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Esittelyssä Sakari Kyttä
- Mä oon Kurikasta kotoosin,
mutta ei mulla silti oo kropsua
eväsnä. Vaimo on Koskenkorvalta, ei
ihan viina- tehtaan kupeelta.
Muksuja meillä on 2, tyttö ja poika.
Tytär asustaa miehensä ja 3 pojan
kanssa Helsingissä ja poika
kihlattunsa kanssa Vaasassa.
Me asumme Ristinummella
Naapurinkadulla, vaikka se onkin
meidän katu. Muutimme tänne
Itsenäisyyspäivänä 1977, joten 39
vuotta olemme opetelleet tulemaan
tänne. Alkaa jo sujua.
Töissä Sakari oli Rompanmäellä
6:lla vuosikymmenellä. - Menin ensimmäistä kertaa sinne 1969
Strömbergille ja muutaman firman
nimenvaihdoksen jälkeen jäin
eläkkeelle ABB:ltä.
Muutamia erilaisia hommia siellä
puuhastelin. Eläkkeelle lähdin
sähkönjakelun kaukokäytön, käytöntukijärjestelmän ja suojareleiden
testauksesta 3 vuotta sitten.

Ruskaretkille kotimaassa olemme
osallistuneen muutaman kerran. Tänä
vuonna jouduimme jättämään väliin
vaimon jalkavaivan takia.
Kuinkahan käy hiihtelyjen kanssa tänä
talvena? Ladun porukan kanssa on
Sitä ennen pidin kaukokäyttö järjes- ollut mukava retkeillä.
telmän käyttö- ja ohjelmointikursseja Mukavia paikkoja on koluttu ja sään
haltijakin on ollut hyvällä tuulella
8 vuotta suomeksi ja Lontoon
murteella. Kaukokäytöillä ohjataan retkiemme aikoina.
sähkölaitosten sähköverkkoja.
Vielä aikaisemmin kirjoitin
Matkat ovat sujuneet mukavasti kun ei
ohjekirjoja, pidin kursseja ja tein
ole tarvinnut itse ajaa, vaan Arvo on
ohjelmointeja ja käyttöönottoja
huolehtinut siitä. Konkarit Pekka ja
ohjelmoitavien logiikoiden
Arvo ovat sitten luotsanneet meitä eri
"ominaisuuksien" kanssa taistellen. reiteillä.
Olihan se kiva saada jokin
Vaasassa olemme hiihdelleet yleensä
teollisuuden järjestelmä toimimaan. Pilvilammella tai käyty Pilvimajalla.
Ämmänmäen kierroksia ei ole oikein
kiva tehdä, vaikka siinä aika vaihteleva
- Vaasan Ladun kanssa lähdimme
maasto onkin. Jotenkin se vaan on
ensimmäiselle hiihtoreissulle
kivempi hiihtää jonnekin ja takaisin
Saariselälle Hamarilan Askon ja
Arjan houkuttelemina keväällä 2010. eikä vaan samaa kiekkaa pyörien.
Mukavaa oli, vaikka ensimmäisinä Talkoissa käyn silloin tällöin. Tuntuu
siltä, että on käytävä vähän
päivinä suksissa ei ollut pidosta
osallistumassa, että voi sitten talvella
tietookaan. Pauli auttoi ongelman
hiihdellä mukavia lenkkejä. Aloitimme
selättämisessä.
Pilvimajalla käynnit silloin kun
Muina vuosina ollaan oltu vaimon
veljen kanssa Ylläksen ympyröissä mukulat oli vielä pieniä ja reitti kulki
samoihin aikoihin. muutaman kerran. pitkin metsiä kiveltä kivelle.
| Vaasan Latu Ry

Tänä syksynä olemme käyneet
tyttären luona auttamassa remontin
teossa.
Vävy tosin moitti että kauheat
appivanhemmat kun vievät ovetkin
komeroista. Toimme niitä Vaasaan
maalin vaihtoa varten. Onko siinä
järkee, kravata maalit kovalla
vaivalla pois ja sitte levittää toista
tilalle?
Ladun retkillä olen napsinut aika
lailla valokuvia. Vähä siihen tyyliin,
että josko määrä korvaisi laadun, kun
ei ole siunaantunut taiteellista silmää.
Käytän kuvien käsittelyyn ja
esittämiseen XnView ohjelmaa,
koska sillä saan kirjoitettua kuviin
vapaan kommenttitekstin tarpeen
mukaan.
Kesät kuluu aika paljon puutarhaa
rassates. Tontti on kivassa paikassa.
Vastapäisiä naapureita ei näy vaikka
ne ovat aika lähellä. Omille
muksuille oli aikoinaan ja nyt tyttären
pojille leikkikenttä on kivan lähellä.

