
Päiväkirja 1968 Osa 5
1.9.-31.10.

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

•6. syyskuuta   – Swazimaa itsenäistyi.
•9. syyskuuta   – Ranskan presidentti Charles de Gaulle tuomitsi Tšekkoslovakian miehityksen.
•12. syyskuuta   – Albania tuomitsi Tšekkoslovakian miehityksen ja erosi Varsovan liitosta.
•12. syyskuuta – Helsingissä allekirjoitettiin Uuteenkaupunkiin sijoittuvan Saab-Valmet-henkilöautotehtaan 
perustamissopimus.
•15. syyskuuta   – Ruotsin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit saivat enemmistön (50,12 %) äänistä.
•22. syyskuuta   – Siperiassa ja Kiinassa sattui täydellinen auringonpimennys. Suomessa pimennys näkyi osittaisena.
•27. syyskuuta   – Ranska esti jälleen Ison-Britannian pääsyn Euroopan talousyhteisön jäseneksi.
•29. syyskuuta   – Kansanäänestys Kreikassa antoi sotilasjuntalle lisää valtaa.

1. päivä (sunnuntai)
Nouisn klo 10, suihku ja sitten
kahvit. Söimme n. klo 12.30. Klo 1
jälk. olimme Aino-tädin puolella
kahvilla ja 14 maissa lähdin Pentti-
sedän viemänä Alhasien kanssa
Turun tien varteen, josta bussilla
Hesaan. Masa oli antanut Tepulle
lipun. Suomi kuroikin yllättäen
etumatkan kiinni ja lopussa oli
eroa 9 pistettä (208,5-199,5).
Maaottelusta poistuttuaan Nurmet
menikin erääseen tilausajoon ja
sillä Lahteen. Me bussilla Kiloon.
Pena ja Pera vastassa. Heillä
olimme 18.30. Kahvit ja klo 19.15
lähdimme kotiin. Olimme meillä
klo 21.30. Kävin Z 23.33.

2. syyskuuta (maanantai)
Nousin klo 8 ja soitin Baskille. Jussi nukkui, mutta
sain kuulla Jussin äidiltä, että koulu alkaa klo 12,
koska en tiennyt sitä. Klo on 10.12. Klo 11.10-11.35
tulin Speden (Lehtimäen) kanssa Lahteen (Iiro eikä
Arja koulussa). Matti lähti kansakouluun. Klo 12 alkoi koulu. Ensin
yleiskokous (reksi) ja sitten luokanvalvojan hetki  (Unski) ja sitten menin Nysän ”Warrella” Turkan ja Spen kanssa 
baariin, jossa 1 mk 18 p kahvit ja korvapuustit. Klo 14.00-14.35 kirkossa Keski-Lahdessa. Klo 15.00-15.25 Vilissä 
kotiin. Söin ja kävin Mahkosella. Illalla keitin kahvit ja ylhäällä siivosin kaappejani, klo 21.15-22.30 TV:tä. Kävin Z 
klo 23.15.
3. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.10. Klo on 8.40. Kävin suihkussa. Kirj. aamulla Hollantiin erään paketin johdosta, sain eilen siitä 
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ilmoituksen NY:sta kirjeellä. Klo on 19.18. Isä veikin minut kirkolle
menemään kouluun kymmeneksi. Ensin luokanvalvojan tunti
(Helatie) ja sitten 11-12 ruokkis. Söin 1 mk’lla makaroonilaatikkoa
ja 20 p. maidon lisaksi. Sitten kirj. 12-13.45 ylioppilasaineen, minä
”Lentokone, teknistyneen aikamme liikenneväline siviilielämän
palveluksessa”. Tämä oli LH-luokassa. Lähdin Nikkasen Sepen
kanssa, kävimme pääesikunnassa tiedustelemassa kutsuntalykkäys
ym. asioita. Sitten 15.15-15.45 tulin Lehtarissa kirkolle ja kävin
hakemassa Iirolta koulukirjoja (Trig., kemian ja saksan ja lainaksi
Collinin tekstiosa). Tiskasin, 16.45-17.30 olin Karin ja Ritvan
hakemana meidän rannassa uimassa. Klo on 16.32 seur. p:nä. Eilen
illalla katsoin 19.30-21.30 TV:tä.
Kävin Z klo 23.

4. päivä (keskiviikko)
Kissa taas herätti kaupan katolla n.
klo 5. Nousin 6.25. Vilillä Lahteen
(kävelin linja-autoasemalta).
Suomea, engl. ja ruotsia, 11.00-11.45 ruokkis. Sitten Summasen jommaa ja fyssaa. Klo 13.45-14.15 kirkolle 
Lehtarilla. Klo 15 maissa kun Matti tuli ja haki makkaraa kaupasta kävin kävin soitteleen [suuta ] koska jääkaapissa
oli makkaraa, suutuin niin siitä ja Matin
soittelusta, että kävin Masan päälle. Poika oli
kovasti voimistunut koska painissa jouduin
alle. Sitten äiti tuli ja löi Masaa nyrkillä
niskaan ja Masa rupesi itkeen. Masa suuttui
aivan kokonaan ja lupasi hakata minut. Käy
oikein poikaa sääliksi, kun jokainen sille
kotona vittuilee, mutta itsehän se aina
aloittaa käyttäytymisellään joka ärsyttää.
Masa lähti 4:n maissa Lahteen jalkapalloa
pelaan. Illalla luin huomisiin ruotsin
ylppäreihin sekä katsoin TV:tä. Klo 21.30-22.00 pop-
sävel. Kävin Z klo 23.

5. päivä (torstai)
Nousin klo 6.10. Söin kunnolla aamulla. Äiti oikein teki
ruokaa. Klo 7-8 ajoin pyörällä kouluun. Hissaa 7B:ssä,
sitten ruotsi lomaa, engl:a ja voikka lomaa (Pulu
ostanut uuden auton, Datsun). Klo 12.45-14.30
ylppäreissä ruokasalissa. Tulin kotiin 15.40. Suihku ja
kahvit. Luin engl. huomisiin ylppäreihin ja klo on nyt 22.45 kun Z. Masa tuli juuri kotiin ja oli
vähällä saasa selkäänsä koska lupasi tulla 21.30.
6. päivä (perjantai)
Nousin klo 6, nyt klo on 18.20. Söin ja 6.50 lähdin pyörällä kouluun. Siellä olin 7.45. Ensin jommaa 2C:ssä, sitten 
kuv.taitoa ulkona, ruotsia, ruokkis, ussaa, 12.45-14.10 kirj. ruokasalissa engl. yliopp. Kirjoituksia. Olin kotona 15.05.
Suihku ja sitten kahvilla. Klo 17.40-19.30 olin kiirkolla. Mahkosella suurimman osan ajasta. Kotona teimme pizzaa 
ohjeitteni mukaan, tulihan siitä jonkinlaista, äiti ei pitänyt tomaattisoseen takia. Käyn nukkumaan klo 23.05.



7. päivä (lauantai)
Lauantait syyskuussa lakisääteisesti lomaa, nousin vasta 9.25. Aamulla
siivosin Matin kanssa ja n. klo 13 lähdin Pajulahteen näin 17 vuoteen
lämpimämpänä syyskuuna, 27 °C oli torstaina. Juoksin tonnin eli 1000 m
3.03 ja sitten menin uimaan, pois lähtiessäni tuli Veksi, joten lähdin taas
[uimaan ], tulin kotiin vasta klo 14.55. Klo on 14.55. Eilen kävin kirkolla
17.00-17.30. Näin Iiron ja Paulan ja vein Paulan kotiin [pyörällä? ]. Kotona
saunan 19 jälkeen klo 20.10 lähdin ulos ja kunnan talon kulmalla tapasin
E-L:n. Juttelin ja sitten hain Invasta E-L:n toimeksiannosta Marlboro-askin
ja tikut (2,60). Kävimme sitten kävellen rannassa mm. hyppytornin päällä
(illan kuluessa kului 3 tupakkaa). Sitten menimme hautuumäen ylös ja
siitä hautausmaalle ja siellä istuimme eräällä penkillä kappelin vieressä
ehkä puoli tuntia jutellen ja sitten saatoin E-L:n kotiin (tupakat
pitäis viedä jollekin Pipa’lle 8.een taloon, viimeisen rapun
viimeiseen kerrokseen ja kesk. ovi). E-L meni sisään 22.55,
pihassa pois tullessa tulivat Hanski & Tuija vastaan, heittelin
siinä huulta ja sitten menin kirkolle. Siellä Jokke, Veksi, Alpe
(Ijäksen Risto), Nybergin Jokke ja n. 23.30 yks’ ukko meni ohi ja
pian Alpe lähti kotiin ja siellä kävi soittaan poskea sille ukolle ja ukko ( joku Lehtarin kuski) kävi heitteleen kiviä ja 
osui Alpea poskeen ja syvä haava siihen tulikin. Jokke heti innostui ja lähti “pojan” perään ja saivat sen kiinni ja 
kun se kävi Joken paitaan kiinni, Jokke hakkas niin kauan että irtos. Poika alkoi huutaa apua aivan hirveästi. Siinä 
sitten mnetiin metsienkin kautta kirkolle ja siellä pelasin šakkia Iiron kanssa pienoisšakillani, joka oli mukanani. 
Tulin kotiin 1.20. Kävin Z 1.25.

8. päivä (sunnuntai)
Nousin 9.40. Klo 11-14.00 leikin Annen kanssa sähköjunalla ja välillä
söimme. Isä oli rannassa Eino-sedän kanssa, rantaan ajettiin
hiekkaa kesämökin pohjaksi. E-L lähtee huomenna Hesaan Polille
opiskelemaan, tulee kai viikonloppuna kotiin. Klo on 21.55. Klo
20.15-21.30 olin ulkona. Matti oli lähtenyt ulos n. klo 10 ja tuli vasta
kotiin samaan (vähän ennen) aikaan mun kanssa ja taas kerran äiti
itki ja isä huusi Matin takia. Mattikin alkoi siinä sitten itkeä
hävetessään. Baarista oli soitettu Matin käyttäytymisestä. E-L:aa ei näkynyt kirkolla. Jarska oli taas pienellä lomalla
(120 aamua jäljellä). Käyn nukkumaan klo 22.30.

9. päivä (maanantai)
Klo on 14.28. Nousin klo 6 ja Vilillä
”Rotan” kyydissä koululle saakka. Ennen
pilsaa Murtamon [? ] opastuksella
omassa luokassa, sitten (niin, lauantain
lukujärj.) jommaa, fyssaa, ruokkis ja
suomea, pääs. klo 12.15. Hain osan
valokuvistani ja klo 12.35.-12.55 tulin
Vilissä, mulle oli tullut kirje Doug’lta ja
September National Geographic (I
wonder where my July and August magazines are) ja ristiside ilmoitus [”Joukkoristiside oli lähetyslaji, jolla voitiin 
lähettää isoja eriä osoitteellisia mainoksia, tiedotteita tai tavaranäytteitä alennetulla postimaksulla.” ], hain 
postista ne ja siellä oli 2 pakettia, molemmissa 4 NG-lehteä. Join kahvit. Luin läksyjä. Klo 19.30 kävin kirkolla 



Invassa hakemassa kuten sovittu Leinon minulle velkaa olevan ”kympin” ja sitten kävin 20 maissa saunassa 
(Laitoin lämpiämään klo 18.30). Poutiainen (Päre) ja Alpa (Ijäksen Risto) olivat meillä käymässä, Matti ei ollut 
ulkona, Nauhoitin Four Topsit konserttilavalla ja kävin nukkuun klo 23.05.

10. päivä (tiistai)
Klo on 21.45. Nousin klo 6.10. Lähdin pyörällä
kouluun 6.50. Ensin Murtamon maantietoa,
sitten Radiomäelle 2 tunniksi urheilemaan.
Siellä korkeutta 140. Kuulaa 8.40 ja 100 m
14,1 sekä juoksin 400 m yksin 1.01,8 (kympin
tulos 59,0). Koulussa jommaa, ruokkis, saksaa,
uskontoa ja fyssaa. Klo 15.40 lähdin koululta
ja Lahden kirjakaupasta ostin lukion
maantietokirjan (9 mk) ja hain valokuvani (15 mk). Tulin kotiin 16.45. Tänään oli sadekuuroja ja lämpötila n. 10-15 
°C niin kuin eilenkin. Kotona söin ja 18-20 nukuin ja sitten olin kahvilla ja nyt olen alkanut lukee läksyjä. Käyn Z 
23.50.

11. päivä (keskiviikko)
Klo on 23.00 ”Hey Juden” soidessa.
Nousin klo 6. Koulussa iisiaä . Klo 13.45-
14.10 Lehtarilla kirkolle ja kotona Iiro
kävi täällä klo 16 maissa. Luin läksyjä ja
klo 20.15-20.50 olin juoksemassa, olin
sitten saunassa ja tulin uutiset
katsottuani ylös 21.30. Käyn Z klo 23.05.

12. päivä (torstai)
Nousin klo 6.00. Klo on nyt 22.50.
Kouluun Vilissä, emme menneet rukouksiin (hyvä luokkahenki) ja Unski antoi sitten järjestäjille
huomautuksen. Jumppatunnilla alakentällä kiekkoja ja keihästä. Koulustä pääs. 14.30: 14.40-
15.00 Kossilassa. Iiro kävi täällä tuomassa koulun lainakirjan minulle Puolakalle vietäväksi (P. oli
kirj. Iirolle). Savutiet tulivat vielä illalla tänne ja toivat Matille rippilahjoja. Luin koko illan
huomisiin engl. kokeisiin, joka on kesätehtävistä (18 ylppäriä). Käyn Z klo 23.00.

13. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Tänään perjantaina kun klo on 17.50. Koulussa iisiä,
engl. kokeet suht. easyt. Pääs. Klo 14.30. Klo 15.15-15.45 tulin
Lehtarissa vietyäni valokuvia kehitettäviksi ja käytyäni ostamassa
tilillemme pakastevuokia. Kotona söin ja sitten tiskasim. Klo 20 lähdin
ulos. Invassa klo 20.30 saakka, jolloin Iiro tuli yhden Kalen, Sepin ja
Kallen (Niemisen) kanssa Hillman Impillä pihaan. Istuimme heidän
autossa ja sitten Iiro lähti ”Kukkaseen” missä Arja ja Riitta jo olivat,
me menimme meille katsomaan valokuviani ja sitten menimme
”Kukkaseen”. Join kaksi ”Sinistä” ja klo 22.20 lähdin Kalen, Sepin ja
Kallen kanssa koska Kale lähti töihin. Olin kotona klo 22.25. Käyn Z
klo 22.55.
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14. päivä (lauantai)
Klo on 10.45 sunnuntaina. Nousin eilen klo
9. Aamulla siivosin Matin kanssa, ei postia,
12-13 olin isän kanssa Upolla tavaraa
jakamassa. Sitten Iiro kävi täällä lainaamassa
kiikarin, koska hän, isänsä ja Paula menevät
tänään Ahveniston ajoihin. Iltapäivällä klo
15.30-16.00 olin juoksemassa, kävin
Upon tehtailla ja sitten kävin
saunassa, söin ja klo 17 kävin
kirkolla hakemassa Matin baarista
kotiin. Masa sitten lähti ulos tullen
kotiin klo 21 kuten sovittu. Klo
21.10 tulivat Iiro ja Paula ja pian
Arja & Hape. Joimme ensin teet ja
kahvit. Sitten olimme välillä ylhäällä ja myös katsomassa TV:Stä
”Jatkoajan” 22.45-1.00. ja sitten 2.10 saakka kuuntelimme radion. ulkol.
Lähetyksiä ja 21.5 he lähtivät jaklo 2.20 äiti ja isä tulivat (lähtivät 19.15)
Nurmen mökiltä taksilla juhlimasta. Kävin Z 2.30.

15. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.10 ja söimme koska Matti lähti klo 11 kirkolle ja sieltä
jokkueen mukana Lahteen pelaamaan. Äiti ja isä lähtivät kahdestaan Hollolassa
käymään. Masa tuli kotiin käymään n. klo 15.30. Äiti ja isä tulivat n. klo 17. Illalla
klo 19.15-20.30 olivat Pentti-setä, Eila-täti & Juha sekä Eila-tädin nuorempi
sisko miehensä kanssa meillä, olivat käyneet Saimaan kanavalla. I hate to go to
school tomorrow. Klo on 22.05. Klo on nyt 00.40 kun Z. Luin saksaa siis meilkein
3 tuntia.

16. päivä (maanantai)
Klo on 18.03. Nousin klo 6. Söin ja sitten lähdin Matin mankan ja
Commencement Exercises -nauhani kanssa kouluun. Iisiä, sitten engl. tunnilla
fyssan luokassa juttelin engl:ksi amer. Koulusta ja soitin nauhani koulun
mankkarilla. Ruokkis ja klo 14.30 pääs. koulusta, ostin 8 mk:lla Matemaattiset
taulukot -kirjan ja tulin Vilissä kotiin (ruokalippuni muuten mk 5,40). Kotona klo
15.25. Kahvit ja järjestelyä. Illalla klo 18 laitoin saunan lämpiämään. Klo
19.45-20.15 juoksin ulkona nolla-säässä, kävin sitten saunassa ja tulin ylös
20.45. Klo 21.30-22.30 olin TV:tä katsomassa. Kävin nukkumaan klo 22.35.

17. päivä (tiistai)
Klo on 13.13 (Tänään lauantain lukujärj.) ja nousin vasta 6.35. Söin ja klo
12.30-12.55 tulin Vilissä kotiin. Iltapäivällä olin kahvilla ja tein läksyjä. Klo 18
maissa taas kahvilla, 18.15-19.00 katsoin TV:tä ja sitten taas läksyjä. Klo
22.45 äiti ja isä tulivat Lahdesta ”Täällä Pohjantähden alla” -elokuvaa
katsomasta. Käyn Z 23.30.

18. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.00, Koulussa ”iisiä”. Pääs. klo 13.30. Ostin engl. kielen harj.



kirjan (8 mk) ja olin aivan PA. Jouduin
lainaamaan jopa Sepeltä 2 mk. Kotona
postista tiedonanto ja hain sieltä kaksi
kirjapakettia ja lisäksi tuli  minulle tänään
elokuun NG ja NG karttoja. Tein läksyt 19.30
menessä. Klo on 19.38, muut saunassa paitsi
Matti, joka ei ole edes kotona. Illalla klo 19.45-
20.15 juoksin ulkona ja kävin sitten saunassa –
tulin ylös 20.40. Luin läksyjä, katsoin TV:tä ym.
Kävin nukkumaan klo 23.00.

19. päivä (torstai)
[Mika Waltari ]
Nousin vasta 6.30. Koulussa iisiä. Voitin
jumppatunnilla maastojuoksun 4 minuutin
juoksun. Juoksin reilut (vähän) kaksi kierrosta
( 1 kierr. 550 m). Sitä ennen oli Pulu pyytänyt
mua ensi tiistain oppikoulukisojen 3000
metrille. Pääs. koulusta 14.30. Tapasin Iiron
Aleksilla ja klo 15.00-15.25 tulimme Vilissä.
Kotona kahvit, nukuin ja äsken (klo on nyt
18.10) olin syömässä hampurilaisen. Klo 18.15
tuli Iiro meille. Pelasimme TWIXT’ä ja klo 20
lähdimme ulos. Invasta ulo klo 21
ja sieltä kotiin kävellen klo 21.25.
Käyn Z klo 23.15.

20. päivä (perjantai)
Klo on nyt 23.03. Nousin klo 7.35.
Klo 8.50 olin kirkolla ja klo 9 alkoi
kutsuntatilaisuus N-Ö:hön. Siellä
Niemen Harri, Rönnebergin Ahti
ym. Nikkasen Matti
(rippikoulukaveri) oli myös ja
mulle jäi hänen kynänsä millä
muuten juuri kirj. lykkäysanomusta
kirj:ssa. Siellä kahvit ja juttelin
Viitasen Jarmon kanssa n. ½ t.
aulassa. Klo 11.30 oli se ohi, mulla
paikka Kouvolassa lokakuussa ’69 
ja jos pääsen opiskeleen on lykkäys selvä. Kävin Mahkosella ja kotona söin ja
klo 13.20 lähdin pyörällä Lahteen, Baskin kohdalla jouduin odottamaan
sadetta. Jätin pyrän Hakatornin viereen ja menin kavereita vastaan. Nikkasella
olimme taas sateen loppumista odottelemassa. Klo 15.30 maissa ostin
Westerlundilta nauhan ja tyhjän kelan (yht. 20 mk) ja kotiin tulin tihkusateen
säestämänä klo 16.20. Suihku ja klo 17.30 tulivat Sepe ja Kalle (eli Tursa)
Kallen NSU:lla ja pian Haaran Kari (& yks’ Leena) ja Iiro. He lähtivät meiltä n.
klo 19 ja me palasimme TWIXT’ä ja “kuutioita” klo 21 saalla, jolloin lähdimme
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Kukkaseen. Iiro lähti kotona käymään, mutta ei Sepe päässytkään sisään koska ei ollu papereita mukana ja niinpä 
jäimme odottelemaan Ikua ja pian lähdimme hänen ja Veksin kanssa ”Essolle”, jossa olimme 21.30. Pelasimme 
flipperiä ja klo 22.05 pojat toi mut kotiin. Hauska ilta, sai nauraa Sepen huulille. Äänitin I osan ”Black America” 
[klo 22.30-23.00 rinnakkaisohjelmassa ] ja käyn Z 23.30.

21. päivä (lauantai)
Klo on n. 10.05 sunn:na. Eilen
nousin  klo 9 maissa. Klo
10.15-11.05 kävin
Uudessakylässä pyörällä
viemässä Nikkasen Matille
kynänsä, kotona sitten siivosin
ja välillä olin tavaroita ja
erikoistarjousilmoituksiamme
jakamassa isän kanssa klo 16 saakka. Klo 17 laitoin saunan
lämpiämään. Klo 19 jälkeen kävin saunassa. Klo 20 lähdin
syötyäni ulos ja Niinimäessä oli H P NSU:lla, kyytiin, oli ollut
ajelemassa (Luostariset hautajaisissa). Juuri kun tulimme
kirkolle ”Into” [Salminen ] pysäytti kunnantalon nurkalla, missä Tipi ja
Hape (Hakala) oli ryypyllä. Hapi otti pullon ja lähti juokseen Into
perässä, mutta ei saanut kiinni (kansa nauroi) ja sitten se nappasi
pahaa aavistamattomana Tipin kiinni ja vei autoon ja sanoi, että teidät
pidätetään kotirauhan rikkomisesta ja sitten kun Into kiersi auton
toiselle puolelle Tipi livisti (Into parka). Klo 21.20 maissa yks’ ukko tuli
Kukkasesta simassa ja pyysi, että veisimme Villähteen Lähde-baariin.
Poika maksoi vitosen ja niin lähdimme. Poika oli talon ”talkkari”. Poika
tarjosi meille mitä halusimme. Otimme kahvit. Hanskin piti viedä auto
10:ksi kotiin ja niin tulin minäkin 10:ltä kotiin ja Tipin kai vei H P myös
kotiin. Kotiin tuli Matti myös n. klo 22, ne oli ollu Tampereella
pelaamassa. Kävin Z klo 23.10.

22. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 7.45 kun
kissa pyrki ikkunasta
sisään ja kun nostin
likomärkää kissaa
lattialle tuuli heitti
ikkunan selälleen,
onneksi ei särkynyt. Nousin klo 8.10.
Keitin kahvit. Sataa. Tänään pitäisi olla
klo 12.40 70 % auringonpimennys. Klo
on 16.10 23. päivä. Eilen illalla otin
iisisti, tein läksyjä tietysti myös vähän.
Kävin Z 23.10.

23. päivä (maanantai)
Tänäänkin on sadellut, on tosin
lämmintä 10°- 15°C. Nousin klo 6.



Koulussa iisiä. Pääs. klo 14.30. Kävin hakemassa Halmeelta valokuvat (6,00
mk) ja jätin toisen kehitettävksi. Sitten ostin kirjakaupasta kirjan ”Black
America” [Tallessa on ]. Tulin Vilissä kotiin 15.00-15.25. Meillä tänään
kahvitarjoilu. Klo on 16.52 tiis:na. Eilen illalla otin iisisti. Klo 18.50-19.15 olin
verryttelemässä ja sitten suihku jne. Kävin Z klo 23.05.

24. päivä (keskiviikko)
Ensin piti olla manttua, mutta ”hyppäsin” sen yli ja nousin vasta 8.10 ja 9.35-
10.00 menin Vilillä Lahteen. Koululla oli 11.15-12.00 vielä jommaa ja sitten
menin Radiomäen kentälle ja siellä oli oppikoulukisat. Klo 14.05 alkoi mun
lajini 3000 m:n juoksu. Meidän koulusta vielä N-sarjaan kuuluva Hannu
Leppänen [Hannu voitti aikuisena useita SM-mitaleja ] voitti ajalla 9.33.
Minä 6:s eli viim. (yksi keskeytti n. 1 km:n jälkeen). Aikani 10.17,6 – hyvä
minulle [Tulokset ]. [Maaliin tullessani nostin kädet pystyyn kuin voittaja,
yleisö nauroi. ] Klo 14.40-
15.05 suihkussa käytyäni
Kossilalla kotiin. Kahvit ja
sitten torkuin. Klo on nyt
14.29. Eilen illalla 17.45 Sepe
soitti (ei koulussa) ja kysyi
jomman laskuja ja sanoi, että
hän tulee meillä käymään
”tytön” kanssa klo 19 ja klo
18.45 he tulivat. Pelasimme
TWIXT’ä ym ja 21.20 he lähtivät. Äiti ja isä olivat Laakkosella. Kävin Z
klo 22.

25. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.35. Lauantain lukujärj. Iisiä koulussa, pääs. klo 12.15, 12.30-
12.55 Vilissä kotiin. Meillä tilintarkastaja Hämeenlinnasta parhaillaan.
Alhaset täällä käymässä äsken,
Torkuin ja luin välillä läksyjä.
Klo 18 kahvilla ja klo 20
saunassa. Klo on 23.02. Käyn Z
klo 23.05.

26. päivä (torstai)
Nousin klo 6 luultavasti, klo on
nyt 11.42 28.9. Torstaina tulin
kotiin 13.45 Lehtarilla. Klo
13.30 alkoi nimittäin
kaupunginorkesterin konsertti,
josta luistin. Kotona nukuin ja
klo 19 tuli Sepe tänne Kalen
kanssa ”Imp’llä”. Pelasimme
TWIXT’ä ja klo 22 he lähtivät.
Tein läksyjä ja Z klo 24.10.

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/11/Leikekansio-OSA-1-1960-1969-1.pdf


27. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Koulussa iisiä. Pääs. klo 14.30 Vilissä kotiin. Nukuin ja
klo 18.15 tuli Iiro. Veimme Mattilan Martan entiseen taloon
kovalevyjä ja sitten meille klo 19 tulivat Tursa ja Sepe. Pelasimme ja
20.45 lähdimme kirkolle. Iiro hetkistä aik. Mopolla Invaan. Klo 21
lähdin Sepen ja Rursan kanssa Kukkaseen. Pojat joi kolme, mä kaksi
[2,20 mk 3,45 € v. 2020 ] ja kun pojat eo saanu kolmatta [p.o.
neljättä ], lähdimme pois 22.20. Kotona olin 22.30. Kävin Z 23.05.

28. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.35. Kahvit, hain laput [ostostilaukset laatikoista ] ja
NGS:lta kirje. Klo on nyt 11.48. Klo on nyt 8.10 sunnuntaina. Eilen luin
läksyjä. 14.20-14.50 olin Venäläiselle Montariin pyörällä tavaraa
viemässä. Sitten laitoin saunan lämpiämään ja siivosin. Klo 18.00-
18.20 olin saunassa. Matti oli lähtenyt kotoa taas ulos jo ennen klo 12
ja tuli kotiin 00.30. Illalla äiti ja isä  lähti Uudessakylässä käymään ja
tulivat kotiin klo 22 jolloin lähdin ulos. Tapasin Hanski Kaikkosen, Jarin
ja ’Aunion’. Lähdimme Jarin kanssa heille käymään (Jarilla Koskis-
pullo) ja 23.15 tulimme meille. Klo 00.35 Jari lähti. Kävin Z klo 00.40.
Harvinaisen tylsä ilta.

29. päivä (sunnuntai)
Muut lähti Helsinkiin klo 7.20 Helenan yliopp. Pileisiin. Mä jäin kotiin
tiistaisten ruotsin kokeiden takia. Nousin klo 7.25 puhelimen soittoon,
mutta se oli jo katkaistu mun ehtiessä alas. Join kahvit ja söin
muutakin, klo on nyt 8.15. Klo on 22.52. Aamulla tein muut läksyt ja
klo 13 syötyäni aloin lukea ruotsia alhaalla, luin siellä klo 16 saakka
jolloin muut tulivat Hesasta ja ylhäällä olen  lukenut tähän menesssä
11 18:sta kappaleesta. Välillä kyllä olin TV:tä katsomassa. Käyn Z klo
23.05.

30. päivä (maanantai)
Klo on nyt 23.06. Nousin klo 6. Kuolussa klo 9.00-10.00 Veikko Sinisalo oli lausumassa
runoja. Pääs. koulusta 14.30. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä ja kotona aloin klo 16.30
lukea ruotsia. Sain 18 yliopp.kirj. Päätökseen klo 22.50 vain pieniä taukoja pitäen. Klo
on nyt 00.57 lokakuussa kun lopetin lukemisen. Käyn Z klo 1.00.

Lokakuu

•2. lokakuuta   – Opiskelijamielenosoitus päättyi verilöylyyn La Plaza de las Tres
Culturasilla Méxicossa.
•3. lokakuuta   – Kenraali Juan Velasco Alvaradon Perussa johtama sotilasvallankaappaus
poisti presidentti Fernando Belaúnde Terryn vallasta.
•6. lokakuuta   – kunnallisvaalit alkoivat Suomessa. Leimallisin piirre oli äänioikeutettujen ja vaaleissa valittujen 
keski-iän selvä aleneminen suurten ikäluokkien saatua äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.
•7. lokakuuta   – Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin saapui kolmen päivän vierailulle Suomeen. Presidentti
Urho Kekkonen ja Kosygin siirtyivät Hiittisten saaristoon kalastamaan ja neuvottelemaan. Kosyginin vierailu 
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herätti huomiota läntisen Euroopan lehdistössä; eräät lehdet kirjoittivat Tšekkoslovakian miehitykseen viitaten 
jopa neuvostojoukkojen mahdollisesta siirrosta Suomeen.
•11. lokakuuta   – Sotilasvallankaappaus Panamassa eversti Omar Torrijos Herreran johdolla.
•11. lokakuuta – NASAn Apollo 7, ensimmäinen miehitetty Apollo-lento, laukaistiin matkaan.
•12. lokakuuta   – Espanjalle kuulunut Päiväntasaajan Guinea itsenäistyi.
•12. lokakuuta – Kesäolympialaiset alkoivat Méxicossa.
•15. lokakuuta   – Kiina ilmoitti, että Kiinan kansantasavallan presidentti Liu Shaoqilta oli riistetty kaikki hänen 
viralliset tehtävänsä kommunistipuolueessa, mikä merkitsi Mao Zedongin voittoa Liun ja Maon valtataistelussa. 
Tämän jälkeen Liu katosi julkisuudesta.
•19. lokakuuta   – Pohjoismaiden pääministerit sopivat kokouksessaan Oslossa yhteispohjoismaisen talousalueen 
luomiseen tähtäävän Nordek-hankkeen aikataulusta.
•20. lokakuuta   – Aristoteles Onassis ja Jacqueline Kennedy avioituivat Skorpióksen saarella.
•28. lokakuuta   – Tšekkoslovakia juhli 50-vuotista itsenäisyyttään. Juhlien aikana puhkesi voimakkaita 
Neuvostoliiton vastaisia mielenosoituksia.

1. päivä (tiistai)
Klo on 21.00. Nousin klo 6.05. Koulussa ihmeen virkeänä. Ruotsin
kokeet tuntu menevän hyvin. Jumppatunnilla keihästä (21 m) ja
’socker’a. Pääs. koulusta klo 15.30. Menin Nikkaselle, kuten sovittu,
näyttämään läksyt. Sepe ja Tursa tänään syynissä [kutsunnoissa ].
Klo 16.10-16.40 Lehtarissa kotiin. Lettuja ja sitten tein läksyjä,
katsoin TV:tä ja yritin nukkua, mutta ei väsyttänyt. Huomenna
matikan kokeet. Klo on 21.40 2.10. Eilen kävin nukkumaan klo
23.05.

2. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 5.45 ja kävin suihkussa, muuten klo 5.30 oli puhelin
soinut ja maitopojat siellä kysyi meidän maitotilausta. Koulussa
iisiä, mutta kokeet keljut, 8:sta laskusta osasin vain 4 ja nekin voi
olla väärin. Klo 14.20 lähdin, kaupungilla tapasin Laineen Jussin.
Hain valokuvia Halmeelta ja tulin kotiin 14.40 Kossilassa, kotona
kahvit ja lueskelin vähän läksyjäkin ja 20 maissa olin juoksemassa,
sitten olin saunassa. Kävin Z 23.05.

3. päivä (torstai)
Klo on 17.00. Nousin klo 6. Koulussa iisiä. Jumppatunnilla
kolmiloikkaa 10 m kehnolla kentällä. Klo 14.40 Kossilassa
kotiin. Klo on nyt 23.25 perj:na. Eilen illalla kävin Z  klo 23
maissa.

4. päivä (perjantai)
Isä herätti klo 6.30. Koulussa emme menneet rukouksiin. Mulla
jäi muuten lompsa tänään kotiin. Tulin 15 Vilissä. Kotona
odotti viim. 11.7. paketti (Isä muuten joutui maksamaan 63 mk
paketin lunastamiseksi) ja lisäksi tuli syyskuun 7. päivä
lähetetty sormuspaketti. Iiro tuli 17.30 maissa ja oli meillä n. 20
saakka. Tutkimme paketin sisältöä ym. Sitten tein VÄHÄN
läksyjä ja käyn Z klo 00.00.
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5. päivä (lauantai)
Nousin 6.15 kouluun. Tulin kotiin 12.30 Vilillä. Siivosin huonetta
ym. Tänään muuten sain 3:sen matikan kokeesta. Sain 2 pist.
48:sta mahdollisesta. Klo on 1.04 sunn:na. Tulin 10 min sitten
Luostariselta. Illalla olin saunassa klo 19.30 maissa ja sitten söin.
Klo 20 lähdin ulos vieden samalla isän kirjeen verojutusta kirkolle.
Olin päivällä käynyt 2 kertaa asemalla turhaan postijunan takia,
joka ei tullut. Tänään satoi räntää (eilen) koko päivän. Baarissa
istuin E-L:n, Arjan ja Kilpisen tytön pöytään ja sitten E-L:
pyynnöstä lähdimme ulos n. 20.40. Kävelimme Upon kiskalle
[kioskille ] saakka, jolloin Hanski ja Tuija tuli NSU:lla ohi ja sitten
tuli hakeen meidät kyytiin. Ajelimme Uudessakylässä. Nyt kului E-
L:n mulle jättämät Marlborot (Tämän illan jälkeen olen polttanut
14 savuketta sitten elok. 67). Kävimme myös Pajulahdessa ym. ym.
ja klo 21.45 menimme Luostariselle, jossa oli Hessu, äitinsä ja
tätinsä. Ne meni pian nukkuun. Muuten H P ja Tuija vei meidät L:lta tultua auton
Haloselle. Katsoimme TV:tä ja joimme kahvia. E-L oli kainalossani, mutta lähdön
hetkellä ’vaikeat’ olot kun T & H alkoi suudella ja se mua aina vaan keljuttaa.
Menin ovelle päin ja E-L kamariin, Saoin sitten vain E-L hymyillen Hyvää yötä.
Nolo tikki toi loppu mulle aina, mutta älä nuolaise ennen kuin tipahtaa.
Japanilainen elokuva loppui siis 00.40. Käyn Z klo 1.15

6. päivä (sunnuntai)
Klo on 23.35. Nousin klo 9.45. Laitoin tuplat ikkunoihin. Tänään oli ±0 °C kirpeä
syyssää. Tuplat laitettuani söin ja sitten yritin tehdä läksyjä. Klo 16 maissa Iiro
kävi hakemassa mankkaa lainaksi äänitystä
varten. Klo 16.45-17.45 olivat Jokelat meillä
käymässä Rautalammin reissun
paluumatkalla, Matti oli jäänyt kotiin Tomin
kanssa, mutta mukana oli Hessun poikakaveri Pekka, hyvä
veikko, insinööri [Näytin heille USA:n luokkasormustani,
Pekka siihen näytti ylpeänä omaa insinöörisormustaan ].
Illalla klo 19 jälkeen kun äiti ja isä olivat tulleet
kunnallisvaaliäänestyksestä olin juoksemassa, sitten suihku
ja sitten Iirokin toi mankan. Huomenna saksan koe. Käyn Z
00.10

7. päivä (maanantai)
Klo on 16.42. Nousin 6.35. Aamulla pieni pakkanen, koulussa ensin vaikea
saksan koe, sitten iisiä. Pääs. 14.30, 15.00-15.25 Tuijan kanssa Vilissä kotiin.
Kahvit jne. jne. Klo on 19.05 8.10. Eilen luin läksyjä ja katselin sitten
kunnallisvaalien tulospalvelua TV:stä m. klo 24 saakka ja kävin sitten
nukkumaan.

8. päivä (tiistai)
Klo 6.30 nousin ja koulussa iisiä, jumpassa ensin suunnistuksen sisätunti ja
sitten jalkkista. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulin kotkalaisessa. Söin ja
sitten aloin tehdä läksyjä. Klo on 23.04 9.10. Eilen illalla tein läksyt ja kävin



nukkumaan 23.25. Sain
illalla tietää, että
Kosygin oli tullut
Suomeen
yllätysvierailulle, joka
sai aikaan kohua
ulkomaisissakin
lehdistöissä.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.25.
Koulussa 2 t:n engl.
kokeet ja pääs. kotiin
13.30. Menin Lehtarilla
kirkolle ja kävin sitten parturissa (mk 3.90) ja
tulin kotiin n. klo 14.40. Tein läksyjä koko
illan. Klo 20.30 maissa olin saunassa. Käyn Z
klo 23.10.

10. päivä (torstai)
klo on 19.50. Nousin klo 6.25. Klo 7.30 isä
lähti Lahteen käymään ja vei minut samalla
Lahteen. Koulussa iisiä, pääs. klo 14.30. Tulin
klo 15 Vilissä kotiin. Klo 16.00-18.15 nukuin.
Sitten olin kahvilla. Klo on 00.35 12.10. Edell.
illalla kävin nukkuun 1.30 ja klo 1.30 heräsin
siihen, että päivällä Nöpöltä karkuun päässyt
hiiri alkoi rapistella. Jahtasin sitä, mutta se
livahti huoneestani. Jossain välissä se oli
tullut tak. koska klo 2 heräsin uudestaan ja
sain sen nyt käsiini ja vein  sen alas Nöpölle.

11. päivä (perjantai)
Äiti herätti klo 6.50 ja klo 7.35 isän
mukana pääsin taas Lahteen. Koulussa
iisiä, pyysin ”Unskilta” 67-68
vuosikertomuksen koulun jälkeen. Sain
muuten ruotsin kokeista hyvän 8+. Pääs.
koulusta 14.30. Ostin autolipun (49 mk) ja
kävin ostamassa Westerlundilta 2 tyhjää
kelaa ja tulin Vilissä kotiin. Tein läksyjä ja
myös juttua ÄXY:yyn, joka pitäis vielä
kirjoittaa puhtaaksi. Klo on nyt 1.35 kun Z

12. päivä (lauantai)
Klo on nyt 19.20 sunnuntaina, nousin klo
6.30 lauantaina. Koulussa annoin Komulan
Marketalle [VII B ] Äxyyn tulevan juttuni. Tulin kotiin klo 12.30 Vilillä. Klo 14.00-15.30 nukuin ja sitten olin kahvilla 
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ja klo 19.00 alkoi TV:stä 1968 Meksikon olympialaisten selostus [avajaiset ]. Katsoin sitä ja
19.15-19.30 olin saunassa (Matti oli lähtenyt klo 14 ja tuli kotiin aamulla klo 7.30, viime
sunnuntaina klo 4.30). Klo 21 lähdin ulos E-L:aa kuitenkaan tapaamatta. Tapasin Arjan ja
Riitan ja lähdin sitten Arjan kanssa Eurenille missä oli Iiro & Paula, Veksi, Jokke ym. Klo 22.10
lähdimme sieltä ja klo 23 tulimme pyynnöstäni Iiron kanssa meille ja joimme ensin teetä ja
sitten kuuntelimme ylhäällä mankkaa ja klo 1.40 Iiro lähti, eilen satoi, illalla tänään noin +8 °C
lämmintä.

13. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.30, join kahvit ja klo 11.00 maissa äiti ja isä lähtivät Hollolaan ja Harri [Hildén? ] 
tuli sitten hakeen Mattia ja Masa tuli muuten kotiin klo 17. Klo 17.00-17.30 oli juoksemassa
Upolle saakka ja sitten suihkussa. Klo on nyt 19.35. Klo on 16.47 15.10. Sunnuntaina kävin
muuten klo 2 katsomassa TV:stä olympialaisten 10 km ( Temu, Kenia) ym. kilpaiuja.

14. päivä (maanantai)

Nousin klo 6.30. Koulussa iisiä, pääs. klo 14.30. Tuijan kanssa Vilissä, kotona oli NGM ja
tiedoksianto, hain sitten 2 ristisidettä, joissa NGM-lehtiä ja Kennedy-kirja. Tein läksyjä ym. ja katsoin taas kisoja 
1.00.een saakka.

15. päivä (tiistai)
Nousin 6.20. Koulussa muuten tällä viikolla tarkastaja. Mat. tunti siirrettiin ruokkiksen jälkeen. Pääs. 15.30. 
Kotkalaisessa kotiin ja sitten kahvit. Klo on 15.40 16.10. Eilen luin tän päiväisiin vaikeisiin ruotsin kokeisiin ja sain 
kuulla, että Al Oerter oli voittanut olympiakullan kiekossa IV kerram. Käyn Z klo 1.00.

16. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.35. Ensin suomea, sitten ruotsin koe. Pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.30 tuli Lehtarissa. Kahvit ja jne. Tein 
läksyjä. Klo 18.15 äiti ja isä lähtivät Nurmelle. Klo 21.30-21.50 olin saunassa. Klo on 20.30. Kävin nukkuun 00.30 
Kinnusen heitettyä hopealle keihäänheitossa uudella Suomen ennätyksellä.
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17. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Koulussa iisiä.
Jumppaa sisällä eka kertaa
(lentopalloa). Klo 14.40
Kossilassa räntäsateessa kotiin.
Klo 16-18.40 nukuin, sitten äiti,
isä ja Anne lähtivät Savutiellä
käymään. Join kahvit. ym.
Katsoin TV:tä ja kävin
nukkumaan 00.30.

18. päivä (perjantai)
Nousin 6.20. Koulussa
iisiä, pääs. klo 13.30
opettajain kokouksen
vuoksi. Tulin klo 14.10
Vilissä. Kotona luin
ruotsia ym. Klo 18.30-
19.30 Iiro oli täällä. Klo
20.30 lähdin ulos. Tulin
kotiin klo 21.30.
Olympialaisia
katsomasta tulin klo 24,
siihen mennessä Bob
Beamon oli hypännyt
pituutta 890 cm ja
aamulla sain kuulla, että
Kaarlo Kangasniemi oli
voittanut kultaa
painonnostossa.

19. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.25. .. kirje
Penniltä,
torstaiaamuna lähetin
muuten kortin
Hazlewood’lle. Klo
12.20 Lehtarissa lähdin
isän asioille
tilitoimistossa
käymään. Tulin kotiin
13.25 Kossilassa. Klo
on 11.50 sunnuntaina.
Eilen klo 15.30 aloin 
lämmittää saunaa,
katsoin TV:tä. Klo
17.15-17.50 oli
juoksemassa Upolle ja
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sitten kävin saunassa, 19.45
äiti ja isä lähtivät Kaikkoselle
(tulivat kotiin klo 23). Klo 22
tulivat Tipi ja yks’ Mati
(hujoppi) kaveri. Klo 1.30 he
lähtivät. Pelasin TWIXT’ä
Tipin kanssa voittaen kaikki.

20. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.00. Söimme,
sitten [muut ] lähtivät
Mommilaan käymään. En
tehnyt läksyjä, sillä mulla oli
kelju päivä eilen. Mikään ei
maistanut. Luin sitten kuitenkin jotain fyssan kokeita varten,
käyden nukkumaan klo 1.50.



21. päivä (maanantai)

Nousin klo 6.35. Tänään lauantain lukujärj. Suomen tunti oli
yhdessä B-luokan kanssa. Pääs. 12.10.  Kävin Keskolla
ostamassa Doug’lle joululahjavillapaidan. Klo 13 Vilissä tulin
kotiin, söin ja Matti alkoi laittaa pannuhuoneeseen kämppää.
Nukuin klo 17.25 saakka. Sitten kahvit ja klo on nyt 18.50.
Kävin nukkuun 22.40, mutta nukahdin vasta puolen yön
jälkeen. Tein hyvin (mielestäni) läksyni ja klo 21 olin suihkussa.

22. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Tänään +5°-10° C lämpöä.
Menimme (mä Pulkkasen kyydissä) Tapanilaan
suunnistamaan. Koulussa iisiä, mulle välähti
tänään manttutunnilla, että mä tykkään
mantusta. Pääs. koulusta 15.30. Olen tällä
viikolla järjestäjänä Rämön Hannun kanssa. Tulin
kotiin kotkalaisessa. Klo on nyt 17.04. Klo on
6.52 keskv:na. Eilen tein läksyjä ja illalla Nurmet
olivat täällä. Klo 21.20-21.40 olin juoksemassa ja
sitten saunassa. Kävin Z 23.50.

23. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6 ja söinaamulla
kuten tavall:sti. Klo on 23.00
torstaina. Eilen koulussa
iisiä, tulin kotiin klo 14.20
Rajalalla käytyäni Starckilla
ostamassa isän tiliin
Amerikan isälle puukon (15
mk) joululahjaksi. Kotona
nukuin ja klo 19 lähdimme
Lahteen Savutielle. Otimme
Eino-sedän mukaamme ja
menimme Karin asunnolle.
Kari täytti 21 v. Lähdimme
kotiin 21.25. Jouduimme
matkalla ratsiaan, olimme
kotona 21.45. Tein läksyjä ja
kävin Z klo 00.45.



24. päivä (torstai)
Nousin klo 6.10. Äiti lähti kanssani Vilillä Lahteen, josta kauppiaita
lähti bussilla Helsinkiin matkalle. Koulussa iisiä, engl. kokeista tuli
9-. Klo 15 alkoi Ssyk:lle tarkoitettu á 3 mk koululaisnäytäntö
elokuvalle ”Täällä Pohjantähden alla”. Se loppui 18.10. Klo 18.20
Lehtarissa tulin kotiin. Söin, katsoin TV:tä ja 20.15-21.15 nukuin.
Kävin Z klo 00.10.

25. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.20. Koulussa iisiä. Tänään aamulla -10° C. Maassa
muuten pari senttiä lunta. Tulin kotiin 15 Vilissä haettuani 2
valokuvaa ja ostettuani nauhan. Kotona söin ja tein läksyjä ym.
Käyn Z klo 23.10.

26. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.00. Aamulla lunta lähes 10 cm. Iltapäivällä klo 13
Vilissä koulusta  tultua (tänään oli aine)
nukuin. Laitoin sitten saunan lämpiämään
jne. Klo 20.45 lähdin syötyäni ulos. Kirkolla
tapasin Veksin, Jarskan ja Arjan ja heidän
kanssaan lähdin Hildénin mökille, jonka
”The Fire Blues Quartet” oli vuokrannut 50
mk/kk. Siellä li myös Iiro ja Paula ym. Klo 22.15 lähdin sieltä.
Kotona katsoin TV:tä ja kävin Z klo 23.15.

27. päivä (sunnuntai)
Nousin 12 tunnin unen jälkeen eli klo 11.15. Kahvit ja sitten söin
ja Nurmet tuli tänne klo 13.45 ja äiti ja isä lähtivät heidän

https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4_Pohjant%C3%A4hden_alla_(vuoden_1968_elokuva)


kanssaan johonkin kylään. Tein läksyjä ja klo 18 maissa äiti
lähti itkien ulos, syytä en tiedä ja tuli noin tunnin pääsyä tak.
ja kävi nukkumaan. Katsoin TV:tä klo 20.20 saakka ja aloin
sitten tehdä kotiainetta aiheesta ”Pakolaiset – uusi
ihmisryhmä”. Se oli valmis klo 00.40 jolloin Z.

28. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.10 ja säin. Koulussa iisiä. Fyssan tunti lomaa,
pääs. kotiin siis 13.30. Paketti Schulereille, lähetin kirjeen
Penn’lle. Kirje Schuler’lta. Kotona nukuin, tein läksyjä, katsoin
TV:tä, Z klo 23.05.

29. päivä (tiistai)
Nousin 6.10. Tuija tuli aamulla Vilissä kouluun, koulusta kotiin
15.40 kotkalaisessa. Lämmintä +5° C ja satoi vettä. Illalla
kävin kerran Upolle tavaraa viemässä. Luin
läksyjä, katsoin TV:tä ym. Kävin Z klo 23.10.

30. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.10. Koulussa iisiä. Lumet sulanu pois.
Iltapäivällä aljan (mat.) koe tuntui menevän
aika hyvin. Tulin kotiinn 15 Vilissä Tuijan ym.
kanssa. Kotona tein läksyt ja sitä ennen 16-18
nukuin. Klo 19.35-19.50 olin saunassa. Käyn  Z
klo 23.45.

31. päivä (torstai)
Nousin 6.20. Söin ym. Koulussa iisiä.
Pääs. 14.30. Klo 15 Vilissä kotiin, 16-
18 nukuin. Klo 19.30 olin kahvilla.
Klo on 18.47 perjantaina, eilen kävin
nukkuun 23.10, mutta en saanut unta ja niinpä aloin lukea klo
00.40. Luin klo 1.20 saakka.



 


