
Päiväkirja 1970 Osa 3 
1.5.-30.6.

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

•4. toukokuuta – Yhdysvalloissa Kent State Universityssa neljä opiskelijaa kuoli kansalliskaartin sotilaiden avattua 
tulen Kambodžan sotaa vastustaneeseen mielenosoitukseen. Tästä tuli 1960-luvun hippikauden symbolinen loppu.
[2]
•8. toukokuuta   – Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen rikoslain muuttamiseksi siten, että rotusyrjinnästä 
tulisi rangaistava teko.
•14. toukokuuta   – Teuvo Auran virkamieshallitus aloitti toimintansa.
•15. toukokuuta   – Etelä-Afrikka erotettiin Kansainvälisestä olympiakomiteasta sen harjoittaman rotuerottelun vuoksi.
•17. toukokuuta   – Thor Heyerdahl miehistöineen aloitti Atlantin ylityksen Ra II-papyruskaisla-aluksella Safin satamasta
Marokosta. Ra II saapui 57 päivää kestäneen matkan jälkeen Barbadokselle 12. heinäkuuta. Retken tarkoituksena oli 
osoittaa että muinaiset egyptiläiset olivat voineet purjehtia Atlantin yli Amerikkaan 5 000 vuotta ennen Kristoffer 
Kolumbusta.
•23. toukokuuta   – Reserviupseerikoulun 50-vuotisjuhlia vietettiin Haminassa.
•24. toukokuuta   – Kuolan supersyvän porausreiän poraaminan alkoi Kuolan niemimaalla. Poraus päättyi vuonna 1992, 
kun oltiin päästy 12 262 metrin syvyyteen.
•26. toukokuuta   – Neuvostoliiton Tupolev Tu-144 ylitti ensimmäisenä siviilikoneena 2 machin rajan.
•30. toukokuuta   – Toimistopäällikkö Uuno Nokelainen valittiin TPSL:n uudeksi puheenjohtajaksi.·
•31. toukokuuta   – Ancashin maanjäristyksessä Perussa ja sitä seuranneissa lumi- ja maavyöryissä kuoli arviolta 74 
000 ja katosi 25 600 ihmistä.

Toukokuu
1. päivä (perjantai, 132-198, 76-28)
Nousin vasta 11.10, ajoin heti rantaan,
jonne olin luvannut tulla jo klo 9-10.
Kahvit ja sitten meille. Klo 14
lähdimme kolmestaan Mommilaan,
kaunis n. +10° C vapun päivä. Mummo
täytti vuosia [74 ]. Seppälät myös
siellä. Kahvit. Näytin kaitafilmini.
Kotona 18.25. Klo 18.55 + 42.30
juoksin 10 km. Luin. Katsoin TV:tä ja Z 22.00.

2. päivä (lauantai, 131-199, 75-29)
Nousin klo 8.30. Lueskelin ym. Satoi. Kahvit. Klo 17.40-18.29.00 10 km. Jouduin käveleen
pistosten takia välillä. Viimeiset 5 km 21.30. Eilen eka 5 km 19.30. Kävin saunassa ja söin.
Pari olutta, 20.30 lähdin Kukkaseen, jossa istuin Tuijan ja Hanskin pöytään, 1 A ja 3
vodkaa. Lähdimme 00.30. Kotona Z 1.00.

3. päivä (sunnuntai, 130-200, 74-30)
Nousin 8.35, +10° C pilvipoutaa. Klo 12.25 Annen pyörällä kahdestaan rantaan. Klo on
nyt 20.50. Ritva siellä. Söimme äidin ja isän kanssa. Ritva lähti ja mä kävellen melk. heti
14.35. Savutiet tuli pian vastaan ja tak. kääntynyt Ritva. Äiti ja isä ajoi sitten ohi. Anne oli
mennyt pyörällä kotiin. Matti kävi rannassa upouudella Yamahallaan. Savutiet kävi
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meillä. Ritva kutsui rantapileisiin keskiviikoksi. Klo 18.30 + 19.15 juoksin 5 km. Klo 19.30 lähdin suntikset päällä 
autolla kirjamyyntiin. Raimoaholle myin yhden. Mustonen Niinirinteellä ei kotona. Sitten Laineen Erkille 2. kirja ja 10
kirjan kiintiöni tuli täyteen. Sitten vein kirkolta Jarskan, Joken & Veksin Kareeseen Lahteen elokuviin ja Möysän 
koulun kohdalta otin 2 hyvännäköistä tyttöä kyytiin. Tunsivat Baskin veljekset. Mukava jutella. Kotona 20.45. Feelin’ 
pretty good. Klo 21.40 lähteneellä Vilkkaalla tänne klo 23.30. Z 24.00.

4. päivä (maanantai, 129-201, 73-31)
Nousin opp.pääll:nä ylös klo 5.30, 7.30-10.45 hpääll. maj. X:n
oppitunteja kanakopissa. Klo 12-14 ev.luutn. Saviniemen
maanpuolustusoppitunnit ja sitten Kyllösen karttaharj. ruokailuun
saakka. Klo 18 ilmoittauduin maneesissa tanssikurssille. Klo 19-21
kurssilla. Klo 21.30 iltahartaus. Z 22.20 kierreltyäni tuvissa.

5. päivä (tiistai, 128-202, 72-32)
Nousin 5.30. Kaunis n. +15° C päivä tst:ssä. Korhosen oppitunnin
jälkeen 9-16 vanhan Virojoen tien varrella Suur Lupinmäellä.
Helppo tst. Sotkussa klo 18, 18.30-19.30 myyntikonttorissa. Klo
20.00-20.35 saunassa. Z 22.10.

6. päivä (keskiviikko, 127-203, 71-33)
Herätys k:lla klo 5, meillä 4.50. Klo 5.45
syömässä. Klo 8.10 järjestyminen ulos ja
kävellen n. 3 km maastojuoksupaikalle.
Erät lähti min. välein, 10 miestä/erä.
Lähdin n. 9.10. Voitin eräni ajalla 10.16 ja
olin II paras k:ssa. Välimäen Pertti 9.48 ja
oli koko koulusta jaetulla III:lla. I 9.16 [Haapakoski 1. k ]. Koululla suihku ja klo 11 syömässä. Hain postista Viikarin 
lähettämän kiikarilaukun, jolle ei oltu tehty mitään. Täytyy itse kaiverruttaa uusi laatta. Ei mitään tekemistä ennen 
klo 15.30, jolloin maneesissa alkoi metsämarssin tied.tilaisuus. 3 K muuten juoksussa II pst:n jälkeen. Lomille klo 18.



Vilkkaan bussilla kotona 19.20. Kahvit, klo 20.30 lähdin Ritvan 21-vuotispäiville. Vein toisen
pienoisshakkilautani. Siellä Maija ja Pirjo [Jäntti ], Olavi, Kari, Riitta & Mika, Koltsu & Seija ja
2 tuntematonta kaveria & tuntematon tyttö. Booli loppu ns. kesken. Tanssimme ja aloin
istuskella ja jutella Maijan kanssa, jonka kanssa meidän puolelle sohvalle nukkuun klo 1
maissa. Koltsu ja niin, olihan Ilkkakin tyttönsä kanssa siellä, nukkuivat meidän puolella.

7. päivä (helatorstai, 126-204, 70-34)
Kari suoritti herätyksen 7.30. Kahvit. Muut kävi
saunassakin. Klo 10 lähdin kotiin. Aika hauska
ilta. Kts. 1.6.-69 ”fiilis”. Klo 12-14 kävin ensin
pyörällä rannassa, olivat jo lähteneet. Sitten
Laitisen pihassa otin kuvan Jokesta [Jouko
Laitinen, vas. ], Iirosta [Iiro Mahkonen , oik. ] ja
Otosta [Jari Halonen ]. Kävin Mahkosella. Klo on

15.52. Eilen poltin 3 tupakkaa (tietysti
poskisavuin) Maijan kanssa. Rantaan mennessä vein kirkolta 2 naista opistolle [Pajulahteen ]. Klo on 19.52. Today 
I’ve been thinking about my future with mixed-up feelings. Klo on 21.52 pe:na. Eilen klo 22 Vilkkaalla. Z 23.40. Love
is the saddest of all feelings. But it can also be the source of great satisfaction. 

8. päivä (perjantai, 125-205, 69-35)
K:lla herätys 5.15, meillä 5.00. Klo 6
syömässä työpuku päällä (- kuorolaiset & 
teknill.opist. pyrkivät, n. 10). Klo 6.30 me
107 järjestyimme koulun pihalle, josta
kuorma-autolla 6.45-8.30 kuljetus
Miehikkälään johonkin korpeen, jossa me
13 istutimme 3000 kuusta ja 1000 männyn tainta. Välillä ilmaiset pullakahvit 
& taukoja aika paljon. Oli n. +15° C ja teimme töitä ilman paitaa. Valmiita klo 16. Koululla 17.30. Syömässä ja klo 18
en enää ollut opp.pääll. vaan Jäykän Pertti. Klo 19-21 tanssikoulussa (meitä n. 150) maneesissa,
tänne 21.40. Z 23.20.

9. päivä (lauantai, 124-206, 68-36)
Herätys 5.50 pitkästä aikaa. Kaunis päivä, n. +20° C & sunshine, 7.30-8.30 jv I koe
(taisi tulla eka ”hylsy”). Sitten Kyllösen kh-oppitunti. Sitten tunti vapaata ennen
ruokailua. Klo 12-14 haravoin, V j ulkoalueet eli esikunnan edessä olevan
puistikon. Suihkussa & suntikset päälle. Sain Tuen tilalleni klo 18 kestävään



puhelinpäivystyksen sotkussa ja niin lähdin
klo 16 iltalomille. Klo 16.10 Vilkkaalla
motellin kohdalle (n. 12 km päähän), josta
liftasin eka autolla heti kotiin saakka. Eräs
kotkalainen merimiehen rva toi kuplalla
kotiin missä 17.40. Anne otti illalla kuvan
minusta. Klo 20 maissa kävin autolla
Kaikkosella missä Iiro oli iltalomilla. Sitten hain Eurenilta pensaa.
Kotiin 20.30. Olin saanut uuden kaitafilmini. Meillä ollut uusi
puhelin pari viikkoa. Lähden autolla Haminaan yöksi, klo on nyt
22.02. Klo 22.50 lähdin ajelemaan, oli ratsia, jossa mm. valojen
tarkastus. Vein Kausalasta Kouvolaan yhden huomenna
kotiutuvan autostm:hen. Motellilta Haminaan vein 2 tyttöä.
Koululla 00.30. Z 00.40. 

10. päivä (äitienpäivä, 123-207, 67-37)
Klo 9.00 pääsimme lähteen. Mukana Taivainen
(& kaveri muusta k:sta). Tuki, Tolvanen
(Kouvolaan), Uotila. Ostin ympyrällä 7 mk
ruusuruukun. Kouvolasta kirkolle vein yhden
stm:hen. Jätin siis kaverit kirkolle 10.30 varttuun
10.40 autoa. Kaunis n. +20° C päivä. Klo 12.30 lähdimme Nykäset mukana (myös Veksi
& Marjut) Seurahuonelle äitienpäivä-päivälliselle. Lasku 8 hengeltä n. 112 mk. Kotona
15.30. Lähdin pyörällä Nykäsen pihan kautta rantaan, missä vettä autojen
kääntöpaikalla puolisääreen. Siellä Nykäset myös & pian Eino-setä & rva tulivat.
Lähdin pois käyden myllyllä. Kotona Invan kautta 17.30, katsoin TV:tä. Again I feel
lonely and uncertain of my possibilities, goals and my future. The night before May
7th was a very happy one. The memory  of it will
surely last long. Lisäys 6.5.-71. Kyllähän tuon
muistaa, mutta eri tavalla kuin luulin 10.5.-70.
Sunday, May 10th, 8 p.m. I would like to add to
this that I’ve never been in love long enough to
know the real contents of love. I believe, however,
in love at first sight. Klo 21.05 Kossilassa Tuen,
Uotilan ym. kanssa Kouvolaan, jossa 22.30 vaihto
Kossilan sot.bussiin. Haminassa 23.15. Z 23.40.



11. päivä (maanantai, 122-208, 66-38)
Oppitunti & klo 9-15 tst eka
suunnistuskilpailun maastossa. Ei
tarttenu junailla. Kämärässä
suunnistusoppitunti. Olin koulun
juoksukilpailun 20. ajalla 10.16. Voittaja
9.14, II n. 9.43. Osanottajia 1119, 56 ekaa
saa I lk juoksumerkin. 19-21
tanssikoulussa. Z 22.00.

12. päivä (tiistai, 121-209, 65-39)
Aamupäivällä Kyllösen
karttaharj.oppitunti, n. 13-16.30
olimme hiihtomajan maastossa
Valkosen kartan (8 rastia) suunnistuksessa. Aikani
heikko 1.53.10. Suihku, pakkiruokailu ja 19-20.30
olin speksikilpailuja [sic ] katsomassa maneesissa, 3
k:mme oli hyvä, se sijoittui lopuksi 2:ksi. Lukulomilla
22.30 saakka. Z 22.40.

13. päivä (keskiviikko, 120-210, 64-40)
Klo 7 lähtö pp:llä Metsäkylän maastoon n. 10 km
päähän, jossa 9.20-10.00 jv II (käytännön) koe,
sitten taukoa taas ja ruokailu, klo 12
suunnistuskilpailu (6 rastia). Eksyin pahasti kun 2.
rastilta otin suuntaa 3:lta 4:lle. Kävelinkin sitten
loppumatkan. Aikani 2.13. Välimäki voitti n. 0.50.
Koululle klo 15.40. Siivousta kodinhoitajaoppilasten
vierailua varten ja klo 17 pakkiruolailu. Klo 17.30-
00.15 jouduin oleen maneesissa narikkamiehenä
ym. hommia (pöytien kanto ym.). Sain tosin vapaalipun & 2:det
kahvit palkaksi. Z 00.20.

14. päivä (torstai, 119-211. 63-41)
1 t. sulkeista ja sitten aamupäivä Kyllösen kh-tunteja. Nyt juuri tauko, klo on 9.46. Iltapäivällä 13-17 kt-ptr:ssa 
auditorium luokassa kt-oppitunteja (kapt. Vicksten), 18-21 nukuin, 21.30 Tainan iltahartaus. Z 22.



15. päivä (perjantai, 118-212, 62-42)
Herätys 5.20. Oli suunnistuskilpailut
koko koululla, A, B ja C -radat. Olin B-
radalla (8 km, 7 rastia). I erässä n:lla 573,
klo 7-8 pp:llä 10 päähän Kotkan
suuntaan Ne  u  vottoman   maastoon.
Lähdin n. 9.40. Maalissa olin klo 11.45.
Eksyin taas hyvin 4:sta etsiessä. Kävinkin
5:lla ensin. Koululla 12.40. Kävin
saunassa, sotkussa ja klo on 14.23.
Simosen Esko voitti kai koulun
mestaruuden. Välimäen Pertti II. Klo on
14.32 la:na. Perj:na 19.00-19.30 ev. Syrjä & 
ev.luutn. Suviniemi pitivät maneesissa
tied.tilaisuuden 50-vuotisjuhlista, 19.30-20.30 olin
avioliittokoulussa. Z 22.00.

16. päivä (lauantai, 117-213, 61-43)
Klo 7.30 kentällä valmiina tst-koulutukseen. Ylil.
Aalto ilmoitti ensin, että suunnistus oli mennyt
”kohtalaisesti”, sitten kapt. Kyllönen
tuli, sanoi ”pyörät yhteen pane”,
sitten kranaatteja pari kertaa & 
ilmasuojaa ja “neliriviin järjesty”.
Hän ilmoitti, että olimme voittaneet
B & C -radat ja A-radalla toisia ja voittaneet yleismestaruuden, kehui
yhteishenkeä ja sanoi, että ”tämän päivän palvelus päättyy tähän”. It was a riot.
Päästiin heti lomille, piti päästä vasta klo 16. Klo 8 lomille ja 8.30 Vilkkaalla
motellille ja sieltä pian yhden tytön Renault 8:lla kotiin. Täällä klo 10.10. Klo
11.15-13.30 kävin pyörällä Lahdessa. Hain The Times’n 13.5. numeron, ostin pari
karttaa & kirjaa. Voi olla, että lähdetään tänään Oulaisiin Salmeloille. Klo 17.30
lähdin pyörällä rantaan. Syötyäni ja koottuani
puutarhakeinun tulin kotiin klo 20.15. Pyörän
matkamittarissa 1821 km. Klo 20.45-22.20 seisoskelin
kirkolla Anttilan Ollin kanssa. Katsoin TV:tä, luin. Z 00.10.

17. päivä (I helluntaipäivä, sunnuntai, 116-214, 60-44)
Nousin klo 7.35. 9 maissa lähdin rantaan, jossa olivat Savutiet ja jonne Olavi & Nilla tulivat
myös Kaj:n kanssa [Lehtileike HS 20.10.1968 ]. Tuomo kävi myös.
Syötyäni, lueskelin ennen sitä, lähdin 13.30 maissa kotiin, luin ja
nukuin 18 maissa. Vähän ennen klo 20 lähdin Invaan, josta Masan,
Joken, Veksin ym. kanssa Lehtarilla Lahteen ja Kinemaan kuviin (á
mk 3,50) katsoon lännen filmeistä
halpaa tekevää ”Tappavaa hymyä”. Se oli
ohi klo 23. Joken ja Veksin kanssa
Palatsiin. Siellä 5 Karjalan Aata. Klo 1.10
Kossilassa kotiin. Z 01.40.
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18. päivä (II helluntaipäivä, maanantai, 115-215, 59-45)
Nousin klo 8.10. Klo 11.50-12.30.15 juoksin 10 km eli siis 40 min 15 sek. Muut lähti rantaan. Mä klo 13 Laitisen 
pihassa otin kuvan Masasta, Jokesta, Hapista ja Jarskasta ja maksoin Jokelle 6 mk ja lähdin 13.30 rantaan. Söin ja n. 
klo 15 vatsa kipeänä lähdin ajeleen Kangaslammin [mökiltä 500 m linnuntietä länteen ] kautta kotiin. Nukuin. Muut
rannasta klo 19 maissa. Kahvit ja klo 22 pysäkillä en ensin huomannut siviileissä seisovaa luutn. Korpelaa RaUK:sta, 
vaan hän aloitti ”Mitenkäs RUK:ssa menee?”. Juttelimme. Täällä 23.25. Z 23.40.

19. päivä (tiistai, 114-216, 58-46)
7.30-10.30 normiharj. Koko koululla
raviradalla ja kadulla. Hannu Karpo TV:tä oli
filmir:n [äänite ] kanssa paikalla. Klo 13-14
kanakopissa Vedenkankaan slu-oppitunti,
nyt klo on 14.07 2 k:n luokassa
päärakennuksen vintillä. Tässä vois kyllä
siirtyä uuteen ajanlaskuunkin, nimittäin ottaen huomioon syynipäivän, niin, että nyt oliskin 113
eikä 114 eli päästään 9.9. eikä 10.9. Klo 15-16.15 luutn. Lasuma H:stä piti oppitunnin. Kävin sotkussa, 21.40-23.15 
lukulomalla. Z 23.20.

20. päivä (keskiviikko, 113(112)-217(218), 57-47)
7.30-8.30 kt & it:n koe. Sitten eritt. helppoa metsässä tst:ssä. Otin kuvia. Klo 14.30-
16.00 harjoittelimme et. määritystä. Ei paljon hiki virrannut, oli
tosin tilanteen mukainen ruokailu. Olin viime keskiviikon
Metsäkylän suunnistuksessa 12:s arvosanalla V. Eka
suunnistuksesta sain H:n ja koulun kilpailun B-radalla olin 26:s
ajalla 2.04.58, arvosana H (K oli 1-17). Olin 6. 3 k-lainen B-radalla.
A-radan 50 parasta vain sai I lk merkin. Raplakin [Antti Tuominen ]
oli 14. Sain II lk merkin. Klo on 19.05. Kirjoitin kirjeen Sharonille. Z 22.00
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     Sinko ampuu

21. päivä (torstai, 111-219, 56-48)
Suntikset päällä 7.30-9.15
paraatiharjoituksia ulkona. Sitten urh.
pääll. Nieminen? kävi ilmoittamassa
että pidä vaan suntikset päällä. Klo
12 lähdemme (10 yht.) tutustuun
isoympyräviestin rataan. Klo 10
maissa sotkussa. En syönyt, 11-12
oppitunti kanakopissa (ltn Niemelä).
Muut iltapäiväksi tst:hen. Klo 12-13
kiersimme lenkin, mulla 570 m pätkä,
4. osuus. Klo on 13.03. Klo 13.30-
14.30 olimme urheilukentällä vaihtoja
harjoittelemassa. Suihku ja kävin
vaihtamassa rätit. Klo 15.00-16.30
nukuin. Klo 20.00-20.15 Ajankuva-
ohjelmassa TV:ssä Karpo käsitteli
RUK:ta. Z 22.00.

22. päivä (perjantai, 110-220, 55-49)
7.30-10.30 siivousta. Olin
ulkoalueella. Ruokailu ja klo 11.45-
12.15 ev.lut. Suviniemi laski
seppeleen ”kaatuneiden upseerien
muistomerkille” [kuva ] koko koulun
läsnäollessa sadetakit päällä (satoi
vähän). Tieva otti musta tuvassa 
kuvan. Sitten vapaata iltapäivä,
12.40-14.00 olin I sotkussa
(keskussotku kiinni). Klo 18.00-18.30 
katsomassa uuden RUK-filmin
ensiesityksen. Sotkussa ja klo 19 lainasin kirjastosta ”Anu Kaipaisen
Magdaleena ja maailman lapset” [Välimäen Pertti suositteli ], jonka jo luin. Klo
on 14.12 su:na. Z 22.00.

23. päivä (lauantai, RUK 50-vuotias, 109-221, 54-50)
Klo 5.50 normaali herätys. Kiillotin 8.15 saakka aulaa. Klo 8.40 ulos ja 9.00
ruokailu. Sen jälkeen RUK-näyttelyssä tyk.kasarmilla ja sitten sotkussa Pertin ja
Antin kanssa mm. Kuvia! Klo 11.15 komppaniaan, 12.30 maissa ulos ja
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valmistautumaan kenttäjuhlaan,
Kekkosen läsnäolo ”juhlisti”
tilannetta, joka kesti 13-14. Sitten
ohimarssiin valmistautuminen yli
tunnin taukoineen. Ohimarssi 15.30.
Klo 18 vasta rokka & pannari,
pakkiruokailu, 20-21.15 juhla
maneesissa. Kivikasvot (kuva 118?)
lauloivat & 3 k:n speksi. Sitten
pyörin maneesissa. Z 23.10.        RUK 50 -video

24. päivä (sunnuntai, 108-222, 53-51)
Ylös 8.00. Klo 8.30 ruokailu, 10.30 lähdin
verrytteleen, klo12 isoympyräviesti.
Juoksin 4. osuuden 570 m. Meni multa
hyvin. KadK voitti, 2 K II, 1 K III, 3 K VI.
Suihku. Klo 14 maissa sotkuun & uudelleen
näyttelyyn. Klo 16.00-17.30 transportilla
kotiin, kahvit, 18.45-19.15 pyörällä kirkolla.
Kaikki ilmeisesti Lahti 69 – Reipas -ottelua
katsomassa. Lähetin vihdoin yo-kuvani
Seppälälle. Luin. Katsoin TV:tä. Z 00.20. 
[Tulokset kuukauden lopussa ]

25. päivä (maanantai, 107-223, 52-52)
RUK puolessa. Nousin klo 7.20. Suihku,
kahvit. Klo 9.30 Lahdesta lähteneellä
transportilla tänne. Täällä 11.40, 13-14
oppitunti ja sitten V-oppitunteja (Niemelä)
loppupäivä, 19-21 tanssikurssilla. Katsoin
T:stä raporttia 22.30:een [klo 21.30-22.30,
kemiallis-biologisesta sodankäynnistä ].

26. päivä (tiistai, 106-224, 51-53)
Klo 7.30-10.30 V-koulutusta kessujen
johdolla, 4 eri rastia pihalla (1 kanakopissa,
Niemelä), 13-17 ylil. ??? viiv-kk
(=karttaharjoitus). Klo 18.45-19.15 Vilkkaan
bussilla Raplan ja n. 500 muun kanssa
Kotkaan 8 autolla, 19.15-19.45 kävelin kaupungilla.
Ev. Syrjä tuli myös kattoon HAIR’a. Mukana ”Lola”. Se
alko 20.00, 21.15 maissa 15 min tauko nude-
kohtauksen jälkeen. Se loppu 22.20 maissa. Oli aika
hyvä. Z 23.00. [”Paukku saapui Kotkan
Kaupunginteatteriin ohjaamaan Hair-musikaalin, joka tehtiin paikallisten
nuorten kanssa. Myös merikaupungissa Hair sai erinomaisen vastaanoton.” ]

27. päivä (keskiviikko, 105-225, 50-54)
Klo 7.30 lähtö Lupinmäelle, jossa rastikoulutusta harjoitellen kirkkistä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hair
https://areena.yle.fi/1-50157555


[Kirkkojärven marssi ] vartten. Ensin Korhonen,
sitten Vedenkangas ja Niemelä, 11-12 ruokailu,
14-16 ammuimme kohdistusammunnat. Sitten
18 saakka näyttösuojassa. Klo 18.15-18.35 4.
joukkueen mukana tänne. En jäänyt sinne
syömään. Klo 19.30-20.15 sotkussa. Klo on
20.56, lähden kattoon uutiset ja sitten
lukulomille.

28. päivä (torstai, 104-226, 49-55)
7.30-8.30 Kämärässä oppitunti. Klo 9 lähdimme
pp:llä, n. 17 km ensin Vaalimaan tietä (Olin tst-
lähetti koko päivän) ja sitten pari km Piispaan.
Taina junaili ensin puol.ryhmässä. Klo 13
molemm. puolin ruokailu. Klo 16-17
marssimme ruokailupaikalle muiden j:eiden luo.
Klo 18.30 lähdimme Karhuridanmäelle, jossa
puol:sta. Klo 23 maissa alkoi sataa. Klo 24 lähdimme pyörille, josta n. 00.20-
1.20 sateessa tänne. Z 1.30.

29. päivä (perjantai, 103-227, 48-56)
Herätys klo 10. Klo 11 ruokailu, 12-13 sauna, 13-13.40 sulkeista. Asepuhd.,
14-15 nukuin. Pyöräpuhd. tupa- & kaappitarkastus, 17.30 II kerroksen (á 2
mk) parturissa. Sotkussa 18.30 saakka. Klo 19-21 tanssikoulussa (maksoin
kurssimaksu 10 mk). Klo 21.30-21.45 I iltahartaus kentällä, 22-23.45
lukulomalla. Z 23.55.

30. päivä (lauantai, 102-228, 47-57)
7.30-9.30 takt. II koe, lopetin 8.50. Klo 10 maissa Kyllösen
kyselytunti. Klo 12 lomille. Kotona 13.20. Kahvit. Klo 15
Annea Lahteen Kannakseen ilmoittautumaan hyvällä tod:lla
(luokassaan 3.), Nurmen Paavo Tuijan kanssa. Toimme
heidät kotiin. Kotona 16.20. Klo 17.45 +39.30 juoksin  10
km. Klo 19 lähdin kirkolle. Pari tuntia Hapin, Iken [Ikun ],
Veksin ym. kanssa maistellen poikien rommia. Klo 21
Nykäselle syömään parit makkarat. Sitten Kukkaseen, jossa
n. 6 Aata (Iiro ei ollut). Pian tuli Ritva, Olavi ja Niemisen poika (Vilkan herroja).
Taisin siinä tanssiakin. Klo 1 maissa taxilla neljästään Niemisen mökille (6 km
kirkolta). Siellä jonkin aikaa ja kävellen Seestan tienhaaraan, josta muut meni
Savutien mökille. Minä kävelin kotiin, jossa 3.30 ja Z 3.35.

31. päivä (sunnuntai, 101-229, 46-58)
Heräsin puh.soittoon 8.45 (Seppänen halusi kaljaa). Söin ja 9.30
pyörällä rantaan. Ilkka oli ? Olavin Helsinkiin. Klo 11 maissa Ritva 
& kaveri kömpi ulos. Heitin tikkaa ja laitoimme uuteen
lasikuituveneeseen hankaimet. Välillä kävin hakemassa autolla
pölynimurin ja 11.30-12.00 vein Ritvan Lahteen. Pois tullessa toin
yhden liftaritytön. Söin ja 15.45 lähdin kotiin. Muut  rannasta
17.30. Lueskelin ym. 22…





   Meidän komppia oli kuudes.
  Minulla neljäs osuus.



Kesäkuu

•3. kesäkuuta   − Deep Purple julkaisi albumin Deep Purple in Rock, josta muodostui yksi metallimusiikin 
suunnannäyttäjä.
•4. kesäkuuta   – Tyynellämerellä sijaitseva Tonga itsenäistyi oltuaan Ison-Britannian protektoraattina vuodesta 1900.
•6. kesäkuuta   – Keskustapuolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen valittiin Mikkelissä pidetyssä 
puoluekokouksessa uudelleen tehtäväänsä, vaikka hän joutuikin puolueen eduskuntavaaleissa kärsimän tappion 
vuoksi kovaan ryöpytykseen.
•9. kesäkuuta   – Imatran Voima ja neuvostoliittolainen Teknopromexport allekirjoittivat Moskovassa sopimuksen 
Suomeen rakennettavasta ydinvoimalasta.
•12. kesäkuuta   – Aleksanterinkatu Helsingin keskustassa muutettiin kokeiluluonteisesti kävelykaduksi. Kokeilua 
pidettiin kuitenkin ongelmallisena, koska kadulla oli sallittu raitiovaunuliikenne samoin kuin poikkikatujen 
autoliikennekin.
•18. kesäkuuta   – Britannian parlamenttivaaleissa konservatiivit saivat yllätysvoiton, ja Edward Heathista tuli 
Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri.
•19. kesäkuuta   – Uriah Heep julkaisi debyyttialbuminsa Very 'eavy... very 'umble.
•21. kesäkuuta   – Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa Méxicossa Italian 4-1.
•22. kesäkuuta   – Iranin šaahi Muhammad Reza Pahlavi saapui puolisoineen viisipäiväiselle valtiovierailulle 
Suomeen. Helsingissä järjestettiin useita šaahia vastustaneita mielenosoituksia, joiden yhteydessä poliisi pidätti 
noin 40 henkilöä.
•24. kesäkuuta   – Aleksei Beljakov nimitettiin Neuvostoliiton uudeksi Suomen-suurlähettilääksi Andrei Kovalevin 
tilalle.
•26. kesäkuuta   – Entinen puoluejohtaja Alexander Dub ekč  erotettiin Tšekkoslovakian kommunistisesta puolueesta.
•28. kesäkuuta   – Yhdysvaltain joukot vetäytyivät Kambodžasta massiivisten sodanvastaisten protestien jälkeen.

1. päivä (maanantai, 100-230, 45-59)
Eilen illalla taas transportilla tänne. Z 23.50. Tänään ylös klo
5.50, 7.30-10.30 sissioppitunteja kanakopissa yläkerrassa
(kapt. Kyllönen). Sitten ’pellepuvut’ päälle ja klo 12 lähtö
Piispan pohj.puoliselle alueelle, jossa 13.15 Taipale j.joht:na,
15-16 rokkaruokailu, sitten tuliylläkköharjoittelua ja meno
kokoontumispaikalle. Siellä klo 18 tauko ja sitten takaisin
päin ja täällä on oltu 18.30 lähtien. Syötiin taas osa
sissimuonista ja klo on nyt 19.52 ja olen vartiossa yhden 5-6
m korkean kiven päällä. Taivainen ja Talja ovat 17-23
ampumassa koululla ja kirjamyyntilomalaiset tulevat tänne
heti lomilta klo 24 tultuaan. Meidän j:sta heitä n. 8 kpl (mm.
Tieva, Tiitinen, Tolvanen, Virtanen (taitelija), Vesterinen,
Varonen, Volotinen, Vainikainen (siinä ne taisi ollakin). Ei ole
pahemmin väsyttäny, vaikka kannoin alkumatkan kaminaa. 
Klo on 7.32 ti:na. Eilen 20.15 maissa lähdimme Nopalan tien
varteen ryhmittäin ja siellä klo 22 lähtien valmistelimme
kolonnan kimppuun hyökkäystä, 22.30-23.05 taisin
nukahtaakin asemissa. Kolonna tuli väärästä suunnasta, joten
en edes ampunut. Tämän jälkeen j:een kok.paikalle ja sieltä
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k.pääll. Kmtopaikalle Linkkusaareen [mäki, n. 2 km
Piispasta länteen ], jossa n. ½ t. Sitten klo 1.00 lähtö
läheiselle ojalle, jossa 2 saakka ruokailu.

SISSIS
Viholl. on hyökännyt pohj:sta. Kiivaita taisteluja käydään n.
30 km päässä. I patl:n 3 k. Varustus: V jjoht. Taipale.
Maastopuku, kenttätakki, kumisaappaat, rukkaset, kivääri,
kompassi, kartta, muistiinpanovälineet. Reppu:
(alusvaatteet, villapaita, sadeviitta, pakki +
kenttäpullo, kenttäpatja).  Varasaappaat & 
asepuhd.välineet /ryhmä. J:lla 2 telttaa, 2
kaminaa, 2 sahaa, 1 sko
(paukkulaukausputki & 2 laukausta), 10
putkimiinaa, 10 rasiamiinaa, 20
paukkupommia, sytyttimiä, sissi R-laukku,
räjähdysainetta 8-9 pussia, köyttä,
vetolankaa.

2. päivä (tiistai, 99-231, 44-60)
Sieltä jälleen j. tukikohtaan , josta klo 3 Uskin-
Nopalan tien varteen tienhaaraan, jossa pyörämme
ovat, rakentamaan tähysmiinoja (1/tstpari), 1 ryhmä
jäi pesäkkeisiin. Minä Taivaisen kanssa lähdin 4.15
takaisin tkk:aan, jossa söin maksalaatikkoa ja nukuin.
Klo 7 tänne. Meidä maaleina on
kirjanmyyntilomalaiset, jotka ajelee pyörillä.
Me lähdettiin klo 9 pois. Koululla klo 10.05.
Klo 11 ruokailu ja 12-17 pakollinen lepo,
11.45-16.45 nukuin. Ruokailu ja illalla, 17.30-
18.30 sotkussa. Z 22.
[Ostin pari vuotta myöhemmin tämän Kingin
kirjan äidille joululahjaksi ]

3. päivä (keskiviikko, 98-232, 43-61)
7.30-8.30 sulkeista, sitten vintillä luokassa.
Vehviläinen piti pion.koulutusta 8.45-10.45,
13-14 maneesilla RUL-informaatio. Loikoilin
ja 15-16.30 paraatiharjoittelua raviradalla. Tänään
kuulin Siltalalta (uskoa vai eikö), että siviiliin
päästäis 10.9. klo 12, joten aamuja olisikin 99,
mutta olkoon 98 ( ja ylösnousu), 18.40-19.20
myyntikonttorissa päivystämässä. Sitten 20 saakka
sotkussa. Iltalomat tänään 2.00:een huomisen
puol.voimien lippujuhlan takia. Z 22.40.
Tarkiainen klo 13 autolla takaisin perusyksikköön (syy:
rivistä yli 21 päivää).

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


4. päivä (torstai, 97-233, 42-62)
After all, why couldn’t I make it 98 again so To 4.6. 98-232, 42-62. Herätys klo 8.00.
Ruokailu klo 9. Klo 10 maissa lähdin kaupungille. Ostin linja-autoasemalta
huhtikuun [Readers ] Digest’in ja sitten The Madonna Complex -nimisen kirjan
(7,10) ja koululla n. klo 12. Taipale haki mulle 19 mk vodkan. 12.30-13.00 voikukkia
nyppimässä (koko k.) upseerikerhon takana. Klo 13.15 kentälle koko koulu.
Marssimme torille, jossa 14.00-14.30 kenttäjumalanpalvelus. Sitten ev. Syrjä otti
vastaan ohimarssin. Ruokailu 15.15. Sotkussa ja 17-19 luin kirjaa. Pakkasin
huomisen kirkkisvarustuksen
[Kirkkojärven marssi ]. Kirjoitin kirjeen
lukulomalla Wigand’lle Eric & Laurelin
häistä. Z  23.00. 

5. päivä (perjantai, 97-233, 41-63)
Herätys 6.00. Klo 8 vahvistettu aamiainen.
Klo 9.20 lähtö kuorma-autolla Vaalimaan
tietä n. 7-8 [km ] pitäjän rajalle ja 10.10
lähtö kirkkikselle. Pituus 14,5 km. Rasteja
9. Jouduin arvioimaan etäisyyksiä ja
paikan parilla rastilla. Välimäki & Rapla
[Antti Tuominen ] suunnistivat. Virolainen
j.joht. Varonen varajoht. Kannoin
loppumatkan 2 km 3 kivääriä (2 + omani).
Perillä hiihtomajalla klo 14 maissa.
Joukkueemme n:o 20. Simonen (2 k:sta) j.
N:o 22 tuli pian peräämme. Joukkueet
lähtivät 10 min väliajoin. Autolla koululle. Saunassa ja
sotkussa ja 16.30 maissa syömässä. Kallio soitti mulle ja
pyysi päivystämään täällä myyntikonttorissa 18-19. Ei
tanssikurssia illalla, 22-24 lukulomilla. Z 00.15. Kesän
lämpimin päivä, n. +25° C.



6. päivä (lauantai, 96-234, 40-64)
7.30-8.30 (H, PION & V):n koe. Sitten piti olla
Kyllösen kh, mutta hän vain tuli ja sanoi, että
Napolassa sanoi kerran, että sotilas tarvitsee
aseen ja hengen. Henki on näistä tärkein, se oli
hyvin sanottu, tapaamme maan:na. Klo 9.00
lomille, siis 9.10 Panhard’lla ensin Kouvolaan ja
sieltä 45 liftaus. Ensin Korialle ja sieltä sitten
kotiin, jossa klo 11.55. Klo 12.55 + 38 min ajoin
pyörällä Lahteen. Hain Riihelästä
kaitafilmikamerani. Takaisin poljin 14.05 + 38 min.
Klo 16 maissa poljin rantaan. Siellä Ilkka, uin. Eino-
setä, äiti, isä ja Anne tulivat pian. Klo 18-19 kävin
autolla Nykäsellä, kotona ja
Mahkosella. Rannassa söin ja
takaisin 19.30. Klo 20 Kukkaseen,
jossa illan mittaan Iiron, Jarskan,
Veksin ja Hapin kanssa 6 Aata.
Tanssin pari kertaa, II kerran
Nurmen Kaijan tyttökaverin
kanssa. Lähdimme vähän ennen
klo 1.00. Juttelin melkein tunnin
Iiron liftatessa hänen ja Mikin (Hakatien)
kanssa. Z 2.05.

7. päivä (sunnuntai, 95-235, 39-65)
Nousin jo klo 6.15. Tiskasin ja pesin
paitani. Klo on 7.30 feelin’ fine. Klo 8.45
lähdin pyörällä rantaan. Eino-sedän
sotakaverivieraat oli koko sunnuntain
vielä siellä. Äiti, isä, Matti ja Anne
nukkuivat vielä. Kahvit heidän herättyä.
Uin, soutelin. Kari perh. Ritva & joku
kaverinsa tulivat myös. Kaitafilmasin
[Suurenna näytölle kun alat katsoa ].
Söin Klo 14.50 lähdin pois. Kotona
kahvit ym. TV onkin rannassa.
Huomenna on JV 3 koe, pahus! Muut

http://www.autowiki.fi/index.php/Panhard
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Salajarvi-7.6.1970.mp4


rannasta 19.30, 20-21.30 katsoin TV:stä kuinka Brasilia voitti
Englannin 1-0 MM-jalkapallossa Meksikossa. Transportilla (3 mk)
tänne ja Z 23.50.

8. päivä (maanantai, 94-236, 38-66)
Herätys ei ollutkaan kuin vasta klo 7 (lomaa siihen saakka), mutta
nousin jo 6.10 lukeen jv-kokeeseen, joka meni täysin pieleen kanakopissa
7.30-9.15. Olen j:een talous-au tällä viikolla, klo on 10.07, muut lähti jo
tst:hen. Tuki meidän j:sta nyt opp.vääpelin hyvässä hommassa. Susi ja Taina
”jumpalle” pyrkimässä. Hevosmiehen kanssa 33 km:n päähän rajasta ja
sitten n ½ km metsätietä, jossa ruokailu. Tst alkoi 13.10, loppui 14.55.
Koululla 16.00. Ruokailun jälkeen sotkussa. Ei  tanssikurssia. Nukuin 19.30-
20.50. Z 22.00.

9. päivä (tiistai, 93-237, 37-67)
Jo 8.50 hakeen tallista 3 muun talous-au:n (I j. Vahvennuksia) kanssa
hevosia (tänään ei ajomiehiä vaihdon takia) [Siis hevoseni ja minä ]. Tänne
tak. (Otin mol. kamerat mukaan), sitten hakeen ruokaa. Lähdimme 10.05.
Perillä Napolan lähellä (matkaa 16 km) klo 13. [Kaitafilmasin ]. Syötyäni klo
13.55 lähdin tak. Ruokalassa 16.35. Vein hevosen tallille ja kassulle 17.15. En
menny syömään vaan suihku ja sitten olin sotkussa 18 saakka. Klo on 19.00.
Z 22.00.

                  Ohimarssia odotellessa

Minä (vas.) ja Antti ’Rapla’ Tuominen päärakennuksen edessä 23.5.

”Päärakennus vuodelta 1898 (Jacob Ahrenberg) oli alun perin Haminassa 1821-1903
toimineen Keisarillisen Suomen Kadettikoulun päärakennus. Vuodesta 1920
päärakennus on ollut Reserviupseerikoulun käytössä. Maneesi vuodelta 1832 (Carl
Ludvig Engel) on entinen ratsastusmaneesi, nykyisin juhlasali.”
Reserviupseerikoulu  RUK-kurssit

https://fi.wikipedia.org/wiki/Reserviupseerikurssi
https://www.hamina.fi/visithamina/kohdekortit/reserviupseerikoulu-ruk/
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/RUK-133-1.mp4


10. päivä (keskiviikko, 92-238, 36-68)
Muut tst:hen (kaitafilmasin) 7.30. Taas sellainen +25° C
päivä. Me talous-aut hakeen tallista pampyölistä hevosia
7.50. Kävimme täällä ja sitten ruokalaan. Sieltä lähtö klo
9.55. V j- samoissa maisemissa kun maa:na paitsi että n. 1-
2 km pohjoiseen. Vein pojille korin limsaa, josta ne osti 15
pulloa. Menomatkaan meni 2 t. Tulin pois suoraan
metsätietä hiihtomajan [ks. kartta ] kautta. Koululla 13.30 (lähdin 12.25). Kamat ruokalaan ja hevoset tallille. Täällä 
klo 14.30, 14.55-15.40 vein Ham-Kuvaan kaitafilmin ja ostin uuden, kävin sodessa. 16.00-16.45 Aalto selitti jv 3 -
kokeita (sain T:n) (V+H+Pion)-kokeista H, samoin takt. II:sta. Klo 18 maissa tuvan vaihto. Jouduin Ihantalaan 
(Palmgren & Nurmiranta & kumpp.). Klo 19.30 sotkussa ; lukulomilla 21.30-23.00. Z

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/RUK-133-1.mp4


11. päivä (torstai, 91-239, 35-69)
7.30-8.30 olin krh II kokeissa, 9.45-10.45 hikinen sulkeinen.
Sodessa ja 13-14 pion.oppitunti (Vehvis) kanakopissa. Siten
tst-varustuksessa pyörillä hiihtomajan maastoon, jossa
Vehvis. Kers. Niskanen ja Lanu opetti miinojen käyttöä.
Koululla klo 16. Syötyäni 17.50-18.30 saunassa.
Jouksupalkkioloma-anomukseni oli hyväksytty alkavaksi
perj:na klo 18. V:llä j:lla lisäksi maanantai lomaa kirkkiksen
takia. Tänä viikonloppuna muuten kurssijuhla. Z 22.00.

12. päivä (perjantai, 90-240, 34-70)
Muut klo 7.30 taas tst:hen.
Klo 9 Tuen ja hevosmiehen
[kanssa ] pion.k.varaston
kautta (miinat pois)
ruokalaan, josta lähtö klo
9.55. Ajoin pyörällä ½
tunniksi Lelun tienhaaraan
odottaan, jossa ruokailupaikka, 11.30-12.30 ruokailu & 
tauko. Rapla junaili klo 14 saakka, jolloin tauko ja sitten
kävellen pyörille (muiden paitsi mun & Seppälän,
kuorossa, hiihtomajalle). Koululla  14.40. Suihku ja klo
15.05 kävin kysymässä kapulta luvan lähteä jo aik.
Lomille. Lähdin klo 15.10, 5:llä autolla kotiin. Täällä
17.20. Kahvit. 18.45-19.15 Invassa & kirkolla. Klo 20.15 +
17.45 juoksin maantiellä 5 km. Klo on 21.45.



13. päivä (lauantai, 89-241, 33-71)
Nousin klo 6.50.  Klo 7.50 lähdin pyörällä Lahteen (nyt vain +16° C). Hain kiikarikotelon kaiverruksen korjauksesta ja
ostin 2 topografiakarttaa (á 6 mk). Kotona klo 10.30 Iiro kävi täällä n. 14-16.30. Kävelin ja juoksin 5 km ½ 7 maissa. 
Saunassa, söin ja klo 20 lähdin kirkolle. Join votkaani ja sitten Kukkasessa kolmet kaljat Iken, Hapin ja Oton kanssa. 
Ulos klo 00.45. Kolmet lihapiirakat ja sitten kotiinpäin. Mahkosen kohdalla tuli Veksi vastaan (Lahdesta tulossa). 
Juteltiin, kotiin ja Z 2.05.

14. päivä (sunnuntai, 88-242, 32-72)
Nousin klo 7.40. Muut rantaan klo 11 maissa. Lähdin Mahkoselle. Iiron syötyä lähdimme Invaan. Sieltä 12.30 lähdin 
rantaan. Naarasin Karin kanssa virvelin pohjasta, joka niillä oli eilen matkaradion lisäksi tippunut. Sitten söin. 
Lueskelin, kuuntelin listan keinussa torkkuen ja 15.30-17.00 Nurmella kahvilla. Eija [ja ] poikakaverinsa (lähtee 15.6. 
inttiin) myös mukana. Tulin kotiin 17.30. Lueskelin, katsoin TV:tä (L-S voitti Englannin 3-2). Luin. Z 00.30.

15. päivä (maanantai, 87-243, 31-73)
Nousin 8.20. Klo 14.30-16.30 kävin
autolla Lahdessa Noutotukussa ja
Keskon laskun maksamassa. Ostin Lahd.
Kirjakaupasta ANIMALS-nimisen kirjan,
lyijyä ja 2 topografikarttaa ( jotka nyt
maksoi vain 3 mk kappale). Kahvit.
Lueskelin. Klo 20.35 menin liftaan ja heti eka autoon. Poika
oli palvelukseen astumassa pioneeriksi Korialle. Sillan takaa
pääsin erään uskovaisen Peugeot 204:llä (lentolehtinen!)
Kouvolaan, sieltä Skodalla Myllykosken tienhaaraan. Sitten
Mersulla (2000 D) motellille ja sieltä Mosella Haminaan,
koululla 22.20. Virolaisen kanssa kannoimme punkkamme
omiin tupiin. Lueskelin ja Z 00.15. PÄÄTIN SITTENKIN VIELÄ
PYRKIÄ HELS. YLIOP:TON MAT.-LUONN.TIETEELLISEEN.
[En tainnut kuitenkaan pyrkiä ]



16. päivä (tiistai, 86-244, 30-74)
Päiväraha jo 20 mk 40 p. Muutama
kaveri V j:sta lähti Korhosen kanssa
2 päiväisiin yht.toiminta harj:iin ja
nyt V j eka kertaa vahvennuksina II
r. III j:seen (luutn. Niemelä).
Harjoittelimme 9.00-16 Lupinmäellä
maahanlaskutorjuntaa, 18.00-19.30
myyntikonttorissa, 20.25-20.45
saunassa. Sitten sotkussa, 21.30-
22.00 katsoin uutiset. Nyt
lukulomilla eikä vituta juuri
lainkaan. Eipä ole juuri pelkoa maitojunasta ja toisaalta H:n
papereihin ei ole mahdollisuuksia, joten I just don’t care
anymore. Huomenna takt. loppukoe. Z 23.40.

17. päivä (keskiviikko, 85-245, 29-75)
Tyk. kassulla, 7.30-9.30 takt. 3. koe (pitäjänä Kyllönen). Sitten
tunti sulkeista. Hain Ham-kuvasta kaitafilmini, 13-13.45 (V j. taas
iltapäivän vanh:na) oppitunti 3. j. luokassa (tupa Ihantala). Pojat
yht.toim. harj:sta klo 14. Me Ristiniemeen opetusopin asialla.
Ryömittiin kuin etanat. Kassulla klo 16, 17.50-18.15
myyntikonttorissa. Nukuin illalla. Z 22.00.

18. päivä (torstai, 84-246, 28-76)
Sain vp:tä aamupäivän tst:stä, koska osallistun kilpailuihin. En
syönyt, kävin vain sotkussa teellä. Klo 12.15 lähdin urh.kentälle,
jossa kilpailut avasi ev.luutn. Suviniemi klo 13 ( jakoi myös
palkinnot). Klo 14.15 alkoi 3000 m:n juoksu. Ilmoittautuneita 14
( joista n. 4 jäi pois, mm. Välimäen Pertti, lomille). Olin 4:nä kunnes
kierrosta ennen maalia ohitin 3:na olleen. Voitto meni alokkaalle,
II joku u.o. Olin selvästi III:na ajalla 9.52,6. [I ja II ylivoimaisia ].
Sain ison rakon vasempaan kantapäähäni. Lomille klo 18.
Transportti täällä 19.35.
Klo 20.45-21.30 kirkolla
Iiron & Paulan, Joken ym.
kanssa. Matti, Veksi, Hapi
jossain Imatralla. Z 00.10.



19. päivä (perjantai, juhannusaatto, 83-247, 27-77)
Nousin 7.45. Klo 9 maissa pyörällä Lahteen, jossa R:stä 6,60:llä kaksi Birds-lehteä. Pois tullessa juttelin parrakkaan 
Nikkasen Sepen kanssa. Ajoin kotiin 37:ssä min:ssa. Neljän jälkeen lähdin rantaan, 16.55 + n. tunti kiersin veneellä 
Kivisaaren [ks. kartta ], sillä aikaa Termosen Pena (myös Kara) perh. tulivat papan kanssa meille. Ongimme, söimme,
saunoimme ja klo 21 Karan kanssa autolla meille, josta Kukkasen oven kautta Lahteen Palatsiin, jossa illalliskorttien 
osto (á 3 mk). Nybergin Jokke myös siellä. Sieltä Tirraan, josta sitten kaksi naista kyytiin ottaen Kauppakadulta 
Nastolaan. Veimme tytöt kotiin (toinen Kellokavervaan). Sitten Kukkasessa väittely illalliskorttien ostosta (emme 
ostaneet). Kävimme Lahdessa Jaskan baarissa tankkaamassa 10 litraa. Sitten kotiin nukkuun klo 2 Uudessakylässä 
käynnin jälkeen.                                   Kaitafilmi 1    Kaitafilmi 2    Kaitafilmi 3

20. päivä (lauantai, 82-248, 26-78)
Nousin klo 9, Kara ½ t myöhemmin. Klo 10 lähdimme rantaan.
Pelasimme Twixt’ä järvellä. Uin, saunoimme (ei Kara). Ammuin sitten
Karan kanssa ilmukalla. Termoset lähti klo 17, mä klo 18.30. Klo 20
lähdin neljä välikaljaa juoneena rantaan Mahkosen kautta Iiroa & Paulaa
etsien, sitten Kukkaseen, jossa ne olikin Jarskan kanssa. Neljä Aata
(itsepalvelu). Kukkasesta pois klo 1.00. Juttelin 15 min Nybergin Joken
kanssa, sitten kotona hakien ½ votkani, kaljaa & makkaraa ja uuteen
rantaan kuten sovittu, jossa 1.35. Nuotiolla käristys. Lähdin Jarskan
kanssa 3.30 maissa.
 Tämä kuva alkukesästä. Salajärven vesi korkealla. 
 Matti, Anne ja isä

http://ravintolatirra.fi/
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Juhannus-19.6.1970-osa-3.mp4
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Juhannus-19.6.1970-osa-2.mp4
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Juhannus-19.6.1970-osa-1.mp4


  
Juha Termonen                   Mika Savutie?                   Hugo      Eila    Kari   (takana Eino Savutie)      Pentti

21. päivä (sunnuntai, 81-249, 25-79)
Nousin klo 12.00. Hang-over vaivasi kolmisen tuntia. Klo 16 maissa
rantaan. Nurmella kahvit. Sitten Karin ja Ritvan kanssa uimassa. Klo
17.45 lähdin kotiin. Näin Iiron. Klo on 19.05 21.6. Äiti ja isä tuli
käymään kotona. Laitoin intin kuteet päälle ja niiden kanssa
rantaan klo 19.30 katsoon kun Brasilia voitti 4-1 Italian MM-
loppuottelussa. Anne jäi yöksi rantaan, 2 min tarkkuudella
pysäkille eli 21.55. Z 00.00.

22. päivä (maanantai, 80-250, 24-80)
7.30-15.20 tst:ssä Vilniemessä.
Pertti junaili. Oli aika helppo. Olen
tämän viikon Rjoht:na. Gunnar eli
Sapluuna ”säyseä” ja
välinpitämätön. Ruokailu vasta
12.30-13.30. Klo 18-19 sotkussa.
Sitten TV:tä, 19.40-21.15 nukuin.
Käyrä alkaa pikkuhiljaa nousta
(varsinkin jos ei la:na pääse
iltalomille). Klo on 22.05.
Huomenna viimeiset kokeet ( jv 4). 
Z 23.30.

23. päivä (tiistai, 79-251, 23-81)
Klo 7.30 (V I:nä) lähtö Vilniemeen koetta varten. Se päättyi
Lupinmäkeen n. klo 10 maissa. Ruokailu siellä tauon jälkeen ja klo
11.25-11.45 koululle. Sotkussa, klo 13 asepuhd. ja taas klo 14
tarkastuksineen. Kokeet OHI. Klo on 15.52. Katsoin Joutsen-nimisen
elokuvan TV:stä. Z 22.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Joutsen_(elokuva)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vilniemi


24. päivä (keskiviikko, 78-252, 22-
82)
Muut koko päivän tst:ssä (- eräät
rästikokelaiset), minä rakkoni [3000 m
juoksusta ] vuoksi vastaanotolle.
Pääsin vasta ennen klo 9
koksulääkärin vastaanotolle. Sain mv
[marssivapaata ] 7 [päivää ] ja klo 9.45.
Hän määräsi minut ”toimenpiteeseen”,
mutta ei vain kuulunut. Klo 11.00-
11.30 kävin syömässä ja taas odotin
sitä sairaalassa. Klo 13 luistin sieltä.
Nukuin iltapäivällä. Illalla luin
Steinbeck’ä. Z 22.00.

25. päivä (torstai, 77-253, 21-83)
Aamulla Kylläsen ylimenohyökk.oppitunti ja takt. loppukoeoppitunti. Sitten
Aallon ylimenokh. Klo 13-14 muilla sulkeista (mä kannoin jotain pateja
asevarastoon), 14.30-16.40 kh, klo 18.10-18.30 saunassa. Sitten sotkussa 19.10
saakka. Z 22.



26. päivä (perjantai, 76-254, 20-84)
7.30-8.30 asutuskeskusoppitunti. 
Tuvassa. Sitten liimailin karttoja kun
muut oli tunnin ulkona “opiskelemassa”,
13-14.10 taas oppitunti. Sitten nukuin.
Muut ulkona klo 15, klo 15.30
pyörätarkastus. Sain jv 4 kokeista T:n ja
takt. kokeista 6. Klo 17.50-18.05
sodessa.

27. päivä (lauantai, 75-255, 19-85)
Klo on nyt 22.25 vartun Sunia Kouvolassa Lahden ja Haminan tien
risteyksessä. Sen pitäis tulla 22.45. Tänään lt. Korhonen (leiri &
sotaharj. k.pääll.) laitatti pakkaukset ym. kuntoon (Virolainen
k.pvarapääll.). Jouduin III:n (Liukkonen j.joht.) j:seen 2. ryhmään.
Iltapäivällä mm. oppitunti & siivous. Klo 13.35 luistin ruokalailusta
ruokalaan mennessä. Kirje Hazlewood’lle Joycen ja Dougin häistä.
3:lla autolla Kouvolaan ja sitten yhdellä Anglialla kotiin saakka,
jossa 17.35. Klo 17.55 lähdin rantaan. Uin ja saunoin & söin. Klo
19.40 lähdin pp:llä kirkolle. Jokke, Veksi, Hapi & kumpp. Siten
Kukkaseen Iiron, Paulan, Kaaken ja Jarskan kanssa. Sieltä kotiin
20.30. Klo 21.05 Kossilalla tänne K:laan. Täällä 22.10. Iltalomat
loppuu jo 24.00. Z 23.40.

28. päivä (sunnuntai, 74-256, 18-86)
Herätys jo 5.50. Klo 8 lähtö Pahkajärvelle [Noin 90 km ].
Vauhti hiljaista, 12 km/50 min ja sitten 10 min auko.
[marssivapaa olisi oikeuttanut minut autokyytiin, mutta
eihän tuo kantapää pyöräilyä haitannut ]. Kymen motellilla



12 maissa ruokailu. Täällä klo 15.10. Kaunis päivä, 16.20 saunaan! Ja uimaan, sitten lihakeittoruokailu, 18.30 maissa 
sodessa, 19.30 join [sic ] iltapalan. Klo on 20.50. Pääsin hyvään hommaan huomiseksi (mv:ssa vielä tiistain). 
Herätyksen tilasin klo 5.15 ja kuudelta lähdimme tst-ammuntojen vartiointiin. Muut harjoittelee parhallaan 
ryhmittymistä. Eipä juuri vitutakaan. Masa täyttää tänään 17 v.

 [Esko Toivonen ]
29. päivä (maanantai, 73-257, 17-87)
Klo 6 lähtö tänne Ylä- ja
Alapahkäjärven väliselle Seppälän
vartiopaikalle vartiohommiin [Kartta
kuukauden lopussa ]. Meitä on 6 (mm. Siltala, Koivulehto). Olen täällä
kaverin kanssa, jonka nimeä en muista (MOISIO). Klo on 7.18. Tultiin
tänne 6.15 kuorma-autolla ylikessun kanssa. Helppo homma. Ruokailu
ennen klo 11. Klo 14 alkoi meillä tunnin vapaa, kävin uimassa (lämmintä),
15-17 maissa krh:n kavereita mm. Järvisen Jokke tuli sinne mittoineen.
Klo 17.30 muona-auto korjasi meidät pois. Täällä söin ja sitten klo 19
kävin sotkussa. Kävin loikoileen jo heti sen jälkeen. Kipinää ei oo
käytetty.

30. päivä (tiistai, 72-258, 16-88)
Herätys 6.00. Vehvis taas hurjalla päällä. Aamu-uinti kuka halusi, tee ja
ase- & pyöräpuhd. & tarkastus. Ei muuta. Muut lähti tst:hen 12.30. Klo
on nyt 12.38. Kyllä tää on aivan haista paska touhua. Nyt klo on 18.45.
Nukuin klo 17.10 kun muut tuli mettistä. Sitten alko ylil. Aalto pitään
armotonta rumbaa ½ t. Vaatteiden vaihtoa, ryömimistä ym. Keittiörotta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Eemeli_(koomikko)


oli sen jälkeen pyytäny kuulemma lopputilin näkemänsä vuoksi. Sitten uinti ja ruokailu. Pojat alko taas tst-varustus 
yllä harjoitella ryhmittymistä ; en meinaa osallistua. Klo 19.30 päivärahat (mk 24,00). Sitten sotksusa, välillä täällä. 
Sotkusta 21.55, 22.00-22.25 opp.pääll. Liukkonen selvittin ke:kon hommia. Pääsin maaliosastoon. Z 22.30.               

[Sederholmin talo ]

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sederholmin_talo
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Vekaranj%C3%A4rven_varuskunta

