaa!) vaihtoehdoista 
edetään vihreän viivan mukaisesti. Huomaa myös hahmotelma lisälaiturista 
purjeveneille tulevan raitin meren puolella. Rantaraitin ja sillan tältä osin on tarkoitus 
valmistua vuonna 2009. 

BOTSWANAAN? 
NOVEMBER 2, 2007   

Ei, emme ainakaan nyt ihan lähiaikoina ole menossa sinne. 
Kunhan ajattelin pitkästä aikaa ottaa esille jotain lukemiani kirjoja. 
Hiukan jälkijättöisesti löysin tänä kesänä Botswanaan sijoittuvan dekkarisarjan No.1 
Ladies’ Detective Agency (Alexander McCall Smith) ja nyt olen päässyt jo sarjan 
kolmanteen osaan. En yleensä lue “perus”dekkareita – mutta näistä pidän. Mysteerit 
eivät näissä kirjoissa ole kovin suuria, näissä ei ole mitään koko maailmaa uhkaavia 
kauhuskenaarioita, eikä useimmiten ole edes tapettu ketään – mutta Kalaharin 
autiomaan reunalle sijoittuvan afrikkalaisen elämän kuvausta on mukava lukea. Jopa 
siinä määrin, että olen oikeasti miettinyt, että pitäisikö vielä käydä Afrikassa myös 
Botswanassa – toistaiseksihan olemme siellä käyneet vain Etelä-Afrikassa 
ja Tansaniassa. 
Dekkarisarjaa on myös suomennettu nimellä Mma Ramotswe tutkii, mutta itse olen 
lukenut niitä kääntämättöminä – tuleepahan samalla ylläpidettyä kielitaitoa … 

 
 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/10/30/rantaraitille-silta-iirislahdessa/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/02/botswanaan/
https://href.li/?http://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_McCall_Smith
https://href.li/?https://get.google.com/albumarchive/115026751865353199338/album/AF1QipMTnAb5Y8t_62GwLGT9IxST_GDI8PX-VwHwLcLL
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/Rantaraitti_20071029.jpg
https://href.li/?http://www.amazon.co.uk/No-1-Ladies-Detective-Agency/dp/034911675X/ref=sr_1_2/026-3397788-4282037?ie=UTF8&s=books&qid=1194028958&sr=1-2
https://href.li/?http://www.amazon.co.uk/Tears-Giraffe-Ladies-Detective-Agency/dp/0349116652/ref=sr_1_3/026-3397788-4282037?ie=UTF8&s=books&qid=1194029149&sr=1-3
https://href.li/?http://www.amazon.co.uk/Morality-Beautiful-Ladies-Detective-Agency/dp/0349117004/ref=sr_1_5/026-3397788-4282037?ie=UTF8&s=books&qid=1194029149&sr=1-5


PIMEÄSSÄ METSÄSSÄ 
NOVEMBER 6, 2007   

Kellojen siirron jälkeen töiden jälkeen ei ehdi 
lenkille valoisaan aikaan oikein millään ja vaikka 
valaistuja katuja riittäisikin, niin vakiopolullani 
on myös muutama metsäinen osuus – ja aika 
usein muutama katulamppu välistä on pimeänä. 
Niinpä pitää turvautua lisävaloon. Eilen 
iltalenkillä tulin otsalamppuun liittyen 
ajatelleeksi myös menneitä – taas yksi esimerkki 
siitä miten asiat 20-30 vuodessa ovat 
muuttuneet. Nyt käyttämäni lamppu (Petzl Zipka 
Plus Partioaitasta) painaa 65 g ja sitä tuskin 
pipon päällä huomaa – paitsi sen tarjoamasta 
valosta. Isäni 70-luvulla hiihtotreeneissä 
käyttämä lamppu kiinnitettiin päähän 

nahkahihnoilla (lamppu oli halkaisijaltaan ehkä 8 cm) ja sen tarvitsemat paristokotelo 
(arviolta 15 x 10 x 5 cm) kiinnitettiin vyöllä hiihtäjän selkäpuolelle. 

Muita esimerkkejä siitä miten maailma muuttuu vaikka 10-15 vuodessa voi bongata 
vaikka 90-luvun elokuvista, kännykät puuttuvat, tietokoneet, jos niitä on, ovat 
mustavalkoisia ja merkkipohjaisia. Oma lukunsa on tietysti kampaukset ja vaatteet, 
jotka ajoittain hiukan vanhemmissa elokuvissa jaksavat jopa naurattaa 

KIRKKONUMMEN KOMEETTA 
NOVEMBER 7, 2007   

 
Professori Esko Valtaojan esitelmää Maailmankaikkeus ja sen pelisäännöt oli tiistaina 
6.11. Kirkkonummella seuraamassa paljon aiheesta kiinnostuneita – myös Lasse 
työkavereineen. 

TULEVAN RANTARAITIN SILLAN MAISEMA 
NOVEMBER 9, 2007   

 Eniro.fi -palvelu (linkki poistettu vanhentuneena) mahdollistaa nyt 
joillakin alueilla Suomessa alueen tarkastelun “ilmasta käsin”. 
Oheisena esimerkkinä tämän kuuluisan venesataman seutu ilmasta 
katsottuna – vielä ilman siltaa. 
 

  

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/06/pimeassa-metsassa/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/07/kirkkonummen-komeetta/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/09/tulevan-rantaraitin-sillan-maisema/
https://href.li/?http://www.ursa.fi/yhd/komeetta/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/11/Rantaraitti_ilmakuva.jpg


INTIA 
NOVEMBER 14, 2007   

Joulun vietämme tänä vuonna kiertomatkalla Pohjois-Intiassa. Siihen liittyen kävimme 
eilen kuuntelemassa Espoon työväenopiston tarjoaman Intiasta matkailijoille -luennon, 
jossa Heini Salmela kertoi maasta – siellä pitempään oleskelleen kokemuksella. Loma 
lähestyy … 

 
 

EEVERT AATOS ANTERO 
NOVEMBER 17, 2007   

… sai nimekseen Henrin ja Sinin esikoinen tänään kastejuhlassa Lauttasaaressa. 

VUODEN LUONTOKUVAT 2007 
NOVEMBER 18, 2007   

… ovat itsenäisyyspäivään asti näytillä Espoossa Villa Elfvikissä. Me kävimme 
katsomassa ne sumuisena sunnuntaina. Pirkon ehdoton suosikki oli aiheensa takia Esa 
Niemisen kuva Tappelu – joskin myös Samuli Lahtelan Rentukka-kuvan värien kontrasti 
oli huikea. 

  
 

https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/14/intia/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/17/eevert-aatos-antero/
https://tarinanimaailmalla.wordpress.com/2007/11/18/vuoden-luontokuvat-2007/
https://href.li/?http://meriharakka.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/11/kierto.gif
https://href.li/?http://www.vuodenluontokuva.fi/Default.asp?V_DOC_ID=3653
https://href.li/?http://www.vuodenluontokuva.fi/default.asp?V_DOC_ID=3642


ENSIMMÄISET KUVAT IIRISLAHDEN 
RANTARAITISTA? 
NOVEMBER 23, 2007   

… tosin vielä ilman siltaa. 
Mutta itse raitin kaupunki rakensi 29.10. asiasta tehdyn päätöksen jälkeen alle 4 
viikossa! 

PARI KUUKAUTTA FACEBOOKISSA 
NOVEMBER 30, 2007 PSCHILDT 2 COMMENTS  

 
Tapaan kiinnostua melko nopeasti uusista asioista – ja uskon, että asioiden kokeileminen 

voittaa usein niistä lukemisen. Joten päätin mennä mukaan Facebook -maailmaan muutama 

kuukausi sitten. Nyt on pari Facebook –kuukautta takana, ehkä Suomessa juuri kiihkeimmän 

Facebook-innostuksen aikana – ja jonkinlaisen yhteenvedon aika, ehkä. 

Facebook on siis sosiaalinen yhteisö, johon menet kertomalla kuka olet, haluamallasi 

yksityiskohtatasolla ja lisäämällä ehkä kuvan tai pari itsestäsi ja sitten linkityt siellä ystäviisi, 

jonka jälkeen voit katsoa ystäviesi tietoja. Jollain tapaa samantapainen yhteisö on Linkedin – 

mutta se on Facebookia asiallisempi, staattisempi ja ehkä juuri siksi useampien (ikäluokkani!) 

ihmisten hyväksymä kuin Facebook. 

Asiallisempi? Facebook on paitsi yhteystietorekisteri, tapa jakaa valokuvia ja viestejä myös 

avoin kokoelma erilaisia applikaatioita, joista osa on jotenkin asiallisia, kuten vaikka elokuva- ja 

kirja-arvostelut, osa pelejä, osa erilaisia ”heitä kaveria lumipallolla” –tyyppisiä täysin turhia (?) 

viihdykkeitä. Innostuin aluksi esimerkiksi elokuva-applikaatiosta, mutta jonkin ajan päästä 

Euroopan ja Suomen puuttuminen sovelluksesta alkoi häiritä. Peleistä en ole oikein ollut 

kiinnostunut koskaan, poikkeuksena muutamat tietokoneiden alkuaikojen yksinkertaiset pelit 

kuten Snake- ja Tetris – ja innostui taas hetkeksi, kun löysin Tetriksen Facebookistakin, mutta 

enpähän sitä montaa kertaa kuitenkaan tullut pelanneeksi. Pienten sovellusten kautta tehdyt 

halaa kaveria/heitä kaveria lumipallolla tuntuivat hyvin pian noin roskapostin tapaiselta 

häirinnältä – mieluummin olisin ottanut näiltä ”ystäviltäni” pari lausetta arjen keskeltä vain 

mailinä kuin koneellisen ”halauksen”. 

Staattisempi? Facebookissa voit halutessasi päivittää statuksesi vaikka pari kertaa päivässä: 

Olen töissä, kotona, nukun, leikin kissani kanssa, valmistelen väitöskirjaani – joten voin seurata 

”ystävieni” elämää halutessani noin päivätasolla, kuten he voivat seurata minun tekemisiäni (jos 

niin haluan). Linkedin pitää minut ajan tasalla siitä miten ystäväni vaihtavat työpaikkoja, eli 

muutaman vuoden välein, korkeintaan. Tältä osin pidän oikeastaan Facebookista, sen tapa 

”houkutella” kertomaan hyvin lyhyesti missä mennään, kertoo jotain ihmisten arjesta tavalla, 

jota useimmat eivät tulisi vaikka sähköpostilla tai puhelimella koskaan tehneeksi. 

Hyväksymä? Olen käyttänyt sanaa ”ystävä” lainausmerkeissä – näin siksi, että jos mietin vaikka 

5-10 minulle läheisintä ihmistä, niin heistä kukaan ei taida olla Facebookissa. Näin ehkä siksi, 

että monet heistä ovat 40- 60 –luvulla syntyneitä siinä missä Facebookissa ovat ”kaikki” 80-

luvulla syntyneet. Mutta toisaalta, yhteydenpitoni nuorten sukulaisten kanssa on lisääntynyt 

Facebookin myötä – ei luultavasti huono asia sekään! 
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Facebookin tulevaisuus osaltani? Halusin kokeilla Facebookia ymmärtääkseni oikeasti mistä on 

kyse. Nyt asiaan liittyvä uutuuden viehätys on ohi. Tuskin nyt kuitenkaan poistuin sieltä 

kokonaan, onhan minulla siellä jo puolensataa ”ystävää”, mutta aktiviteettini siellä saattavat 

vähentyä. En viitsi tapella toimimattomien sovellusten kanssa ja hylkään niistä monta, 

pettyneenä. Itämeren suojeluun tai Älä osta mitään –päivää voin harkita tukevani kertomatta 

sitä Facebookissakin. Statuspäivitykset saattavat jäädä tasolle töissä tai lomalla. Ja muiden 

statuspäivityksistä päätellen voi olla, että monet muut ovat innostuksessaan samassa vaiheessa 

– Facebookissa on vähemmän aktiviteettia näinä päivinä kuin vaikka kuukausi sitten. 

Mutta – olen blogannut, enimmäkseen asiallisesti, halaamatta tai heittämättä lumipalloja, jo 

useamman vuoden, ja sitä taidan toistaiseksi ainakin jatkaa! 

2 THOUGHTS ON “PARI KUUKAUTTA FACEBOOKISSA” 
1. Saksan kirjeenvaihtaja 

DECEMBER 1, 2007 AT 12:37 PM  

Terve! En ole koskaan joutunut vielä tilanteeseen, jossa olisin harkinnut Facebookiin 

liittymistä, joten se on tullut minulle tutuksi vain ihmisten mainitessa sen. Tässä 

kirjoituksessa olikin kaikki mitä siitä tarvitsi tietää, eli enpä taida liittyä 

tulevaisuudessakaan. Vastaava turhake (?) lienee Googlen orkut, jonka hylkäsin heti 

sinne kirjautumiseni jälkeen. Jostain syystä irc-galleria taas mahdollisesti formaattinsa 

yksinkertaisuuden vuoksi tuntuu ihan mukavalta käyttää. Ehkä siksikin, että se alun 

perin palveli tiettyä tarkoitusta, eli kasvottomat nimet ircissä saivat naamat. 

Vaikka eihän sitä koskaan tiedä, jos sinne Facebookkiin liittyisikin jonain päivänä. Tässä 

on vähän sama kuin bloggauksessa, että pitää miettiä miten aikansa jakaa erilaisten 

sosiaalisten kommunikaatiomuotojen välille.. 

Leppoisaa syksyä teille molemmille! Toivottavasti Intian matka on jännä muttei liian 

jännä.  

1. Minna 
DECEMBER 2, 2007 AT 10:28 PM  

Moi 

Hyvä yhteenveto… olen miettinyt samaa, että on s omistuista että serkkujen kanssa saa 

paremman yhteyden facebookissa… ja toiseksi, että haluanko puolitutuista keavereitani 

sinne. kohta teen rajauksen, että linkedin on työ ja vieraammat tutut ja lähikaverit 

voivat olla ffacebookissa. muutoin tuntuu että esim tiimiläiset pääsevät liikaa 

tirkistelemään yksityiselämään… 

Sytykeen seuraava lehti on teemaltaan Systeemityöläinenkin on ihminen… 

trämä bogitekstisi muutettuna artikkeli muotoon kiinnostaisi ainakin minun 

käsittääkseni muitakin. 

Jos sopii niin latan linkin toimituskunnalle… 

Lehteen voit toki kirjoittaa muutoinkin… 
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OLENNAISTA 
DECEMBER 3, 2007   

SARA-lehden joulukuun numeron pääkirjoituksessa Kristiina 
Dragon siteeraa Filosofi Maija-Riitta Ollilaa: 

“Olennaista ei ole se, mitä sanon tai koen tärkeäksi. Olennainen on se 
toimintaani säätelevä ydinhalu, jota en välttämättä ilkeä sanoa edes ääneen. 
Jonka naamioin muuksi myös omissa silmissäni. Pieni, kesy esimerkki valaiskoon asiaa: 
Koen todella tärkeäksi kuntosalilla käymisen, ranskan opiskelun, kummilapsen 
teatteriin viemisen ja koiran kynsien leikkaamisen, mutta en ole aikoihin liikauttanut 
eväänikään näihin suuntiin. Sen sijaan huomaan aina löytäväni aikaa ydinhaluihin, 
sohvalla makailuun ja romaanien lukemiseen.” 
Tämä siis ei kertonut minusta – käynhän sentään kuntosalilla useamman kerran 
viikossa, ranskaa on joskus tullut opiskeltua ja kummilastenkin kanssa tulee ajoittain 
vietettyä aikaa … mutta kieltämättä, tämä vuodenaika painottaa näitä ihmisen 
ydinhaluja kummasti …   

KRÄÄSÄTÖN JOULU 
DECEMBER 6, 2007 PSCHILDT 1 COMMENT  

Facebookissa joku perusti ryhmän Krääsätön joulu, johon sitten liittyi lyhyessä ajassa 
2000 jäsentä (suomalaisia varmaan, tuskin sana Krääsätön avautuu kovin hyvin muilla 
kielialueilla). Liityin heti … tosi jouluni ovat jo pitkään olleet lahjattomia, suvun lapsia 
lukuunottamatta. 
Uutisissa taidettiin tässä jonain päivänä mainita, että ruotsalaiset käyttävät aikaisempaa 
vähemmän rahaa jouluun – ekologisuus on nouseva trendi ja lahjojen ostaminen 
aikuisille laskeva. Hyvä ruotsalaiset! 

 
Paitsi ekologisuus lienee myös luopuminen ja yksinkertaistaminen on yksi ajan 
trendejä: “Jos ostan jotain, pistän pois tavaran tai kaksi. Sillä tavalla koti ei täyty.” 
Omalta osaltani olen toteuttanut jo joitakin vuosia esimerkiksi vaatteiden melko 
tehokasta kierrättämistä Huuto.netin kautta, jos jotain ei tule käytettyä, niin myyn sen 
pois, mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. 
Kirjani eivät saa yhtä isoa kirjahyllyä enempää tilaa – kun se alkaa täyttyä, niin käyn 
hyllyt läpi ja vien kassillisen kirjoja antikvariaattiin tai laitan kiertoon Bookcrossing-
kirjoina. Tämän joulun alla luin kotiin kannettuja kirjaesitteitä ja naputtelin tilaukset 
minua kiinnostavista kirjoista kirjaston tilausjärjestelmään – toki uutuuskirjoja joutuu 
hetken kirjastosta odottamaan, mutta eipähän tarvitse sitten miettiä niiden 
“jälkisijoitustakaan”! (Tosin tilaan kyllä edelleen monen suosikkikirjailijani kirjat heti 
tuoreeltaan Amazonista, jäämättä odottamaan niiden mahdollista suomeksi 
kääntämistä.) 
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ONE THOUGHT ON “KRÄÄSÄTÖN JOULU” 

1. Pirkko 
DECEMBER 7, 2007 AT 6:30 PM  

Ajattelin vielä lisätä tähän listan suomenkielisistä uutuuskirjoista, jotka 
kirjastosta päädyin tilaamaan, jotka siis ainakin jossain määrin kuvaustensa 
perusteella minua kiinnostavat: 
Vadelmavenepakolainen (Nousiainen), Kohti (Itkonen), Sikalat (Alakoski), 
Bisneslady (Lipsanen), Meren selkä taittuu (Irjala, Aulin). 

Ja tunnustettakoon, että menin sitten kyllä ostamaankin yhden kirjan, jonka 
omistaminen tuntui hyvältä ajatukselta, nimittäin kirjan Insinöörin logiikka – 
kaveriksi viime syksynä lahjaksi saamalleni Insinöörin keittokirjalle … 

GENTES FINLANDIAE X 
DECEMBER 8, 2007   

 
Ritarihuone julkaisee kirjasarjaa Gentes Finlandiae, josta tänä syksynä 
ilmestyi osa X, jossa on mm. Magnus Bäckmarkin artikkeli aiheesta Kolme 
pientä kilpeä – Schildt-suvun vaakunan kehitys. 

Artikkeli käy seikkaperäisesti läpi 1400-luvulta asti vaakunan historiaa ja kehittymistä. 
Ensimmäisen kerran sukunimi Schildt on ilmeisesti esiintynyt Baijerissa. Ruotsin 
Ritarihuoneeseen suku kirjattiin 1642 ja Suomen Ritarihuoneeseen 1818. 
 

IPHONE 
DECEMBER 12, 2007   

 
Minulle tarjoutui tilaisuus lainata iPhone muutamaksi päiväksi – joten tässä 
muutama kommentti siitä. (Puhelintahan ei vielä myydä Suomessa, tämä oli 
AT&T:n liittymällä oleva jenkkipuhelin.) Vertailukohtana Sony Ericssonin 
P900 -puhelin, jollainen minulla oli aika monta vuotta aina viime kesään asti 
ja Nokian E90 -puhelin. 

Ensivaikutelma puhelimesta – kunhan saa sen saa päälle – on, että sitä ON helppo 
käyttää. Kaikki toiminnot ovat näytöllä ja valinta tapahtuu puhelimen noin ainoalla 
valintanäppäimellä. Kirjoittaminen sormella tökkimällä näytölle ilmestyvälle pienelle 
Qwerty-näppäimistöllä sen sijaan tökki koko 4 päivän lainan ajan. Kirjaimiin pitää osua 
sormenpäällä, kynnenkärki ei riitä eikä pientä kynää (kuten P900:ssa) voi käyttää 
apuna tarkkuutta lisäämään. Numeronäppäimistön kohdalla osuminen oli helpompaa. 
Näytön liikuttaminen sormella kelaamalla tai zoomaaminen, pitämällä näytöstä yhdellä 
sormella kiinni ja vetämällä toisella sormella isommaksi sujui sen sijaan helposti. 
Joissakin valikoissa oli hiukan vaikea keksiä, että miten koskettamalla riviä (esimerkiksi 
puhelinmuistiossa olevat nimet) hiukan eri kohdista eri tavalla puhelin päätti soittaa 
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numeroon tai kysyä, että haluanko poistaa tämän kontaktin – mutta tuollaiset kai 
oppisi melko pian. 

Puhelin oli selkeästi laajennus iPodiin – musiikki- ja videotoiminnot olivat hyvin 
“tyrkyllä” ja puhelin oli myös hyvä nettiselaimena, erityisesti näytön pysty/vaakavalinta 
puhelinta kääntämällä ja helppo tapa suurentaa kuvaa tekivät siitä pienehköstä 
näytöstä huolimatta lähes miellyttävää. Kosketuskäyttöliittymä sopi myös hyvin 
karttojen selaamiseen ja vaikka YouTube -videoiden katsomiseen (jos se nyt sitten on 
tärkeää :-)). Myös puhelintoimintojen integrointi viihdetoimintoihin oli hyvin 
toteutettu, musiikki taukoa automaattisesti puhelun ajaksi ja jatkaa siitä mihin jäi 
puhelun loputtua. 

Haluaisinko sitten itselleni iPhonen kun se tulee Suomeen (jos minulla ei olisi työsuhde-
E90:stä)? Jos painottaisin musiikkia, YouTube- ym. videoita ja nettiselailua, niin ehkä. 
Toistaiseksi puhelinkäyttöni on kuitenkin painottanut kirjoittamista (tekstiviestit, 
sähköpostit) ja kirjoittaminen juuri tuntui tuon puhelimen heikolta kohdalta – eli ehkä 
en. Toistaiseksi ainakin kannatan vielä eri laitteita eri tarkoitukseen: kameraa 
kuvaamiseen, autonavigaattoria autossa, Zen Stonea lenkillä, tietokonetta (tai N800:sta) 
nettisurffailuun, televisiota videoiden katseluun ja puhelinta puhumiseen, 
tekstaamiseen ja myös sähköposteihin. Mutta voihan joku pitää siitä, että kaikki on aina 
mukana – etenkin kun tässä paketissa kaikkien osa-alueiden toteutus on kieltämättä 
tehty aika hyvin! 
Hintaan tai teknisiin ominaisuuksiin tai pakolliseen kytkykauppaan puhelin+liittymä en 
ota kantaa – näistä aiheista netistä taitaa jo löytyä riittämiin kannanottoja … 

JOULUKUUN TIHKUSATEESSA … 
DECEMBER 15, 2007   

 

JOULUN ALLA VUONNA 2007 
DECEMBER 16, 2007   

Rauhallista Joulun Aikaa ja Onnellista Vuotta 2008 kaikille ystävillemme (ja muillekin 
tätä blogia ehkä seuraaville)! 

  

(Kuvaa klikkaamalla pääset lähettämään sähköisen joulukortin ystävällesi – ja samalla tuet 
Unicefia Nokian laskuun.) 
  
Vuosi 2007 melkein takanapäin – ja aika muistella hiukan 
menneitä … 
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Kuluneena vuotena Pirkko vaihtoi työpaikkaa ja palasi SAS- ja Basel II -kuvioista SAP-
kuvioihin, nyt Nokialle, eikä enää konsulttina vaan osaksi Nokian Shared Accounting 
Services -ryhmää, vastaamaan ostotilauksettomien laskujen käsittelyprosessista 
maailmanlaajuisesti. Alkuvuosi kului vielä OPK:lla Vallilassa, Samlinkillä Leppävaarassa 
ja Sammolla Haagassa, päivä, pari viikossa kullakin asiakkaalla, mutta elokuun alun 
jälkeen työpiste onkin sitten useimpina päivinä löytynyt Keilaniemesta, ellei sitten 
etätyöpäivinä kotoa (tai joskus Salosta). 
Lassen työpiste on edelleen ollut Ericssonilla Jorvaksessa, joten tältä osin riskienhallinta 
perheessämme on hiukan pettänyt, molempien työpaikat ovat nyt samalla toimialalla. 

Matkailun osalta vuoden teemaksi muotoutui, sitä varsinaisesti suunnittelematta, 
miehitetty Eurooppa. Alkuvuodesta kävimme kaupunkilomilla Prahassa, Riikassa ja 
Vilnassa. Juhannuksen vietimme Saarenmaalla ja kesälomamatkan teimme Bretagneen 
ja Kanaalisaarille, erityisesti Jerseylle. (Autolomailu ulkomailla muuttui kyllä 
kertaluokkaa helpommaksi navigaattorin myötä, siinä missä karttaplotteri muutama 
vuosi sitten muutti navigointia merellä). Merelläkin vietimme heinäkuussa viikon – S/Y 
Meriharakalla edelleen, vaikka se nyt jo yli vuoden onkin ollut Pirkon veljen 
omistuksessa kokonaan. Syyskauden matkailu jäi työmatkailuun ja Turun 
viikonloppuun – mutta jouluksi lähdemmekin sitten taas hiukan kauemmaksi, Pohjois-
Intiaan. 
Suvun nuorison kuulumisista päällimmäiset: Pirkon sisarentytär Satu muutti keväällä 
omaan kotiin ja sai ajokortin, veljentytär Tiia sai ylioppilaslakin ja Lassen veljenpoika 
Henri vietti keväällä häitä Sinin kanssa ja syksyllä osallistuimme heidän esikoisensa, 
Eevertin, kastejuhlaan. Keväällä omista häistämme tuli kuluneeksi 30 vuotta. 
Kotikulmamme Iirislahdessa oli keväällä ja syksyllä mediassa lähes harva se päivä – 
ensimmäisellä kierroksella kaupunginhallitus päätti olla rakentamatta pienen 
satamamme sulkevaa siltaa, mutta sitten syksyllä toisella kierroksella se päätettiin 
rakentaa, joten ensi vuonna sitten silta varmaan ilmestyy maisemaamme. Kotona 
teimme syksyllä pienen kylpyhuoneen ehostusremontin, joten nyt on parin vuoden 
sisällä panostettu niin keittiöön kuin kylpyhuoneeseen. Suomen siirtyminen digiaikaan 
sai myös meidän ostamaan parikin uutta digitelevisiota, kun digiboxien käyttö alkoi 
tympiä. Ja VHS-nauhurit jäivät sitten meilläkin pitkälti historiaan kovalevytallennuksen 
myötä. Syystä tai toisesta tuo kovalevylle tallentaminen on ainakin meillä muuttanut 
television katselun lähes kokonaan sen kautta tapahtuvaksi, uutiset taitavat olla ainoa 
televisio-ohjelma jota enää katsomme suorana lähetyksenä. 
Televisio-ohjelmien tai elokuvien katselun vastapainoksi olemme sitten toki myös 
lenkkeilleet, alkutalvesta jopa hiihtäneet jäällä, käyneet salilla – ja Pirkon perinteisiin on 
edelleen kuulunut keväällä Naisten kympin juokseminen. 
 

DELHI JA AGRA 
DECEMBER 23, 2007 1 COMMENT  
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Pari ensimmäistä päivää Intiassa takanapäin ja ensimmäiset havainnot Intiasta 
tuoreena mielessä: värikästä, likaista ja paljon ihmisiä! Pienikokoinen intialainen mies 
kuljettaa meitä kahta isokokoista länsimaista ihmistä polkupyöräriksalla Delhin 
basaarikujia. Vajaa 200 km matka Delhistä Agraan on melkein yhtä ruuhkaa, rekkojen, 
bussien, autojen, skootteririksojen, polkupyöräriksojen, skoottereiden, polkupyörien, 
ihmisten ja lehmien edetessä samaa väylää kaistoista kovin paljoa välittämättä. Taj 
Mahal on … sellainen kuin kuvissa – ja ruuhkainen. Iltaisin otamme lomaa “oikeasta” 
Intiasta viiden tähden hotelleissa, joissa ei ole likaista eikä ruuhkaista. 

 
Tässä vielä yksi “joulukuva” Taj Mahalista – huomaa joulutähdet kuvan etualalla! 

(Linkki koko matkan kuvaukseen, jossa myös linkit valokuva-albumeihin). 
 

ONE THOUGHT ON “DELHI JA AGRA” 
1. Eero 

DECEMBER 24, 2007 AT 7:31 AM  

Hyvää Joulua Teille sinne Intiaan:-) 

PUNAISIA LINNOITUKSIA POHJOIS-INTIASSA 
DECEMBER 27, 2007   

   
Pohjois-Intian nähtävyydet kannattaisi melkein katsastaa siten, että Taj Mahal olisi 
kierroksen lopussa – mogulien linnoitukset ja maharadzojen palatsit vaikuttavat 
jotenkin valjuilta sen jälkeen. Jatkoimme kuitenkin kierrosta ja näimme Agran 
linnoituksen 1500-luvulta, Agran ja Jaipurin välillä olevan Fatehpur Sikhin vain 14 
vuoden ajan käytetyn linnoituksen ja Jaipurissa Amberin linnoituksen, jonne voi 
edelleen nousta norsun kyydissä – kunhan on liikkeellä aamulla tarpeeksi aikaisin 
välttääkseen pitkät jonot. 

 
Jaipurin kaupunkipalatsista maharadzan perhe (aivan, maharadzoja on edelleen) on 
avannut osan yleisölle pystyäkseen ylläpitämään palatsia. Jaipurissa pidimmekin sitten 
matkan ensimmäiset vapaat iltapäivät uima-altaalla, keräten voimia vielä edessä 
olevaan Varanasin matkaan. 
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(Linkki koko matkan kuvaukseen, jossa myös linkit valokuva-albumeihin). 
 

VARANASISSA 
DECEMBER 30, 2007 1 COMMENT  

    
Intian kiertomatkamme viimeinen kohde oli Varanasi. Pyhä kaupunki, jonne intialaiset 
tulevat kuolemaan, jos vain voivat, ja jossa Ganges-joen rannalla poltetaan kahdella 
alueella ruumiita aamusta iltaan. Turistit viedään Ganges-joelle veneillä: seuraamaan 
hindujumalanpalvelusta Äiti Gangesille, joka toistuu joka ilta auringon laskiessa ja 
aamulla auringon noustessa – seuraamaan hindujen rituaalista peseytymistä – tai vaan 
pyykinpesua joessa. 
Turistit ovat Varanasissa – kuten muuallakin Intiassa – paitsi nähtävyys, myös “riistaa”, 
matkamuistojen myyjät ja kerjäläiset ovat kannoilla koko ajan ja hinnat ovat hyvin 
joustavia, sama nippu kortteja voi maksaa 20 tai 100 rupiaa (4-20 senttiä). 

 
Matka hotellilta läheiselle ostoskeskukselle ja takaisin maksaa polkupyöräriksalla 
(sisältäen odotuksen ostosten ajan): 50 rupiaa (1 euro). Tai toisaalta, illalliskortti 
uudenvuoden vastaanotolle viiden tähden hotellin ravintolassa 3500 rupiaa (70 euroa). 

(Linkki koko matkan kuvaukseen, jossa myös linkit valokuva-albumeihin). 
 
ONE THOUGHT ON “VARANASISSA” 

1. Eero 
JANUARY 21, 2008 AT 8:51 PM  

Hyvä kuva Sinusta Pirkko:-) 
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