
Päiväkirja 1969 Osa 6 
1.11.-31.12.

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

Marraskuu

•2. marraskuuta   – Suomen eteläosassa oli voimakas lumipyry ja Etelä-Ruotsissa kova myrsky.
•4. marraskuuta   – Neuvostoliiton kirjailijaliiton Rjazanin osasto päätti äänin 5–1 erottaa kirjailija Aleksandr Solženitsyn 
jäsenyydestään.[2]
•5. marraskuuta   – Neuvostoliiton puoluelehti Pravda arvosteli Suomen YK-suurlähettilästä Max Jakobsonia siitä, että 
tämä oli teoksessaan Kuumalla linjalla esittänyt YYA-sopimuksen 2. artiklasta Suomen konsultaatioaloitetta 
korostavan tulkinnan, joka oli ”yksipuolinen” ja ”vastoin sopimuksen henkeä ja kirjainta”.
•5. marraskuuta − Suomen kotien radio- ja televisioliitto teki ilmiannon radiossa syyskuun lopussa esitetystä 
yhdysvaltalaisen Allen Ginsbergin runosta Huuto. Liiton mielestä runo loukkasi sukupuolikuria ja siveellisyyttä.
•6. marraskuuta   – Yhdyspankin toimitusjohtaja Mika Tiivola valittiin pankin pääjohtajaksi.
•14. marraskuuta   – Nasa laukaisi Apollo 12:n matkaan.
•14. marraskuuta – Ensimmäinen Suomessa tehty sarjavalmisteinen henkilöauto lähti Uudenkaupungin autotehtaalta.
Rekisteritunnuksella EKA-96 varustettu Saab 96 luovutettiin presidentti Urho Kekkoselle.
•15. marraskuuta   – Kylmä sota: Neuvostoliiton sukellusvene K-19 törmäsi yhdysvaltalaiseen USS Gato -veneeseen 
Barentsinmerellä.
•15. marraskuuta – Washingtonissa 250 000–500 000 ihmistä osoitti mieltään Vietnamin sotaa vastaan.
•17. marraskuuta   – Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain edustajat tapasivat Helsingissä ja aloittivat SALT I -neuvottelut 
ydinaseiden vähentämiseksi.
•19. marraskuuta   – Apollo 12 laskeutui Myrskyjen merelle. Charles Conradista ja Alan Beanista tuli kolmas ja neljäs 
ihminen Kuun kamaralla.
•20. marraskuuta   – Cleveland Plain Dealer -sanomalehti julkaisi valokuvia My Lain verilöylystä Vietnamissa.
•21. marraskuuta   – Ensimmäinen ARPANET-yhteys otettiin käyttöön.
•24. marraskuuta   – Yhdysvaltain armeija ilmoitti, että luutnantti William Calley ja kersantti David Mitchell asetetaan 
syytteeseen My Lain verilöylystä.
1. päivä (lauantai, pyhäinmiestenpäivä, 313)
Nousin 7.50. Arkistoin klo 16 saakka NGM:n
karttoja, jolloin Iiro tuli ja oli 17.30 saakka.
Tänään inventaario, jossa Nurmet, Alhaset
(myös lapset), Moijaset & Kaikkoset &
Hellbergit. Illalla Savutiet & Olavi ja Nilla & Kaj
kävi täällä.. Klo 20.15-20.50 kävelin kirkolla ja
tak. Inventaatiop.[porukka ] meni rantaan mökille jatkoille taksilla. Tulivat n. 24. Katsoin elokuvan  [Sierra Madren 
aarre ] TV:stä 1 saakka. Alhaset jäi meille yöksi.

2. päivä (sunnuntai, 312)
Nousin klo 9.05. Yöllä oli ollut lumimyrsky, lunta tullut n. 15 cm. A:set lähti n. klo 14. Olen ollut sisällä koko päivän. 
Klo on nyt 18.05. Iiron isä lupasi viedä tak. kasarmille n. klo 22 heidän uudella autolla (käytetty Opel). Mahkoset 
(Esko & Ulla Iiron kanssa) veivät mut ensin tänne portille 22.55.
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3. päivä (maanantai, 311)
Aamulla e-salissa lääkäri jutteli. Hiljaa!
Sitten saimme polkupyörät (mun
numero KarPr 1105). Syötyämme klo
12.30 n. -5° C TST:hen. Olin väliaik.
Rymänjohtajana. Tak. Klo 16. Suihkussa
ja syötyämme klo 18.00-19.30
huoltopäällikkö majuri Liimatainen
jutteli. Sitten klo 20-20.20 kävin
sotkussa asioilla. [Lista ohessa,
kääntöpuolella Turpeisen nimikirjoitus ]
Pääsin ainoana tuvasta. Ma:n
vastaisena Topi oli 24-3.00 ja Suni 3.00-
6.00 päivystäjänä.

4. päivä (tiistai, 310)
Herätys 4.40! Jordbergin johdolla
lumitöihin 5.45 saakka. Ei aamulenkkiä.
Klo 7.30 lähhdimme Tyrriin (13 km)
ampumaradalle. Siellä meillä ensin
suunnuistuskoulutust 11 [saakka ] ja
sitten söimme. Emme kerinneet ampua.
Pääsimme lähteen 13.30
opetettuamme ”Käppikselle”  2
’marssilaulua’, Tulipunaruusut ja
Rakkaus säilyy rinnassain. Tak. 14.20.
Aseiden puhdistus pakkien pesun
jälkeen. Jo klo 16 ruokailu. Klo 17.45-18.00
sotkussa ja 19.00-20.30 Hengelliset päivät
ruokasalissa. Puhujina mm. ev. Bäckman ja 
Tuure Vapaavuori. Z 21.30.

5. päivä (keskiviikko, 309)
Aamuruokailu täällä käytävällä suntispuku
päällä hengell. Juhlien vuoksi. Ma:na ostin
täällä kaupassa olleen kirjan Itsenäisen
Suomen puolustusvoimat, mk 13 mk. Ensi
tilistä 5 mk ja 2:sta seuraavasta á 4 mk. Klo on
20.13. Ke:na aamulla oppitunti Paukkosen[?]
Johdolla, 8.30-10.10 Hengelliset päivät
jatkuivat. Taas T. Vapaavuori puhui. Sitten
ruokailu. Klo 13-14 sulkeista. Sitten 14-15
Käppäri[?] piti kyselytunnin. Siten kompp.
Juoksi 2:ssa osassa 3 km lenkin. Voitin ajalla
13.05. Seur. Suhonen 14.12. I osan voitti joku
ajalla 14.07. Juoksimme saappaat jalassa.
Suihku, syömässä ja sitten 18.30 maissa
kävimme alikers. Pyykön asialla sairaalassa. Klo
19.15-20.00 sotkussa.
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6. päivä (torstai, 308)
Aamulla ensin Käppiksen oppitunti, sitten
opett. Sulkeisissa pihalla vartion vaihtoa. Klo
10-11 Hatsala piti III kirkko-oppituntinsa,
12.30-13.30 aseiden puhdistus. Sitten
saunalenkki tennarit salassa. Voitin ajalla 12.20.
Sitten saunassa. Sitten ylikers. Riuttala piti
varuste- & asetarkastuksen. Syömässä ja sitten
18.22 pottuksessa (yht. 25). Klo 18.15-18.45
Revon kanssa sotkussa (ihme!). Z 22.15.

7. päivä (perjantai, 307)
Nousun jälkeen koko
aamupäivän tuiskusi lunta, n. - 2°
C. Ensin lääkärin oppitunti ja
8.30-9.15 hälytyskoulutusta
(Käppis) ja sitten tuli KarPr:n
hälytys (kaappi thjäksi ja punkka
kasaan). Klo 11 syömässä ja
12.50 TST:hen n. 3 km päähän,
jossa opime asemaan menoa ym.
Lopussa toimin Sopiläisen kanssa
vihollisena ryhmäämme vastaan.
Syötyämme klo 18-20
pottiksessa (p-kele). Stm valvoi.

Pääsimme heti suoraan sotkuun. Tak. 20.30. Suhonen ja Sara-
aho sotkussa ajelemassa ”Opelia”.



8. päivä (lauantai, 306)
Klo 7.30-9.40
metsämarsilla Valkealaan
ja tak. (12 km).
Puolimatkassa klo 9
halukkaat saivat lähteä
(n. 20) Pyykön johdolla
juokseen kasarmille TST
varustus päällä, olin
mukana. Suihku,
syömässä klo 12. N. 18
meidän tuvasta pääsi lomalle (ei Teva, Fakiiri, Tastula eikä Turpeinen). Sitten
siivous Sandströmin kanssa, WC, tupa, kaappi ja siisteystarkastus klo 15. Klo
on 19.50 su:na. La:na pääs. klo 16.30 lähteen Sara-ahon ja Sandströmin
kanssa iltalomille. Aloin liftata Savon radan alikulkusillan takana 17.10 ja
pääsin 17.40 kuorma-autolla Korialle vesitornin kohdalle, jossa Iirokin liftasi.
Vasta 18.40 pääsimme Angliaan (100 m päästä kyytiin vielä yksi sotilas). Klo
19.20 kotiin. Vain [?] kotona. Join kahvit. Katsoin TV:tä ja klo 23 aloin liftata.
Kävelin Kuivamaidolle päin, josta pääsin kyytiin pian [Hilman ] Impiin, jolla
Uuteenkylään. Siellä n. 10 min päästä I/69 automiehen Taunuksella tänne.
Olin täällä 00.25.

9. päivä (sunnuntai, ISÄINPÄIVÄ, 305)
[9.9.1979 kävimme Nivalassa Kallio-
museossa, voitin maratonin siellä ]
Klo 8 herätys. Tuupanen oli muuten 24-
3 päivystäjänä. Luin Newsweekejä ja
12.45-14.15 Sandströmin kanssa
sotkussa ja taas klo 16.30-19.40. Tänään
n. +5° C. Olin illan Jolulan (II ryhmän
hälyssä) hälyssä 24 saakka. Sain siitä
markan.

10. päivä (maanantai, 304)
Noustuamme Käpölän oppitunti (emme osanneet kertausta). Sitten
sulkeista ja jo klo 10 syömässä. Klo 12 lähdimme sairaalaan, jossa vasta
pitkän jonotuksen jälkeen klo 15.30 takaisin (1 reikä). Syöntiä ennen Jordbergin
kertausoppitunti ja Kausalan ”haastattelu”. Klo 18-19.45 elokuvasalissa elokuva ”Näin
taisteli [sinun ] isäsi”. [Olavi Puusaaren ohjaama, Suomi-Filmin tuottama ja Pääesikunnan 
tilaama :" Näin taisteli sinun isäsi " on dokumenttielokuva, jota ei ole esitetty
normaaliohjelmistossa. Se kiellettiin heti valmistuttuaan kesällä 1961. Sen jälkeen kun
elokuvaa oli Max Jakobsonin ohjeiden mukaan leikattu yhdellä minuutilla ja tekstiä
hieman muutettu se hyväksyttiin esitettäväksi maanpuolustuksen tehostamista
palvelevien järjestöjen ja laitosten omissa tilaisuuksissa. " Näin taisteli sinun isäsi " on
kiintoisa dokumentti maanpuolustuksemme järjestelyistä ja sotatapahtumista ankarilta
vuosilta 1939-1945. Dokumentin valmistumisajankohta on jännittävä: kaksi kuukautta
ennen Berliinin kriisiä ja viisi kuukautta ennen noottikriisiä. ]
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11. päivä (tiistai, 303)
 Satoi, lumi oli melk. täysin sulanut. Klo 7.45
Tyrriin [Uttiin ] pyörällä sadeviitat päällä.
Ensin olimme näyttämässä osumia. Klo 12
söimme perunasoppaa ja sitten ammuimme,
5 harj. + 10 kilpa. Sain tulokseksi valion 88.
Näyttämässä ja klo 15.40-16.30 ajoimme
takaisin. Syömässä ja 18.45-20 sotkussa.
Sitten tapoimme (Suhonen ampui) ens.
kerran villakoiran, jonka veimme Tevan
päiväpeitteellä (tupapalvelija)
kuivaushuoneeseen.

12. päivä (keskiviikko, 302 eli 301 ja TJ)
Aamulla ensin opettelimme Vuorelan
johdolla 7,26 Pk28 venäl. ja Suomi-
konepistoolia. Välillä ½ t sulkeista ja sitten uusi tulokas
kadettikersantti Kallio opetti meille 7,26 kk62:n ja 55 [?]
55:n. Syömässä ja sitten iltapäivä aseiden käsittelyä.
Syömässä [ ja tänään muuten I kirje tänne (kotoa)] ja
19.20 sotkussa.

13. päivä (torstai, 301, 300 ja TJ)
Turusen R. Palasi riviin. Ensin rovastin oppitunti n:o 4 ja
sitten sulkeista ja 9.50-10.40 SI ja VKO viikonloppukoe.
Iltapäivällä asepuhdistus ja sitten saunalenkki. Vain yksi



kierros (1500 m). Voitin ajalla 5.25. Saunassa.
Sitten kiv.tark. ja tänään olin I kertaa ruokailun
jälk. hommassa ja tänään peräti 3:sti. Aamulla
harjaamassa, päivällä Opelia [olikohan
ruokakärry? ] ajamassa ja nyt viemässä astioita
kuivauskaappeihin. En ollut (päässyt) illalla
sotkussa, koska jouduin 20 saakka jonottaan
valokuvaamista.

14. päivä (perjantai, 300 eli 299 ja TJ)
Lääkärin oppitunnin jälkeen TST
var. Päällä & kaasunaamari
pystytimme pioneerikentän lähelle
teltan ja kokeilimme ja kokeilimme
kyynelkaasua. Syömässä ja 13-17 TST:tä radan takana. Emme
pahemmin kastuneet. Kertasimme oppimaamme. Lomat p-ke
kärys pyörien takia lomakokeista huolimatta (sain 9+). Olin
hälyssä (II v.) lauantaista lähtien viikon ajan, 18.20-20.00
sotkussa.

15. päivä (lauantai, 299)
Klo 7.30-10.00 sama marssi kuin edell. lauantaina.
Meidän tuvasta vain Sara-aho, Tastula, Suhonen,
Tuovinen, Turpeinen lomille. Pesin taas Sandströmin
kanssa pesuhuoneen. Maksoin päivärahasta kirjani (13
mk) ja minulle jäi 15 x 1,20 miinus 13 mk eli 5 mk. Klo
16.45 pääsin iltalomille. Pääsin pian kuorma-autoliftillä
Korialle ja siellä tapasin Korialla olevan 17 v:n ent.
salppurilaisen Bruno Bäckmanin, jonka kanssa aloimme
kävellä Kuusankosken tietä kohti kunnes n. 17.50
pääsimme kahden 54:n aamun miehen Isuzuun, jolla
kotiin 18.30. Alhaset olivat täällä juuri Juuteille
lähdössä. Anne meni Moijaselle äsken eli 20.30. Viime
lauantaina Anne oli Nurmella muiden ollessa
Seurahuoneella. Nyt Masa yht.koulun konvassa. Sain 10
mk äidiltä. Kävin saunassa heti tänne tultua. Äiti ja isä
kävi juuri täällä ½ t:n visiitillä. Klo on 22.52. 
Klo on 23.05 su:na. Lähdin kotoa 23.05 kävellen ja samalla liftaten klo 23.50 pääsin 3 vekaralaisen Taunukseen 
Uudessakylässä. Olin kasarmilla punkassa 00.50. Tänne oli tuotu 2 vekaralaista tappelupukaria kämppäämme yöksi. 
Klo 2 tulivat kämppäämme iltalomalaiset alik. Timosen ja Sistosen & Valkosen säestyksellä ja meteli oli ”herättävä” 
vaikutukseltaan. Vasta n. 3 uneen. Sandström joutunut yöpäivystykseen.
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16. päivä (sunnuntai, 298)
Aamulla ruokailun jälkeen
lueskelin Newsweek’ä. Klo
11.30-13.00 sotkussa. Viime
viikko oli eritt. Lauha
verrattuna edelliseen. Illalla
17-20.30 sotkussa.

17. päivä (maanantai, 297)
Aamulla pistokoe SRL:stä ja
SJS:stä, 8.30-9.30
ohimarssisulkeista. Sitten
Käppis kyseli vapaaehtoisia
komennuksille. Olisin
halunnut kirjuriksi vaan ei
ottanut nimeäni. Kävin
11.45-12.30 vaihtamassa TST
palv.puvun housut,
verryttelyhousut ja olkaimet.
Klo 13.00-15.00
suunnistuskoulutusta
luokassa, sitten 16 saakka
luonnossa. Klo 16.00-16.45
virsilukuharjoittelu e-salissa. Klo
18.00-19.05 elokuva. Sitten 20
saakka sotkussa.

18. päivä (tiistai, 296)
Klo on 17.16 ke:na. Ti:na aamulla
lähdimme klo 8 Tyrriin pyörillä.
Pystytimme teltan
leirintäalueelle (15 m[iestä ] +
Jordberg). Pilkoimme puita
ym. Siinä meni koko
aamupäivä. Lähdimme
ampumaradalle syömisen
jälkeen. Vartuimme, että
saamme kivääri 2:sen
vasemmalle kiv. 1 paikasta.
Kuitenkin sama ammunta.
Sain 79. Takaisin tänne 16.
Söimme, sitten 19-21
kävimme TST:eet päällä seuraan valorakettien ym.
havaittavuutta. Kävimme sitä ennen pesemässä pakit
Pahkajärvessä [Haukkjärvessä, joka Utissa? ]. Z 21.00.



19. päivä (keskiviikko, 295)
Ylsö klo 6. Mutta koska satoi,
pääsimme lähteen vasta klo 8. Olin
kipinämikkona Tevan jälkeen ja ennen
Sandströmiä klo 2-3. Aamulla
ammuimme kp:llla. Ensin 5 lauk. 32 pist, sitten
syöksykuvio? 5+5 40 sek:ssa. Sain 4 osumaa
(huonosti). Sitten söimme, Iltapäivän olin
näyttösuojassa, Tak. Klo 16. Käskynjaon jälkeen
(osa jää tänne huomenna ampuun). Sandströmiä
vituttaa (käski sanoa). 
Klo on 6.58 pe:na. Söimme, sitten jo klo 19 aloin
nukkuun.

20. päivä (torstai, 294)
Ylös klo 5.50 ja teltta
kasaan. Sitten aamupala ja
saimme päivän muona-
annoksen. Klo 7.15-8.30
poljimme L:rantaan päin 17
km 28 km pylvään kohdalle,
jossa vasemmalle metsään.
Sieltä n. klo 9 Jordbergin
ryhmä, jossa olin, lähti
tak.päin n. 2-3 km ja sitten
käännyimme huonolle
hiekkatielle, jota ajoimme
n. 3-4 km. Jordbergillä
radiopuhelin (Panu merkk.).
Jätimme pyörän & 2
vartiomiestä taaksemme ja
lähdimme (Rättilänjärven
luota) Rautjärven suuntaan



[nämä järvet Kaipiaisen pohj.puolella ].
Rämmittyämme suota n. 2 km tulimme
näköetäisyydelle. Klo 11.15-11.35 tulimme tak.
Söimme (Hain läheisestä talosta vettä) ja 12.30-13.30
oli ens. 4 miehen partio reissulla?, sitten 13.30-14.30
partio, jossa mä olin johtajana. Klo 15.10-15.40
ajoimme takaisin mistä aamulla lähdimme ja 16.15
koko joukkona lähdimme ajaan Kouvolaan, jossa
olimme 18.00. Pyörien puhdistus ja 19.00-19.30 olin
saunassa. Sain paketin kotoa. Puhdistimme aseen jne.
Klo 21.15-21.30 ja 22-23 katsoin TV:tä, 23.10 Z.

21. päivä (perjantai, 293)
Täytin 20 v. Aamulla aseenkäsittelykoulutusta 11 saakka,
13-14 ohimarssiharjoittelua, 14.00-14.30 rokotus (saimme
3 piikkiä). MÖIN paketistani n. 10 mk arvosta tavaraa.
Sitten puistelimme vuodevaatteet, sitten
punkkatarkastus ja 16-17 rovastin V oppitunti. Syömisen
jälkeen sain tietää, olin päässyt lomille. Sitten musta-
Honkanen määräsi mut pottikseen, mutta Repo määräsi
mut pois (syntymäpäivän vuoksi). En lähtenyt (päässyt)
sotkuun.

22. päivä (lauantai, 292)
Aamulla henkiläkoht. marssikilpailu. Kassu [kasarmi ] -
Tommola (Ruotsulan tienharasta pari km) kassu. Lähtö
tapahtui niin, että joukkueilla oli 5 min väli. Ensin II,
sitten III ja IV, johon kuulun. Lopullinen aikani 49.03.



Olin II, III joukk. Lehtiselle hävinneenä 3
sek (49.00). Ruokailun jälkeen
lomatarkastus. Perj:na 7 oli jo päässyt,
nyt pääsi 4. Masi muuten maan:sta
lähtien sairaalassa. Tastulan Mauri ja
Sara-aho VP:ssä. Pääsin lähteen 12.10.
Heti yhdellä Toyotalla Korille. Sieltä
yhden helsinkil. kanssa Fiat 600:lla
kotiin (poika otti 1 mk pensarahaa).
Kotna 13.10. Kokosin sähköjunan. Siinä
ilta menikin. En ole ollut vielä ulkona. 
23. päivä (sunnuntai, 291)
Klo on 15.24. Eilen saunassa.
Klo 17.10-17.30 Apollo 12
palaamassa kohti maata. Klo
22.05 kerkisin juuri
lumisateessa Kossilaan. Mk
2.05. Auto hajosi
Kuusankosken ja Kouvolan
välillä, mutta sattumalta
kyytin jatkui heti Kossilan
paikall.liikent. Autossa. K:ssa
23.15. Z 00.00.

24. päivä (maanantai, 290)
Aamulla 8.00-8.20
mielipidetutkimus
ruokalassa juostuamme 2
aamulenkkiä. Sitten
Paukkonen? Kertasi SRL:n ja
SJS:ä. Sitten
ohimarssisulkeista kovassa
tuulessa, majuri Alatalo oli
paikalla. Söimme ja 12-14
elokuva Mannerheimista. Sitten 3 K
juoksi 3 km 2 erässä. Voitin ajalla 12.05.
Iltapäivällä ei muuta paitsi
kaappitarkastus. Klo 18.45-19.05
elokuva ”Sotkusta”.

25. päivä (tiistai, 289)
Klo 8.50 Tyrriin lähtö. Ensin
ampumapaikalle, jossa kivääri 5 ammunta. Mulla päin
p:ttä. Tulos 1 (valio 9 ja max 10)
[Jo kesä liftireissulla huomasin likinäköisyyteni, Veksi näki
lukea kaukana olevat tienviitat, minä en ]. Iltapäivällä
syötyämme ajoimme leiripaikalle (4. j.) ja pystytimme 6
telttaa. Sitten syötyämme 18.15-21.00 pyöri harj.vartio.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fiat_600


Olin vartiossa 19.30-20.00. Yöllä olin klo
3-4 kipinässä.

26. päivä (keskiviikko, 288)
Klo 8.10 lähdimme leiripaikalta (emme
koonneet telttoja). En päässyt vielä
aamulla ampumaan kiv. 6:ta.
Syötyämme ammuin siinä 4 (valio 7,
max 10). Kiväärissäni oli syöttöhäiriöitä.
Klo 14.25 lähdimme ajaan pois. Täällä
15.20. Pyörän ja aseen puhdistusta ym.
Ruokailu vasta 17.30 alk. Olin sen jälk.
todella ?? lautasia a-pesukoneeseen
laittamassa, 18.45-19.30 sotkussa.

27. päivä (torstai, 287)
Aamulla 8 saakka valaoppitunti
(Käppis) ja sitten ihme! 8.10-8.50
tauko. Sitten marssimme ohimarssia,
välillä 15 min tauko. Ruokailu ja klo
11.30-12.05 Revon johdolla ryhmä II
lumitöissä & minä. Sitten luistin
marssista 12.00-12.40. Sitten taas
lumitöissä 13.20 saakka. Sitten meidän
ei tarvinnu mennä saunalenkille.
Asepuhdistus, sitten kannoimme ”kokosuille”
tarvittavia sänkykä ylhäälle ja vasta 14.30 saunaan.
Saunasta 15.30. Koksut tuli (RUK:sta) illalla siis tänne.
Emme päässeet sotkuun.

28. päivä (perjantai, 286)
Ylös klo 6. Kausalaisen valaoppitunti ja sitten
suntikset päälle ja 11.30-12.30 valajumalanpalvelus.,
jossa meidät ylennettiin ”nuoremmiksi sotamiehiksi”.
Sitten valalounas 14.15 saakka. Nyt pääsin vk-lomalle
24 saakka, mutta tuskin lähden. Illalla vielä jouduin
lunta luomaan ½ t:ksi ennen klo 19. Sitten sotkussa.
Kirjastoon eka kerta, josta lainasin kirjan ”Brush up
your English”. Tastula kovassa humalassa tänne &
Suni & Teva myöh.

29. päivä (lauantai, 285)
Aamulla 7.30-10.00 suunnistusta (6 rastia & n. 6 km).
Kävelin Sandströmin kanssa. Täällä tuvassa on vain 6.
Muut pääsi eilen lomille. Me viisi (Torni VP:ssä)
saimme onneksi sunn:ksi. Siivosimme. Klo 16.30-
17.30 olin Sandströmin kanssa katselemassa
aikatuluja. Sitten n. 18.15-19.15 luokka 8:ssa, jonne
ylik. Vuorela vei meidät & Hanen’in & Leinosen.



Ammuimme ilmukalla 10 m:ltä.
Hanen 68, L. 51, mä 52,
Sandström 40, sinne tuli
muitakin., mutta lähdimme
sotkuun. Klo 21.30-22.20
katsoin Yksinäisen suden.

30. päivä (sunnuntai, 284)
Ylös klo 8. Klo 9.30 pääsimme
vk-lomalle (kokelas Anderson
kasarmilla). Pääsin heti liftillä
(Hesaan menevä NSU) Korialle
ja sieltä pian toisen
varusmiehen kanssa Saab’lla
kotiin klo 10.45. Alhaset tulleet
tänne iltapäivällä käytyäni 14-
15 Mahkosella ja sitten
Invassa. Illalla sain Iirolta
soiton. Join kahvit. Klo 22.50
Iiro, I:n isä ja äiti tuli hakeen
mua. Kasarmilla 23.45. Mut
pysäytti pian yks’ ylikessu ja
kysyi missä mun vyö oli. Sitten
vasta huomasin itsekin.
Aamulla lähetin kirjeen kotiin. [Lienee vyö jäänyt sinne ]

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


                                           Joulukuu

•1. joulukuuta   – Vietnamin sota: ensimmäinen asevelvollisten
arvonta sitten toisen maailmansodan.
•6. joulukuuta   – Altamontin rockfestivaali järjestettiin Altamont
Raceway Parkin kilpa-ajoradalla lähellä San Franciscoa Kaliforniassa.
Festivaali muistetaan yhden katsojan puukotuksesta.
•9. joulukuuta   – Höyrylaiva Eira upposi Hangon edustalle.
•11. joulukuuta   − Kulkulaitosministeri Paavo Aitio vastasi LKP:n 
kansanedustajan Arne Bernerin johdolla tehtyyn
eduskuntakyselyyn, ettei radiossa syyskuun lopussa esitetty Allen Ginsbergin runo Huuto vastannut radio-
ohjelmille asetettavia vaatimuksia. Yleisradion ohjelmaneuvosto oli jo aiemmin antanut teatteriosaston päällikölle 
Pekka Lounelalle huomautuksen asian johdosta.
•12. joulukuuta   – Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat Helsingissä. Suomi vaati Nordek-hankkeen lykkäämistä, 
koska Norja ja Tanska pyrkivät EEC:n jäseniksi.
•12. joulukuuta – Piazza Fontanan pommi-iskussa Milanossa Italiassa kuoli 16 ihmistä ja loukkaantui 88. Pommi-
iskun järjestäjäksi paljastui myöhemmin uusfasistisen Ordine Nuovo-järjestön paikallisosasto.
•19. joulukuuta   – Presidentti Urho Kekkonen nimitti työministeri Viljo Virtasen Mikkelin läänin maaherraksi vuoden 
1970 alusta lukien. Uudeksi työministeriksi tuli kansanedustaja Veikko Helle.
•20. joulukuuta   – Ugandan hallitus julisti maahan poikkeustilan presidentti Milton Obotea vastaan edellispäivänä 
tehdyn murhayrityksen vuoksi.
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•20. joulukuuta – Egyptin presidentti Gamal Abdal Nasser nimitti parlamentin puhemiehen Anwar Sadatin 
varapresidentiksi.
•25. joulukuuta   – Maailman ensimmäinen kvartsikiderannekello Seiko Quartz-Astron 35SQ tuli myyntiin.
•30. joulukuuta   – Israelilainen tuomioistuin totesi Al-Aqsan moskeijan elokuussa sytyttäneen australialaisen miehen 
syyntakeettomaksi ja määräsi hänet hoidettavaksi mielisairaalaan.

1. päivä (maanantai, 283)
[Edith Piaf ]
Klo 5.30 jo herätys siivoon (majurin
tarkastus myöh.). Klo 7.30-10.00
olimme tst:ssä pioneerikentällä. Ylik.
Nuorivuoren ja Kaasalaisen johdolla
toimin väliaikaisena ryhmyrinä. Klo
10-11 paraatiharjoittelua. Klo 13-16
aseenkäsittelyharjoittelua. En ollut
sotkussa. Klo 18.30-19.30 3
suojeluelokuvaa.

2. päivä (tiistai, 282)
[Rudolf Hess ]
Ylös klo 5. Klo 7 lähdimme Tyrriin.
Minut oli määrätty jälkipään valvojaksi
ja kun heti alussa Sunilta venttiili hajosi jäin hänen & vanh. Stm Matikaisen
kanssa. Lähdimme vasta 7.15. Emme kuitenkaan löytäneet 4. joukkuetta
leirintäalueelta emmekä Tyrristä. Tak. leir.alueelle, jossa Käppis neuvoi meidät 4.
joukk. luokse. Ensin teimme asemat itsellemme, sitten pystytimme teltat (hain
Tevan kanssa traktorin kyydissä halkoja). Klo 11 syömään. Sitten kevyt sinko
ammunta 5 kiv. patruunalla. Kesti 13 saakka. Sitten tak. teltoille, jossa sähinää
hälytysten merkeissä. Vartio pyöri 19.30 saakka (en kerinnyt joutua). Piti pyöriä
6 saakka, 11-12 oli kipinässä.
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3. päivä (keskiviikko, 281)
Ylös vasta 7.30 maissa. Aamulla näyttösuojassa 11 saakka. Söimme ja
sitten vain odotusta 13.25 saakka, jolloin lähdimme tak. Kouvolaan.
Täällä 14.15. Illalla jouduin putsaan lyhtyjä. Klo 19.20 sotkussa. Ostin
2 salamavaloa [kuutiota ] ja 4 1,5 V patteria (yht. 6.40).

Tyrrin ampumaradalla, Pekka oikella                                  Olinkohan kipinämikkona kun otin tämän

4. päivä (torstai, 280)
Kiilut pääsi koulusta (RauK). Aamulla Paukkusen oppitunti, sitten Nuorivuoren oppitunti miinoista. Sitten 10-11 
paraatisulkeista. Ruokatunnilla kävin puhd. Pyörääni, 12.30-13.00 aseen puhdistus. Klo 13.30-14.00 saunalenkki 3 
km (mulla 13.30). Kävelin ylimäär. Kierroksen. Sitten saunassa. Sitten kannoimme koksujen punkkia 
päävartiorakennuksesta. Sitten asetarkastus ja 16-17 sulkeista. Nukuin välillä, katsoin TV:tä ja Z 21.30.



5. päivä (perjantai, 279)
Aamulla 8-9 paraatisulkeista. Sitten
käytt. [käytävällä? ] oppitunti kiertäen
eri kohteilla, 10-11 rovastin tunti e-
salissa. Klo 13-16 TST:tä
päärynäkukkulalla. Sitten virsilauluharj.,
461 & 170 ens. (huomenna paraatissa).
Tänään TST:tä sisällä musta Honkasen
johdolla. Joku oli paskannu pitkin
seiniä ja ei ollu tunnustannu. Sitten 18-
19 lunta luomassa. [Aamulla
heräsimme silloin tällöin tähän
kovaäänistä raikuvaan lauluun:  Vain
lunta kaikkialla ]. 19-19.30 sotkussa.
Pääsen huomenna lomille. Nurmen
Kaija mennyt kihloihin.

6. päivä (lauantai, 52. itsenäisyyspäivä, 278)
Ylös klo 6. Mutta sitten vapaata, ruokailuun eli 8.30
saakka. Klo 10 saakka taas vapaata. Sitten
järjestäytyminen ulos. Sieltä mm. Vekaran I
patalj:n kanssa marssimme kaupungin torille,
jossa kenr.luut. Hann  i  la   puhui ym. Sieltä n. 11.30
(Korian porukka oli myös siellä) ohimarssi
kaupungin läpi ja tak. Kasarmille, josta klo 12.45
pääsin lomille. [Aamulla otin kuvan tuvassamme ]
Liftasin klo 13.40 saakka Sandströmin [kanssa ], jolloin pääsimme
vanhalla Renault pakettiautolla Korialle. Minä vielä vähän matkaa
Kuusankosken tienhaaraan, josta aloin kävellä eteenpäin kunnes
klo 14.25 pääsin erään perheen Mosseen takapenkille 2 tytön
kanssa. Kotona klo 14.55. Söin, lueskelin jne. Klo 18 äiti ja isä
lähti Nykäselle. Join 5 välikaljaa. Klo 20.15 Masa, Jarska ja yhden
muun kanssa tuli tänne. Klo 20.55 Jarskan kanssa NSU:lla kirkolle
pyöriin, mutta jo 21.05 tak. Veimme pojat kirkolle ja takaisin.
Joimme meillä kahvit. Klo 22.15 Jarska lähti Lahteen. TV:tä ja
23.25 Z.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Hannila
https://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Hannila
https://fi.wikipedia.org/wiki/Matti_Hannila
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7. päivä (sunnuntai, 277)
Nousin klo 9. Jarska oli muuten ollu
myös 3 K:ssa ja myös 7. tuvassa 4.
yläoikealta. 
Klo on 20.43 ma:na.
Eilen klo 14-18 tein
sähköjunan kaupan
jouluikkunaan. Moijaset,
Hellbergit ym. myyjät oli
töissä. Iirolta oli palanu
lomat. Klo 22.05 Kossilassa tänne.

8. päivä (maanantai, 276)
[Regis Debrey ]
Tällä viikolla koulutustarkastus.
Aamulla ensin oppitunti (kertaus),
sitten sulkeista, sitten
asekäsittelyä. Iltapäivällä 13-16
TST:tä lumipuvut eka kerran
päällä. Rankkaa. Klo 18-19.30
elokuvia. Sitten olin sotkussa mm.
poikien asioilla.

9. päivä (tiistai, 275)
Aamupäivä asekäsittelyä. Purin mm. kiv. Lukon
ja kasasin 27 sek:ssa. 13-16 TST:tä Ryhmän
hyökkäys aiheena. Olin rymyrinä. Aseen puhd.
ja 18.15-18.50 olin sotkussa- Lueskelin ym.

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Debray


10. päivä (keskiviikko, 274)                                   [kuva 9.12. Topi & kitara et al. ]
Ylös 5.30. Klo 7-8 ajoimme Tyrriin. Siellä valm. Ampumaan. Ensin klo 9 majurille
ilmoitettiin joukkue. Sitten amm. kiv. 5 ja 6. Minä 7 ja 8 (valiot 9 ja 7). Nyt puuttuu
enää 5:stä valio. 11.30-12.30 söimme. Suojaa! ±0° C. Iltapäivän olimme
näyttösuojassa, sitten teltoilla, 18-21 TST:tä, jossa olin 2. ryhmän johtajana, 23-24
kipinässä (keitin teetä).

11. päivä (torstai, 273)
Ylös klo 6.30. Aamutee, sitten saimme Z 8.20 saakka, jolloin aloimme laittaa telttoja
kasaan (toiset ampumassa). Vasta 10.10
lähd. Tyrriin. Siellä söimme ensin, sitten
suun.koulutusta ja 13-14 suunnistimme.
Sitten lähd. Kouvolaan. Täällä 14.50.
Pyörien puhd. ja sitten asepuhd. 18-
20.20 Viertolaa lämmittämässä
Sandströmin kanssa, 18.30-19.45 välillä
sotkussa.

12. päivä (perjantai, 272)
7.30-9.45 TST:tä. Toimin I ryhmän
johtajana. Koulutustarkastus jatkui.
Majuri mm. jutteli minulle, 10-11 VII rov.
oppitunti. Ruok. jälk. asepuhd. ja sitten
saunalenkki, 1 kierros, 14-15 saunassa.
Varustetarkastus ym. Sitten pääsimme
tiskaan (mä 5. kerran). Työnsimme Opelia.
Näin pääsimme hyvin luistaan pottiksesta.
18-19.30 sotkussa, myös kirjastossa.

13. päivä (lauantai, 271)
7.30-10.20 marssi Kalalammelle [v. 1980
kartassa oikea yläkulma ]. Syötyämme
jouduin tiskaan 6. kerran, ottaen lautasia a-
p-koneesta, olin 40 min. Sitten 15 miestä
(mä mukana), jouduimme 15 saakka
lapioimaan hiekkaa uuden autotallin
pohjaksi. Sitten ruokailu, 17-18.30 sotkussa.
Pääsen ruokailuvapaalle 21 muun kanssa. Olen kiertävässä
vartiossa tänään 23-01 Sandströmin kanssa, 21.15-22.35
katsoin TV:tä. Sitten päävartiossa Raunio ja Ruottinen antoi
meille kp:eet ja me tulimme tak. 1.05 ja Z.

14. päivä (sunnuntai, 270)
Her. Klo 8. Isän 47. synt.päivä. Syrjäläinen oli illalla käynyt
kotona ja saanut Escortin, sillä kotiin jo 10.15 mukana Teva,
Tastula ja Tuominen. Äiti ja isä oli käyny Hollolassa. Aili-täti
oli soittanu, koska Keijo-setä oli särkeny siellä TV:n ym. jstkn
suuttuneena. Kähvit, söin, 13.30-14.30 olin Mahkosella
jututtamassa Iiroa. Iiro ampunut jo valion. Söin ja 17.10-



17.45 ajelin pyörällä kirkolle. Näin Kaikkosen
Paulan. Katsoin TV:stä tosi hyvän ohjelman, jossa
Johnny Cash lauloi San Quentinin vankilassa [Klo
19.50-20.40. Värikoelähetys. Kuva HS:sta alla ]. Klo
22.45 Iiron isä ja äiti ja Iiro haki mut. Täällä klo
23.35.

15. päivä (maanantai, 269)
Ensin herätys ja sitten heti HÄLYTYS! [Otin kuvan ]
Saimme kuitenkin laittaa kaappiin tavaroita ja
saimme aamupalan, vasta 9.45 lähdimme sotkeen
Mikkelin tietä n. 17 km, sitten Pasin tienhaarasta
muutama km. Klo 12.15 maissa perillä.
Asemien teko ja sitten joukk.joht. kokelas
Paavola määräsi minut lähetikseen. Seurasin
siis koko ajan häntä. Klo 13.30 syönti. Sitten
istuskelin nuotion ääressä 16 saakka. Klo 19
ruokailu, 19.30-20.30 olin parivartiossa.
Sitten ½ t kipinässä. Hälyjä oli pari kolme,
vihollistakin todella oli, 22-02 nukuin, 2-3
parivartiossa, 4.30-5.00 olimme asemissa
pari kertaa, Herätys 6.00. Klo 7.20 tuli käsky
UTTI ryhmity ennen klo 8.



16. päivä (tiistai, 268)
[Milton Eisenhower ]
Klo 8-9 seisoimme sitten parin
km:n päässä tienvarressa, sitten
ajoimme lähelle lentokenttää
[Selänpään? ]. Olin T? Kanssa
edelleen lähettinä. Oli suht. vittumaista, hyökkäys
loppui 11.15. Haimme pyörät ja klo 12.15 olimme
Utin leirintäalueella, jossa söimme. Sitten
lähdimme kassulle. Täällä klo 14.15. Päivärahan
jako (18 mk) [28 € v. 2020 ]. Lahjoitimme kukin 1
mk erään loukkaantuneen varusmiehen hyväksi.
Ruokailu jo klo 16, 17-18 olin sotkussa, 19-20.40
mukava pikkujoulu ruokalassa. Sotku oli
lahjoittanut hyvät kahvit & pullat & suklaalevyn.
Ennen ruokailua saimme muuten teitää RaUKiin
lähtijät. Minä yksin meidän tuvasta (yht. 27).
Tuupanen talous Auk:iin, Fakiiri ja Syrjäläinen
kengitys AuK:iin. Sandström oli saanut säkä
siirron Hesaan 2.2. ja vain 8 kk.

17. päivä (keskiviikko, 267)
Klo 7.50 lähtö Tyrriin, aamulla
näyttösuojassa, 12 maissa ruokailu, sitten
ammuin 3 kertaa kiväärin 5:sen, muta ei kun
ei, 8, 8 ja 7 (valio 9). Lähtö sieltä 15.10.
Takaisin 15.55. Illalla sotkussa 18.00-19.15.
Sara-aho tarjosi kahvit. Muija pyöräytti
pennun pari viikkoa sitten. (n. -15° C)

18. päivä (torstai, 266)
Aamulla 8.15 saakka pp-sulkeista.
Sitten kävimme uimahallissa uimassa
50 m, 10-11 pastorin VIII ja viim.
oppitunti. Iltapäivällä asepuhdistus.
Saunalenkki, sauna, osavarustetark. ja
sitten syömässä (6. kerran tiskissä, nyt
Opel-kuskina). Veimme Kausalaiselle
loma-anomukset (Sandström, Suni ja
mä ym.). Käppiksen ”haastattelussa”
loma myönnettin pidennettynä. Illalla
sotksussa.

19. päivä (perjantai, 265)
Aamulla 7. kerran tiskasin. Klo 8.10
lähtö pp:llä n. -15° C pakkasessa
L:rannan tietä. Pysähdyimme
Tornimäen päällä, jossa 9.15. Sieltä polkupyöriä taluttaen metsään, jossa koukkasimme vähän. Klo 12-13 ruokailu. 
Sitten meidän joukkuekin ”pääsi” hyökkäämään, meni ihan showksi. Lähtö tak. Klo 15. K:ssa 15.45. Sunin ja mun 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A4np%C3%A4%C3%A4n_lentokentt%C3%A4
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nimet oli unohtunu listasta. Valitus
kirjurille selvitti asian. Lomalle lähtö
17.40. Klo 18.10-19.30 Kossilalla
kotiin. Joulukirjeet Plendl’ltä ja
Sharon & Bill’ltä. Z 23.30.

20. päivä (lauantai, 264)
Nousin jo klo 7.00. Klo 8.00 lähdin
autolla (n. -20° C) Lahteen. Ensin
kävin Kesoil’lla, sitten
Noutotukussa, sitten
pysäköin Lahden Kirjakaupan
viereen. Sieltä kävin ensin
R:ssä, sitten LK:ssa, jossa
juttelin Saara Puolakan
[äidinkielenopettaja 
Salpausselän Yhteiskoulussa ]
kanssa. Sitten ostin 
Steinbeckin East of Eden  in   ja
erään muun, 79 Park Avenue
(n. 11 mk). Kotiin klo 10. Vein Annen joulujuhliin [kuva ] klo 11. Sitten
jaoin yhden kuorman tavaraa isän kanssa. Klo 20.45 lähdin saunaan,
katsoin TV:tä. Nurmen Esteri siivoamassa. Z 01.00.

21. päivä (sunnuntai, 263)
Nousin klo 9. Klo  10.25 muut paitsi Matti
lähdimme Mommilaan (otin kaitafilmikuvia).
Siellä söimme, kahvit ja lähtö 13.30, kävimme
sitten Alhaselle [Hollolaan ] (lainasin TIEDON
PORTAAT 2. osan). Lähdimme (ajoin) 15.00.
Kotona 15.50. Matti antoi
joululahjaksi takin! I don’t 
dislike him anymore. Sain
Unto-sedältä 10 mk. Iiro
soitti illlalla. Klo 22.45 isä

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Mommila-21.12.1969.mp4
https://en.wikipedia.org/wiki/79_Park_Avenue_(novel)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eedenist%C3%A4_it%C3%A4%C3%A4n
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eedenist%C3%A4_it%C3%A4%C3%A4n
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/02/Salpaussel%C3%A4n-Yhteiskoulu-1968-1969.pdf


lähti viemään minua ja Iiroa
kasarmille. Otin muutaman
joululahjan mukaan. Täällä
23.30. Sara-ahon vaimon isä
oli kuollu.

22. päivä (maanantai, 262)
Ylös klo 6. Klo 7.30 lähtö
samoille paikoille missä
perj:na. Tornin kanssa
Pesosen lähettinä. N. 15° C.
Tak. tänne 15.30. 18-20
elokuva.

23. päivä (tiistai, 261)
Herätys klo 2.00. Klo 3.00-
4.30 nukuin, Sitten IV j. lähti
kok. Nordbergin johdolla
partiolenkille, jolla 6 rastia.
Pirusti tuli käveltyä.
Kouvolaan klo 10.40
parhaana kiv.joukkueena.
Ruokalan tiskissä 8. kerran.
Joululomalle lähtijät lähtivät.
Luovutimme (RaUKiin
lähtevät) pyörät ja 13-14.15 nukuin. Sitten ½ t
RaUKissa hommissa. Sitten luovutin aseen. Illalla
sotkussa 18-20. Palautin kirjaston kirjan.

24. päivä (keskiviikko, jouluaatto, 260)
Ylös klo 8. Ruokailu jo klo 9. Aamulla tiskasin 9. kerran.
Sitten siivous. Suntikset päälle klo 12. Sitten kävin
sotkussa ostamassa paidan ja solmion, 17,80 mk. Klo
15-17 ruokalassa. Rusanen myös siellä. Tiskissä 10.
kerran. Klo 18-19 TV-luokassa k:n j.juhla. Käppis ja
Korpi paikalla. Myöh. majuri Alatalo kävi myös paikalla.
Ohjelman veti Raunio. Aaltonen oli j.pukkina.
Haikonen, Eloranta & kolmas esitti hyvän
ohjelman. Joululahjapussi sisälsi makeisia ja
omenia. Auk. myös 2 kirjapakettia kotoa
(Mikäpä tässä ja The
Confessions of Nat Turner)
ja 1 mamman ja papan
kirjapaketti (Apajalahden
romaani) [Kappalaisen
kaitafilmi ]. Ryyppäys oli
toisilla ankaraa. Mä Z 23.00.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jouni_Apajalahti
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Confessions_of_Nat_Turner
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Huovinen


Oikealla
kuvassa Pekka
solmio
kaulassa katse
alaspäin. 



25. päivä (torstai, joulupäivä, 259)
Nousin klo 8. Syömässä ja sitten 10-11 joulukirkko. Luin, [klo ] 15
syömässä, 16-17.30 nukuin. Sitten keitimme kahvit tuvassa. Z
22.10. Meitä jouluna tuvassa Topi  (Turpeinen, Tastula & 
Syrjäläinen sairaalassa), Turunen R, Tuovinen M, Tuominen, Torni,
Teva, mä, Suhonen ja Sumanen.
[Hihamerkki on tallella ]

26. päivä (perjantai, 258) [Kaitafilmasin kotona ]
Nukuin huonosti, 3-6 päivystäjänä Paanasen jälk. ja ennen Tornia.
PU (luutn. Paukkunen kävi 5.35 komppaniassa). Sain
ruokailuvapaan. Klo 10 aloin liftata, 10.30 eräs Simca-kuski pyysi
mut kyytiin, kotona 11.25. Klo 17.50-19.30
juoksin. Suihku. Nurmet ja Savutiet täällä. Olin
saanut myös Liisa-tädiltä ”Mikäpä tämän”.
Porkalta Suomalaisen mietekirjan [Tallessa on
ja paljon käytetty ]. Klo 22.05 Kossilassa tänne.

27. päivä (lauantai, 257)
Aamulla ensin käytt. koul. Sitten 9.15-10.00
sulkeista, ruokailu ja siivousta (WC mulla). Kävin
sotkussa 14-15 ja sitten ruokailu klo 16. Klo 18
alkoi mulla päivystys Vähälän jälkeen. Klo 24
luovutin päivystyksen Turuselle R. ja sitten oli
Suhonen ja Paananen, joka herätti mut 7.40.

28. päivä (sunnuntai, 256)
Klo 8 eteenpäin päivystin ja edelleen luin ”The
Confessions of Nat Turner”. Päivystyksen jälkeen
18-19 olin sotkussa. Turunen A. ja Vottonen ja (klo
14.30 maan:na Syrjäläinen) lähtivät
eläinlääkintäkursseille Tampereen lähelle (tulevat
tak. 1.4.).

29. päivä (maanantai, 255)
Aamulla ensin majuri Alatalon puhuttelu, sitten tavaroiden nyyttiin pano ja sitten
varustetarkastus, josta luistin [jäin makaamaan punkkaani, muut käytävällä ], mutta
Paukkunen kärytti mut. Sitä seurasi Käppiksen [luutnantti Ylä-Käpölä ] puhuttelu,
jossa pääsin vähällä. Kertoi minulle vain, että palveluksesta luistamisesta tulee ensi
kerralla putkaa tai poistumiskieltoa. Klo
11 syömässä, sitten sotkussa. Klo 13
lähdimme RaUKiin. Täällä II kerroksen
tupa 3:een. Kuulun kiväärikomppanian IV
joukkueeseen. Tuvassa 10 punkkaa (3
vielä tulematta). Tässä ei yhtään 3 k:oon kavereita. Teimme kaapit, saimme rynkkärin ja myös (kiikari)kiväärin m 39 
ja ompelimme kusirajat. Klo 17 syömässä, sitten ylivääpelin nimenhuuto. Vituttaa koska luvattu 5 vrk:n loma on 
supistunut 3 vrk:een. Ne, jotka oli ampumalomalla ei saa yhtään lomaa. 
Klo on nyt 16.35 2.1.

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Nastola-26.12.1969.mp4
https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_25159


30. päivä (tiistai, 254, 92-1)
Ylös klo 6. Aamulla ensin järjestäytymisharj., sitten tunti elokuvasalissa, jossa koulun
joht. eräs majuri [Esko Korjala ] jutteli. Sitten rankkaa sulkeista. Syömässä ja lomalle klo
12.50. Pääsin tupamme esimiehen (Siltala) Cortinassa kotiin. Asuu Vääksyssä, annoin
markan. Kotona soitin mm. ”Iirolle” (ei lomilla). Nukkuun 23.30 maissa.

31. päivä (keskiviikko, 253, 91-2)
Nousin klo 7.05. Klo 8 Lehtarissa kaupunkiin, jossa R:ssa, Lahden kk:ssa sekä hain tinaa
Starckilta. Ostin kirjoja & venäjän kielen äänilevyn. Kotiin 10.35 Lehtarissa. Jaoin 13.30-
15.00 tavaraa. Äiti ja isä lähti Lahteen. Olin kotona Annen kanssa, join 5 A:ta ja 2 k-
kaljaa. Z 1.00.
[Ohessa päiväkirjani takakansi alokasajalta ]

 



Kaartilainen N:o 2/5.4.1970

Top Songs of 1969

Hitit Suomessa 1969

http://suomenvuosilistat.blogspot.com/2015/09/suurimmat-hitit-1969.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrMHbtaLyGA
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Kaartilainen.pdf

