
Päiväkirja 1966 osa 1
1.1.-28.2.

Avaa linkit hiiren oikealla uuteen ikkunaan ja sulje luettuasi. Nopeuttaa. [Hakasuluissa lisäyksiäni]

1. tammikuuta – Eversti Jean-Bédel Bokassa kaappasi vallan Keski-Afrikan tasavallassa. Bokassa syytti edeltäjäänsä 

David Dackoa veljeilystä Kiinan kanssa.

•1. tammikuuta – Paavi Paavali VI vetosi uuden vuoden tervehdyksessään Etelä- ja Pohjois-Vietnamin sekä 

Yhdysvaltain, Neuvostoliiton ja Kiinan johtajiin Vietnamin sodan pikaiseksi lopettamiseksi.

•1. tammikuuta – Kurikan ja Raision kunnat muuttuivat kauppaloiksi, Aitolahden kunta liitettiinTampereen kaupunkiin ja 

Vuosaari liitettiin Helsingin maalaiskunnasta (nyk. Vantaa) Helsinkiin.

•1. tammikuuta – Ammattikasvatushallitus aloitti toimintansa.

•4. tammikuuta   – Sotilasvallankaappaus Ylä-Voltassa (nykyinen Burkina Faso).

•4. tammikuuta – Intian ja Pakistanin pääministerit tapasivat Moskovassa.

•5. tammikuuta   – Konrad Adenauer, entinen Saksan liittokansleri, täytti 90 vuotta.

•10. tammikuuta   – Pakistanin ja Intian rauhanneuvottelut päättyivät menestyksekkäästi.

•15. tammikuuta   – Väkivaltainen vallankaappaus Nigeriassa.

•15. tammikuuta – Kreml ilmoitti rakettisuunnittelija Sergei Koroljovin kuolemasta.

•17. tammikuuta   – B-52-pommikone törmäsi tankkeriin Espanjan yllä, jolloin kolme 70 kilotonnin vetypommia putosi 

Palomaresin kaupungin lähelle ja yksi mereen.

•18. tammikuuta   – 8 000 Yhdysvaltain sotilasta saapui Vietnamiin, joukkojen kokonaismääräksi tuli jo 190 000.

•19. tammikuuta   – Indira Gandhi valittiin Intian pääministeriksi. Hän vannoi virkavalan 24. tammikuuta.

•20. tammikuuta   – Unkarissa oli mielenosoituksia ruoan hinnan vuoksi.

•20. tammikuuta – Ralliautoilija Pauli Toivonen voitti Monte Carlo -rallin Citroënilla. Nopeimmin ajaneen Timo Mäkisen, 

kuten kaikkien muidenkin Minillä ajaneiden, suoritus hylättiin sääntöjen vastaisten valojen vuoksi. Toivonen oli Monte 
Carlo -rallin toinen suomalaisvoittaja.
•21. tammikuuta   – Italian pääministeri Aldo Moro erosi valtakamppailun jälkeen.

1. päivä (lauantai)
Heräsin klo 10.10. Nousin klo 10.40. Alhaalla join kahvia 2 kuppia. Alhaset olivat vielä meillä (Aili ja Keijo). Tulin 
ylös klo 10.55. Kuuntelin mankkaa, klo on nyt 11.13 Jerry Williamsin laulaessa [saattoi olla vaikka tämä kappale]. 
Muut lähtivät Hollolaan klo 11.50. Klo 11.50-12.00 olin alhaalla. Lähdin pannuhuoneeseen klo 12.05. Tuliin ylös 
klo 12.50. Luin ja lähdin alas TV:tä katsomaan klo 14.35. Tulin ylös klo 16.20 käytyäni vielä pannuhuoneessa. 
Kuuntelin radiota. Nauhoitin levyjä ja luin Suurta Tietokirjaa. Lähdin alas klo 18.10. Kävin vielä ylhäällä ja menin 
alas klo 18.15. Äiti ja isä olivat tulleet n. klo 17.30 Matin ja Annen jäätyä Alhasille. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 
21.40. Kuuntelin radiota ja lueskelin, kävin nukkumaan klo 23.10.

2. päivä (sunnuntai)
Heräsin n. klo 9.20. Torkuin pitkän aikaa ja nukuinkin ja nousin vasta klo 10.55. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
12.10. Äiti ja isä olivat muuten Ollikaisen papan hautajaisissa klo 11.15-12.10. Ylhäällä lueskelin kaikenlaista ja luin
Cottonia ja klo 13.45 lähdin alas. Söin ja tulin ylös klo 13.55. Luin Suurta Tietokirjaa ja lähdin hiihtämään klo 
14.50. Hiihdin hiljakseen lenkkini ja sitten laskin mäkeä harjulla Hildenin Jorman, Jeremejevin Timon ja Pian 
kanssa. Tulin kotiin klo 16. Tulin ylös ja lähdin alas klo 16.05. Tulin ylös klo 16.35. Luin Suurta Tietokirjaa ja klo 
17.15-17.30 olin alhaalla. Tulin ylös vain käymään, sitten olin taas TV:tä katsomassa. Viitasen Reiska oli meillä 
silloin ja on vieläkin kun tulin ylös klo 19.20. Luin Suurta Tietokirjaa ja lähdin alas klo 20.55. Ylhäällä kuuntelin 
radiota ja klo 22.30 aloin lukea Cottonia. Kävin nukkumaan klo 23.20.
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3. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.40. Alhaalla join 2 kuppia
kahvia, vein linnuille ruokaa ja luin lehden,
tulin ylös klo 10.30 ja klo 10.50-11.05 kävin
Levypyörällä 15 °C pakkasessa, sitten luin taas, klo 11.50 lopetin.
Klo 12 kävin alhaalla, lähdin uudestaan klo 12.10, tulin ylös klo
12.15 luettuani Veikkaus-lehden. Lähdin hiihtämään klo 12.45.
Hain sitä ennen kuitenkin lihapaketin tien reunasta [Ilmeisesti
Heinosen lihaliike lähetti linja-autorahtina]. Hiihtelin harjulla ja
tulin kotiin klo 13, söin ja tulin ylös klo 13.10. Klo 13.15 aloin
lukea jommaa. Klo 13.15 Anne ja Matti tulivat Hollolasta. Jaakko
tuli heidän mukanansa. Luin jommaa ja lähdin hiihtämään klo
14.45. Näin harjulla Hildenin Jorman ja Timo Jeremejevin,
laskimme mäkeä ja myöhemmin haki Jorma Harrin paikalle. Pia J.
käväisi myös siellä. Kotona olin klo 16. Tulin ylös. Luin 



jommaa [geometriaa] ja klo 17.15-18.00 kuuntelin radiota ja myös nauhoitin. Lähdin alas klo 18.05, join kahvia ja 
katsoin TV:tä, tulin ylös klo 18.30. Luin jommaa ja lähdin alas klo 19.30. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 20. Luin 
Cottonia ja menin alas klo 20.30. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 23.05. Luin Cottonin loppuun ja kävin nukkumaan 
klo 23.40.

4. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.35. Alhaalla
join 2 kuppia kahvia ja
tulin ylös klo 10.15. Täällä
kuuntelin mm. mankkaa.
Kävin alhaalla klo 11.20.
Kuuntelin radiota ja
lähdin hiihtämään klo
11.40. Laskettelin harjulla
mäkeä ja n. klo 12.40
tulivat Simo Hirvonen, Jorma Hilden ja Harri ja myöh.
Timo J. Simo lähti pois pian. Me lähdimme klo 13.15.
Söin kotona ja tulin ylös klo 13.25. Klo 13.40-13.50 olin
alhaalla. Lähdin hiihtämään lähdettyäni alas klo 13.55.
Klo 14.05 lähdin hiihtämään Annen kanssa suppiin
[hautausmaan takana]. Tullessamme pois laskin Timon
ja Jorman kanssa harjulla mäkeä. Tulin kotiin klo 15.50,
tulin Annen kanssa ylös. Pelasimme korttia klo 17
saakka. Sitten kuuntelin radiota. Lähdin alas klo 18.05.
Katsoin TV:tä ja join kahvia, tulin ylös klo 19. Sitten olin
Annen kanssa ja leikin kynttilöillä. Klo 19.55-20.00 olin
alhaalla ja sitten klo 21.00-21.35 olin taas. Leikin
kynttilöillä ja kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 23.10 jättäen kynttilän nysän palamaan, se sammui melko 
pian.

5. päivä (keskiviikko)

    [500 mk 900 € v. 2020]



Nousin klo 9.20. Alhaalla join kahvia ja luin myös lehden sitä ennen. Tulin ylös klo 9.50, kuuntelin radiota ja klo 
10.25 aloin lukea jommaa. Klo 11.45 lähdin hiihtämään. Olin ensten harjulla muiden kanssa ja sitten lähdin 
Jorman kanssa suppiin. Siellä oli mm. Veijo Nykänen ja Jari Halonen. Tulin kotiin klo 13.10. Söin ja tulin ylös 
Annen kanssa klo 13.30. Pelasimme ja klo 14.25-14.45 kävin postissa. Pelasimme taas ja klo 15.20 lähdin saunaa 
lämmittämään. Anne tuli myös, tulimme pois klo 16.10. Pelasimme ja klo 16.40 ja klo 17.10 kävin saunalla. 
Kuuntelin Kahdeksan kärjessä ohjelmaa ja klo 17.40 kävin saunalla. Lähdin alas klo 18. Join kahvia ja katsoin 
TV:tä. Klo 18.30-18.40 kävin saunalla. Ylhäällä kuuntelin radiota. Luin illalla vielä jommaa. Klo 20.00-20.25 olin 
saunassa. Sitten pelasimme korttia (Anne ja minä). Klo 20.50-21.00 olimme syömässä. Pelasimme ja klo 21.15 
lähdin alas. Tulin ylös klo 21.35. Lähdin alas klo 22.15. Tulin ylös klo 22.30 ja kävin nukkumaan klo 22.35.

6. päivä (torstai, loppiainen)
Heräsin klo 7.40. Klo 7.45 menin alas, jossa join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 8.00. Muut lähtevät tänään Liisa-
tädin luo Helsinkiin ja siksi
heräsimme aikaisin ja minäkin
heräsin. Koska en tiennyt
lähdenkö vai en. En siis taida
lähteä. Klo 8.10 kävin alhaalla. Klo
8.30 kävin taas alhaalla. Klo 8.40
muut lähtivät. Lähdin alas samalla
hetkellä. Tulin ylös klo 8.50. Sitten
luin jommaa klo 10.50 saakka,
jolloin lähdin alas. Kävin
pannuhuoneessa, sitten söin
hiutaleita ja kävin taas
pannuhuoneessa. Klo 11.20 tulin ylös. Lähdin hiihtämään klo 11.30.
Hiihdin elementtitehtaan ainakin 10 km ladun ja 5 km
kansanhiihdon, mutta en löytänyt paikkaa mihinkä olisin merkinnyt
kansanhiihdon. Tulin kotiin klo 13.25. Tulin ylös ja klo 13.35 lähdin
alas. Kävin pannuhuoneessa ja sitten söin perunaa ja lihapullia.
Tulin ylös klo 14.10. Aloin lukea Suurta Tietokirjaa, kuuntelin myös
radiota ja lähdin alas klo 16, kävin pannuhuoneessa ja kuuntelin radiota ja klo 16.15 kävin taas pannuhuoneessa. 
Klo 16.40 tulin ylös saatuani kuulla, että Kankkonen oli voittanut Saksan-Itavallan mäkiviikon. Luin ST:aa ja klo 
17.15-18.00 kuuntelin radiota, mistä nauhoitin levyjä. Lähdin alas klo 18. Kävin pannuhuoneessa. Klo 18.30 tulivat 
muut Liisa-tädiltä. Klo 19.30-19.40 söin. Tulin ylös Annen kanssa. Luin ST:aa ja n. klo 20.15 aloimme pelata 
seiskaa, klo 21.05 lähdin alas katsomaan TV:tä ja tulin ylös klo 22. Kuuntelin vielä radiota ja kävin 
nukkumaan 22.15.

7. päivä (perjantai)
Heräsin klo 8.45. Nousin klo 8.55. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 9.20 mankkaa kuuntelemaan. Klo 
9.35-9.45 olin alhaalla. Ylhäällä luin ST:aa ja pelasin Annen kanssa pasianssia ja nauhoitin radiosta. Klo 12.20 
lähdin alas, tulin ylös klo 12.30. Lähdin alas klo 12.40 ja hiihtämään klo 13.10 voideltuani sukseni saunalla. Hiihdin
elementin lenkin ja tulin kotiin klo 14.35. Söin ja tulin ylös klo 14.50 Annen kanssa. Luin ST:aa ja klo 16.15-16.25 
kävin alhaalla. Klo 16.40 kävin taas alhaalla, luin jälleen ja klo 18.15-18.25 olin alhaalla. Klo 18.39 kävin 
pannuhuoneessa. Klo 18.40 lähdin alas, missä join 2 kuppia kahvia ja tulin sitten ylös radiota kuuntelemaan. Klo 
18.55 kävin alhaalla. Klo 19.50-20.25 siivosin huonettani. Sitten luin ST:aa. Lähdin alas klo 21. Tulin ylös klo 21.34. 
Luin ST:aa ja klo 22.05-22.30 olin alhaalla, kävin nukkumaan klo 22.40.



8. päivä (lauantai)
Heräsin n. klo 8.45, nousin klo 8.50. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös n. klo 9.20. Luin jommaa
kunnes klo 11.05-11.25 kävin asialla
Kuivamaidon laboratoriossa. Kotona olin alhaalla
5 min, ylhäällä olin 10 min. ja klo 11.40 lähdin
alas. Tulin ylös 5 min. myöh. Luin jommaa ja
lopetin klo 12.45 ja lähdin alas ja tulin ylös
samantien. Lähdin alas klo 13.05 ja hiihtämään
klo 13.10. Elementin lenkin hiihdin ajassa 43 min.
45 sek. Ja sitten kansanhiihdon 5 km, lopun
hitaasti. Olin kotona klo 14.45 kaaduttuani
lopuksi harjulta tulevan mäen. Menin ylös ja klo
14.50 alas. Hain King-Colaa ja tulin sitten radiota
kuuntelemaan. Klo 15.20 kävin alhaalla, sitten
luin ST:aa klo 16.00 saakka, jolloin kävin alhaalla.
Kuuntelin Kaleidoskooppia ja klo 16.55 lähdin
alas. Join kahvia ja menin saunalle, laitoin sen
kylpykuntoon ja klo 17.20-17.40 olin ensin
saunassa. Kuuntelin sitten radiota. Nauhoitin
myös muutaman levyn (2). Kuuntelin niitä ja
lähdin alas klo 18.05. Katsoin TV:tä, mm.
Beatlesien 1964-5 ”toimintaa valaisevaa”
ohjelmaa [Klo 18.35-19.00 Puheenaiheena
Beatles – Mainos-TV]. Tulin ylös klo 19. Luin
ST:aa ja lähdin alas klo 20.10. Söin ja sitten
katsoin TV:tä, tulin ylös klo 21.35. Luin ST:aa klo
22.40 saakka, kävin nukkumaan klo 23.30.           
[Kotiseutu nyt, elementtitehdas oikealla,
Pysäkintie 3 edellen pystyssä]
[Helsingin liikenne, 1965 82 kuollutta, v. 2019
kolme]



9. päivä (sunnuntai)

Nousin klo 10.20 ja sitten hain alhaalta
alushousut ja sukat ja tulin sitten ylös
pukeutumaan. Klo 10.30 menin alas, hain
sanomalehden ja luin sitten sen, sitten join kahvia
ja tulin ylös klo 11.20. Kuuntelin mankkaa. Luin
ST:aa klo 12.30 saakka ja sitten kuuntelin radiota.
Lähdin alas klo 12.40. Klo 13 lähdin hiihtämään,
Valkeapään soramontuilla näin Hannu Halosen,
Jari H:sen ja Iiro M:n. Laskimme mäkeä ja yks’
Väiski tuli myös sinne. Lähdin kotiin, jossa olin klo
15.35. Söin ja tulin ylös klo 15.50, luin aljaa ja klo
17.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 17.25. Luin aljaa ja
lähdin alas klo 18.10. Siellä katsoin TV:tä ja n. klo
18.50 tuli Reino Viitanen meille. Joimme kahvia ja
klo 19.20 tulin ylös. Luin aljaa ja lähdin alas klo
20.30. Tulin ylös klo 20.40. Lähdin als klo 20.50. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.35. Luin
vielä vähän jommaa kuunneltuani Annen kanssa ensin mankkaa klo 22 saakka. Kävin
nukkumaan klo 22.25.

10. päivä (maanantai)
Huh! Taas se koulu alkaa. No!
Alkakoon, heräsin klo 7.20, nousin
klo 7.25. Menin alas klo 7.35, join
kahvia ja tulin ylös klo 7.45. Lähdin
alas klo 8.10. klo 8.15 lähdin
pysäkille ja klo 8.25-8.55 tulimme
Viljasessa. Ensin oli nunnan
rukoukset ja sitten oli taas 2 t. aljaa,
mutta ei reksiä, vaan joku sijainen
rva Kilpeläinen. Sitten oli ruokatunti,
klo 11.45-12.30 oli fyssaa, sitten oli
voimistelua ja klo 13.30 pääsimme,
kävelin Iiron kanssa kaupungilla
Vesij. pysäkille saakka. Klo 14.05-
14.35 tulimme Lehtarilla. Menin ylös



ja klo 14.50 alas. Luin lehden ja söin
hiutaleita. Tulin ylös klo 15.25. Tein
läksyjä ja klo 17 lähdin alas. Tulin
ylös klo 17.10. Kuuntelin pop 66:tta
ja lähdin alas klo 18.10. Katsoin
TV:tä ja tulin ylös klo 18.30. Klo
18.50-19.05 olin syömässä. Sitten
tein läksyjä, klo 20 lähdin TV:tä
katsomaan. Tulin ylös klo 20.30
läksyjä tekemään. Lähdin alas klo
21.15. Tulin ylös klo 22.30, kävin
nukkumaan klo 22.35.

11. päivä (tiistai)
Heräsin ennen klo 6.30 ja klo 6.35 nousin, alhaalla söin
riisipuuroa ja tulin ylös klo 6.50. Lähdin als klo 7.07.
Viljasena oii Hullun-kuskin uusi Sisu. Olimme koululla klo
7.40 ja menimme sisään. Sitten oli Puolakan rukoukset,
sitten engl. Sitten ruotsia, sitten saksaa, sitten ruokatunti klo
11.00-11.45, sitten oli pilsaa, sitten hissaa. Pääs. klo 13.30.
Menimme Vesij. pysäkille saakka käytyämme kirjakaupassa.
Klo 14.05-14.35 tulimme Lehtarilla. Menin ylös ja klo 14.50
alas. Tulin ylös klo 15.20 luettuani lehden. Klo 16.30 kävin
alhaalla. Sitä ennen olin myös nukkumassa ja välillä luin
ST:aa. Klo 18.05 lähdin alas, tulin ylös klo 19. Tein läksyjä ja
lähdin alas klo 20.05. Tulin ylös melk. heti. Sitten kuuntelin
radiota ja tein läksyjä. Lähdin alas klo 21.05. Meillä on
kylässä juuri Lauri ja Mirjam Rajala. Tulin ylös klo 21.40. Luin
vielä läksyjä ja kävin nukkumaan klo 23.15.

 

12. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35, alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 6.50. Lähdin alas klo
7.05. Pysäkillä olivat lisäksi Simo ja
Masa. Koululla en minä mennyt
sisään, mutta Iiro meni klo 7.40.
Ensin oli Leskisen rukoukset, sitten
oli ruotsia, sitten fysiikkaa, sitten
suomea. Ruokatunnilla kävimme
lisäksi Nakulla. Sitten oli saksaa,
sitten uspaa, sitten oli aljaa. Pääs. klo
14.30. En mennyt Kossilassa kuten
tavallisesti, vann menin ostamaan



Kari H:n [Haaran] ja Iiron
kanssa saksan sanakirjat ja
sitten kävimme 
Westerlundilla
[Rautatienkadulla]. Haimme
ilmaiset nauhaoppaat. Klo
15.05 nousimme Viljaseen
Vesijärven pysäkillä. Klo
15.10 päästyämme
Heinolaan menevän
rautatien alikulkutunnelin
sillan kohdalle, automme
ajoi kolarin erään Mersu-
kuorma-auton kanssa.
Baskin Tuulaa sattui vähän
naamaan ja Hirvosen
Simolta katkesi hammas.
Mattia sattui nenään ja
minua ihan vähän huuleen,
Iiroa mahaan. Istuimme
aivan etupenkissä. Kuljettaja
ei pääsyt pois ennenkuin vääntyneet peltiosat siirrettiin
pois, häntä ei sattunut, joten hän ajoi myös klo 15.40
saapunutta vara-autoa. Klo 16 olin kotona. Menin ylös ja
klo 16.05 alas. Söin hiutaleita ja klo 16.35 tulin ylös.
Ylhäällä kuuntelin radiota ja klo 17.35 lähdin alas. Siellä
katsoin TV:tä ja myös söin. Tulin ylös klo 19, luin
nauhaopasta ja klo 20 aloin tehdä läksyjä. Klo 20.45-21.00
olin saunassa. Sitten olin ylhäällä ja klo 21.15-22.30 TV:tä
katsomassa [klo 21.35 alkoi Lahjomattomat] ja kahvia
juomassa. Tein vielä läksyjä ja kävin nukkumaan klo 23.25.

13. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä
olivat kaikki paitsi Iiro. Ensin oli nunnan rukoukset, sitten
oli pilsaa, sitten engl. Sitten saksan tunnilla jommaa ja
sitten ruokatunti. Klo 11.45-12.30 oli jomman sijasta
saksaa, sitten fyssaa, sitten suomea. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.00 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10 alas.
Luin lehden, jossa oli myös eilinen kolarimme. Tulin ylös
klo 15.50 syötyäni hiutaleita, sitten klo 16.15 kävin
alhaalla. Tein läksyjä ja klo 17.10 kävin alhaalla. Sitten
nauhoitin Sopasesta ja lähdin alas klo 18. Join kahvia ja
tulin ylös klo 18.30 katsottuani TV:tä. Tein läksyjä ja klo
20.10-20.15 olin syömässä. Ylhäällä tein vähän läksyjä ja
klo 21 lähdin alas. Voitelin sukset ja katsoin TV:tä. Tulin
ylös klo 22.20, kävin nukkumaan klo 22.30.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahjomattomat_(vuoden_1959_televisiosarja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/R._E._Westerlund_(yritys)


. 

14. päivä (perjantai) [Kappeli]
Nousin klo 6.30.
Alhaalla join kupin
kahvia ja tulin ylös klo
6.45. Klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Klo 7.09
lähdin alas. Otin sukset
ja pysäkillä olivat kaikki
muut paitsi Peltolan
likka. Rotta-kuski ajoi
vanhaa kunnon Sisua.
Koululla menimme
sisään heti klo 7.40. Ensin
oli Unskin rukoukset,
sitten oli engl. Sitten piir.
Saimme muuten olla
kaikki välitunnit sisällä
pakkasen johdosta [Klo
14 Mikkelissä -24 °C]
Sitten oli suomea, sitten
uskontoa, ruokatunti oli
klo 12.00-12.45. Sitten
ruotsia, sitten hiihdimme
hiihtomajalle
[Enonsaaressa], klo
15.45-16.10 tulimme
kotkalaisessa. Tulin ylös ja
klo 16.20 alas. Luin
lehden ja tulin ylös klo
16.50. Luin Pop-lehden ja lähdin alas klo 17.45. Join kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 19. Tein läksyjä ja klo 
21.00-21.35 olin alhaalla. Klo 21.50-22.30 olin taas alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.35.

http://www.enonsaari.fi/
https://www.raflaamo.fi/fi/helsinki/kappeli


15. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo
6.50. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08.
Pysäkillä olivat muuta paitsi Peltolan likka. Olimme
vanhalla Hullun-kuskin Sisulla koululla klo 7.40. Menimme
heti sisään. Ensin oli historiaa, sitten fysiikkaa sitten aljaa.
Muuten aamulla oli pakkasta -23 °C. Ruokatunnin olimme
sisällä. Klo 11.30-12.15 oli saksaa. Sitten piirustusta. Pääs.
klo 13.15. Klo 13.25-13.50 tulimme Kossilassa. Menin ylös
ja klo 13.55-14.20 olin kahvilla ja TV:tä katsomassa. Klo
14.45 lähdin saunalle. Klo 15.30 tulin tänne. Sitten kävin
alhaalla pari kertaa ja saunallakin. Tulin ylös klo 16.05.
Kuuntelin Kaleidoskooppia ja klo 16.30-16.35 kävin
saunalla. Sitten kävin alhaalla, lähdin alas klo 17. Klo 17.10-
17.30 olin saunalla. Kuuntelin ja nauhoitin toivottuja. Klo
18.10 lähdin alas. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 18.30. Klo
18.40-19.05 olin saunassa. Lähdin syömään klo 19.25. Tulin
ylös klo 19.35, kuuntelin mankkaa ja lähdin alas klo 20.25.
Katsoin TV:tä [Pyhimys seikkailee] ja tulin ylös klo 21.35.
Kuuntelin mankkaa ja radiota ja kävin nukkumaan klo
22.30.

16. päivä (sunnuntai)
Heräsin ainakin 1 ½ t.
ennenkuin nousin klo
10.30. Kävin alhaalla ja
sitten tulin mankkaa
kuuntelemaan. Lähdin
alas klo 11.05. Tulin ylös
klo 11.20, kuuntelin
mankkaa ja lähdin alas
klo 11.35. N. klo 12.55 äiti
ja isä lähtivät jonnekin.
Tulin ylös klo 13.05.
Kuuntelin mankkaa ja
sitten lähdin alhaalle korjaamaan mankan kotelon kantta. Klo 14 tuli Tuija Nurmi meille.
Matti oli muuten lähtenyt luistelemaan. Minä tulin ylös klo 14. Sitten tulivatkin äiti ja isä
Tonttilasta syntymäpäiviltä. Sitten yhdistin mankan kovaäänisen radioon. Klo 15.15 lähdin
hiihtäen viemään Laurenille pienen unohtuneen tilauksen. Hiihdin sitten 5 km. Tulin kotiin
klo 16. Söin ja tulin ylös klo 16.15. Kuuntelin mankkaa ja lähdin alas klo 17.50. Katsoin
TV:tä ja tulin ylös klo 18.30 läksyjä tekemään. Lähdin alas klo 20.20. Söin lettuja ja tulin
ylös klo 20.40. Viitasen Reiska oli meillä. Lähdin alas klo 21. Tulin ylös klo 22.30 ja kävin
nukkumaan klo 23.05.

17. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.50. Alhaalla join kahvia ja söin lettuja. Tulin ylös klo 7.00. Lähdin alas klo 7.08. Kaikki paitsi Peltola 
olivat pysäkillä kun Rotta-kuskin Sisu ruovitti paikalle. Koululla olimme klo 7.40. Menimme sisään pian, sitten oli 
nunnan rukoukset, sitten engl. Sitten aljaa ja jommaa, pääs. klo 10.45. Klo 11.45-12.30 oli fyssaa. Sitten oli 

http://televisionaarteet.blogspot.com/2012/05/pyhimys-saint.html


luistelua, ei minulla. Pääs. klo 13.30. Kävin ensin
Westerlundilla, sitten Konetalossa, sitten
Sähkösilmässä. Klo 14.05-14.30 tulin Lehtarilla.
Tulin ylös ja klo 16.40 alas puuhailtuani mankan kanssa. Tulin ylös klo 17
syötyäni hiutaleita. Kuuntelin radiota ja lähdin alas klo 18. Join kahvia ja
tulin ylös klo 18.30 katsottuani vielä TV:tä. Luin ylhäällä läksyjä ja lähdin
alas klo 19. Tulin ylös klo 19.30. Luin läksyjä ja klo 20.00-20.10 olin syömässä. Klo 20.30 lähdin alas. Tulin ylös klo 
20.55. Klo 21.10 lähdin alas. Tulin ylös klo 21.35. Luin läksyjä ja kävin nukkumaan klo 23.05.

18. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Klo 6.55-7.00
kävin alhaalla. Lähdin alas
klo 7.08. Pysäkillä olivat
kaikki. Rotta-kuskin Sisu
oli paikalla ajoissa:
Menimme koululla sisään
klo 7.40. Ensin oli
Puolakan rukoukset,
sitten oli engl. Sitten
ruotsia, sitten saksaa. Klo
11.00-11.45 oli ruokatunti, pilsaa oli
sitten, sitten hissaa, pääs. klo 13.30. Klo
14.05-14.35 tulimme Lehtarilla. Näimme
”pehtorin” autossa. Tulin ylös ja klo
14.45 alas. Söin mannapuuroa ja luin
lehden. Tulin ylös klo 15.10. Luin läksyjä.
Lähdin alas klo 17.35. Katsoin TV:tä ja
tulin ylös klo 18.05. Lähdin alas klo
18.15. Join kahvia ja katselin TV:tä. Klo 18.45-18.50 kävin ylhäällä.
Sitten olin ulkona kunnes tulin sisään klo 19.30. Klo 18.55-19.20 olin
Peltosella, vein Erkille nauhaoppaan ja sain Erkiltä 10 mk, että ostaisin
hänen Agfa Iso-Rapid -kameraansa filmin ja salamavalolamppuja.
Tulin ylös ja lähdin alas klo 19.55. Söin ja katsoin TV:tä [Napoleon
Solo – U.N.C.L.E:n   asiamies  ]. Tulin ylös klo 20.45. Luin illalla läksyjä ja
kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan klo 23.

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Solo
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Solo
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Solo
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Solo


19. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.25, nousin 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Klo 7 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08. Pysäkillä
olivat muut paitsi Peltol. l. Olimme koululla klo 7.40 Hullun-
kuskin kyydissä. Olimme sisällä ja klo 8 oli Holopaisen
rukoukset, sitten saksan kielen äänneharj. puolella luokkaa.
Sitten fys. omassa luokassa, sitten suomea. Siten klo 11.00-
11.45 ruokatunti. Ruotsia sitten, sitten uskontoa, sitten aljaa.
Klo 14.30 pääs. Kävin Halmeella Erkin asialla ja ostin hänelle 
Suosikin. Rahaa jäi. Klo 15.00-15.30 tulin Lehtarilla. Menin ylös
ja klo 15.35 alas. Söin hiutaleita ja luin lehden. Luin Suosikin
tultuani ylös klo 16.05. Klo 16.50 aloin tehdä läksyjä. Klo 17.05-
17.10 kävin Peltosella. Vein sitä ennen meillä olleen kissan
ulos. Sitten tein läksyjä ja 17.45-17.50 olin kahvilla. Klo 18.15-
18.25 olin alhaalla. Sitten kuuntelin radiota ja luin läksyjä. Huh!
Huomenna on ruotsin kokeet enkä ole vielä lukenut yhtään.
Klo on nyt 19.08. Klo 19.35 kävin alhaalla ja sitten aloin lukea
ruotsia. Klo 20.05-20.20 olin syömässä. Luin taas vähän. Klo
21.00-21.40 kuuntelin Vahtosta [Kuuntele Zarathustraa.
Vahtonen. Toinen jakso], sitten olin katsomassa alhaalla TV:tä [Kuuma kesä]. Tulin ylös klo 22.30. Luin vielä illalla 
ja klo 23.30 kävin nukkumaan.

20. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin sitten
alas klo 7.07. Pysäkillä olivat muut paitsi Simo.
Hullu-kuski vei meidät koululle klo 7.40. Menimme
sisään ja ensin oli nunnan rukoukset, sitten oli
pilsaa, sitten engl. ja sitten 2 t. ruotsin kirj. Klo
11.45-12.45 oli ruokatunti. Sitten oli fyssaa, sitten
suomea. Klo 14.30 pääs. Tulin klo 14.40-15.05
Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15 alas. Tulin ylös
klo 15.55. Luin minulle tullutta Elämä-lehteä ja
sitten TM:ää (isä tilannut). Klo 17.15 aloin kuunnella
[radiota]. Äänitin ja lähdin alas klo 18
nauhoitettuani vähän. Alhaalla join kahvia ja klo
18.05-18.15 olin Annen kanssa täällä ylhäällä. Sitten
katsoin TV:tä [Salainen agentti 86] ja klo 19.30 tulin
ylös. Tein läksyjä ja Anne oli täällä. Klo 20.50-21.00
olin syömässä. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo
21.40. Luin läksyjä ja kävin nukkumaan klo 22.45.

21. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Klo 6.55-7.00 alhaalla. Lähdin alas klo 7.08. Pysäkillä olivat kaikki? Olimme koululla suksien kanssa klo 
7.40 Hullun-kuskin kyydissä, menimme sisään, ensin oli yhden muun koululaisen tytön rukoukset ja sitten engl. 
Sitten piir. Sitten suomea, sitten olimme syömässä välitunnilla. Sitten oli uskontoa, sitten pidimme [olimme] 
ruokatunnilla sisällä pitäen ikkunoita auki niin, että ruotsin tunnin alussa klo 12.45 Haapala sanoi, että ”Eikös ole 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salainen_agentti_86
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tekniikan_Maailma
https://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4m%C3%A4_(lehti)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuuma_kes%C3%A4_(televisiosarja)
https://areena.yle.fi/1-4165690
https://areena.yle.fi/1-4165690
https://areena.yle.fi/1-4165690
https://areena.yle.fi/1-4165690
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suosikki


raikas ilma” [Pieni jäynä
piristää]. Sitten hiihdimme
hiihtomajalle. Hiihdin Brofeltin
[p.o. Blåfield, Tapio] kanssa
kovaa pois. Klo 15.00-15.25
tulin Viljasella. Klo 15.30 tulin
tänne limonadipullon kanssa,
lähdin alas klo 15.45. Söin
hiutaleita ja luin lehdet, tulin
ylös klo 16.35. Tein läksyjä.
Kuuntelin myös radiota ja klo
18.15-18.20 olin alhaalla
juomassa kahvia. Klo 18.45-
19.00 olin taas siellä. Sitten tein
läksyjä. Klo 20.20-20.35 olin
alhaalla syömässä. Sitten jatkoin
lukemistani huomisia saksan
kokeita varten. Klo 20.55-21.40
olin alhaalla TV:tä katsomassa. Luin saksaa ja kävin
nukkumaan klo 23.35.

22. päivä (lauantai)
Heräsin n. klo 6.10. Nousin klo 6.30. Join kahvia 2 kuppia ja
tulin ylös klo 6.45. Klo 6.55-7.05 olin alhaalla. Lähdin alas
klo 7.08. Rotta-kuski vei meidät klo 7.40 koululle.
Menimme heti sisään. Ensin oli Harveksen rukoukset, sitten
historiaa, sitten fysiikkaa. Sitten aljaa. Klo 11.00-11.30 oli
ruokatunti. Olimme sisällä, mankka-Paturi [?]. Sitten oli
saksan koe, sitten piir. Pääs. klo 13.05. Klo 13.20-13.50 tulin
Lehtarilla. Tulin ylös ja klo 14 alas. Join kahvia ja tulin ylös
klo 14.25. Puuhailin jotain ja klo 15.20 lähdin saunalle. Tulin
tänne klo 16.05 radiota kuuntelemaan. Klo 16.35 kävin
saunalla. Kuuntelin radiota ja äänitin myös Heikki
Kauppilalle Kielivartion [klo 16.50-16.55]. Lähdin alas
klo 18.05. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19 lähdin saunaan.
Tulin pois klo 19.25. Lähdin alas klo 19.30. Söin ja
katsoin TV:tä [Eurovision laulukilpailun 1966 Suomen
loppukarsinta, sen voitti Ann-Christinen Playboy]. Klo
20.25-21.15 olin Annen kanssa täällä. Tulin ylös klo
21.35. Täällä kuuntelin mankkaa. Klo 23.45 kävin
nukkumaan käytyäni vielä sitä ennen alhaalla.

23. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.40. Nouisn klo 9.50. Menin alas klo 10.
Tulin ylös klo 10.05. Lähdin alas klo 10.25. Join kahvia
ja tulin ylös klo 10.40. Tein mankka-luetteloa klo

https://www.youtube.com/watch?v=kQcnC2zjA8A
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/11/20/koulu-tv-opasti-myos-oikeakielisyyteen?page=1&qt-tabs_under_article=0


13.05:een saakka ja sitten lähdin alas. Soitin Iirolle ja sitten
hiihdin 10 km, klo 14.30 tulin tak. Söin ja tulin ylös klo 14.40.
Lähdin Mahkoselle mankan kanssa klo 14.50. Siellä ei ollut
muita. Nauhoitimme ja katsoimme TV:tä. Klo 16.45 lähdimme
meille. Iiro otti mankan mukaan. Nauhoitimme toisiltamme ja
minulta meni muuten mankka rikki 1-4 rivien äänityksestä [ei
siis rivit eli raidat 2-3]. Klo 20.35-20.50 olimme teellä. Sitten
laskimme yhden aljan laskun. Klo 21.10 Iiro lähti. Olin sitten
alhaalla klo 21.40 saakka. Muuten Viitasen Reiska lähti klo
21.25 meiltä. Hän oli ollut ainakin tunnin meillä, mm. teellä.
Sitten tein minä läksyjä ja klo 22.55-23.05 kävin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 23.35.

24. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Klo 6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.06. Masa ja
minä nousimme Hullun-
kuskin Viljaseen ja klo 7.40
olimme koululla. Klo 7.55
menin Jussin kanssa sisään.
Ensin oli oppilaiden
rukoukset. Sitten oli engl.
Sitten aljaa, sitten jommaa.
Ruokatunnin olimme sisällä,
sitten oli fyssaa, sitten
luistelua, ei minulla. Risto
(Mouksi) Vanhanen ja Heikki (Hessu) kävivät meillä luistinradalla ja klo 13.15 minä
lähdin. Klo 13.25-13.50 tuli Kossilassa. Söin ja luin lehden. Tulin ylös klo 14.25. Tein
läksyjä ja klo 15.05 kävin alhaalla ja myös klo 15.45-15.50. Klo 16.30 kävin taas. Tein
läksyjä ja klo 17.15-18.00 nauhoitin pop-säveliä. Klo 18.15 lähdin alas. Tulin tänne klo
19. Tein aljan laskut ja klo 19.40 lähsin ulos. Tulin sisään klo 19.50 ja aloin lukea
huomisia engl. kokeita varten. Klo 20.15 kävin alhaalla. Klo 20.30-20.35 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 21.15. Söin ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 22.35. Luin englantia ja kävin
nukkumaan klo 23.15.

25. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla söin ja
tulin ylös klo 6.40. Klo 6.55-7.00
kävin alhaalla. Klo 7.07 lähdin alas.
Pysäkillä olivat muuta paitsi Pelt. ja
Simo. Hullu-kuski ajoi. Olimme
koululla klo 7.40. Menimme pian
sisään. Klo 8.15 (emme olleet silti rukouksissa) - 10.00 oli engl. koe.
Sitten  oli saksaa. Sitten olimme ruokatunnilla mm. Nakulla. Sitten oli
pilsaa, sitten historiaa. Pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.10 tulimme
Lehtarilla. Kävelin kirkolta kotiin, jossa olin klo 14.20. Menin ylös ja klo



14.30 alas. Tulin ylös klo 14.55. Klo 15.35 kävin alhaalla kuten myös klo 15.45. Sitten kävin nukkumaan. Torkuin ja 
nukuin ja klo 17.40 heräsin. Kävin alhaalla ja sitten kävin alhaalla. Klo 18.10-18.40 olin alhaalla. Katsoin TV:tä ja 
join kahvia ja luin huomisia fyssan kokeita varten. Klo 19.40 lähdin syömään. Tulin ylös klo 19.50. Luin fyssaa ja 
lähdin alas klo 21.10. Tulin ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo 22.05 käytyäni vielä alhaalla.

26. päivä (keskiviikko)
Muuten eilen illalla klo 22.45-23.30 olin TV:tä                         [Jean-Claude Killy. Raimo   Manninen  ]       
katsomassa. Sitten kävin nukkumaan. Klo 6.25
heräsin ja klo 6.30 nousin. Klo 6.35-6.40 olin
alhaalla, sitten luin fyssaa. Klo 7.15-7.20 olin
kahvilla. Meillä ei ole ensimmäistä tuntia, koska
luokkamme oli jaettu kahteen ryhmään,
kumpikin tuli vuorollaan (me viime viikolla) ja
puhuimme saksaa mankkaan. Klo 7.40-7.45
olin alhaalla. Lähdin alas klo 8.07. Kävin isän
kanssa Mustosella autolla ja sitten Lahteen.
Olin koululla klo 8.35. Iiro oli jo siellä (tullut
heidän autollaan). Ensin oli fysiikan koe ja
sitten oli suomea, sitten ruokatunti. Sitten
ruotsia, sitten uskontoa ja aljaa. Pääs. klo 14.30.
Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa. Menin ylös
ja klo 15.10 alas. Klo 15.20-15.45 olin Salmisella
parturissa. Sitten olin ylhäällä ja kuuntelin
radiota. Klo 17.40-17.45 olin kahvilla. Klo 18.05 lähdin alas. Äiti, isä ja Anne lähtivät teatteriin. Tulin ylös klo 19. 
Tein läksyjä ja lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo 22.30. Äiti, isä ja Anne eivät ole vielä tulleet. Tein läksyjä ja olen 
huolissani heistä kun he eivät ole tulleet, vaikka klo on 23.38. Nyt he tulivat, klo on 23.40, kävin alhaalla ja kävin 
nukkumaan klo 23.45.

27. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.25. Menin alas klo 6.35.                                     [Ard Schenk. Juhani Järvinen]                                 
Join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Klo
6.45-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo
7.07. Pysäkillä olivat muut paitsi Iiro.
Olimme Hullun-kuskin kyydissä koululla
klo 7.50. Ensin oli biologiaa, sitten engl.
Sitten aljaa, sitten ruokatunti, klo 11.45-
12.30 oli saksaa, sitten fysiikkaa. Sitten
kävimme välitunnilla kaupassa. Sitten
oli aine. Klo 15.10 pääsimme. Klo 15.35-
16.05 tulimme Lehtarilla, menin ylös ja
klo 16.15 alas. Tulin ylös klo 16.35. Klo 16.40 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 18.10. Join
kahvia ja tulin ylös klo 18.30. Lähdin alas klo 20.10. Pian lähdin hiihtämään, mutta en
omilla suksilla. Klo 20.45-20.50 olin täällä, sitten hiihdin taas ja klo 21.05-21.15 söin. Tulin
ylös klo 22.10. Kävin nukkumaan klo 22.30.

Salpausselän suurmäen vihkiäiset Lahden hiihtostadionilla   v. 1938  

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1188932
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1188932
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juhani_J%C3%A4rvinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ard_Schenk
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raimo_Manninen_(alppihiiht%C3%A4j%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raimo_Manninen_(alppihiiht%C3%A4j%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Killy


28. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.40, klo
6.50 ja klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07.
Pysäkillä olivat muut paitsi Pelt.
Olimme koululla suksien kanssa
klo 7.40. Ensin oli Helatien
rukoukset, sitten engl. Sitten
piirustusta, sitten suomea,
sitten olimme välitunnilla
syömässä, sitten uskontoa.
Sitten klo 12.00-12.45
ruokatunti. Siten ruotsia. Sitten
oli hiihtokilpailut. I oli Brofeld
[Blåfield], joka voitti minua n. 1 minuuttia. Olin II. Pääs. klo 14.30. Klo 14.55-15.30 tulimme Lehtimäessä. Menin 
ylös ja klo 15.40 alas. Tulin ylös klo 16.10. Klo 16.35 aloin tehdä läksyjä. Klo 17.10 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 
18.10. Join kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 19.55. Äiti ja Anne lähtivät kampaamoon. Lähdin alas klo 21. 
Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 22.35. Kävin nukkumaan klo 22.45.

29. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.30. Menin alas, missä
join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla. Ja lähdin
taas klo 7.08. Pysäkillä olivat kaikki.
Hullu ajoi ja klo 7.40 olimme
koululla. Menimme pian sisään.
Ensin oli historiaa, sitten fysiikkaa
ja sitten algebraa, sitten ruokatunti,
sitten saksaa, sitten piirustusta.
Pääs. klo 13.15. Klo 13.25-13.55
tulin Kossilassa. Olin ylhäällä ja klo
14 alhaalla. Tulin ylös n. klo 14.30.
Sitten kävin alhaalla ja toin. mm.
levysoittimen tänne, mutta se
rutisee kauheasti. Vein sen tak. Klo
15.50. Sitten kuuntelin radiota. Klo
16 kävin pannuhuoneessa. Lähdin
alas klo 17.30. Tulin ylös klo 17.35.
Klo 18.15 menin alas. Tulin ylös klo
19 ja sitten olin saunassa, tulin pois
klo 19.25. Lähdin alas klo 19.35.
Tulin ylös klo 19.45 Annen kanssa.
Äiti ja isä lähtivät Nurmelle. Leikimme sähköjunalla ja lähdin alas klo 21. Klo 21.35-22.15 olin korjaamssa junan 
pois. Tulin ylös klo 23.05 ja kävin nukkumaan. Muuten särjin kellon kun se tippui lattialle klo 22.30.

[If I needed someone] [A must to avoid] [We can work it out] [Day tripper]

https://www.youtube.com/watch?v=AYZlME0mQB8
https://www.youtube.com/watch?v=Qyclqo_AV2M
https://www.youtube.com/watch?v=-kXRpJh3UtY
https://www.youtube.com/watch?v=z6mIMbAq03E


30. päivä (sunnuntai)
Heräsin noin klo 9 ja nousin klo 10. Menin alhaalla käymään klo 10.10. Klo
10.45-10.55 olin kahvilla. Luin  Linguaphonea ja klo 12.30 kävin alhaalla. Klo
13.40 kävin taas ja klo 13.45 lähdin alas syömään. Klo 14.00-16.10 olin
lumitöissä. Kävin ylhäällä ja menin alas, sitten tulin ylös pian. Luin läksyjä ja klo
17.10-18.35 olin TV:tä katsomassa. Sitten pelasin koronaa Annen kanssa
voittaen hänet. Klo 19 jälkeen olin pannukakkua syömässä. Tein läksyjä ja lähdin
alas klo 20.15. Join kahvia ja tulin ylös pian. Klo 20.30 lähdin alas. Viitasen Reino
oli meillä. Tulin ylös klo 21.35. Ylhäällä kuuntelin radiota ja luin ST:aa, kävin
nukkumaan klo 23.35 käytyäni sitä ennen alhaalla.

31. päivä (maanantai)
Heräsin n. klo 10.05. Alhaalla sain kuulla, että Nurmen Lasse, joka oli eilen
aamulla n. klo 9 maissa jäänyt Levypyörän johtajan auton alle, oli tänä aamuna
kuollut. Tulin kahvia juotuani ylös klo 10.25. Lähdin alas klo 10.45. Klo 11 kävin
täällä. Sitten lähdin lumitöihin. Tulin kotiin klo 12.15. Luin lehden ja tulin ylös klo
12.40. klo 13.25-13.35 olin syömässä. Sitten lähdin ulos lumitöihin. Tulin sisään
klo 15.15. Yks’ rva Virtanen Ruuhijärveltä oli meillä silloin. Tein läksyjä ja lähdin
alas klo 16.05. Tulin ylös klo 16.20. Klo 17.10 kävin alhaalla. Nauhoitin ja lähdin
alas klo 18.10. Tulin ylös klo 18.30. Tein läksyjä ja klo 19.50-20.25 olin TV:tä
katsomassa. Lähdin alas klo 21.10. Tulin
ylös klo 21.35. Luin klo 22 saakka aljaa ja
kävin nukkumaan klo 23.05. Klo 22.05-
22.15 olin kahvilla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korona_(peli)


Helmikuu

2. helmikuuta – Kansanedustaja Aarne Saarinen syrjäytti Aimo Aaltosen Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajan
paikalta. Puoluesihteeri Ville Pessi jatkoi tehtävässään.
•3. helmikuuta   – Neuvostoliiton Luna 9 laskeutui Kuuhun.
•4. helmikuuta   – 133 henkilöä sai surmansa japanilaisen Boeing 727 -matkustajakoneen syöksyssä Tokionlahteen.
•6. helmikuuta   – Fidel Castro syytti Kiinaa neuvostovastaisen propagandan levittämisestä kuubalaissotilaiden 
keskuudessa.
•14. helmikuuta   – Australian dollari otettiin käyttöön kurssilla kaksi dollaria puntaa tai kymmentä šillinkiä kohden.
•16. helmikuuta   – Kiinan lehdissä syytettiin kahta tunnettua kirjailijaa kommunistisen puolueen vastaisesta toiminnasta ja 
kerrottiin, että noin 160 000 kiinalaista kirjailijaa ja taiteilijaa oli lähtenyt tehtaisiin, maataloustöihin ja armeijaan 
”uudistamaan ajatteluaan”.[1]
•17. helmikuuta   – Lahden Hennalan varuskunnasta karannut Kalevi Johannes Rissanen ampui konepistoolilla häntä 
pidättämään tulleen konstaapeli Reijo Harjunpään. Poliisi pidätti Rissasen Helsingin keskustassa konepistoolein käydyn 
tulitaistelun päätteeksi.
•23. helmikuuta   – Sotilasvallankaappaus Syyriassa nosti baath-hallituksen valtaan.
•24. helmikuuta   – Sotilasvallankaappaus Ghanassa nosti erotetun kenraali Ankrahan valtaan presidentti Kwame 

Nkrumahin ollessa ulkomailla.

1. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30, alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.08. Pysäkillä oli muut paitsi Iiro. Rotta-kuski ajoi. Olimme koululla klo
7.40. Menimme sisään, ensin oli nunnan rukoukset, sitten engl. Sitten aljaa, sitten
jommaa. Pääs. ruokatunnille klo 11. Klo 11.45-12.30 oli fyssaa, sitten luistelua (ei
minulla). Pääs. klo 13.30. Sitten olin kirjastossa Kari H:n ja Iiro M.n kanssa. Kari lainasi
itselleen ja minulle omalla nimellään Oiva Paloheimon ”Levoton lapsuus” [-kirjan]. Klo
14.05-14.55 tulimme Lehtarilla. Menin ylös ja klo 14.45 alas. Tulin ylös klo 15.10. Tein
läksyjä ja klo 16.05-16.50 olin alhaalla. Tein läksyjä. Lähdin alas klo 18. Tulin ylös klo
18.30. klo 19-19.10 olin alhaalla kahvilla. Klo 19.40-20.40 olin TV:tä katsomassa
[Napoleon Solo – U.N.C.L.E:n asiamies]. Lähdin alas klo 21.05. Tulin ylös klo 21.35. Luin
aljaa ja kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan klo 22.40.

2. päivä (keskiviikko)                                          [-67 °F = -55 °C]
Nousin klo 6.30. Alhaalla söin aprikoosipuuroa ja tulin ylös klo 6.45.
Lähdin alas klo 7.02. Muuten ulkona on pakkasta -26 °C. Lähdin
taas alas klo 7.07. Pysäkillä olivat muut paitsi Peltola. Hullu-kuski
ajoi. Olimme koululla klo 7.40. Menimme sisään koska on -26 °C
pakkasta. Ensin oli Holopaisen rukoukset, sitten oli ruotsin
kokeen palautus, sain 6 ½. Sitten fyssaa, sitten suomea. Klo
11.00-11.45 oli ruokkis. Sitten saksan kokeiden palautus, sain 8. Sitten uskontoa, sitten
aljaa. Pääs. klo 14.25. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös klo 15.10 ja lähdin alas
klo 15.15. Tulin ylös n. klo 15.40. Klo 16.20-17.10 nukuin. Klo 17.20-17.50 olin alhaalla
missä join kahvia ja tulin ylös radiota kuuntelemaan. Huomenna on aljan koe, huh! Klo
18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 19.15 lähdin ulos. Tulin ylös klo 19.30. Lähdin syömään klo
19.55. Tulin ylös klo 20.05. Klo 20.40 kävin alhaalla. Klo 21 maissa muut lähtivät saunaan.
Klo 21.15-22.35 olin TV:tä katsomassa [Kuuma kesä]. Klo 21.35-21.40 olin kuitenkin täällä.
Kävin nukkumaan klo 23.30 luettuani illalla aljaa. Kävin alhaalla klo 23.30.

https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_38432
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fi.wikipedia.org/wiki/24._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Baath
https://fi.wikipedia.org/wiki/Syyria
https://fi.wikipedia.org/wiki/23._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Konepistooli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hennalan_varuskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/17._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1966#cite_note-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuurivallankumous
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kommunistinen_puolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina
https://fi.wikipedia.org/wiki/16._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Australian_dollari
https://fi.wikipedia.org/wiki/14._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://fi.wikipedia.org/wiki/6._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tokionlahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Boeing_727
https://fi.wikipedia.org/wiki/4._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luna_9
https://fi.wikipedia.org/wiki/3._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ville_Pessi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Kommunistinen_Puolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aimo_Aaltonen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aarne_Saarinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/2._helmikuuta


3. päivä (torstai)

Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Ulkona oli pakkasta -32 °C. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. 
Lähdin alas klo 7.07. Hullu ajoi ja klo 7.40 olimme koululla kaikki pysäkiltä lähteneet. Menimme siään ja ensin oli 
jonkun tuntemattoman rukoukset, sitten pilsaa, sitten saimme engl. kokeet (minä 7+). Aljan koe. Klo 12.20-12.45 
oli ruokatunti, sitten fyssaa. Pääs. klo 13.30, 14.00-14.35 tulin Lehtarilla. Menin ylös ja klo 14.45 alas. Tulin ylös 
Annen kanssa klo 15.05. Klo 16.20-17.55 nukuin. Sitten nauhoitin Englannin Top 10:stä. Lähdin alas klo 18.10. join 
kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 19.30. Lähdin alas klo 20.55. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 22.10. Luin vielä 
ruotsia ja kävin nukkumaan klo 23.10. Muuten klo 22.25 kävin alhaalla.

4. päivä (perjantai) 
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08. Hullu ajoi meidän
kaikkien ollessa siinä. Myös Peltolan Kaarina [Sai tyttö vihdoin
etunimen]. Olimme koululla klo 7.40. Menimme sisään ja sitten
oli Helatien [historian opettaja] rukoukset, Sitten engl. Sitten
piirustusta, sitten suomea, siten uskontoa, sitten söimme
välitunnilla. Sitten suomea. Siten menimme manttuluokan
taakse olevaan karttakomeroon. Menin avaamaan sen oven
kun Leskinen piti ruokalassa tuntia. Klo 12.45-13.30 oli ruotsia.
Sitten voimistelua. Klo 15.30-16.10 oli opettajien ja 8. luokan
poikien peli (yht. 12 pelaajaa), 8-luokkalaisista oli mm. Olavi
Savutie, Kosonen, Tammivuori ym. ja opettajista Helatie,
Pulkkanen, Silander, Olkkonen, Haapala ja Sumanen. Klo 16.30-
16.50 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 17.05 alas. Tulin ylös
klo 17.40 ja lähdin alas klo 18.05. Tulin ylös
klo 18.30. Klo 19.10-19.20 olin kahvilla.
Sitten tein läksyjä ja lähdin alas klo 21.
Katsoin TV:tä, söin, tulin ylös klo 21.40. Tein
vielä läksyjä ja kävin nukkumaan klo 23.05.

5. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. 
Pysäkillä olivat kaikki ja Rotta-kuski tuli uudella autolla. Menimme sisään klo 7.40. Ensin oli Harveksen rukoukset 
ja sitten historiaa, sitten fysiikkaa, sitten aljan kokeiden palautus. Sain 6 ½. Sitten klo 11.30-12.15 saksaa. Siten 



piirustusta. Klo 13 tulivat Mahkoset hakemaan
Iiroa ja hän lähti kesken tuntia. Klo 13.15
pääsimme. Ostin pari matematiikan harj.kirjaa ja
klo 13.25-13.50 tulin Kossilassa. Kelloni, joka oli
ollut korjattavana, oli tuotu pois. Klo 14.05-14.15
olin alhaalla ja klo 14.30 lähdin alas. Tulin ylös klo
14.45. Klo 15.05-15.30 olin saunaa
lämmittämässä. Klo 15.55-16.00 olin saunalla.
Sitten kuuntelin Kaleidoskooppia [Tätä kuuntelin
kun Kennedy murhattiin 22.11.1963[ . Klo 16.30-
16.35 olin saunalla. Klo 17.10 Kari Haara soitti ja sanoi, että oli nukahtanut ja Kielivartio oli jo mennyt. Hän kysyi 
olinko minä ottanut sen. En ollut. Klo 17.15-17.35 olin saunalla. Lähdin alas klo 18.10 luettuani ST:aa. Tulin ylös 
taas klo 18.35 lukemaan. Lähdin saunaan klo 19.05. Tulin pois klo 19.30 ja menin alas. Söin ja tulin ylös klo 20.10. 
Luin ST:aa ja klo 21.10-21.40 olin alhaalla. Luin ST:aa ja klo 23.05 kävin nukkumaan.

6. päivä (sunnuntai)
Heräsin ensin klo 9.30. Sitten nukuin ja
heräsin klo 10.45. Klo 10.55 nousin ja
menin alas klo 11. Klo 11.20-11.35 olin
kahvilla. Klo 11.30 tuli Virtasen Pentti
meille, hän lähtee isän kanssa halkoja
hakemaan. Lähdin luomaan lunta pois
pannuhuoneen luota, että he voivat tuoda
halot autolla aivan pannuhuoneen ikkunan
luo. Lähdin klo 12 alas ja sitten ulos. Tulin
ylös klo 13.10. Lähdin hiihtämään klo 13.30.
Hiihdin mm. Elementin lenkin. Tulin kotiin
klo 15.15. Menin ylös ja klo 15.25 alas. Hain
limonadipullon ja tulin ylös. Lähdin alas klo
15.35. Söin ja tulin  ylös klo 15.45. Muuten
Alhaset Hollolasta ovat juuri meillä. Tein
läksyjä ja klo 17.55-18.00 olin  kaupassa. Klo
18.10 lähdin alas. Klo 18.30-18.35 olin
ylhäällä. Klo 18.40 lähtivät Kepa [Keijo], Aili,
isä ja äiti. Tulin ylös klo 18.50 juotuani
kahvia. Luin läksyjä ja leikimme sähköjunalla.
Korjasin sen pois ja lähdin alas klo 21.15.
Tulin ylös klo 21.45. Klo 22.35-23.10 olin
pannuhuoneessa. Kävin nukkumaan klo
23.15, mutta muut eivät olleet tulleet Nurmelta. Klo 23.35 kävin pannuhuoneessa. 
He tulivat klo 00.20.

7. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.40. Äiti ja isä nukkuvat alhaalla. Matti ja Anne ylhäällä
Alhasten kanssa ja minä tietysti omassa huoneessa. Söin puuroa ja
tulin ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.08. Pysäkillä olivat muut paitsi
Iiro ja Matti. Hullu ajoi ja klo 7.40 olimme koululla. Menin sisään.

https://www.savonsanomat.fi/ulkomaat/Uutinen-kerrottiin-Suomessa-tuoreeltaan/438089
https://www.savonsanomat.fi/ulkomaat/Uutinen-kerrottiin-Suomessa-tuoreeltaan/438089


Ensin oli nunnan [Tuula Laitinen] rukoukset ja sitten oli engl. Sitten rehtori
opetti aljaa ja jommaa. Klo 11.00-11.45 oli ruokatunti. Sitten fysiikkaa ja sitten
oli toisilla voimistelua. Pääs. klo 13.25. Klo 14.00-14.30 tulimme Lehtarilla.
Menin ylös ja klo 14.40 alas. Join kahvia ja luin lehdet. Tulin ylös klo 15.10.
Tein läksyjä ja klo 16.05-16.15 kävin hiihtämässä palokunnan talolla, mutta
käännyin takaisin, kun suksi ei luistanut. Tulin ylös läksyjä tekemään, klo 17.45
kävin alhaalla. Lähdin alas klo 18.05. Katsoin uutiset ja söin, tulin ylös klo
18.30. Tein läksyjä ja lähdin alas klo 19.25. Nauhoitin Donovanin lauluja ja tulin
ylös klo 20.00. Klo 20.40 kävin alhaalla kuunneltuani laulut. Lähdin alas taas
klo 21.05 luettuani läksyjä. Tulin ylös klo 21.50 juotuani vielä kahvia. Lähdin als
klo 22.00. Kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 23.05

8. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.05 ja
nousin klo 6.25.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.07.
Pysäkillä olivat muut
paitsi Iiro. Hullu ajoi.
Olin koululla klo 7.40,
menin sisään ja sitten
oli Olkkosen rukoukset
ja sitten engl. Sitten
ruotsia ja saksaa. Sitten
oli klo 11.00-11.45 ruokatunti, sitten pilsaa ja hissaa. Klo 13.30 pääsimme.
Klo 14.00-14.35 tulimme Lehtarilla. Menin ylös ja klo 14.40 alas. Tulin ylös
klo 15 ja aloin tehdä läksyjä. Lähdin alas klo 16.35. Hain 10 mk äidiltä, koska viime
lauantaina ostin pari kirjaa. Tulin ylös ja lähdin alas klo 17.10. Lähdin elokuviin Lehtimäessä
Iiron kanssa. Klo 17.15 menin pysäkille, kävelin Mahkosen luo saakka ja sieltä menimme
kirkolle. Menimme Lehtarilla. Menimme Jukoon, jossa klo 18.30 alkoi
”Seitsemäntoistavuotias”. Sinne tuli 6 B:n ”Otto” ja meidän luokalta Liisa Sihvonen, Helena
Skinnari, Markku Pellinen. Markku Viita ja Kari Haara ( ja yks’ Ahon Eki). Kuva loppui klo
20.15. Klo 20.25-20.55 tulimme Lehtarilla takaisin. Meillä oli silloin Aili ja Erkki Virtanen
kylässä. He lähtivät melkein heti, klo 21.25. Menin ylös ja klo 21.05 alas. Join kahvia ja tulin
ylös klo 21.40. Luin vielä aljaa ja kävin nukkumaan klo 22.30.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.40. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.06.
Pysäkillä ei ollut Kaarinaa eikä Iiroa. Iiro ei tullutkaan
tänään kouluun. Olimme koululla klo 7.40 ja
menimme siään. Ensin oli Leskisen? Rukoukset, sitten
oli ruotsia ja sitten fysiikan tunti omassa luokassa.,
sitten oli suomea. Sitten klo 11.00-11.45 ruokatunti.
Sitten saksaa ja sitten uskontoa, sitten aljaa. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Kävin ylhäällä ja sitten

https://en.wikipedia.org/wiki/Sytten
https://fi.wikipedia.org/wiki/Donovan


söin hiutaleita ja luin lehdet ja menin ylös vasta klo 16.05, koska rva
Paljakka oli ylhäällä siivoamassa. Klo 16.25 aloin lukea läksyjä. Klo 18.15
Iiro soitti ja kysyi läksyjä. Jäin alas. Tulin ylös klo 19. Tein läksyjä ja lähdin
alas klo 20.10. Tulin ylös klo 20.20. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Luin
vielä läksyjä ja kävin nukkumaan klo 22.50.

10. päivä (torstai)
Nousin klo 6.25. Join kahvia
alhaalla ja tulin ylös klo 6.40. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin
alas klo 7.08. Pysäkillä olivat
kaikki. Olimme koululla Rotan
kyydissä klo 7.40 ja menimme
sisään. Ensin oli oppilaiden
rukoukset, sitten oli pilsaa, sitten
engl. ja saksaa, sitten klo 11.00-
11.45 ruokatunti, sitten jommaa,
sitten joku Teini-aktio-tilaisuus
juhlasalissa ja klo 14.00-14.30 oli
suomea. Kävin Iiron kanssa Starckilla ja
klo 15.05-15.30 tulin Viljasessa. Tulin
ylös ja klo 15.35 alas. Join kahvia ja luin
lehden. Tulin ylös klo 15.50. Aloin tehdä
läksyjä klo 16.05. Klo 17.05-17.10 olin
alhaalla. Kuuntelin ja nauhoitin pop-
säveliä ja lähdin alas klo 18.15. klo
18.55-19.00 olin ulkona. Klo 19 tulivat
Helvi ja Eino Savutie. Lähdin alas klo
19.05. Tulin ylös klo 19.40. Klo 19.50-
20.05 olin alhaalla. Klo 20.10 Savutiet
lähtivät. Hei eivät kuitenkaan päässeet
lähtemään vasta kuin klo 20.45, koska
auton avain ei meinannut mahtua
johonkin ja ”ratti” ei kääntynyt. Lähdin
alas klo 20.50. Tulin ylös klo 22.10.
kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan
klo 00.05.



  [alarivi vas. Jorma Nieminen, Kari Haara, Iiro Mahkonen, Pekka Termonen]

11. päivä (perjantai)

Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.06. Psyäkillä oli
kaikki. Rotta ajoi ja klo 7.40 maissa menimme sisään
koululla. Ensin oli 8-luokkalaisten ja 7-luokk. rukoukset.
Heillä on tänään penkinpainajaiset. Sitten oli engl. Sitten
piirustusta. Tällä tunnilla he lauloivat Lululle (klo 9.15-9.45).
Klo 10.30-11.00 oli suomea ja klo 11.15-11.45 uspaa. Sitten
he [abit] ajelivat kaupungilla. Klo 13.00-13.30 oli ruotsia.
Sitten olimme luistelemassa (en minä) 

Jatk. N:ossa 10.

N:o 10 Hyvää jatkoa 11.2.-66 klo 15.15
Jatkoa 9:stä. Klo 14.40-15.00 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15 alas. Tulin ylös klo 15.35.
Muuten kuvani oli tämän päivän lehdessä eilisestä Lahti-aktio-tilaisuudesta. Lähdin alas klo
18.10. Tulin ylös klo 18.35. Lähdin alas klo 19.35. Söin ja tulin ylös klo 19.40. Tein läksyjä ja
lähdin alas klo 20.50. Muuten klo 20.10 iiro soitti ja kysyi aljan laskuja. Aavistin sen ja vein aljan
kirjan mukanani alas, kun minua pyydettiin puhelimeen. Tulin ylös klo 22.40 juotuani kahvia ja
katsottuani TV:tä [Takaa-ajettu]. Kävin nukkumaan klo 22.45.

12. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.40. Menin alas ja join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Lähdin alas klo
7.06. Pysäkillä oli kaikki ja klo 7.40 menimme koululla sisään, Hullun-kuskin
kyydissä. Ensin oli kai Puolakan rukoukset, sitten oli historiaa, sitten fyssaa,
jonka piti 3 7-luokkalaista. Sitten oli aljaa, sitten klo 11.30-12.15 saksaa. Sitten
menimme taidehalliin. Klo 13.05-13.30 tulimme Viljasella. Muuten Vesijärven
pysäkin kohdalla yks’ mies kolhaisi itsensä Pobedan alle. Ei sattunut pahasti.
Tulin ylös ja klo 13.15 alas. Join kahvia, luin lehden ja poltin pannunmyssyn

https://fi.wikipedia.org/wiki/Takaa-ajettu_(televisiosarja)


kyljestä. Tulin ylös klo 13.50. Klo 15.15-15.50 olin saunalla. Sitten
kuuntelin radiota. Klo 16.25 kävin saunalla. Lähdin alas klo 17.
Lähdin ylös ja kävin saunalla. Tulin ylös klo 17.35. Klo 18 lähtivät
äiti ja isä katsomaan Nurmen Paavoa sairaalassa. Lähdin alas klo
18.10. Klo 18.30-18.55 olin saunassa. N. klo 19.15 tulivät äiti ja isä.
Matti ja Anne olivat lähteneet saunaan tietämättäni. Lähdin alas
klo 20.15. Katsoin TV:tä, söin ja tulin ylös klo 21.40. Luin
lainastosta lainaamaani kirjaa ja kävin nukkumaan klo 22.50.

13. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 10.55. Klo
11.05 tulivat Termoset Kilosta. Äiti ja isäkin tulivat n. klo 12.20
Nurmen Lassen hautajaisista. Klo 13.30-14.20 olin Karin kansssa hiihtämässä Elementin lenkin. Joimme kahvia ja 
klo 14.30-15.30 olimme (Kari, Pertti ja minä) supissa. Sitten söimme ja klo 16.50 lähtivät he kotiin. Klo 17.10 
lähtivät isä, äiti ja Anne Hollolaan ja minä alas. Tulin ylös klo 17.20. Tein läksyjä ja lähdin ja lähdin alas klo 18.10. 
Tulin ylös klo 18.30. Tein
läksyjä. Klo 19.45 Viitasen
Reiska kävi meillä. Klo
20.15 äiti, isä ja Anne
tulivat Hollolasta. Lähdin
alas klo 21 ja jätin
[mankan] nauhoittamaan
radiosta Tuohikonttia.
Reino Viitanen oli silloin
meillä. Tulin ylös klo 21.35.
Kuuntelin Tuohikonttia ja
kävin nukkumaan klo
22.40.

14. päivä (maanantai)
On lupa. Hurraa. Heräsin
klo 8.45. Nousin klo 8.55 ja
menin sitten alas. Join kahvia ja tulin ylös klo
9.25. Klo 10.05-10.10 olin alhaalla. Klo 10.45-
11.10 olin alhaalla. Lähdin hiihtämään klo
11.40. Klo 11.45 lähdin VPK:n talolta ja
hiihdin Elementille ja sieltä hiihdin Elementin
harrastushiihdon laatikolle ja kirjoitin nimeni vihkoon
seitsemännen kerran ja tulin takaisin VPK:n talolle. Toimitus
[sic] kesti 54 min. 20 sek. Tulin kotiin klo 12.45. Menin ylös
ja klo 13.05 alas. Söin ja tulin ylös klo 13.25. Loikoilin ja klo
14.05-14.10 kävin alhaalla. Klo 14.40 kävin alhaalla. Klo 15
rupesi päätäni särkemään. Makasin vain sängyssä ja hain
pari kertaa alhaalta aspiriiniä. Kuuntelin Pop-säveliä ja
lähdin alas klo 18.05. Join kahvia ja tulin ylös klo18.30. Olen
jo aika hyvässä kunnossa, koska päätäni ei särje enää. Klo
19.00-19.55 olin alhaalla. Luin huomisia ruotsin kokeita

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/11/05/aune-haarlan-radioparodioita


varten ja klo 21.05 lähdin alas. Söin ja katsoin uutiset. Tulin ylös klo 21.35.
Luin ruotsia ja kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 22.15.

15. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla söin puuroa ja tulin ylös klo 6.40. Klo 6.55-7.00
olin alhaalla. Lähdin täältä klo 7.06. Pysäkillä olivat kaikki, Rotta ajoi.
Olimme koululla klo 7.40. Klo 8 menimme sisään. Emme olleet rukouksissa
ja klo 8.10-10.00 oli ruotsin koe. Sitten oli saksaa. Sitten ruokatunti. Sitten
pilsaa, hist. ja suomea. Pääs. klo 14.35. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa.
Menin ylös ja klo 15.15. alas. Luin lehdet ja söin hiutaleita, tulin ylös klo

15.40. Luin jommaa huomisia kokeita varten
ja lähdin alas klo 17.30. Kuuntelin radiota ja
katsoin TV:tä ja join kahvia, tulin ylös klo
18.40. Klo 19.55-20.05 olin syömässä. Lähdin
alas klo 21.10. Tulin ylös klo 21.35. Kävin
nukkumaan klo 22.30.

16. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tein itse evääni, koska äiti on
vähän kipeä. Tulin ylös klo 6.50. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla ja lähdin alas
klo 7.08. Pysäkillä olivat muut paitsi Kaarina. Hullu ajoi ja menimme
sisään. Olkkonen käväisi luokassa, mutta ei puhunut mitään. Ensin oli
uuden lukujärj. mukaan piirustusta, sitten engl. Sitten kanslisti valvoi
jomman kokeen. Klo 11.00-11.45 oli ruokatunti. Sitten fyssaa. Sitten
luistelua (ei minulla). Klo 13.25-13.50 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo
14 alas. Tulin ylös klo 14.30. Klo 15.05-15.20 olin alhaalla. Tein läksyjä ja
lähdin alas klo 19.20. Tulin ylös klo 19.40 syötyäni. Tulin Annen kanssa.
Lähdin alas klo 21.10. Tulin ylös klo 22.35 ja kuuntelin kuunnelman ja
kävin nukkumaan klo 23.10.

17. päivä (torsai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.06. Pysäkillä oli muut paitsi Masa. Hullu ajoi ja klo 8
menimme sisään. Ensin oli 4 A:n rukoukset, sitten saksaa, sitten jommaa,
sitten engl. Sitten ruokatunti ja sitten ruotsia. Siten fysiikkaa (saimme kuulla,
että Mäntyranta oli voittanut MM-kisoissa 30 km, II Laurila). Sitten pilsaa. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.35.
Klo 16.10-16.20 olin alhaalla. Kuuntelin radiota ja lähdin alas klo 18.10. Tulin
ylös klo 18.35 juotuani kahvia. Lähdin alas klo 19. Katsoin TV:tä ja klo 19.25-
19.55 olin hiihtämässä ja klo 19.55-20.20 olin Peltosella, missa oli vain Erkki.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/02/14/suomen-kaksoisvoitto-oslossa-1966


Lähdin alas klo 21. Tulin ylös klo 21.45. Luin lehtiä ja kävin
nukkumaan klo 22.45.

18. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.35. Klo 6.40-6.50 olin kahvilla ja klo 6.55-7.00
myös alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä oli muut paitsi
Masa. Menimme Hullun kyydissä Volvolla koululle ja sisään klo 7.40. Ensin
oli reksin rukoukset, sitten engl. Sitten piirustusta, sitten suomen tunnilla
saimme aineet (sain 4). 

Sitten söimme välitunnilla ja sitten menimme Askoon lähetysmaiden näyttelyyn
uskontotunnilla. Sitten klo 12.45-13.30 oli ruotsia. Sitten hiihdimme. Klo 15.30-16.05 tulimme
Lehtarilla. [Kerran paljon nuorempana Lahdesta Lehtimäen Liikenteen vanhalla pitkänokkaisella kotiin tullessa 
kuljettaja poisti Villähteen paikkeilla humalaisen kyydistä. Siinä autossa oven aukaisu oli mekaanisesti kahvasta 



vetemällä. Mies tokaisi ulos kömpiessään kuuluvasti: ”Jeesuskin oli kommunisti”.] Menin ylös ja klo 16.15 alas. 
Tulin ylös klo 17.05. Nukuin ja lähdin alas klo 18.10. Tulin ylös klo 18.25. Klo 18.40-19.00 olin Peltosella, tein 
lumitöitä ja tulin ylös klo 19.40. Lähdin alas klo 20.55. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.35. Klo 22.25-22.30 olin 
alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.05.

19. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Klo 6.45 tulin ylös juotuani kahvia. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä. Pysäkillä oli muut paitsi 
Kaarina. Rotta ajoi ja klo 7.40 menimme sisään. Sitten oli Harveksen rukoukset, sitten fyssaa, hissaa, jommaa ja 
klo 11.00-11.30 ruokatunti. Sitten aljaa. Ostin engl.
sanavaraston ja klo 12.30-12.66 tulin Viljasessa. Tulin ylös ja
klo 13 alas. Tulin ylös klo 13.20 juotuani kahvia. Lähdin alas
klo 14.15. Klo 14.20 lähdin hiihtämään Elementin lenkin
8:nen kerran. Aikaa meni 48 min 55 sek. Huono aika, johtuu
ainakin osaksi siitä, että latu oli lumen peittämä n. 1 km
matkalla. Tulin kotiin klo 15.30. Tulin ylös ja vaikka Matti ei
ollut laittanut saunaa lämpiämään, en minä lähtenyt
lämmittämään sitä [Jääräpää-Pekka]. Kuuntelin radiota ja
klo 17.30 isän täytyi lähteä lämmittämään se. Klo 17.45-
17.55 olin syömässä. Lähdin alas klo 18.15. Tulin ylös klo
18.30 ja lähdin alas klo 19. Tulin ylös 5 min. myöh. Sitten
tulivat Alhaset. Klo 19.20-19.40 olin saunassa, jonne Kepa
tuli myös pian. Rantaset tulivat juuri tullessani saunasta
(Reino & Annikki). Lähdin alas klo 19.50. Tulin ylös 5 min.
myöh. Pian tulivat myös Eila ja Kauko Viitanen ja Jokelat (ei Helena) sekä Virtasen Pentti (ei Helka) ja Nykäset (Airi
ja Toivo). Klo 20.20-21.00 olin alhaalla ja myös klo 21.15-21.40. Luin lainaston kirjaa ja kävin nukkumaan klo 23.30
käytyäni vielä alhaalla ja nauhoitettuani alhaalta ääniä.

20. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.35. Jokelat olivat vielä meillä. Join kahvia ja nauhoitin puhetta ja luin 
Levotonta lapsuutta. Kävin alhaalla ja
tulin ylös klo 10.45. Hain sitten perunoita
ja lähdin ulos klo 11.05, klo
11.10 lähdin palokunnan
talolta Elementin lenkille ja
laatikon jälkeen menin
yhdestä nuoresta parista ohi
ja vähän sen jälkeen Matti
Jokelasta ja meidän Matista
[Kai piti näyttää miten
hiihdetään]. Aikani oli 54 min 30 sek,
mikä uupuu 10 sek. Ennätyksestäni, mikä
johtuu radalle tulleista esteistä
[Selityksen makua]. Tulin kotiin klo 12.15.
Annoin Liisa-tädille mankkani nauhan
mitat, että hän sitten ostaisi Pekan-
päiväksi minulle sellaisen. Lähdin alas klo
12.35 syömään. Tulin ylös klo 12.45. Klo
12.50 tulivat pojat hiihtämästä. Klo 13.00-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oiva_Paloheimo


13.25 kuuntelin 15 km MM-hiihtojen näyttämöltä Oslosta. Norja otti kolmoisvoiton. Klo 13.25-13.30 olin alhaalla. 
Sitten kuuntelin mankkaa ja tein läksyjä. Klo 14.30 lähtivät Jokelat. Matti ei lähtenyt vaan jäi tänne hiihtolomalle. 
Luin Linguaphonea ja klo 15.30-16.40 olin Annen kanssa hiihtämässä 3 km. Lähdin alas klo 16.45. Tulin ylös klo 
17.45. Muuten Viitasen Reiska tuli meille klo 17.30. Join vielä kahvia – tein läksyjä ja lähdin alas klo 18.15. Tein 
läksyjä ja klo 20.20-20.30 olin alhaalla ja lähdin taas klo 21.15. Tulin ylös klo 21.50. Kävin nukkumaan klo 22.25.

21. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös 6.50. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin taas klo 7.07. Ensin oli 
nunnan rukoukset, sitten piirustusta, sitten aljaa,

sitten kävelimme hyppytunnilla kaupungilla. Sitten söimme. 
Klo 11.45-12.30 oli fyssaa, sitten oli luistelua toisilla. Sain myös kisaliput. Lähdin klo 13.15. Klo 13.25-13.50 tulin 
Kossilassa. Tuija Nurmi oli meillä. Lähdin alas klo 14.05. Tulin ylös klo 14.30.. Tein läksyjä ja klo 15.10-15.20 olin 
alhaalla. Tein läksyjä ja luin huomisia engl. kokeita varten. Klo 16 lähdin hiihtämään. Klo16.05 lähdin palokunnan 
talolta 10:nen kerran Elementin lenkille. Loppuosa ladusta [uusittu?], mutta en usko sen lyhentyneen, vaikka 
aikani 52 min. 30 sek. oli uusi ennätys. Tulin kotiin klo 17. Klo 17.05-17.15 olin alhaalla. Kuuntelin sitten radiota. 
Lähdin alas klo 18.10. Tulin ylös klo 19.30 juotuani kahvia ja katsottuani TV:tä. Klo 20.35-20.45 olin syömässä. 
Lähdin taas alas klo 21.15. Tulin ylös klo 22.35 ja kävin nukkumaan klo 23.05.

22. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Klo 7
kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08. Hullu ajoi,
menimme koululla sisään klo 7.45. Sitten oli engl. koe,
klo 10.15-11.00 saksaa ja sitten ruokatunti, sitten
biologiaa, hissaa ja suomea. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulimme Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10 alas.
Join kahvia ja tulin ylös klo 15.35. Tein läksyjä ja lähdin
Peltoselle klo 18. Vein Erkille kisalipun ja tulin takaisin
klo 18.05. Tulin ylös klo 18.45 ja lähdin alas klo 19.30.
Tulin ylös klo 20.00. Klo 20.45 olin alhaalla. Lähdin alas



klo 21.15. Tulin ylös klo 21.40. Kävin nukkumaan klo 21.45. Äiti ja isä sekä Anne tulivat klo 22 jälkeen, he olivat 
lähteneet klo 19.40.

23. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35. Join kahvia ja tulin ylös klo
6.50. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo
7.07. Rotta ajoi ja klo 7.40 olimme koululla.
Ensin oli Holopaisen rukoukset, sitten ruotsia,
sitten aine 2-tuntisena. Sitten söimme välitunnilla. Sitten oli saksaa ja sitten
klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten uskontoa, sitten aljaa. Pääs. klo 14.35. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Katsoin sitten viestinhiihdon TV:stä kaupassa
[Urheiluhullu perhe]. Tulin ylös klo 16.35. Klo 16.40-16.50 olin alhaalla.
Kuuntelin radiota ja nauhoitin. Lähdin alas klo 18.10. Tulin ylös klo 19. Tein
läksyjä ja klo 20.20-20.30 olin kahvilla. Muuten meillä oli sauna tänään. En
käynyt siellä, mutta esim. Liisa Tukia [kauppa-apulainen] kävi. Nauhoitin
hänen puhettaan. Klo 21.50-21.55 olin alhaalla. Tein läksyjä ja kävin
nukkumaan klo 22.45.

24. päivä (torstai)

Nousin klo 6.30. Menin
alas, jossa join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Muuten
Matti Jokela lähtee tänään
kotiinsa Helsinkiin. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.08. Rotta
ajoi. Olimme koululla klo
7.45. Ensin oli nunnan
rukoukset, sitten oli saksaa,
jommaa ja englantia, sitten
ruotsia, fyssaa ja pilsaa,
mistä oli pistokkaat. Pääs.
klo 14.30. Klo 14.40-15.05
tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.40. Klo 16.15
ja klo 17.25 kävin alhaalla. Kuuntelin radiota ja nauhoitinkin. Lähdin alas
klo 18.10. Klo 18.30-18.50 kävin ylhäällä. Tulin ylös klo 19.25. Klo 20.15-
20.30 olin syömässä. Tein läksyjä ja lähdin alas klo 21.30. Tulin ylös klo
22.05 ja kävin nukkumaan klo 22.25.



25. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Klo 6.50-6.55 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Ajajana oli Rotta. Iiro jätti taas luistimensa Viljaseen.
Viime maanantaian unohti hän ne Lehtimäkeen. Hän haki ne talleilta yhden V-
luokkalaisen mopolla. Ensin oli rexin rukoukset, sitten engl., piirustusta, suomen
pilkkukokeet ja sitten uspaa. Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten saksaa. Sitten
toisilla luistelua. Minä kävelin [Pulkkasen kanssa oli sopimus, että kun en kerran
halua luistella, saan kävellä]. Klo 15.00-15.30 tulin Viljasessa. Menin ylös ja klo
15.35 alas. Tulin ylös klo 16.10. Lähdin alas klo 18.05. Tulin ylös klo 19. Klo 19.30
lähdin alas. Join kahvia ja hain Tukialta likapyykkikorin ja vein sen erään herran autoon, joka haki likapyykkiä. Tulin
ylös ja lähdin alas klo 20.55. Tulin ylös klo 22.35. Luin vielä huomisia aljan kokeita varten ja sitten kävin heti 
nukkumaan klo 23.35.

26. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.07. Viljanen tuli vasta klo 7.25 Hullun ajamana, joka taas meinasi
tehdä kolarin Erstaan koulun kohdalla. Ensin oli Harveksen rukoukset ja sitten oli
fyssaa, sitten hissaa. Sitten aljan koe klo 10.15-11.15 ja klo 11.45-12.15 oli reksiä
(lähinnä aljaa). Klo 12.30-12.55 tulimme Viljasessa. Lähdin alas klo 13. Tulin ylös
klo 13.10. Lähdin saunaa lämmittämään klo 13.40. Tulin ylös klo 14.05. Kuuntelin
MM-kisojen 50 km:n hiihtoa, jonka voitti Norjan Eggen, II Tiainen, III Mäntyranta.
Klo 14.40 kävin saunalla. Join sitten kahvia ja tulin ylös klo 15. Klo 1515 olin
saunassa, tulin ylös klo 15.30. Klo 15.55-16.05 olin saunalla. Klo 16.45-17.45
katsoin TV:tä [Hiihdon MM-kilpailut]. Tulin sitten ylös laittamaan sähköjunaa, söin
välillä ja sitten tulivat Uusituvat. Ajoin Matti U:n kanssa junalla ja klo 21.30-22.05
korjasin sen pois. Sitten äänitin alhaalla ja tulin ylös klo 23.00. Klo 23.10-23.20 olin
kahvilla. Uusituvat olivat vielä meillä. Kävin nukkumaan klo 23.25.

27. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.59. Lähdin alas
klo 10.05. Join kahvia ja tulin
ylös klo 11.05. Lähdin ulos klo
11.20. Hiihdin klo 11.30:sta
lähtien Elementin lenkin ja sain
ajakseni vain 54 min. 45 sek. Huono aika
johtuu suureksi osaksi siitä, että minua pisti
monessa kohtaa. Tulin kotiin klo 12.30. Olin
ylhäällä. Lähdin alas klo 13.05. Tulin pian
ylös. Viitasen Reino oli meillä silloin. Lähdin
taas alas klo 13.40. Tulin ylös 5 min. kuluttua.
Lähdin alas klo 14.35. Söin ja tulin ylös klo 14.50. Leikin junalla ja kuuntelin MM-
mäenlaskua, joka kuitenkin meni aika pipariksi, Lähdin alas klo 16.40. Katsoin TV:tä ja
n. klo 17.15 tulivat Nykäset. Klo 17.30 lähdin ulos. Klo 17.35 lähdin VPK:n talolta
Elementin lenkille ja näin heti alussa Riitan ja Seijan tupakallla. Keli oli huono ja
pimeys oli myös synkkä. Aikani oli 1 t. 21 min. koska en yrittänytkään hiihtää kovaa.
Tulin kotiin klo 19 jolloin Erkki ja Aili Virtanen ja pari lasta tulivat meille. Lähdin alas
klo 19.10. Join kahvia ja tulin ylös klo 19.30. Lähdin alas klo 20.50. Tulin ylös klo
21.35. Luin vielä Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.05.



28. päivä (maanantai)

Niin, nyt on se varsinainen hiihtoloma alkanut. Nousin
klo 9.05. Lähdin alas klo 9.15. Join kahvia ja tulin ylös
klo 9.45. Tein esitelmää ja luin Suurta Tietokirjaa.
Lähdin alas klo 12.40. Söin ja tulin ylös klo 13.15. Klo
13.25-14.10 olin kävellen Salmisella parturissa. Klo 14.55-15.00 olin alhaalla.
Lähdin ulos klo 15.05. Klo 15.15-17.00 hiihdin Elementin lenkin +2 °C
suojassa. Tulin kotiin klo 17.05. kuuntelin radiota ja lähdin alas klo 18. Rva
Hietanen oli ensimmäistä kertaa meillä siivoamassa. Join kahvia ja tulin ylös
klo 18.40. Luin ST:aa ja lähdin alas klo 19.30. Katsoin Marsilaisen ja tulin ylös
klo 19.55. Luin ST:n ja lähdin alas klo 20.40. Söin ja tulin ylös klo 20.55. Klo
21.15-21.35 olin alhaalla. Luin Cottonia ja kävin nukkumaan klo 22.20.

Lahti v. 1957

[Sitten, ylös, alas, klo – siinä sanavarastoni ydin]

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107114

	Salpausselän suurmäen vihkiäiset Lahden hiihtostadionilla v. 1938

