
Arnold Stenmon tarina: 
Keski-ikäinen Arnold asuu pienessä Yläkihlakunnan pitäjässä Vattulan eteläpuolella. 
Yläkihlakunta kuuluu Vattulan kuntaan.  
Arnold asuu mustan lihavan kissan kanssa pienessä rivitalonpätkässä. Hän on kiinnostunut 
tietokoneista ja erityisesti nettiradion lähettämisestä, sillä hän tapaa silloin tällöin pyörittää omaa 
Arnold´s Voice nimistä nettiradiota. Annetaan Arnoldin itsensä kertoa harrastuksistaan, ole hyvä 
Arnold! 
 
– Kiitoksia, kiitoksia! Tilasin tässä päivänä eräänä julkisen IP-osoitteen, pöljä kun oon, hehee… Laittelen 
systeemit kuntoon. Webpalvelin oli kyllä helppo juttu, sillä nyt mulla on ikioma kotisivu enkä ole sidoksissa 
mihinkään firmaan paitsi Internetoperaattoriin, mutta se on taas eri juttu. 
Muutama vuosi sitten mun webpalvelin oli out of order eli pois käytöstä, voihan paskat, ja sitten piti asentaa 
Windows 2000 Serveri uudestaan.  
Pitää yrittää pitää palvelimet kunnossa etteivät kuuntelijat kaikkoaisi. Huoltotyöt hoidan aamuyöstä… kylläpä 
haukotuttaa!  
Sitten yritin laittaa FTP;tä mutta Norton Personal Firewall softan jälkeen koneessa ei ollut kovinkaan paljon 
ylimäärästä vääntöä. Sitten kokeilin muita FTP softia joiden kanssa oli kyllä hommaa Huh, huh!  
FTP-serverin teko myöhästyi monella viikolla kun piti välillä itseään vetäistä nokkaan koska oli hermot 
kireällä… Heh, Heh!  
Sitten mä löysin (varastin!) jonkun koneenromun josta sain sitten paremman kokoonpanon palvelinhommiin.  
Pyysin kuuntelijoita ottamaan yhteyttä jos he tietäisivät, että mistä löytyisi halpoja emolevyjä sekä 
prosessoreita. Sitten yks Jean-Sixten otti yhteyttä ja hommasi mulle hienon prosessorin, jonka hän oli jostain 
hommannut (varastanut!).  
Sitten vihdoinkin sain FTP:n pystyyn, jota testailin jonkin aikaa. En vieläkään ole ihan varma toimiiko se 
100% mutta siltäpä vaikuttaa.  
No, sitten päätin pitää WEB-serverin päällä vuorokaudet ympäri ja aloin suunnitella parempaa Chat-paikkaa 
sekä katselin parempia Serveri-koneita. FTP-softat olivat valmiina odottamassa asentamista. 
Huh, Huh, sitten taas piti tyhjentää palvelin kun yritin asentaa Windows NT Serveriä, mutta eihän se 
tietenkään onnistunut. Tyypillistä!  
Oli jotain ongelmia asennusdisketeissä joten en kehdannut ruveta NT:n kanssa tappelemaan. Mulla oli 
pitkään käytössä 2000 palvelin koska parempia en löytänyt kirveelläkään.  
Sitten suunnittelin vielä Linux Peanutin web-serveriin, ihan vaan kokeilumielessä. Muut Linuxin versiot 
alkavat olla jo turhan kankeita. Kokeilemalla oppii, ei kai oppi ojaan kaada?  
 
Seuraavaksi tämä jätkä teki Peanutista CD-rompun, jonka sitten asensin palvelimelle, mutta aluksi  
Web-serverin logi oli melko hurjan näköinen ja oli pakko sitä vähän siistiä, jotta sitä ilkeäisi näytellä netissä. 
Jotkut hurjat vaan kehtaavat paukuttaa webpalvelimia Code Red hyökkäyksillä.  
Taas oli asetettu toisen verkkokortin IP ihan toiseen arvoon. Pitänee joskus tässä asentaa Linux…  
Kun vihdoinkin pääsi kokeilemaan Peanut serveriäni, niin silloin huomasin siinä joitakin kummallisia vikoja.  
En usko, että sitä kovinkaan usein kehtaa käyttää koska PPPoE;n asennus on yhtä vaikea kuin 
mulukunpeä… Hehhehhee! Jotkut väittävät, että Peanutissa olisi jo valmiina kaikenlaista työkalua 
krakkerointiin.   
Just nyt serverini pyörii ihan tyydyttävästi, käyttöjärjestelmä on Windows 2000 Server joka ei ole 
erityisemmin pettänyt, ei ainakaan vielä. Sivuja jakelee NetCruiser Web Server softa joka on kevyt ja 
näppärä yhden sivuston hoitamiseen. PC palvelimella on Linux Peanut kaiken varalta jos sitä alkaisi vielä 
opetella, mutta tuskinpa…  
Minulla oli myös niin kutsuttu download -sivu, jossa jakelin valokuvia sekä tarinoita, jotka joku Retkutsenko 
niminen tyyppi on pumpannut FTP:lleni. En tiedä mikä ihme sekin oikein on. IP:n mukaan se asuu, jossain 
Itä-Karjalan Anuksessa vai mikä Aunus se olikaan… kaikenlaisia tursakkeita sitä onkin…    
Sitten taas muuttelin sivustoani ja nyt siellä on jaossa tuon Retkutsenkon äänityksiä. Hän on viime aikoina matkinut meikäläistä ja perustanut oman nettiradion nimeltä Radio Itkelmä, jossa se aina änkyttää ja 
unelmoi jonkin Ninan perään. Sillä on joskus järjettömiäkin huulenheittoja. 
 
No, jaa… Voi olla että opettelen aamuyöllä tuota Peanuttia… (haukotus)  
Joo, sitten tein lisää näitä sivuja. Nyt on jakelussa hauskoja videonpätkiä eli bloopereita. Laitan koneista 
kuvia kun kerkiän... sivujakin alkaa olla ihan mukavasti, ja niitä tulee kokoajan lisää jos vaan mielenkiinto 
säilyy. Retkutsenkon kotisivut ovat todella valtavat joissa on vaikka mitä kakkaa… Hehhehhee!  
 
Olen laitellut sivuilleni kaikenlaista sälää videoita, ohjelmia ja musaa. Toivottavasti niitä myös joku haluaa.  
Pitää tehdä lisää sivuja, ettei Retkutsenko voita mua… Teen lisää sivuja, nyt vähän musavideoista ja 
laulajista tietenkin materiaalia tulee mukaan.  
Kylläpä nuo kräkkerit kehtaa pommittaa jotain Code Redin kaltaista paskaa tännekin asti. Noh, kaikenlaisia 
harrastuksia pitää kai olla. Mikä väkkee sitä onkaan!  



Sitten kun tein T.A.T.U. tyttöbändille omia englanninkielisiä sivuja jotka onnistuin löytymään hakukoneilla… 
ja sitten keräsin T.A.T.U. sivulleni aika paljon kaikenlaista materiaalia heiltä kuten musaa, videoita ja 
muutakin softaa… Sitten sivulla alkoi jengiä käydä lähes päivittäin… kivaa!  
Sitten aloin suunnitella uusia kotisivuja, että mistä voisin kirjoittaa.  
Retkutsenkon sivulla on todella paljon luettavaa. Sieltä löytyy muun muassa hirveen pitkä musiikkilista, 
runosivu sekä erotiikkasivukin…  
Sitten aloin seurata softa monitoria, jolla voi seurata kotisivun kävijöitä.  
Olen yrittänyt kissojen ja koirien kanssa löytää toisen softan NetCruiserin tilalle, se kun ei pysty muuhun kuin 
tavalliseen sivujen jakeluun mitään Script ja CGI tukea ei ole… 
T.A.T.U. sivuille lisäsin paljon uusia juttuja kuten lisää videoita ja musaa. Siellä on tosiaan alkanut käydä 
paljon porukkaa koska olen sitä mainostellut joka paikassa. Mainostelun olen oppinut Retkutsenkolta…  
 
Eräänä päivänä huomasin, että sivulla on käynyt niin paljon väkeä, että ne ovat hidastuneet. Sitten vaihdoin 
Serverisoftan uuteen. Uusi softa oli Web Site Server httpd32. Sitten tein T.A.T.U. sivuista toisen version. 
Sitten sain inspiraation tehdä kokoelmasivut jonne voisin kerätä videoita kuten haastatteluja.  
Joo, ja sitten poistin muun mp3 musan ja jätin vain T.A.T.U.;n biisit ja videot. Keräsin kaikenlaisia videoita 
paitsi en muiden bändien musavideoita, niitä löytyy aika helposti. Erään Alxheimers bändin sivut tekasin, 
jonne aloin kerätä bändin musiikkivideoita. 
 
Joskus tahtoo laiskottaa, ei juuri kehtaa ruveta millekään. Mietin jos muuttaisin sivujen rakennetta…  
Tässä kerran parhaan monitorin värit sekosivat, en tiedä miksi… Piti olla vielä huippunäyttö, ProView ja  
19 tuumaa, voihan kakat!  
Ei ihan heti uskoisi miten säälittävää on tehdä nettisivuja 15tuumasella näytöllä, kun on tottunut  
19tuumaseen. Vein näytön Elektroniikkataloon korjattavaksi jos sen voisi vielä korjata, ja siitähän tuli 
melkein kuin uusi!  
Tosiaan monitori toimii ihan mukavasti. Sitten aloin tekemään animaatiosivua, jossa välitin jonkin aikaa 
piirrosfilmejä. Ensin suunnittelin pornofilmien välittämistä, mutta siitä luovuin koska sivullani voi käydä   
Röllykkä Ry:n ohjaaja Ankki Anttila, joka on tähän asti kehunut sivujani taivaisiin, mutta todennäköisesti hän 
saisi melkoisen sätkyn jos löytäisi pornoa sivultani vaikka ne ovatkin mun yksityiset ja esittelen omia 
vehkeitäni... Hehehee!  
Jonkin aikaa sivultani pystyi imuroimaan muun muassa Aku Ankkaa, mutta sitten järkiinnyin ja lopetin 
tuollaiset laittomuudet. Lisäksi olen syöttänyt kotisivuosoitteita nettiin. Nyt on sivuilla käynyt todella paljon 
porukkaa. Kävijälaskurikin meni ympäri nollille, niin paljon kävijöitä…  
Sitten rupesin käyttämään toista www-softaa, jonka nimeä en nyt muista. Katon miten se toimii jos ei, niin 
vaihdan takaisin vanhan. 
Eräänä päivänä huomasin, että Tatu-sivullani on käynyt runsaasti venäläisiä, jotka ovat käyttäneet mun 
Serveriä hyväkseen, laittaneet linkit mun koneella sijaitseviin musa/video tiedostoihin. Niin no ei se mitään, 
taisivat lisätä mun Tatu-sivunkin linkin jonnekin.  
 
Sitten vein UPS laitteen olohuoneesta palvelinkoneen kylkeen Backup virtalähteeksi, Jean-Sixten lahjoitti 
tämän tuhottoman painavan vekottimen mulle. Kiitoksia hänelle!  
 
Hohhoijaa, silloin kun aloitin nettilähetykset, olikohan se vuosi 2002. En muista…niin aluksi mulla oli koeluontoinen radioasema nimeltä Arnoldin ääni, joka oli sekavampi kuin nykyinen Arnold´s Voice. 
Sitten kesti kuukausia ennen kuin radioni sai nykyisen nimen. Englantilainen nimi on parempi koska se on 
kansainvälinen, sillä joskus saatan puhua englanniksikin… Yes My Kuikelo, Hehhehhee!  
Nyt olen pelleillyt tämän Arnold´s Voicen kanssa parisen vuotta ja se on ihan kivaa, kunhan kuuntelijoita olisi 
enemmän. Muutaman lähetyksen jälkeen järkiinnyin ja lopetin kaikki musa- ja videojakelut. 
Radiolähetyksetkään eivät taida olla kovin laillisia, ei ainakaan musiikin soittaminen. Ei taida 
tekijänoikeussedät ja tädit eksyä mun kanavalle, niin hirveä taitaa olla tämä mun möreä ääni…  
Olen pyörittänyt demobiisejä ja olen pitänyt muutamia live-lähetyksenkin. Ihan hullua hommaa, vai mitä? 
 
2003 alussa keräilin demobiisejä radioni soittolistalle. Nyt niitä on jo viidellä CD-rompulla.  
Sitten sivulleni laitoin soman webbi-kamerankin.  
Ties monenko kerran olen asentanut softia uusiksi kun kertyi kaikenlaista sontaa joka vei turhaa tilaa.  
Kevättalvella 2003 sain viimeinkin uuden kokoonpanon; vanhan pöytäkoneen hoitamaan serverin hommat 
1g/256dimm ja pöytäkoneeksi kokosin ihan ite uusista ja vanhoista komponenteista melko tehokkaan 
koneen 2200+XP (1,8g) + 256 drr. HUH! Uuteen koneeseen asensin XP:n vaikka siitä en erityisemmin 
pidäkään. Ihan hieno Windows mutta vähän epäselvä, ja XP ei paljon salli mitään viilausta. Voi olla että 
laitan kaksitonnisen takaisin pöydälle! 
Olen päivitellyt näitä mun säälittäviä sivuja. Mulla olisi hyviä softia, mutta ei tiedä miten tämä juttu jaksaa 
kiinnostaa.  Joo, sitten olen jatkanut demojen keräilyä, niiden soittamista ja live-ohjelman tekemistä. 
Viimeksi mainittu on erityisen mukavaa, kun saa käyttää mielikuvitusta.  
 



Pikku hiljaa radiolleni tuli jopa vähän yli kymmenen kuuntelijaa, ja se tietenkin lämmittää vanhan  
Arnold-sedän sydäntä…  
Lähes joka päivä olen koettanut parannella sivujani. Useita kertoja mulla on ollut oma Chat-paikka 
kotisivullani, mutta aina vaan sitä on tullut päivitettyä niin, että se meni epäkuntoon kuten ne kuuluisat Kalle 
Kustaa Korkin munat, jos tässä ylipäätään huumori sallitaan.  
Demobiisejäkin on aina joku käynyt kuuntelemassa, ja se on tietenkin mukava juttu. Kun olin poistanut Tatun 
biisit, niin monen kuukauden kuluttuakin siellä kävi väkeä etsimässä biisejä. Ne poistin koska siellä alkoi 
käydä paljon venäläisiä. Ei mulla mitään venäläisiä vastaa ole, ihan mukavia ihmisiä, mutta kuitenkin poistin 
Tatun biisit koska alkoi pelottaa jos tekijänoikeusukot puuttuisivat asiaan, koska meikäläisellä ei ollut lupaa. 
Googlellakin on melkoisen pitkä muisti, joka opastaa Tatu musiikin metsästäjät mun sivulleni.  
Seuraan säännöllisesti CNN kanavaa, että tietäisin mitä jenkit milloinkin touhuaa. 
 
Jatkan tuota radiohommaa niin pitkään kun intoa riittää. Pitää katsoa miten saisi enemmän kuuntelijoita.  
Pitäisi yrittää houkutella kotisivulleni muun muassa Googlen älykkäät hakurobotit.  
Sitten sain vihdoinkin toimimaan radiota varten kaksi striimiä; oman modeemille ja laajakaistalle. Nyt vaan 
pitäisi vaan tulla kuuntelijoita.  
 
24helmikuuta 2003 sain valmiiksi oman Chat-paikan, joka toimii ihan tyydyttävästi, samalla vaihdoin  
www-palvelin softat Apacheksi. Radio pyörii mutta kuuntelijoita pitäisi saada.  
 
15maaliskuuta 2003 tein radiolleni uuden Chatin ja foorumin. Irakin laitonta sotaa odottelin jännittyneenä.  
Olin varma että se syttyy, mutta ei siitä sen enempää koska siitä on jauhettu aivan liikaa. 
Joo, sitten tilasin oman Domain osoitteen, joka on www.Arnoldsvoice.com. Nyt osoite Arnoldinaani.fi on 
historiaa.  
 
23maaliskuuta 2003 syttyi Irakin laiton sota, kuten ennustin. Nettipäiväkirjan pitotikin meinaa unohtua kun on 
nyt Arnoldsvoice.comin kanssa ollut vähän hommaa. Nyt pitää löytää kaveri tähän radiohommaan. Pitänee 
ottaa yhteyttä yhteen Pentti Lähdevirtaan, joka on oikea joka paikan höylä… Hänen lähettyvillä asuukin 
hyvin kaunis nuorinainen mumminsa ja ärhäkän sylikoiran kanssa. Koira ei tykkää miehistä, mutta eiköhän 
totu meikäläiseen...    
 
Hehehee, eräänä kevätpäivänä 2003 suutuin Windows XP;lle ja formatoin kovalevyn kokonaan… Arvaa 
muistinko kopioida tärkeät sähköpostit ja osoitteet ja muut jutut, saakeli! No, sama pää kesät talvet…  
No, leikin vieläkin tuon Arnoldsvoice.comin kanssa…  
 
 1.4.2003 Leikin vaan tuon radiojutun kanssa. Katson miten käy kun saan kotisivuni osoitteen esimerkiksi 
Googleen kun käyttää hakusanana nettiradio.  
Joopa joo, radioleikki jatkuu ja Demobiisejäkin kertyy hitaasti mutta varmasti. Tällä hetkellä biisejä on  
68 kipaletta. 
 
7.4.2003 Irakin laiton sota jatkuu ja Arnold´s Voice pyörii ja usein on käynyt niin, että kuuntelijoita on aivan 
liian vähän.  
Rupesin opettelemaan puheohjelman tekoa koska muuten voi tulla murheita Teosto juttujen kanssa, ja 
minulla ei totta totisesti ole haluja rikkoa lakia ja joutua telkien taakse.  
 
Eräänä päivänä olivat hermot kovilla kun ensin menivät Shoutcast äänikortit sekaisin, ja siinä meni noin 
4 tuntia ja sitten meni Internet-yhteys mykäksi. Soitin puhelinyhtiöön ja aivan kuten epäilinkin, siellähän se 
vika oli. Muutaman päivän kuluttua sitten Arnoldsvoice.com pyörikin puhtaasti demomusan voimin ja nyt 
tulee myös musavideot mukaan kuvioihin. Kumma kyllä demomusallekin näyttää olevat ehkä innokkaita 
kuuntelijoita… Heh!  
 
Sitten tuli Pääsiäinen ja Arnoldsvoice.comilla oli todellinen pääsiäisrieha. Söin paljon munia. En tietenkään 
koskenut tikullakaan mäkikotkan muniin, sillä ne haisevat liikaa mustamakkaralle, hehee!  
Kaikki tämä tapahtui suorassa lähetyksessä. Kuuntelijat, joita kutsun reikäpäiksi, kuulivat mässytystä kun 
vedin munia naamaani... Hehee!  
 
Sitten minä keksin yhden jutun; asensin palvelimeen toisen käyttöjärjestelmän jossa oli Windows Pro mutta 
siinä ei ollut Media Serveri softaa, ja kun tekisi mieli ruveta käyttämään MS Mediaa joskus, niin pitihän se 
vaihtaa Windows 2000 Advanced Serveriin, mutta sitten ei toimi Chat eikä Foorumi.  
MS Media on kuulemma vähän vaikeampi tapaus joten rupesin katselemaan muita mp3 codeckeja  
esimerkiksi ogg vorbis.  
 
 
 



2003 huhtikuun lopulla Arnold´s Voicen soittolistalla oli noin 120 biisiä ja lisäksi oli musavideoita.  
Pikku hiljaa radioni sai lisää kuulijoita. 
Tässä kerran pidin yhden haastattelun ja sitten esittelin muutaman videopätkän, mutta tietenkään radiossa 
ei kuva näy. Mjaa, pitäisi yrittää kehittää oma netti-tv… Eipä ollenkaan hassumpi idea. Nettipäiväkirjaa en 
ole monestikaan muistanut, ja se on pahasti jäljessä… Tyypillistä minua!  
 
Radiossa yötä päivää soi muutama omakustannus biisi, jotka olen ihan ite tehnyt tietokoneen avulla.  
Sitten laitoin jakeluun muutamia lyhytelokuvia jotka ovat pääasiassa Chaplineja.  
Jos olet elokuvien ystävä, niin tutustu ihmeessä Acid Kinon tuotoksiin, josta voit imuroida laillisesti ilmaisia leffoja, jotka on käsikirjoittanut joku The JT. Kuka lieneekään… 
 
3.6.2003 No, se on varmaan kesä kohta? Ainakin näyttää vähän siltä. Nettiradio pyörii vieläkin. Nyt vihdoin 
sain valmiiksi kunnollisen webpohjaisen chatin.  
 
10.6.2003 No nyt taitaa olla sitten se kesä, vettä tuli eilen ihan koko päivän kuin saavista kaataen.  
Naapuriin syntyi vauva, ei ainakaan vielä häiritse koska olen semmoinen yökyöpeli. 
 
19.062003 Olen nyt pelleillyt näitten koneiden ja kalusteiden kanssa. Tilasin johdon makuuhuoneesta 
olohuoneeseen ja kärräsin sitten kaikki koneet sinne ja mööpelit makuuhuoneeseen. On muuten aika oudon 
näköinen olohuone meikäläisellä. Joku kaunis päivä laitan nettikameran kuvaamaan paikallista pihaelämää. 
Valitettavasti paikallinen pyromaani on jo lusimassa, niin mitään hirveen jännää ei ole kuitenkaan luvassa, 
mutta silloin tällöin pihalla saattaa yks blondityttö viuhahtaa alasti kun sillä on riisuutumiskohtauksia  
 
25.6.2003 Nyt tuli kunnolliset kesäsäät, vihdoinkin! Oikeastaan mä en ole mikään ulkoilmaihminen kun aina 
keksin sisähommia…  
Arnold´s Voice pyörii ja Acid Kinon jätkiltä tuli yksi uusi pätkä, suosittelen lämmöllä! Ostin serveriin lisää 
muistia; 256megaa Dimmiä joka maksoi kokonaisen 55euroa. Sitten vielä uusi kovalevy pitäisi hankkia, joka 
Elektroniikkatalossa maksaa noin 100euroo. Ei ole mikään halpa harrastus…  
  
3.7.2003 Aurinko paistaa ja on helkkarin kuuma… Kaksitonninen Serveri pyörii vieläkin… 
Kun sitten Windows2000 palvelin menee mäsäksi, niin sitten olen kyllä kusessa. Kattelin vähän FTP-palvelin 
ohjelmistoja, tekisi mieli FTP-palvelinta... 
 
8.7.2003 Laiton serveriin FTP:n. Se on se käyttöjärjestelmän oma FTP-ohjelma. Nyt vaan pitäisi saada se 
ulospäin toimimaan, LANissa se toimii varmasti. 
 
12.7.2003 Nyt on siis FTP-palvelinkin, portti piti vaihtaa kun 21 ei oikein toiminut…  
 
20.7.2003 Aurinko paistaa ja on aivan liian kuuma. Mikään ei huvita, tulisi edes sade, niin lämpötila tippuisi 
vähän. Jaa, nettiradioni toimii vielä mutta en tiedä kuinka kauan… 
 
23.7.2003 Ukkoset kiusaavat kun koneiden kaapeleita saa repiä irti melkein jatkuvasti. Tänään tuli taas viisi 
demobiisiä. Nykyään oon ruvennut pitämään kaksi tuntisia live-lähetyksiä, niitä on monikin erehtynyt 
kuuntelemaan… 
 
3.8.2003 Hyvänen aika kun on ollut kuumat ilmat, tulisi edes kunnon ukkonen, niin voisi helpottaa vähän. 
6.8.2003 Nyt alkaa jo helpottaa. Olen ollut huonossa kunnossa (krapula), niin nettiradiota en ole jaksanut 
pitää… Nyt on jo parempi kunto. Pitää yrittää välttää viinanjuontia.  
Taas meni serveri uusiin puihin, asensin koko systeemin uudestaan. Olin unohtanut suojauspäivitykset ja sehän on melkoinen virhe. No, onneksi joku viisas osasi auttaa saksalaisella Funktionieren.net sivulla kun 
huutelin siellä Hilfeä. Nyt en varmasti unohda suojauspäivityksiä… Tuon saksalaisen harrastajapalvelimen 
löysin erään saksattaren kautta, joka oli erehtynyt kuuntelemaan lähetyksiäni ja sai idean alkaa mainostaa 
tuotteitaan radiossani. Hän omistaa täällä Vattulassa tekstiilifirma Vivi's Designin.  
 
29.8.2003 Jee, meinaa välillä unohtua tämä nettipäiväkirja. Nyt on sitten Arnold´s Voicella oma irc-kanava 
(#arnoldsvoice). Tein pari webpohjaista chattia niin ei ole pakko olla edes mitään mIRC-ohjelmaa. Nettiradio 
jatkaa toimintaa ja saa koko ajan lisää kuuntelijoita…  
 
1.9.2003 Peruin tämän illan lähetyksen. Lauantaina juhlin tosi rankasti ja sitten sunnuntaiaamuna oli hirveä 
jälkitauti…  
 
3.9.2003 Syksy tulee rymisten ja illat ovat pimeät, joten radiota pitänyt. Nyt alkaa löytyä yleisöäkin ja 
Chattiinkin niitä eksyy nykyään. 



10.9.2003 Perhana, netti on ollut pimeänä koko päivän yöstä asti ja ei edes yritä avautua. Viime yönä oli 
kuulemma huoltotauko!  
 
16.9.2003 Syksy saapuu ja ei ole muutakaan tekemistä, kuin nettiradion juontamisen… Vakituisia 
kuuntelijoita on löytynyt 5-7, että ihan yksin ei tarvitse puhella. Uusien demojen kerääminen ei hirveästi 
innosta mutta eiköhän tuokin ongelma helpotu… 
 
19.9.2003 Yöllä oli kamala ukkonen, rakeitakin tuli, ihme kyllä kun sähköt ei katkennut, epänormaalia täällä 
päin. 
Nyt löytyi ensimmäinen monella nimellä esiintyjä kuuntelijoiden joukosta. Mitä väkkee sitä onkaan! 
 
 21.9.2003 Nyt on ruvettu väittämään, että joku syöttää Arnold´s Voicea Torniossa ulaverkkoon. En tiedä 
olisiko totta jos olisi niin, miksi ja miten? Mitä väkkee sitä onkaan!  
 
 23.9.2003 Viime yönä oli myrsky ja ukkostikin, totta kai sähköt menivät poikki. Windows 2000 palvelin ei 
kestä yhtään sähkökatkoja, että oli melkoinen homma saada kone kunnolla uudestaan käynnistettyä. 
 
26.9.2003 Syksy on saapunut ja kun ei ole parempaakaan tekemistä niin jatkan tuon nettiradion 
pyörittämistä. Laitoin nyt linkin kotisivulleni, että nettikansa pääsee tutustumaan meikäläiseen…  
 
28.9.2003 Sunnuntai ja ei mitään tekemistä, mitä nyt chatissa lojumista. No ainakin mun elämä on tyhjää 
täynnä, pillua pitäisi saada, mutta mistä ihmeestä sitä saisi…  
 
29.9.2003 Päivittelin sivuja, omia ja Arnold´s Voicen.  
 
6.10.2003 Yhdeksäntoista tuuman monitori odottelee pöydän vierellä säätöön pääsyä. Monitorin kuva on tumma kuin neekeri-Lasse, jos tässä ylipäätään huumori sallitaan.  
Jos tv-asentaja saisi tuosta putkesta kirkkaamman kuvan irti, niin se olisi melkoinen ihme. Jos tuo ei 
korjaudu, niin ostan 15 tuuman litteänäytön. 
 
14.10.2003 Monitori on vieläkin korjattavana, en usko että siitä voisi saada kunnollisen näytön josta näkisi 
jotain. Tein radiolleni oman selain IRCin. Jätin vanhan toimintaan koska niin moni valitti ja haukkui selain 
IRCkin pataluhaksi… 
Räkätauti tuli meikäläiseen. Radiossa oli muutaman päivän tauko kun oli syyslomavieraita.  
19tuuman näyttö on vieläkin korjaajalla, ei korjaannu varmasti… 
 
31.10.2003 Räkätauti helpottaa! HUH! Ostin yhden romu pöytäkoneen, Pena100, ajattelin että voisi opetella 
palomuurin tekoa, ja sitten varmasti krakkereita ottaa pattiin kun ei pääse mun koneelle   
 
16.11.2003 Radiohommat jatkuvat! Jatkan itseni hulluksi mainostamista. #arnoldsvoice ircnet -kanava toimii 
yllättävän hyvin, kuulijoita on yleensä pikkuisen toista kymmentä. Se tuntuu turvalliselta kuten ohjaaja Ankki 
tapaa sanoa!  
 
 21.11.2003 Ihmeitä tapahtuu vieläkin! Vasta nyt otin rikki menneen ja korjatun näytön käyttöön. Vaikuttaa 
siltä että monitorin kuva olisi hiukan kirkastunut. Tilasin itselleni joululahjan, semmoisen Midi Keyboardin. 
Katsotaan jos oppisin soittamaan sillä. Olisi todella hienoa jos ihan ite tekisin radiolleni tunnarin!  
 
24.11.2003 Lunta pyryttää mutta pakkasta ei ole. Sehän on hyvä juttu kun ei tarvitse paleltua!  
Arnold´s Voicesta näyttää tulevan 20+ nettiradio, no katsotaan nyt miten äijän käy.  
Webkamera jonka ruuvasin ulkoseinään pelaa vieläkin.  
  
28.11.2003 Funktionieren.net serveri siirtyi icecast2 serveriin ogg vorbis;in codecia hyödyntäen. 
Valitettavasti en ole huomannut mitään selvää parannusta äänessä…  
 
30.11.2003 Potuttaa kun Windows2000 serveri oikuttelee ja se joululahja ei ala tulla. Palvelimelle pitäisi 
saada uusi kovalevy, niin voisi alkaa suunnittelemaan Windows2003 serveriä. 
 
3.12.2003 ADSL:ää ei ole todellakaan tehty serveri käyttöön. Tänään menivät sähköt ja 
uudelleenkäynnistyksessä meni kolme varttia. #arnoldsvoice -kanavalta oli hävinnyt operaattorinoikeudet.  
 
7.12.2003 Joulu lähenee uhkaavasti. Nyt laittelin myös anonyymi FTP-serverin jota kuka vaan saa käyttää 
miten hyväksi näkevät, kuitenkaan en rupea levittämään mitään sontaa.  
 



9.12.2003 Odottelen innolla sitä joululahjaa eli midi-keyboardia jonka tilasin itselleni.    
 
12.12.2003 Eilen tuli vuosi täyteen tätä radioleikkiä. Keyboard tuli sitten lopultakin. Aika hieno vaikka en 
osaakaan sillä soittaa. Kissa on ruvennut syömään aivan hirveitä määriä raksuja. Varmasti syö enemmän 
kuin minä. 
  
15.12.2003 Lopultakin se Jean-Sixten löytyi! Hän asuu pohjois-Jämtlannissa Ruotsissa pienessä Hallonbon 
kaupungissa joka on Vattulan ystäväkunta. On kuulemma Lottomiljonäärin poika ja hänen isänsä omistaa 
halpa hinta lentoyhtiön.  
 
Arnold´s Voicen kuuntelijat ovat ruvenneet katoamaan. Tosin eilen pidin taas vapaa illan, nukkuen… Oli 
kuule erittäin hyvä nukkua!  
 
18.12.2003 Joulu saapuu uhkaavasti. Ostin PC-romua, serveriin verkkokortin ja pöytäkoneeseen TV-kortin. 
Teki kamalasti mieli ostaa ulkoinen äänikortti mutta oli niin kamala hinta, että jäi ostamatta. Hohoijaa, 
varmasti äänikortit vielä halpenee.  
Istun koneella tekemättä mitään mielekästä, katson välillä CNN:ää tv-kortilla ja kuuntelen musaa tyhjäpäisen 
apaattisuuden vallassa, niin ja hyvää joulua! 
  
23.12.2003 Joulu on ja ihmisillä hyvä tahto, totta kai! Ulkona on siankylmää!  
Voihan perhana, olisipa jotain mielekästä tekemistä. Ei ihme, että joulun aikaa tehdään paljon itsemurhia… 
mutta siitä taidan nyt vaieta koska tässä kerran radiossani pidin itsemurha teemaillan ja heti yksi 
kuuntelijoista hätääntyi ja luuli mun hautovan itsaria, mutta sellaista en tee, sillä elämä on hyvin arvokas, ja 
itsemurha on syntiä! Olen kuullut yhdeltä Guntherilta, joka harrastaa spiritismiä, että hänen paras kaveri teki 
itsarin vuonna 1995 ja joutui helvetin laava-altaaseen.  
  
1.1.2004 Taas alkaa uusi vuosi. Järkyttää miten tämä aika juoksee. Jatkan huonojen sivujen päivitystä! 
 
 4.1.2004 Arnold´s Voice sen kuin porskuttaa, vaikka yleisöä on välillä tosi säälittävän vähän. 
Naapurikanava Radio Luonto-Lolita lähettää liveä vain tiistaina, torstaina ja lauantaina. Siinä anonyymi 
juontaja DjAway lueskelee pätkiä pornosivuilta ja väliin nauraa hirnahtaa! Kanava soittaa myös Suomiseksi 
biisejä!  
 
5.1.2004 Nyt sitten eräs Dirty Hardén alkoi käyttää mun www-serveriä hyväksi.  
Hardén pyörittelee Radio Vinyyli nimistä nettiradiota. Muutkin saavat laittaa mun palvelimelle nettisivut ihan 
ilmaiseksi, niin ihana ihminen minä oon. 
 
9.1.2004 Joku afrikkalainen on alkanut kuuntelemaan Arnold´s Voicea. Voisi olla ihan kunnon jäbä kun ei 
suutu edes mun puheista ja sehän on joskus aika vaikeata, siis suuttumatta pysyminen.  
 
13.1.2001 Minä vaan sekoilen päivien kanssa… Vietin perjantaita vaikka olikin maanantai.  
ihme kyllä IRC-kanavalla muutamat roikkuvat vaikka aina ei juttu lentäisi, pysyvät nettiradio juttujen vuoksi, 
luulen ja toivon.  
 
19.1.2004 Olen tehnyt muutaman wap-sivun, ja sieltä on helppo hakea esimerkiksi soittoääniä ja taustoja 
ihan ilmaiseksi. Ajattelin että kun taustat ja soittoäänet ovat niin kalliita niin teen oman hakupaikan.  
Wapin avulla niitä on helppo hakea täältä wap.arnoldsvoice.com. Tämä juttu ei konetta paljon rasita. 
Kannattaa tsekata usein, sillä kamaa tulee koko ajan lisää. 
 
23.1.2004 Saisi olla enemmän kuuntelijoita. On ollut vajaa kymmenen kuuntelijaa.  
 
26.1.2004 Nyt loppui sitten ensimmäinen aikakausi; nyt Arnold´s Voice ei enää levitä Acid Kinon elokuvia tai 
demobiisejä, myöskin demobiisien soittelu loppuu. Arnold´s Voice nettiradio jatkaa live-lähetyksiä samaan 
tapaan samaan aikaan 20:00–22:00. 
 
28.1.2004 Tämä on sitten tärkeä päivämäärä. Päätin että ruveta säästämään rahaa Macintoshin ostoa 
varten. Päätin että ostan kalliimman version e-Macin, jossa on se polttava DVD asema. Nyt pitää ruveta 
säästämään kovasti. Nyt en siis osta karkkeja, perunalastuja sekä tietokonelehtiä.  
 
2.2.2004 Nyt on tullut kaksi Troijan-hevosta aivan peräjälkeen. Ihmettelin kun serveri oli uudelleen 
käynnistellyt itsensä… Ei niillä kusiturkeilla ole parempaakaan tekemistä kun pitää kiusata toisia. Olisi kai 
noille parempaakin tekemistä tarjolla, palkkahommia, jos nuo ei ole sitten maksettuja viruksia. 
 



6.2.2004 Arnold´s Voice jatkaa muut sitten lopahtivat. Demoradio lopetti ja myös Acid Kino elokuvat 
häipyivät jakelusta. DjAwaysin kone rikkoontui joten Radio Luonto-Lolitaa ei aivan heti tulekaan.  
 
9.2.2004 Tein aika rankkaa päivitystä. Palautan Luonto-Lolitan linkit heti kun DjAway saa koneensa kuntoon. 
 
17.2.2004 Luonto-Lolitan kone tuli kuntoon ja sieltäkin kuuluu jonkinlaista säkätystä. Olisi kiva tietää kuka on 
kyseisen radioaseman takana. Kummallinen salanimi; DjAway.  
 
25.2.2004 Laiton oman kuvan ihan etusivulle, jotta kävijät saisivat nauraa makeasti…   
Olen yrittänyt keksiä tapaa millä saisi monta eri esiintyjää netin yli samaan aikaan samaan lähetykseen, 
siinäpä pähkinä purtavaksi.  
  
5.3.2004 Tekisi mieli uutta webbi-kameraa mutta nyt on se Macintoshin säästö, että taitaa jäädä se.  
Voi olla että otan vanhan kameran takaisin sisälle, jos vaikka alkaisin tehdä ikiomaa pornofilmiä.  
Voisin hieman runkata ja sitten miksailla niin, että näyttäisi siltä, että mukana olisi hemaiseva tyttö. Mulla 
olisi tuolla komerossa naisten peruukki, joka oli jäänyt entiseltä asukkaalta.  
 
7.3.2004 Tuolla #arnoldsvoice Chat-kanavalla silloin tällöin tahtoo kokoontua humalaisia nuoria, jotka 
kännipäissään lähettelevät roskapostia… Kerrankin he lähettelivät presidenttiehdokas Matteus Oldiesin  
vaalimainoksia jokaiseen sähköpostiosoitteeseen joka heille oli eteensä sattunut.  
En tiedä, että pitäisikö niitä alkaa potkia ulos vai muuten vaan haukkua? Tässä hiljattain eräs Santra 
Puustinen perusti oman Chat -kanavan mutta eipä siellä ketään taida olla. 
 
9.3.2004 Jotain tekemistä pitäisi kai keksiä. Muutan vähän radiopolitiikkaa; ei enää mitään typeryyksiä 
ircissä ja laitan enemmän sitä musiikkia jota minä haluan kuunnella. Jos porukka lähtee niin siitä vaan, 
puhun sitten vaikka kahdelle uskolliselle kuuntelijalle…   
  
14.3.2004 Pitää ottaa pankista pienen lainan ja ostaa rapsauttaa Macintoshin ja kunnon näytön! Kone jota 
olen ihaillut pitkään, on Power Mac G5! Äärettömän hieno vehje, ja tietenkin litteä näyttö…  
Tänään löysin takaajan, että tästä se lähtee. Huomenna menen pankinjohtajan puheille. 
 
15.3.2004 Laina myönnettiin, tilasin koneen alustavasti, odotan puhelua jossa sovitaan koneen 
toimituksesta. Olisi kiva jos se tuotaisiin kotiovelle.  
 
17.3.2004 Tilasin sen Macintoshin näyttöineen. Kone kootaan toiveitteni mukaan, ja se voi kestää 
useamman viikon. Sen tilasin Elektroniikkatalosta, joka on Vattulan ydinkeskustassa Asiakaskadun varrella.  
 
18.3.2004 Ostin Creativen MP3-soittimen, jossa on ihmeen hyvä ääni. Rupesin muuntamaan CD-levyiltäni 
musiikkia MP3-muotoon. Joku kerta voisin soitella muutaman kipaleen Arnold´s Voicessakin.  
 
22.3.2004 Domainin tilaus päättyi, ja tilasin uuden domainin; Power.com. Nyt siirtyi Arnold´s Voice pienelle 
tauolle. HUH!  
 
30.3.2004 Elektroniikkatalosta ilmoitettiin, että Macintoshini on saapunut! Hain sen huomenna.  
 
31.3.2004 Tänään kävin lääkärin tarkastuksessa ja samalla hain Macintoshini.  
 
1.4.2004 Nyt on se kone asennettuna ja toimii kuin rasvattu salama.  
 
11.4.2004 Olen istunut koneen kanssa muutamia tunteja ja alan päästä vähän selville mitä olen ostanut!  
Vakaa kuin lampun jalka, jos tässä ylipäätään huumori sallitaan.  
 
13.4.2004 Macissa saisi olla polttosofta, jolla voisi poltella DivX leffat DVD muotoon. Toast6 voisi olla 
sopiva, mutta mistä ihmeestä sen voisi ostaa?  
  
19.4.2004 Kesä saapuu kovaa vauhtia. Nettiradio on tauolla, en tiedä kuinka pitkään. Lähettämishalut ovat 
minimissä kun kuuntelijoita on vähemmän ja vähemmän.  
 
29.4.2004 Kevät näyttää jo saapuneen, kamalan komea ilma tänään. Yritän perustaa #rollykka irc-kanavaa 
IRCnettiin. Muutama on käynyt kurkkaamassa mutta muuten ei ole väkeä löytynyt.  
Röllykkä IRCin ideana olisi tiedottaa apuvälineistä joita vattulalainen apuvälinefirma Röllykkä KY markkinoi.  
#arnoldsvoice kanava toimii vieläkin. 
 



8.5.2004 Joo, komia kesäinen päivä. Kissa on taas ryhtynyt kulkemaan metsillä kun lumet sulivat ja jyrsijöitä 
on helpompi löytää.  
 
19.5.2004 Kaikki DVD elokuvien kopiot eivät mahdu DVD-levylle. Pitänee etsiä Maciin DVD-kopiointi softa. 
 
30.5.2004 Koulut loppuvat ja aurinkokin paistaa välillä. Nyt se kesä taisi tulla. Tänään paisteli aurinko ja oli 
muutenkin hieno ilma.  
 
8.6.2004 Nyt se hullutus taas alkaa. Arnold´s Voice Live lähetetään joka ilta kello 20:00. Tänään on Special 
lähetys ja se on sitten villiä menoa koska lähetykseen varattu myös juomapuolta kuten esimerkiksi kahvia. 
 
11.6.2004 Arnold´s Voicen musiikki tulee olemaan kitarapainotteista, ei siis tule olemaan mitään Rappia ja 
hiphopia.  
 
14.6.2004 Oi, oi, Arnold´s Voice Livellä menee aika huonosti. Funktionieren.net sivulle änkeää paljon pikku 
naperoita lähettämään omia radioasemiaan, ja ne soittavat soittolistoja jotka ovat oikeastaan kiellettyjä.  
Arnold´s Voice Livellä on kuitenkin muutama vakiokuuntelija. Pitäisi löytää apujuontaja, mutta tuskinpa 
kukaan viitsii ruveta moiseen hullutukseen. Pentti Lähdevirrallakin on paljon hommia kun hän on töissä 
Karkkimaa makeiskaupassa Jumilan pienteollisuusalueella.  
 
17.6.2004 Avasin IRCnetiin #rollykka kanavan, jos sinne tulisi vaikka joku. Olisi kiva rupatella ihmisten 
kanssa jotka tarvitsevat lahjakkuuksia tukevia apuvälineitä.  
 
24.6.2004 Saakeli kun serveri ei oikein pelaa, tai se ei saa dataa liikkumaan kumpaankaan suuntaa 
kunnolla. Huomenna ostan toisen verkkokortin serveriin. 
 
27.6.2004 Juhannus meni ohi, olin yksin kotona kissan kanssa. En pitänyt edes Live-lähetystä. Katsotaan 
tämän nettiradionkin kanssa. Pitäisi kai keksiä jotain muuta kun tuo Arnold´s Voice ei oikein kiinnosta 
ketään. Aika aikaansa kutakin sanoi pässi kun päätä leikattiin…  
 
19.7.2004 Aurinko paistaa. Rupean tekemään sivut Netscapen Composer ohjelmalla koska sellainen löytyy 
myös Macille.  
 
6.8.2004 Nyt sain Macintoshiin Photoshopin ja Makromedia Dreamweaverin. Pitää opetella käyttämään 
noita ohjelmia.  
 
7.8.2004 No nyt Macilla on semmoiset ohjelmistot että paremmista ei ole väliä, Office2004, Photoshop ja 
Makromedia. Nyt vaan opettelemaan niin PC-koneet saavat olla ihan rauhassa. 
 
13.8.2004 Tänään oli pitkästä aikaa Arnold´s Voicella live-lähetys, en tiedä onko huomenna. Pitänee uudista 
sivujani. Lopetin FTP-palvelimen pitämisen koska sitä käytettiin niin vähän. Käytän jos tarvetta ilmaantuu. 
Tein nettipäiväkirjasta uudet versiot, tekstit ovat ihan samat mutta koodi on uutta ja senhän huomaa.  
 
19.8.2004 Eilen tein merkittävän päätöksen, alan säästämään rahaa iBook Macin ostoa varten.  
12tuumanen iBook maksaa alustavasti 1288 euroa, Että siinä onkin säästämistä kun muistetaan mun pienet 
tulot. 
 
23.8.2004 Kävin tietokonekauppa Webshopissa kyselemässä iBook+WLAN kortin hintoja. Ne maksavat 
1330 euroa. Että säästämistä on vielä paljon.  
 
16.9.2004 Eilen laittelin oman Netti TV:n pystyyn Shoutcast softan avulla. Ensin virittelin nettikameraa ja 
sitten syötin ulos tv-ohjelmaa tv-kortin avulla. Ääntä en saanut vielä pelaamaan, mutta katsotaan hiukan 
myöhemmin. 
 
19.9.2004 Netti TV toimii kuin ajatus, kaistaa vain ei ole tarpeeksi, nyt katselijoita voi vain 4. 
 
23.9.2004 Nyt olen testannut MediaPlayer formaattia nettiradion lähetysmuotona.  
 
23.10.2004 No niin tänä iltana 20:00 tuli Live-lähetys pitkästä aikaa. Laitoin uuteen serveriin radiosoftat. 
Kuuntelijoita oli vain kourallinen.  
 
23.11.2004 Arnold´s Voicella on ollut nyt parina iltana kahden tunnin Live-lähetys, katsotaan jos 
radiotoiminta alkaisi vähitellen lisääntyä. 
 



30.12.2004 Pidin tänään Live-lähetykset pitkästä aikaan. Alan soittamaan kaiken musan Macilla kun PC ei 
aina kestä kovaa rasitusta.  
 
2.1.2005 Uusi vuosi ja uudet kujeet! Opettelen tekemään täydellisiä kopioita DVD-elokuvista. DVD-elokuva 
ei mahdu koskaan yhdelle levylle, joten on pakko laskea MPEG:n videon Bitratea.  
 
7.1.2005 Taidan pitää liven tänään kello 18:00, eilenkin oli samaan aikaan.  
 
27.1.2005 Laitoin TV-kortin pöytäkoneeseen, kun oli semmoinen hyllyn päällä. Voisi koettaa laittaa 
Macintoshiinkin jos uskaltaisi… 
 
3.2.2005 Tekisi mieli alkaa tehdä jotain uutta sivustoa mutta en keksi mitään aihetta. Näitä vanhoja sivujen 
ylläpitoa ei voi oikein lopettaa kun näihin on pannut aika paljon työtä. 
 
14.2.2005 Huh kun minulle tulee paljon Spammia! Joku filtteri pitäisi keksiä tuohon ongelmaan. 
 
19.2.2005 Tilasin tänään digitaalikameran, joka on Kodak CX 7330 + 512mega SD muistikortti. Hieno vehje! 
 
22.2.2005 Olen päivittänyt omaa sivustoa, on kyllä hiukan vaikea keksiä sisältöä näihin nettiradio sivuihin. 
 
2.3.2005 Kevät tulee ja minä vaan istun sisällä koneiden ja kisulin kanssa. Tulisi se kamera kun kohta tulee 
hiihtolomavieraitakin. Heistä saisi monta hyvää kuvaa! 
 
9.3.2005 Vieraat tulivat ja menivät mutta digitaalikamera ei ehtinyt mukaan. 
 
13.3.2005 Vaihdoin kameran merkin toiseksi Canon Powershot A400.  
 
17.3.2005 Ostin eilen radiopuhelimet. Virittelin toista. Voi olla että ollaan äitimuorin kanssa ainoat 
radiopuhelin harrastajat täälläpäin. Odottelen yhä sitä digitaalikameraa… 
 
22.3.2005 Verkkokaupasta ilmoitettiin eilen että ovat laittaneet kameran ja muistin postiin, lopultakin! Toivon 
että kerkiäisi jo täksi päiväksi kun huomenna tulee vieraita. 
 
23.3.2005 Tänään tuli se kauan odottamani digitaalikamera, valitettavasti en ehtinyt vieraita kuvaamaan kun 
en osannut sitä käyttää. Illalla meni pari tuntia ennen kuin uskalsin painaa sulkijan nappia ihan pohjaan asti.  
 
1.4.2005 Tänään minä täytän 40 vuotta ja päätin, että Arnold´s Voice lopettaa kaiken radiotoiminnan. 
Mielenkiinto lopahti totaalisesti ja muukin PC harrastus kärsii samasta taudista. Vain Macintosh jaksaa 
kiinnostaa.  
 
19.4.2005 Ostin eilen Xboxin! Ehkä oli pikkusen heräteostos! Ostin myös yhden pelin, Call of Duty Free, 
joka on semmoinen salakuljettajapeli, jonka eräs Jean-Sixten on tehnyt. Yllättävää kun hän on noin taitava 
pelin tekijä! Poistin nettikameran sivustolta, näköjään hidastaa serveriä turhan paljon. 
 
24.4.2005 Lisää rahan menoa; ostin Bluetooth USB-kalikan. Sillä on kätevä siirtää tiedostoja tietokoneiden 
välillä. Ostin Jean-Sixteniltä uuden Xbox pelin, joka on Suuri seksipeli jossa pitää etsiä tytön G-piste. Turhan 
kallis eli 65 euroa!  
 
18.7.2005 Oli muuten pari Arnold´s Voicen Live lähetystä viikonloppuna, mutta ihan vaan ajan kuluksi.  
En tiedä miten käy tulevaisuudessa lähetysten kanssa. 
 
21.7.2005 Ostinpa eilen uuden ja kalliin 50 euron mikrofonin joten ei kai tässä voi muutakaan kuin pitää 
näitä lähetyksiä, ainakin jonkun aikaa. Kaikesta päätellen Arnold´s Voice Live heräsi henkiin. 
 
1.8.2005 Siskon porukka oli käymässä muutaman yön, tietenkin hänen lapset valtasivat kaikki koneet.  
Onneksi Macintosh on hieman sivussa, etteivät he koskeneet siihen.  
 
17.8.2005 Tässä hiljattain ostin kaksi somaa nettikameraa sekä yhden monitorin. Aloitin vuorokaudet ympäri 
kuvan syöttämisen jotta ihmiset saisivat enemmän nauraa.  
Kyllä siellä aina joku käy katsomassa minun nettikameraa. Nyt ei siis kannata olla munasillaan eikä 
harrastaa mitään runkkuhommia, tai muuten kuvat voivat joutua pornosivuille tai pahamaineiselle Ylilauta.fi 
sivustolle.  
 



28.8.2005 Nyt siirsin tämän nettipäiväkirjan etusivulle, jotta te hyvät lukijat voisitte helpommin lueskella 
minun tekemisiäni, jos siis kiinnostaa.  
 
30.10.2005 Minä onneton istun kissani kanssa tietokoneiden edessä, ja yritän keksiä jotain tekemistä. 
 
3.11.2005 Todistettavasti kaksi lukee tätä nettipäiväkirjaa, ei voi muuta kuin keksiä jotain kirjoitettavaa. 
Ainakin talvi saapuu ja pimeät illat. Siankylmää!  
 
6.11.2005 Olen harkinnut jos ostaisin (varastaisin) ostaisin sellaisen halvan kämmentietokoneen. Jos 
laittaisin vaikkapa Linux käyttöjärjestelmän siihen. Tuossa mun digitaalikamerassa on 512 megan 
muistikortti ja sen pitäisi olla kämmentietokoneeseen, siinä tapauksessa sitä voisi käyttää mp3 soittimena ja 
nappikuulokkeita löytyy 1-2 paria mun kämpästä ne vaan pitäisi löytää. Todennäköisesti käyn huomenna 
Elektroniikkatalossa ja ostan sieltä jotain kivaa.  
 
Sen pituinen se! Tarinasta voisi tulla vaikka kuinka pitkä tahansa, mutta tähän on hyvä päättää. 
Arnold elelee kissansa, tietokoneidensa sekä nettikavereiden seurassa.  


