
Päiväkirja 1965 osa 2
1.9.-31.10.

Avaa linkit hiiren oikealla uuteen ikkunaan ja sulje luettuasi. Nopeuttaa. Hakasuluissa lisäyksiäni.

1. syyskuuta – Keimolan moottorirada rakennustyöt alkoivat Helsingin maalaiskunnassa.
•2. syyskuuta   – Toinen Intian–Pakistanin sota: Pakistanin joukot marssivat Intian Kashmiriin.

•2. syyskuuta – Tiibet muutettiin Kiinan autonomiseksi alueeksi.

•6. syyskuuta   – Toinen Intian–Pakistanin sota: Intian joukot marssivat Lahoreen.

•7. syyskuuta   – Porkkalan edustalla Mäkiluodon linnakkeella otettiin käyttöön pohjoismaiden ensimmäinen merivedestä 
makeaa vettä valmistanut laitos. Sen tuotantokapasiteetti oli 1 400 litraa makeaa vettä tunnissa.
•9. syyskuuta   – Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri U Thant neuvotteli Pakistanin presidentti Ayub Khanin kanssa ja

suositteli Kiinan kansantasavallan YK-jäsenyyttä.

•11. syyskuuta   – Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto myönsi kaksi Sibelius-palkintoa. Toisen sai brittiläinen 

säveltäjä Benjamin Britten ja toinen jaettiin suomalaisten säveltäjien Erik Bergmanin, Usko Meriläisen ja Einojuhani 
Rautavaaran kesken.

•14. syyskuuta   – Putkolan pamaus: Iisalmen keskustassa syttyi suuri tulipalo, joka tuhosi kokonaisen korttelin. 
Paloalueella sijainneen räjähdysainevaraston räjähdys aiheutti vaurioita kiinteistöille myös etäämpänä itse paloalueelta.
•16. syyskuuta   – Kiina protestoi Intian provokaatioita maiden rajalla.

•18. syyskuuta   – Kiina väitti Yhdysvaltojen käyttäneen myrkkykaasua Etelä-Vietnamissa.

•21. syyskuuta   – Kenraali William Westmoreland, Yhdysvaltain joukkojen komentaja Vietnamissa, pyysi hallitusta 

kumoamaan sinappikaasun käyttökiellon.

•23. syyskuuta   – Kiina uhkasi perustaa uuden ”vallankumouksellisen” maailmanjärjestön Yhdistyneiden kansakuntien 
kilpailijaksi.
•24. syyskuuta   – Toinen Intian–Pakistanin sota: taistelut puhkesivat uudelleen Intian ja Pakistanin välillä.

•30. syyskuuta   – 1. lokakuuta – Kenraali Suharto murskasi vallankaappausyrityksen Indonesiassa
 

Syyskuu
1. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 740, mutta nousin klo 8.15. Klo 8.20 menin alas. Join 2 kuppia Annen kanssa
kaakaota. Tulin ylös klo 8.40. Klo on nyt 8.45. Pian aloin kuunnella mankkaa ( ja radiota)
ja aloin laitta kouluvaatteitani kuntoon. Klo 9.25 lähdin alas ja ulos. Ulkona riipuin
rekkitangossa ja sitten lähdin Annen kanssa kentälle. Heitin siellä keihästä. Tulimme
kotiin klo 9.55. Alhaalla luin lehden ja tulin ylös klo 10.20. Täällä kuuntelin radioata. Anne
tuli tänne klo 10.27 ja lähti pois n. min. kuluttua. Klo on nyt 10.28. N. klo 10.30 aloin
kuunnella mankkaa ja vaihdoin toiset vaatteet. N. klo 10.40 menin alas. Lähdin pysäkille
klo 11 pyydettyäni äidiltä 25 mk autolippurahoiksi. Menin Lehtimäellä, joka oli Lahdessa
klo 11.30. Jonotin vähän lippuluukulla kaavakkeen saadakseni. Siinä oli myös yks’
ulkolainen. Kävelin koululle [Salpausselän Yhteiskoulu], jossa olin klo 11.40. Siellä oli mm. Nikkanen
ja Nieminen. Siihen sitten kerääntyivät muutkin. Menimme sisään klo 12. Luokkamme on nyt 6 A.
Oppilaita kuului olla 29, mutta viitä oli vain 23 (mm. [Jarmo] Ala-Akkala ja [Risto] Vanhanen
puuttuivat). Menimme pian uuden luokanvalvojamme Rämön kanssa pääaulaan, sieltä luokkaan,
jossa saimme huomisen lukujärj. ym. Meidän piti mennä kirkkoon klo 14. Päästyämme koulusta n.
klo 13.10 menin kansliaan hakemaan kaavakkeeseen koulun leiman. Linja-autoasemalla minulla ei
riittänyt rahat (oli vain 36 mk 5 p). Lippu maksoi 36 mk 75 p. Ulkona näin Jussin (Baskin),
joten lainasin häneltä 70 p. Kossilalla menin kotiin (13.25-13.50). Kotona ylhäällä kirj. tätä
ja vaihdoin vaatteet ja menin alas klo 14.10. Söin alhaalla ym. ja tulin ylös klo 14.30. Täällä
kuuntelin mankkaa ja radiota (vuorotellen) ja luin ST:aa. Klo 15.30 menin ulos. Tulin sisään
klo 16 heitettyäni keihästä (ei liitänyt kovinkaan pitkälle, koska käteni oli eilisestä heittelemisestä kipeä). Luin 
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ylhäällä ST:aa ja kuuntelin mankkaa. Kuuntelin myös radiota klo 16.50-16.55 jolloin lähdin alas mankan kanssa. 
Siellä nauhoitin Rollareita TV:stä klo 17.15-17.30. Tulin ylös viemään mankan ja klo 17.35 menin kentälle. Siellä 
heitin keihästä Riston, Pertin, Vekan, Matin ja Jorman kanssa. Tulin kotiin klo 18.20. Äiti, isä ja Anne lähtivät 
Viitaselle hetken kuluttua. Katsoin TV:tä klo 19 saakka ja tulin ylös klo 19. N. klo 19.10 aloin kuunnella mankkaa. 
Kuuntelin sitä n. klo 19.36 saakka jolloin lähdin ulos. Ulkona oli kentällä Ari, Veka ja Risto, joka tultuani tuli 
Koukosen Helgen mopolla. Heitimme keihästä ja n. klo 19.55 hain kotoa seipään. Hyppäsin vain yhden hypyn 
sekä seivästä (200 cm) että korkeutta (100 cm). Tulin kotiin klo 20.15. Alhaalla keitin kaakaota. Sen juotuani (klo 
20.30) pesin hampaat ja tulin ylös. Täällä aloin kuunnella mankkaa ja laitoin yöpukua päälleni. Sen jälk. kirj. tätä 
klo 20.40. Klo 20.45 aloin lukea ST:aa. Luin sitä 21 saakka ja aloin kuunnella 8 kärjessä radiosta. Vähän jälk. hain 
äidin paistamia silakoita (olivat tulleet ennen klo 21), jotka hän oli paistanut juuri. Vein lautasen ym. alas klo 
21.30. Nauhoitin vähän 8 kärjestä. Ohj. Loppui klo 22. Kuuntelin vielä uutiset ja kävin alhaalla klo 22.10 (alhaalla 
oli Lauri Rajala) ja tulin ylös ja kävin nukkumaan klo 22.15.

5. luokka



2. päivä (torstai)
Nousin klo 7.35. Join alhaalla tuoremehua. Meille ostettiin eilen Fiskarssin
tuoremehulinko. Join sitten 2 kuppia kahvia. Tulin ylös klo 7.50. Täällä
kuuntelin radiota ja luin aljaa [algebra] klo 8.20 saakka ja menin alas. Hain
mm. viikkorahan ja kaupasta vihkoja ja soitin Iirolle. Tultuani ylös vaihdoin
vaatteet ja pian klo 9.05 maissa menin pysäkille. Sieltä piti tulla Lahden
Liikenteen auto klo 9.10, mutta Lehtimäki tulikin klo 9.15. Matti oli myös ja
kirkolta tuli Iiro. Lahdessa ostin lyijyä Lahden Kirjakaupasta ja koululla
olimme klo 10. Näimme muuten Rikun [ilmeisesti Vanhanen] linja-
autoasemalla. Sain Jussin ja Iiron kanssa suostuteltua kouluun (asuvat nyt
Viiskulman [Vesijärvenkadun ja Kirkkokadun risteys] yläpuolella). Koulussa menimme ensin luokkaan ja sitten 
rukoukseen. Sen päätyttyä klo 10.20 luokkaan. Rämö tuli ensin ja reksi [Pekka Simula] kesken tuntia. 
Ruokatunnille pääsimme klo 11.00. Syötyämme (1 mk:lla sai ruoan ja maidon) kävelimme mm. kioskilla (Haara, 
Riku, Iiro ja Korppi). Uusi tunti alkoi reksin johdolla klo 11.45. Vähän ajan päästä me pojat (20) lähdimme 
kantaman pulpetteja pommisuojaan tyttöjen (5) jäädessä luokkaan. Pääsimme hommista n. klo 12.15. Haara kävi 
käskemässä tytöt ulos. Sen jälk. klo 12.45-13.30 oli meillä Haapalan saksan tunti ja välitunti klo 13.30-13.45. Klo 
13.45-14.30 oli Puolakan suomen tunti. Sen jälk. Iiro kävi kansliassa pari kaavaketta mm. Arjalle ja autolippua 
varten. Sitten Haara, Riku, Iiro ja minä ostimme kirjakaupasta mm. kirjoja (minä 27 mk ja 15 p edestä). Haara ja 
Riku lähtivät Iiron kanssa. Emme kerinneet 15 Viljaseen. Istuimme välillä (myös Matti) Lahtarissa [Lahden Liikenne]
ja Lehtarissa [Lehtimäen Liikenne]. Minä ja Masa menimme Lahtarilla (klo 15.20-15.50 kotiin). Iiro klo 15.15 
Lehtimäellä. Kotona klo16-16.15 vein tavara Salmiselle ja… [?]. Sitten luin lehden ja hain kirjanpäällysmuovia 
kaupasta. Klo 16.25-16.30 olin ylhäällä ja sitten vein sen tak. Ja tulin ylös kirj. tätä. Klo on nyt 16.47. Sitten aloin 
päällystää kirjoja klo 17.15 saakka jolloin kävin kaupassa soittamassa Iirolle (varattu). Tulin ylös ja tein päällystystä
klo 17.20 ja lähdin alas. Soittelin vielä Iirolle ja klo 17.30 jälk. menin hakemaan Erkkiä katsomaan Lahteen 
Tuntematonta sotilasta. Ei Erkki lähtenyt. Kotiin tulin n. klo 17.45 ja söin raksuja ja soitin Iirolle. Ei ollut kotona 
(Arja oli puhelimessa). Klo 17.55 lähdin kävelemään kirkolle. Siellä oli Iiro, Hanski ja Jarska. Lähdimme kaikki klo 
18.05 Lehtimäellä. Myin Jarskalle autolipun 50 p:llä. Olimme Lahdessa n. klo 18.30. Jäimme pois Vesijärven[kadun]
kulmassa ja kävelimme Kinemaan. Annoimme leimamme yksille kundeille Iiron
kanssa (saivat korttiinsa 6 leimaa ja saivat vapaalipun). Lippu maksoi 2 mk. Haara
tuli yhden jätkän kanssa n. klo 19. Istuimme silloin jossain kutsumavieraiden
paikoilla. Muutimme paikkaa ja katsoimme kuvaa 21.55 saakka. Kävelimme
kartsan [kartsa eli katu, tarkoittaa kaupungilla kävelyä] kautta torille. Muut ostivat
lihapiirakoita ym.. Yks’ ukko rupesi soittaa poskea jostain Oslon ja Tukholman
mellakoista. Linja-autosemalta kävelimme Viiskulman luo, koska seuraava auto
(Lehtar) lähtisi vasta klo 22.35. Perällä istui humalainen, jonka rahastaja ajoi ulos 
Kujalassa. Myin sekä Hanskille että Jarskalle lipun. Olimme Upolle menevällä
Lehtimäellä kotona klo 23. Menin ylös ja sieltä alas klo 23.05. Söin kananmunan ja pesin hampaat ja tulin ylös kirj.
tätä klo 23.10. Klo on nyt 23.33. Kävin nukkumaan klo 23.25.

3. päivä (perjantai)
Nousin  klo 6.40 isän herättämänä. Menin alas. Join tuoremehua. Hain kaupasta
kahvipusseja… Sen jälk. Etsin Matille engl. Kirjan. Join kahvia ja tulin ylös 7. Laitoin
jomman kirjaan kannet ja menin alas. Otin eväät ja menin pysäkille klo 7.10. Siellä
oli Peltolan likka, Simo Hirvonen ja Matti. Iiro tuli pian. Viljanen tuli klo 7.15.
Matkalta tuli Hannu Bask ja Baskin likka. Auto seisoi vähän aikaa linja-autoasemalla
ja klo 7.40 olimme koululla tallille menevällä Viljasella [olimme huomanneet sen
menevän koululle päin linja-autoasemalta ja olimme pyytäneet päästä koululle].
Sisälle pääsimme klo 8. Rukoukset oli seurava ja klo 8.15-9.00 Haapalan ruotsin
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tunti. Välitunti ja sitten piirustustunti, joka ei ollut [?] niinkuin Lulu oli luvannut. Välitunti klo 10.00-10.15 ja sitten 
Puolakka opetti meille suomea ja klo 11.00-11.15 tavallinen välitunti, n. klo 11.15-12.00 ruokatunti. Söimme 
lihapullia ja perunamuusia. Menimme Nakulle [?, olisiko tien toisella puollla oleva kauppa, jossa usein kävimme] 
ja sen jälk. menimme istumaan koulun kentän laidalla oleville kiville. Saksan äänteitä opettelimme Haapalan 
johdolla klo 12.45-13.30. Menimme sekä B-luokka että me A-luokka Radiomäelle. Juoksimme 100 m (minä 14,3), 
hyppäsimme pituutta (minä 435 cm) ja työnsimme 5 kg kuulaa (minä 730 cm). Tuntimme (2) loppui klo 15.15. 
Ostin sen jälk. Haaran 10 mk:lla hänelle fyssan [fysiikka] ja aljan kirjan sekä mustan vihon (meni 20 p yli 10 mk). 
Myin myös Rikulle lipun (tuli Nastolassa käymään). Ostin myös itselleni vihkoja ja ostimme King Colat Iiron kanssa
Holtarilta. Klo 1545-16.10 menimme kotkalaiselle kotiin. Kotona menin ylös missä oli jo siivottu. Sitten olin 
alhaalla klo 16.15-16.30. Tulin ylös ja kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä n. klo 16.50 saakka ja aloitin kuunnella 
uutisia. N. klo 17 aloin kuunnella mankkaa (n. klo 17.20 saakka). Laitoin kirjan päällyksiä (mm. Karin kirjoihin). 
Menin ulos heittelemään keihästä. Tulin kotiin n. klo 18.00 heitettyäni siellä keihäällä yli 28 m (uusi sen keihään 
ennätys). Kotona join kahvia Silannon rva:n ja Kirstin kanssa klo 18.15 saakka, Klo 18.35 saakka katsoin TV:tä, Sitä 
katsellessa isä ja äiti täyttivät ilmoittautumiskaavakkeen. Sen jälk. menin ulos keihästä heittelemään. Pian sinne 
tulivat Ari, Pertti ja Veka. He toivat uuden keihään. Paljakan Hannu kävi myös heittämässä revanšhit. Hildenin 
Harri sai tänään uuden pyörän. Jorma kävi myös heittelemässä sekä Matti. Jeremejevin Karia Timo heitti keihäällä 
käteen, mutta onneksi siihen ei tullut jälkeä (oli itse omaa huolimattomuuttaan seuraamatta keihäänheittoa). 
Veka ja Pertti keljuilivat vähän kustannuksellani (se oli huonoa pilaa ainakin omasta mielestäni). Paakalan poika ja 
Paljakan Pekka tulivat sinne vähän ennen klo 20.10 jolloin lähdin kotiin. Tulin ylös kirj. tätä ja kuuntelemaan 
mankkaa, klo on nyt 20.25. N. klo 20.30-20.40 haeskelin kaupast 2 A3 piirustuslehtiötä (toinen Iirolle) ja 
siveltimen. Ennen klo 21 myös söin. Tulin ylös klo 20.55. Täällä aloin kuunnella Kaleidoskooppia. Nauhoitin siitä 
muutamia hyviä levyjä. Kuuntelin uutiset ja klo 22.10 lähdin alas. Pesin hampaat ym. ja tulin ylös klo 22.13. Kävin 
nukkumaan klo 22.20              [L  ahti kehittyi 1960-luvulla "amerikkalaisella vauhdilla"  ]

4. päivä (lauantai)
Äiti herätti minut klo 6.35, joten nousin heti. Lähdin alas klo 6.40. Pesin kasvot ja kädet, join kahvia, hain kaupasta
2 appelsiiniä ja uuden
hammasharjan, otin eväät ja tulin
ylös klo 6.50. klo 6.55-7.00 kävin
alhaalla ja tulin ylös kuuntelemaan
uutiset. Klo 7.10 menin pysäkille.
Siellä oli jo Peltolan likka ja Masa,
Iiro tuli pian. Auto tuli n. klo 7.15.
Kuljettaja oli uusi (eilen oli ’hullu’
kuski, Ville). Olimme koululla n. klo
7.40. Sisään pääsimme tavalliseen
tapaan klo 8.00. N. klo 8.05-8.15
(myös tavall. Tapaan) oli rukous
(virsi 560, eilen 475). Meillä oli
ensin piirustusta (8.15-9.00), sitten
klo 9.00-9.15 välitunti, sen jälkeen
Unskin [Helatie] tunti historian
kanssa klo 10 saakka. Sitten reksin
aljan tunti ja sitten ruokatunti klo
12.00-12.30 ( join maitoa 2 lasia (30
p) ja söin eväät). Oskarilta ostin 20
p karkkeja. Saksaa opettelimme klo 11.20-12.00. Muuten B-luokalta oli tästä aamusta lähtien tullut meidän 
luokkaan Suonio, Nieminen ja Nikkanen. Fysiikan tunti oli klo 12.30-13.15. Istuimme Iiron kanssa kahdestaan 
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etupulpetissa (2. rivi oikealta). Luokassa istun ikkunan puoleisessa rivissä (3. edestä). Iiro istui edessäni, Kari 
takanani. Sen jälkeen ostimme Iiron kanssa itsellemme kirjoja (ostin vahingossa itselle 2 samanlaista. Menimme 
kotiin 13.45-14.15 Lehtarilla. Iiro oli käynyt muiden kundien kanssa viime tiistaina
omenavarkaissa ja joutunut kiinni ja käymään klo 21 eilen Salmisella. Hän meni sopimaan
mimmille. Näin isän tullessani pois autosta (Niemisen Helena tuli muuten samalla autolla
Villähteelle). Olin saanut tänään 3 rippikoulukuvaani (ryhmä sellaista). Kotona puuhasin
kaikenlaista. Luin ja klo 15.15 menin saunalle. Laitoin saunan lämpiämään klo 15.30 ja tulin alas
lukemaan ja klo 16 menin saunalle. Tulin ylös ja kuuntelin radiota. Nauhoitin hyviä pop-säveliä
(muutamia) klo 16.00-16.40. Kuuntelin uutisia ja klo 16.55-17.00 olin kahvilla. Tulin ylös kirj. tätä
ja kuuntelemaan Ruotsi-Suomi maaottelua. Klo 17.15 menin saunalle. Sinne ei tarvinnut lisätä
puita joten tulin ylös. Kuuntelin radiosta selostusta Suomi-maaottelusta ja Toivottuja (nauhoitin
siitä). Klo on nyt 18.04. Kävin katsomassa TV:stä 18.15-18.30 uutiset. Kävin puolen jälk. myös
alakerrassa. Klo on nyt 18.54. Kävin myös alhaalla klo 19.00-19.05. Tulin ylös ja kuuntelin mankkaa kunnes lähdin 
ulos klo 19.30. Heittelin keihästä. Ajoin Harrin uudella pyörällä lenkin minkä aikana kävin Kuivamaidolla. Heitin 
edelleen keihästä ja klo 20.05 lähtiessäni Veka tuli syköllä (pyörällä) kirkolta. Keihäs oli juuri katkennut tullessaan 
maahan, joten otimme sen palasen pois ja heitimme samalla keihäällä kunnes klo 20.10 lähdin kotiin (Veka lähti 
myös pois). Kotona lähdin saunaan klo 20.20. Tulin pois 20.40. Klo 20.45-20.55 söin. Pesin hampaat ja tulin ylös 
klo 21 kirj. tätä ja kuuntelemaan mankkaa. Klo on nyt 21.08. Klo 21.15 lähdin alas. Katsoin TV:tä 21.40 saakka. 
Kuuntelin mankkaa ja järjestelin tavaroitani. Klo on nyt 22.22 kun istun sängyssä ja kuuntelen kappaletta, jonka 
nimi on? Don’  t just stand there  . Voimistelin illalla sekä luin (katselin) saksan kirjaamme. Kävin nukkumaan klo 
23.05 sammutettuani sitä ennen mankan. Ei pojat, mä kävinkin alhaalla klo 23.05-23.20 ja kävin siis nukkumaan 
klo 23.20.

5. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.30. Torkuin n. klo 9.30 saakka, jolloin isä toi minulle lehden. Luin sen
sängyssäni klo 9.50 saakka. Silloin nousin. Anne käski minut kahville klo 9.57, joten
lähdin alas. Join kahvia 2 kuppia ja tulin ylös klo 10.12 aukaisten mankan ja alkaen
kuunnella musiikkia, klo 10.15 aloin tehdä läksyjä, 10.35 muut lähtivät sieneen. Klo 11.05
Rajalan Lauri kävi täällä (olisi ostanut lamppuja ,mutta en päässyt kauppaan. N. klo
11.20 tuli Silannon hra tänne. Olisi lainannut sahan, mutta emme löytäneet. Tulin ylös
klo 11.25. Klo on nyt 11.29. Sitten laskin laskuja 11.40 saakka. Kuuntelin mankkaa ja klo
11.55 lähdin alas. Siellä kuuntelin radiota (12.20 saakka) ja luin. Klo 12.25 ajelin Sarin
pyörällä, jonka Anne oli lainannut. Se meni vähän rikki, joten korjasin sen. Klo 12.30
tulivat Anne, Isä ja äiti sienestä. Tulin ylös ja kuuntelin uutiset. Schweitzer oli kuollut
tänään klo 01.24 Suomen aikaa. Klo 12.40 lähdin ulos. Näin Riston, joka oli kotiinsa
menossa. Heitin keihästä ja sain lentämään sen 8 kertaa peräkk. Yli 25 m (entinen
ennätys oli 6 kertaa). Tulin kotiin klo 13.15. Kotona aloin kuunnella mankkaa, klo on nyt
13.17. Kävin hakemassa vähän jälk. 13.25 pienen vihkon kaupasta (Muuten tämä asia,
joka nyt kerran kuuluisi rippikouluaikoihin, mutta kun sen nyt  tiedän, voin sanoa sen.
Iiro luki silloin rippikoulussa viimeisenä lauantaina seur. Raamatunlauseen: Jer. 31.9). Klo on nyt 13.32. Klo 13.50-
14.00 olin syömässä. Aloin ylhäällä kuunnella Ruotsi-Suomi maaottelua. Sitä kuunnellessani nauhoitin pelleilyjäni.
Suljin radion klo 16.18 ja lähdin alas ja samantien ulos. Vedin ulkona 12 leukaa. Menin kentälle. Siellä heitin 
keihästä. Tukian [?], Hildenin pojat ja Masa olivat siellä. Heittelimme keihästä ja heitellessämme jotkut tulivat 
kyselemään autolla missä Könösen Risto mahtoi olla. Kun he olivat lähteneet tulivat Kari Jeremejev ja Rajalan 
Risto sinne. Heitimme kilpaa Riston kanssa keihästä. Voitin vasta uusinnan jälk. Tulin kotiin klo 16.55. Lueskelin 
alhaalla Katsoa ja tulin ylös. Laitoin mankan auki ja kirj. myös tätä. Klo on nyt 17.23. Klo 17.35 aloin lukea ST:sta 
psykologiasta, koska se on koulussa vapaaeht. Aineena. Lopetin lukemisen ja sain päätettyä etten osallistu 
psykologiaan koulussa. Klo on nyt 17.42. Korjasin pian nauhan n:o 3:n katkenneen kohdan uudestaan ja jatkoin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
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kuuntelua. Vähän ennen klo 18 menin alas katsomaan TV:tä. Katsoin sitä n. klo 18.30, jolloin Kurosen Mari tuli 
meille kauppaan (osti pullon maitoa), annoin sen. Ulos mennessäni näin pienen kissanpennun rappusillamme (se 
oli Hildenin kissanpentu). On kuulemma nykyään Könösen. Klo 18.45 menin kentälle. Heitin keihästä. Pian 
Tapperin Pertti tuli sinne. Siellä oli myös se kissa, Pia, Anne, Timo, Kari ja Masa. Klo 19.10 menin kahville. Tulin 
ylös n. klo 19.20. Kuuntelin mankkaani ja tein luettelon ostamieni kirjojen hinnoista. Klo on nyt 19.33 
Renegadesien Matelotin soidessa. Klo 20 kävin alhaalla. Tulin ylös. Kuuntelin edelleen mankkaa ja lueskelin 
fysiikan [mieliaineitani, osaltaan nuoren kauniin naisopettajan ansiosta] kirjaa. Klo 21 lähdin alas TV:tä katsomaan
Pesin myös hampaat (sitä ennen söin voileipää, kananmunia ja join maitoa). Kuuntelin myös radiota alhaalla n. klo
21.15-21.30. Tulin ylös klo 21.37. Aloin kuunnella mankkaa. Klo on nyt 21.40. Kuuntelin mankkaa ja n. klo 21.50 
hain tossuni alhaalta. Siirsin muuten pikkupöytäni sängyn eteeen. Illalla luin vielä ruotsin kielioppia. Lopetin 
lukemisen klo 22.25. Sammutin myös mankan silloin. Klo 22.30 kävin nukkumaan.

6. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Menin alas klo 6.40. Pesin kädet ym. Join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Lankkasin kengät ja klo 
6.55 menin pesemään hampaat. Tulin ennen klo 7:ää ylös
kuuntelemaan uutisia. Klo 7.05 menin alas ja klo 7.10
menin pysäkille. Iiro tuli juuri samaan aikaan Matin jo
varttuessa. Viljasta ohjasi ”Hullu kuski”. Seisoimme vähän
aikaa pysäkillä ja pian olimmekin koululla (myös Jussi ja
Baskin likka). Sisään pääsimme klo 8. Rukous oli tavalliseen
tapaan (reksi piti, laul. 489). Sitten oli engl. Tunti. [Raimo]
Olkkonen tervehti jok. kädestä pitäen. [Olkkonen oli
mukana Say it in English -oppikirjaa tekemässä, alkoi
ilmestyä 1977, hänet tapasimme 40-vuotisluokkakokouksessa kuten myös Eira
Rämön.] Tunti loppui klo 8.50 koska hänen täytyi mennä valvomaan yliopp.kirj.
Menin ulos. Iiro jäi sisään mm. Kari Haaran kanssa, joka on järj. Viime viikolla
olivat Markku Ahtiainen ja Kari Ahola järj. Iiro tuli ulos klo 9.00. Sen jälkeen oli aljaa ja seur. Tunnin alussa 
laskimme vielä aljaa, vaikka oli geometrian tunti. Soimme klo 11 päästyämme ruokatunnille. En syönyt lämmintä 
ruokaa ollenkaan. Sen jälk. menimme Nakulle ja sen jälk. istuimme kivillä. Fysiikan tunti oli klo 11.45-12.30. Hain 
takin luokan vierestä ja vaihdoin kengät. Pelasimme koulun pihassa jalkapalloa ja heitimme keihästä [opettajana 
Kalevi Pulkkanen, lue Mato (Markku) Valtosen muistoja Pulkkasesta, Seija-tätini mies Elja Seppälä tunsi Kalevi 
’porkkana’ Pulkkasen]. Tunti loppui klo 13.30. Kävin Rikun, Karin ja Iiron kanssa kirjakaupassa, jonne Riku jäi kun 
lähdimme kolmistaan kävelemään. Iiro erosi joukosta, koska hän meni kai Urheilu-Saariselle hakemaan Mopen, 
jonka hän ajoi heille. Kävimme vielä Karin kanssa Tuomitalon kirjakaupassa. Kari lähti Rautatienkatua ylös ja minä 
menin Veskun pysäkille ja menin klo 14.05-14.30 Lehtimäellä kotiin. Veksi tuli myös kyytiin
myöh. Viljanen tuli samaan aikaan Nastolaan. Kotona menin ylös ja klo 14.40-14.55 luin
lehden alhaalla. Tulin ylös tätä kirj. Klo on nyt 15.14. Klo 15.15-15.25 olin alhaalla syömässä.
Tulin ylös, täällä kuuntelin mankkaa, klo on nyt 16.43. Kuuntelin uutiset ja 17 lähdin alas
mankan kanssa. Klo 17.15-17.30 nauhoitin Beatlesien esityksiä TV:n viritysmusiikista.
Kuuntelin samalla hiljaisella olevalla radiolla Markku Sopasen pop-säveliä. Tulin ylös klo
17.30. Klo 17.30 kävin sammuttamassa alhaalla auki jääneen radion ja n. klo 17.45 olin
kahvilla. Tulin ylös. Nauhoitin yhden levyn ja klo 18 suljin radion ja aloin kuunnella
mankkaa. Klo 18.20 lähdin alas. Laitoin pyörän kumit täyteen ja lähdin kentälle. Hyppäsin
korkeutta 105 cm ja tulin kotiin klo 18.50. Ylhäällä kuuntelin mankkaa ja luin historiaa. Klo
19.00 menin TV:tä katsomaan. Katsoin sitä klo 19.30 saakka. Sen jälk. söin puuroa ja tulin n. klo 19.50 ylös. N. klo 
20 hain pyykillä olevan rva Silannon syömään. Tulin ylös Annen kanssa. Aloin laittaa muovikansia kirjojeni päälle 
ja Anne katseli fysiikan vanhaa kirjaani (kuuntelimme mankkaa). Anne lähti klo 20.45. Laitoin loputkin ja aloin kirj. 
tätä. Klo on nyt 20.54. Menin klo 20.55 alas pesemään hampaani. Kuuntelin radion rinnakkaisohjelmaa, klo 21 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK8004:584
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uutiset alhaalla ja tulin ylös klo 21.05. Täällä kuuntelin mankkaani ja klo 21.30-22.15 radiota. Kävin nukkumaan klo
22.15

7. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.55. Menin alas klo 6.40, jossa join tuoremehua ja kahvia. Tulin ylös eväiden kanssa klo 6.55. Klo on 
nyt 6.58. Kuuntelin uutiset ja klo 7.10 menin pysäkille.
Matilla pari käsityötuntia aamulla lomaa, joten hän ei
tullut pysäkille. Viljanen tuli pian ”hullun kuskin”
ajamana. Koululla olimme n. klo 7.35. Sisään pääsimme
klo 8. Rukouksessa lauloimme virttä 318. Ensin oli engl.
Sitten oli… tunti lomaa, joten hortoilimme kauppaan
(kirjakaupoissa ym.). Sitten oli saksaa. Ruokalassa soin
50 p. Makaroonilaatikkoa ja lasin maitoa. Klo 11.45-
12.30 oli biologiaa. Sen jälkeen saimme kuulla, että
historian tunti oli lomaa, joten lähdimme kaupungille. Ostin
Konetalosta 15 cm:n tyhjän kelan ja nauhan ja menimme Iiron
kanssa Vesijärven pysäkille. Iiron kanssa kävimme Käävässä.

Iiro meni Lehtarilla, minä klo
13.25-13.50 Kossilalla.
Kotona kirj. tätä, klo on nyt 14.01. Pian äiti
tuli tänne ja käski viedä Laitiselle tavaraa.
Ennen sitä kokeilin kuitenkin nauhaani.
Nauhurini taitaa olla äänityksen puolesta 1-4 rivien kohdalla epäkunnossa tai 

nauhassa on jotain vikaa, koska 1-4 rivien ääni kuuluu paljon hiljaisempana kuin 2-3 rivien. Klo 14.15-14.25 vein 
tavarat ja tulin tak. Kokeilemaan, mutta ei se vain kuulunut. Lopetin kokeet tuloksettomina n. klo 15.45. N. klo 16 
jälk. aloin taas kokeilla. Klo 16.40 menin alas. Siellä söin leipää, lueskelin lehteä ja kuunnellen radiota. Tulin ylös 
klo 17.05. Kuuntelin ylhäällä radiota ja raplasin mankkaa. Klo 17.45-17.55 olin alhaalla syömässä. Ylös tultuani 
aloin kuunnella mankkaa. Klo on nyt 18.06. Kuuntelein ja kuuntelin myös radiota, josta nauhoitin levyn, mutta 
otan sen pois koska se tuli huonosti. Klo on nyt 19.00 Things we saidin soidessa. Aukaisin radion ja aloin laittaa 
maantiedon kirjaan kansia. Klo 19.10 suljin radion. Aloin kuunnella pian mankkaa ja tehdä kotitehtäviä. N. klo 
20.10 Anne tuli tänne ja antoi minun puhaltaa pun. Muovipulloon. Suljin mankan, n. klo 20.55 tehtyäni läksyjä 
lähdin alas, siellä olivat Virtasen Erkki ja hänen vaimonsa. Join alhaalla kahvia ja katsoin TV:tä (suljin klo 21.35, 
olin auk. Klo 21.15). Nauhoitin heidän puheitaan kunnes he lähtivät klo 22.20. Klo 22.25 menin alhaalla käymään. 
Tulin ylös pian ja kävin nukkumaan klo 22.30.

8. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.25 ja nousin klo 6.30. Menin alas klo 6.35. Siellä
pesin kädet ym. ja tulin ylös klo 6.40. Lankkasin kengät ja penin
alas klo 6.45. Mentyäni alas join siellä 2 kuppia kahvia ja tulin 2
min. jälk. 6.50 ylös. Klo on nyt 6.55. Kävin pesemässä hampaat
ennen klo 7. Isä lähti viemään Mattia ja minua Lahteen, koska hän
meni huoltoon [ei isä, vaan auto] klo 7.30. Iiro tuli kyytiin
tienhaarassa lähtiessämme klo 7.10. Koululla olimme siis klo 7.30. Menimme Iiron kanssa luokkaan. Rukouksessa 
klo 8.05-8.15 lauloimme virttä 106. Sitten oli ruotsin tunti. Sen alussa tuli myös rehtori ovelle (Luuli, että oli hänen
tuntinsa). Oli kielioppitunti. Sen jälk. oli fysiikkaa (Laitoin kiertämään lapun, jossa oli M. Nikkasen vitsejä). Sitten 
oli suomea (sama lappu kiersi luokassa). Ruokatunti klo 11.00-11.45. Saimme muuten fysiikan tunnin jälk. 
ruokaliput ( ja maito-). Minun maksoi 18 mk 70 p. Maksoin Haaralle seur. tunnin alussa eilisen ruoan (olin syönyt 
hänen rahallansa) ja ruokatunnilla ostamani Hopeatoffeeen. Saksaa oli sitten ja sitten uskontoa ja sitten aljaa 

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


(revin huulta reksin kanssa: ”Niinhän meille lauantaina selitettiin” [mikä lie kyseessä]). Tunnin loputtua klo 14.30 
Iiro meni ostamaan ”pilsan” kirjan, mutta ei kerinnyt. Kossilassa siis menin 14.40-15.05. Tultuani ylös ja 
vaihdettuani vaatteet menin alas, jossa luin lehden ja söin Corn flakesia ja tulin ylös klo 15.30. Äiti kävi täällä. Sen 
jälk. kirj. tätä, klo on nyt 15.48. Klo 15.50 aloin soittaa mankkaa. Klo 16.00-17.05 soitin yhden rivin [eli raidan 
alusta loppuun] ja kuunnellessani puhaltelin muovipulloja. Klo 16.50-16.55 kuuntelin uutiset ja klo 17.05 laitoin 
taas radion auki. Pian klo 17.10 alkoi kevyen musiikin konsertti (kesti klo 18 saakka). Nauhoitin siitä 9 sävelmää. 
Sitten menin alas kahville (2 kuppia), rva Silanto oli myös (oli meillä pyykillä). Klo 18.05 lähdin Peltoselle. Siellä oli 
Marjatta, Erkki ja Jarmo. Luin Pop -65:ää ja Suosikkia ja katselimme TV:tä. Klo 19 lähdin kotiin. Pihassa vediin 6 
leukaa. Tulin ylös kuuntelemaan radiota. Suljin klo 19.10 ja aloin kuunnella mankkaa, klo on nyt 19.14. Aloin pian 
tehdä läksyjä, klo 19.40-19.50 olin syömässä (myös rva Silanto). Klo on nyt 20.01 The end of the worldin soidessa.
Klo 20.10 menin alas ja n. klo 20.15 ulos. Siellä juoksentelin mm. asemalla käyden. Tulin kotiin klo 20.45. Tulin 
Annen kanssa tänne. Täällä kuuntelimme mankkaa ja pamisten kaikenlaista. Lähdimme alas klo 21.15. Siellä pesin 
hampaat ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 21.35. Täällä kuuntelin mankkaa, kirj. tätä ja klo 21.45 aloin lukea läksyjäni.
Klo on nyt 21.43. Suljin mankan pian nauhan loputtua. Anne tuli tänne joten lukemisesta ei tullut mitään. Laitoin 
Beatlesien... kuvat                              elefanttikuvan yläpuolelle [seinällä]. Aloin klo 22.05 Annen lähdettyä lukea 
läksyjä. Kävin sen jälk. alhaalla ja kävin nukkumaan klo 22.25.

9. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.25 ja nousin klo 6.30. Menin alas klo 6.35. Join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Menin alas klo 6.55. 
Siellä pesin hampaat aloin pyytää 76 mk 50 p, mutta en saanut, vaan aloimme väittää mihinkä olen käyttänyt 
rahani. Klo 7.05 menin ylös ja pian pysäkille. Iiro ja Masa olivat jo siellä. Auto tuli vähän ennen klo 7.15. Olimme 
koululla klo 7.35. Klo 8 menimme taas sisään. Rukouksessa klo 8.05-8.15 lauloimme
virttä 318. Sitten oli pilsaa [biologia]. Se kesti 9.05 saakka. Sitten engl. ja sitten saksaa
(oli ens. kertaa kirjat mukana). Ruokatunnille pääsimme klo 11.00. Ruokalassa oli
ruokana hernekeittoa (Iiro ei syönyt). Ruokatunnilla kävimme Nakulla (tuhlasin 20 p) ja
olimme harjulla. Klo 11.45-12.30 oli jommaa. Sitten fysiikkaa ja sen jälk. suomea.
Pääsimme kotiin klo 14.30. Iiro osti linja-autoasemalla jäätelöä ja kerkisi juuri ja juuri
klo 14.40 lähtevään Kossilaan. Olin kotona klo 15.05. Menin alas vaihdettuani vaatteet.
Luin lehden ja tulin klo 15.30 ylös kirj. tätä. Klo on nyt 15.43. Alhaalla söin Corn flakesia
ja tulin ylös klo 16.25. Aloin kuunnella mankkaa. Klo 16.40 kävin kaupasta hakemassa
vihkoja. Klo 16.50 auk. radion, klo on nyt 16.52. Kuuntelin radiota. Sieltä tuli klo 17.15-
18.00 Markku Sopasen pop-säveliä )USA:n Ten top (1. Help, The Beatles). Äänitin
monta levyä. Klo 18.05 menin ulos. Hyppäsin kentällä seivästä 200 cm (En yrittänyt
korkeammalta). Tulin kotiin klo 18.30. Menin ylös. Kuuntelin mankkaa ja tein läksyjä.
Klo 18.50-19.00 olin kahvilla. Tulin ylös. Täällä soittelin mankkaa ja kuuntelin muuten
uutiset klo 19.00-19.10. Luin läksyjä kuuntelun lomassa. Lopetin klo 19.45 ja aloin kirj.
tätä. Klo on nyt 19.50. Klo 19.55 aloin lukea läksyjä kuunnellen mankkaa. Klo 20 jälk.
menin alas syömään kalakeittoa. Tulin ylös klo 20.20. Tein edell. läksyjä. Klo on nyt
21.12 jolloin lähdin alas. Pesin hampaat, katsoin TV:tä, luin Veikkaajaa ja tulin ylös klo
21.45. Luin läksyjä ja klo 22.15 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.20.

10. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.35. Loikoilin vielä hiukan sängyssä. Olin alakerrassa 2 min. jälk. 7.40. Join kahvia ja tulin ylös klo 7.50.
Auk. radion ja kirj. tätä, klo on nyt 6.54. Klo 6.55 menin alas. Tulin ylös otettuani eväät. Ylhäällä kuuntelin uutiset 
ja lähdin pian pysäkille, jossa olin klo 7.10. Siellä oli jo Iiro, Peltolan likka, Simo Hirvonen ja Masa. Siinä oli taas se 
tämän syksyn uusi kuski. Seisoimme linja-autoasemalla 15 min, joten olimme koululla klo 7.50. Pääsimme sisään 
klo 8. Rukous oli klo 8.05-8.15. Sen piti joku 27-v. Mies. Lauloimme vir, 318. Sitten oli engl. Annoimme Olkkoselle 
kirj. (75 sanaa). Riku ei ollut tehnyt, joten hän joutui tekemään lauantaiksi 150-sanaisen. Sitten oli piirustusta 
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(piirustusluokassa) ja sitten suomea ja sitten uskonnontunti, jonka pitivät aamuhart. pitäjä
ja yks’ toinen. Kyselimme heiltä kaikenlaista. Ruokatunti oli klo 12.00-12.45. Olimme
tunnilla harjulla. Sitten oli ruotsia. Pääsimme sieltä klo 13.30. Menimme Radiomäelle, jossa
hyppäsimme korkeutta (minä 130 cm), hyppäsimme kolmiloikkaa (minä 9,3 m) ja
juoksimme 400 m (minä 1 min 3 sek eli 63 sek). Menimme kirjakauppaan päästyämme
tunnilta klo 15.20. Sitten mneimme ostamaan Kauppakulmasta Iiron kanssa King-Colat.
Oheisena yht. laskumme. Sitten ostin vielä 60 p jäätelön. Menimme kotkalaisella klo 15.45-
16.10. Menin ylös. Vaihdoin vaatteet ja menin alas lukemaan lehdet ja tulin ylös klo 16.35.
kuuntelin radiota.
Aloin kirj. tätä klo 16.40. Klo on nyt 16.59. Anne tuli pian tänne. Lähdin
ulos klo 17.05. Heitin vähän keihästä ja riitelin… keihäästä. Klo 17.30
lähdin Annen kanssa Laakkoselle, missä Anne otti verryttelypuvun mitat.
Tulimme kotiin klo 17.45. Menin ylös klo 17.53. Klo on nyt 17.58 radion
soidessa. Klo 18.05 menin alas. Join siellä kahvia. Myös rva ja Kirsti Silanto.
Katsoin myös TV:tä klo 18.15-18.25. kuunelin ylhäällä radiota jonka aikana
kävin kerran alhaalla. Menin alas klo 18.36. Katsoin TV:tä 19.00 saakka ja
kuuntelin radiota 19.10 saakka. Menin ylös klo 19.15. Täällä kuuntelin
radiota, mankkaa ja tein läksyjä. Klo 20.10-20.25 olin alhaalla syömässä. Pesin myös
hampaani. Klo on nyt 20.29. Klo 20.30 aloin tehdä läksyjä. Ko 21.00-21.15 olin katsomassa TV:stä Connieta ja 
Walteria. Tulin ylös kuuntelemaan Kaleidoskooppia. Tein läksyjä klo 22.20 saakka, jolloin lähdin alas. Kävin 
nukkumaan klo 22.05

11. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Menin alas ja join kahvia kupin, tulin ylös klo 6.50,
menin alas klo 7.05 ja 7.10 pysäkille. ”Hullun kuskin” ohjaama Viljanen
saapui n. klo 7.15. Viljanen sökähti Levolla ja jaksoi vaivoin tulla
kaupunkiin (vaihdelaatikossa oli kai jotain vikaa). Menimme sisään klo
8. Klo 8.05-8.15 oli aamuhartaus. Olin ottanut kirjan mukaan joten
pääsin suoraan fysiikan luokkaan. Meiltä kerättiin ruokalipukkeet. Sitten
oli historiaa ja sitten aljaa. Söimme kaalilaatikkoa päästyämme
ruokatunnille klo 11. Kävimme myös sen jälkeen luokassa ja sitten
Nakulle. Saksan tunnin jälk. (11.30-12.15) oli piirustustunti. Pääsimme
kotiin klo 13.15. Menimme Iiron kanssa klo 13.25-13.50 Kossilalla kotiin.
Kotona meni ylös vaihtamaan vaatteet ja menin alas. Siellä etsin lehteä,
mutta en löytänyt. Söin Corn flakesia ja tulin ylös klo 14.35 lukemaan
Katsoa. Menin saunaa lämmittämään klo 15.10. Sytytin klo 15.30. Tulin ylös klo 15.35. Kirj. tätä, klo on nyt 15.51. 
Menin saunalle klo 15.52. Tulin tänne klo 16.00. Aloin kuunnella pop-säveliä. Äänitin siitä muutaman levyn. Klo 
16.30 lisäsin saunalla. Klo on nyt 16.48. Klo 16.50 menin alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 16.55. Aloin kuunnella 
sekä Euroopan Cup -ottelua yleisurheilussa sekä välillä toivottuja (nauhoitin siitä). Klo on nyt 18. Klo 18 lähdin 
alas. Etsin lehteä ja katsoin TV:tä ja kuuntelin radiota. Menin ylös klo 18.30, mutta n. klo 18.35 taas alas ja klo 
18.50 ylös. Muut lähtivät saunaan klo 19. Minä menin alas vähän sen jälk. Tulin ylös klo 19.10. Klo on nyt 19.38. 
Lähdin n. 5 min. kuluttua saunaan. Tulin pois ylös klo 20.10. Menin alas syömään klo 20.20. Sen jälk. katsoin TV:tä 
ja tulin ylös klo 20.43. Klo 20.45 lähdin alas katsomaan TV:tä klo 21.43 saakka. Pesin myös hampaat uutisten 
aikana. Ylhäällä loikoilin klo 21.51 saakka kuunnellen mankkaa. Siis klo 21.51 aloin kirj. tätä, klo on nyt 21.55 Tell 
me:n soidessa. Luin lehteä ja kuuntelin mankkaa (suljin klo 23.05). Kävin alhaalla sen jälk. Luin vielä ja kävin 
nukkumaan klo 23.55.

12. päivä (sunnuntai)

https://www.youtube.com/watch?v=CX58ct9uZz4
https://www.youtube.com/watch?v=CX58ct9uZz4


Heräsin klo 8.50 ja nousin klo 9.05 syötyäni äidin aamulla tuoman Siestan, klo on nyt 9.05. Klo 9.10 lähdin alas, 
klo 9.20 menin ylös. Luin vielä lauantain lehden, joka löytyi aamulla. Klo 9.35 menin alas. Siellä luin sunnuntain 
lehden, join kahvia ja tulin ylös klo 10. Aloin kuunnella mankkaa, klo on nyt
10.06. Päällystin pian engl. harj. Kirjani muovilla, klo on nyt 10.20 Johnnyn
laulaessa ”Tunti vain”. Äiti, isä ja Anne lähtevät n. klo 10..40 sieneen. Minä
kuuntelin mankkaa ja lueskelin. Klo 12.05-12.40 olin alakerrassa. Siellä
ollessani Rämön Tuula olisi tullut kauppaan, mutta kaupan ovi oli lukossa.
Täällä lueskelin lehtiä, jonka aikana Seppäsen Jorma olisi tullut kaupaan. Klo
14.10 he tulivat sienestä. Laskin vähän jomman laskuja ja kirj. tätä, klo on nyt
14.18. Kuuntelin mankkaa ja klo 14.27 lähdin alas syömään. Tulin ylös klo
14.35. Lähdin alas laitettuani tossut jalkaan. Menin ulos. Siellä kävin pyörällä
kentällä ja tulin ylös klo 14.40. Täällä luin ja kuuntelin radiota. Klo 15.18
lähdin alas. Tulin ylös 15.35 katsottuani vähäm TV:tä. Täällä kuuntelin
mankkaa, n. klo 15.52 aloin tehdä läksyjä. En kyllä tehnyt muuta kuin katsoin
mitä olisi tehtävä. Klo 16.00 aukaisin radion ja melk. Heti sen jälk. menin
syömään. Tulin ylös klo 16.20. Kuuntelin radiota ja loikoilin. Klo 16.25 aloin
myös kuunnella mankkaa. Klo on nyt 16.28. Klo 16.30 aloin tehdä läksyjä.
Tein niitä Cup-kilpailuja kuunnellen kunnes klo 18.15 lähdin alas katsomaan
TV:tä. Tulin ylös klo 18.30. Laitoin tossut ja ajoin kentälle. Klo 18.45 hain
veryttelypuseron. Sitten olisin ajanut Harrin pyörällä, mutta en saanut. Näin
Riitan ja Seijan myös, klo 19.25 lähdin kotiin. Kuuntelin mankkaa ja laskin
fysiikan laskuja. Klo 19.40-19.48 olin kahvilla. Tulin ylös taas kuuntelemaan
mankkaa ja laskemaan laskuja, jotka sain lasketuksi klo 19.55. Klo 20.03
lähdin alas pesemään hampaita. Tulin ylös klo 20.06 ja laitoin tossut jalkaan
ja lähdin ulos. Tulin kotiin juoksenneltuani klo 20.25. Täällä voimistelin ja
vaihdoin veryttelypuvun kuunnellen mankkaa. Klo on nyt 20.37. Klo 21.20 menin alas. Tulin ylös klo
21.35. Auk. mankan ja aloin tehdä läksyjä. Sitä ennen kuitenkin laitoin kirjan kansien päälle [olin kirj.
’alle’] muovia. Klo on nyt 21.37. Anne oli ollut minua vintissä [huoneessani oli vinttikomero] piilossa ja
ihmettelin kovasti hänen ilmestymistään. Klo 21.55 aloin lukea läksyjä. Muuten klo 21.50 suljin
mankan ja aloin kuunnella radiota. Sammutin radion klo 22.25 ja kävin alhaalla, jonka jälk. kävin
nukkumaan klo 22.30.

13. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Menin alas jossa join kahvia ja tuoremehua. Sain viikkorahat ja 2 min. ennen klo 6.50
liukenin tänne ylös eväiden kanssa, klo on nyt 6.53. Kuuntelin myös uutiset ja klo 7.06 menin alas.
Menin klo 7.10 pysäkille ja pian auto tulikin, jota ohjasi se tämän [viime] kevään tulokas. Auto oli
asemalla klo 7.35. Seisoi siellä ja oli koululla klo 7.50. Sisään pääsimme tavall. aikaan. Rukouksessa
laul. v. 163… hartauden jälk. reksi käski meidän laulaa uudest. 1. säkeistön. I tunnilla oli engl. II aljaa ja
III jommaa, 10 min ennen tunnin loppumista yksi jutteli kahdestaan Rikun kanssa. Sanoi: ”Mitäs olet
juonut tänä aamuna?”. Riku vastasi: ”2 kuppia kahvia.” Silmät Rikulla harittivat varmaan sen takia että
oli käynyt illalla nukkumaan klo 03. Ruokatunnilla klo 11.00-11.45 söimme tietysti ja sitten Nakulta 3
tikkaria (a 5 p). Sitten oli fysiikkaa, jolta mm. minä myöhästyimme. Sitten heitimme alakentällä
keihästä. Ja pelasimme jalkapalloa. Heitin 24 m 700 g keihästä. Klo 13.30 päästyämme tunnilta
menimme tavall. Tapaan linja-autoasemalle, josta Lehtimäki lähti klo 13.45. Myös Jussi [JuhaniBask]
tuli. [Kuvat alla: Koulu v. 1968, toisessa linja-autoaseman seutu. Kuvat kaapattu t  ästä elokuvasta  ].
Oli kirkolla klo 14.10 matkalla Pajulahteen. Kotona vaihdoin yläkerrassavaatteet  ja menin alas klo
14.25. Luin lehdet ja söin hiutaleita ja tulin ylös klo 15.05. Klo on nyt 15.17. Kuuntelin mankkaa ja
puuhasin kaikenlaista. Muuten sain tänään Kari Haaralta Dynamolla [kohokirjoitinlaite] tehdyn

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_911433
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_911433
https://www.youtube.com/watch?v=3BKax0xAyFE
https://elavamuisti.fi/aikajana/siesta-suklaamainos


nimikirjoitukseni. Klo 16.40 lähdin ulos. Vetelin leukoja rekkitangossa. Näin silloin Erkin, jonka käskin tulla meille 
tänään 17.30-18.00 maissa. Tulin sisään klo 16.50 käytyäni kentällä, klo on nyt 16.53. Vähän ennen klo 17 menin 
alas mankan kanssa. Minun piti lähteä Uudestakylästä hakemaan pyörällä 9 tölkkiä maitoa, mutta sanoin, että 
lähden puolen tunnin kuluttua. Nauhoitin yhden Beatleksen viritysmusiikista ja myös radiosta alhaalla. Tulin ylös 
klo 17.30 ja sain tietää että Matti oli lähtenyt hakemaan maitoa Sipilästä [radan takana]. Nauhoitin ylhäällä ja klo 
18.10 hain mankan kannen alhaalta. Klo 18.15 menin alas. Katsoin Tvtä ja join 2 kuppia kahvia. Tulin ylös n. klo 
18.35. Käskin parvekkeelta Erkin tänne klo 18.40. Lupasi tulla vaihdettuaan housut. Erkki tuli klo 18.50. Täällä 
kuuntelimme mankkaa, klo 20.10 hän lähti juuri kun puhelin soi.. Kari Haara siellä vain kyseli läksyjä. Klo on nyt 
20.14. Klo 20.15 menin alas. Söin siellä kolme kuppia vaniljavanukasta ja sen jälk. menin ylös n. klo 20.20. Otin 
veryttelypuseron ja menin alas, jossa laitoin tossut jalk. Ja menin ulos. Heitin kiven Peltosen ikkunaan, mutta 
Marjatta sanoi, että hän oli tulossa ulos. Juttelimme rappusilla Erkin kanssa kaikenlaista ja klo 20.35 lähdin lenkille
aseman luo. Tulin kotiin klo 20.55. Ylhäällä voimistelin vähän, pyyhin hikeä ja menin alas pesemään hampaat. 
Tulin ylös klo 21.03. Muuten meillä ovat rva ja hra Nurmi kylässä. Klo on nyt 21.10. Klo 21.14 lähdin alas. Tulin ylös
klo 21.35 katsottuani uutiset. Kuuntelin illalla mankkaa ja luin läksyjä. Kävin klo 22.25 alhaalla ja kävin nukkumaan
klo 22.26.

[Hukkasin kai tämän ja löysin myöhemmin, koska olin hankkinut uuden. K. Vuorelma väärennös, 
ks. 13.11. Teiniliitto]

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


 

14. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Menin alas, jossa join tuoremehua ja 2 kuppia kahvia
ja tulin ylös klo 6.50. Aloin kuunnella radiota. Klo 7.05 menin alas ja klo
7.10 pysäkille. Siellä oli jo Iiro, Masa sekä Peltolan likka. Auto oli sama
vanha paska kuin eilen. Ei tavall. Sisu vaan nyt Volvo. Auto oli asemalla
klo 7.35. Seisoi vähän aikaa ja oli koululla klo 7.50. Aamuhart.
Lauloimme v. 297. Sen piti Puolakka. Lauloimme taas sen jälk. reksin
käskystä. Ens. tunti oli engl. Opettaja oli tuonut tunnille engl. ja am.
rahoja, joita katselimme. Sitten oli ruotsia ja sitten sakasa.
Ruokatunnilla klo 11.00-11.45 söimme perunaa ja kaalikääryleitä ja
sitten menimme istuskelemaan kiville harjulle. Sitten oli pilsaa. Pääs.
Kotiin klo 13.30. Kävelin Karin, Rikun ja Iiron kanssa Uudenmaankatua
pitkin ja sitten Kari erkani. Jatkoimme 3:taan Viiskulmalle saakka. Riku
istui kadulla odottaessamme (Iiro ja minä) Lehtaria. Se tuli klo 14.05. Olin kotona klo 14.30. Menin ylös 
vaihtamaan vaatteet. Menin alas lukemaan lehden ja olin sen jälk. ylhäällä klo 14.50-15.00, jolloin hain kaupasta 
viivottimen ja vihkon. Tulin ylös kirj. tätä. Klo on nyt 15.19. Pian päätin lähteä pyörällä Villähteelle, Baskille [Erstan 
kartano], jonne Kari Haara tulisi myös sekä Iku (Iiro). Menin alas n. klo 15.35. Klo 15.40 lähdin ajamaan. Olin 
perillä n. klo 16. Ensin tuli yksi kotkal. Sitten II ja vielä III, jonka jälk. menin Baskin pihaan, jossa Haara jo olikin. He 
lähtivät pian kivääreineen mopolla. Minä sotkin syköllä perässä. Siellä ammuimme 3 lauk. Pihalla olevaan hirveen 
ja 3 liikkuvaan. Minä ammuin sarjan sekä Jussin että Karin kiväärillä. Siellä kävi myös hra Bask n. klo 17. Ampui 
myös. Lähdimme pois n. klo 17.55. Olin kotona klo 18.15 jälk. Menin ylös vaihtamaan housut ja kävin alhaalla. 
Muuten mennessäni sinne isä näki minut tullessaan Lahdesta. Kotona aloin n. klo 19.30 tehdä läksyjä klo 20.00 
saakka radiota kuunnellen. Klo 20.35 lähdin alas. Siellä join 2 kuppia kahvia ja klo 20.50 hain hammasharjan ja 
pesin hampaat. Tulin ylös klo 20.55. Sen jälk. putsasin kassini ja kastelin huoneeni liivian. Klo 21.15-21.25 olin 
katsomassa uutiset. Sen jälk. tein läksyjä klo 22.10 saakka. Klo 22.12 kävin alhaalla. Tultuani ylös käänsin vielä 
ruotsia ja kävin nukkumaan klo 22.26

Katso 15.9.-65 N:o 6:sta

Päiväkirja n:o 6

N:o 6 otettu käyttöön 15.9.-65 klo 15.50
15.9. (keskiviikko)

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4902
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4902
https://www.nastola.fi/index.php?mid=56


Nousin klo 6.40 herättyäni 2 min. aik. Menin alas jossa join kupin kahvia. Tulin ylös klo 6.50 jälk. Menin alas klo 
7.05 ja pysäkille klo 7.10. Siellä oli jo Peltolan
likkakin, Iiro ja Masa. Autona oli Volvo ”hullun
kuskin” käsissä. Se oli koululla klo 7.35. Menin Iiron
kanssa luokkaa, Ensin oli rukous, jonka piti
Holopainen. Siten ruotsia ja sitten piti olla fys.tunti
omassa luokassa, mutta pidimmekin sen -
fys.luokassa. Sitten oli suomea ja sitten klo 11.00-
11.45 [ruokatunti]. Syötyämme Kari, Iiro ja minä
lähdimme luokkaan. Hain saksan kirjan ja menimme
harjulle. Sitten oli saksaa, sitten uspaa [uskontoa] ja
sitten aljaa. Iiro laittoi muuten tänään viivoittimeni
pulpettiin yhteen väliin. En saanut
sitä pois muuten kuin niin että se
halkesi. Iiro antoi minulle 25 äyriä
ja lupasi maksaa huomenna 10 p.
Annoin Karille tänään 2 mk 50 p
että ostaisi minulle ruotsin
perussanaston. Klo 14.30
pääsimme koulusta. Menimme
Iiron kanssa 14.40-15.05 Kossilalla.
Kotona vaihdoin housut ja menin
alas. Tulin ylös klo 15.25 luettuani
lehden. Loikoilin sängyssä ja klo
15.35-15.50 nukuin. Klo 15.50-
16.00 kirj. tätä. Klo on nyt 16.01.
Loikoilin sängyssä. N. klo 16.10 äiti
toi minulle karamelliä. Loikoilin
edell. kunnes klo 16.45 auk. radion.
Klo 16.55 menin alas, jossa söin
Corn flakesia. Tulin ylös klo 17.10
lukemaan Aku Ankkaa. Klo 16.25
kävin alhaalla syömässä pari
Coldrexiä koska minulla on kova
yskä. Tulin ylös klo 17.30. Äiti tuli
ennen klo 17.50 käskemään
kahville. Klo 17.50-17.55 olin
kahvilla. Tultuani ylös kuuntelin
täällä mankkaa. Klo 18.15-19.00
olin TV:tä katsomassa. [18.15
Uutiset, Mainos-TV – 18.30
Spedevisio]. Ylhäällä kuuntelin
radiota ja klo 19.05 aloin tehdä
läksyjä. Kuuntelin radiota vielä
vähän aikaa ja sitten aloin
kuunnella mankkaa. Klo 20.20-
20.30 olin syömässä. Tultuani ylös
kuuntelin mankkaa ja tein läksyjä



(klo 20.45 saakka). Klo 20.45 lähdin alas. Pestyäni hampaat tulin ylös klo 20.50. Täällä kuuntelin vähän mankkaa ja 
klo 21 aloin kuunnella ohj. 8 kärj. N. klo 21.05 aloin lukea läksyjä. Kuuntelin radiota kunnes klo 22.10 kävin 
alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.23

16. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.30 ja nousin klo 6.35.
Menin alas klo 6.40. Siellä join kupin
kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Loikoilin
sängyssä ja kuunelin radiota, klo on
nyt 6.59 (nousin sängystä). Klo 7.05
menin alas ja klo 7.10 pysäkille. Siellä
oli jo Peltolan likka ja Masa. Iiro tuli
samaan aikaan kuin minä. Autoa ohjasi
”hullu kuski”. Auto oli se vanha Volvo.
Pääsimme Iiron kanssa sisään vasta klo
7.50 oltuamme sitä ennen koululla 10
min. Aamuhart. Piti mm. laulaa 528. Sen jälk. harj. laulua, joka kesti yli klo 8.20.
Ensin oli pilsaa, sitten engl. Ja sitten saksaa. Ruokatunti oli klo 11.00-11.45. Olin
muuten ruokatuntia ennen olevat välitunnit sisällä. Pyysin Leskiseltä lupaa, koska
minulla oli kurkku kipeä. Kari samoin oli ilman lupaa. Syötyämme menimme harj.
heittelemään keihästä. Ruokatunnin jälk. oli jommaa ja sitten fyssaa. Seur.
välitunnin olin sisällä. Kopsasin mm. suomen harj. jonka olin unohtanut. Pääs.
Kotiin klo 14.30. Menimme asemalle. Riku pääsi ilmaiseksi Viiskulmalle. Rajala oli
myös mukana (5 A lk). Auto lähti klo 14.40. Olin kotona klo 15.05. Vaihdettuani
vaatteet menin alas, jossa söin hiutaleita ja luin lehden. Tulin ylös klo 15.25. Aloin
kirj. tätä ja kuunnella radiota. Klo on nyt 15.38. Klo 15.50-16.35 tein ruots. harj.
Klo 16.42 lähdin alas, klo 16.45 menin ulos, jossa vetelin muutam. leukoja. Tulin
ylös klo 16.48. Kuuntelin uutiset ja klo 16.55-17.10 oli pyörällä ajelemassa kentällä. Tulin ylös radiota 
kuuntelemaan, josta klo 17.15 alkoi Markku Sopasen Pop-sävel -65, luin myös läksykirjojani, klo on nyt 17.49. Klo 
18.05-18.10 olin alhaalla. Ylhäällä nauhoitin 1 levyn ja menin alas klo 18.20. Siellä katsoin uutisia ja join 2 kuppia 
kahvia. Tulin ylös klo 18.35. Äiti, isä ja Anne lähtivät johonkin joulunäyttelyyn [sic]. Pari min. sen jälk. tuli Katri 
Minkkinen tänne. Olisi maksanut laskunsa. Ylhäällä kuuntelin radiota sekä mankkaa. Kävin myös alhaalla sekä 
laitoin mikrofonin riippumaan portaisiin erääseen paikkaan. Laitoin mankan valmiiksi nauhoitusta varten, koska 
Katri lupasi tulla käymään n. 1 t. päästä (meni Marjatalle). Klo on nyt 19.42. Klo 19.50 kävin alhaalla, jonka jälk. 
aloin lukea läksyjä. Äiti ja muut tulivat klo 20.25. Äiti huomasi, että olin laittanut mikin rappusiin. Klo on nyt 20.34.
Jatkoin läksyjen lukua. Klo 20.40 kävin alhaalla ja klo 20.45-20.54 syömässä. Katselin edell. läksykirjoja ja katselin 
ulos. Klo 21.20 menin alas katsomaan TV:tä ja pesemään hampaat. Tulin ylös n. klo 22.05. Kävin nukkumaan klo 
22.25. Klo 22.15 kävin muuten alhaalla.

17. päivä (perjantai)
Heräsin itsestään klo 6.25. Nousin klo 6.30. Menin alas klo 6.35. Klo soi näihin aikoihin. Join tuoremehua 
(omenoista tehtyä) ja kahvia. Tulin ylös klo 6.45. Klo on nyt 6.48. Klo 6.50-6.55 olin alhaalla. Hain ylhäältä [?] ja 
hain narulta mm. puseroni. Tulin ylös klo 6.58. Täällä kuuntelin jälleen radiota. Lähdin alas klo 7.05. Pian menin 



pysäkille. Auto tuli pysäkille klo 7.15. Sitä odott. Ville, Peltol. Likka, Iiro, Masa ja minä. Auto seisoi vähän aikaa 
asemalla ja oli klo 7.40 koululla. Menimme Iiron kanssa sisään (myös Jussi). Klo 8.00 menimme sisään.

  Opettajia keskikouluni aikana

Lukion aikaisia opettajia. Ylärivi: 3. vas. Toimi Helatie (hist.), 5. vas. Kalevi ’porkkana’ Pulkkanen (liikunta), 6. vas. 
Markku Sumanen (matem.). Keskirivi: 1. vas. Pekka Simula (rehtori), 2. vas. Ensio ’pihvi’ Lindström (engl.), 7. vas. 
Raimo Olkkonen (engl.) Eturivi: 1. vas. Kyllikki Leskinen (maant.), 3. vas Eira Rämö (fys.), 8 vas. Pirkko Niskala 
(kuv.taito)



Rukouksen jälk. oli engl. Sitten piir. Sitten suomea ja sitten uspaa. Muuten suomen tunnilla kuuntelimme levyltä 
kun Yrjö Jyrinkoski [kävi myös esiintymässä koululla] luki Seitsemää veljestä. Syötyämme menimme Nakulle (sitä 
ennen saimme tietää, että emme mene Radiomäelle). Sen jälk. menille harjulle. Klo 12.45-13.30 oli ruotsia. Sitten 
olimme kentällä alhaalla, jossa heitimme kiekkoa (minä 24 m) ja heitimme keihästä ja pelasimme jalkapalloa. 
Pääs. Klo 15.15. Menimme asemalle 3:taan (Jussi, Iiro ja minä). Menimme klo 15.20-15.45 Lehtarilla (Virtasen kuski
ajoi). Menin ylös ja täällä kuuntelin radiota ja kirj. tätä. Rva ja Kirsti [Silanto] olivat juuri siivonneet huoneeni. Klo 
on nyt 16.03. Klo 16.05 menin alas. Luin lehden ja tulin Katso-lehden kanssa ylös klo 16.20. Täällä luin sitä ja 
kuuntelin radiota. Klo 17.00-17.15 vein Keski-Liikkeen [kirkkoa vastapäätä] luokse Hyytiäisen rva:lle paketin (Riitta 
Hyytiäinen oli rippikoululeirillä). Täällä ylhäällä kuuntelin radiota, klo on nyt 17.20 kun alan tehdä läksyjä. Klo 
18.15 menin alas, siellä alkoivat uutiset. Alhaalla joimme kahvia (minä 2 kuppia). Äiti, isä ja Anne lähtivät Ailin 
päiville Hollolaan [Aili ja Keijo Alhanen, Keijo isän serkku ja Aili äidin sisarpuoli] n. klo 18.45. Melk. Heti sen jälk. 
Rouhiaisen Matti [asuivat radan takana] toi kananmunia. Menin ylös klo 19. Kuuntelin vähän radiota ja sitten 
mankkaa. Marjatta kävi täällä. Tein läksyjä ja vuorotellen kuuntelin sekä mankkaa että radiota. Muuten n. klo 
19.50 kävin alhaalla. Klo 21.00-21.15 olin alhaalla TV:tä katsomassa. Täällä nauhoitin Kaleidoskoopista. Klo on nyt 
22.15 jolloin lähdin alas. Siellä söin raksuja ja pesin hampaat. Tulin ylös klo 22.24. Täällä kuuntelin radiota, koska 
äiti, isä ja Anne eivät olleet vielä tulleet, klo on nyt 22.29. He tulivat klo 22.30. Nauhoitin radiosta klo 22.30 jälk. 
Kävin vähän ennen nukkumaan käymistäni alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.50.

18. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Menin alas klo 6.35, jossa join tuoremehua ja
kahvia. Tulin ylös klo 6.45. Loikoilin sängyssä ja kuuntelin
radiota. Klo 6.50-6.54 olin alhaalla. Tultuani ylös eväiden kanssa
kuuntelin täällä mm. uutiset. Klo 7.10 menin pysäkille. Siellä oli
jo Pelt. likka ja pari muuta tyttöä ja Masa. Iiro tuli myös.
Mentyämme koululle n. klo 7.40 menimme melk. Heti luokkaan.
Rukouksessa, jonka piti Harves [Helmer, pastori, uskontoa], laul.
162. Sitten oli fysiikkaa, sitten histor. ja sitten aljaa.
Ruokatunnilla klo 11.00-11.30 olimme ensin syömässä.
Menimme sitten Oskarille (minä luin saksaa yhdellä kivellä). Sen
jälk. oli saksaa, sitten piir. Pääs. Kotiin klo 13.15. Menin Iiron
kanssa klo 13.25-13.50 Kossilassa. Kotona vaihdoin ylhäällä
vaatteet ja menin alas klo 13.55. Siellä luin lehdet ja söin raksuja
ja tulin ylös klo 14.50 kirj. tätä. Klo on nyt 15.00. Täällä kuuntelin
radiota ja klo 15.07 lähdin alas ja samalla saunaa lämmittämään.
Sytytin puut uunissa klo 15.20. Pilkoin puita ja juttelin Könösen
Riston kanssa ulkona. Tulin tänne klo 15.55. Äänitin pop-säveliä. N. klo 16.15-16.20
olin saunalla. Vein vielä [?]paloja tunkioon… n. klo 16.40-16.50 olin kahvilla.
Tultuani ylös kuuntelin nauhoittamani radion uutisten alun ja radiosta lopun. Klo
17 lähdin alas. Tulin ylös klo 17.05 mankkaa kuuntelemaan, klo 17.30 aloin tehdä
läksyjä. Klo 18 muut lähtivät saunaan. Lähdin alas TV:tä katsomaan klo 18.15. Kävin
uutisten aikana n. klo 18.30 vetämässä 10 leukaa. Silloin tuli Jeremejevin hra meille.
Olisi ostanut suklaata, mutta en päässyt kauppaan. Katselin TV:tä. Anne ja Masa
tulivat ennen äitiä ja isää. Klo 19 menin ylös. Lähdin saunaan, josta tulin klo 19.30.
Täällä laitoin yöpuvun päälle ja menin alas syömään ja katselemaan TV:tä. Tulin ylös klo 20. Aloin kuunnella 
mankkaa, klo on nyt 20.09. Klo 20.10 aloin tehdä laksyjä. Kuuntelin radiosat mm. uutiset. Lähdin alas klo 21.06. 
Pesin hampaat, toin harjan ylös ja menin alas. Tulin taas vähän ennen klo 21.20 ylös. Ja klo 21.25 lähdin taas alas. 
Tulin ylös klo 21.45. Täällä kuuntelin radiota (suljin ennen klo 22.30) ja luin läksyjä. Kävin nukkumaan klo 22.40 
käytyäni ensin alakerrassa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aili
https://areena.yle.fi/1-4324197
https://www.youtube.com/watch?v=_X6UzEddtpw


19. päivä (sunnuntai)
Klo 6.00 heräsin, mutta olin
valveilla vain vähän aikaa, klo
7.30 heräsin uudestaan. Nousin
klo 7.35 ja lähdin alas klo 7.40.
Join kahvia ja tulin ylös n. klo 8.
Hain vielä alhaalta sukat ja
aloin pukeutua Seppälään [Seija
ja Elja] lähtöä varten. Klo on nyt
8.19. Klo 8.20 menin alas.
Lähdimme klo 8.25. Haimme
Leppäseltä kukkia ja olimme
siellä [Helsingissä] n. klo 10.15.
Siellä lueskelin (olin myös välillä
ulkona) ja söimme myös. Klo 14
jälk. tulivat Aino, Teuvo ja Timo Termonen. Lähtivät pois n. klo 16, koska Tepun täytyi mennä töihin [ajoi varmaan 
vielä raitiovaunua] klo 16.40. Seija, Elja, Tarja ja Ari Seppälä saattoivat meitä kun klo 16.45 lähdimme. Olimme 
kotona klo 18.25. Menin ylös. Täällä vaihdoin ylhäällä housut, kuuntelin radiota ja kirj. tätä. Klo on nyt 18.47. Klo 
18.55-19.10 olin alhaalla syömässä leipää ja maitoa sekä raksuja. Luin myös päivän lehden. Ylhäällä kuuntelin 
mankkaa klo 19.20 läht. ja tein läksyjä. Klo 20.30 pidin pienen tauon. N. 5 min. kuluttua aloin taas lukea läksyjä. N.
klo 20.45 aloin kuunnella radiota. Kuuntelin sitä klo 21.15 saakka, jolloin lähdin alas. Siellä join kupillisen kahvia, 
luin lehteä ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 21.40. Aloin kuunnella mankkaa, vaihdoin yöpuvun veryttelyhousujen 
tilalle ja klo 21.46 aloin lukea engl. Läksyjä. Kuuntelin radiota klo 22 lähtien. Kävin nukkumaan klo 22.23.

20. päivä (maanantai)
Heräsin klo 6.20 ja nousin klo 6.30. Klo 6.35 menin alas. Siellä join kupin kahvia ja     [2000 mk = 3714 € v. 2019]
tulin ylös 2 min. ennen klo 6.45. Täällä lankkasin kengät ja kirj. tätä. Klo on nyt 6.51.
Klo 6.54-7.00 olin alhaalla. Sain viikkorahan ja 2 mk ylikin eli 5 mk [eli viikkoraha n. 6
€]. Täällä kuuntelin uutiset ja lähdin pysäkille alakerran kautta [ainoa reitti ellen
sitten katon kautta olisi mennyt] suoraan pysäkille. Sinne Iironkin tuli pian [usein
viime tipassa alamäkeä pitkin juosten reppu selässä heiluen]. Hullu kuski ajoi nyt
taas Sisua, joka oli saatu korjatuksi. Olimme koululla n. klo 7.40. Menimme pian
sisään. Rukouksen piti yksi oppilas, laul. v. 298. Sitten oli engl. Ja sitten aljaa ja sitten
jommaa. Ruokatunnilla klo 11.00-11.45 menimme syötyämme Nakulle, vaikka en
ost. mitään. Sitten oli fyssaa. Tunnilla ovesta kurkisti yks’ amerikkal. Arkkitehti yhden
suomal. Kanssa. Sitten menimme Radiomäelle. Lainasin Haaran tossuja, koska hän
käytti piikkareita ja omani jäivät kotiin. Juoksimme 110 aidat (minä 21,8). Kari Haara
juoksi 17,1 ja pääsi koul. välisiin. Toiset hyppäsivät myös kolmiloikkaa (yksi Martti
Ahtiainen hyppäsi 12,35). Pääs. klo 13.25. Kävin ostamassa 2 Cottonia [1,20 mk kpl]
ja menin Viiskulman pysäkille, jonne Iirokin oli tullut käytyään Vahasella [?]. Baskin
Jussi tuli myös Vesijärv. Kulmasta. Auto oli Lehtimäen, joka lähti klo 13.45. Se meni
Pajulahteen ja me Keski-Liikkeen kohd. vähän jälk. 14.10. Kävelin kotiin, jossa olin
klo 14.25. Vaihdoin housut, menin alas lukemaan lehden. Tulin ylös klo 14.50 kirj.
tätä haettuani kaupasta pari vihkoa. Klo on nyt 15.06. Tein pian ruotsin harj. ja
kuuntelin radiota, josta nauhoitin. Klo 16.35 lähdin alas. Siellä luin lehteä ja
kuuntelin radiota ja laitoin kahviveden lämpiämään. Menin ennen klo 17.10 vetelemään leukoja ja kiepin 
riipunnasta. Tulin siis ylös klo 17.10. Rämön Tuula ja Anne olivat parvekkeella, josta ajoin heidät pois, koska aloin 
äänittää Sopasesta levyjä. Klo 18.00-18.05 olin kahvilla. Lähdin alas taas klo 18.15. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 

http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Radiom%C3%A4ki
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/11/Teuvo-Termonen.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/10/Seija-Sepp%C3%A4l%C3%A4.pdf


18.30. Katsellessani soitti hra Silanto Turusta ja käski vaimonsa tulla puhumaan kanssaan. Pian se tulikin. 
Nauhoitin hänen puhelinjuttujaan ym. Lähtivät Kirstin kanssa n. klo 19.10 jolloin kävin alhaalla ja tulin ylös 
kuuntelemaan mankkaa, Klo on nyt 19.34. Klo 19.35 aloin tehdä läksyjä mankkaa kuunnellen. Anne oli täällä 
katsellen View Masteria. Suljin mankan klo 21.10. Äiti kävi muuten myös täällä n. klo 21. Klo 21.10 jälk. luin 
ruotsia. Klo 21.22 lähdin alas. Pesin hampaat ja katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.36. Aloin kuunnella radiota ja 
tehdä läksyjä, klo on nyt 21.55. Luin vielä illalla saksaa. Kävin nukkumaan klo 22.30 käytyäni veilä alakerrassa.

21. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30 herättyäni n. 10 min. aik. Menin alas klo 6.35 missä join kupin kahvia ja tulin
ylös klo 6.40. Täällä luin ruotsia ja n. klo 6.55-7.00 olin alhaalla mm. hakemassa eväät. Täällä
ylhäällä kuuntelin uutiset ja klo 7.09 lähdin täältä pysäkille. Masa oli jo siellä. Iirokin tuli pian.
Hullu kuski ”ruovitti” taas Sisulla ja olimmekin koululla n. klo 7.35. Pääs. sisään klo 8.
Rukouksessa, jonka piti Olkkonen laul. 315. Seur. tunti olikin engl. kielioppia ja seur. ruotsia ja
sitten saksaa. Syötyämme klo 11.00-11.45 ruokatunnilla menimme Nakulle ja sieltä kiville,
harjulta menimme sitten pilsan tunnille. Seur. oli hissaa. Pääs. klo 13.30. Klo 13.45 lähtevällä
Lehtimäellä pääs. kirkolle, koska auto meni Pajulahteen. Kävelin Iiron ja ”Hennan” (Niemisen 
Helenan) kanssa Kukkakaupan kohdalle, jossa Henna erosi. Olin kotona klo 14.25. Vaihdettuani
vaatteet menin alas klo 14.30, jossa luin lehden ja söin maissihiutaleita. Tulin ylös klo 15. Täällä
loikoilin ja kirj. tätä. Klo on nyt 15.45. Tein läksyjä ja kuuntelin radiota. Klo 17.55-18.05 olin
juomassa 2 kuppia kahvia. Menin taas alas klo 18.15. Tulin ylös klo 18.30. Täällä kuuntelin
radiota ja myös nauhoitin siitä. Klo on nyt 19.09. N. klo 19.25 menin alas ja pian menin ulos
juoksentelemaan. Tulin ylös klo 19.50. Rva Silanto oli juuri lähdössä pois. Hän oli ollut jo meillä
lähtiessäni ulos. Täällä ylhäällä voimistelin ja puin yöpuvun päälleni. Kuuntelen juuri radiota kun
klo on nyt 20.05 ja alan tehdä läksyjä. Klo 20.10-20.22 olin syömässä. Pesin myös hampaat. Aloin klo 20.25 
kuunnella mankkaa ja klo 20.30 kävin läksyjen kimppuun. Klo 21.15-21.35 olin katsomassa uutiset. Ylhäällä luin 
vielä ruotsia ja kuuntelin mankkaa. Suljin sen klo 21.05. Kuuntelin uutisia ja kävin alhaalla ja kävin nukkumaan klo 
22.10. [Olin uutisfriikki jo tuolloin]

22. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.20. Nukuin vähän aikaa ja nousin klo 6.30. Menin alas, join
siellä kahvia. Ylhäällä 2 min. jälk. 6.45. Hain termoskassin komerosta ja
pakkasin kirjat siihen ja kuunnellessani radiota kirj. tätä. Klo on nyt 6.53.
Kuuntelin myös uutiset ja lähdin täältä alas ja pian pysäkille (Lähdin alas
klo 7.08). Rotta-kuski ajoi Sisua Iiron, Matin ja minun mennessä sisään.
Auto seisoi asemalla kunnes lähti klo 7.45. Sisään päästyämme klo 8 oli
rukous ja siellä lauloimme 475 Leskisen pyynnöstä (piti rukouksen). Ensin
oli ruotsia, sitten fyssaa ja lopuksi suomessa 7 velj. Klo 11 menimme
syömään. Sen jälk. Iiro, Kari ja minä menimme Karin kotiin Karjalankatu
5:een [?]. Siellä olimme klo 11.35 maissa. Jouni [?] ja Karin äiti olivat
kotona. Menimme ylös, jossa katsoimme TM:ää  ja Karin Championia
(pieni kivääri), joka maksaa n. 1000 mk. Pian lähdimme Radiomäelle
(olimme 12.30), jossa pidet. Lahden oppikoul. väl. Kilpailut. Kari heitti
siellä keihästä (ei päässyt loppukilp.) ja juoksi 110 m:n aidat 18,2 (oli 5.) ja
oli viestissä, jossa Salpaus oli 6. Riku ja Iiro olivat myös siellä. Iiro lähti
kuitenkin pian Harri Niemen skootterilla (kyydissä kotiin). Harri oli saanut
juuri kortin. Näin myös Rissasen Tuulan ja Hyytiäisen Riitan. Lähdin pois
klo 16.45. Salpaus oli yht.pist. 6. Klo 17.05-17.25 Kossilassa tulin kotiin.
Vaihdettuani vaatteet ylhäällä menin alas lukemaan lehden ja syöm.



Hiutaleita. Tulin ylös klo 17.55. Täällä kirj. tätä ja lähdin alas klo 18.10 Siellä join kahvia 2 kuppia ja katsoin TV:tä. 
Tulin ylös klo 18.30. Täällä kuuntelin mankkaa ja tein läksyjä. Klo 19.10-19.15 kuuntelin radiota. Sitten taas 
mankkaa. Klo on nyt 19.43.30. Suljin mankan klo 19.55. Luin vielä saksaa ja klo 20 jälk. tulivat Katri ja Ritva tänne. 
Kuuntelimme mankkaa ja n. klo 20.20 lähtivät he Peltoselle. Minä lähdin heidän perässään vaihdettuani vaatteet. 
Siellä näin, että Erkki oli ostanut juuri samanlaisen mankan kuin Iiro, Grundig TK 17, Ritva
oli ostanut TK 14. Kuuntelimme sitä. Sain Erkiltä nauhaa pienen pätkän, koska se katkesi
juuri vähän ennen lähtöäni. Kuuntelin sen kotona ja klo 21.15 isä käski syömään. Syötyäni
hain harjan ja pesin hampaat. Tulin ylös n. klo 21.22. Täällä kirj. tätä, klo on nyt 21.31.
Laitoin pian yöpuvun ja aloin lukea ruotsia. Kävin nukkumaan klo 22.25 käytyäni vähän
ennen alhaalla.

23. päivä (torstai)
Nousin klo 7.35. Menin alas klo 7.40 missä join kahvia ja tulin ylös
klo 7.50. Täällä nauhoitin radiosta ja kuuntelin uutiset, klo on nyt
7.02. Menin alas klo 7.05. Menin pysäkille klo 7.10. Siellä oli jo Pelt.
Likka ja Masa. Iiro tuli samaan aikaan auton kanssa eli klo 7.12-13.
Auto oli linja-autoasemalla klo 7.35 mistä jatk. matkaa suoraan
koululle. Pääs. sisään klo 8. Rukouksen piti yksi poikaoppilas. Ensin
oli pilsaa, sitten engl. Ja sitten saksaa. Ruokatunnilla kävimme
syötyämme kirjakaupassa ostamassa vihkoja. Näimme Ollarin (Olli-
Pekka Salmisen) tullessamme takaisin. Jomman tunnin jälk. oli
fyssaa. Sitten oli 2 tunnin aine. Kirj. aiheesta Salaperäinen Egypti.
Pääs. klo 15.10. Juoksin linja-autoasemalle. Iiro tuli myös pian. Jussi
ja Masa olivat samassa Lehtarissa, jota ajoi Erkki Virtanen. Klo 15.20-
15.45 matkustimme sillä. Vaihdettuani vaatteet menin alas. Söin
viinirypäleitä ja tulin ylös kirj. tätä. Klo on nyt 16.01. Klo 16.05-16.20
olin alhaalla. Ylhäällä kuuntelin mankkaa kunnes klo 16.30 aloin
tehdä läksyjä. Klo 17.45-17.55 olin kahvilla (2 kuppia). Lähdin ulos
pian vähän ennen klo 18. Siellä ajelin pyörällä. Kun istuin pyörän
satulassa ja jalalla liikutin pyörää aseman lähellä olevan
hiekkamontun reunalla, reuna sortui ja putosin n. 2 m:n korkeudelta
pyörineni alas ja jalkaani sattui aika pätevästi. Klo 18.15 menin Peltoselle. Siellä olin Erkin kanssa kamarissa. 
Katsoimme vähän uutisia ja kuuntelimme sävellahjaa [Sävellahja 22.000] mistä Erkki nauhoitti pari levyä. Menin 
kotiin klo 18.30. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 18.55. Täällä kuuntelin radiota ja klo 19.04 aloin lukea ruotsia 
huomenna olevia kokeita varten. Klo 19.15 ja klo 19.30 kävin muuten alhaalla. Klo 19.40-19.50 olin syömässä ja 
sen jälk. pesin hampaat ja menin ulos vetämään 10 leukaa. Ylhäällä puin yöpuvun ja aloin lukea ruotsia klo 20.07. 
Klo 21.00 kuuntelin radiosta uutiset. Klo 21.15-21.40 olin alhaalla. Siellä katsoin TV:tä ja piirtelin Annen kanssa 
sellaisia pisteiden yhdistämisiä. Kävin nukkumaan klo 21.50 käytyäni vielä alhaalla ennen sitä.

24. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6.15 ja nousin klo 6.25. Pukeuduttuani menin alas, jossa join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.35. Täällä 
kuuntelin radiota, josta nauhoitin. Klo 6.50 maissa kävin alhaalla. Hain mm. eväät. Tänään minun täytyi laittaa 
salkku, koska kirjani eivät sopineet termoskassiin koripallotossujen lisäksi. Lähdin alas klo 7.08. Pian menin 
pysäkille, jossa Pelt. likka, Iiro ja Masa jo olivatkin. Auto oli Sisu. Kuski oli rotta-kuski. Klo 7.45 olimme koululla, 
koska seisoimme asemalla. Sisään päästyämme oli aamuhart. Sitten engl., sitten piir. ja sen jälk. oli suomea ja 
sitten uskontoa ja ruokatunnilla olimme syötyämme sisällä. Iiro ja minä olimme luonnonhist. luokassa. Välitunnin 
alk. menimme ulos. Sitten olikin ruotsin koe. Sen jälk. työnsimme pihassa 5 kg kuulaa ja heitimme kiekkoa 
(Kuulaa työnsin 7,80 ja kiekko lensi 21 m). Toisen tunnin pelasimme alakentällä jalkapalloa. Klo 15.15 pääs. kotiin. 



Kerkisimme juuri ja juuri Iiron kanssa klo 15.20
Lehtariin. Olin kotona klo 15.45. Vaihdettuani
vaatteet menin alas. Siellä luin lehdet ja klo 16.20-
16.30 vein Kuivamaidolle tavaraa. Kuuntelin alh.
Radiota klo 17.20 saakka, koska rva Silanto oli
siivoamassa meillä. Ylhäällä kuuntelin radiota,
jossa yritin nauhoittaa I raidalle, mutta ääni tuli
eritt. hilj.  Äänitin yhden II raidalle. Kirj. tätä myös.
Klo on nyt 17.57. Klo 18.15-18.25 join 2 kuppia
kahvia, 5 min. katsoin TV:tä ja siten vein sillipurkin
likakaivoon ja vedin 11 leukaa. Ylhäällä kuuntelin mankkaa. Nurmen Tuija on muuten meillä
nyt, klo on nyt 18.41 kun alan tehdä läksyjä. N. klo 19.55 kävin alhaalla. Klo on nyt 20.44. Klo 21.00-21.15 olin 
alhaalla katsomassa engl. kielen kurssia [esim. Walter ja Connie]. Kuuntelin samalla Kaleidoskooppia. Ylhäällä 
aloin lukea saksaa. Klo 22.20-22.25 kävin pesemässä hampaat. Ylhäällä kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 
22.30.

25. päivä (lauantai)
Klo 5.30 olin valveilla n. minuutin, koska heräsin
siihen, että Heinosen [lihaliike] auto kävi
pihassa. Klo 6.20 heräsin uudelleen ja nousin klo
6.25. Menin alas. Siellä pesin naamani ja käteni
kuten tavallisesti, mutta en juonut kahvia, koska
se ei ollut valmista, vaan tulin ylös vähän jälk.
6.30. Täällä kuuntelin radiota. Klo on nyt 6.42.
Klo 6.45 lähdin alas. Tulin ylös klo 6.52 juotuani
kahvia. Täällä tein unohtuneen saksan harj. ja
kuuntelin mm. uutiset. Lähdin täältä klo 7.09
pysäkille. Iiro, Masa ja Pelt. Likka olivat jo siellä.
Hullu-kuskin Sisu pyyhälsi paikalle vähän ennen
klo 7.15. Olimme klo 7.35 asemalla, jatkoimme suoraan matkaamme. Tänään
minulla on taas termoskassi. Aamulla joillakin jätkillä oli mankka. Sisään
päästyämme oli rukous. Sitten fyssaa, sitten hissaa, sitten aljaa. Ruokatunnilla
menin syötyäni luokkaan lukemaan saksaa. Saksan jälk. oli piirustusta. Pääs.
klo 13.15. Menin klo 13.25-13.50 Kossilassa Iiron kanssa. Kotona menin
vaatteet vaihdettuani alas. Tulin ylös klo 14.10, jossa äänitin. Klo 14.20 lähdin
Peltoselle. Menin mankan luettelon kanssa. Siellä Erkki [korjasi?] mankkansa
jotain nappulaa. Sitten aloitimme merkitä niitä levyjä [ joita] Erkki tulisi
ottamaan minulta sunnuntaina. Tulin kotiin klo 15.10. Vaihdoin vaatteet ja
menin saunalle sitä lämmittämään. Tulin sieltä klo 15.35. Vedin 10 leukaa ja tulin ylös kuuntelemaan radiota. Klo 
16 menin lisäämään puita sinne. Äänitin radiosta. Klo 16.35 kävin taas saunalla. Sitten kävin vielä alhaalla. 
Kuuntelin radiota ja n. klo 17.15 kävin saunalla. Ylhäällä kuuntelin radiota ja klo 17.30 jälk. menin kahville. Ylhäällä
kuuntelin radiota, mistä nauhoitin. Klo on nyt 18.18. Klo 18.20 lähdin alas. Sieltä lähdin pian. Ajelin pyörällä mm. 
aseman lähellä. Ajelin myös Harrin pyörällä kirkolla päin. Pihassa vedin muuten 11 leukaa ennen ajelulle lähtöäni. 
Klo 19 tulin sisään. Olin alhaalla ja tulin klo 19.10 maissa. Täällä kuuntelin mankkaa ja n. klo 19.15 lähdin alas. 
Tulin ylös klo 19.20. Kuuntelin mankkaa kunnes klo 19.35 lähdin alas. Laitoin kengät jalkaan ja silloin Matti tulikin 
saunasta. Juoksentelin asemalle johtavaa maantietä pitkin. Tulin kotiin klo 19.50. Käytyäni saunassa tulin ylös klo 
20.20. Klo 20.25 kävin alhaalla. Kuuntelin täällä ylhäällä mankkaa ja klo 20.37 lähdin syömään. Tulin ylös klo 20.47.
Kuunneltuani vähän mankkaa lähdin alas klo 20.50 hampaita pesemään. Tulin ylös klo 20.55. Klo 21.15-21.35 olin 

https://www.youtube.com/watch?v=XXQthGk10zg


TV.tä katsomassa. Kuuntelin täällä mankkaa ja klo 21.55 aloin kuunnella radiota. Kävin nukkumaan klo 22.20. 
Kävin muuten klo 22.10-22.15 [alhaalla]. Sen jälk. kuuntelin radiota.

26. päivä (sunnuntai)
Klo 8.45 äiti toi minulle suklaata ja sen jälk. nukuin ja valvoin
vuorotellen ja nousin klo 9.45. Menin alas klo 9.50. Siellä oli Masa ja
Anne. Menin postilaatikolle, mutta posti oli jo haettu. Tulin ylös ja hain
makuuhuoneesta lehden. Luin sen ja klo 10.10-10.20 olin alhaalla
juomassa 2 kuppia kahvia. Klo 10.25 menin alas ja siellä sanoin äidille,
että menen hakemaan Erkkiä, koska hän oli sanonut, että hän tulisi
tänään ottamaan levyjä minulta mankastani. Mentyäni sinne ei Erkki
ollutkaan kotona. Oli lähtenyt eilen jonnekin Vesalaan eikä ollut vielä
tullut.. Tulin kotiin klo 10.35. Täällä kuuntelin mankkaa ja klo 11.00-
11.20 saatoin Annen Nurmelle, koska hän meni Tuijan kanssa
pyhäkouluun. Kotona soittelin mankkaa. Näin ikkunasta, että Alpo ja
Erkki tulivat Vesalasta klo 11.55. Käskin Erkin meille heti kun joutaisi.
Klo 12 menin alas. Pian menin Peltoselle hakemaan Erkkiä. N. klo 12.20
maissa tulimme meille. Täällä Erkki äänitti minulta. Ennen klo 15 kävin
alhaalla ja tulin ylös syömään. E. Äänitti n. klo 18 saakka, jolloin
punainen äänitysnappaula meni rikki. Otimme kannen pois ja yritimme
korjata, mutta se oli niin hankalassa paikassa, että [emme] saaneet sitä
irronnuttta ruuvia takaisin. Klo 18.20 Erkki lähti. Menin samalla Annea
etsimään. Matti olikin löytänyt Annen vähän ennen, joten menin
Peltoselle. Siellä oli yks’ mies kylässä. Kuuntelimme Erkin mankkaa ja
klo 19 lähdin kotiin. Meillä oli Porkat kylässä (paitsi Olli-Pekka). Menin
ylös, klo on nyt 19.22. Klo 19.30 menin alas. Pian lähdin ulos, missä vedin 10 leukaa. Näin Erkin, jonka kanssa 
juttelin. Sitten lähdin juoksentelemaan. Tulin kotiin klo 20.05. Klo 20.10-20.15 olin kahvilla. Ylhäällä pelailin 
mankan kanssa, jonka 1 ja 4 rivin nappula ei äänitä hyvin. Pian lähtivät Porkatkin. Klo 21.10 kävin alhaalla. Ylhäällä
kuuntelin mankkaa. Klo 21.15-21.40 oli alhaalla TV:tä katsomassa. Pesin myös hampaat. Ylhäällä kuuntelin Radio 
Luxembourgia. Klo on nyt 22.14. Klo 22.20-22.30 olin alhaalla syömässä hiutaleita. Ylhäällä kuuntelin Radio 
Luxembourgia ja klo 22.35 läht. Mankkaa. Äiti kävi illalla täällä. Kuuntelin vielä mankkaa ja klo 23.00-23.05 
kuuntelin radiosta uutiset ja kävin nukkumaan klo 23.10.

27. päivä (maanantai)
Nousin kklo 8.15. Mnein alas klo
8.20, missä luin lehden ja join 2
kuppia kahvia. Tulin ylös klo 8.40. 
Täällä kuuntelin mankkaa ja radiota,
josta nauhoitin levyjä. Klo 9.45-
10.00 kävin alhaalla. Sitten
nauhoitin radiosta iskelmiä. Klo on
nyt 10.25. Klo 10.45 kävin alhaalla.
Kuuntelin mankkaa sekä auk. sen ja
yritin korjata siinä olevaa vikaa,
mutta en onnistunut. Klo 11.25
syötyäni hiutaleita tulin ylös klo
11.40, täällä kuuntelin radiota, klo
on nyt 11.56. Klo 12.10-12.20 vein

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


Kalevi Helinille tavaroita. Jätin kotona mankan pyörimään ja katsoin sitten oliko sinne tullut mitään hyvää. Klo on 
nyt 12.32. Klo 13.00-13.08 olin syömässä. Sen jälk. jatkoin läksyjen lukua, jonka olin aloittanut ja ennen klo 13. 
Kuuntelin radiota myös, mistä nauhoitin. Anne oli täällä myös kauan aikaa. Klo on nyt
15.12. Klo 15.15 menin alas. Vedin ulkona 12 leukaa ja tulin ylös klo 15.20. Täällä luin
saksaa ja klo 16.05-16.15 vein Kuivamaidolle tavaraa. Muuten ennen lähtöäni huusin
parvekkeelta töistä tulevalle Erkille että tulisi meille syötyään. Klo on nyt 16.37 eikä hän
ole vielä tullut. Hän tuli klo 16.40 maissa. Korjasimme ensin mankan ja sitten aloimme
nauhoittaa Erkille levyjä. Klo 17.15-17.30 minä äänitin Sopasta. Erkin piti mennä 17.45
Pelt. Koska Marjatta lähtisi silloin viemään ylitöissä olevalle Alpolle ruokaa. Erkki lähti
17.35. Minä nauhoitin Sopasta klo 18 saakka. Sitten kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä. Klo
18.07 lähdin alas. Siellä join 2 kuppia kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 18.20.
Odottelin Erkkiä. N. klo 19 äiti ja isä lähtivät Nurmelle. Sen jälk. kuuntelin Annen kanss
mankkaa huoneessani. Klo 19.40 lähdin hakemaan Erkkiä meille. Sanoin Annelle, että
tulen kohta. En pitänyt lupaustani ja Anne tulikin sinne klo 20 maissa. Lähdimme meille
klo 20.10. Sari tuli mukanamme. Jarmo on vielä niin pieni, ettei tullut mukaan. Erkki
nauhoitti minulta levyjä ja Anne ja Sari leikkivät. Masa oli omassa olossaan. Klo 22
lähtivät Erkki ja Sari. Sen jälk. kuunelin radiota ja klo 22.10-22.15 olin pesemäss. Niin, olin
pesemässä hampaat. Äiti ja isä eivät olleet vielä tulleet. Ylhäällä kirj. tätä. Anne on
huoneessani. Auk. myös radion n. klo 22.20. Klo 22.25 aloin lukea läksyjä. Klo 22.30-
22.50 nauhoitin radiosta. Kävin nukkumaan Annen kanssa klo 22.55. Anne nukkui vieressäni. Klo 23.00-24 nukuin 
ja siten valvoin klo 00.40 saakka. Klo 00.30 äiti ja isä tulivat ja Anne me omaan sänkyynsä.
[Päiväkirjaan en ollut kirjoittanut maanantai-vapaan syytä.]

28. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.20. Nousin klo 6.25. Nousin klo 6.25. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 6.36. Luin läksyjä ja kuuntelin
radiota. Klo 6.55 kävin alhaalla. Ylhäällä kuuntelin radiota ja
menin alas klo 7.08. Saatuani autolippurahaa menin
pysäkille. Masa ja Pelt. Olivat jo siellä. Iiro tuli pian. Olimme
Sisulla, jota ajoi Rotta-kuski, koululla klo 7.40. Sisällä oli
ensin rukous, jonka piti Puolakka. Sitten oli engl. mistä oli
pist. [pistokokeet] ( jo II tänä syksynä, I sain 10). Sitten oli
ruotsia, missä Haapala piti meitä aika kusessa. Otti
osaamattomien nimet ylös (en kuulunut niihin). Sitten oli
saksaa. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja
sieltä harjulle. Klo 11.40 oli pilsaa. Pääs. klo 13.30. En
kerinnyt klo 13.45 Lehtariin, koska minun täytyi ostaa
autolippu. Kävin kaupungilla. Klo 14.15 maissa Vesijärven
kulman pysäkiltä Viljaseen. Olin kotona klo 14.30 maissa.
Alhaalle menin vaihdettuani vaatteet. Luettuani lehden tulin
ylös lukemaan Aku Ankkaa ja kirj. tätä n. klo 14.50. Klo on
nyt 15.24. Tein läksyjä ja kuuntelin mankkaa. Klo on nyt
17.02. Klo 18.15 menin alas. Tulin ylös klo 18.30. Jätin
mankan nauhoittamaan iskelmiä ja menin syömään klo
18.45. Tulin ylös klo 19. Täällä kuuntelin mankkaa ja tein
läksyjä. Äänitin muuten Annen itkua. Äiti kävi täällä
kuuntelemassa juttuja. Anne oli täällä myös. Huomenna on
aljan kokeet ja minua keljuttaa ne. Klo on nyt 20.29. Klo



20.30 lähdin alas. Tulin ylös klo 20.35. Täällä kuuntelin mankkaa. Puin yöpuvun ja klo 20.40 aloin lukea läksyjä. Klo 
21.15-21.35 olin alhaalla. Ylhäällä luin aljaa ja klo 21.50 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 21.55.

29. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kupillisen kahvia ja tulin ylös varttia
vaille seitsemän. Aloin lukea ruotsia. Klo 7 (vähän ennen) kävin
alhaalla hakemassa eväät. Ylhäällä kuuntelin uutiset. Klo 7.09
menin pysäkille (lähdin täältä). Siellä oli Masa samaan aikaan
kanssani ja Iiro tuli pian. Sisua ajoi Hullu-kuski. Seisoimme vähän
aikaa asemalla ja pian olimme kuitenkin koululla. Menimme Iiron
kanssa sisään. Ensin oli Holopaisen pitämä aamuhartaus ja sitten
oli ruotsia. Sitten seurasi fyssaa ja suomi. Suomeen aineet tak.
Sain niistä 7 ½. Ruokatunnilla tulin syötyäni luokkaan.
Ruokatunnin jälk. oli saksaa. Sitten oli uspaa. Nunna [sic]
kuulusteli myös laiskanläksyjä, joka oli osalla oppilaista (mm.
minulla). Sitten oli ne pelätyt aljan kokeet. Pääs. klo 14.45. Ostin 2
saksan vihkoa (toisen K. Haaralle) ja klo 15.00-15.25 menin
Viljasella kotiin. Kotona menin vaatteet vaihdettuani alas. Siellä
luin lehden ja söin hiutaleita. Tulin ylös klo 16.05. Täällä kirj. tätä.
Klo on nyt 16.29. klo 16.35 aloin tehdä läksyjä. Kuuntelin niitä
tehdessäni mankkaa. Klo on nyt 17.41. Klo 18.15 lähdin alas. Siellä
söin ja katsoin TV:tä. Klo 19.05-19.10 olin ulkona rekillä. Ylhäällä
leikin mankan kanssa. Klo 19.35 aloin lukea läksyjä. Klo 20.05 aloin
lukea huomisia saksan kokeita varten. Klo 20.55-21.00 kävin
pesemässä hampaat. Aloin kuunnella radiota ja lukea läksyjä.
Kahdeksan kärjestä nauhoitin yhden levyn. Klo 22.10 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.25.

30. päivä (torstai)
Nousin klo 6.35. Pukeuduttuani menin alas, jossa join
kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Täällä luin saksaa ja klo
6.50-6.55 hain eväät. Täällä kuuntelin radiota ja klo 7.10
lähdin pysäkille. Siellä oli myös Pelt. Likka, Iiro ja Masa.
Hullun kuskin Sisu ruovitti hyvin ja oli klo 7.35 koululla.

Linja-autoasema v. 1968                                                       
Ensin oli rukous, jonka piti Nunna. Pilsan tunnin jälk. oli
engl. ja sitten saksan koe. Saimme tietää, että jomman
tunti oli lomaa ja suomea koska aine, joka kesti 2 t oli



mennyt 1 t yli koska meillä oli silloin vain 1 t suomea. Ruokatunnilla kävelimme kaupungilla Karin, Juhani K:n 
[Korppi] kanssa, mukana oli myös Iki, [Heikki] Kauppila liittyi seuraamme kaupungilla. Klo 12.45-13.30 oli fyssaa. 
Menin Iiron kanssa klo 13.45-14.15 Lehtarilla. Hakatien Mikki oli myös autossa koska auto meni Pajulahteen. 
Kävelin sieltä [kirkolta] Keski-Liikkeen luota kotiin. Kotona olin klo 14.25. Vaihdettuani vaatteet menin alas 
hakemaan lehden ja syömään hiutaleita. Tulin ylös klo 14.50 kirj. tätä, klo on nyt 14.57. Luin läksyjä ja kuuntelin 
radiota, klo on nyt 16.40, alan lukea nyt huomisia engl. kokeita varten. Klo 17.05-17.15 olin alhaalla. Ylhäällä 
kuntelin pop-säveliä radiosta. Nauhoitin myös niitä. Klo 18.15-18.35 olin alhaalla syömässä. Katsoin syödessäni 
TV:tä. Ylhäällä luin engl. ja klo 18.45-19.10 olin Peltosella. Kuuntelimme Erkin kanssa mankkaa. Tullessani sieltä 
vedin leukoja rekillä. Tulin ylös klo 19.15, klo 19.20 aloin lukea engl. Klo 20.05-20.20 olin alhaalla kahvilla. Pesin 
myös hampaat. Täällä aloin lukea engl. sängyssä maaten oikein täkin alla, niin, aloin lukea klo 20.25. Klo 21.15-
21.35 olin katsomassa uutiset. Klo 22.05-22.25 olin alhaalla myös TV:tä katsomassa: Kävin nukkumaan klo 22.35.

Lokakuu

1. lokakuuta – Helsingin Lapinlahden silta ja Länsiväylän alkuosa avattiin liikenteelle.

•3. lokakuuta   – Fidel Castro ilmoitti Che Guevaran eronneen ja lähteneen maasta ”uusille taistelukentille”.

•3. lokakuuta – Presidentti Urho Kekkonen matkusti valtiovierailulle Tunisiaan. Huomiota herätti Kekkosen kiipeäminen 

palmuun vierailun aikana.

•16. lokakuuta   – Suharto otti vallan Indonesiassa, kommunistipuolue julistettiin laittomaksi.

•17. lokakuuta   – Maalaisliitto muutti nimensä Keskustapuolueeksi.

•22. lokakuuta   – Afrikan maat vaativat Britanniaa käyttämään voimaa estääkseen Rhodesian itsenäistymisen.

•22. lokakuuta – Ranskalaiset kirjailijat André Figueras ja Jacques Laurent tuomittiin sakkoihin presidentti Charles de 
Gaullea loukanneista kirjoituksista.

•25. lokakuuta   – Neuvostoliitto ilmoitti tuestaan muille Afrikan maille Rhodesiaa vastaan.

•26. lokakuuta   – Hallituksen vastaisia mielenosoituksia Dominikaanisessa tasavallassa.

•27. lokakuuta   – Brasilian presidentti Castelo Branco poisti vallan parlamentilta, oikeuslaitokselta ja oppositiopuolueilta.

•28. lokakuuta   – Paavi Paavali VI ilmoitti ekumeenisen kokouksen päättäneen, ettei juutalaisia voi pitää kollektiivisesti 

syyllisinä Jeesuksen tappamiseen.

•29. lokakuuta   – Mäntän kauppalanjohtaja, lainopin kandidaatti Keijo Liinamaa nimitettiin uudeksi 

valtakunnansovittelijaksi eläkkeelle siirtyneen laamanni Justus Ripatin tilalle.

1. päivä (perjantai)
Heräsin klo 5.50. Torkuin sängyssä ja n. klo 6.05 aloin lukea engl. Lopetin klo 6.15.
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.42. Aloin kuunnella
radiota ja lukea engl. Klo 6.55-7.00 olin hakemassa eväät. Ylhäällä kuuntelin
uutiset. Lähdin pysäkille klo 7.09. Juoksemalla kerkisin Iiron kanssa juuri ja juuri
autolle. Seisottuaan vähän aikaa asemalla menimme koululle. Sisään menimme
klo 8. Emme mennet rukouksiin, vaan engl. kokeet alk. heti. Sitten oli piir. Sen jälk.
suomea ja sitten Nunnaa. Ruokatunnilla kävimme mm. syötyämme Nakulla sekä
harjulla. Ruotsin tunnin jälk. klo 13.30 menimme Radiomäelle. Siellä juoksimme
viestiä. Juoksimme myös 1000 m. Olin siinä toinen ajalla 3.12. Ahtiaisen Markku
voitti ajalla 3.11. Kari Haara oli III (3.15). Pääsimme klo 15.15 pelattuamme vielä
sitä ennen jalkapalloa. Ostin Iirolle autolipun koska hän meni hakemaan valokuvia
Halmeelta. Kotkalainen lähti asemalta klo 15.45. Iiro tuli siihen Vesijärven
pysäkiltä. Olin kotona klo 16.10. Jalkani oli nähtävästi revähtänyt viestissä niin,
että se oli hyvin kipeä lonkasta enkä päässyt kävelemään normaalivauhtia.
Ylhäällä kirj. tätä ja kuuntelin radiota. Klo 16.25 lähdin alas. Luin lehden ja söin
hiutaleita. Tulin ylös klo 17.19. Täällä kuuntelin radiota ja tein läksyjä kunnes klo
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18.15 lähdin alas. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 19. Kuuntelin radiota ja klo 19.10 aloin
lukea läksyjä. Klo 19.30-19.35 olin syömässä. Ylhäällä luin läksyjä. Klo 21 lähdin alas.
Klo 21.05 kävin nauhoittamassa All my loving, vaikka se olikin minulla. Katsoin
alhaalla Connieta ja Walkeria ja tulin ylös klo 21.15. Nauhoitin Kaleidoskoopista vielä
monta levyä. Luin myös läksyjä. Kävin nukkumaan klo 22.15

2. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Ylhäällä kuuntelin radiota ja
lähdin alas klo 7.07 ja pysäkille klo 7.10. Rotta-kuski ajoi Sisua niin että olimme
koululla klo 7.35. Pääs. sisään klo 8.00. Rukouksen piti Harves (laul. 475). Sitten oli
fyssaa, sitten Unskia, sitten aljaa ja sitten ruokatunti. Syötyämme menimme Nakulle.
Saksan tunti alkoi klo 11.30. Sen jälk. oli piir. Pääs. klo 13.10. Kävelin
Karin kanssa linja-autoasemalle ja klo 13.25 lähti Kossila. Rajalan
Airi [Ari?] istui vieressäni. Iiro tuli Vesijärven pysäkiltä, koska oli
käynyt Halmeella. Olin kotona klo 13.50. Ylhäällä kirj. tätä. Klo 14
lähdin alas. Luin lehden ja söin hiutaleita. Klo 14.20 lähdin ulos.
Siellä olin rekillä ja vein Kari-Mattia (oli meillä, koska Aili-täti
[Alhanen] oli meillä lauantaiapulaisena). Vein myös Annea [minne?
Ulos?]. Tulin ylös klo 14.40. Klo 14.50-15.00 vein Helinille tavaraa.
Tultuani aloin lämmittää saunaa ja tulin ylös klo 15.10. Täällä
kuuntelin mankkaa. Klo 15.35-15.40 kävin saunalla. Klo 16.05 kävin
uudestaan. Tultuani sieltä join kahvia. Tulin ylös klo 16.15. Täällä kuuntelin pop-säveliä, josta myös äänitin. Klo on 
nyt 16.35. Klo 16.55 lähdin ulos. Kävelin metsässä hänen [?] kanssaan. Tulimme ylös klo 17.20. Klo on nyt 17.36. 
Pelasimme Annen kanssa Robinson Crusoe -peliä. Klo 18 Anne lähti pois. Kuuntelin mankkaa ja menin alas klo 
18.15 missä katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 19. Kuuntelin radiota ja lähdin alas klo 19.07. Klo 19.10 lähdin ulos 
juoksentelemaan. Menin ulkoa [tultua] suoraan saunaan klo 19.30. Tulin sieltä klo 19.55. Menin alas syömään klo 
20. Tulin ylös klo 20.15. Muuten isä oli tuonut pöydälleni olutpullon [I-olutta]. Menin alas klo 21.45. Pesin 
hampaat, katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.35. Aloin kuunnella mankkaa. Klo 22.25 kävin alhaalla. Kuuntelin vielä 
mankkaa. Kävin klo 22.50 jälk. alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.55. 

3. päivä (sunnuntai)
Heräsin n. klo 9. Nousin klo 9.10. Pukeuduttuani menin alas, missä
join 2 kuppia kahvia ja luin lehden. Tulin ylös klo 9.45. Aloitin
kuunnella mankkaa, klo 10.15 kävin alhaalla. Klo on nyt 10.18. Äiti
kävi myös täällä. Lähdin las klo 11. Pian lähdin ajelemaan pyörällä.
Tulin kotiin klo 11.20. Lähdin uudestaan klo 11.30. Ajelin aseman
lähelle, jossa näin Kokkosen Heimon ja Rajalan Risto mopolla
ajelemassa. Tulin kotiin klo 12. Täällä kuuntelin radiota ja
nauhoitin myös siitä. Klo on nyt 12.33. Klo 12.35 hain pölynimurin
ja aloin siivota huonettani. Vein sen pois klo 12.55. Klo 13.10
lähdin alas. Lähdin pian Peltosen (Jeremejevin) pihaan, jossa
juttelin Erkin kanssa. Tulin pian syömään. Syötyäni tulin ylös klo
13.30. Aloin tehdä läksyjä. Pian tuli Eero Termonen (isän veli)
meille. Äänitin hänen puhettaan. Hän kävi myös täällä katsomassa
mankkaani. Nykäsetkin tulivat meille klo 15 maissa. Kävin alhaalla
mm. kahvilla. Ylhäällä tein läksyjä. Klo on nyt 15.39 ja jatkoin
läksyjen tekoa. Lähdin alas klo 16.15. Lähtiessäni alas Eero-setä
tuli Uudenkylän räjähdyspaikalta, jossa oli käynyt katsomassa

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/09/Eero-Termonen.pdf
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onnettomuuspaikkaa [Eerolla oli moottoripyörä]. Ajelin pyörällä ja tultuani kotiin katkesi kengästäni nauha. Kesti 
vähän aikaa kun laitoin uuden. Sitten lähdin kävelemään metsään Annen kanssa. Tulimme kotiin klo 17.40. 
Kotona olin ylhäällä ja pian n. klo 18 menin alas äänittämään äidin pyynnöstä Nykästen ja isän ja äidin puheita. 
Tulin ylös pian kuuntelemaan sen, klo 18.15-18.30 olin katsomasa uutiset. Sitten menin klo 18.35 mankan kanssa 
alas missä he kuuntelivat mankkaa. Tulin ylös klo 19.10, lähdin alas klo 19.15 ja klo 19.20 ulos. Siellä juoksentelin 
asemalle johtavaa tietä pitkin. Tulin kotiin klo 19.45. Rajalan Lauri oli päivällä tuonut automme meille, koska hän 
oli laittanut siihen uuden pakoputken. Ajoin sen talliin ja vein virta-avaimen isälle. Tulin tänne klo 19.55. Aloin 
kuunnelle pian Radio Luxembourgia ja luin vähän Linguaphone-kurssia
[vanhempani olivat ostaneet minulle ruotsin kurssin, samanlainen kuin kuvassa,
mutta minun salkkuni oli vihreä. Maksoi 146 mk, 272 € v. 2019]. Klo 21.15 menin
alas. Pesin siellä hampaat ja katsoin TV:tä. Nykäset lähtivät katsoessani sitä. Tulin
ylös klo 21.35. Täällä luin Linguaphonea ja kuuntelin L., josta myös nauhoitin
[äänilevyltä nauhalle]. Kävin nukkumaan klo 22.20. Kävin vielä ennen nukkumaan
menoa alhaalla.

4. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.45. Menin alas klo 6.50, jossa join kahvia ja tulin ylös klo 7
kuuntelemaan uutisia. Lähdin alas klo 7.07. Klo 7.10 menin pysäkille. Siellä oli
Simo Hirvonen ja Iiro tuli pian. Hullu-kuski ajoi Sisua. Rahastajaa ei ollut
ollenkaan. Koululla pääsimme sisään klo 8 ja rujouksen piti nunna. Sitten oli
engl. Sitten oli aljaa, jossa oli reksin sijaisena yks’ Luukkainen. Hän on nuori
jätkä ja on hyvin rento, niin että kaikki vain nauravat. Reksi on jossain
liikematkoilla. Sen jälk. opetti sama tyyppi jommaa. Ruokatunnilla kävimme
Nakulla ja harjulla. Sitten oli fyssaa. Voim.tunnilla pelasimme jatkapalloa
alakentällä. Pääs. klo 13.30. Menimme Iiro, Jussi ja minä klo 13.45 Lehtarilla. Se
oli Pajulahteen menossa ja oli kirkolla klo 14.15. Olin kotona klo 14.25. Menin
alas klo 14.30. Luettuani lehden ja saatuani isältä kirjarahat tulin ylös n. klo
14.45. Pian äiti tuli sanomaan, että hammaslääkäri olisi klo 18.15. Täällä
kuuntelin klo 15 uutiset ja musiikkia ja lähdin alas klo 15.20. Syötyäni
hiutaleita tulin ylös n. klo 15.35. Muuten Nurmen Tuija oli meillä silloin. Isä
muuten sanoi, että rva Kangas-Kärki oli sanonut hänelle, että minun pitää
mennä hammaslääkäriin klo 18. Luin Cottonia ja lähdin alas klo 16.10
pesemään hampaat. Tulin ylös klo 16.25. Klo on nyt 16.35 kun alan tehdä
läksyjä. Klo 16.55-17 olin alhaalla. Sitten lähdin uudestaan alas klo 17.05 ja
vielä klo 17.15. Klo 18 lähdin hammaslääkäriin. Niemen talossa hänellä oli
myös apulainen. Minulla oli 3 ja ½ reikää (puoli tarkoittaa reiän alkua, siis
jota ei kannata vielä paikata). Pääsin klo 18.25. Kotona menin ylös ja
vaihdettuani vaatteet menin alas. Tulin pian ylös. Täällä kirj. tätä. Klo on nyt
18.41 ja lähden alas. Join siellä kahvia (2 kuppia) ja katsoin TV:tä klo 20
saakka. Ylhäällä vain kävin ja menin alas TV:tä katsomaan. Tulin ylös klo
20.20. Täällä luin Linguaphonea. Anne on myös täällä, klo on nyt 21.06.
Lähdin alas klo 21.15. Pesin hampaat ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 21.35.
Täällä tein läksyjä. Lähdin alas klo 22.15. Tulin ylös klo 22.20. Täällä
voimistelin ja kävin nukkumaan klo 22.30.

5. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.25. Nukahdin ja nousin klo 6.30. Menin alas klo 6.35, jossa join
kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Täällä kuuntelin radiota. Klo 6.55-7.00 olin

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


alhaalla hakemassa eväät. Ylhäällä kuuntelin radiota ja lähdin täältä klo 7.08. Vein Linguaphonen kielikurssin 
kirjeen laatikkoon [tein kursin tehtäviä ja lähetin ne tarkastettavaksi]. Pysäkillä oli Pelt. Likka, Simo ja Aino. Iiro tuli 
vasta kun auto oli jo lähdössä. Muuten liikennevalot otettiin Veskun kulmassa käyttöön eilen klo 9.00. Viljanen oli 
koululla klo 7.35. Pääs. sisään klo 8. Rukouksen piti Olkkonen. Meillä olikin ensin Olkkosta ja sitten saimme 
ruotsin kokeet (minä 7 ½) ja sitten oli saksaa. Ruokatunnille pääs. klo 10.55. Syötyämme kävimme Oskarilla ja 
sitten olimme harjulla. Klo 11.45 oli pilsaa, sitten historiaa. Pääs. klo 13.30. Kävelin Kari Haaran ja Risto Vanhasen 
kanssa Uudenmaankatua pitkin. Kari erosi aseman luona. Kävelin Rikun kanssa Veskun kulmaan saakka ja sitten 
menin ostamaan Sakari Saarikiven Taidehistorian ääriviivat, joka maksoi 8 mk [15 € v. 2019]. Ko 14.15 tuli Veskulle
Viljanen. Olin kotona klo 14.35. Menin pian alas, jossa luin lehden ja tulin ylös klo 14.50 maissa. Täällä kirj. tätä ja 
kuuntelin radiota. Klo on nyt 15.34 kun alan tehdä läksyjä. Klo 17.55-18 kävin juomassa 2 kuppia kahvia ja tulin 
jatkamaan läksyjen tekoa. Lähsin alas klo 18.10. Tulin ylös käymään uutisia katsoessani. Menin uudestaan alas klo 
18.30. Tulin ylös klo 19. Menin alas syömään klo 19.10. Pesin myös hampaat ja tulin ylös klo 19.30. Täällä tein 
läksyjä klo 21.25 saakka. Lähdin alas pian ja pian ulos. Juoksentelin ja olin rekillä. Tulin sisään jo klo 21.35. Täällä 
voimistelin ja klo 21.45 aloin lukea fyssaa. Kuuntelin radioata. Kävin nukkumaan klo 22.25.

6. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.10. Nousin klo 6.25. Menin alsa klo 6.30. Juotuani
kahvia tulin ylös klo 6.40. Täällä luin fyssaa ja menin alas klo 6.50.
Tulin ylös n. klo 6.57. Ylhäällä kuuntelin mm. uutiset ja lähdin alas
klo 7.09. Pysäkillä oli Pelt. Likka, Iiro, Simo ja Masa. Rotta-kuskin
Sisu vei meidät koululle, jossa olimme klo 7.35. Pääs. sisään klo 8.
Rukouksen piti Leskinen. Sitten oli ruots. Sitten fyssaa ja sitten
suomea. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle. Sieltä
tulimme koulun pihaan. Ensin oli saksaa, mistä saimme kokeet. Sain
9+. Sitten oli uspaa ja sitten aljaa. Luukkainen
näytti tunnilla myös omaavansa kiroilemisen
taidon. Pääs. klo 14.25. Ostin Lahden
kirjakaupasta 2 kirjaa uskontoon. Menin klo
14.40 Kossilalla. Iiro ei ollutkaan, ihme kyllä. Olin kotona klo 15.05.
Menin pian alas, jossa luin lehden ja söin äidin paistamia pullia. Tulin ylös klo 15.20
lukemaan läksyjä. Klo 16 aloin kirj. tätä. Klo 16.15 aloin lukea huomisiin fyssan kokeisiin.
Klo 16.45-17.00 olin alhaalla missä söin pullaa ja maitoa, luin lehteä ja kuuntelin radiota.
Ylhäällä aloin klo 17.05 lukea fyssaa. Klo 17.10 alkoi Kevyen musiikin toivekonsertti. Klo
17.40 hain kahvia, jota tulin juomaan tänne. Meillä oli Rajalan Lauri käymässä ja hra
Seppänen tuli myös pian. Lähdin alas klo 18.12. Tulin ylös klo 18.30. Täällä luin fyssaa ja
klo 19.00-19.10 olin syömässä. Luin edelleen ja klo 20.25-20.35 olin pesemässä hampaat.
Ylhäällä oli Anne täällä vähän aikaa ja kävin lukemaan fyssaa sängyssä yöpuku päällä klo
20.45. Käyn nukkumaan klo 21.25. [Oheisen kuvan raksuja söin silloin tällöin]

7. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.10 ja nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja äitikin tuli sinne pian. Klo soi
vasta 6.35. Tulin ylös klo 6.38. Klo 6.40 aloin lukea fyssaa. Klo 6.50-6.55 kävin hakemassa
eväät. Ylhäällä kuuntelin radiota. Lähdin klo 7.09. Pysäkillä oli Pelt. likka, Iiro ja Masa. Sisua ajoi Rotta-kuski. 
Olimme koululla klo 7.35. Pääs. sisään klo 8. Rukouksen piti yksi oppilas (tyttö sell.). Sitten oli pilsaa, mistä oli 
pistokkaat. Sitten engl. (saimme kokeet, minä sain 5-, paras oli 8 ½ Juha Laineella). Sitten oli saksaa. 
Ruokatunnilla tulin syötyäni klo 11.10 eräiden muiden kanssa luokkaan. Olimme myös välitunnin. Jomman tunti 
alkoi klo 11.45. Sitten alkoi välitunnin jälk. klo 12.45 fyssan koe. Koe kesti 1 t. 45 min. ja meidän piti tehdä 6 
tehtävää. Lähdin klo 14.30. Klo 14.40-15.05 menin Kossilalla kotiin Rajalan Arin kanssa. Kotona menin ylös klo 



15.10 kirj. tätä. Ja menin alas
klo 15.25. Tulin ylös klo 15.55
luettuani lehden ja syötyäni
Raksuja. Puuhastelin ylhäällä
kaikenlaista ja kuuntelin
radiota. Klo 17 maissa tuli Iiro
ylös, oli käynyt kaupassa ja
tuli täällä kaymään.
Kuuntelimme Sopasta, josta
myös äänitin. Kuuntelimme
mankkaa kunnes Iiro lähti klo 19. Menin samalla alas kahville.
Tulin ylös klo 19.10. Täällä korjasin engl. kokeen ja klo 19.45-
19.50 kirj. tätä, sitten aloitin lukea läksyjä. Klo 20.45 lähdin alas.
Tulin ylös pestyäni hampaat ja klo 20.50 lähdin juoksentelemaan.
Vedin myös leukoja. Juttelin myös Erkin kanssa. Tulin sisään klo
21.15. Katsoin uutiset ja tulin ylös klo 21.35. Aloin lukea läksyjä
klo 21.40. Kävin nukkumaan klo 22.30.

[Soitn tänään 6.1.2019 klo 12.15-12.45 Iirolle Nastolaan 70-
vuotispäivän johdosta. Hänellä munuaisvaivoja. Paula-vaimo voi hyvin. Soitin mökkinaapurin Muumi-talosta, 
jonne menin potkukelkalla – 1 C]

8. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.35. Pukeuduttuani menin alas kahville. Tulin ylös klo 6.50. Ylhäällä kuuntelin radiota, mistä myös 
nauhoitin. Kuunneltuani uutiset lähdin alas klo 7.08. Otin eväät ja lähdin pysäkille. Nyt minulla oli tossut jalassa 
(koko syksynä olen kouluun lähtiessäni käyttänyt kenkiä). Pysäkillä oli jo Pelt. Likka, Masa, Simo ja Iirokin tuli pian.
Rotta-kuskin Sisu oli koululla klo 7.40 koska se oli seisonut vähän aikaa. Pääs. sisään klo 8. Rukouksen piti joku 
naisopettaja. Ens. tunnilla oli engl. sitten piir. ja
sitten suomea ja sen jälk. uspaa. Ruokatunnilla
tulimme syötyämme luokkaan, mutta menimme
ulos klo 12.30, kun välitunti alkoi. Klo 12.45-13.30
oli ruotsia. Sitten klo 13.45-15.15 olimme
voimistelutunnilla sisällä. Sen jälk. kävelin Iiron
kanssa kaupungilla ja Iiro kävi mm. kirjakaupassa
ja Urheilu-Saarisella. Oli huomattavan tuulinen
ilma iltapäivällä. Klo 15.50 tuli Vesijärven pysäkille
kotkal. Olin kotona n. klo 16.15. Alhaalla söin
kaalilaatikkoa ja luin lehden. Tulin ylös klo 16.45.
Täällä kuuntelin radiota ja kirj. tätä. Klo 17 aloin
lukea läksyjä. Kuuntelin mankkaa klo 17.15
saakka ja sitten aloin kuunnella radiota. Lopetin
läksyjen teon klo 18.05. N. klo 18.10 meni valot
ihan himmeäksi ja silloin lähdin alas. Tulin ylös
klo 18.15 ja klo 18.20-18.25 olin uudestaan, pian
aloin lukea läksyjä ja klo 19.25-19.30 kävin
alhaalla. Sitten aloin lukea sängyssä läksyjä.
Nukahdin niin, että heräsin klo 21.15. Klo 21.15-
21.20 olin pesemässä hampaat. Klo 21.20 äiti tuli



kampaajalta, jonne oli lähtenyt yli tunnin aik. Annen kanssa (isä haki heidät). Klo on nyt 21.29. Kävin nukkumaan 
klo 21.30.

9. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6. Nousin klo 6.30 ja vasta silloin olivat jälleen kirkkaat [valot]. Vähän ennen ne eivät ollet palaneet 
ollenkaan. Juotuani alhaalla 2 kuppia kahvia tulin ylös klo 6.45. Täällä kuuntelin radiota. Klo 6.50-6.55 kävin 
alhaalla. Ylhäällä kuuntelin radiota, mistä myös
nauhoitin. Lähdin kl0 7.10. Pysäkillä oli Pelt. likka,
Masa, Simo ja Iirokin tuli pian. Hullu-kuskin Sisu
revitti pian paikalle ollen koululla klo 7.40 koska seisoi
asemalla. Menimme ennen klo:n soittoa sisälle klo
7.55. Ensin oli fyssaa. Sitten Unskia ja sitten aljaa.
Sitten oli ruokatunnin vuoro. Menimme Oskarille ja
sitten tulimme sisään välitunniksi. Klo 11.30-12.15 oli
saksaa. Sitten piirustustunti. Kari Haaran kanssa
lähdimme luokasta ulos jo klo 13.05 (Lähdimme
hakemaan taidehist. kirjaa). Siivooja, joka näki
karkaamisemme sanoi, ettei hän kerro mitään.
Ostimme englantiin kansiot (ostin myös Iirolle) ja
annoin sen Iirolle, joka meni heidän autollaan. Klo
13.25-13.50 menin Kossilalla. Kotona kuuntelin
radiota (mm. klo 14 uutiset) ja kirj. tätä. Lähdin alas
klo 14.05. Siellä luin lehden ja klo 14.25 kävin täällä ja
lähdin saunaa lämmitt. Tulin sisään klo 14.55
vedettyäni sitä ennen 7 leukaa. Ylhäällä kuuntelin
radiota ja klo 15.15 lähdin taas saunalle. Tulin ylös klo
15.18 vedettyäni pihalla 9 leukaa. Klo 15.45-15.50
kävin taas saunalla ja olin myös rekillä. Ylhäällä
kuuntelin radiota. Klo 16.25 kävin saunalla ja klo 16.45
menin alas kahville. Tulin ylös klo 16.55. Ylhäällä
puuhasin oman 15 kärjessäni kanssa. Klo on nyt
17.38. Lähdin alas klo 18.15. Tulin ylös klo 18.30 ja
lähdin saunaan. Tulin tänne n. klo 19. Kuuntelin
uutiset ja lähdin alas klo 19.15. Äiti ja isä lähtivät juuri
jonnekin. Siellä söin ja tulin ylös klo 19.25. Anne oli
kanssani täällä n. klo 20.30. Klo 20.40-20.45 kävin
pesemässä hampaat ja laittamassa oven lukkoon
(Pakkasta oli silloin 2 astetta). Menin alas uudestaan
klo 21.15. Tulin ylös klo 22.40 katsottuani TV:tä. Täällä kuuntelin Radio Luxembourgia. Klo 00.10 kävin alhaalla ja 
kävin nukkumaan klo 00.15. Muuten Nykäsen Topi tule meille n. klo 01.30 jälk. ja hänellä oli vähän riitaa isän 
kanssa. He olivat olleet vähän juhlimassa ja riitelivät jostain matkarahoista. Aamulla Aira-täti [Topin vaimo] vähän 
kiukkuinen kun Topi ei ollut tullut kotiin heti.

Katso seur. eli n:o 7:ää

Päiväkirja n:o 7
10. päivä (sunnuntai) Otettu käyttöön 10.10.-65 klo 10.27
Heräsin n. klo 9.30. Nousin klo 9.45 ja huomasin, että ensilumi oli satanut (n. 1 cm). Klo 9.50
menin alas kahville. Tulin ylös klo 10.05 haettuani kaupasta tämän vihkon. Luin lehden ja 



aloin kirj. tätä. Olen kuunnellut koko ajan mankkaa ja nyt menee 
Boulevard Of Broken Dreams   (  Jørgen Petersen  )  . Klo on nyt 10.30.
Pian tulivat äiti ja isä tänne ja aloimme laittaa tuplat huoneeni
ikkunaan. Parvekkeelta otin myös markiisikankaan pois sekä myös
kukkalaatikot. Lopetin n. klo 12.45. Klo on nyt 13.08. Klo 13.15-14.00
olin pyörällä ajelemassa (mm. Upolla). Kotona aloin syödä ja silloin
tulivat Nurmet (ei Kaija eikä Eija[?]). Tulin ylös klo 14.20 haettuani
kaupasta vihon mankan luetteloa varten ja aloin kuunnella mankkaa.
Klo 16 lähdin Peltoselle, missä oli yks’ mies ja sitten Kari, Väinö ja
Erkki. Talon väki oli Heinolassa. Tulin kotiin klo 17.10. Kuuntelin
mankkaa ja tein klo 18.05-18.15 läksyjä ja sitten lähdin alas.
Katsottuani uutiset tulin ylös klo 18.30 läksyjä tekemään ja
kuuntelemaan radiota. Klo 19.40 jälkeen aloin kuunnella mankkaa.
Lähdin alas klo 20.35. Siellä söin hiutaleita ja tulin ylös klo 21.
Kuuntelin uutiset ja lähdin alas klo 21.05. Katsoin TV:tä ja tulin ylös
klo 21.35. Täällä kuuntelin Radio Luxembourgia ja luin engl. Nauhoitn Beatlesta Luxembourgista. Kävin 
nukkumaan klo 22.15.

11. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Täällä luin engl.
ja klo 6.55-7.00 kävin hakemassa eväät. Ylhäällä kuuntelin uutiset ja
lähdin pysäkille klo 7.07 pyydettyäni kirja- ja viikkorahat. Pysäkillä oli
Pelt. likka, Simo ja pian tuli Iirokin. Viljasen Sisua ajoi Rotta-kuski. Se oli
koululla n. klo 7.35. Iiro oli järjestäjä ja hän päästi meidät sisään
pakkasesta. Ensin oli rukoukset, jotka piti muistaakseni nunna. Sitten oli
engl. Sitten aljaa ja sitten jommaa. Pääs. ruokatunnille klo 10.50.
Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja sieltä harjulle. Menin
Iiron kanssa (olihan Karikin) sisään n. klo 11.25. Setku (Summanen) kävi
siellä, muta Kari oli ja lähtenyt ja Iiro sanoi minun olevan järjestäjä.
Menimme pian fyssan luokkaan. Kävimme luokan takana olevassa
Linssin [valokuvakerho?] valokuvien kehityshuoneessa. Saimme
tunnilla kokeet, mistä sain 8-. Sen jälk. oli suunnistuksen sisätunti.
Pääs. klo 13.30. Kävelin kaupungilla, mistä ostin myös Cottonin ja
menin Vesijärven pysäkille minne Lehtari tuli klo 14.05. [kuvissa
Aleksanterinkatu 1968 ja 2011, Valtakulman takana Starckjohann]
Veksi tuli Karjalankadulta kyytiin. Olin kotona klo 14.30. Käytyäni
ylhäällä luin lehden ja söin hiutaleita. Klo 14.55 tulin ylhäällä
käymään ja lähdin pyörällä hammaslääkäriin. Oli jäll. Kotona klo
15.25. Kävin ylhäällä ja menin alas, missä olin noin
minuutin. Ylhäällä kuuntelin mankkaa, klo on nyt
16.43. Elviksen joululaulun soidessa lähdin alas klo
16.55. Tulin ylös klo 17 ja sitten lähdin ajelemaan
pyörällä. Tulin kotiin klo 17.10. Aloin kuunnella
radiota ja kuuntelin Sopasta mistä nauhoitin monia
levyjä. Klo 18.00-18.10 kävin alhaalla syömässä.. Olin
ylhäällä 5 min. ja sitten menin 18.15-18.30
katsomaan uutiset. Ylhäällä luin läksyjä ym. ja lähdin
uudelleen 19.30. Siellä katsoin TV:tä, luin lehteä, join

https://www.youtube.com/watch?v=tgv8B-eKUGM
https://www.youtube.com/watch?v=tgv8B-eKUGM
https://www.youtube.com/watch?v=tgv8B-eKUGM
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2 kuppia kahvia ja pesin hampaat. Tulin ylös klo 20.15 ja aloin kunnella mankkaa. Klo 20.35 kävin alhaalla. Klo 
21.55 kävin alhaalla ja jatkoin sitä ennen alkamiani läksyjen lukua. Kuuntelin vielä radiota niitä lukiessani ja kävin 
nukkumaan klo 22.35.

12. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.05 ja nouisn klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Klo 6.55-7.00 kävin hakemassa eväät. Sitten kuuntelin uutiset ja lähdin
pysäkille klo 7.09. Pysäkillä oli kai Pelt. likka. Tulin Masan kanssa samaa
matkaa ja pian tuli Iirokin. Rotta-kuskin Sisu tuli pian. Seisoimme asemalla
vähän aikaa ja klo 7.45 olimme koululla. Menimme heti sisään ja pian oli
”Mustapartaisen naisen” pitämä rukous. Ens. tunnilla oli engl. Sitten ruotsia
ja sitten saksaa. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja sieltä 
harjulle. Klo 11.45-12.30 oli pilsaa ja sen jälk. unskia. Pääs. klo 13.30. Lähdin
kävelemään Uudenmaankatua Karin, Rikun ja Ikun kanssa koska minun piti
mennä Keskolle ostamaan  itselleni topptakkia. Menimme sieltä Iiron kanssa
Vesijärven pysäkille, jonne Viljanen tuli klo 14.15. Olin kotona klo 14.35. Menin ylös, jossa huomasin, että tuoli oli 
viety (se, jonka Masa oli saanut Väinö-sedältä). Se vietiin korjattavaksi. Syötyäni hiutaleita ja luettuani lehden tulin
ylös klo 15.15. Täällä kirj. tätä ja kuuntelin mankkaa, klo on nyt 15.45. Klo 15.55 kävin alhaalla. Ylhäällä tein läksyjä.
Anne kävi täällä n. klo 16.45 jolloin aloin kuunnella mankkaa. Klo 16.55 äiti kävi katsomassa toppatakkiani. Klo on 
nyt 17.31. Klo 17.50-18.00 kävin syömässä. Ylhäällä luin läksyjä ja kuuntelin radiota ja klo 18.15 lähdin alas. Tulin 
ylös klo 18.30 kuuntelemaan radiota ja tekemään läksyjä. Tein niitä kunnes lähdin alas klo 19.55 katsomaan 
Bonanzaa. Tulin ylös klo 20.50 ja aloin kuunnella mankkaa ja tehdä läksyjä. Klo 21.20 kävin alhaalla ja tulin ylös 
lukemaan torstain pilsan kokeita varten. Lopetin lukemisen klo 21.55 ja aloin kuunnella radiosta uutisia. Kävin 
nukkumaan klo 22.10

13. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6 ja sen jälk. torkuin ja nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.50. Kuuntelin radiota ja lähdin alas klo 7.09. Pysäkillä oli Iku
ja Masa. Hullu-kuski ajoi Sisua niin, etttä koululla klo 7.40 seisottuamme
asemalla vähän aikaa. Ensin oli Holopaisen rukoukset ja sitten ruotsia ja
sitten fyssaa ja sen jälk. suomea. Klo 11.00 alkoi ruokatunti, jolloin
menimme syötyämme Nakulle ja sieltä harjulle. Klo 11.45 alkoi saksan
tunti. Sitten oli uspaa ja sitten aljaa. Päästyämme klo 14.30 menin klo
14.40-15.05 Kossilalla. Ylhäällä käytyäni menin alas, jossa luin lehden sekä
söin hiutaleita ja tulin ylös kirj. tätä klo 15.30. Klo on nyt 15.40. Tein läksyjä
ja klo 16.10-16.15 kävin alhaalla hakemassa sanomalehden, jossa oli
uuden engl.kielisen sarjakuvan yksi osa. Sen nimi on the GAMBOLS.
Ylhäällä aloin pian lukea pilsaa kokeita varten. Klo 17.55-18.05 olin
kahvilla. Ylhäällä kuuntelin mm. mankkaa ja klo 18.15 lähdin alas.
Tulin ylös klo 19. Täällä kuuntelin radiota, klo 19.30 lähdin alas.
Haettuani kaupasta Suavea tulin ylös. Pian lähdin pesemään
hampaat ja tulin ylös klo 19.50. Muuten en ole muistanut kertoa, että tiistaina väärensin teinikorttiini K. 
Vuorelman nimikirj. (en 1:50 p takia vaan huvin vuoksi. Sillä en tarvitse koko teinikorttia). Iiro teki samoin. Klo 
19.55 aloin lukea sängyssäni pilsaa. Klo 21.30 kävin alhaalla ja muuten klo 20.50 olin auk. radion ja kuunnellut 
myös sitä. Kävin nukkumaan klo 22.15

[Matti-veli on mukana päiväkirjani sivuilla harmittavan vähän]
 

https://www.suave.com/us/en
https://www.youtube.com/watch?v=7ClYLw-ayM8


14. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Lähdin alas klo 7.07. Pian menin pysäkille, jossa olin klo
7.10. Sisu, jota ajoi Hullu-kuski oli paikalla pian ja
seisottuamme linja-autoasemalla olimme klo 7.40 koululla.
Menimme heti sisään. Rukouksen piti yks’ 4 A -oppilas n.s.
Anneli. Sitten oli pilsan koe ja sen jälk. engl. ja sitten
saksaa. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja
sitten Mytkylle [Mytäjärvi]. Klo 11.45-12.30 oli jommaa.
Olin välitunnin sisällä ja sitten alkoi aine. I t:n valvoi Rämö
ja toisen Petunia. Pääs. klo 14.15. Ostin kaupungilta 
Suosikin ja menin... pysäkille. Kossila tuli klo 14.40 missä
oli Iku. Olin kotona klo 15.05. Kirj. tätä ja klo 15.15 aloin
lukea lehtiä ylhäällä ja n. klo 15.45 menin alas lukemaan
sanomalehden ja tulin ylös klo 16. Täällä luin edell. lehtiä ja
kuuntelin Pop-säveliä. Klo 17.15-18.00, jonka aikana en
kuitenkaan lukenut, mutta nauhoitin siitä muutamia. Klo
17.57 lähdin alas. Tulin käymään ylhäällä klo 18.05 mentyäni
alas, tulin uudestaan ylös klo 18.10. Klo 18.15-18.30 olin
alhaalla, missä katsoin TV:tä ja söin verilettuja. Ylhäällä tein
läksyjä ja kuuntelin radiota. Klo 19.20 aloin kuunnella
mankkaa. Klo 19.35 Anne kävi täällä ja toi lakritsipötkön. He
olivat lähdössä Rämölle kylään (ei Matti). Klo 20.05 kävin
alhaalla. Luin myös lehtiä illalla kunnes lähdin alas klo 21.15.
Pesin hampaat ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 22.05. Muuten
tänään sai yksi nainen tuossa tienhaarassa surmansa jäätyään
rekka-auton alle. Ylhäällä luin ruotsia ja kävin nukkumaan klo
22.20.

15. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Täällä kuuntelin radiota kunnes lähdin alas klo 7.07. Klo 
7.10 olin pysäkillä missä oli jo Simo ja tiet. Pelt. likka, Iirokin tuli pian. Hullu-kuski ajoi Sisua niin että olimme 
koululla 7.35. Menimme luokkaan ja sitten piti joku naisopettaja rukouksen ja sitten oli ensin engl. ja sen jälk. piir.
Sitten suomea ja sitten uskont. Ruokatunnilla tulimme syötyämme luokkaan ja Kari H:n ja Juhani Korpin kanssa 
Nakulle. Sitten oli ruotsia mistä oli pistokkaat. Voimistelutuntia meillä ei ollut koska aamulla oli niin sanottu. Pääs.
siis klo 13.30. Kävelin Rikun kanssa ”femmalle”. Iiro meni Harri Niemen skootterin
kyydissä. Näimme Henan (Niemisen Helenan) linja-autoaseman luona. Olin kotona klo
14.30 Lehtarilla, joka oli tullut femmalle [Viiskulma?] n. klo 14.05. Kotona olin alhaalla
koska rva Paljakka siivosi ylhäällä. Tulin ylös klo 15.20 ja aloin lukea…[olin peittänyt
lehden nimen], jotka Kari H. antoi minulle. Klo 15.50 aloin kuunnella mankkaa ja kirj.
tätä, klo on nyt 16.20. Klo 17.05-17.15 olin kahvilla. Nauhoitn Spedeä radiosta ja klo
17.30 aloin lukea läksyjä. En sentään, sillä klo 17.30 kävin kaupassa hakemassa kyniä ja
viivottimen ja klo  17.40 aloin tehdä läksyjä. Menin alas 18.15. Tulin ylös klo 19
katsottuani TV:tä. Tein läksyjä. Välillä eli klo 19.10 kävin alhaalla. Klo 19.45-19.55 olin
syömässä. Ylhäällä tein läksyjä ja klo 20.20 lähdin hampaitani pesemään. Tulin ylös klo
20.25. Klo 21-21.15 olin TV:tä katsomassa. Ylhäällä luin läksyjä ja kuuntelin
Kaleidoskooppia. Klo 22.05 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suosikki
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Myt%C3%A4j%C3%A4rvi_(18.042.1.002)


16. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.30 ja nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Kuuntelin mankkaa ja klo 6.50-6.55 olin
alhaalla eväitä hakemassa. Ylhäällä kuuntelin radiota ja lähdin
klo 7.08. Pysäkillä oli tavall. muut ja Rotta-kuski ajoi Sisua.
Menimme heti sisään kun olimme koululla klo 7.45.
Rukouksen piti Harves. Ensin oli fys. Sitten hissaa, sitten aljaa.
Ruokatunnilla luin saksaa. Sitten olikin saks. ja sitten lähd.
taidenäyttelyyn piirustustunnilla. Klo 13.05 nousimme Ikun
kanssa aamu-Viljaseen Vesijärv. Pysäkillä. Kotona olin klo
13.25. Menin ylhäältä alas klo 13.30. Tulin ylös klo 14
luettuani lehden ja syötyäni muroja. Kuuntelin ylhäällä
radiota. Klo 15.05 lähdin lämmittämään saunaa. Tulin ylös klo
15.30. Kuunneltuani radiota lähdin klo 15.55 saunalle. Tulin
ylös klo 16. Kuuntelin radiota. Klo 16.10-16.15 olin kahvilla.
Klo 16.55 menin alas ja saunalle ja sitten soitin Iirolle.
Sovimme, että tulen klo 17.45 heille. Menemme tänään
Luomaniemen rippikoulun yhteenkokoontumistilaisuuteen. Tulin ylös klo
17.05. Klo 17.30 lähdin alas. Söin siellä ja klo 17.40 lähdin Mahkoselle. Siellä ei
ollut kotona Iiron lisäksi kuin hänen pappansa ja sukul. Muut olivat
Haapajärvellä. Lähdimme klo 18.05 Iiron mankan kanssa, olimme siellä joskus
klo 18.30. Kuuntelimme mankkaa ja kävimme katsomassa poikia, jotka olivat
saunassa. N. klo 20 tuli Valjakka ja pian K. Niemi. He pitivät pienen
hartaushetken ja arvelimme, että vain n. 50 % oli saapunut. Illalla Iiro ja Harri
kävivät mopolla kirkolla ostamassa tupakkaa (Iiro lainasin Penttisen Veijolta
mopon, jonka hän oli lainannut joltain ja Harri Pelkosen Antin mopon). Poltin
yhden kessun. Valvoimme koko  yön ja käänsimme me 6 poikaa Ossin Mossen
toisenne päin.

17. päivä (sunnuntai)
Äänitimme mankalla ja kuuntelimme kovasti levyjä. Aamulla lähdimme
(Penttinen, Mallinen ja minä) klo 8.15 koteihimme. Olin kotona klo 8.35. Otin
lehden ja heitin kivellä ikkunaan ja sitten Masa tuli auk. oven. Ylhäällä kirj.
mm. tätä. Klo on nyt 9.05 ja lähdin alas. Tulin ylös klo 9.10. Nukuin ja klo 10.10
Anne herätti minut. Menin kahville ja tulin ylös klo 10.15. Klo 10.15-10.20
olin hampaita pesemässä. Nukuin ja heräsin klo 12.05. Makasin sängyssä
ja aloin klo 12.50 kuunnella radiota. Klo 12.40-12.45 kävin alhaalla ja
sitten aloin kuunnella mankkaa. Anne oli täällä ja n. klo 13.30 tulivat
Paulukset [Elvi ja Matti Lahdesta] meille yllättäen kylään (ei Helena).
Lähdin alas klo 14.30 Sitä ennen oli Ilkka täällä, jolle näytin junaani.
Alhaalla söin, tulin ylös klo 14.45. Nauhoitin heidän puheitaan ja klo 15
he lähtivät. Muut paitsi Masa ja minä lähtivät Savutielle ja Porkalle klo
15.35. Menin alas ja luin lehden ja tulin ylös klo 16 ja lähdin ulos. Juttelin
Erkin kanssa ja sovimme, että Erkki tulisi meille klo 16.30. Tulin muuten
kotiin klo 16.25 ajettuani ensin pyörällä. Olin ylhäällä ja kirj. tätä. Klo on
nyt 16.33 eikä Erkki ole vielä tullut. Kävin alhaalla klo 16.40. Ylhäällä luin
Suosikkia ja kuuntelin mankkaa. Klo on nyt 17.53. Erkki ei kai tulekaan.
Lähdin alas klo 18.08. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 18.30. Aloin nukkua



ja heräsin klo 19.40. Klo 19.55 äiti, isä ja Anne [tulivat]. Klo on nyt 20.03. Klo 20.05 kävin alhaalla. Torkuin sitten 
sängyssä, mutta en käynyt nukkumaan koska söimme vielä tänä iltana. Tulin ylös klo 21.10. Klo 21.30-21.35 olin 
pesemässä hampaat. Kuuntelin Radio Luxembourgia, josta myös nauhoitin. Klo 221.5 kävin nukkumaan.

18. päivä (maanantai)
Heräsin klo 8.50 ja nousin klo 8.55. Menin als klo 9. Siellä join kahvia ja
luin lehden. Tulin ylös klo 9.20. Kuuntelin mankkaa. Anne tuli tänne
myös n. klo 10. Jokelat tulivat meille Savosta [Rautalammilta] n. klo
10.30. Lähdimme syömään klo 11.05 Annen kanssa. Tulin ylös n. klo
11.15. Menin alas klo 11.30. Jokelat lähtivät klo 11.40 koska Liisa-tädin
täytyi mennä vielä tänään töihin. Tulin heti ylös ja klo 11.45 menin alas.
Lähdin kävelemään Annen kanssa. Kävelimme pitkin harjua ja tulimme
kotiin klo 13.05. Olin ylhäällä ja klo 13.25-11.30 lähdin pesemään
hampaat. Sitten kuuntelin mankkaa ja klo 14 aloin kuunnella radiota.
Klo 14.15 suljin radion ja aloin kuunnella radiota [mankkaa?]. Anne tuli
myös tänne silloin. Lähdin alas klo 14.20 koska minun pitää mennä
hammaslääkäriin klo 14.30. Lähdin kotoa klo 14.25. Tulin kotiin klo
14.55 käytyäni sitä ennen Mahkosella, mutta siellä ei ollut ketään
kotona. Menin ylös ja klo 15.05 kävin alhaalla. Ylhäällä olin läksyjä
tekemässä klo 15.25 lähtien tultuani muuten alhaalta heti ylös.. Kävin
myös klo 15.23 alhaalla. Tein läksyjä ja välillä kuuntelin radiota, Klo
17.10 kävin hakemassa syötävää. Ylhäällä kuuntelin Sopasta, josta
nauhoitin. Lähdin alas klo 18.15 kuunneltuani sitä ennen nauhoituksieni
tuloksia. Tulin ylös klo 18.30 juotuani 2 kuppia kahvia ja katseltuani
TV:tä. Ylhäällä kuuntelin mankkaa. Klo 18.40 aloin tehdä läksyjä. Klo 19.00-19.30 olin TV:tä katsomassa [ joko tuo 
leikkeen Maupassant tai 1-kanavan Ihmeellinen luonto]. Ylhäällä kuuntelin mankkaa ja tein läksyjä klo 21.40 
saakka jolloin lähdin alas. Tulin ylös klo 21.45 ja aloin tehdä engl. harj. Kävin nukkumaan klo 22.25.

[maanantai-vapaan syy? Lintsasinko? Sitä kyllä harrastin, pyysin tällöin äidiltä poissaolon syyksi sairauden]

19. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös pari
min. ennen klo 6.55 jolloin lähdin alas. Sitä ennen mittasin, että
lunta oli tullut yöllä 10 cm. Tämä on oikeastaan vasta ensilumi,
sillä viime maanantaina satanutta vajaan 1 cm ensilunta, joka
suli miltei heti, voidaan sellaiseksi tuskin sanoa.. Tulin alhaalta
klo 7. Klo 7.09 lähdin alas. Pysäkillä oli samat ihmiset kuin tavall.
mutta ei Masaa. Hullu-kuski ajoi Sisua, joka oli koululla klo 7.40
seisottuaan asemalla vähän aikaa.. Menimme heti sisään. Ensin
piti mennä rukoukseen ja sitten oli engl. Sen jälkeen aljaa ja
sitten jommaa. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja
sitten olikin fyssaa. Sen jälkeen voimistelimme sisällä ja pääs. klo
13.30. Iiro meni parturiin, minä taasen menin kaupungille, missä ostin lippalakin (mk
15.45, 29 € v. 2019). Menin sen jälk. ostaman BASF:n nauhan (kelan halk. oli 15 cm ja
pituus 270 m eli kestää 45 min, se maksoi 14 mk). Tulin kotiin Lehtimäellä klo 14.30,
missä Iirokin ja myös Veksi [Veijo Nykänen, asui lähes Iiron naapurissa] tulivat, olin
noussut siihen Vesijärven pysäkiltä. Ylhäällä… ja n. klo 14.45 menin alas. Tulin ylös klo
14.55 luettuani lehden. Klo 15 laitoin nauhan pyörimään tarkastaakseni, että se todella
kestää 45 min ja aloin kirj. tätä. Klo on nyt 15.21. Klo 15.35 kävin alhaalla. Nauha loppui klo 15.48. Klo 16.00-16.05



kävin alhaalla. Ylhäällä aloin lukea läksyjä. Klo 17.05 lähdin ulos: Menin Peltoselle, missä oli Kari S. ja Väinö M. 
Kylässä, käskivät minun jonnekin juhliin huvilalle Karin syntymäpäiville 23 p:nä lauantaina. Klo 17.15 lähtivät he. 
Lähdin Alpon ja Erkin kanssa melk. heti ulos (he lähtivät korj. mopoa). Erkki antoi minulle 15 mk (annan 
huomenna markan takaisin) että ostaisin hänelle BASF:n nauhan. [Radiomuistojani] Annan sen hänelle 
huomenna, minkä ostin tänään [itselle]. Ajelin pyörällä ja tulin kotiin klo 17.30. Ylhäällä kirj. tätä ja kuuntelin 
radiota. Anne tuli myös tänne. Klo on nyt 17.44. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla TV:tä katsomassa. Tulin ylös ja klo 
18.40-18.45 olin syömässä. Ylhäällä tein läksyjä ja n. klo 19.20 Anne toi jäätelöä. Vein lautasen alas klo 19.30 ja 
jatkoin läksyjen tekoa. Klo 20 lähdin pesemään hampaani. Tulin ylös n. klo 20.05. Luin läksyjä ja klo 20.55 lähdin 
ulos. Siellä oli 3 C pakkasta. Tulin sisään klo 21.15. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.35 kuuntelemaan radiota. 
Kävin nukkumaan klo 22.20.

20. päivä (keskiviikko)
Heräämisaikaani en muista, mutta olin ainakin 5 min. valveilla
ennenkuin nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös radiota
kuuntelemaan klo 6.45. Klo 6.56 lähdin taas alas. Tulin ylös klo 7.
Kuunneltuani radiota lähdin alas klo 7.09. Pysäkillä oli vain Masa.
Rotta-kuskin Viljanen lähti asemalta klo 7.40. Koululla menin heti
luokkaan. Ensin oli Leskisen rukous, sitten ruotsia, sitten fyssaa ja sen
jälk. suomea. Menimme syömään klo 11, vaikka saksan tunti oli
siirretty alkavaksi klo 11.15. Se alkoi siis klo 11.15 ja olimme saksan
tunnin jälk., joka loppui klo 12 vähän aikaa sisällä ja sitten kävimme
Nakulla. Tulin sisään klo 12.30. Uspan jälk. oli aljaa ja pääs. klo 14.30.
Klo 14.40-15.05 tulin kotiin Kossilassa. Ylhäällä kirj. tätä ja klo on nyt
15.15 kun lähden alas. Luettuani lehden ja juotuani kaakaota tulin
ylös klo 15.50. Täällä kuuntelin radiota ja klo 15.55 aloin tehdä läksyjä.
Klo 17.10 lähdin alas. Klo 17.15 lähdin Peltoselle viemään Erkille
nauhaa. Siellä oli Alpo ja Heinosen Esko ja Jukka sekä Arminen
pelaamassa sököä. Ajelin pyörällä ja klo 17.40 menin kotiin. Olin
alhaalla ja tulin ylös klo 17.55. Ylhäällä kuuntelein radiota ja kirj. tätä.
Klo on nyt 18.03. Lähdin alas klo 18.10. Join kahvia ja katsoin TV:tä.
Tulin ylös klo 18.30. Kuuntelin radiota klo 19.15 saakka, jolloin aloin kuunnella
mankkaa. Klo 20.25 suljiin mankan ja klo 20.30 kävin alhaalla. Klo 20.35 aloin tehdä
läksyjä. Klo 20.50 menin syömään. Tulin ylös klo 21 ja lähdin ulos kävelemään.
Kävelin aseman lähellä ja heitin tavarajunaa lumipallolla. Tulin kotiin klo 21.15. Täällä
oli Rajalan Lauri, joka pyysi minua johonkin liikennekerhoon, joka järjesteään
Pajulahdessa ensi lauantaina ja sunnuntaina (alkaa lauant. klo 14 ja loppuu sunn. n.
klo 16). Hän soitti Iirolle, joka lupasi tulla kanssani. Tulin ylös klo 21.40. Täällä
kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä ja sen jälk. aloin lukea engl. (lopetin lukemisen klo
22.05). Klo 22 olin auk. radion. Kuuntelin sitä klo 22.20 saakka ja mankkaa klo 22.21
saakka. Kävin nukkumaan klo 22.25 käytyäni vielä sitä ennen alhaalla.

21. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 6.55. Täällä kuuntelin
mm. radiota ja klo 7.06 lähdin alas. Otin eväät ja klo 7.10 lähdin pysäkille. Siellä oli
Simo, Pelt. likka, Iiro ja Masa (Iiro tuli kylläkin myöh.). Rotta-kuskin Viljanen lähti
asemalta klo 7.35. Pääs. sisään klo 8. Rukouksen piti kai nunna. Sitten oli tässä järj.
biologiaa (saimme kokeet, minä 8-), engl. ja saksaa. Ruokatunnilla menimme
syötyämme Nakulle. Sitten oli klo 11.45 jommaa, sitten fyssaa ja sitten suomea. Klo

https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6k%C3%B6
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/10/Radiomuistoja-13.10.2018-Karjalaisessa.pdf


14.40 lähti Kossila, jossa ei ollut Iiron ja minun lisäksi kuin rahastaja ja kuljettaja. Olin kotona klo 15.05. Alhaalla 
luin lehden ja tulin ylös klo 15.15 kuuntelemaan radiota ja kirj. tätä. Klo on nyt 15.34 kun alan tehdä läksyjä. N. 
klo 16.40 aloin kuunnella radiota, mistä äänitin pari Cliffiä. Klo 17.10 aloin  tehdä läksyjä. Kuuntelin myös radiota 
ja kun Sopanen alkoi klo 17.15 lopetin lukemisen ja keskityin äänittämiseen Sopasesta. Klo 17.55 lähdin alas. Join 
2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 18.10. Isä lähti juuri hakemaan Nurmet, he lähtevät Kausalassa käymään (äiti ja 
isä vievät jollekin matonkuteita). Lähdin alas klo 18.18. Katsoin TV:tä ja klo 18.30 isä tuli kirkolta mukanaan 
Nurmen rva ja hra, jolta oli ainakin etuhampaat äskett. vedetty pois. Klo 19 tulin ylös. Kuuntelin mankkaa ja 
radiota. Suljin radion ja kuuntelin mankkaa klo 19.45 saakka, jolloin kävin alhaalla. Ylh. kirj. tätä ja klo 19.50 lähdin
alas. Tulin ylös klo 19.55. Laitettuani yöpuvun päälle aloin lukea läksyjä klo 20. Kuuntelin välillä radiota. Klo 21.15 
lähdin alas. Katsoin TV:tä ja tulin ylös mankkaa kuuntelemaan 21.35. Kuuntelin sitä klo 22.15 saakka jolloin äiti, isä
ja Anne tulivat Kausalasta. Kävin nukkumaan klo 22.30.

22. päivä (perjantai)Nousin klo 6.30.
Alhaalla join kahvia 2 kuppia ja tulin
ylös klo 6.45 radiota kuuntelemaan.
Klo 6.55-7.00 kävin hakemassa eväät.
Lähdin alas klo 7.10. Pysäkillä oli muut
paitsi Simo. Rotta-kuskin Viljanen
pääsi lähtemään asemalta klo 7.35.
Muuten ensilumikin on jo sulanut pois.
Koululla menimme heti sisään. Ensin
oli jonkun miesopettajan rukoukset,
Sitten engl. Sitten piir., jolla tunnilla klo
9.35 Niskala ajoi minut ulos
muistutuksen kera. Kävelin mm.
Mytäjärvelle ja tulin koululle klo 10.
Klo 10.15 alkoi suomea. Sitten oli
uskontoa. Syötyämme menimme
luokkaan. Klo 12.25 lähdin ulos.
Ruotsin tunnin jälk. oli suunnistusta.
Meillä ei ollut kilpailu ja siksi emme
[Markku] Viidan (oli parini) kanssa juosset täysiä. Löysimme kaikki 4 x:a (rastia). Pääs. klo 15. Kävelin Vesij. 
Pysäkille. Klo 15.25 tuli Lahtari. Olin kotona klo 15.45. Ylhäällä kuuntelin radiota ja kirj. tätä. Klo 16.05 aloin tehdä 
läksyjä. Lähdin alas klo 17.05. Siellä join 2 kuppia kahvia ja luin lehdet, tulin ylös klo 17.40. Klo 18.15 lähdin 
Peltoselle. Siellä he olivat kaikki kotona. Juttelin myös Erkille tilaisiko hän Hymy + pop:n. Tulin kotiin klo 19.20. 
Söin ja tulin ylös klo 19.30. Aloin tehdä läksyjä n. 5 min. kuluttua. Kuuntelin mankkaa, klo on nyt 20.06. Klo 20.25 
lähdin alas. Sitä ennen olin n. 5 min. raplannut mankkaa. Alhaalla oli Jeremejevin Topi kylässä. Pesin hampaat ja 
tulin ylös n. klo 20.40. Luin läksyjä ja klo 21 kävin alhaalla. Aloin kuunnella Kaleidoskooppia. Luin myös samalla 
vähän läksyjä. Rajalan Lauri oli tullut meille, kun suljin radion n. klo 22.05 huomasin sen. Äänitin heidän puheitaan
ja myös Raili Jeremejevin, joka tuli meille klo 22.20, koska äiti soitti heille (44287). Kävin nukkumaan klo 22.35.

23. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 7.00. Klo 7.08 lähdin alas. Pysäkillä olivat kaikki. 
Hullu-kuskin auto oli koululla klo 7.40. Menimme heti sisään Ensin oli Harveksen rukoukset ja sitten fyssaa. Sen 
jälk. usnki, sitten aljaa Ruokatunnilla kävimme Oskarilla. Saksan tunnin jälk. klo 12.15 ”raappasimme” (Iku ja minä)
ja klo 12.30-12.55 olimme Viljasessa. Kotona menin ylös ja klo 13 alas. Kari-Matti [Alhanen] ja Aili-täti olivat 
meillä. Alhaalla join 2 kuppia kahvia. Kävin myös ulkona, missä oli Luhdan työmaalle Jeremejevin taakse tuotu 
valtava Catepillar. Klo 13.45 tuli Mahkosen Esko Paulan [Kaikkonen] ja Iiron kanssa hakemaan minua. Täällä 

https://www.iitti.fi/kausala


[Pajulahdessa] olimme vapaasti ja klo 14.30 oli kahvi.
Sitten menimme johonkin luokkaan missä meidät
jaettiin keskusteluryhmiin ja me menimme
voimistelusalin takana olevaan huoneeseen. Kaikki
(melkein) oliat vanhoja partoja. Klo 15.25-16.10 olimme
siis siellä. Sen jälk. keskustelimme, myös 2 TALJA:n
miestä, jotka olivat tulleet klo 15.15. N. klo 16.45 pääs.
Klo 17 oli syönti, mutta emme osallisttuneet siihen Iiron
kanssa vaan kävelimme pitkin [poikin] rakennuksessa,
mm. pelasimme yhtä peliä. Kävimme myös
painonnosto- ym. huoneessa. Klo 17.45 alkoi uusi tunti.
Sillä tunnilla juttelivat vain TALJA:n miehet. Pääs. klo 20.
Sitten Iiro soitti heille, että isänsä tulisi hakemaan.
Kävimme sitä ennen maapohjahallissa, missä oli Olenius
ja kumpp. (myös Mustakari). Olin kotona n. klo 20.10. Söin ja klo 20.20 lähdin saunaan. Tulin ylös klo 20.55. Täällä 
kuuntelin radiota (suljin klo 21.05) ja kirj. tätä klo 21.15 saakka ja sitten aloin juoda isän tuomaa olutpulloa. Klo 
21.25-21.30 olin pesemässä hampaat. Sain äidiltä jäätelöä ja tulin sitä syömään tänne ylös. Klo 21.45 aloin tehdä 
läksyjä. Aloin pian kuunnella mankkaa ja tehdä 15 kärjessä listaani. Klo 23.40 kävin nukkumaan (kävin sitä ennen 
alhaalla).

24. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.50. Alhaalla join
kahvia ja söin muroja. Tulin ylös
klo 8.20. Klo 8.25-8.30 olin alhaalla.
Ylhäällä kuuntelin mankkaa. Menin
alas klo 8.35. Klo 8.40 tuli
Mahkosen setä hakemaan minua.
Iiro tuli kyytiin heidän kohdallaan,
klo 8.50 olimme siellä. Klo 9 alkoi
tunti. N. klo 10 oli 10 min. tauko.
Sitten oli taas tunti, joka loppui klo
10.45. Pelasimme myös sitä peliä
(minä pelasin 1:40 edestä).
Syötyämme olimme pitkin
rakennusta ja klo 11.45 alkoi tunti, jonka pidimme voimistelusalin takana
olevassa huoneessa. Sitten taas tunti tavall. huoneessa, joka loppui klo
13.15. Klo 13.30 alkoi tunti taas tavall. huoneessa, jolta myöh. vähän. Se
loppui klo 14.45. Sitten oli kahvi ja jossa jaettiin myös todistukset. Mäkisen
Otto toi meidät kotiin klo 15.15. Kävin ylhäällä ja sitten menin alas. Tulin
ylös n. klo 15.30, aloin kuunnella mankkaa ja klo 15.40 kirj. tätä, klo on nyt
15.50. Klo 16.20 lähdin ulos ajelemaan pyörällä (Harjulla näin Joken
[varmaankin Jouko Laitinen] ja yhden muun pikku kundin). Tulin kotiin klo
16.50 ja aloin kuunnella mankkaa. Anne tuli tänne n. klo 18. Klo 18.15
lähdin alas TV:tä katsomaan. Tulin ylös klo 18.30 ja aloin lukea engl. Klo
19.50 lähdin alas. Siellä join 2 kuppia kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo
20.30. Klo 21 lähdin taas alas. Tulin ylös klo 21.45. Käväisin vielä alhaalla ja
tulin ylös klo 21.50. Täällä aloin klo 22 lukea engl. kuunnellen radiota. Kävin nukkumaan klo 22.35.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Mustakari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valto_Olenius
https://taljanhistoriaa.blogspot.com/?fbclid=IwAR0WDS_OWbESJsJ6rdxSwdiXKxH-WbqiwkJcy5z5SnxbY6oSPCIi-bIQo-k


25. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.15 Alhaala join kupin kahvia ja tulin ylös klo
6.30 lukemaan engl. ja kuuntelemaan radiota. Äiti toi
minulle tänne viikko- ja parturirahan sekä eväät. Klo 7.09
lähdin alas. Pysäkillä oli muut paitsi Masa. Rotta-kuski ajoi
Viljasta niin, että olimme koululla n. 7.40. Pääs. sisään klo 8.
Kanslisti valvoin engl. koettamme koska Olkkonen oli jossain
matkoilla. Pidimme välitunnin. Sitten oli aljaa, sen jälk.
jommaa (Iku lensi tunnilta). Ruokatunnilla menimme
syötyämme ulos. Klo 11.45-12.30 oli fyssaa. Seur. olevan
voimist.tunnin alussa saimme Pulkkaselta Rämön antamat
tuntilaput [ jälki-istunto] lauantain raappauksesta (1 ½).
Voimistelutunnin olimme sisällä. Nostelimme puntteja ja
pelasimme koripalloa. Pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.30
menin Lehtarilla kotiin. Klo 14.45 lähdin viimeisen kerran
tänä syksynä hammaslääkäriin. Sitten parturiin ( jossa meni
2:50). Olin kotona klo 15.30. Menin klo 15.40 alas äidin kirj.
nimen tuntilapun alle. Tulin ylös klo 16 lukemaan läksyjä.
Sen jälk. aloin kirj. tätä, klo on nyt 16.44. Klo 16.55 lähdin
alas ja klo 17 Peltoselle. Erkki sanoi, että hän tilaa Hymy-
lehden. Heinosen Esko oli heillä kylässä. Valot sammuivat
klo 17.05 maissa. Tulin kotiin klo 17.10 ja klo 17.15 lähdin
heille kuuntelemaan Sopasta heidän transistoriradiostaan.
Anne oli myös heillä. Klo 17.30 valot syttyivät ja niin lähdin
kotiin tulisiko sieltä mitään nauhoitettavaa. Klo on nyt 17.35. Klo 18 lähdin äänitettyäni
muutamia levyjä. Siellä join kahvia ja katsoin TV:tä ja klo 18.30 tulin ylös. Luin läksyjä ja
klo 19.50 lähdin alas opettamaan Matille Linguaphone levykurssia. Tulin ylös klo 21
hakemaan hammasharjan ja menin alas, jossa söin maitoa ja leipää ja klo 21.10 tulin
ylös. Klo 21.15-21.35 olin TV:tä katsomassa. Ylhäällä kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä. Klo
on nyt 21.41 kun alan lukea läksyjä. Klo 22-22.15 kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan
klo 22.35.

26. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.50 (Menen tänään klo 9.15 kouluun koska saimme engl. tunnin
lomaa). Klo 7 kävin alhaalla. Kuuntelin radiota ja klo 7.10-7.20 luin ruotsia. Nousin
ja klo 7.25 lähdin alas. Juotuani tulin ylös ( join 2 kuppia). Pesin hampaat sen jälk.
Tulin ylös klo 7.40. Aloin kuunnella mankkaa ja klo 7.45 aloin lukea läksyjä. Klo
7.55 hain alhaalta itsell. vihreän keinutuolin. Ylhäällä auk. klo 8 radion. Lopetin
lukemisen klo 8.10. Klo 8.15 lähdin alas. N. klo 8.25 lähdin pysäkille. Viljanen tuli
klo 8.30. Jäin asemalla pois. Olin koululla klo 8.55. Välitunnilla olon jälk. oli
ruotsia. Sitten oli saksaa. Ruokatunnilla menimme sytötyämme Nakulle ja sieltä
edelleen harjulle. Klo 11.45-12.30 oli pilsaa. Sitten oli unskia [historiaa], jonka jälk.
pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.10 menin Iiron kanssa Pajulahteen menevällä
Lehtarilla. Jarmo Olenius oli myös kyydissä. Pääsin isän kyydissä Niinimäen päältä
saakka. Olin kotona klo 14.20. Luin lehden ja tulin ylös klo 14.30. Täällä kuuntelin
mankkaa ja klo 15.10 aloin lukea saksaa. Klo 15.45 aloin lukea huomisia ruotsin
kokeita varten. Klo 16.50 kävin alhaalla. Klo 18.15 lähdin taas alas (Nykäsen Topi
oli silloin meillä). Join 2 kuppia kahvia. Tulin ylös klo 18.35 lukemaan ruotsia.



Anne tuli tänne klo 18.55. Lähti pois klo 19. Minä lähdin alas klo 19.23. Klo 19.25 juoksentelin asemalla päin ja 
tulin kotiin klo 19.45. Täällä luin vähän ruotsia ja klo 20.10-20.20 kävin pesemässä hampaat. Tulin ylös tätä kirj. ja 
radiota kuuntelemaan. Klo 20.35 aloin lukea läksyjä. Klo 21.15 lähdin alas TV:tä katsomaan. Tulin tänne klo 21.35. 
Klo 22 kävin alhaalla, klo on nyt 22.21 ja Nykäsen Topi on vielä meillä. Hän on laittamassa meille uutta kiuasta 
saunaan. Luin vielä ruotsia klo 22.50 saakka jolloin kävin nukkumaan.

27. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja
tulin ylös klo 6.50 hakemaan hammasharjan. Tulin
ylös klo 6.55. Täällä kuuntelin radiota. Lähdin alas
klo 7.08. Otin eväät ja menin pysäkille. Siellä olivat
jo Iiro, Simo. Sisua ajoi ns. kurttunaama.
Seisottuamme asemalla tulimme koululle klo 7.45.
Menimme heti sisään. Ensin oli ruotsin koe.
Välitunnin jälk. oli fyssaa, sitten suomea.
Ruokatunnilla tulimme syötyämme luokkaan.
Olimme siellä välitunninkin. Klo 11.45-12.30 oli
saksaa. Sitten uskontoa ja sitten aljaa. Klo 14.30
pääs. Klo 14.40-15.10 menimme kotiin Kossilalla.
Menin alas, luin lehden ja join kaakaota. Tulin ylös
klo 15.50. Täällä kuuntelin radiota ja kirj. myös tätä.
Klo 16.30 aloin tehdä läksyjä. Klo 17.30-17.35 kävin
alhaalla, klo 17.55-18.00 kävin kahvilla ja sitten kävi
Virtasen Olli meillä. Klo 18.15 lähdin taas alas.
Katsoin TV:tä klo 19 saakka. Muuten klo 18.30
lähtivät muut paitsi Masa koululle. Klo 19 haettuani
Linguaphonen, aloin jankuttaa sitä Masan päähän.
Klo 20.10 lopetimme. Kävin välillä alhaalla ja klo
21.35 tulin ylös. Kuuntelin radiota. Klo 22 äiti ja isä
tulivat. Klo 22.20 kävin alhaalla ja kävin sitten
nukkumaan.

28. päivä (torstai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Luin
saksaa ja kuuntelin radiota. Lähdin alas klo 7.08. Pyysin
autolippurahan sekä ruokalippurahan ja melkein myöhästyin sen takia
autosta, jota ajoi Hullu-kuski. Olimme koululla klo 7.35. Pääs. sisään
klo 8. Nunnan rukousten jälk. oli pilsaa, sitten engl. Sitten saksaa.
Ruokatunnilla olimme sisällä. Kävimme mm. pommisuojassa [Joskus
sammutimme siellä valot ja koetimme liikkua niin ettei kukaan
koskisi]. Välitunnilla kävimme ulkona. Jomman tunti oli klo 11.45-
12.30. Sitten oli fyssaa. Sen jälk. saimme aineet, josta sain 4 ½.
Kirjoitin kitkasta [Muistan kirjoittaneeni, että ellei kitkaa olisi, emme
voisi edes kävellä et. al. Lyhyeksi jäi aineeni]. Pääs klo 14.30. Ostin
autolipun. Klo 14.40 lähti Kossila, missa oli myös Iiro ja Arska… Olin
kotina klo 15.10. Tuija Nurmi oli meillä, nyt klo 15.20 lähdin alas. Tulin
ylös klo 15.40. Täällä kuuntelin radiota ja välillä mankkaa. Klo 16.15-
16.30 olin kaakaota juomassa. Ylhäällä kuuntelin radiota ja klo 16.50



aloin lukea huomisia saksan
kokeita varten. Meillä ei olisi
muuten saksaa huomenna, mutta
kun lauant. Saksan tunti ja perj.
Ruotsin tunti vaihtoivat paikkaa.
Klo 17.15-18.00 kuuntelin Sopasta,
josta nauhoitin. Klo 18.15-18.30
olin TV:tä katsomassa. Luettuani
saksaa ja kuunneltuani mankkaa,
klo 19.00-19.05 kävin alhaalla
haukkaamassa pari lihapiirakkaa ja
maitoa. Ylhäällä kuuntelin radiota
ja suljin sen klo 19.10 ja aloin
kuunnella mankkaa ja lukea
saksaa. Klo 20.40-20.50 olin
alhaalla kahvilla. Pesin myös
hampaat. Ylhäällä kuuntelin taas
mankkaa. Klo 21.15-22.15 olin
TV:tä katsomassa. Ylhäällä
kuuntelin radiota ja luin saksaa.
Kävin nukkumaan klo 22.55.
[Joskus pyysin autolippurahaa
usemman kerran peräkkäin, vaikka
oli lippuja jäljellä. Näin ’tienasin’ 
ylimääräistä. Kiero luonne jo
silloin]

29. päivä (perjantai)
Heräsin klo 5.30. Loikoilin sängyssä
ja luin saksaa. Nousin klo 6.25.
Alhaalla join kupin kahvia ja tulin
ylös klo 6.40. Pesin sen jälk. 
hampaat klo 6.45 kasteltuani sitä
ennen huoneeni kukan. Ylhäällä
kuuntelin radiota, klo 6.55-7.00
kävin taas alhaalla hekemassa
eväät. Lähdin alas klo 7.08
kuunneltuani uutiset. Pysäkillä
olivat jo kaikki muut. Hullu-kuski
ajoi Sisua ja klo 7.40 olimme
koululla. Pääs. sisään klo 8 ja sitten
oli Olkkosen rukoukset. Ensin oli
engl. tunti, jolla selitettiin kokeet.
Sitten oli piirustusta, sitten suomea
ja sen jälk. uskontoa. Ruokatunnilla
klo 12.00-12.45 tulimme
syötyämme luokkaan. Klo 12.45-
13.30 oli saksan kokeet. Sitten suunnistustunti. Olin Brofeltin kanssa ja taisimme voittaa koko kisat. Pääs klo 14.45



ja lähdimme (Iiro ja minä) Laineelle. Siellä Juha tarjosi meille Coca-Colat ja pullat. Teimme myös vähän aljan 
laskuja ja kuuntelimme mankkaa (Pirkko Laine, Juhan sisko pääsee tänään nahkakonvassa teiniksi). Klo 16.50 
lähdimme istumaan (Juha oli saanut Helatieltä 1 t.). Meiilä oli Iiron [kanssa] molemmilla 1 ½ t. Rämöltä. Ostimme 
vähän karamelliä sinne. Nuori voimist.opettaja tuli valvomaan ja antoi Iirolle ½ t. lisää karuskien syömisestä. 
Koululla oli yks’ kitarabändi The Latsers (siinä oli 3 meidän koululaista ja 2 muuta). Bask, Nieminen sekä Nikkanen
tulivat pian. Klo 19.15 lähdimme Iiron kanssa (konava olisi mk 1:50 + t.k.). Katsoimme kauan aikaa tekojääradalla 
harj. pelaajia ja klo 19.30 lähdimme linja-autoasemalle. Kävelimme sieltä Vesij. pysäkille (Näimme Stackin 
kulmassa Pellisen). Klo 19.50 lähtenyt Lehtari tuli siihen klo 19.55. Klo 20.40 lähdin saunaan, jonne viime tiistai-
iltana Nykäsen Toivo isän kanssa laittoi uuden kiukaan. Tulin tänne klo 20.55. Hain ruokaa alhaalta ja tulin klo 21 
ylös syömään. Klo 21.10 lähdin alas. Jatkoin siellä Kaleidoskoopin kuuntelua ja katsoin myös TV:tä sekä pesin 
hampaat. Tulin ylös klo 21.35 ja aloin kirj. tätä radiota kuunnellen. Klo on nyt 22.00. Klo 22.10 aloin lukea läksyjä. 
Kävin nukkumaan klo 22.45

30. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.30. Menin alas, jossa join 2 kuppia kahvia ja luin eilisen
lehden. Tulin käymään ylhäällä klo 6.55. Pesin hampaat, otin eväät ja
tulin ylös klo 7 kuuntelemaan radiota. Lähdin täältä klo 7.09. Pysäkillä
olivat taasen kaikki. Rotta-kuski ajoi niin, että se pääsi lähtemään
asemalta klo 7.35. Ensin oli Harveksen rukoukset päästyämme sisään klo
8. Sitten fyssaa, sitten hist. Sitten aljaa ja ruokatunnin jälk. ( jonka
olimme luokassa) oli klo 11.30-12.15 ruotsia, sitten piirustusta. Pääs klo
13.10. Kysyin Henriksonilta nauhaa, mutta siellä ei ollut sopivaa, joten
ostin Konetalosta BASF:n nauhan (mk 26,50). Klo 13.50 nousin Veskun
kulmassa Lehtariin. Kävelin
kirkolta kotiin [Pajulahten
menevästä jäimme Keski-
Liikkeen tienoilla pois
kyydistä, ks. kuva, syyskuu
2011]. Olin täällä klo 14.20.
Ylhäällä kirj. tätä ja lähdin
alas klo 14.35. Klo 14.55
lähdin Mahkoselle mankan
kanssa pyörällä. Siellä
äänitin ensin Iirolta ja sitten
Iiro äänitti minulta. Klo 15.45
lähdin kotiin ja hain 2
kahvipakettia. Vein toisen
Paukulle ja toisen
Mahkoselle. Lähdin kotiin
klo 18.50. Olin kotona klo
19. Täällä kirj. tätä ja klo
19.05 lähdin alas. Tulin heti
ylös ja aloin kuunnella
mankkaa. Lähdin alas klo
20.05. Tulin ylös klo 20.35
juotuani 2 kuppia kahvia ja
luettuani Katso-lehden.
Meillä on muuten nyt koko Alhasen sakki sekä rva ja hra Nurmi (he tekevät inventaariota). Klo 20.40 aloin 



kunnella mankkaa. Klo 21.45 suljin mankan. Lähdin alas klo 21.55. Tulin ylös klo 22.10 kuunneltuani uutiset. Aloin 
kuunnella mankkaa ja klo 23.20 suljin sen ja aloin ehdä 15 kärjessä listaani. Kävin nukkumaan klo 00.35 käytyäni 
sitä ennen alhaalla. Rajalan Mirja oli juuri sillloin meillä (enhän käynytkään, vaan tein asiani [eli kusin] 
parvekkeelta). Lauri Rajala oli muuten myös. Äänitin alakerrassa olevan sakin puhetta ja kävin nukkumaan klo 
00.35.

31. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8 maissa ja nousin klo 8.40
laitettuani mankan soimaan. Nousin klo 9 ja
aloin kuunnella, klo 9.10 lähdin alas. Join
kahvia 2 kuppia.ja tulin ylös klo 9.35. Luin
muuten myös lehden. Aloin Kari-Matin kanssa
heti laittaa sähköjunaa. Klo 10.35 lähdimme
syömään. Leikimme sillä ja myös Seija, Anne ja
Matti ajoivat. Klo 11.55-12.30 korjasimme sen
pois. Klo 12.30-12.40 olin alakerrassa. Sitten
aloin kuunnella mankkaa Kari-Matin, Seijan ja
Annen kanssa. Klo 14.05-14.10 kävin
käskemässä rva Silannon meille, koska hänen
miehensä soitti meille. Ylhäällä kuuntelin
mankkaa ja huusin parvekkeelta Erkille. Klo on
nyt 14.27. Nurmet tulivat klo 15 (ei Kaija eikä
Eija). Klo 15.30 lähdin alas. Tulin ylös klo 15.55.
Nauhoitin vähän alakerran puheita ja klo 16
menin taas alas. Lähdin ulos. Ajelin pyörällä ja
aseman luona puhkesi etukumi pyörästäni.
Tulin kotiin klo 16.35. Kävelin sitä ennen
Luhtanen Oy:n työmaalla (olen kai joskus
maininnut sitä Liukon sellaiseksi). Nauhoitin
syömäporukan puheita ja Alhasten lähdön jälk.
n. klo 16.50 menin sitten syömään. Virtasen
Olli oli juuri tullut meille. Nauhoitin myös hänen puhettaan sekä Reino Viitasen, joka tuli
myös pian. N. klo 17.55-18.00 olin alhaalla. Ylhäällä kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä
(Nurmet muuten ovat vielä meillä). Klo 18.05 hain kaupasta huoneeni radion, jonka
inventaarion tekijät olivat ottaneet viihdyttäjäkseen. Klo 18.15 lähdin TV:n uutisia
katsomaan. Klo 18.30 tulin ylös läksyjä tekemään. Klo 19.40-19.50 olin kahvilla. Rämön
Mikko oli myös meillä silloin ja silloin tuli myös Nymanin Pauli [taksiautoilija] hakemaan 
Ramblerillaan Nurmet rankan sateen vuoksi. Luin läksyjä ja klo 20.05 lähdin alas. Pesin
hampaat ja tulin ylös klo 20.15. Täällä luin vähän jommaa ja klo 21.00-21.35 olin TV:tä
katsomassa. Ylhäällä aloin kuunnella mankkaa ja lukea jommaa. Klo 22.10 kävin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.15.

Lahti, elokuva v. 1963  
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