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Päivämäärä: 2011-04-17 17:17:40
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
28

Homma meni sitten kävelyksi:
http://laine.kerrostalo.huone.net/valokuvat/...
Naistuttavuudet olivat hiukan vanhempia:
http://laine.kerrostalo.huone.net/valokuvat/...
Vaihtoehtoja elämässä: 1) Menen opiskelemaan. 2) Menen töihin.
3) Ryhdyn kirjailijaksi.
Happy days are over!
Päivämäärä: 2011-01-13 19:55:52
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
27

Heh, sain Elma Aveiron nimmarin:
http://varasto.kerrostalo.huone.net/elma_ave...

Päivämäärä: 2010-12-24 01:18:34
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
26

Kiitos ylläristä!!!
Mietin, mistä olitte saanut osoitteen, mutta sitten tajusin.
Meni jo - melkein yhdellä kertaa.
Päivämäärä: 2010-12-19 10:49:51
Nimi:
Miksu
Sijoitus:
25

Ai niin, mutta eihän Kaija Koo ollutkaan kisaamassa vaan
vierailevana esiintyjänä.
Päivämäärä: 2010-12-19 10:48:19
Nimi:
Miksu
Sijoitus:
24

Valirettavasti Kaija pitosi. Loppusuoralle selvisivät muistaakseni
Suvi Teräsniska ja Pete Parkkonen.
Päivämäärä: 2010-12-08 12:49:19
Nimi:
Peksu

Sijoitus:

23

Vielä yksi ai niin: miten Kaija Koolla meni kuorosodassa?
Muuten Pinja: kun teet hymiön, muista laittaa kaarisulku
kaksoispisteen oikealle puolelle, niin ohjelma muuttaa sen hienoksi
hymynaamaksi...!

Viimeksi muokattu Pekka Laine, 2010-12-08 12:54:07
Päivämäärä: 2010-12-08 12:10:23
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
22

Ai niin, miten on mennyt itse kullakin?
Jopella, Tuikulla, sulla, Samulla, Milkillä, Pilvillä?
Ikäjärjestyksessä, ettei kukaan tunne itseään syrjityksi...

Viimeksi muokattu Pekka Laine, 2010-12-08 12:13:15
Päivämäärä: 2010-12-08 12:02:48
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
21

Ai sarjis tuli vai jo? Siis se PITKÄ sarjis (40 sivua)? Vai tarkoitatko
H.H. Madeiralla -sarjista?
Mulla menee täällä vähän ylös alas, vähän kuin Mixulla. Olemme
Mixun kanssa sukulaissieluja. En ole löytänyt uusia ystäviä, on
orpo olo.
Kiitos Kaija Koo -vinkistä. Ei Kaija Koo mun suurin suosikki ole,
kunhan tuo Unihiekkamyrsky on upea kappale. Täällä Madeiralla
tulee telkasta koko ajan sellainen kaveri kuin Bruno Mars.
Luulenpa, että sinä ja Milkki voisitte pitää siitä!
Kuulin, että et ole ollut Mixun kanssa ihan yhtä tiiviissä
kontaktissa kuin aiemmin. Olen siitä vähän vihainenkin. Vaadin,
että haet Mixua pelailemaan, piirtelemään, katselemaan leffaa!
Kaikkea sitä, mitä tehtiin kesällä.
Mixu on sen ansainnut!!!

Viimeksi muokattu Pekka Laine, 2010-12-08 12:14:03
Päivämäärä: 2010-12-07 14:26:57

Nimi:
Sijoitus:

pinja
20

Ja kiitos sarjiksesta(:
Päivämäärä: 2010-12-07 14:25:53
Nimi:
pinja
Sijoitus:
19

Moi Peksu.Mitä kuuluu?Tuli vaan mieleen,että Kaija Koo oli
vieraana esiintymässä kuorosotaohjelmassa viime sunnuintaina(:
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Päivämäärä: 2010-12-05 22:24:00
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
18

Viela yksi yllari tulossa.
Saattaa liittya H.H:n menneisiin seikkailuihin!

Päivämäärä: 2010-12-03 16:14:50
Nimi:
Pinja, Tuikku ja Jossi
Sijoitus:
17

Hei Peksu! Kiitos tosi kivoista lahjoista! Oli tosi ihania ylläreitä.
Hyvää Joulun odotusta sinne etelään.
t. Pinja, Tuikku ja Jossi
Päivämäärä: 2010-11-15 20:44:19
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
16

Pinjan ja Tuikun paketit lahtivat tanaan!!!
Lainaanpa tassa Tuikkua, joka huikkasi kesalla kasseja
kantaessaan (kun lahti leirille): "Kovaa hommaa!"
Kovaa hommaa tuo ostoksilla kaynti!
Mixu jos luet tata: Voitko lahettaa mulle jonkin tekstarin, niin saan
sun puhelinnumerosi talteen?
Sattuipa kaymaan niin, etta osa mun kontakteista katosi
puhelimesta, kun vahan toppailin - mutta ei tasta sen enempaa.
Taas munasin, pikku Kananen sanoisi.

Päivämäärä: 2010-11-10 14:18:53
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
15

Pistetaan nyt tahan, mitka paketit on lahetetty sinne Suomeen:
-

Samu
Milkki
Pilvi
Jope

Nyt pitaisi kierrella kauppoja ja keksia viela Tuikulle ja Pinjalle
jotakin kivaa.
Ne mun elokuvat ja pelit oli tarkoitettu joululahjaksi, mutta
kuulemma Mixu on jo antanut ne. No ei siina mitaan.
Harmi kun teita on niin paljon, menee aina tuhottomasti rahaa
eika voi jattaa ketaan huomiotta...
Ei sitten kannata jouluna enaa odotella mitaan...!
Päivämäärä:
Nimi:
Sähköposti:
Sijoitus:

2010-11-08 14:58:03
samu
samppa_97@windowslive.comJavascript required
14

Peksu1 kiitos ihan mahtavasta paidasta! sanat ei riitä kuvailemaan
sen hienoutta. kiitos vielä kerran DD : D ))
Päivämäärä: 2010-11-07 20:05:31
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
13

Ilmat ovat suosineet, joka paiva +25 tahan mennessa.
Jopa niin lammin, etten ole jaksanut lahtea levadoille, vaan
kavellyt tassa hotellin lahella kavelyteita pitkin.
Eilen tosin menin bussilla yhden vuoren paalle, josta laskeuduin 3
km:n aikana 450 metria.
Yllatyin, ettei ainakaan tuolla patkalla ollut korjattu mutavyoryjen
tuhoja vaan parissa kohdassa, jossa mutavyory oli tuhonnut
polkua, oli polku ihan samanlainen kuin kevaalla.
Ilmeisesti siis tuhojen korjaaminen ei viela ole kovin pitkalla.
Nyt syksylla taalla oli paljon metsapaloja ja ne ovat ehka vieneet
aikaa ja voimia tuhojen korjauksilta?
Päivämäärä: 2010-11-07 09:32:22
Nimi:
Mikko
Sijoitus:
12

Miten siellä menee, minkälaiset säät ja oletko ehtinyt patikoida?
Onko vielä jälkiä taannoisista maanvyörymistä vai kaikki saatu jo

korjattua?
Päivämäärä: 2010-10-29 19:23:18
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
11

Iltalehtikin noteerasi Hemmingin muuton Madridiin listaamalla
kuuluisia shoppailu- ym. paikkoja:
http://www.iltalehti.fi/matkajutut/201010291...
Nyt kun Hemminki on muuttanut Madridiin, paikasta tulee
luonnollisesti suositumpi kuin koskaan! Ihmiset suorastaan
juoksevat Hemmingin kannoilla joka paikkaan...
Päivämäärä: 2010-10-29 19:09:44
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
10

Vihonviimeinen Hemminki-sarjis laitettu joukon jatkoksi Hemminki Hepponen Madeiralla.
Kaikki meni siis lopulta hyvin Hemmingin osalta - Hemminki tyytyi
osaansa ja tuli onnelliseksi! Vaan kuinka menee Peksulla
Madeiralla?!
Huomatkaa, kuinka joudun kirjoittamaan viestit ilman kirjaimia,
joissa olisi kahdet pisteet - menee taiteiluksi kirjoittaminen...
Päivämäärä: 2010-10-23 22:08:00
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
9

Kiitos Pihla viestistäsi!
Poistin sähköpostiosoitteesi, ettei ala tulla ei-toivottuja viestejä.
Taisi olla tänään viimeistä edellinen kerta, kun olin siellä
majatalossa?
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Päivämäärä: 2010-10-23 22:04:13
Nimi:
Pihla
Sijoitus:
8

moii! oon täällä majatalossa nyt .Aattelin kertoo runon mut se
on sit kesä runo :nalle pieni karvatassu verraton ja hassu meni
kerran peiton alle uinumaan pieni nalle näki kerran kevään merkin
päätti sitten tehdä senkin jota nalle koskaan tehnyt ole ei eli otti
nalle kukkasen ihanan ja lämpöisen hyvää kesää kaikille

toivottaapi nalle ja kukkanen huom! nalle vielä ilmoittaa kaikki
ulos nyt onn hieno sää tehkää niinkun minäkin eli kukkia
poimikaa!!! okeeiii... se on sitten kiva kesä runo kaikille tulevaan
kesään! moik!
Päivämäärä: 2010-10-21 15:46:58
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
7

Olet myöskin upea ihminen, Mixu!
Toivon niin kovasti, että saisit opiskelumotivaatiosta kiinni ja
palaisit "penkkiä kuluttamaan".
Pääsisit takaisin toiminnan pyörteisiin ja Elämään!
Päivämäärä: 2010-10-19 19:40:30
Nimi:
Miksu
Sijoitus:
6

Syksy on laskeutunut Tyrväänkylään, pimeänä ja sateisena Ja aina
yhtä yllättävänä kuin joka vuotinen räntäsade autoilijoille.
Täällä kaikki sujuu samaan tahtiin kuin ennenkin: lapset elävät
elämäänsä ja Markku yrittää saada uima-altaan valmiiksi, joka
tosin sujuu neljänneksellä hitaammin kuin Markku kuvitteli.
Perhe nautti juuri Mäkkärilounaan: Milkki paistoi sämpylöitä ja
paistoi jauhelihapihvejä, lisäksi oli ranskalaisia ja kokista.
Varsinaista hiihtolomaruokaa. Perhe suunnittelee kaikkea kivaa
tekemistä loman ajaksi ja minä manailen auton puutetta. Eilen
puhuimme Markun kamssa syvän pimeyden keskellä iloisen
haikeaan sävyyn Madeiran matkastasi: hyvä, että joku jaksaa ja
osaa toteuttaa unelmiaan.
Eilen Terhiä kävi haastattelemassa joku toimittaja koskien perheelämän haasteita: ja siitähän Terhillä on paljon kokemusta.
Näillä sitä mennään, syksyn ehdoilla. Vähän jo masentaa tämä
paikallaan olo ja tekemättömyys.
Kiitos viestistäsi: kosketti se kohta lapsuudenkotisi tunnelmista.
On kaunista, että ihmisellä on hyviä ja kantavia muistoja
lapsuudestaan.
Päivämäärä: 2010-10-19 16:07:50
Nimi:
Miksu
Sijoitus:
5

Me kaikki täällä kaivataan sua, todella! Olet upea ihminen.
Päivämäärä: 2010-10-19 15:33:19
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
4

Hei Miksu, koin sen haikean tunteen ikään kuin tähän menneeseen
puoleen vuoteen liittyen.
Ajattelin kaikkia ihania ja iloisia juttuja, kun ne yksinkertaiset
paikat alkavat elämään. Kun istuu sohvalla ja puhuu jonkun
kanssa ja on onnellinen. Ja nyt se sohva ja tuoli oli vain tyhjä ja
hiljainen.

Ehkäpä se haikeuteni merkitsee, että mennyt on mennyttä, ettei
siihen voi enää palata; että tämä oli tämän kesän juttu mun osalta
ja seuraavana kesänä on jotakin uutta?
Toivon, että joku kaipaisi minua. Silloin tietäisin olleeni
tarpeellinen!
Päivämäärä: 2010-10-18 20:44:45
Nimi:
Aila
Sijoitus:
3

Kiva oppia tämäkin!
Päivämäärä: 2010-10-18 18:12:00
Nimi:
Peksu
Sijoitus:
2

Nyt kun Peksu on historiaa, muistakaahan huolehtia Mixusta oikein
kunnolla!
Kun olin viimeisen kerran siellä teidän talossa - yksin - koin
sellaisen omituisen tunteen - syvän lapsuudenkodin tunnelman.
Meinasin itkeä, niin kaunista se oli.
Nyt kannattaisi mennä seiskaan nukkumaan, kun siivoilin, niin
siellä on niin siistiä ja putipuhdasta. Parvella on kaksi sänkyä
valmiina, kunhan pistää petivaatteet, ja alakerran sängyssä
puhtaat petivaatteet.
Ja nyt lähden - arvaatte varmaan minne - iltalenkille...

