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Jaakko Harjuvaara

Eilen
Hyvät ystävät!

Olen kuluneen kevään ja kesän aikana järjestellyt elämääni vastaamaan paremmin
elämäntilannettani ja -vaihettani. Tässä yhteydessä olen miettinyt myös Facebookissa olemiseni ja
päättänyt lopettaa fb:n käytön.

Kerron miten olen tähän tulokseen tullut. Olen ollut bittimaailmassa jo ennen internetin avautumista
parissa dos-merkkipohjaisessa-modeemiboksissa, Aika ja Kirkon Tietopankki. Sitten internetin
kehityttyä ja tultua käyttöön siirryimme Orvokin kanssa sähköpostin käyttöön ja tutustuin
webtekniikkaan ja html-koodikieleen ja loin ensimmäiseksi itselleni kotisivut sekä samoin
Järvenpään Rotaryklubille. Sen jälkeen olen edelleen ryhtynyt useiden sivustojen webmasteriksi ja
vastaan tällä hetkellä useista kymmenistä tuhansista tiedostoista niillä sivustoilla.
Omalla kotisivullamme on 14 vuoden aikana ollut tähän mennessä pitkälti yli 40 000 kävijää eikä
laskuri ole ollut alusta asti käytössä. Nautin kovasti sivujen tekemisestä ja kaikesta siihen liittyvistä
asioista ja minulla on useita projekteja suunnitteilla, koska webtekniikka luo lähes 'rajattomat'
mahdollisuudet kehitellä asioita...

Sain Facebookin tultua Suomessa käyttöön lukuisia pyyntöjä ryhtyä käyttäjäksi ja usean vuoden
päättäväisesti vastustin ajatusta, kunnes lapset onnistuivat taivuttelemaan minut liittymään fb:n
käyttäjien joukkoon. Olen nyt ollut kai runsaan kahden vuoden ajan täällä ja tämä on ollut ihan
hyvää aikaa.
Olen todennut, että Facebook on tavalliselle netin käyttäjälle samaa kuin Volkswagen oli
automaailmassa 1950-luvulta lähtien - todellinen 'kansanauto'... Fb suo jokaiselle mahdollisuuden
tulla näkyville ja läsnäolevaksi internetissä ilman omaa domainia, palvelinta, koodikielen osaamista
tms. Jokaisella on mahdollisuus ilmaiseksi saada kuviaan, kirjoituksiaan, reseptejään..ym. näkyville
ja käydä vaivatonta keskustelua toisten kanssa suoraan seinällä tai yksityisviestien välityksellä. -
Ainakin toistaiseksi edelleen aivan ilmaiseksi.

Minulla fb:ssa oleminen on ollut vähän kuin 'kaksinkertaista' nettimaailmassa työskentelemistä,
koska varsinaisesti toimin omien sivustojen kautta ja sitten samantapaista toimintaa myös fb:ssa.
Olen nyt lopettanut 10 vuoden ajan hoitamani rotaryklubin sivustojen ja it-asioiden ylläpidon ja
jäänyt pois muutamista yhdistyksistä ja järjestellyt ajankäyttöni ja suunnitelmani uudelleen.
Tältä pohjalta olen harkinnut ja kypsynyt päätökseen jäädä pois Facebookista ja keskittyä
alkuperäisiin projekteihini kotisivustoni www.kolumbus.fi/jaakko.harjuvaara ja muutaman muun
sivuston ylläpitoon:

- www.sotaorvot.fi , jota yhdessä sotaorpovaimoni Orvokin kanssa hoidimme ja jatkan sitä hänen ja
hänen kohtalotovereidensa elämänkohtaloita jakaakseni

www.jykls.net , jota olen yhdessä Seija Aarron kanssa ollut luomassa vanhan kouluni, Järvenpään
Yhteiskoulun ja Lukion Senioriyhdistyksen perustamisesta saakka

- www.tervashonka.fi - joka on pitänyt vuodesta toiseen huolen autostamme (Saab, Renault) ja
eräänä kesänä oivallisella ammattitaidolla pelasti viime hetkellä koko kesälomamme ja pitkään
suunnitellun automatkan - ja nykyinen 12v vanha Volvoni on niinkuin olen heille sanonut
'loppuelämäni auto', koska Volvoon saa varaosia ja heillä on ammattitaito sen huoltoon ja
korjaamiseen



2

- www.vvremonttioy.com - joka on ollut tekemässä useita vanhan talomme korjausprojekteja
huolella ja luottamuksella.

Tärkein ja keskeisin näistä on tietenkin oma sivustomme.

Kun jään pois Facebookista, niin EN jää pois internetistä, vaan olen tästä lähtien kotisivustoni
seinällä, josta näkyy suoraan aina kolme viimeisintä päivitystäni ja niitä aikaisemmat luettelosivulla
aikajärjestyksessä ja kaikki ovat sitten varsinaisen Orvokin-violetin ja minun Leskenlehden-
keltaisen valikko-osien painikkeiden alla. - Hakukoneet löytävät tuon sivuston vaivattomasti.
Samoin tuolla sivustolla on kaikki yhteystietoni julkisesti esillä ja olen varmimmin sähköpostin
kautta tavoitettavissa, tietysti vähän vaihdellen myös kännyllä. Aika usein käy kuitenkin niin, että
etten ole siihen heti vastaamassa, koska pidän äänettömällä erilaisissa tilaisuuksissa ja olen pannut
merkille, että se saattaa näillä vuosilla unohtua äänettömälle loppupäiväksikin... Siksi olen valmis
jatkamaan yhteydenpitoa kaikkien kanssa, joiden kanssa täällä fb:ssa olen asioita jakanut.

Lapsille ja lastenlapsille pidän tunnusten ja salasanan takana vain heille olevaa päiväkirjaa, koska
heidän asuessaan eri puolilla Suomea, en muuten aina muista, mitä olen kunkin perheen kanssa
jakanut, kertonut tai jutellut.

Olen aina halunnut luottaa nuorten viisaaseen ja tulevaisuuden tietoiseen vastuuseen ja siinä
mielessä on perheemme asiat fb:ssa seuraavan polven hyvissä käsissä.

- - - - -

Kun olin tämän ratkaisun tehnyt, huomasin, että heti mielessä alkoivat elää muutamat ideat
kotisivustoni kehittämiseen...mikä on jäänyt sivuun fb:ssa vietetyn ajan vuoksi. Toivon saavani ne
ideat jossain vaiheessa kotisivu-seinällenikin. - Rotaritoiminta-painikkeen olen päättänyt jo muuttaa
'harrastukset'-painikkeeksi ja sen alta löytyy myöhemmin 'reseptikirja', jota monet ovat kyselleet ja
rotaritoiminta siirtyy yhdeksi osaksi aikaisempia harrastuksia... jne.

Toivotan kaikille hyviä ja hauskoja hetkiä edelleen Facebookissa, joka on netin käyttäjien
todellinen 'kansanauto'!
- - -
Olen lopettanut kommentoinnin ja kirjoitukset. Pidän tämän kirjoitukseni jonkin päivän näkyvillä ja
sen jälkeen poistan käyttätunnukseni ja aineistoni täältä.

terkut Jaska H
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Hanna Graeffe Oletko miettinyt sellaista, että laittaisit tänne "Jaska-fanisivun", johon heittäisit aina
linkin, kun päivität joitain sivujasi? Tällä lailla kansa löytäisi juttusi jatkossakin, mutta sinulla ei
kuluisi aikaa. Tähän on olemassa ihan automaattisiakin ratkaisuja ilmeisesti, tai sitten käyt vain
heittämässä linkin sinne "Jaakko Harjuvaaran kotisivut" -sivulle. Näin toimivat monet tahot joiden
varsinaiset jutut ovat kotisivulla. Et siis olisi enää henkilönä täällä vaan tuollaisena tykättävänä
tahona.
Eilen 5:28 sovelluksesta mobile · Tykkää · 11
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Marjaana Kanerva ymmärrettävää mutta silti kurjaa että häviät fbstä. kiitos kaveruudesta ja iloa
jatkossa muilla foorumeilla
Eilen 8:02 · Tykkää


Jari V. Niemi Liityn edellisten kirjoituksiin. Huomaan, että Facebook on todellakin yhteisö, joka
kytkeytyy moniin erilaisiin kohtaamisiin ja elämäntilanteisiin. Kun yksi fb-veli tai -sisko on
lähtemässä on pientä haikeutta ilmassa, vaikka yhteys ei tähän päättyisikään. Tämän hetken
suunnitelmasi on kuitenkin hyvin ymmärrettävä. Hyvin asian avasit ja perustelit. Jos kerran näin,
kannatan lämpimästi Hannan nostamaa ehdotusta. Mukavaa keskikesää! Matka jatkuu. Miten se
menikään Isoa kirjaa mukaellen: Aika on sukeltaa Facebookiin ja aika on nousta (/laskea?) sieltä
pois...
Eilen 8:18 · Tykkää


Iivari Koutonen · 4 yhteistä kaveria
Jarskin kommentista tämän huomasin, ja vaikkemme koskaan ole kai tavanneetkaan, täytyy antaa
suurta tunnustusta: kerrankin on joku sekä pohtinut Facebookia ja minuutta sekä perustellut
loogisesti lähtöään. Lainaan jatkossa taatusti erinomaista toteamusta "Kun jään pois Facebookista,
niin EN jää pois internetistä", vaikka minä en täältä ole pois lähdössä.

Mutta kuten Jari sanoi: haikeutta aina, kun hieno ihminen täältä seurattavista poistuu, mutta
suunnitelmasi kuulostavat erinomaisilta, joten toivotan onnea tulevaisuuden hommiin.
Eilen 8:27 · Tykkää · 1


Ritva Helena Tikkanen Hyvää kesän jatkoa,lämpöisiä päiviä.
Eilen 8:28 · Tykkää


Kekäläinen Arvi A Onneksi sähköposti pelaa. Hyvää kesää!
Eilen 8:36 · Tykkää


Ilkka Kontturi Selvähän tämä. Pitää käydä vierailemassa sivuillasi sitten. Siu ja mukavaa kesää!
Eilen 9:06 sovelluksesta mobile · Tykkää


Elvi Lappalainen Hyvää kesää ja entistä parempia eläkepäiviä.Ja on kiva kun on kännykkä
olemassa!!
Eilen 9:09 · Tykkää


Tuula Sirviö · Henkilön Jari V. Niemi ja 3 muuta kaveri
Hyvää kesän jatkoa sinulle! Halauksia...
Eilen 9:47 · Tykkää


Erpo Heinolainen Kiitos kaikista spontaaneista keskusteluista, joita olen saanut käydä kanssasi, kun
olen nähnyt vihreän pallukan yössä nimesi edessä... Sillä minulle Facebook on nimenomaan
suunnittelemattomia kohtaamisia ympäri maailmaa olevien ystävieni kanssa, ei niinkään asioita...
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Kiitos myös viisaista kommenteistasi milloin kuvieni milloin tekstieni suhteen... Niitä jään nyt
paitsi... Siunausta ja hyvää kesän jatkoa Sinulle...
23 tuntia sitten · Tykkää


Jorma P.J. Jokela Niin, elämä on. Kaikkeen tottuu ja kaikesta tottuu poiskin. Piti ihan tarkistaa, että
on puhelinnumero on kännykän muistissa.
23 tuntia sitten · Tykkää


Suvi Veramo · Henkilön Hanna Graeffe ja 11 muuta kaveri
Osuvia kommenttejasi on ollut ilo lueskella. Ymmärrän ratkaisusi. Elämä on valintoja ja kaikella on
aikansa. Hyvää Facen jälkeistä eloa!
23 tuntia sitten · Tykkää


Ulla Rantanen Siunaavin ajatuksin kiitän kovasti fb-kaveruudesta.
23 tuntia sitten · Tykkää


Seppo Silasviita Hyvää kesän jatkoa Jaakko näemme sitten aina sillointällöin face to face, niinkuin
viimeksikin sanoit
23 tuntia sitten · Tykkää


Seija Vilander Ihan tmmärrettävä päätös, myös rohkea... Onneksi mm. kuviasi voi jatkossa ihailla
edelleen kotisivullasi. Mukavaa rauhalisen kesän jatkoa Kielistä!
23 tuntia sitten · Tykkää


Leena Kainulainen Kaikkea hyvää fb:n jälkeiselle elämällesi!
22 tuntia sitten · Tykkää


Pirjo Aalto Ymmärrettävää.. Mutta mukavaa kun tietää, että voi tavata face to face erilaisissa
tilanteissa. Hyvää kesää ja Siunausta!
22 tuntia sitten · Tykkää


Minna Wessman Os Lappalainen Hyvää kesän jatkoa sinulle !
22 tuntia sitten · Tykkää


Kaarle V. J. Kurki-Suonio Liityin feisbukkiin kokeeksi vain nähdäkseni antaako se minulle
tilaisuuden pysyä edes vähän perillä siitä, mitä läheisilleni kuuluu. Sen tehtävän se on täyttänyt ihan
kohtuullisesti. Lisäksi se onantanut minulle joukon mukavia uusia yhteyksiä.

FB ei ole ollut, eikä ole, minulle mikään julkisuuden tavoittelun väline. Se puoli FB:ssä on lähinnä
vähän kiusallinen. Vaikka olenkin suunnattoman itsekeskeinen ja omahyväinen ihminen, en ole
koskaan kuvitellut, että minun persoonani ja ajatukseni olisivat yleisemmin kiinnostavia ja
ansaitsisivat julkisuutta. Siksi en ole koskaan edes harkinnut mitään omia blogeja tms. Sitä paitsi se
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olisi aivan liian vaivalloista. Kirjoittelua on maailmassa muutenkin miljoonakertaisesti liikaa. Miksi
vaivata muita omillaan.

Julkaisujen tuottaminen on ollut aikanaan elämän välttämättömyys, turhaa ja tarpeetonta tietoa
sekin kaikki. Maailma ei siitä ole tullut yhtään paremmaksi. Sen, mitä muuten olen suurella vaivalla
kyhännyt, olen tehnyt, kun minulle on uskoteltu, että siitä olisi jollekulle hyötyä.

Yliopistolliset kotisivuni olivat aikanaan virallinen kirjanpidollinen välttämättömyys. Niistäkään en
ole pitänyt kunnollisesti huolta. Ne ovat sitten olleet eräänlainen kaatopaikka, jonne voin viitata
silloin harvoin, kun joku erehtyy kysymään ajatuksiani käsittelemistäni asioista. Ajattelen niistä
vähän niin kuin Sibelius palatessaan Kämpistä pikkutunneilla yhdessä Merikannon kanssa. Espalla
he kohtasivat kaupungin lantakuskin, joka kärräsi hevoskuormallista kaduilta koottua
hevosenlantaa, mutta vihelteki Oskarin kesäillan valssia. Oskari ypeänä: "Tuonkin minä olen
tehnyt." Johon Sibelius: "Älä ihmeessä, koko kasanko?"

Niinpä edelleen pysyttelen fb:ssä pääasiassa seuraten läheisteni elämää ja silloin tällöin, jos sille
päälle satun, tekemällä joitakin mitäänsanomattomia reunahuomautuksia. Jaakkoa jään kaipaamaan
odotellessani tässä hiljalleen poispääsyä.
22 tuntia sitten · Muokattu · Tykkää · 2


Marja Asunta Onnellista live-elämää!
22 tuntia sitten · Tykkää


Inkeri Latvus Mielenkiintoiset kannanottosi ja elämäsi jakaminen monella tavalla ovat
ilahduttaaneet ja rikastuttaneet - kiitos niistä. Kannatan fanisivun perustamista, koska kotisivuja
harvemmin eksyy katselemaan. Siunausta matkaasi.
21 tuntia sitten · Tykkää


Reijo Lamberg Sellaista se on, FB on helppo tapa saada tietää, mitä useille tutuille ja kavereille
kuuluu. Ei tarvitse etsiä eri kotisivuilta. Mutta suurin osa viesteistä on kuitenkin kovin lyhyttä ja
"pinnallista".
21 tuntia sitten · Tykkää


At-Hit Thiangtrong Kiitos, Jaska kaikesta!
21 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää


Reijo Lamberg Sinulla Jaska on ollut vaihtelevasti ja mielenkiintoista tekstiä. Olen usein ihmetellyt,
miten Sinä kaiken oikein ehdit. Kiitokset Sinulle kirjoittelusta. Jatkossa kurkkailemme
kotisivuillesi.
21 tuntia sitten · Muokattu · Tykkää


Joaniina Ketomäki Kuviasi on ollut ilo katsella!
21 tuntia sitten · Tykkää
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Kaarle V. J. Kurki-Suonio Lyhyet ja pinnallisetkin viestit ovat elonmerkkejä, joita kaipaa
läheisistään jaksaakseen elää.
21 tuntia sitten · Tykkää · 1


Maija-Kaarina Saloranta Tavataan sitten muilla foorumeilla. Kiitos perusteellisesta viestistäsi,
Jaska!
21 tuntia sitten · Tykkää


Marja Karonen Haikealta tuntuu...kiitos kun olit mukana!
20 tuntia sitten · Tykkää


Seija Leveelahti Voi ei, olen kiitollinen kuvistasi ja teksteistä, kiitos Jaakko
19 tuntia sitten · Tykkää · 1


Kari J. Hietala Ymmärrettävä ja hyvin perusteltu päätös, mutta harmillinen ensisijaisesti Fb:n
käyttäjien kannalta.
19 tuntia sitten · Tykkää · 3


Sinikka Zannoni · 9 yhteistä kaveria
Heippa Jaska ja nähdään
19 tuntia sitten · Tykkää


Tapio Tikkanen Hyvä Jaska ! Jaksamistaan kannattaa välillä päivittää näinkin.
18 tuntia sitten · Tykkää


Jani Hannula Harmillista, kun fb-päivityksiäsi on ollut mukava lukea.. hyvää kesän jatkoa!
17 tuntia sitten · Tykkää · 2


Asteri Saarikkomäki Hyvää jatkoa ja kiitos facebookkaveruudesta.
16 tuntia sitten · Tykkää


Mikko Larvala Hyvää kesän jatkoa, varmasti tapaamme muutoinkin
10 tuntia sitten · Tykkää


Sinikka Hämäläinen Hyvää elävän elämän jatkoa. Pitänee pistäytyä sivuillasi silloin tällöin.
10 tuntia sitten · Tykkää


Kaisa Ikävalko Ymmärrän täysin valintasi, Jaakko. Onneksi olkoon! Olen harkinnut samaa ja
karsinut jo paljon asioita pois, koska rajallisuuden tajuaa entistä paremmin eläkkeelle siirryttyään.
SUURET KIITOKSET kommenteistasi ja GOD BLESS! Muissa yhteyksissä jatketaan.
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10 tuntia sitten · Tykkää


Timo Malmi Kiitos fb-kirjoituksistasi! Onneksi esim. kotisivusi valokuva-arkisto kertyy ja jatkat
myös yhteiskoulun sivuston merkeissä. Tällaisia paikkakuntahistoriallisesti merkittäviä,
huippukiinnostavia sivustoja on Järvenpäässä valitettavan vähän.
8 tuntia sitten · Tykkää




Tarja Karhu Kiitän fb-kaveruudestasi. Onneksi uskomattoman kauniita valokuviasi voimme
jatkossakin ihailla omilla sivuillasi. Onnellista kesää sinulle ja läheisillesi toivottaen.

13 tuntia sitten · Tykkää



Aino Härkönen Kiitos kaveruudesta ja hyvistä neuvoista sekä opetuksista! Seuraan sitten koti- ym.
muita sivujasi...Siellä on kiinnostavia tietoja mm. Järvenpään historiasta ym.! "Kaikella on
määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla."

12 tuntia sitten · Tykkää



Matti Mankin Oli mukava seurata kuvia ja kirjoituksiasi fb:ssä. Täytyy siirtyä kotisivusi
seuraajaksi.

8 tuntia sitten sovelluksesta mobile · Tykkää



Satu Haaparanta Eihän meidän maailma mihinkään kaadu, vaikka FB.stä poistutkin... me nähdään
ja pidetään yhteyksiä muuten! Ihania ja opettevaisia kommentteja sekä huikeita kuvia jään
kaipaamaan... jotka siis toivon mukaan siirtyvät sinne omaan sivustoon!

8 tuntia sitten · Tykkää



Kirsti Saarela Haikealta tuntuu, mutta ymmärrän hyvät ja harkitut perustelusi. Hyviä vitsejä tulee
ikävä ja kuvia sekä nasevia kannanottojasi. Kiitos kaikesta. Nähdään!

noin tunti sitten · Tykkää
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Riitta Ali-Rekola Nähdään. Kiitos Kaikesta.

Eilen 12:03 · Tykkää



Riitta Ali-Rekola Onnittelen ratkaisuasi. Taidat viisastua ajan myötä. Itsekin olen miettinyt samaa.
Kommentoinnit ja sivusi olivat mukavaa luettavaa ja katseltavaa, mutta aikansa kaikella! Jos Salomo
kirjoittaisi tänä päivänä viisauksiaan, niin varmasti siinä lukisi "Aika on Facebookilla". Sinut tapaa muillakin
sivustoilla, kuten minutkin www.ali-rekola.fi

Kuvataiteilija Riitta Ali-Rekola

www.ali-rekola.fi

Eilen 12:03 · Tykkää · Poista esikatselu


