
Päiväkirja 1966 osa 2
1.3.-30.4.

Avaa linkit hiiren oikealla uuteen ikkunaan ja sulje luettuasi. Nopeuttaa.
 Osan kirjoitusvirheistä olen korjannut.[Hakasuluissa lisäyksiäni]

2. maaliskuuta – Ghanan syrjäytetty presidentti Kwame Nkrumah matkusti Guineaan, josta hän sai turvapaikan.

•4. maaliskuuta   – John Lennon sanoi The Beatlesin olevan suositumpi kuin Jeesus, mikä aiheutti närää 
Yhdysvalloissa.
•5. maaliskuuta   – Eurovision laulukilpailu järjestettiin Luxemburgissa Luxemburgissa. Itävallan edustaja Udo Jürgens 
voitti kappaleella "Merci, Chérie".
•9. maaliskuuta   – Joensuun kaupungintalo vaurioitui pahoin tulipalossa.
•10. maaliskuuta   – Alankomaiden kruununprinsessa Beatrixin ja Claus von Amsbergin häät. Saksalaista sulhasta 
vastaan protestoitiin.
•11. maaliskuuta   – Indonesian presidentti Sukarno luovutti vallan kenraali Suhartolle.
•11. maaliskuuta – Ranskan presidentti Charles de Gaulle ilmoitti Ranskan vetäytyvän Natosta ja kaikkien 
sotilastukikohtien sulkemisesta vuoden loppuun mennessä.
•16. maaliskuuta   – Avaruudessa suoritettiin ensimmäinen telakoituminen, kun Gemini 8 kiinnitettiin Agena-
satelliittiin.
•18. maaliskuuta   – Indonesian armeija sulki useita Sukarnon hallituksen ministereitä ja hänen avustajiaan 
vankilaan.
•20. maaliskuuta   – Suomessa alkoivat eduskuntavaalit. Vaalien suurin voittaja oli SDP, tappioita kärsivät 
porvaripuolueet ja SKDL.
•21. maaliskuuta   – Arvo Salon tekemä Lapualaisooppera sai ensi-iltansa Vanhalla ylioppilastalolla. Salo valittiin 
samana päivänä eduskuntaan.
•22. maaliskuuta   – International Taekwon-Do Federation perustettiin Koreassa.
•23. maaliskuuta   – Paavi ja Canterburyn arkkipiispa tapasivat Roomassa. Tämä oli ensimmäinen virallinen 
tapaaminen kirkkojen välillä 400 vuoteen.
•29. maaliskuuta   – Ranskan ulkoministeriö ilmoitti siirtävänsä Länsi-Saksassa olevat joukkonsa pois NATOn 
komennosta ja määräsi NATOn päämajan siirrettäväksi pois Ranskan alueelta maaliskuun 1967 loppuun 
mennessä.
•31. maaliskuuta   – Harold Wilsonin johtama Työväenpuolue voitti vaalit Britanniassa.
•31. maaliskuuta – Neuvostoliitto laukaisi Luna 10:n, josta tuli ensimmäinen Kuun kiertoradalle päässyt luotain.

                                                                        Maaliskuu

1. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.50. Alhalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.10. Lähdin pihaan klo 9.15. Loimme Matin kanssa lunta pois 
ja tulin kotiin klo 9.55. Lähdin hiihtämään klo 10.05. Klo 10.15 lähdin 2 °C pakkasessa VPK:n talolta Elementin 
lenkille. Sukset eivät luistaneet ja niinpä laatikolle meni aikaa 34 min. Silloin kun tein ennätykseni 52 min. 
30 sek. Oli aikani laatikolle 29 min. Lopullinen aikani oli 59 min. 45 sek. Tulin kotiin klo 11.20. Lähdin alas 
klo 11.35. Tulin ylös klo 12. Luin ST:aa (klo 12.55-13.00 olin kuitenkin syömässä). Lopetin klo 13.30. Klo 
14.00 lähdin Annen kanssa Viljasella Lahteen. Siellä yks’ kuuro mies kysyi jotain aikatauluista Hollolaan.  
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Klo 15.05 lähti auto Hollolaan. Olimme
Alhasella n. klo 16.15. Kävin nukkumaan
keittiöön Jaakon kanssa klo 21.35.

[G  us Hallin vanhemmat suomalaisia  ]

2. päivä (keskiviikko)
Klo 5.00-5.50 olin hereillä, koska Keijo-setä lähti
töihin Vääksyyn. Klo 7 heräsimme, koska lapset
lähtivät kouluun. Myös Kari-Matti lähti heidän
mukanaan hiihtokilpailuihin. Klo 14.45 he
tulivat. Kari-Matti oli kilpailuissa II, Seija 7.-8. ja
Jaakko toiseksi viimeinen. Klo 15.05 lähdin Jaakon,
Seijan ja Annen kanssa kirkolle. Jaakko tuli
mukaamme kun klo 16 lähdimme Niinivuorelle.
Lahteen ja sieltä klo 16.30 Viljasella meille. Klo 17
lähdin hiihtämään. Klo 17.05 lähdin VPK:n talolta
Elementin lenkille 15:sta kerran. Matkalla menin ohi
Rajalan Louisesta ja Rainerista. Aikani oli 50 min. 10
sek. Hyvä aika johtuen hyvästä kelistä. Tulin kotiin
klo 18. Klo 18.25-18.50 olin syömässä. Pelasin Annen
kanssa ja lähdin als klo 19.50. Tulin ylös klo 19.25.
Luin Cottonia ja lähdin alas klo 21. Klo 21.30 kävin
ylhäällä. Tulin ylös klo 21.35. Kuuntelin mankkaa ja
kävin nukkumaan klo 23.05.

3. päivä (torstai)
Nousin klo 8.40. Alhaalla join kahvia ja luin lehden. Tulin ylös klo 9.10. Lähdin ulos n. klo
10 lumitöihin ja tulin sisään klo 13.10. Klo 13.15-13.20 olin syömässä. Luin Cottonia ja klo
14.10 kävin alhaalla. Lähdin ulos klo 15.15. Kävin hiihtäen VPK:n talolla +3 °C lämmössä
ja tulin pois klo 15.30. Klo 17.00-17.10 olin alhaalla kahvilla. Klo 18.00-18.15 olin
Peltosella. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19.50-20.00 ja klo 20.10-20.15 olin alhaalla. Klo
21.05 menin alas. Klo 21.25 kävin ylhäällä. N. klo 23 tulivat äiti ja isä Porkalta
Lahdesta. Tulin ylös klo 23.15 ja kävin nukkumaan.
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4. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.40. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 10.
Siivosin ja lähdin ulos klo
10.35. Tulin sisään klo 11.15.
Tulin ylös klo 11.30. N. klo
12.15 tuli Iiro meille. Hän
lähti kotiin klo 14.05. Olin
ulkona, söin ja tulin ylös klo
14.30. Lähdin ulos n. klo 15.
Kävelin asemalle saakka
[peräti n. 500 m] ja katselin
tiistai-iltana n. klo 22
sortunutta saharakennusta
[lumikuorma]. Tulin sisään ja
join kahvia, tulin ylös klo
15.55. Tein läksyjä ja klo 16.25-16.30 olin
alhaalla. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Muuten
yks’ rva Hietanen kirkolta siivosi meillä tänään. Klo 18.55-19.00 olin syömässä verilettuja. Klo 21.15-21.25 
olin alhaalla. Luin vieläkin läksyjä ja klo 22.10 lopetin sen. Kävin nukkumaan klo 22.35.

5. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.45. Klo 8.55-9.05 olin
alhaalla. Klo 9.25-9.35 olin alhaalla. Klo 9.40 lähdin ulos. Klo 9.45 lähdin VPK:n
talolta Elementin lenkille 16:sta kerran. Keli oli huono ±0 °C jäinen. Aikani oli 1
t. 9 min. 50 sek. Tulin kotiin klo 11. Klo 11.15 lähdin pysäkille ja sieltä kisoihin
Lehtarilla. Tulin Lehtimäen ’Speden’ [Pekka] kanssa Lahteen klo 12. Näimme
Brofeldtin [Ari], Ilménin [Jouko[, Kinnarin. Minä näin myös rippikoulutovereita.
Lopun aikaa olin Kari Haaran ja Iiron kanssa. Laurila voitti 15 km. Klo 15.00-15.35
tulin Viljasessa. Menin ylös ja klo 15.40 alas. Join kahvia ja kävin saunalla. Tulin
ylös klo 16.05. klo 17.00-17.05 olin saunalla. Klo 18.05 lähdin alas. Klo 18.20 lähdin
Matin, Jaakon ja Annen kanssa ilotulitukseen. Matti erosi meistä linja-
autoasemalla. Tulimme pois Viljasella klo 21.30-21.55. Alhaset olivat juuri tulleet
meille. Söin ja tulin ylös klo 22.05. Klo 22.45-23.00 olin saunassa. Sitten katsoin 
Eurovision laulukilpailut, jonka voitti Itävalta [Udo
Jürgens - Merci, Chérie]. Tulin ylös klo 00.25 ja
kävin nukkumaan klo 00.30.

6. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.15. Join kahvia ja tulin ylös klo 8.30.
Klo 8.20 muuten Matti, Jaakko ja Seija lähtivät
kisoihin. Me muut lähdimme sinne meidän
autollamme. Pysäköimme koulumme pihaan. 50
km voitti K. Hämäläinen, II Mäntyranta, III
Skjemstad (norjal.). Klo 13.00-13.30 tulin
Lehtimäessä kotiin. Sytytin tulet pannuhuoneen
uuniin ja join kahvia. Tulin ylös klo 14.20. Klo
15.00-15.10 olin alhaalla. Lähdin ulos klo 15.15.
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Klo 15.20 lähdin VPK:n
talolta Elementin lenkille.
Aikani oli 1 t 2 min 45 sek.
Aikani olisi ollut parempi
ellei minua olisi pistänyt.
Kun tulin kotiin klo 16.25
olivat äiti, isä ja Anne
tulleet kisoista. Menin alas
klo 16.30. Mattikin oli
tullut. Tulin ylös klo 17.10.
Lähdin alas klo 18. Katsoin
TV:tä. Klo 18.10 tuli
Viitasen Reino meille. Tulin
ylös klo 19. Luin Cottonin
(klo 19.40-19.50 olin
syömässä) ja lähdin alas
klo 20.50. Tulin ylös klo
21.35 ja kävin nukkumaan.
7. päivä (maanantai)

Nousin klo 9.25. Alhaalla
luin lehden ja join kahvia.
Tulin ylös klo 10.15. Klo
10.50 lähdin ulos ja klo
11.00 lähdin VPK:n talolle
suksilla lenkille. Jo ennen
Elementtituotetta rupesi
lonkkaani pistamään joten
en uskaltanut hiihtää
kovaa. Aikani oli 1 t 21
min 10 sek. Tulin kotiin
klo 12.25. Lähdin alas klo
12.35. Söin ja tulin ylös
klo 13.05. Viimeinen
lomapäivä ja huomenna saksan koe. Lähdin ulos klo 13.20. Olin Annen kanssa (minä pyörällä, Anne kelkalla) mm. 
asemalla. Tulin sisään klo 14.25, söin ja tulin ylös klo 14.35. Luin huomisia saksan kokeita varten ja lähdin ulos klo 



15.05. Tulin sisään klo 16.10. Lähdin ulos klo 16.30. Tulin sisään klo 17.10.
Lähdin alas klo 18.15. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.30. Kuuntelin
mankkaa ja sitten luin saksaa. Lähdin alas klo 20.45. Tulin klo 21.40. Kävin
nukkumaan klo 22.30.

8. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6 ja nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40.
Klo 6.35-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Hullu ajoi Sisua kouluun
mentäessä. Olimme siellä n. klo 7.40. Ensin oli Puolakan rukoukset. Sitten saimme engl. kokeet (sain7). Sitten 
saimme ruotsin kokeet (sain 7). Sitten oli saksan
koe. Sitten klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten pilsaa,
hissaa ja sitten saimme pilkkukokeen (sain 6) ja
aineen (sain 5). Pääs. klo 14.30. Kävin K. Haaran
kanssa kirjakaupassa ja sitten kävin Starckilla (äiti oli
antanut 5 mk että ostaisin Annelle
syntymäpäivälahjan). Hän täyttää huomenna 7 v. Klo
15.15-15.50 tulin Iiron kanssa Lehtarissa. Tulin ylös
ja klo 15.55 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 16.20.
Klo 16.25-16.35 olin kokeilemassa 90 p lennokkia.
Klo 17.10-17.30 olin taas ulkona. Kävin sisällä ja olin
ulkona klo 17.35-18.05 mm. Erkin kanssa. Tulin ylös
ja klo 18.10 alas. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19.35-
19.45 olin kahvilla. Klo 20.55 lähdin alas. Tulin ylös
klo 21.35 ja kävin nukkumaan klo 22.30.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35 tänään, Annen syntymäpäivänä.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Klo 6.55-
7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Rotta ajoi.
Pysäkillä oli Anne Hilden, mutta ei Iiro. Olin koululla
Masan kanssa klo 7.35. Ensin oli Leskisen rukoukset,
sitten ruotsia, sitten fyssaa, sitten suomea, sitten



saksaa. Klo 12.00-
12.45 ruokatunti.
Sitten uspaa. Sitten
saimme aljan kokeet,
sain 10-. Klo 14.30
pääsimme. Klo
14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Menin
ylös ja klo 15.15 alas.
Luin lehden ja tulin
ylös klo 15.35. Tein
läksyjä ja klo 16.55-
17.15 kävin
hiihtämässä,
lonkkani tuli taas
kipeäksi. Siten mätin
halkoja pannuhuoneeseen ja klo 18.30-19.00 katsoin TV:tä [Spede Visio].
Tulin ylös klo 19. Klo 20.35 lähdin alas. Klo 20.40-20.45 olin ylhäällä.
Muuten Nurmet (Paavo, Helka, Tuure ja Tuija) ja Savutiet ovat meillä
(Eino, Helvi, Olavi). He lähtivät n. klo 21.30 ja Nurmet klo 22.00. Katsoin
jääkiekon MM-kisojen ottelun USA-Suomi. Ottelu päättyi voitoksemme
1-4. Klo 23.30 tulin ylös nukkumaan.

10. päivä (torstai) [100 milj. Mk = 180 milj. € v. 2020]
Nousin klo 6.45. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 6.35. Lähdin alas klo 7.06. Pysäkille
ajoi Rotan Sisu. Olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli yhden koulun ulkopuolella
toimivan henkilön rukoukset. Sitten saksaa
(kuuntelimme levyä), sitten aljaa!, enkkua ja
klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten ruotsia,
fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Arskan kanssa Kossilassa. Menin
ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.40. Lähdin alas klo
18.10. Muuten minulle tuli tänään Suuren Tietokirjan 8:s
osa. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19.30-20.10 olin alhaalla. Klo
21.15-22.10 olin myös alhaalla. Ylhäällä kävin nukkumaan
klo 22.15.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3529059


11. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6.35. Nousin klo 6.30. Join kahvia ja tulin
ylös klo 6.45. Muuten ulkona on pakkasta 17 °C. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08. Rotta ajoi
pysäkille ja klo 7.40 olin koululla. Ensin oli reksin
rukoukset. Sitten engl., piirustusta (tällä tunnilla
tarkastaja oli kuuntelemassa). Sitten suomea ja
uskontoa. Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten saksaa.
Sitten toisilla luistelua. Istuin kopissa, vaikka muut, joilla
ei ollut luistimia, kävelivät. Klo 15.05 pääsin. Klo 15.15-
15.55 tulin Lehtarissa. Mamma Savosta oli tullut meille
Hollolasta. Tulin ylös ja lähdin alas klo 16.05. Tulin ylös
klo 16.20. Klo 16.30-16.40 olin lennättämässä
lennokkiani. Klo 18.15-18.40 olin alhaalla kuten myös
klo 19.15-19.30. Luin huomisia aljan kokeita varten ja
klo 20.55 lähdin alas. Klo 21.20 kävin ylhäällä. Tulin ylös
klo 22.30. Kävin nukkumaan klo 23.20.

12. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.10 ja nousin klo 6.30. Klo 6.35 kävin
alhaalla. Klo 6.50-7.00 olin myös alhaalla. Lähdin alas
klo 7.07. Hullu ajoi ja klo 7.40 olimme koululla. Iiro
meni sisään engl. harjoittelemaan. Minä kävin myös
sisällä. Ensin oli Harveksen rukoukset, sitten fyssaa ja
hissaaa. Klo 10.00-11.00 oli aljan koe ja klo 11.35-12.10
aljaa. Klo 12.20-12.50 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja
lähdin alas klo 13. Klo 14.45-14.55 olin ulkona. Tulin
ylös klo 15. Klo 15.15 lähdin ulos Annen kanssa. Klo
15.55-16.05 olin saunalla. Tulin sitten ylös, klo 16.55
lähdin alas. Menimme saunalle Annen kanssa klo 17.
Tulimme pois klo 17.15. Join kahvia ja tulin ylös klo
17.25. Lähdin ulos klo 18. Tulin ylös klo 18.10 ja alas klo
18.15. Tulin ylös klo 19.15. Lähdin saunaan klo 19.45.
Tulin pois klo 20.15. Lähdin alas klo 20.20. Söin ja
katsoin TV:tä [Pyhimys seikkailee]. Tulin ylös klo 21.35.
Anne oli täällä kanssani. Klo 23.25-23.30 olin alhaalla.
Kävin
nukkumaan
klo 23.35.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Saint_(TV_series)


13. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.45 ja nousin klo 9.15 kun Jokelat tulivat meille (ei
lapset). Tulin ylös, klo 9.45 kahvilla. Olin sitten vuoroin ylhäällä ja
alhaalla ja nauhoitin alhaalla. Tulin ylös klo 10.35. Olin sitten täällä ja
klo 12.40-13.00 olin alhaalla. Lähdin taas klo 13.25. N. klo 13.45 tuli
meille sotaväessä oleva Kari ja hänen kanssaan Riitta ja Ritva. Klo 14
Jokelat lähtivät ja klo 14.15 lähti myös Kari. N. klo 15.45 lähdin
hiihtämään Annen kanssa 3 km. Näimme Veijo Nykäsen ladulla. Klo
16.35 vein Annen kotiin ja klo 16.40 lähdin VPK:n talolta Elementin
lenkille. Aikani oli suhteellisen hyvä, 51 min 30 sek (ennätys 50 min
10 sek). Tulin kotiin klo 17.35. Menin ylös ja alas klo 17.40. Viitasen
Reino oli meillä. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 18.30. Klo 18.55 lähtivät
äiti, mamma, isä ja Anne Hollolaan. Kävin auttamassa heitä pois
lumihangesta, sillä he eivät päässeet oikein lähtemään. Tein läksyjä ja
klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Klo 21.50 tulivat äiti, isä ja Anne
(mamma jäi sinne) Hollolasta. Klo 23.10-23.50 olin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 23.50.

14. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja klo 6.45 tulin ylös, klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Klo 7.07 lähdin alas. Rotta ajoi meidät koululle klo 7.40. Klo 8 menin
sisään, vaikka olin järj. (myös aula sell.). Ensin nunnan rukoukset, sitten
piirustusta ja engl. Sitten saimme aljan kokeet (sain 7-). klo 11.00-11.45 oli
ruokatunti. Sitten fyssaa ja sitten luistelua (kävelin). Klo 13.10 pääsimme.
Kävin kirjakaupasssa ja klo 13.25-13.50 tulin Kossilassa.
Tulin ylös klo 13.55. Tein esitelmää, joka minulla on
huomenna ja klo 15.05-15.15 olin alhaalla. Tein taas
esitelmää ja klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Lähdin taas
klo 18.50. Tulin ylös klo 20.25. Muuten n. klo 19.45
tulivat Aili ja Erkki Virtanen meille. Luin huomisia
historian kokeita varten ja lähdin alas klo 21.10. Klo 21
olivat Virtaset lähteneet. Tulin ylös klo 21.35. Luin vielä huomisia ruotsin
kokeita varten ja kävin nukkumaan klo 22.45.

15. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.45. Klo
6.50-7.00 olin alhaalla.
Lähdin taas klo 7.08.
Rotta ajoi meidät
koululle klo 7.40.
Menin sisään ja ensin oli Okkosen rukoukset, sitten 2 t. ruotsin koe. Sitten saimme saksan
kokeet (sain 8 ½). Sitten klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten oli pilsaa. Sitten hissan suullinen
kertaus. Sitten minulla esitelmä ym. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Menin
ylös, klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.30. Klo 15.40 lähdin soittamaan Ritva Savutielle, että tulisin
heille tänään. Join vielä kahvia ja tulin ylös klo 15.50. Tein läksyjä ja lähdin alas klo 16.55. Klo
17.00-17.25 menin Viljasella Lahteen Vesijärven pysäkille. Klo 17.35 olin Savutiellä. Riitta (Karin



kihlattu morsian) tuli sinne n. klo 18. Klo 18.15 lähdimme (Riitta, Ritva
ja minä) pysäkille lähteäksemme Hennalaan. Olavi tuli kuitenkin
Opelilla “anskarin” kanssa Savutielle ja niinpä Helvi-täti vei meidät
sinne. Odotimme sotilaskodissa Karia n. ½ tuntia. Annoin Karille
paketin, jonka äiti oli lähettänyt. Kari oli yhden alokkaan kanssa. He
tarjosivat meille simaa. Klo 19.45 lähdimme. Ritva näki entisen
luokkatoverinsa ”Rillin”. Klo 20.05-20.10 menimme linja-autolla linja-autoasemalle. Sieltä menimme 
Pellonkulmaan kahden entisen Savutien apulaisen luokse. Klo 20.30 lähti automme Kerinkalliolle. Savutiellä 
joimme kahvia ja kun Helvi-täti ei vielä saapunut ennen klo 21.50 lähdin Eino-sedän kanssa linja-autoasemalle. 
Helvi-täti tuli vastaan rautatieasemalla. Linja-autoasemalta lähti seuraava auto klo 22.35 ja niinpä Eino-setä vei 
minut Renullaan [Renault] kotiin. Olin kotona klo 22.25. Kolo 22.30 menin ylös käymään. Söin pannukakkua ja 
tulin ylös klo 22.45. Kävin nukkumaan klo 22.55.

16. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35. - Muuten näin
sotilaskodissa eilen Olli-Pekka Salmisen
(viime vuoden luokkatoveri). - Menin
alas, jossa join kahvia ja tulin ylös klo
6.40. Klo 6.45-6.55 olin alhaalla. Laitoin
sukset pakettiin tämän päiväistä
massahiihtoa varten ja sitten tulin ylös.
Lähdin uudestaan klo 7.08. Hullu ajoi
meidät koululle klo 7.40. Menimme
sisään ja ensin oli Holopaisen rukoukset,
sitten ruotsia, fyssaa ja suomea. Klo 11.00-
11.15 olimme välitunnilla syömässä. Sitten oli
saksaa. Klo 12.30 lähdimme Mukkulaan
massahiihtoa suorittamaan. Olimme koululla
klo 14.05. Klo 14.20-14.50 tulin iiron kanssa
Rajalassa kotiin, menin ylös ja klo 15.05 alas.
Söin ja tulin ylös klo 15.30. Klo 16.50 lähdin
ulos ja klo 16.55 lähdin VPK:n talolta
lenkilleni. Aika oli niukin naukin alle 58 min.
Huono aika johtui ainakin osaksi sittä, että
sompani lähti irti jo ennen puolta väliä,
suksenikaan eivät luistaneet. Tulin kotiin klo
19. Lähdin alas klo 18.15. Särjin termospullon
ja sitten tuli Katri Minkkinen ( jolla on poika) 
meille vaihtamaan maitopulverinsa. Muuten
äiti ja isä ovat Kuivamaidolla. Tulin ylös klo
18.35. Olin ylhäällä Annen kanssa ja lähdin alas
klo 21. Join Annen kanssa kakaota. Klo 22 äiti
ja isä tulivat Kuivamaidolta. Tulin ylös klo 22.30
ja kävin nukkumaan klo 23.10.



17. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40. join kahvia ja tulin
ylös klo 6.55. Lähdin alas klo 7.07.
Hullu ajoi meidät koululle klo 7.40.
Menin sisään. Ensin piti Helena
Skinnari rukoukset, sitten oli saksaa,
jommaa ja englantia. Klo 11.00-11.45
oli ruokatunti. Sitten ruotsia, fyssaa ja
pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja
klo 15.15 alas. Join kahvia ja tulin ylös
klo 15.35. Klo 15.50-15.55 soitin Iirolle
ja kysyin lähtisikö hän elokuviin – ei
lähtenyt. Tein läksyjä ja klo 17.05-
17.10 soitin Ritvalle ja kysyin lähtisikö
hän elokuviin. Hän lupasi lähteä. Tulin
ylös ja lähdin ja lähdin pysäkille klo
17.35. Menin Kossilassa Lahteen Kino
Kareen. Ritva ei kuitenkaan tullut sinne. Joten olin yksin kuvissa. Kuva oli What’  s   N  ew  
Pussycat Se oli hyvä [Trailer]. Klo 20.25 se loppui. Klo 20.35 nousin Vesijärven pysäkiltä
Viljaseen. Olin kotona klo 20.55. Söin ja tulin ylös klo 21. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös
klo 21.25. Muuten amerikkalaisten Gemini 8:n piti tehdä pakkolasku – kohtaus kuitenkin
onnistui ennen sitä. Kävin nukkumaan klo 22.30.

18. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.45. Klo
6.50-6.55 olin alhaalla.
Klo 7.07 lähdin taas.
Hullu ajoi ja klo 7.40
olimme koululla. Vaksi
[vahtimestari] täyttää
huomenna 50 v.
Ylioppilaskirjoitukset
alkoivat tänään. Ensin oli
reksin rukoukset. Sitten
engl. Sitten klo 9.15-
10.00 piirustuksesta oli lomaa. Sitten oli suomea. Sitten söimme ja sitten klo
11.15-12.00 oli uspantunti lomaa, joten lähdimme kaupungille, jossa näimme
Mouksin. Klo 12.45-13.30 oli saksaa. Sitten 2 tuntia voimist. Pääs. klo 15.20.
Klo 15.35-16.05 tulin Lehtimäessä. Tulin ylös ja klo 16.10 alas. Tulin ylös klo
17. Lähdin ulos klo 17.50. Olin Annen kanssa ja tulin sisään klo 18.30.
Kävimme Luhtasen keskeneräisessä tehtaassa ja tulin sisään klo 18.30.
Siivosimme ja klo 19.30-19.40 olin syömässä, sitten tein läksyjä. Äiti ja isä
lähtivät Virtaselle Ruuhijärvelle. Klo 21.15-21.40 olin alhaalla. Nauhoitin
vähän TV:stä. Olin ylhäällä läksyjä tekemässä ja kävin nukkumaan klo 22.40.
Muuten klo 22.30 äiti ja isä tulivat.

http://ruuhijarvi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vTFVJAnv_UA
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/What's_New_Pussycat%3F


19. päivä (lauantai)

Heräsin klo 6.05. Nousin klo 6.20.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.35. Klo 6.45-6.50 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07.
Rotta ajoi meidät koululle klo
7.40. Ensin oli Harveksen
rukoukset, jonne Iiro ei tullut,
koska hänen niskansa oli kipeä.
Sitten fyssaa omassa luokassa.
Sitten hissaa. Sitten aljaa, klo
11.00-11.30 ruokatunti ja sitten
jommaa. Pääs. klo 12.15
todistukset saatuamme. Klo
12.30-12.55 tulimme Viljasessa.
Menin ylös ja klo 13.05 alas. Olin
ylhäällä ja lähdin alas klo 14.20.
Olin ulkona vähän aikaa, join
sitten kahvia ja tulin ylös klo
15.55. Lähdin alas klo 17.05. Tulin
ylös klo 17.20. Lähdin alas klo
18.15. Klo 18.30 tulin ylös. Klo
19.05-19.25 olin ulkona. Sitten
tulivat klo 19.25 Teuvo ja Aino
Termonen ja tietysti Timo sekä
Ainon sisko miehensä ja
tyttärensä kanssa. Olin saunassa
sitten ja tulin pois klo 19.45.
Muuten Tepu tuli myös saunaan.
Klo 20.25 lähdin alas. Tulin ylös
klo 20.30. Lähdin alas klo 21. Söin
ja tulin ylös klo 21.35. Klo 22.15-22.20 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.



20. päivä (sunnuntai)
Heräsin vähän ennen yhdeksää ja
klo 9.20 nousin. Join alhaalla
kahvia ja tulin ylös klo 9.45. Klo
10.10 lähtivät vieraamme.
Nauhoitin sen ja lähdin alas klo
10.25. Tulin ylös klo 10.50. Lähdin
ulos klo 11.05. Kävin pyörällä 
Kumian myllyllä +4 °C suojassa.
Tulin kotiin klo 11.55. Klo 12.15-
12.10 olin alhaalla. Lähdin alas
klo 12.50. Aloin siivota ja lopetin
ja lähdin alas klo 16.10. Olin
Annen kanssa ja tulin sisään klo
17.10 ja ylös klo 17.20. Lähdin
alas klo 18.15. Tulin ylös klo
19.30 ja lähdin alas klo 20.35. Tulin ylös klo 20.50. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös
klo 21.50. Kävin nukkumaan klo 23.10.

21. päivä (maanantai)
On lomaa. Nousin klo 10.20 ja menin alas klo 10.25. Lähdin
ulos klo 11.40. Ajelin pyörällä ja tulin sisään ylös klo 12.30. Klo
12.40 kävin alhaalla. Meillä kävi Halonen [mm. Hannun ja Jarin
isä] tänään suorittamassa palotarkastuksen. Lähdin alas klo
14.05. Söin ja tulin ylös klo 14.15. Lähdin ulos klo 14.25. Tulin
sisään n. klo 15.50. Tein läksyjä ja lähdin ulos klo 18.00.
Muuten äiti ja isä ovat äänestämässä ja samalla Nurmella.
Ajelin pyörällä ja tulin sisään klo 18.15. Tulin ylös klo 19. Klo
19.25-19.35 olin ulkona. Olin
alhaalla jonkin aikaa klo 20
jälkeen ja klo 20.25 äiti ja isä
tulivat. Anne ja Matti olivat
vielä maailmalla. Klo 20.35-
20.40 kävin Jeremejevillä ja
Peltosella, mutta ei Anne
olut sielläkään, mutta sitten
Raili Jeremejev sanoi, että
he ovat ehkä menneet
elokuviin Hildenin poikien
kanssa VPK:n talolle, Luin
sitten taas huomisia
englannin kokeita varten ja
lähdin alas klo 21.10. Matti
ja Anne tulivat juuri silloin.
Katsoin TV:tä ja join
kaakaota. Tulin ylös klo
21.45. TV:ssä ja radiossa on

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4901


muuten tänään vaalivalvojaiset n. klo 03.00 saakka 20-21.3. pidettyjen eduskuntavaalien johdosta. Luin 
englantia ja kävin nukkumaan klo 22.25.

22. päivä (tiistai)

Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.45. Lähdin alas klo 7.08.
Hullu ajoi meidät koululle klo 7.40.
Ensin oli Puolakan rukoukset, sitten
englannin kielen koe klo 8.15-10.00.
Sitten oli saksaa. Klo 11.00-11.45
ruokatunti. Sitten biologiaa, historiaa
ja suomea. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja
klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.35.
Sitten hain kurkkupaketin tien
reunasta ja sitten tulin ylös klo 15.55.
Tein läksyjä ja lähdin alas klo 17.05.
Kävin asialla Kuivamaidolla ja sitten
kävin Hildenin Harrin kanssa Sipilässä.



Tulin kotiin klo 18.20. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19.3519.45 olin alhaalla. Muuten Lauri Rajala tuli tuomaan meille 
veikkauksia. Lähdin alas klo 20.45. Tulin ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo 21.45.

23. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.45. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin taas klo 7.08.
Rotta ajoi – Iiro ei tullut tänään kouluun – Olimme
koululla klo 7.45. Ensin oli Leskisen rukoukset. Sitten
ruotsia ja fyssaa. Sitten suomen koe. Klo11.00-11.15
olimme syömässä välitunnilla. Sitten oli saksan tunti
lomaa ja siksi lähdimme kaupungille. Klo 12
soitimme Iirolle Starckin kulmasta. Sitten kävimme 
kirjaston lukusalissa [Puukirjasto 1928-1967,
Hämeenkatu 12, ks. kuva] ja sitten ostin harpin ja
ruotsin keskeisen sanavaraston, koska meillä oli
myös uskontotunti lomaa. Tulimme koululle klo 13.15. Klo
13.45-14.30 oli aljaa ja sitten pääsimme. Klo 14.40-15.05
tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15. alas. Tulin ylös klo
15.40. Tein läksyjä ja lähdin ulos klo 18. Tulin sisään klo
18.10. Katsoin TV:tä, söin ja tulin ylös klo 19. Tein läksyjä ja
nauhoitin kuunnelman [Haulikolla ei soiteta häävalssia.
Viides jakso]. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo 21.35 ja
kävin nukkumaan klo 22.55.

https://areena.yle.fi/1-50229594
https://areena.yle.fi/1-50229594
https://areena.yle.fi/1-50229594
http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Lahden_kaupunginkirjasto


24. päivä (torstai)
Nousin klo 6.45. Join alhaalla kahvia ja tulin ylös klo 7. Lähdin alas klo 7.07.
Rotta ajoi, olimme koululla klo 7.40. Ensin oli nunnan rukoukset, sitten saksaa,
jommaa ja englantia. Klo 11.00-11.45 oli ruokatunti. Sitten ruotsia, fyssaa ja
pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10
alas. Klo 15.40 kävin ylhäällä. Sitten vein eräälle Koskelalle kirkolle kalapaketin.
Tulin pois klo 16. Tulin ylös ja klo 16.05 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 16.15.
Lähdin ulos klo 18.05. Tulin sisään klo 18.45. Lähdin alas klo 19.25. Söin ja
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 20. Klo 20.20-20.30 olin alhaalla. Lähdin alas klo
21.15. Tulin ylös klo 22.10. Kävin nukkumaan klo 22.15.

25. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Ylhäällä join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Lähdin alas klo 7.06.
Rotta ajoi neid’t koululle klo 7.40. Ensin oli rexin rukoukset, sitten engl. ja
piirustusta. Pääs. klo 10. Kävelimme Veskun pysäkille ja sitten klo 10.20-
10.55 tulimme Lehtimäessä. Tulin ylös ja klo 11 alas. Tulin ylös klo 11.45.
Lähdin alas klo 13.10. Hiihdin +4 °C suojassa osan sitä lenkkiä, joka on
huomenna kilpalatuna klo 14. Tulin kotiin ja sitten ajelin pyörällä. Tulin
sisään klo 14.25. Kävin alhaalla ja sitten katsoin TV:tä. Tulin ulos klo
16.05. Tulin sisään klo 17.10. Lähdin ulos klo 17.40. Meille tuli Esko
Mahkonen ja eräs toinen mies tuomaan uuden TV:n Loewe Optan
tilalle. Se on Helvar-merkkinen. Siinä on myös kakkos-ohjelma. He
lähtivät pois klo 18.35. Minä muuten olin  sisällä klo 18.05 lähtien. Tulin
ylös klo 18.30. Klo 18.35-18.40 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo 19.20-
19.30 olin kahvilla. Muuten Raili Jeremejev kävi meillä kahvilla. Lähdin
ulos klo 20.25. Kävin asemalla ja kirkolla. Tulin kotiin klo 20.55. Klo
21.00-21.05 kävin ylhäällä. Tulin ylös klo 22.35 ja kävin heti nukkumaan.

26. päivä (lauantai)

Nousin klo 6.40. Join kahvia alhaalla ja tulin ylös klo
6.55. Lähdin alas klo 7.07. Hullu vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli Harveksen rukoukset. Sitten oli fyssaa,
hissaa ja jommaa. Sitten klo 11.00-11.30 ruokatunti. Sitten aljaa. Pääs. klo 12.15.
Klo 12.30-13.00 tulimme Viljasessa. Tulin ylös klo 13.05. Lähdin alas klo 13.05.
Menin ulos klo 13.15. Klo 13.45 lähdin Hildenin Harrin ja Jeremejevin Karin, Pian ja
Timon kanssa VPK:n talolle. Siellä oli hiihtokilpailut. Sarjassani alle 18 v. nuoret
miehet oli minun lisäksi vain Rainer Rajala. Voitin hänet runsaalla minuutilla. Aikani
oli 16.28. Olin lähtenyt n. klo 14.15. Join mehua ja tulin kotiin klo 14.55. Tulin ylös
ja klo 15.05. lähdin saunalle. Laitoin uunit lämpiämään. Tulin ylös klo 15.55. Klo
16.10 lähdin alas katsomaan SM-hiihtojen 3x10 km viestiä. I Jämsänkosken Ilves, II



Kuusamon Eräveikot, III Mikkelin Hiihtäjät. Muuten eilisen 15 km voitti Eero Mäntyranta, II Osmo Karjalainen, III 
Keijo Luukkanen. Tulin ylös klo 16.45. Klo 17.05-17.10 kävin saunalla. Klo 18.00-18.15 olin ulkona. Klo 18.30 isä 
lähti viemään äitiä kampaajalle, koska äiti ja isä lähtevät Rautavirran Pertin häihin.. Klo 18.30-18.50 olin saunassa. 
Tulin ylös ja klo 19.20 alas. Tulin ylös klo 19.45 ja lähdin alas klo 20.15. Äiti ja isä lähtivät muuten häihin 
Tammelinin taxilla Lahteen. Tulin ylös klo 21.35. Kuuntelin mankkaa ja kävin nukkumaan klo 22.50.

27. päivä (sunnunai)
Heräsin klo 8.50 ja nousin klo 9.20. Kävi alhaalla klo 9.25 ja klo
9.50 lähdin taas alas klo 10. Join kahvia ja tulin ylös klo 10.25.
Tein läksyjä ja lähdin ulos klo 12.40 kuultuani, että Eero
Mäntyranta oli voittanut SM:n 50 km:n matkalla. Laurila oli II ja
III Kalle Mäkinen [Kisat Ounasvaaralla]. Tulin sisään klo 12.55.
Klo 13.25-13.30 olin syömässä. Lähdin alas klo 13.55. Klo 14.45-
15.05 olin ylhäällä. Sitten lähdin ulos klo 15.15. Korjasin pyörän
ja tulin sisään klo 15.40. Muuten Viitasen Reiska oli meillä. Tulin
ylös klo 15.45. Lähdin alas klo 18.10. Klo 18.45-19.00 kävin
ylhäällä. Sitten olin ulkona klo 19.00-19.30. Söin ja tulin ylös klo
19.45. Lähdin alas klo 21.10. Tulin ylös klo 21.35 ja kävin
nukkumaan klo 22.35.

28. päivä (maananatai)
Heräsin klo 5.50 ja nousin klo 6.25. Join alhaalla kahvia ja tulin
ylös klo 6.40. Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.08.
Rotta ajoin meidät koululle klo 7.40. Ensin oli piirustusta ja sitten
engl. ja aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten fyssaa ja sitten
menimme uimaan. Klo 13.30 pääsimme. Tulimme klo 13.45-
14.10 Lehtimäessä kirkolle. Kävelin kotiin, missä olin klo 14.25.
Tulin ylös ja klo 14.30 alas. Tulin ylös klo 14.45. Tein läksyjä ja
lähdin alas klo 18.15. Muuten meillä oli rakennusmestari
käymässä, koska aiomme laajentaa kauppaamme keväällä. Join
kahvia ja klo 18.40-19.05 olin ulkona. Join taas kahvia ja tulin ylös klo 19.10. Tein läksyjä ja lähdin las klo 21.15. 
Tulin ylös klo 21.35. Luin vähän keskiviikkoista fyssan koetta varten ja kävin nukkumaan klo 22.30.

Nastolan kirkonkylä 1930-luvulla kuvattuna
kirkontornista Karhunsillalle päin.                          
Kuva: Antti Hartikainen

https://ounasvaara.fi/


29. päivä (tiistai)

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. Rotta 
ajoi meidät koululle Viisalon [Viitasalo?] hra:n autossa. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli Olkkosen rukoukset, 
sitten engl., ruotsia ja saksaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten pilsaa, hissassa rainoja ja sitten suomea. Pääs. klo 
14.25. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.35. Luin fysiikkaa ja klo 
17.25-17.30 soitin Iirolle. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 18.40. Klo 19.35-19.45 olin syömässä. Klo 20.45-21.40 olin 
alhaalla. Luin huomisia fyssan kokeita varten ja kävin nukkumaan klo 23.45.

30. päivä (keskiviikko)
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 vei meidät koululle. Ensin oli Holopaisen rukoukset, sitten
saimme ruotsin kokeet (Sain 5+). Sitten 2 t:n fyssan koe, sitten
saksaa. Klo 12.00-12.45 oli ruokatunti. Sitten uspaa ja aljaa, pääs.
klo 14.40. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo
15.10 alas. Tulin ylös klo 15.35. Lähdin ulos klo 17.05. Olin Simo
Hirvosen ja Hildenin poikien kanssa ja tulin kotiin klo 17.35. Tulin
ylös klo 17.55. Klo 18.15-18.35 olin alhaalla (Join kahvia). Lähdin
VPK:n talolle klo 18.50, sillä siellä jaetaan lauantaisen
hiihtokilpailun palkinnot (Ensin lähdin alas klo 18.45). Tulin kotiin
klo 19.15. Mahkosen Esko oli juuri silloin meillä. Luin huomisia
ruotsin kokeita varten ja lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo
22.30. Kävin nukkumaan klo 23.15 käytäni sitä ennen alhaalla.



31. päivä (torstai)

Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 6.36. Klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Hullu vei meidät
koululle klo 7.35. Ensin oli 2 t:n ruotsin koe.
Sitten engl. Klo 11.00-11.45 ruokatunti, sitten
saksaa, fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo
15.10 alas. Klo 15.40 tulin ylös. Lähdin alas klo
18.15. Klo 18.35-18.50 olin ulkona. Tulin ylös
ja lähdin alas klo 20.45. Lähdin taas alas klo
21.10. Tulin ylös klo 22.05. Kävin nukkumaan
klo 21.15.

            Nastolan kirkko. Kuva: Erkki Hämäläinen



Huhtikuu

1. huhtikuuta – Yhteiskunnallinen korkeakoulu muuttui virallisesti Tampereen yliopistoksi.

•1. huhtikuuta – Arkkipiispa Martti Simojoki vihki Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin Erkki 
Kansanahon Tampereen hiippakunnan uudeksi piispaksi Tampereen tuomiokirkossa.
•10. huhtikuuta   – Neste Oy:n öljynjalostamo aloitti toimintansa Porvoon maalaiskunnan Sköldvikissä.
•14. huhtikuuta   – Etelä-Vietnamin hallitus lupasi vapaat vaalit 3–5 kuukauden kuluttua vastalauseiden jälkeen.
•14. huhtikuuta – Uuden eduskunnan puhemieheksi valittiin SDP:n Rafael Paasio, ensimmäiseksi 
varapuhemieheksi Keskustapuolueen Wiljam Sarjala ja toiseksi varapuhemieheksi SKDL:n Paavo Aitio.
•16. huhtikuuta   – Rhodesia sulki Ison-Britannian lähetystön Salisburyssä (nyk. Harare) ja kutsui kotiin Lontoosta 
koko edustustonsa henkilökunnan.
•18. huhtikuuta   – Kiina ilmoitti lopettavansa talousavun Indonesialle.
•21. huhtikuuta   – Suomen Kumitehdas Oy ja Suomen Kaapelitehdas Oy päättivät yhtyä Oy Nokia Ab:ksi. Uuden 
yhtiön pääjohtajaksi tuli Suomen Kaapelitehtaan toimitusjohtaja Björn Westerlund.
•22. huhtikuuta   – Lapinlahden kunnan vanhainkodin mielisairasosaston palossa kuoli 31 hoidokkia. 
Tutkintalautakunnan mukaan palo oli saanut alkunsa tupakointitiloista.
•26. huhtikuuta   – Kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1972 talvikisa  Japanin Sapporolle ja kesäkisat 
Länsi-Saksan Münchenille.
•27. huhtikuuta   – Paavi Paavali VI ja Neuvostoliiton päämies Andrei Gromyko tapasivat Vatikaanissa. Tämä oli 
ensimmäinen Katolisen kirkon ja Neuvostoliiton edustajien tapaaminen.

1. päivä (perjantai)                     v. 1965
Nousin klo 6.35.
Alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 6.50. 
Klo 7 kävin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.06.
Hullu ajoi meidät
koululle klo 7.35.
Ensin oli rexin
rukoukset, sitten
engl., piirustusta ja konsertti konserttitalossa. Sitten uspaa.
Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten saksaa ja uintia.
Lähdimme klo 15.10. Klo 15.15-15.50 tulin Lehtarissa. Tulin
ylös ja klo 15.55 alas. Tulin ylös klo 16.25. Meillä on
huomenna aljan ja jomman koe ja siksi aloin pingottaa niitä
aineita. Klo 17.40-17.50 kävin asialla. Lähdin alas klo 18.10.
Lähdin ulos klo 18.30. Ajelin Hildenin Harrin kanssa. Tulin
kotiin klo 19.05 ja ylös klo 19.10. Klo 19.20-19.25 olin syömässä. Rämön Mikko
oli silloin meillä. [Rämölle hankittiin televisio ennen meitä. Ehkä ensimmäisenä
meidän naapuristossa. Me kylän lapset saimme silloin tällöin tulla heille
katsomaan sitä. Ainakin Rin Tin Tin -sarjaa kävimme katsomassa.] Klo 20.15-
20.20 kävin alhaalla. Lähdin taas klo 20.55. Aili ja Erkki Virtanen olivat meillä
sillloin. Tulin ylös klo 21.40. Luin kokeita varten ja kävin nukkumaan klo 23.30.
Virtaset lähtivät n. klo 22.45.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rin_Tin_Tin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Katolinen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Andrei_Gromyko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali_VI
https://fi.wikipedia.org/wiki/27._huhtikuuta
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https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsi-Saksa
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_hiippakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Kansanaho
https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Kansanaho
https://fi.wikipedia.org/wiki/Martti_Simojoki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_yliopisto_(1925%E2%80%932018)
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2. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.25. Klo 6.30-6.35 kävin alhaalla
ja myös klo 6.40-6.50 ja myös klo 6.55-7.00.
Lähdin alas klo 7.06. Rotta ajoi meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli Harveksen rukoukset ja sitten jonkin yhteiskuntaopin
tietokilpailun ( järj. Kok.) palkintojenjako. Sitten oli fyssaa, fyssaa ja aljan & 
jomman koe. Pääs. klo 11.45. Klo 12.05-12.40 tulin Lehtimäessä. Tulin ylös ja klo
12.50 alas. Tulin ylös klo 13.05. Lähdin alas klo 14.40, nimittäin saunalle.
Puuhasin siellä mm. puhistaen saunan rappuset. Ajelin myös pyörällä ja tulin
sisään klo 16.05. Klo 16.45 kävin saunalla. Lähdin ulos klo 17. Kävin saunalla,
ajelin pyörällä ja tulin ylös klo 17.25. Klo 18.00-18.15 olin ulkona ja myös klo
18.30-18.50. Tulin ylös n. klo 19.20. Lähdin alas klo 19.30. Tulin ylös klo 21.35.
Muuten n. klo 20 äiti ja isä lähtivät Viitaselle. Kävin nukkumaan klo 22.15.

3. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.20. Menin alas
kahville. Hain lehden ja luin sen
ja klo 10.10 lähdin viemään
VPK:n talolle limonadia. Sitten
menin Karhunsillalle
kalakilpailuja katsomaan. Tulin
kotiin klo 11.30. Join kahvia ja
tulin ylös klo 11.35. Klo 12.05-
12.20 olin ulkona.
Lämpöasteita oli +8 °C silloin.
Lähdin alas klo 12.35. Lähdin
kävellen Annen kanssa
kalakilpailuihin. Ne loppuivat klo
13. Tulimme kotiin klo 14.05.
Menin ylös ja klo 14.15 ulos.
Tulin ylös klo 14.45 syötyäni
ensin. Lähdin alas klo 15.30.
Sitten isä soitti Mahkoselle, että
Esko M. tulisi hakemaan
Helvarinsa takaisin [Olikohan
koekatseluusa?]. Menin ulos ja
pian he tulivat (nimittäin myös
Iiro). Klo 16 menin Iiron kanssa
ylös. Klo 16.15 he lähtivät.
Menin alas ja klo 16.25 ylös.
Lähdin ulos klo 16.30. Tulin
sisään klo 18. Lähdin alas klo
18.10. Tulin ylös klo 18.45. Klo
19.45-19.55 olin syömässä. Klo
20.55-21.35 olin alhaalla. Tein läksyjä ja kävin nukkumaan klo 23.05 käytäni klo
23 alhaalla.



4. päivä (maanantai)
[5100 mk on 9153 € v. 2020]

Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.50. Klo 7.05 lähdin alas. Hullu vei meidät
koululle klo 7.35. Ensin oli nunnan rukoukset,
sitten piirustusta, engl. kokeiden palautus (sain
8-) ja aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten oli
fyssan kokeiden palautus (sain 8) ja sitten
voimistelua. Pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.30 tulin
Lehtimäessä. Menin ylös ja klo 14.40 alas. Tulin
ylös klo 15.05. Tein läksyjä ja klo 17.45 lähtivät
äiti ja isä Nurmelle. Lähdin alas klo 18. Tulin ylös klo 18.30 kun Iiro oli tullut meille. Laskimme aljan laskuja. Klo 
19.30 Pia Jeremejev kävi meillä ostamassa. Laskimme kunnes klo 20.30 Iiro lähti. Vähän aikaisemmin äiti ja isä 
olivat tulleet (myös Anne). Lähdin ulos ja klo 20.35 Pentti Toikkanen tuli meille. Hän asuu Jyväskylässä. Hänellä oli 
mukanaan 2 muuta henkilöä (mies ja nainen). Tulin sisään klo 20.45. Tervehdin heitä ja tulin ylös. Lähdin alas klo 
21.05. Klo 21.15 he lähtivät. Tulin ylös klo 21.40. Lähdin alas klo 21.45. Tulin ylös klo 22.40 ja kävin nukkumaan klo
23.05. Tulipa tässä iltahetkinä mieleeni pari viime kisojen (Lahdessa) huulta. Kuulin siellä pari hyvää huulen 
heittoa. I Joulu on joka vuosi, mutta kisat vain kerran vuodessa. II Kahtena päivänä olin kisoissa ja kolmantena 
luin lehdestä, mitä siellä oli tapahtunut.

5. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.40.
Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla.
Lähdin uudestaan klo 7.07.
Hullu vei meidät koululle klo
7.40. Iiro ei tullut tänään
kouluun. Ensin oli yhden
muijan rukoukset. Sitten oli
engl., ruotsia ja saksaa. Sitten
klo 11.00-11.45 ruokatunti.
Sitten pilsaa, hissaa ja
suomea. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin
ylös klo 15.30.  Tein läksyjä ja lähdin alas klo 18.15. Tulin ylös
klo 18.30 ja sitten Iiro soitti ja sanoi, ettei hän tule huomenna
kouluun. Lähdin ulos klo 19. Tulin sisään klo 19.15. Katsoin
TV:tä, söin ja tulin ylös klo 19.45. Klo 20.20-20.25 kävin
alhaalla. Lähdin taas klo 21.15 [TV-ohjelma 1 lähetti Uutiset ja
sään 21.15-21.35]. Tulin ylös klo 21.35 ja kävin nukkumaan
heti.

[Nastolan uusi kunnantalo valmistui 1964]

https://nastolankesanayttely.fi/wp-content/uploads/2019/06/Nastolan-kunnantalo_netti.pdf


6. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 6.50. Lähdin alas ja tulin ylös klo
6.50. Lähdin alas klo 7.06. Rotta vei meidät
koululle klo 7.40. Iiro ja Kari H. eivät tulleet
kouluun (Kari lähti Äkäslompoloon Lappiin).
Ensin oli Leskisen rukoukset. Sitten ruotsia ja
siten 2 t:n aine. Saimme myös
yhdyssanakokeet. Sain 8 ½. Sitten oli saksaa
ja klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten uspaa ja
aljaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.00 tulin
Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10 alas. - No,
nyt on se 6:n päivän pääsiäisloma sitten alkoi.
Tulin ylös klo 15.40 ja lähdin ulos klo 15.45.
Vein Ollikaiselle tavaraa ja tulin kotiin. Sitten
kävin Annen kanssa pyörällä Pulverilla. Tulin
kotiin klo 16.45. Tulin ylös ja klo 17.20 alas.
Tulin ylös klo 17.35. Klo 18.15-19 olin alhaalla.
Sitten soitin Ritvalle ja sanoin etten pääse
Savoon [Rautalammille]. Lähdin alas klo
19.25. Join kahvia ja tulin ylös klo 19.35. Luin
ST:aa ja lähdin alas klo 21.10. Klo 21.30 ja klo
21.40 kävin ylhäällä. Tulin ylös klo 22.35. Luin
ja kävin nukkumaan klo 23.05.                                  Lauri Törni

7. päivä (torstai)

       [Kortti Kari Savutieltä]      

Nousin klo 8.45. Lähdin alas
klo 8.50. Join kahvia ja klo
9.10-9.25 vein Kangaskärjelle
tavaraa. Klo 9.45 lähdin
Annen kanssa Lahteen
[Kossilassa]. Kävimme ensin
Keskolla, sitten… Kareen
vieressä ostamassa 8 nappia
[Vuorelma]. Sitten kävimme

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lauri_T%C3%B6rni
https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84k%C3%A4slompolo


Rautatiekirjakaupassa ja
Veikkaustoimistossa ja
Vekkulissa. Klo 11.45-
12.15 tulimme
kotkalaisessa. Menin ylös klo 12.40. Klo 15.45 lähdin
alas. Join kahvia ja sitten vein Onni Lehtiselle
tavaraa. Tulin kotiin klo 16.10. Klo 18.15 lähdin alas.
Klo 18.30-18.50 olin ulkona. Sitten klo 18.50-19.10
pannuhuoneessa. Sitten olin alhaalla sillä aikaa kun
muut olivat saunassa. Tulin ylös klo 19.25. Lähdin ulos klo 19.40.
Juoksentelin ja klo 20.10-20.30 olin saunassa. Menin ylös ja klo 20.40 alas. Tulin ylös klo 21.35. Huomenna on 
muuten pitkäperjantai. Lueskelin ja kävin nukkumaan klo 23.05.

8. päivä (pitkäperjantai)
Nousin klo 9.05. Klo 9.20 alhaalla luin lehden ja lähdin alas klo 9.50.
Join kahvia ja tulin ylös klo 10. Lähdin ulos klo n. 11.45. Tulin sisään klo
12.10, mutta lähdin ulos heti. Lähdin sisään klo 13.55. Söin ja tulin ylös
klo 14.05, ajoin junalla ja lähdin alas klo 16. Klo 16.05-16.45 olin
ulkona. Söin mämmiä ja tulin ylös klo 16.50. Lähdin ulos klo 17.30. Vein
kaatopaikalle tavaraa ja tulin kotiin klo 18.20. Silloin olivat Seppälät
Helsingistä juuri tulleeet (Elja, Seija, Tarja ja Ari) Renault 4L:ään. Lähdin
alas klo 18.50. Lähdin ulos klo 19.10 juotuani kahvia. Tulin ylös klo
19.45 juuri kun Seppälät olivat lähteneet. Silloin huomasin, että
huoneeni valonkatkaisija & sytyttäjä oli mennyt rikki. Lähdin alas klo
20.10. Tulin ylös klo 20.20. Klo 21.15-22.40 olin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 22.55.

9. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.10. Alhaalla join kahvia. Muuten Nurmen Kaija on meillä tänään töissä
kaupassa. Klo 8.35-9.30 olin ylhäällä. Sitten kävin postissa ja vein tavaraa tavarapyörällä
[kolmipyöräinen, jota opettelin ajamaan myös kahdella] Salmiselle. Tulin kotiin klo 10.30.
Menin ylös ja klo 10.50 lähdin alas. Vein tavaraa Kuivamaidolle ja sitten Suomisille
kirkolle. Tulin kotiin klo 11.50. Menin ylös klo 12.05. Klo 12.10 lähdin ulos. Vein tavaraa
Kuivamaidolle. Tulin ylös klo 13.10. Klo 13.25 lähdin ulos. Kävin Annen ja Pian
(Jeremejevin) kaatopaikalla. Tulin sisään klo 14.45. Klo 15 tulin ylös. Klo 15.10-15.25
olin alhaalla kahvilla. Klo 15.30-16.05 olin ulkona. Vein klo 16.05 Virtasen Erkille, joka
ajoi linja-autoa, heidän tilaamansa tavarat. Tulin heti ylös kuuntelemaan radiota. Klo
17 lähdin alaas ja klo 17.10 lähdimme autollamme Kiloon. Olimme siellä klo 19.20.
Ensin söimme Salmelassa. N. klo 21.30-22.15 olin Termosen puolella. Illalla kävin
nukkumaan klo 23.25. Muuten Satu (Jorman tyttö) oli koko ajan Salmelassa. Klo 00.00
valvoin vielä.

10. päivä (sunnuntai, I pääsisäispäivä)
Nousin klo 8.45. Ensin join kahvia, sitten se päivä menikin nopeasti. Olimme ulkona
nostamassa välillä Peran tekemiä puntteja. Nostin n. 46 kg. Pelasimme myös
korteilla. Iltapäivällä n. klo 17 tulivat Satun äiti ja isä Salmelaan. He lähtivät n. klo
23.15. Jorma vei heidät autollaan kotiin Helsinkiin Satun kanssa. Kävin nukkumaan
klo 23.55.

http://www.autowiki.fi/index.php/Renault_4


11. päivä (maanantai, II pääsiäispäivä)
Nousin klo 9.10. Join kahvia ja sitten menin Termoselle. Söin välillä ja Tepukin kävi Salmelassa, vaikka en 
nähnytkään häntä. Join vielä kahvia ja klo 16.10 lähdimme. Samalla Termoset lähtivät ajelulle Angliallaan. Olimme
kotona klo 18.20. Menin käymään ylhäällä ja menin alas. Tulin ylös klo 18.40. Klo 19-19.10 kävin alhaalla. Lähdin 
alas klo 20.45. Tulin ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo 23.05.

12. päivä (tiistai)
Heräsin klo 7.55. Torkuin tunnin radiota kuunnellen ja nousin klo
8.55. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.15. Luin lehden ja klo
9.40 kävin alhaalla. Tein läksyjä ja pelasin Annen kanssa. Klo
13.05-13.15 vein laboratorioon Kuivamaidolle 2,05 km:n pitkon.
Sitten olin alhaalla, söin ja tulin ylös klo 13.45. Tein läksyjä ja klo
14.55 kävin alhaalla. Klo 15.05-15.40 olin ulkona. Klo 16.35 lähdin
alas. Klo 17.00-17.25 vein Helinille tavaraa. Kun tulin kotiin, oli Iiro
tullut meille. Hän lähti pois klo 18.40. klo 19.15-19.25 olin
kahvilla. Klo 19.30-19.35 Kari Haara, joka oli ollut Äkäslompolossa
pääsiäisloman, soitti minulle ja kyseli läksyjä. Hän ei ollut
koulussa viime keskiviikkona. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Luin
aljaa ja keskiviikkona klo 00.25 kävin nukkumaan käytyäni sitä
ennen vielä alhaalla.

13. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja lähdin ylös klo 6.50. Lähdin
alas klo 7.09. Hullu vei meidät Volvolla koululle klo 7.40. Ensin
saimme ruotsin kokeet (Sain 7+) ja sitten oli fysiikkaa, suomea ja
saksaa. Ruokatunti klo 12-12.45. Klo 12.35 Puolakka narautti Karin,
Iiron, Villen, minut ym. [Olimme kai luvatta sisällä]. Sitten oli
uskontoa. Sitten Puolakka kävi sanomassa, että perj. klo 17 on
istuminen ilman lappua. Sitten saimme aljan kokeet (Sain 6-). Pääs.
klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.15
alas. Tulin ylös klo 15.35 juotuani kahvia. Klo 17.40 lähdin alas. Klo
17.45-18.00 olin ulkona. Klo 19.45-19.55 olin syömässä. Lähdin
alas klo 21.10. Klo 21.35 kävin ylhäällä. Tulin ylös klo 22.30. Kävin
nukkumaan klo 22.50.

14. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.55.
Lähdin alas klo 7.08.
Hullu vei meidät Kutter
Sisulla koululle klo 7.40.
Ensin oli nunnan
rukoukset ja sitten
saksaa, jommaa ja
englantia, klo 11-11.45
ruokatunti ja sitten
ruotsia, fyssaa ja pilsaa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kutter_(yritys)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ford_Anglia


- Muuten eilen revin
tyhmyyttäni tukan
päälaeltani, keljuttaa ja
muuten Shell-huoltoasemille
on tullut superpalloja [Hyvät
pomppuominaisuudet].
Pääs. klo 14.30, klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Menin
ylös klo 15.15. Klo 15.40-
15.50 vein Rautniemelle
tavaraa. Tulin ylös klo 16.
Tein läksyjä ja klo 18.10-
18.30 olin alhaalla syömässä.
Klo 20.00-20.05 olin alhaalla.
Muuten Virtasen Aili ja Erkki Ruuhijärveltä olivat meillä. Klo 20.50-21.40 olin alhaalla. Luin huomisia saksan 
kokeita varten ja kävin nukkumaan klo 23.10. Muuten olen nyt onnellinen kun klo on 22.02. En tiedä mistä se 
johtuu.

15. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.35. Nousin klo 6.35.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.50. Lähdin alas klo 7.05. Hullu vei
meidät Kutter Volvolla koululle klo
7.40. Ensin oli engl. Sitten piirustusta,
suomea (Saimme aineet, sain 7-),
sitten oli uspaa, klo 12.00-12.45
ruokatunti. Sitten oli saksan koe.
Sitten 2 t. voimistelua (Suonio rikkoi
lampun). Pääs. klo 15.30. Kävin Iiron
kanssa kaupungilla. Ostin fysiikan
kirjan ja superpallon. Tulimme
koululle klo 16.05. Leikimme pallolla
[Pomputtelimme sitä salin parvelta
alas lattialle, ks. kuva] ja sitten klo
17.05-18.05 Enska (pihvi l. Lindström)
valvoi istumistamme. Sitten Jorma ja
Kari kehittivät valokuvia. Ville oli
myös siellä. Lähdimme klo 18.50. Klo
19.00-19.30 tulin Lehtarisssa kirkolle. Klo 19.40-19.50 join
kotona kahvia. Tulin sitten ylös. Klo 21.00-21.35 olin alhaalla.
Luin läksyjä ja kävin nukkuman klo 23.05.

Riitta Niskanen, Salpauselän koulun rakennusvaiheet

Kuvia koulusta

https://www.salpausselankoulu.fi/koulutalo/#prettyPhoto[13599]/0/
https://www.salpausselankoulu.fi/wp-content/uploads/2017/10/Salpaussela%CC%88n-koulun-rakennusvaiheet-Riiitta-Niskanen.pdf


16. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Lähdin alas klo 7.07.
Muuten nyt on jo kolmas aamu
peräkkäin kun lämpötila oli 11 °C.
Rotta vei meidät Sisulla koululle klo
7.45. Ensin oli Harveksen rukoukset. Sitten fyssaa,
hissaa ja jommaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti ja
sitten aljaa. Pääs. klo 12.15. Klo 12.30-12.55 tulin
Viljasessa. Menin ylös ja klo 13 alas. Join kahvia ja
tulin ylös klo 13.35. Klo 13.45 lähdin alas
käymään. Tulin heti ylös. Klo 15.05-15.35 olin saunalla
ja myös klo 15.50-16.00. Klo 17 kävin saunalla. Klo
17.20-17.35 olin alhaalla kahvilla. Tulin ylös ja lähdin
alas klo 18.05. Tulin ylös klo 18.40. Klo 18.40-19.10
olin saunassa. Klo 19.25-19.35 olin syömässä. Muuten
Päivän peilissa tuli ohjelmaa Nastolan ja Lahden
välisestä puhelinlinkkiyheydestä. Klo 19.40 Tamski vei
äidin ja isän ym. Uuteenkyllän johonkin juhliin. Klo
19.55-20.00 olin pannuhuoneessa. Lähdin alas klo
20.25. Tulin ylös klo 21.35 [Televisiossa Bonanza sekä
uutiset ja sää]. Kävin nukkumaan klo 22.40.

17. päivä (sunnuntai)
Klo 1.30 äiti ja isä tulivat. Nousin klo 9.25. Menin alas klo 9.30. Tulin ylös klo
9.40. Lähdin alas klo 10.05. Tulin ylös n. 10 min kuluttua. Siivosin huoneeni ja
klo 10.50-11.00 olin kahvilla. Tulin ylös, klo 11.25-12.10 olin ulkona. Sitten
olin parvekkeella. Tulin pois klo 13.55. Lähdin alas klo 14 ja ylös klo 14.30
syötyäni. Lähdin ulas klo 16.05. Muuten Alhaset tulivat meille äsken. Tulin
sisään klo 16.35. Tulin ylös klo 16.40. Lähdin alas klo 17.05. Klo 18.15-18.35
olin alhaalla. Lähdin alas klo 19. klo 19.10 äiti ja isä lähtivät Annen kanssa
viemään Alhasen Keijoa ja Ailia kotiin. Kävin klo 19.20 alhaalla ja sitten olin
½ tuntia pannuhuoneessa. Tulin ylös klo 19.50. Klo 20.20 kävin
pannuhuoneessa ja myös klo 20.20. klo 20.50-21.35 olin TV:tä katsomassa
[Turun kortteliajot ja Urheiluruutu. Uutiset ja sää] ja sitten olin 10 min
pannuhuoneessa. Klo 21.40 äiti ja isä muuten tulivatkin Annen kanssa. Tulin
ylös klo 21.45. Kävin nukkumaan klo 00.00=24.00.

18. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Klo 6.55 kävin alhaalla. Lähdin alas klo
7.07. Hullu vei Sisulla koululle (Kutter) klo 7.35.
Ensin oli nunnan rukoukset. Sitten oli
piirustusta, engl. ja aljaa. Klo 11.00-11.45
ruokatunti ja sitten fyssaa kemian luokassa ja
voimistelua (+3) [Kuvassa sali yli 50 v.
myöhemmin]. Pääs. klo 13.30. Kävin Riihelän
valokuvausliikkeessä [”Foto-Riihelä. Valokuvausliikkeemme on toiminut Lahdessa eri

https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/
https://foto-riihela.com/


osoitteissa jo vuodesta 1951.”] viemässä valokuvia kehitettäväksi ja
klo 14.05-14.35 tulin Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 14.40 alas. Tulin ylös
klo 14.50. Lähdin alas klo 18.05. Söin ja katsoin TV:tä [Uutiset.
Ihmeelinen luonto. Urheilun suuria silmänräpäyksiä]. Tulin ylös klo
19.25. Lähdin alas klo 21.10. Katsoin TV:tä [Uutiset ja sää. Raportti
Tanganjikasta] ja tulin ylös klo 22.30. Kävin nukkumaan klo 22.35.
TV.ssä oli muuten erittäin mielenkiintoinen neuvostoliittol. elokuva
Tanganjikasta.

19. päivä (tiistai)
Nousin
klo 6.35.
Alhaalla
join
kahvia ja
tulin ylös
klo 6.50.
Lähdin
alas klo
7.06.
Hullu vei
meidät
Kutter
Sisulla
koululle
klo 7.35. Ensin oli Olkkosen rukoukset, sitten engl. Saksan kokeiden
palautus (Sain 8-) ja ruotsia. Klo 11.00-11.15 söin. Sitten oli suomea ½ tuntia ja klo 11.45-
12.30 biologiaa. Klo 12.50-13.25 tulin Lehtarilla. Tulin ylös ja klo 13.30 alas. Tulin ylös klo
13.55. Lähdin alas klo 16.05 ja menin klo 16.10 ulos. Olin aseman lähellä
Annen ja Tuula Rämön kanssa. Muuten päivällä oli Nurmen Tuija meillä.
Tulin ylös klo 17.20. Lähdin alas klo 17.50. Söin lettuja ja tulin ylös klo
18.30. Muuten äiti, isä, Anne ja Tukiat lähtivät Lahteen ammattikoululle,
jossa esiintyvät mm. Bosse ja Robert. Klo 22.10 olin alhaalla tehtyäni
läksyjä. Kävin nukkumaan klo 23.05.

20. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.50. Lähdin alas klo 7.08. Kerkisin juuri ja juuri Rotan
Sisun Kutteriin. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
Leskisen rukoukset, sitten ruotsia, fyssaa, suomea ja
saksaa (minä ja 5 muuta jäimme pois laiskanläksystä
koulun jälkeen klo 15.30). Klo 12.00-12.45 oli ruokatunti.
Sitten uspaa ja aljaa. Pääs. klo 14.40. Hain
valokuvat ja klo 15.05-15.25 tulin Viljasessa. Tulin
ylös ja klo 15.40 alas. Tulin ylös klo 16 ja lähdin
alas klo 18.10. Tulin ylös klo 18.30. Klo 19.30-
19.35 olin syömässä. Huomenna on aljan koe,
huh! Täytyy lukea HUH! Pelottaa HUH! Klo 20.35

https://www.youtube.com/watch?v=KVKhKOh9BZo


kävin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 22.35
käytyäni vielä alhaalla.

[Bostonin maratonilla 11. oli
Tenho Salakka, ”Keväällä 1964 hän oli 
Bostonin maratonilla toinen ajalla
2.20.48.” ]

 Pieni auto oikealla nokka alaspäin taisi
olla Kalevi Pulkkasen.

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


21. päivä (torstai)
Nousin klo 6.20.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.35. Klo
6.50 kävin alhaalla. Klo
7.04 lähdin alas.
Muuten Yleisradion
teknisten toimien
henkilöstön lakko
alkoi tänään. TV:stä ei
näy mitään. Rotta ajoi
meidät koululle klo 7.05. Ensin oli 2 t:n aljan koe. Sitten engl. ja klo
11.00-11.45 ruokatunti. Sitten ruotsia, fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30.
Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15. alas. Tulin ylös
klo 15.35. Klo 15.15-15.20 olin alhaalla. Lähdin ulos klo 17.35. Tulin
siään klo 18.00. Söin ja tulin ylös klo 18.20. Lähdin alas klo 21.35. Klo
21.45 tulin ylös ja klo 21.50 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.20.

22. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös
klo 6.35. Radiostakaan ei
tullut enää ohjelmaa.
Kuuntelin mankkaa ja klo 7.02 alas. Rotta vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli rexin rukoukset,
sitten oli engl., piirustusta, suomea. Klo 11.00-
11.15 olin syömässä. Sitten oli uskontoa. Klo
12.00-12.45 ruokatunti. Sitten saksaa ja
voimistelua. Pääs. klo 15. Klo 15.15-15.30 tulin
Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 16 alas. Klo 16.10-
16.20 kävin Kuivamaidolla ja tulin ylös klo 16.35.
Klo 17.10-17.40 olin ulkona. Lähdin alas klo 19.
Söin ja tulin ylös klo 19.15. Klo 21.25 olin alhaalla.
Tulin ylös klo 21.30. Kävin nukkumaan klo 22.25.

23. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Meillä oli yksi Wahlroositin myyjä
aamukahvilla. Tulin ylös klo 6.40. Klo 6.50-6.55 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Hullu vei meidät
koululle klo 7.40. Hain voimistelusalin
pukuhuoneesta eilen sinne unohtuneet
veryttelyhousuni ja menin luokkaan. Ensin oli
fyssaa, sitten hissaa ja klo 10.15-11.10
amerikkalaisia vieraita. Klo 11.35-12.00 saimme
aljan kokeet (Sain 8-) ja sitten klo 12.20-12.50 tulin
Kossilassa. Tulin ylös klo ja klo 12.55 alas. Sain
muuten siellä tilaisuudessa taskutestamentin [Uusi
testamentti] englanniksi. Tulin ylös klo 13.20. 

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


Lähdin ulos klo 13.35. Tulin sisään klo
14.30. Klo 14.50-15.50 olin ulkona.
Lähdin taas klo 16.30 alas. Klo 16.40
ulos, klo 17.20 tulin sisään. Klo 18.00-
18.30 olin alhaalla. Muuten eilen kuoli
Lapinlahdella mielisairaalan tulipalossa
29 henkeä. Klo 19.10-19.35 olin
saunassa. Klo 20.00-20.10 olin
syömässä. Klo 21.50 kävin
alhaalla. Kävin nukkumaan klo
22.20.

24. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.35. Luin lehden ja
klo 10.00-10.05 olin kahvilla
alhaalla. Klo 11.35-11.45 olin
ulkona räntäsateessa. Muuten
radio & TV-lakko loppui tänään
klo 05.00. Klo 11.50 tulin ylös.
Klo 12.30 kävin alhaalla. Lähdin
alas klo 13, klo 13.10-13.35 olin
ulkona. Kävin katsomassa
Villähteen ajojen kääntöä, jossa
kilpailijoita oli 5. Tulin ylös klo
13.40 ja alas klo 13.45. Tulin ylös
klo 14.10 syötyäni. Lähdin alas klo
15.25. Tulin ylös klo 15.45 ja alas
klo 16.30. Tulin ylös klo 19.05
katseltuani TV:tä. Klo 21.00-21.35
olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo
22.30.





25. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Lähdin alas klo klo 7.07. Rotta ajoi meidät koululle. 
Istuin Baskin Tuulan vieressä. Olimme koululla klo 7.45. Ensin oli ’mölykuoron’ rukoukset ja sitten piirustusta, engl.
ja aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten fyssaa ja voimistelua. Pääs. klo 13.35. Klo 14.00-14.35 tulin Lehtarissa. 
Tulin ylös ja klo 14.40 alas. Tulin ylös klo 15.05. Lähdin alas klo 18. Muuten Väinö Tanner haudattiin tänään ja eilen
kuoli 30:nes Lapinlahden tulipalon uhri sairaalassa. Klo 18.10-18.35 olin Nurmella hakemassa Annen sieltä. Join 
kahvia ja klo 18.45-19.00 ajelin pyörällä. Tulin ylös. Klo 19.15-19.25 olin ulkona. Tulin ylös ja alas klo 19.25. Klo 
19.55 tulin ylös. Huomenna on englannin koe. Luin sitä varten ja (klo 21.05-21.35 olin alhaalla) ja klo 20.40 kävin 
myös alhaalla. En tiedä mistä johtuu, olen pihkassa Baskin Tuulaan [Siksi piti mainita vieressä istuminen]. En tiedä 
mistä se johtuu. Hän on kyllä kaunis, mutta hänhän on vasta I luokalla oppikoulussa (On 12-vuotias). Mukavan 
näköinen tyttö – huh! - no se siitä, jatkan engl. lukemista. Nauhoitin illalla Swinging Blue Jeansejä ja kävin 
nukkumaan klo 23.20.

26. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.35. Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin alas
klo 7.08. Rotta vei meidät koululle klo 7.50. Ensin
oli 2 t:n engl. koe, sitten saksaa. Klo 11.00-11.45
ruokatunti. Sitten pilsaa, hissaa ja suomea. Pääs.
klo 14.30. Kävelin Veskun pysäkille ja klo 15.05-
15.25 tulin Viljasessa. Menin ylös ja klo 15.35
alas. Klo 15.40-15.50 vein Kuivamaidolle tavaraa
ja tulin ylös klo 16.10. Lähdin alas klo 18.10.
Tulin ylös klo 18.35. Klo 19.00-19.15 söin, klo
19.15-19.30 olin ulkona. Tulin ylös ja klo 21.10
alas, ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo 22.30.

https://www.youtube.com/watch?v=4qakLsgHiDk


27. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Lähdin alas klo 7.06.
Hulle vei meidät koululle klo 7.35. Ensin
oli Holopaisen rukoukset, sitten ruotsia,
fyssasta pistokkaat ja suomea ja saksaa.
Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten uspaa ja
aljaa. Pääs. klo 14.30. Tulin klo 14.40-15.05
tulin Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.10
alas. Tulin ylös klo 15.25. Lähdin alas klo
16.50. Klo 17.00-17.50 olin ulkona. Ensin kävin Sipilässä Harrin
kanssa ja sitten juttelin Erkin kanssa, Tulin ylös klo 17.50.
Huomenna on ruotsin koe. Lähdin alas klo 19.15. Söin ja klo
19.25-19.30 olin ylhäällä. Sitten 20 min ulkona. Tulin ylös klo
19.50. Muut olivat saunassa tänään. Klo 21.10-22.45 olin TV:tä
katsomassa [Uutiset ja sää. Kuuma kesä, katso yksi jaksoista].
Luin kokeita varten ja klo 23.35 kävin nukkumaan.

28. päivä (torstai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.05. Hullu vei meidtä koululle klo 7.35. Ensin oli 2 t:n ruotsin koe, sitten
engl. ja klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten saksaa, fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Hain
valokuvat Riihelästä ja klo 15.05-15.25 tulin Viljasessa. Tulin ylös ja klo 15.30 alas. Tulin
ylös klo 15.50.
Jatkuu numerossa 11. Please!

Päiväkirja n:o 11
Otettu käyttöön 28.4.1966 klo 19.40. Good luck!
[Etukannen sisäpuolen alareunaan olin kirjoittanut Beatles-
kappakeiden nimet:]
I feel fine
P. S. I love you
Please please me

https://www.youtube.com/watch?v=aeAnRAsNFzM


Klo 16.10-17.05 olin ulkona. Klo 18.00-18.15 myös ja sitten katsoin uutiset. Klo 18.30-19.00 olin ulkona. Tulin ylös 
ja klo 19.25-19.40 olin syömässä. Tein läksyjä ja klo 21.05-21.10 olin alhaalla. Lähdin taas klo 21.15. Tulin ylös klo 
22.10 ja kävin nukkumaan klo 22.35.

29. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join
kahvia, muuten tänä aamuna joku
mies? (en tiedä kuka) [jäi] auton
alle. Tulin ylös klo 6.55. Lähdin alas
klo 7.07. Hullu vei meidät koululle
klo 7.40. Ensin oli reksin rukoukset,
sitten engl., piirustusta, suomea ja
uspasta pistokkaat. Klo 12.00-
12.45 ruokatunti. Sitten saksaa ja
sitten olimme 1 tunnin sisällä ja II
ulkona [liikuntatunnit]. Pääs. klo
15.20. Klo 15.30-16.00 tulin
Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 16.10
alas. Tulin ylös klo 16.30. Lähdin
ulos klo 18. Juoksimme. Tulin
kotiin klo 19.05. Join kahvia ja
tulin ylös klo 19.10. Klo 19.25-
19.35 olin ulkona, missä minulta
repesi housuni polven kohdalta.
Tein läksyjä ja klo 21.15-21.35 olin
alhaalla syömässä. Luin läksyjä ja
kävin nukkumaan klo 23.05.
Muuten klo 22.50-22.55 kävin
alhaalla.



30. päivä (lauantai, vapunaatto)

Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.35. Klo 6.55-7.00 kävin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.07. Rotta vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
Harveksen rukoukset, sitten fyssaa, hissaa
ja jommaa. Sitten klo 11.00-11.30
ruokatunti. Sitten oli aljan pistokkaissa
kotilasku [n:o] 452, jonka osasin. Pääs. klo
12.20. Klo 12.30-12.55 tulin Viljasessa.
Tulin ylös ja klo 13 alas. Tulin ylös klo
13.20. Klo 13.45-15.10 olin ulkona. Vein mm. kaatopaikalle tavaraa Alhasen Kari-Matin kanssa. Sitten menin 
saunalle. Tulin ylös klo 15.55. Klo 16.15 kävin saunalla ja klo 17.05-17.15 olin ulkona. Tulin ylös klo 17.25, 18.15-
18.35 olin alhaalla. Lähdin saunaan klo 19.25. Tulin saunasta klo 19.50. Klo 20.20-20.30 olin syömässä. Klo 20.40-
20.50 kävin alhaalla. Klo 21.15-21.35 olin myös alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.05.

           [Aika rauhallinen aatto Pekalla]


