
Päiväkirja 1968 osa 6
1.11.-31.12.

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

Marraskuu
•1. marraskuuta   – Presidentti Liu Shaoqi erotettiin Kiinan kommunistipuolueesta.
•1. marraskuuta – Suomi, Espanja, Kolumbia, Nepal ja Sambia valittiin YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi 
kaudelle 1969–1970.
•5. marraskuuta   – Yhdysvaltain presidentinvaaleissa republikaanipuolueen Richard Nixon voitti niukasti 
varapresidentti Hubert Humphreyn ja riippumattoman ehdokkaan George Wallacen.
•19. marraskuuta   – Armeija kaappasi vallan Malissa Afrikassa.
•19. marraskuuta – YK:n yleiskokous torjui Kiinan kansantasavallan jäsenyyden YK:ssa äänin 58–44. Äänestyksestä 
pidättyi 23 jäsenmaata.
•25. marraskuuta   – ”Vanhan valtaus” Helsingissä.
•26. marraskuuta   – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vietti satavuotisjuhliaan.
•28. marraskuuta   – Matkustajalaivat Ilmatar ja Botnia törmäsivät Långnäsin sataman edustalla Ahvenanmaalla, 
jolloin kuusi henkilöä kuoli. Onnettomuushetkellä oli sakea sumu.

1. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.15. Aamulla lunta n. 3-5 cm. Koulussa iisiä. Tulin klo 14.40
Kossilassa kotiin.Siivosin syötyäni. Sain muuten aljan kokeista 8+. Eilen
ruotsin kokeista tai oik. Keskiv:na 5+. Tänään kirje Hazlewood’lta. Klo 19.20-
19.40 olin juoksemassa, sitten olin saunassa Matin kanssa. Klo on nyt 20.41 ”I
feel fine”. Klo on 23.40 lauantaina. Eilen klo 21.10-21.40 olin kirkolla
käymässä. Sitten katsoin elokuvan TV:stä [Viidennen kolonnan mies ]ja kävin
nukkumaan 00.40.

2. päivä (lauantai, pyhäinpäivä)
Nousin 10.50. Samaan aikaan alkoi meille tulla inventaariovieraita.
Nurmet, Kaikkoset, Moijaset ja sitten Birgitta (sukunimi unoht.)
miehensä kanssa. Söimme n. klo 15. Klo 17.30 lähdin kirkolle. Siellä
E-L tuli n. klo 19.45. Muuten kirkolle mennessä tapasin H P.n eli
Hanskin kuten eilen ja Tuijan. Klo 20.15 maissa lähdin E-L:n
pyynnöstä heille päin. Lunta nyt n. 10 cm ja ±0° C. H P ja Tuija tuli vastaan Upolla ja siitä sitten (ei minun 
aloitteesta) lähdimme meille). Siellä sahti edelleen virtasi. Olimme ylhäällä, sitten alhaalla kahvilla ja taas ylhäällä. 
E-L muuten kysyi päydällä olevista kuvista. No mitäs niistä. E-L oli ollut täällä viimeksi 2 viikkoa sitten ja silloin oli 
hän ollut kotona. Lähdettiin klo 22.40. Ovella vaan ”sanottiin heit” ja lähdin kotiin. Asiat onkun ne on. Olen 
monesti miettinyt miksi en ole opetellut tanssimaan ja sitä että kuinka paljon itse asiassa haluankaan hyvää 
(tyttö)ystävää., jolle voisi murheensa kertoa ja kuinka vaikeaa sellaisen löytäminen onkaan ja jos E-L ei osoittaudu
sellaiseksi (mikä linee tota, vaikka en halua sitä tunnustaakaan). Miksi olen niin helposti masentuva. Klo on 23.17 
sunn:na. Eilen kävin Z klo 00.30.

3. päivä (sunnuntai)
[Lehdet eivät ilmestyneet ]
Nousin klo 11.11. Kahvit, rva Seppänen oli aamulla meillä kaupassa tms. Söimme klo 15 maissa. Tein todella hiljaa
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läksyjä ja kirjoitin kirjeen Schulereille, jonka lähetän huomenna. Iiro oli täällä 18.15-
19.30. Klo 21.50-22.00 olin suihkussa. Käyn Z klo 24, en saanut kuitenkaan unta
kunnolla ennen 3:a.

4. päivä (maanantai)
Nousin klo 6. Pirkkatunnilla moskakelillä näyttelyssä, sitten Sinuhessa Sepen ja
Tursan kanssa mehulla. Tulin kotiin klo 15 Vilissä. Tein läksyjä syötyäni ja oon ne
tehny nyt kun klo on 21.00. Engl. kokeet keskiviikkona. Kävin nukkuun 22.25.

5. päivä (tiistai)
Nyt keskiviikkoaamu, eilen
nousin klo 6. Koulun
jumppatunnilla uintia,
iltapäivä iisiä. Tulin kotiin klo
15.40 kotkalaisessa. Äiti ja isä
kävi Keskolla näyttelyssä
Annen kanssa. Luin ja välillä kahvilla. Klo 21.00.22.30 olin alhaalla. Kävin nukkuun
24.10. USA:n pres.vaalit oli alkanu.

6. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.00. Koulussa iisiä,
pakkasta n. -2° C. Tulin kotiin klo 14
Lehtarilla ja söin, tein läksyjä ja kävin
saunassa. Klo 17 maissa sain tietää, että Nixon oli voittanut USA:n pres.vaalit. Käyn Z
klo 23.10.

7. päivä (torstai)
Nousin 6.25. Klo 7.25 lähdin isän
kyydissä Lahteen, koulussa iisiä, pääs. klo
14.30. Vähän pakkasta. Tulin kotiin klo 15
Vilissä. Illalla luin biologiaa. Klo on nyt
19.47 lauantaina. Jokelat (ei lapset) tuli
meille. Käyn Z klo 23.

8. päivä (perjantai)

Nousin klo 6.25.
Koulussa helppoa.
Pirkkatunnilla
ammatinvalintaa.
Rehtori kävi ruotsin tunnilla juttelemassa
sisällä olostamme ja selitti, ettei ollut
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tiloja, rukouksista raappaamista hän myös käsitteli
hymy suupielessä. Pääs. klo 14.30. Kotona tein muut
läksyt ja sitten aloin lukea pilsaa klo 24 saakka.

9. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.20. Koulussa ensin suulliset kertaukset
(mulle tuli ? kehitys). Pääs. klo 12.20. Tulin 12.30 Vilissä.
Siivosin ym. Klo 17.30 maissa kävin 10° C pakkasessa
pyörällä Mahkosella. Klo 18.40-19.15 olin saunassa. Klo
19.15 Jokelat tulivat. Söin ja klo 20.30 lähdin ulos.
Kirkolla ens. baarissa ja sitten ulkona Hapen, Tipin,
Veksin, Joken, Arjan ym. kanssa. Klo 21.15 tuli E-L
jonkun Riitan kanssa. Pysähtyi sanomaan vain hei ja
jatkoi sitten matkaansa, kysyi Tuijaa ja Hanskia.
Lähdimme joskus 21.30 Hildénin mökille ja sieltä pois
ja tak. kirkolle ja sieltä kotiin 22.25. Katsoin Jatkoaikaa
ja tulin nukkumaan klo 24.00.

10. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.50. Muut paitsi
Matti ja mä lähti klo 6.30
Mikkeliin Eino-enon 50-
vuotissyntymäpäiville, jotka on
joskus näihin aikoihin. Iiro kävi
täällä aamulla hakemassa
konsuja [konseptipapereita ]
koska he lähtevät Helsinkiin
katsomaan isäänsä, joka on
siellä sairaalassa, häneltä
katkesi joku verisuoni aivoissa ja hän tekee sitten
jonkun anomuksen paperille. Kävin nukkumaan klo 23. Klo 16
äiti, isä ja Anne tulivat. Laskeskelin vähän, tänään 11.11. oli
(aljan) mat.kokeet.

11. päivä (maanantai)
Tänään kulunut 50 v. I maailmansodan päättymisestä. Nousin
6.25. Koulussa, siinähän se
meni. Klo 12.45-15.30 olin
kokeissa. Tulin kotiin 15.40
kotkalaisella. Klo 17.15 äiti ja
isä lähtivät Hartwall’n linja-
autolla Konalaan Hesaa
johonkin pileisiin, tulevat
kotiin myöhään yöllä. Luin
ruotsia illalla. Käyn Z klo
23.05.
12. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.20. Äiti ja isä
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tuli kotiin n. klo 21.5. Koulun jumppatunnillla Palon Taito
loukkasi jalkansa koripallopelissä. Iltapäivän jälkeen
pääs. kotiin 15.30. Tulin kotkalaisessa. Kävin nukkuun
ruotsia luettuani klo 23.20.

13. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.20, n. 10° C. Koulussa 9-11 ruotsin koe.
Iltapäivällä (tästä läht. keskiv. ja perj.) eka kerran diff.
yht:tä. Kotiin klo 13.30 ja klo 14.00 Lehtarissa. Illalla klo
19.20-20.00 saunassa. Klo 20.15-21.15 torkuin. Luin
sitten uutisten jälkeen saksaa. Käyn
nukkuun 23.05.

14. päivä (torstai)
Nousin n. 6.15. Koulussa iisiä.
Voikkatunnilla Rantasen kaveri B-luokalta
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epäonnistui hevosella päähypyssä ja tippui kauheasti karjaisten maahan, Pulu tuli punaiseksi ja suuttui pojille, 
joiden piti ottaa kiinni. Halvaus olisi voinut olla pahemmassa tapauksessa seurauksena, nyt selvisi hän 
säikähdyksella. Kotiin klo 15 Vilissä ja jne. Luin saksan kokeita varten 00.50 saakka.

15. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.15. Kissanpoikaset vietiin tänään pois, toinen Paljakalle, toinen Birgitalle perh:neen. Koulun saksan 
koe tuntui helpolta, engl. kokeiden palautus (9-). Pääs. 14.30, tulin 15 Vilissä. Klo 16-19 nukuin. Klo 19.30 tuli Kale,
Sepe ja Torso meille. Pelasimme TWIXT’ä. Tarjosin pojille saunamakkarat, saunaan ne ei viittiny kiireen takia 
lähteä. Pojat lähti 21.15. Klo 21.30-22.00 olin saunassa. Söin jne. Klo on 22.26.

16. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.15. Klo nyt 23.21 17.11. Koulussa iisiä. Klo 12.30 Vilissä kotiin. Siivosin huoneeni ym. Äiti ja isä lähti ? 
kanssa klo 19 Seurahuoneelle (20 v. sitten äiti ja isä meni kihloihin). Anne meni Nurmelle yöksi. Matti tuli tänne 
Hildénin poikien kanssa ja klo 20.30 lähdin ulos. Olin baarissa Sepen kanssa ja klo
21.10 lähdin kotiinpäin tavaten museon tiellä Tuijan ja Hannun. Lähdimme meille.
Matti ei kotona, mutta tuli pian Hildénin poikien, Rajalan Riston, Joken ja Veksin
kanssa. Masa leveili poltellen kotona. Niinkun kyllä minäkin. Nyt 20 savuketta
täyteen sitten 1.8.1967. Tuija ja Hanski lähti 23.15.
Muut tunti myöh. jolloin kävin Z

17. päivä (sunnuntai)
Nousin 8.50. Klo 9.30 Lehtarilla lähdin kirkolta Lahteen
ja sieltä klo 10.30 bussilla [Lipussa väärä päivämäärä ]
Hesaan. Siellä Jokelaan missä olin klo 12.50. Savutiet
tuli myös pian ja klo 14 lähdimme Olavin ja Nillan
kanssa pojan ristiäisiin Nillan vanhempien kotiin. Siellä
ruotsinkielinen (osasi myös suomea) pappi risti pojan Kaj Olaviksi. Klo 17
lähdimme. Ritva meni Jokeloitten kyydissä Hesaan. Olin linja-autoasemalla 18.25.
Tulin kotiin 18.30 Vilissä. Tein läksyjä ym. Äiti ja isä kävi 20-22 Savuteillä. Käyn Z
klo 23.45. Lähetin Hesasta kirjeen Joycelle vastaukseksi. Olin saanut kirjeen viime
viikolla.

18. päivä (maanantai)
Tänään tuli kirjen Sharonilta Espanjasta. Nousin 6.20. Koulussa
iisiä. Tulin kotiin klo 15.00 Vilissä. Kävin nukkun 23.05 luettuani
läksyt.

19. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.20. Koulussa jumppatunnilla uimahallissa uimassa.
Ruokkiksella olin LOK:ssa [Lahden Osuuskauppa ] Rämön Hanskin ym. kanssa
kahvilla. Tulin kotiin klo 15.45 kotkalaisessa. Luin Unskia [historiaa ] vähän illalla ja
kävin nukkumaan jo klo 21.55.

20. päivä (keskiviikko)
Klo 3 maissa laskin Nöpön sisään ja nousin itse klo 6.30. Koulussa iisiä. Sää ollut
pitkään samanlainen kuten tänään n. -2° C ja ei juuri lunta maassa. Koulusta kotiin
klo 13.45 Lehtarilla. Kotona tein läksyjä, klo 17 vein Kuivamaidolle Sepälle
konttoriin nakkeja ja klo 19.30-20.00 olin saunassa. Nykäset tuli meille.



21. päivä (torstai)
Nusin 6.20. Äidillä syntymäpäiväkakkuni jo pöydällä sekä lahjapaita ja 400 g:n suklaalevy.
Koulussa iisiä. Tulin kotiin 14.40 Kossilassa. Kotona kirje Axel’lta. Eilen aamuna olin muuten
lähettänyt kirjeen NGM:lle, jotta he lähettäisivät esittelylehtisiä ja jne. Klo 16.10-17.00 olin
Mahkosella, koska olin unohtanut Unskin kirjani kouluun. Ruokkiksella olin LOK:ssa kahvilla
tarjoten Tursolle kahvit (yht. mk 1.54). Luin hiljakseen unskia klo 23.45 saakka.

22. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.05. Koulussa Unskin koe ohi
klo 14.35. Kävin Kantolassa ostamassa
kehyksiä ja joulukortteja. Tulin kotiin 15.15
Lehtarissa. Klo on 23.22 lauantaina. Eilen
illalla lähdin ulos klo 19.30. Istuin Invassa
ja sieltä lähdin kotiin päin klo 20.30
maissa, museontiellä tuli Tuija ja Hanski
vastaan. Menimme taas Invaan ja sieltä
sitten kotiin päin kävellen. ”Testasin” heitä
kysymyksilläni mm. ”Minkä värinen on karhu?” ym. Erosin heistä
Upolla ja tulin kotiin klo 21.20. Klo 22.25-23.00 nauhoitin
viimeisen osan radiosta sarjasta ”Black America”. Kävin nukkuun
23.20.

23. päivä (lauantai)
Nousin 10.25. Tänään tuli kirje Schuler’lta. Iltapäivällä siivosin ja
klo 19.00-19.20 olin juoksemassa ja sitten olin saunassa, tulin
sitten syömään ja lähdin ulos kosteassa pari + asteen säässä.
Kirkolla oli E-L ja muutkin paitsi Tuija ja Hanski. Juttelin E-L:n
kanssa ulkopuolella, n. 20.55 tulivat muut ulos. Joken
oksennettua Invan pöydälle. E-L lähti sitten n. 10 min:n
päästä ”yrjö-juttujen” vaan jatkuttua. E-L oli kävellyt
melk. kulmalle saakka kun Jari kuiskasi mulle, että lähde
perään kun mieleni kuitenkin teki. E-L katsoi pian
taakseen ja sanoi TERVE ja lähdin. En kai ilman Jarin
tempausta olisi lähtenytkään. Olimme päässeet
museontien loppuun kun Tuija ja Hanski tuli perästä. Ne
oli ollut mäen päällä kytiksessä kun me oli menty ohi.
Seisoimme siinä jonkin aikaa ja sitten kävelimme taas
eteenpäin ja Tuija ja Hanski jäi seuraavaan tienhaaraan
ja me jatkoimme. E-L osti salmiakkiaskin kiskasta ja taas
tuli T & H perässä. Portailla erosimme ja E-L vielä sanoi,
että se olisi täällä tiistaihin saakka ja että me sitten vielä
nähtäis. E-L kertoi, että ne silloin yhtenä lauantaina oli
olu sen Riitan kanssa Kukkasessa ja että se on ihan
tyhmä paikka. Tulin kotiin klo 21.55. Katsoin TV:tä ym.
Käyn nukuun. Eilen muuten n. klo 13 olin isän ja Matin
kanssa Nastonharjulla hakemassa maitoa kaupoista.
Matti meni LOK:lle ja mä Säästö-Kalliolle. Minä hain 20



pussia maitoa (60
penniä/pussi oli alle
tukkuhinnan). Matti ei
saanut LOK:sta kuin 10
pussia. Menin sinne ja sain
väitellä kauan aikaa ennen
kuin sain edes viisi pussia.
Siellä oli 59 p pussi. Kävin nukkuun 23.55.

24. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.30. Olin kahvilla ja sitten tein läksyjä. Klo 12.45-
13.00 söin. Klo on nyt 13.40. Klo on 21.52. Illalla klo 17.45-

18.30
olin



alhaalla. Hra Seppä oli siellä ja he joivat isän kanssa konjakkia. Juttelin myös
mukana kahvia juodessa. Klo 20.15 lähdin ulos. Kirkolla olin ulkona kunnes
Hanski ja Tuija tulivat. Tarjosin limsat heille ja myös itselleni. Yht. n. 1.30. E-L
ei tullutkaan vaikka vähän odottelin. Lähetin kirjeen Axelille kirkolta. Tulin
kotiin klo 21.15. Kävin nukkumaan 22.45.

25. päivä (maanantai)
Nousin 6.15. Koulussa joks. Helppoa. Koko piirustustunnin piirsin Sepen
kanssa mainosta huomisesta opettjat-abit -lentopallo-ottelusta. Saimme
siirretyksi huomiset fys. kokeet keskiviikoksi. Tulin kotiin klo 15 Vilissä Tuijan
kanssa. Lopussa hän kysäisi: ”Tule meille”. Koska en tiennyt oliko hän
tosissaan vai muuten sanoin, että täytyy mennä kotiin syömään. Kotona söin.
Klo on nyt 16.05. Jospa E-L olisi pyytänyt Tuijaa pyytämään minua heille.
Mikähän uneksija ja ikuinen optimisti mä muuten oikeen oon. No, mitäs
tuosta, klo on 22.24 ja tietysti mun piti lukea fyssaa tänään, mut ei siitä



mitään tullut. Käyn nukkuun klo 23.10.

26. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.10. Koulussa lauantain
lukujärj. Sain muuten eilen saksan
kokeista 7 ½. Kotona nukuin 16.30-
18.00. Katsoin TV:tä, join kahvit ym.
Klo 19 aloin taas lukea fyssaa kok.
varten. Kävin nukkuun 23.50. Välillä
olin suihkussa.

27. päivä (keskiviikko)
Lumet oli sulanu vesisateen johdosta.
Koulussa iisiä. Lähdin koul 13.30. Tulin
kotiin klo 14.20 13.45 Lehtarilla. Illalla
tein läksyt ennen klo 18. Klo 19
lähdimme Nykäsille (mä edeltäkäsin).
Matti oli kirkolla.  Siellä olin Veksin
kanssa. Klo 20 maissa olin Veksin
kanssa saunassa, sitten kahvit ja
21.30-23.15 pelasin šhakkia Veijon
kanssa (tasapeli). Klo 23.20 lähdin kotiin Annen ja Matin kanssa. Matti oli
tullut sinne n. klo 22.30. Kävin Z 23.50.

28. päivä (torstai)
Nousin 6.20. Koulussa ruotsin kokeiden
palautus (sain 7 ½). Tulin kotiin klo 15 Vilissä,
16-17 nukuin ja vasta sitten söin. Tein läksyt
ja klo on nyt 22.12. Kävin nukkumaan katsott.
amer. elokuvan [Vain enkeleillä on siivet ] klo
23.45.

29. päivä (perjantai)
Nousin 6.25. Lunta n. 5 cm ja ±0° C. Koulussa
easyä. Kotiin klo 14.40 Kossilassa, klo on nyt
17.15. Meille tuli n. klo 19 tänne kauppiaita.
Eino-setä (Savutie), Inkiset, Pitkänen ja kai
joku muu. He juttelivat Kallion Veikon
Säästövalinnasta ja vastatoimista. Se masensi
minut, koska minusta tuntuu etteivät he
löydä siihen keinoja. Myynti uhkaa laskea kovasti, He lähtivät n. 21.30. Eino-setä viim:nä. Käyn Z n. klo 23.30.

30. päivä (lauantai)
Nousin tänään klo 10, eilen eli siis l:na nousin klo 6.15. Koulussa iltapäivällä aine. Tulin kotiin 13.25 Kossilassa. 
Illalla siivosin huoneeni ja laitoin saunan lämpiämään. Kävin saunassa klo 19 maissa. Matti tuli kotiin syödessäni, 
hän oli särkenyt Invan oven lasin. Lähdin ulos 20.30, olin Invassa ja H P:ltä kuulin, että Tuija oli mökillä. H P vei 
mut NSU:lla kotiin. Olin kotona klo 21.10. Autoin Mattia vastaamaan Engl. kirjeenvaihtotyttönsä vastauskirjeeseen
ja 22.40-00.15 katsoin amer. Elokuvan [Suurkaupungin laki     ]
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Joulukuu

•10. joulukuuta   – Julkisen sanan neuvoston perustamissopimus
allekirjoitettiin Helsingissä.
•16. joulukuuta   – Eduskunta hyväksyi puoluelain ja Suomen liittymisen OECD:n jäseneksi. Äänestysluvut olivat 
122–53 ja 126–38.
•20. joulukuuta   – Zodiac Killer -sarjamurhaaja teki ensimmäiset vahvistetut henkirikoksensa surmaamalla David 
Arthur Faradayn ja Betty Lou Jensenin.
•21. joulukuuta   – Apollo 8  laukaistiin avaruuteen, ja se kiersi ensimmäisenä avaruusaluksena Kuun.
•26. joulukuuta   – Israelilainen matkustajakone joutui arabiterroristien hyökkäyksen kohteeksi Ateenassa 
Kreikassa. Israelin ilmavoimat tuhosi kostoksi 13 libanonilaista matkustajakonetta Beirutissa kaksi päivää 
myöhemmin. Israel luonnehti kostoiskua varoitukseksi arabimaille. YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi Israelin 
tekemän iskun 31. joulukuuta.

1. päivä (sunnuntai)
Nousin siis klo 10 ja yritin suostutella
Mattia lähtemään kirkkoon kolehtia
keräämään kuten häntä oli pyydetty. Vaan
ei. Söimme n. klo 14. Alhaset tuli klo 15.30. Kirjoitin kirjeen Sharonille
Espanjaan ja kotiin Schuler’lle. Klo on nyt 19.37. Laskin kotilaskut ja
20.40-21.30 olin ulkona kirkolla. Kävin Z 00.10.

2. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.15. Koulussa hissan kokeista 9+. Klo 12.45-15.45 olin
aljan kokeissa. Kävin postissa lähettämässä Sharonille ja USA:n
kotiin kirjeen ja kävin kirjakaupassa. Tulin kotiin klo 16.25
Kossilassa. Klo on 6.50 tiistaina. Eilen luin engl. ja välillä olin
kahvilla ja katsoin TV:tä. Kävin nukkumaan 23.30.

3. päivä (tiistai)
Nousin 6.15. Söin jne. Koulussa uskontotunnilla juttelin USA:n
kirkoista ja jaoin ( ja tunnin lopussa keräsin) bulletinit. Siinä meni
½ t mun jutun kanssa. Fyssan kokeista sain 9-. Kävin nukkuun
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00.30 luettuani engl:a.

4. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.10., kävin
suihkussa ja koulussa oli
9.15-11.00 engl. koe.
Pääs. 13.30. Tulin kotiin
klo 14.00 Lehtarissa. Klo
16-17 torkuin. Sain
muuten aineesta 8-.
Connie’lta Saksasta sain
kirjeen. Kävin nukkuman
klo 22.30. En juuri tehnyt
kun läksyt. Klo 20.30
jälkeen olin saunassa.

5. päivä (torstai)
Nousin klo 6.10. Koulussa muut
luisteli. Sain matikan kokeista kai
luokan parhaan numeron, vaikka
sain ’vain’ 8. Kävin sitten Keskolla
viemässä jonkun valtakirjan tms.
Tulin kotiin klo 15.00 Vilissä. Klo on
nyt 18.51. Klo 19 maissa muut (ei
Matti tietenkään) lähtivät Nykäselle
Airan-päiville (4.12.). Klo 19.30 lähdin
minäkin ulos. Invassa oli Hapi, Tipi
ym. Lähdin Veksin kanssa heille klo
20.30. Siellä kävin saunassa ja
sitten pelasimme ”suoraa” ym. ja
sitten canastaa Veksin kanssa
(Matti, joka oli tullut 22.20,
avusti). Voitin. Lähdin kotiin 00.50.
Kävin nukkuun n. 1.10.

6. päivä (perjantai, 51. itsenäisyyspäivä)
Nousin 11.05. Olin juuri kahvilla, klo on 11.55. Minun piti tietysti lukea
läksyjä, mutta vähiin se jäi. Olin kotona. Reino Rantanen kävi täällä.
Lähdin ulos 20.30. Kirkolta lähdin Iiron ja Veksin sekä Joken kanssa
Eurenille. Sieltä kirkolle ja kotona olin 22.40. Kävin nukkuun 24 maissa.

7. päivä (lauantai)
[Lehdet eivät ilmestyneet ]
Nousin 6.35. Koulussa iisiä. Lähetin Mitsulle Japaniin kirjeen ja tulin kotiin
12.30 Vilissä. Autossa myös Raili, jonka kanssa juttelin vähän aikaa
autosta tultua. Postissa tiedonanto ristisiteestä ja Gift Membership card. Middletonit oli tilannu mulle ”National 
Wildlife” lehden. Tein läksyjä iltapäivällä. Olin saunassa klo 19 maissa. Savutiet tuli 19.30 (lähti 21.30). En mennyt 

https://www.nwf.org/Magazines/National-Wildlife
https://www.nwf.org/Magazines/National-Wildlife


ulos vaan katsoin TV:stä vähän Jatkoaikaa ja sitten lueskelin ylhäällä ja kävin Z
klo 00.35.

8. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.10. Äiti, isä ja Anne lähti Lahteen klo 12.30 maissa. Klo 20.30 olin
suihkussa ja klo 20.45-21.10 ulkona (+10° C). Tapasin mäellä Veksin ja Joken,
olin heidän kanssaan jonkin aikaa ja tulin sitten kotiin. Kävin nukkuun 22.15.

9. päivä (maanantai)
Nousin 6.15. Engl. kokeista 36 pinnaa (mm. Riitalla
(Heikkinen) 32 p.). Saksan kolmen pistokkaan keskiarvoksi 6.
Tulin kotiin Tuijan kanssa klo 15 Vilissä. Kotona isä oli hakenu
sen ristisiteen, nauhat Connielta. Iiro oli täällä klo 17 maissa,
kuuntelimme Carnival’a. Luin lehdestä, että joukkue, joka oli
ollut USA:sta edustamassa jääkiekkoa, oli Waterloo Black
Hawks -joukkue. Kävin Z 22.30.

10. päivä (tiistai)
Nousin 6.10, -10° C pakkasella koulussa helppoa. Jumppatunnilla lis’sin
pisteeni 14:stä 25:een, joka on saatu 9:llä liikkeellä, 10 liikettä ja 30 pist.
On 7. Eka kertaa kahvilla puoli kahden välitunnilla. Kahvi & pulla 80 p,
kahvi 40 p. Koulu loppui 15.30. Kävelin loppumatkan Riitan kanssa linja-
autoasemalle. Luin ruotsia 00.15 saakka.

11. päivä (keskiviikko)
Aamulla pakkasta 3° C. Koulusta kotiin klo 13.45 Lehtarissa
Speden kanssa. Sovin, että ’Ykä’ [Yrjö Leppänen ] tulee meille
klo 18.30 Vilissä. ’Robin’ ei suostunu jostain syystä tuleen.
Ykän kanssa olin saunassa n. klo 19.30. Sitten söimme ja
ylhäällä pelasimme TWIXT’ä mm. Klo 21.50 lähdimme,
saatoin Ykän kirkolle, muten hän lähti klo 22.10 Lehtarilla.
Annoin Ykälle III ja VIII nauhat. Kotona kävin Z klo 23.05.

12. päivä (torstai)
Nousin 6.20. Koulussa hissan tunti lomaa. Outi [Simula ] oli
koettanut soittaa kavereille ettei tulisi kouluun, mutta ei ollu
kerinny joka paikkaan. Engl. kokeiden palautuksessa sain
putoamaan pistemääräni 36:sta 26:een ja numeroksi tuli 9-.
Voimistelutunnilla sain eka kertaa kipin (5 pist.) ja siten
pisteeni nousivat 10 liikkeen osalta 30:een ja siis numero
7:kaan. Good! Klo 15 mulla ammatinvalinnan
ohjaustoimistossa keskustelu hra Kiviniemen kanssa. Tulin
kotiin 15.45 kotkalaisessa [Etelä-Suomen Linjaliikenne ].
Kotona tein läksyjä ja kirjoitin monta joulukirjettä ja -korttia.
Lähetän huomenna terveiset seuraaville: kotiin, Plendl, isoäiti, isoisä, Penn, Goslin, Barb Ripka, Diane, Arlinda, 
Earl-setä, Hazlewood, Middleton, Flyd Andersson, Dillon, Winslow, Connie Grantz, McCracken (Spain), Lindaman 
(Jesup), Axel. Klo on nyt 23.36. Käyn Z klo 00.10.

http://www.termonen.eu/?page_id=961
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatkoaika_(televisiosarja)


13. päivä (perjantai)
Nousin 6.05. Koulussa nunnan ja ? tunnit lomaa,
siirsimme engl. tunnin heti ruotsin tunnin jälkeen,
joten pääs. klo 11.45. Kotona aloin kopioida
’Carnival’a Matin mankkarin avulla. Sain sen valmiiksi
17.30. Kävin nukkuun ja nousin klo 20. Olin kahvilla
ja en ole vielä tehnyt läksyjä, mutta olen jo virkeässä
kunnossa. Käyn nukkuun 23.25.

14. päivä (lauantai)
Isä täyttää 46 v. Koulussa iltapäivällä aine. Eilen ostin
30 mk:n nauhan ja annoin sen Ykälle ja Mikolle
vietäväksi ja äänitettäväksi THE BEATLES -nimisen
LP:n. Koulusta tulin 13.25 Kossilassa. Äänitin Connien
nauhalle Commencement Exercises ja laitoin saunan
lämpiämään 15.30. Klo 17.30 olin saunassa. Äiti ja isä
lähti Nurmien, Moijasten ym. kanssa jollekin
Helmer’lle Selkosaareen pikkujouluihin. Tepu soitti
illalla ja Matti tuli kotiin Uudenkylän konvasta klo 24.
Kävin Z 00.30.

15. päivä (sunnuntai)
Aili-täti täyttää 29 v. Nousin klo 10.45. Kahvit ja
söimme 15 maissa. Huomenna tän vuoden viimeiset
kokeet, nimittäin mat. Koe. Illalla olin klo 20.40-21.20
ulkona, kirkolla Iir, Paula ym. Kotona kävin
nukkumaan 00.15.

16. päivä (maanantaI)
Nousin 6.10. Koulussa iisiä, koe myös suhteell. helppo. Lähdin kotiin
15.20 Tulin 15.45 Lehtarissa. Kotona joulukirjeet Sharon’lta ja USAn kotoa
sekä NGM December. Tiedoksiannolla hain NUHS-vuosikirjan postista.
Illalla kuuntelin Ykältä ja tak. Saamaani Beatles-LP-nauhaa. Hyvä! Kävin
nukkuun 23.15.



17. päivä (tiistai)
Nousin 7.15 ja kävin
suihkussa. Klo 8.20
Kossilassa menin
Lahteen. Meitä oli n.
20 ammatinvalinta-
testissä, ensin 9-12
ja sitten 13-15.
Ruokkiksella vein
Sepen kanssa postiin
paketin (nauhat)
Connielle, mk 3.40.
Kävimme sitten
sitten Sepellä ja
sitten Nelossa km
2.58
ostaessani
Sepelle
mehut ja
itselle
voileipä-
kahvit. Klo 15
Vilissä tuli
myös Tuija.
Kotona soitin
Iirolle ja
käskin tulla
meille
kuunteleen B-
LP:tä. Iiro oli
meillä 17.30-
19.15. Söin ja sitten torkuin ja katsoin TV:tä. Klo on nyt 22.32.
Kävin nukkuun 23.25.

18. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.15. Koulussa ensin aineen
palautus (7) ja sitten engl. ja ruotsin
kokeiden palautus (7). Paras oli
Heikkisen Riitalla (9). Ruokkiksella
Kalle (Turso) tarjosi kahvit Jaskassa.
Iltapäivällä matikan kokeiden
palautus (8 ½). Sitten kemian
tunnin alussa luokkakuva. Pääs.
13.30. Saimme tietää, että
huomenna ei ole koulua, vain
joulujuhla alkaen A-luokille klo
16.00. Tulin kotiin klo 14 lehtarissa
ja aloin siivota huonettani, siinä



mnei klo 22 saakka. Meille hra Seppänen toi tänään valmistamansa kulmakirjakyllyn. Sain toisen entisistä 
hyllyistä. Kävin saunassa klo 22 jälkeen. Kävin Z klo 00.10.

19. päivä (torstai)
Nousin klo 11.15. Alhaalla kahvit, luin sitten engl. ja 12.30-14.00 solmin
mattoja. Suihku ja 14.45 Lehtarissa lähdin joulujuhliin. Juhlat 16-18.00.
Todistusten jako, k.a. mulla 7.94. Yksi 6:nen (saksasta). Spede pyysi mua kyytiin ja pääsin
siten kotiin jo 18.35. Lopetin maton sitomisen, söimme ja Seppänen sanoi 1200 mk [1880 €
v. 2020 ]. Lähdin ulos 20.15. Baarista lähdin Joken kanssa Iiron, Paulan, Arjan ym. perässä
’kämpälle’. Sieltä Eurenille ja sieltä kirkolle. Museon rappusilla ollessani Paulan & Iiron ja
Arjan kanssa joku jätkä
Metsäkylästä kävi soitteleen ja
töniin Arjan uskaltaessa soitella
ja kävi Arjaan kiinni. Iiro huusi
muita paikalle. Hape lähti
’pojan’ kanssa kävellen ja pian
läsähti ja pojat vieri maassa.
Hape hakkas pojan kokonaan.
Pojat sitten lähti ja poika kävi
itku kurkussan soitteleen. Olin
kotona 22.50. Kävin nukkuun n.
23.35.

20. päivä (perjantai)
Nousin 10.03. Aamulla luin engl.
Klo 14.10-15.20 olin ensin
jakamassa isän kanssa tavaroita Upolla ja sitten kävin parturissa. Kotona luin taas. Klo 18.30-18.45 vein Levy-
Pyörälle nakkeja. Eilen satoi muuten lunta n. 10 cm. Klo 20.35 lähdin ulos. Ensin tapasin Arjan ja Jarskan ja sitten 
Tuijan ja Hanskin. Heidän kanssaan (ei A & J) kävelin hautausmaan läpi ja sieltä kioskille, missä ostin heille 
purukumia ja erosin heistä. Tulin kotiin 21.15. Tulin ylös 22.10. Luin engl. Kävin nukkuun n. 00.00.00.



21. päivä (lauantai)
Nousin klo 10 maissa. Aamulla luin engl.
Iltapäivällä vein tuolit ulos ja hakkasin ne
[mattopiiskalla ]. Klo 16.40-17.35 olin
koululla. Hain Annen kuusijuhlasta. Näin
myös Arjan ja Nurmen tytöt. Siivosimme
illalla ja lämmitin saunan. Klo 22 jälkeen olin
vasta saunassa. Perjantaina tuli joulukirjeet
Middleton’lta ja Earl-sedältä. En mennyt enää ulos. Kävin nukkuun
00.05.

22. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.10. Klo 11.15 lähdimme Mommilaan, siellä myös Tepun
joukot. Lähdimme sieltä 15.10 Hollolaan. Siellä mamma ja pappa
[Röntynen ]. Tulimme sieltä kotiin klo 17.10. Illalla ei mitään erikoista.
Kävin Z n. 00.15.

23. päivä (maanantai)
Nousin klo 10. Isä lähti
Lahteen, tuli kotiin klo
12. Minä otin iisisti ja klo
14.25 lähdin Annen
kanssa Lahteen
Lehtarilla. Ensin
kävimme Pauluksella
joulupukkina (siellä kaikki kotona) ja joimme kahvit. Sieltä lähdimme klo 16
Porkalle. Siellä kotona vain vanhin tytöistä. Jätimme Kimmolle paketin ja ostin
sitten Karin harj.kirjan ruotsia varten (abeille) ja tulimme kotiin 16.30 ’aamu-
Viljasessa’. Olin kotona illalla. Kävin nukkuun 00.20.

24. päivä (tiistai, jouluaatto)
Klo 23.45, nousin klo 9.45 isän herättämänä. Lähdin hänen asialleen MOK:lle.
Kävelin kirkolle ja klo 9.55 Lehtarissa Lahteen. Hain 20 pulloa erikoiskermaa. Tulin



tak. Samassa autossa, läht.
10.45. Kotona join kahvia,
pölkkäröin ja klo 14 laitoin
saunan lämpiämään. Klo 17.30
maissa olin saunassa. Söimme
jne. Klo 19.30 aloimme jakaa
lahjoja. Isää väsytti, eikä syyttä
ja äiti ei oikein pitänyt siitä,
koska vähän nyyhkytti. Sain
kylpytakin, engl. kielisen
romaanin äidiltä [John le Carré, A Small Town in Germany ], suklaata,
urheilukengät (Karhu) ym. Illalla lueskelin kaikenlaista, vähän haikeaa
monestakin syystä. Kävin nukkuun n. 00.30. Klo on nyt 11.04 26.12.

25. päivä (keskiviikko, joulupäivä)
Nousin n. klo 9 jolloin Jokelat (kaikki + Tomi) tulivat. Söimme ym. Klo
14 maissa Jokelat lähti Hollolan kautta kotiin samalla kun äiti, isä ja
Anne lähti hakeen mammaa ja pappaa tänne. Matti J. Jäi meille
lomalle. Klo 17.20 maissa muut tulivat. Pappa tuli huoneeseeni tarinoimaan noin varttitunniksi. Alhaalla söin 
vähän. Klo 18.30 maissa tulivat Savutiet, ei pojat [Ilkka ja Tuomo ] & Kari perh. (ei koira). He lähtivät n. klo 20. Klo 
20.15-20.47 kävin juosten ±0° C säässä Upon tehtailla n. 10 cm hangessa. Katsoin sitten Apollo lähetystä ja tulin 
ylhäälle klo 22. Kävin nukkuun n. 00.30.

26. päivä (torstai, II joulupäivä)
Nousin 10.45. Luin ruotsia. N. 13.30 äiti ja isä lähtivät viemään mammaa ja pappaa Lahteen. Illalla n. klo 17 isä 
antoi likööriä ja kun vielä join yhden ’tuopin’ olin pienessä. Klo 20.15-20.44.55 kävin Upolla [juosten ]. Kävin 
nukkuun 23.25.

27. päivä (perjantai)

Nousin klo 8 huonosti nukutun yön jälkeen. Luin ruotsia ym. Klo 17.51 kuunkiertäjät palasivat maahan. Lähetin 
tänään kirjeen USA:n kotiin ja kortit   Erngård’lle Ruotsiin sekä Jorma Salmelalle. Sain joulukirjeen Dillon’lta. 
Lähdin ulos klo 20. Istuin Paulan kanssa, joka lähti sitten ja tuli pian Iiron kanssa. Lähdin kotiin klo 21.05. Olin 

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


kotona 21.15. Kävin nukkuun 00.10.

28. päivä (lauantai)
Nousin klo 9. Ensin lähetin kortin USA:n kotiin, koska unohdin
kirjeessä mainita AP-vuosikirjasta [The Associated Press ].
Sitten kolasin lunta 11.15 saakka. Tänään joulukirje Plendl’ltä.
Luin engl. ja 14.30-15.30 olin taas kolaamassa.
Alhaset tuli klo 15.50. Matit kävi jo saunassa ja
lähti kirkolle. Mulla on nyt mistään välittämätön
tunne. Olen näytellyt jostain syystä ’kovaa’ ja
koetan itsepäisesti pitää kiinni
poikamiehuudestani. Mulla on jonkinlainen
kapinamieli jotakin, mitä – sitä en tiedä, vastaan.
Mankka soi täysillä jne. Mua on ottanu Masa
päähän jo pitemmän aikaa, me ei toimita, eikä kai
olla toimittu, samalla aaltopituudella. Ihmisten
ennakkoluulot, omani mukaan luettuna, ottaa
mua päähän, niin kuin tämä
sähköveturijupakkakin. Vaikka olin aluksi NL:sta
tilaamista vastaan, alan nyt todella toivoa, että ne
sieltä tilattaisiin. Olisi mukava nähdä ’kansan’ ilme.
Klo on 17.00. Mitähän tänäkin iltana tekisi!? No
niin. O.K. Klo on 02.50 sunnuntaina. Illalla klo
18.40-19.10.20 kävin Upolla juosten, sitten
saunassa. Illalla klo 20 maissa kahvia juodessa
Anne tönäisi vahingossa tahallaan kahvin
(kuumaa) paidalle ja housuille. Ärjäisin ja
suutahdin, vaihdoin vaatteet, join kahvia ja lähdin
klo 20.35. Baarista ulos klo 21. Pihalla siinä aivan
huomaamatta Seija (Rämö) mainitsi, että Artun
(Arja M.) ja Jarskan ja hänen ja Riitan (aluksi vain 3
tyttöä) piti olla heillä juomassa viiniä, muta että
Riitta lähti jhkn ja Jarskakin on Artun kanssa. Hän
pyysi ettenkö lähtisi heille. Joo. Lähdimme museon tielle, jossa Arttu (pienessä) ja J. Jo
olivat. Hain mankan meiltä ja meneimme heille. Seija minua käsikoukussa. Heillä ensin
tervehdimme talon väkeä ja menimme ylös. Klo 22.05-23.05 olin kävelyllä Seijan kanssa.
Ensin Niinimäen päälle, Suihko, Kuivamaito, asema ja tak. heille. Juttelimme ja
arvoittelimme toisiamme. Arttu ja J. Lähti klo 2. Minä 2.30. Muut pelasi vielä kanastaa, on
jo nyt lopettamassa kun käyn nukkuun, klo on 3.02.

29. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.45. Mulla oli eilen mankka Rämöllä. Matit lähti klo 13 maissa Helsinkiin. Alhaset
lähti klo 16 paitsi Seija. Olen laskenut koko päivän Revon sarjoja, nyt IV menossa. Klo on
20.18. Lähden Invaan. Siellä istuin Hanskin ja Tuijan pöytään. E-L tuli sinne myös, vaikka
toivoin ettei hän tulisi. T & H lähti ja mä myöh. E-L:n jäljessä ulos. Jari tuli myös ja muutkin
mm. Iiro & Paula. Lähdin klo 21.10 E-L:n kanssa pois. Mua ei yhtään kiinnostanu (tai ei yhtään mutta) You know. 
Sanottiin heit klo 21.30. E-L Upolla töisssä, luennot alkaa 16. päivä. Tulin kotiin 21.35. Laskin sarjoja, IV:stä jäi vielä
2 laskematta. Käyn nukkuun 00.10, klo on nyt 23.53.



30. päivä (maanantai)
It’s funny how one’s
feelings towards another
person can change.
That’s what happened to
me. Boy, I almost like
Seija more than Eeva-
Liisa. But that’s typical of
me. I mean dreaming and day dreaming. Anyway, I got up 11 o’clock. Ate and came up and
started doing math. I guess I’ll start writing in Finnish again. Sorry. Iiro tuli kuten sovittu, tuli
klo 15, oli 16.45 saakka. Illalla laskin, join kahvit. Olin kolaamassa lunta, katsoin TV:tä ja tulin
ylös, klo on 21.50. Käyn nukkuun 00.10.

31. päivä (tiistai, uudenvuodenaatto)
Nousin 8.45. Klo 9 vein Vilkalle pullaa. Laskin sitten Repoa,
laitoin saunan lämpiämään. Kepa haki Seijan. Klo 14-14.45
olin Upolla jakamassa isän kanssa tavaraa. Sain kirjeet
isoäidiltä USA:sta, Hazlewood’lta ja Joycelta. 1969. Klo on nyt
1.48. Päivällä eilen kävin saunassa klo 17.40-18.00. Nurmen
Tuija ja Tuure tuli meille Annen kanssa. Äiti ja isä lähti
Nykäselle. Minä kirkolle klo 20. Harv. tylsä ilta. Baarissa olin
Hakalan poikien, Veksin ja Joken ym. kanssa. Sitten haimme
hautausmaalta Iiron, Veksin ja Joken keräämiä
hautakynttiläsuojuksia, teimme nuotion niistä ja siinä oli
lämmin. Ympärillä jotain ihmeellisiä alaikäisiä. Pyysin Veksin
meille ja lähdimme klo 22 heidän kauttaan. Olimme meillä
22.30. Joimme kahvit, katsoimme TV:tä, ammuimme raketit ja
pelasimmw TWIXT’ä. Veksi voitti yhden, mä kolme. Veksi lähti
1.40. Keskiolut nyt vapaata. Onnea vuodelle 1969! Koko
maailmalle ja itselleni. Käyn Z klo 2.00.

100 Best songs of 1968

https://www.youtube.com/watch?v=GzpQ7UYW3nc

