
Päiväkirja 1965 osa 3
1.11.-31.12.

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

11. marraskuuta – Rhodesian (nykyinen Zimbabwe) valkoinen vähemmistö julisti maan itsenäiseksi Ian Smithin 
johdolla. YK:n turvallisuusneuvosto kehotti olemaan tunnustamatta maata ja suositti kauppasaartoa.

•11. marraskuuta – Neuvostoliitto laukaisi Venera 3 -luotaimen Venukseen. Siitä tuli ensimmäinen toisen planeetan 
saavuttanut avaruusalus.
•11. marraskuuta – Hallitus asetti professori Oiva Ketosen johtaman työryhmän selvittämään Suomen Akatemian 
uudistamista.
•20. marraskuuta   – Nykyinen Meilahden sairaalarakennus vihittiin käyttöön.
•20. marraskuuta – YK:n turvallisuusneuvosto kehotti kaikkia järjestön jäsenmaita lopettamaan kaupankäyntinsä 
Rhodesian kanssa.
•24. marraskuuta   – Joseph-Désiré Mobutu kaappasi vallan Kongon demokraattisessa tasavallassa.
•24. marraskuuta − Suomen hallitus antoi ulkoministeriölle valtuudet alkaa valvoa Suomen ja Rhodesian välistä 
kauppaa.
•25. marraskuuta   – Rhodesian parlamentti kokoontui ensimmäisen kerran maan itsenäistymisen jälkeen.
•28. marraskuuta   – Pikajuna suistui kiskoilta Tampereen–Porin radalla lähellä Vammalaa ratapenkereen sortumisen 
vuoksi. Vaunut vaurioituivat pahoin, mutta matkustajat selvisivät onnettomuudesta melko lievin vammoin.

Marraskuu
1. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Täällä makasin
sängyssä. Sitten aloin pestä hampaitani. Menin huuhtelemaan harjan ja myös
hampaani klo 6.55. Ylhäällä kuuntelin edell. radiota ja klo 7.08 lähdin alas. Otin eväät ja
menin pysäkille, jossa olivat muut paitsi Masa. Virtasen Oli tuli myös sinne. Hullu-kuski
vei meidät koululle klo 7.40. Sisällä oli ensin erään oppilaan rukoukset. Seur. tunnilla
saimme engl. kokeet. Sain 7 ½. Sitten oli aljaa ja sitten jommaa. Ruokatunnilla söimme
ja kävelimme ulkona. Sitten oli fysiikkaa ja sitten voimist. (sain sillä tunnilla 15 leukaa).
Pääs. klo 13.30. Klo 14-14.35 tulin kotiin Lehtarilla. Menin ylös ja klo 14.42 lähdin alas.
Tulin ylös klo 15 juotuani kahvia ja luettuani lehden. Ylhäällä tein läksyjä (Nurmen Tuija
tuli muuten meille). Kuuntelin radiota ja mankkaa välillä. Klo 17.10 lähdin alas. Tulin
ylös klo 17.15 kuuntelemaan Sopasta. Lähdin alas klo 18.12. Söin ja katsoin vähän
TV:tä. Tulin ylös klo 18.35. Aloin lukea hissaa ja kuunnella mankkaa. Lähdin alas
käymään klo 19-19.05. Klo 19.05 lähdin TV:tä katsomaan, Klo 20 aloin opetta Matille
Linguaphonea. Klo 21.05 lopetimme. Lähdin sen jälk. ulos juoksentelemaan valtatielle
mihin oli äskettäin asennettu katuvalot meidän kohdalta Uuteenkylään. Juoksin
kilometrin 3.45. Näin Kuivamaidon kohdalla hiiren, jonka kanssa leikin vähän ja sitten
yks’ rekkakuski kysyi minulta jotain huonekalutehdasta ja jotain hra Eerolaa. Vastasin,
että lähellä on Vilka Oy:n tehdas. Tulin kotiin klo 21.35. Ylhäälle menin n. klo 21.40.
Tuija N. on jäänyt meille yöksi. Ylhäällä kuuntelin radiota ja klo 21.55 lähsin käymään
alhaalla. Tulin ylös klo 22. Kuuntelin radiota ja korjasin engl. kokeen. Kävin nukkumaan klo 22.35.
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2. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.15 ja nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Kuuntelin
radiota, josta myös nauhoitin ja klo 6.50-6.55 perin hampaat. Kuuntelin radiota ja klo 7.07
lähdin alas. Otin eväät ja menin pysäkille. Kerkisin autoon vain juoksemalla. Hullu-kuski
revitti ja klo 7.40 olimme koululla. Ensin oli ”mustapartaisen naisen” rukoukset ja sitten oli
engl. Seuraavalla ruotsin tunnilla saimme kokeet (minä 8-). Sitten oli saksaa. Olimme
ruokatunnin sisällä ja sitten oli pilsaa, sitten unskia. Pääs. klo 13.30. Klo 14.05-14.35 tulin
Lehtarilla. Ostin muuten sitä ennen konsuja (konseptipaperia) 10 kpl. Kotona menin ylös.
Anne tuli pian tänne. Klo 15.20 lähdin alas. Luin lehden ja söin maissihiutaleita ja tulin ylös
klo 15.40 Annen kanssa. Aloin kuunnella mankkaa ja klo 15.45 aloin tehdä läksyjä.
Kuuntelin myös radiota välillä. Klo 18.15 19.30 katsoin TV:tä [meillä oli
Loewe Opta, ehkä samanlainen kuin kuvassa]. Söin välillä ja klo 19.45
lähtivät äiti ja isä Virtaselle (Helkalle). Opetin Masalle vähän suomea ja
klo 20.00-20.50 katsoimme Bonanzan. Tulin Annen kanssa ylös ja klo
21.15-21.35 olimme TV:tä katsomassa, pesin myös hampaat. Tulin ylös.
Luin vähän jommaa [geometria], mistä olen jo tippunut kärryiltä. N. klo
21.50 tulivat äiti ja isä. Kävin nukkumaan klo 22.30

3. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.10. Klo 6.30 menin puettuani alas. Tulin ylös klo 6.35. Makasin ja klo 6.45-6.50 olin kahvilla. Sitten 
pesin hampaat ja kävin huuhtelemassa harjan. Tulin ylös
lukemaan jommaa. Klo 7.07 lähdin alas. Otin eväät ja sitten
tulikin pian Rotta-kuskin Sisu, johon nousin Masan kanssa.
Viljanen kusahti Pekanmäessä ja jaksoi vain vaivoin päästä
asemalle. Kävelimme sieltä. Ensin oli ruotsia, sitten 2 t. aine
(kirj. pitkästä tukasta). Ruokatunnilla tulin syötyäni luokkaan.
Klo 11.45-12.30 oli saksaa, sitten oli uspaa, sitten ajoi
Pulkkanen meidät ulos, aljaa oli seur. tunnilla. Kari Haara lensi
ulos. Sitten oli jomman tunti, joka oli siirretty torstaista tähän
päivään. ”Jätkä” päästi meidät klo 15. Klo 15.15-15.45 tulin
Lehtarilla Iiron kanssa kotiin. Ylhäällä kirj. tätä ja söin 2
mandariinia. Lähdin alas klo 16.05. Luin lehden ja söin hiutaleita. Tulin ylös
klo 16.25. Klo 16.35 lähdin alas. Tulin melkein heti ylös. Kuuntelin radiota ja
klo 16.55-18.00 tulleista ohjelmista nouhoitin jonkin verran. Klo 17.45 join
muuten kahvia. Klo 18.15-18.30 olin TV:tä katsomassa. Ylhäällä aloin tehdä
engl. läksyjä kuunnellen radion uutiset ja mankkaa. Klo 20 lähdin alas. Lähdin
ulos, jossa juoksentelin ja tulin syömään klo 20.10. Tulin ylös mankkaa kuuntelemaan klo
20.25. Klo 21.15-21.25 olin alhaalla TV:tä katsomassa. Ylhäällä kävin nukumaan klo 21.45

4. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.15, nousin klo 6.25. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös n. klo 6.42.

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


Aloin kuunnella mankkaa. N. klo 6.50 kävin pesemässä hampaat.
Ylhäällä kuuntelin edell. mankkaa. Lähdin alas klo 7.06. Sitten
menin pysäkille, jossa muut jo olivatkin. Rotta-kuski ajoi taas
Sisua. [ks. Viljasen Liikenteen aikataulu, tuo vuodelta 1961,
mutta sama aikataulu. Huom. ruotsin kieli. Lähde: Suomen Linja-
automuseo] Klo 7.35 pääsimme lähtemään asemalta. Ensin oli
nunnan rukoukset, sitten pilsaa, sitten engl. ja sitten saimme
saksan kokeet (sain 7 ½). Saimme koearvosanat ja siten
menimme syömään. Klo 11.15 lähdimme. Ostin Cottonin ja
nousin Vesijärven pysäkillä Lehtariin, jossa myös Iiro oli. Olin
kotona klo 12.10. Klo 12.15 lähdin ylös kirj. tätä ja kuuntelemaan
radiota. Alas, luin POP-lehden ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo
13.40 ja aloin kuunnella mankkaa. Lähdin alas klo
15.05. Lähdin ulos, jossa ajelin Masan pyörällä.
Tulin kotiin klo 15.35 Tulin pian ylös mankkaa
kuuntelemaan. N. klo 15.45 kävin alhaalla
huuhtelemassa hampaani, jotka olin pessyt
ylhäällä. Klo 16.20-16.30 vein pulverille
[Kuivamaito OY] tavaraa. Ylhäällä kuuntelin
mankkaa. Lähdin alas klo 18. Siellä katsoin uutiset
ja söin. Klo 19.50-20.00 opetin Masalle ruotsia.
Tulin ylös kuuntelemaan mankkaa ja
klo 20.05 lähdin alas. Tulin ylös klo
20.20. Luin Cottonia ja kuuntelin
mankkaa. Klo 20.50-21.35 olin TV:tä
katsomassa. Ylhäällä kuuntelin
mankkaa ja aloin lukea Cottonia.
Kävin nukkumaan klo 22.30.

[Jerry Cotton]

[Kuivamaito Oy]

5. päivä (perjantai)
Heräsin klo 9. Nousin klo 9.20.
Paljakan rva oli tullut meille
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siivoamaan ja klo 9.35 lähdin ulos. Join
kahvia, luin lehden ja tuli ylös klo 10.20.
Kuuntelin radiota ja klo 10.40 suljin sen.
Luin Cottonia ja pian aloin laittaa
sähköjunaa. Ajelin sitä ja n. klo 13.45-
13.55 vein tavaraa Merikoskelle. Klo
14.40-15.05 vein tavaraa kirkolle ja klo
15.45-15.55 vein taas kirkolle. Join sitten
kahvia ja ajoin junalla ja n. klo 16.20-
16.45 pesin auton ja ajoin myös vähän
pihassa. Ylhäällä kuuntelin radiota ja
aloin korjata junaani pois, sillä
lähdemme tänään Kiloon. Klo 17.25 lähdimme, olimme perillä
n. klo 19.50. Illalla oli ensin ruoka, sitten kävin saunassa. Illalla
oli vielä kahvi. Salmelassa oli muuten myös Mommilan pappa,
joka oli äskettäin voittanut veikkauksessa 3000 mk [5600 € v.
2020]. Kävin nukkumaan n. klo 01.00 luettuani sitä ennen
lehtiä. Menin lattialle nukkumaan. Masa vieressäni tohisi
nuhan takia. Sain unen päästä kiinni n. klo 02.00.
 

October 17, 1965

6. päivä (lauantai, pyhäinpäivä)
Heräsin n. klo 9.20 (nousin, heräsin jo paljon aik.). Ensin oli aamukahvi ja Jorma, joka oli tullut noin puolenyön 
aikoihin, heräsi n. klo 11. Päivällä lueskelin edelleen. Olin myös ylhäällä. En käynyt ulkona kuten illalla. Iltapäivällä 



tuli joku täti kylään ja myös myöh. Lummin hra. ”Rommi” tuli myös pian.
Lähdimme klo 16.05. Olimme kotona klo 18.15. Menin käymään ylhäällä ja n.
klo 18.20 menin alas. Tulin ylös klo 18.35 mankkaa kuuntelemaan ja kirj. tätä.
Klo on nyt 18.47. Klo 19.05 kävin alhaalla huuhtelemassa hammasharjan. Klo
19.10 lähdin taas alas. Lähdin ulos juoksentelemaan ja tulin kotiin klo 19.40.
Join teetä ja tulin ylös klo 20.05 ja menin alas pesemään hampaat, tulin ylös
klo 20.15 ja aloin kuunnella mankkaa. Anne oli myös täällä (klo 21.15-21.35
olin alhaalla). Ylhäällä tein 15 kärjesssä listaani ja klo 22.30 kävin alhaalla,
kävin nukkumaan klo 22.35.

7. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9.20 ja nousin klo 9.30 [lehdet eivät ilmestyneet, ohessa
jääkiekkomuotia 8.11. lehdestä]. Lähdin alas klo 9.38. Join 2 kuppia kahvia ja
tulin ylös klo 9.35. Klo 10.10 lähdin alas tehtyäni engl. läksyn. Tulin ylös klo
10.15, näin Iiron kaupassa hakiessani uutta päiväkirjavihkoa sieltä. Aloin
lukea läksyjä. N. klo 12.30 tuli Iiro meille ja klo 12.10 lähdin Iiron kanssa
hakemaan halkoja Pentti Virtasen Mersu-kuorma-autolla, isä oli myös
mukana. Haimme niitä Rouhiaiselta [radan takana, parin kilmetrin päässä Montariin mennessä, oheinen kartta 
painettu 1964. Kotona halot viskattiin tien puoleisesta pienestä ikkunasta kellarin pannuhuoneeseen].



Tulimme kotiin klo 13.35. Aloimme kuunnella mankkaa ja n. klo 14.25-14.35 olin syömässä. Klo 14.40-14.55 äänitin 
TV:stä Hermannia [viritysmusiikista]. Ylhäällä kuuntelimme edell. mankkaa ja pelasimme korttia. Anne oli myös 
täällä. Klo 18.15 lähdin saattamaan Iiroa. Näin heidän kohdalla myös Halosen Hannun. Lähdin pian kotiin, jossa olin
klo 19. Lähdin alas klo 19.10. Katso seur. vihkoa.

Päiväkirja n:o 8
N.o 8 otettu käyttöön 7.11.-65 klo 19.25

Tulin ylös klo 19.20. Klo 19.30 aloin lukea läksyjä. Klo 20.05-20.15 olin kahvilla. Klo 20.20-20.25
olin pesemässä hampaat. Klo 20.55-21.15 olin TV:tä katsomassa. Meillä oli Rajalan Lauri ja
Viitasen Reiska [oli meillä usein joulupukkina] kylässä. Klo 21.35 lähtivät äiti ja isä Rajalaan
käymään. Ylhäällä olin Annen kanssa. Luin vielä illalla Cottonia. Äiti ja isä tulivat n. klo 22.40.
Klo 22.50 kävin vielä alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.55.

8. päivä (maanantai)
Äiti ja isä pitivät aika saarnan Matille, koska hän oli saanut ruotsista ja matikasta
kehotukset. Katsoin vielä kloa klo 00.20. Heräsin klo 6.55 ja nousin heti, join alhaalla 2
kuppia kahvia ja tulin ylös klo 6.55. Pesin hampaat ja klo 7 menin huuhtelemaan
hammasharjan. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä nousin autoon, jota ajoi Rotta-kuski,
minä yksin. Auto seisoi vähän aikaa pysäkillä ja koululla pääsin sisään klo 8. Ensin oli
nunnan rukoukset. Olen muuten Rikun kanssa järj., mutta [Pertti] Suonio oli kanssani,
koska Nysten oli tullut myöh. syksyllä luokkaamme ja aiheutti tämän sekaannuksen.
Vasta fyssan tunnilla [Eira] Rämö huomautti siitä. Ensin oli engl. Sitten kouluun tullut
reksi piti aljaa ja sitten jommaa. Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle ja sieltä
harjulle. Menin sisään klo 11.40. Ensin oli siis fyssaa [Fysiikan luokassa oli nouseva
’katsomo’ ja erinomaiset havaintovälineet, mm. erilaisten kappaleiden muodostamia
pyörteitä havainnollistava laite]. Pääs klo 12.30 koska Pulkk. Tunnit olivat lomaa. Ostin
Tekniikan Maailman (1:40 p) ja karamelliä (20 p). Klo 12.50-13.25 lähdin Viljasella
kotiin. Menin ylös ja klo 13.50 lähdin alas. Luin lehden ja tulin ylös klo 14.05. Tänne tuli
n. klo 14.30 Virtasen Erkin poika Pekka, joka oli Matin kavereita. Matti tulikin pian koulusta. Klo 15.15-15.30 kävin 
alhaalla syömässä hiutaleita. Kuuntelin radiota ja nauhoitin myös Sopasesta. Klo 17.45 kävin kahvilla ja klo 18.15-
18.30 olin TV:tä katsomassa. Ylhäällä luin läksyjä. Klo 19 lähdin opett. Masalle ruotsia. Klo 10.05 lopetin ja tulin 
käymään ylhäällä. Lähdin ulos, jossa juoksentelin vähän. Tulin kotiin syömään klo 20.20. Pesin hampaat ja tulin ylös 
klo 20.30. Laitoin yöpuvun päälle ja aloin lukea
läksyjä. Lähdin alas klo 21.12. Tulin ylös klo
21.45. Luin vähän läksyjä ja kävin nukkumaan
klo 22.30 käytyäni vielä sitä ennen alhaalla.

9. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Söin alhaalla velliä ja tulin
ylös loikoilemaan klo 6.45. Klo 17 kävin
alhaalla. Ylhäällä kuuntelin edell. radiota ja
lähdin alas klo 7.09. Pysäkillä olivat jo muut
paitsi Simo. Nyt ajoi taas Rotta-kuski. Koululla
olimme klo 7.40. Menimme Iiron kanssa
sisään. Ensin oli Olkkosen rukoukset, sitten oli
engl. Sitten ruotsia, sitten saksaa.
Ruokatunnilla olimme sisällä. Sitten oli pilsaa

https://www.youtube.com/watch?v=0jUSpAw3Euw


ja sen jälk. historiaa. Pääs. klo 13.30. Näimme Pellonkulman kohdalla Maija Jussilaisen ja
myös Mauksin [?], joka ei enää tule kouluun. Klo 14.00-14.30 menimme kotiin Lehtarilla.
Menin ylös ja klo 14.45 lähdin alas. Luin lehden ja söin hiutaleita. Tulin ylös klo 15.15,
aloin kuunnella mankkaa ja pian aloin tehdä läksyjä. Kuuntelin välillä mankkaa ja radiota.
Klo 18.00-18.30 olin alhaalla. Ylhäällä kuuntelin radiota ja käänsin saksaa. Klo 19.00-
19.10 olin kahvilla. Klo 19.15 kävin huuhtelemasssa hammasharjan. Aloin kuunnella
mankkaa ja aloin tehdä läksyjä. Klo 19.30 kävin alhaalla ja tulin ylös mankkaa
kuuntelemaan ja käänsin myös ruotsia. Klo 20.45 lähdin ulos juoksentelemaan. Tulin
kotiin, tulin kotiin klo 21.05. Söin lettuja ja kävin ylhäällä. Klo 21.15 pesin hampaat ja
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 21.35. Aloin kuunnella mankkaa ja klo 21.45 aloin lisäksi
lukea Seitsemää veljestä (meidän suomen läksymme). Klo 22.30 kävin nukkumaan, sitä
ennen olin käynyt alhaalla.

10. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Nousin parin
min. kuluttua. Alhaalla join kahvia
ja söin lettuja. Tulin ylös klo 6.50.
Kävin huuhtelemassa
hammasharjan klo 6.55. Klo 7.07
lähdin alas. Pysäkillä olivat taas
kaikki muut paitsi kai Pelt. likka.
Hullu-kuski ajoi nyt. Olimme
koululla klo 7.40. Menimme
sisään, ensin oli Holopaisen
rukoukset. Sitten oli ruotsia, sitten
fyssaa, sitten suomea, sitten
ruokatunti, jonka olimme sisällä.
Klo 11.45-12.30 oli saksaa, sitten
uskontoa, sitten aljaa ja sitten
viime torstaina lomaa ollut fyssan
tunti, joka alkoi välittömästi. Pääs.
klo 15.15. Tänään satoi päivällä lunta (ei Nastolassa). Klo 15.15-16.00 tulin
Lehtarilla. Tulin ylös klo 16.30 syötyäni hiutaleita ja luettuani lehden. Luin
Aku Ankan ja kävin nukkumaan ja heräsin klo 17.20 kun Iiro tuli lainaamaan
minulta Tekniikan Maailman. Klo 18.15 lähdin alas, jossa join kahvia ja
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 19. Aloin tehdä läksyjä, klo on nyt 20.30. Klo
20.45 kävin alhaalla. Nauhoitin yhden levyn 8 kärjestä. Klo 22.10 kävin
alhaalla pesemässä hampaat. Tulin ylös ja kuuntelin radiota ja klo 22.25 aloin
lukea jommaa. Kävin nukkumaan klo 22.50.
 

https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_20407


11. päivä (torstai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo
6.50. Klo 6.55 lähdin
pesemään hampaat. Tulin
ylös 7.05. Klo 7.07 alhaalle
ja klo 7.09 lähdin pysäkille
täältä ylhäältä. Pysäkillä oli
taas kaikki muut paitsi
Masa. Hullu-kuski ajoi sitä.
Olimme koululla n. klo 7.35.
Ensin oli nunnan rukoukset,
sitten pilsaa.
Luokanvalvojamme kuunteli
tänään kaikkia tuntejamme.
Sitten oli engl. Sitten saksaa.
Ruokatunnilla olimme
sisällä. Sitten oli jommaa, sitten fyssaa. Muuten jomman tunnin jälk. vaihdoimme (Iiro ja minä) pulpettien järj. niin, 
että ikkunanpuol. rivi ( jossa myös minä olen) siirtyi seinän puolelle. Sitten saimme aineet (sain 7 ½). Pääs. klo 
14.30. Juoksimme Kossilaan. Olin kotona klo 15.05. Menin ylös ja klo 15.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 15.40. 
Loikoilin ja aloin kuunnella mankkaa ja tehdä läksyjä. Kuuntelin radiota myös n. klo 17.15 lähtien, jolloin kävin 
alhaalla. Luin välillä läksyjä ja nauhoitin Sopasesta. Klo 18.05 lähdin alas. Tulin ylös klo 18.30. Kuuntelin mankkaa ja 
välillä radiota ja tein läksyjä. Lähdin alas klo 19.25. Tulin ylös klo 19.40. Klo 19.45 kävin hampaat pesemässä. Aloin 
lukea Linguaphonea ja klo 21.15-21.35 olin TV:tä katsomassa. Tulin ylös ja klo 21.55 kävin alhaalla vaihtamassa 
yöpuvun. Kävin nukkumaan klo 22.25.

12. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Menin alas ja tulin ylös klo 6.40. Klo 6.45
lähdin alas kahville. Tulin ylös 6.55. Vähän ennen klo 7 kävin
alhaalla. Klo 7.08 lähdin täältä. Pysäkillä olivat taas muut
paitsi Pelt. likka. Hullu-kuski ajoi ja klo 7.35 pääsimme
lähtemään asemalta. Menimme sisään. Ensin oli yhden
naisopettajan rukoukset. Sitten oli engl. Sitten oli
piirustustunti lomaa, sitten oli suomea, sitten uskontoa,
sitten oli ruokatunti. Tulimme sisään ja luimme niin kuin piir.
tunnilla ruotsia (luimme silloin piir.luokassa), nyt omassa
luokassa. Ruotsin tunnin jälk. pelasimme koripalloa 2 tuntia,
pääs. klo 14.50. Menimme klo 15-15.25 Viljasella. Tulin ylös
ja näin, että Suuren Tietokirjan 7. osa oli tullut. Lähdin alas
klo 15.45, tulin ylös heti. Lähdin alas klo 16.35 laskettuani
fyssan laskun. Luin lehden ja join kahvia ja tulin ylös klo
17.10. Nauhoitin pari Cliffiä. Klo on nyt 17.14. Klo 17.25 kävin kaupassa. Luin
Annen kanssa ST:a. Lähdin alas klo 18.06. N. klo 18.30 äiti ja isä lähtivät
jonnekin. Söimme lenkkiä n. klo 19. Tulin ylös, klo 19.30 aloin tehdä läksyjä.
Tein niitä ja klo 21.00 lähdin alas: Katsoin TV:tä ja kävin välillä ylhäällä, join
myös pari kuppia kahvia. Tulin ylös klo 22.35. Äiti ja isä tulivat pian. He olivat
käyneet Erkki Virtasella ja olivat sitten menneet Paavo Nurmelle. Laskin aljan
laskuja ja kävin nukkumaan klo 00.25.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3540089


13. päivä (lauantai)
Nousin vahingossa klo 5.35, mutta kun laitoin paidan päälleni huomasin sen ja hyppäsin takaisin sänkyyn. Nousin 
sitten klo 6.30. Menin käymään alhaalla ja tulin ylös klo 6.35. Klo 6.45-6.50 olin kahvilla, sitten pesin hampaat. 
Lähdin alas taas klo 7 (vähän ennen). Kuuntelin uutiset ja lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä olivat kaikki muutkin. Nyt 
ajoi Rotta-kuski. Ensin oli Harveksen rukoukset. Sitten pyysin Lindströmiä hakemaan päiväkirjamme. Ensin oli 
fyssaa, sitten hissaa, sitten aljaa. Ruokatunnin jälk. klo 11.30-12.15 näytti Haapala [ruotsin opettaja Harri Haapala] 
kuvia Islannista, joita Vainio [käsityön opettaja Mikko Vainio] oli ottanut Islannista. Sitten oli piirustusta. Pääsimme 
klo 13.15. Klo 13.25-13.55 tulimme Kossilalla, jossa näin Mallisen. Lähdin alas 14.06. Söin
hiutaleita ja luin lehden ja tulin ylös klo 14.40. Lähdin alas klo 15.30. Menin sytyttämään saunan
uunin ja tulin alas kahville klo 15.55. Tulin ylös klo 16. Klo 16.25-16.30 kävin saunalla. Tulin pian
alas, jossa luin muutamia lehtiä. Tulin ylös klo 17.25. Lähdin alas klo 18.15. Lähd. ylös klo 18.30.
Luin ST:a ja klo 19.35-20.05 olin saunassa. N. klo 20.10 lähdin syömään, tulin ylös klo 20.25. Klo
21.15-21.35 olin TV:tä katsomassa. Ylhäällä tein läksyjä ja tein 15 kärjessä listani, jonka teen joka
lauantaina (aloitin 2.10.-65). Siitä lähtien ovat voittajiksi selvinneet: Don’  t make a   fo  o  l   out of me   
(The Renegades), Yesterday (The Beatles), sitten kolmena seuraavana lauantaina sama
Renegades-levytys, sitten 6.11. oli It’  s   my life   (The Animals) kuten tänäänkin. Klo 23.50 kävin
alhaalla ja sitten kävin nukkumaan samaan aikaan.

14. päivä (sunnuntai)
Äiti herätti minut klo 9.10. Nousin klo 9.15. Klo 9.25-9.40 olin Leppäsen
kukkakaupassa hakemassa 3 k  rysanteemia  . Aloin juoda kahvia ja klo 10
kävin ylhäällä. Tulin sitten ylös klo 10.10. Klo 10.15 kävin alhaalla. Tein
läksyjä ja kuuntelin mankkaa, lähdin alas klo 12. Tulin ylös klo 12.30, luin
jommaa, sillä meillä on huomenna jomman koe aljan kokeen kanssa. Klo
13.35-13.40 kävin alhaalla. Klo 14.20 lähdin syömään. Tulin ylös klo
14.30. Klo 14.40-45 olin pesemässä hampaat.
Luin jommaa mankkaa kuunnellen. N. klo
17.10 lähtivät äiti ja isä äänestämään pappia.
Anne meni heidän mukaansa. Lähdin alas klo
17.15. Tulin ylös klo 17.20. Klo 18.15-18.30 oli
TV:tä katsomassa. Klo 19.10-19.45 olin
alhaalla, missä katsoin TV:tä ja join kahvia.
Lähdin taas alas klo 20.55, pesin hampaat ja
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 21.50. Aloin lukea
jommaa klo 22.10. Kävin alhaalla vähän
ennen klo 23.30, jolloin kävin
nukkumaan.
  
                 
15. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Juotuani tulin ylös
klo 6.50. Lähdin alas klo 7.07. Menin
pysäkille, jossa oli vain Iiro. Hullu-
kuski ajoi Sisua ja klo 7.35 pääsimme
lähtemään asemalta. Ensin oli nunnan
rukoukset , sitten engl. Sitten
yhdistetty aljan ja jomman koe. Koe
kesti 2 t. Sitten oli ruokatunti,

https://shop.interflora.fi/fi/fi/content/chrysanthemum
https://shop.interflora.fi/fi/fi/content/chrysanthemum
https://www.youtube.com/watch?v=s0KlOmrqdyY
https://www.youtube.com/watch?v=s0KlOmrqdyY
https://www.youtube.com/watch?v=s0KlOmrqdyY
https://www.youtube.com/watch?v=NrgmdOz227I
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-pRNSw67w
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005447446.html


kävelimme myös ulkona. Sitten oli fysiikkaa, sitten voimistelua. Pääs. klo 13.30.
Näimme Mouksin linja-autoasemalla. Klo 14.00-14.35 tuli Lehtarllla, menin ylös ja klo
14.50 alas. Tulin ylös syötyäni hiutaleita klo 15.05. Klo 15.10 lähdin isän kanssa
Keskolle (veimme mankkani korjattavaksi). Tulimme kotiin klo 16.25. Tulin ylös ja aloin
klo 16.35 lukea läksyjä. Lähdin alas klo 18. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.30
katsottuani vielä uutiset. Klo 19.00-19.30 olin TV:tä katsomassa. Luin taas huomisia
ruotsin kokeita varten ja klo 20.00-20.15 olin syömässä ja hampaita pesemässä. Klo
20.45-21.15 olin Peltosella. Vein Erkille Tekniikan Maailman. Katsoin TV:tä ja tulin ylös
klo 21.35. Luin ruotsia ja ennen nukkumaan menoa n. klo 22.45 kävin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 22.50.

16. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.55. Klo 7 kävin hampaat
pesemässä. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä oli Simo, Pelt. likka ja Masa. Hullu-kuski ajoi
ja olimme normaalisti Lahdessa. Menin sisään ja ensin oli Puolakan rukoukset, sitten
oli engl. Sitten ruotsin 2 t:n koe, sitten ruokatunti, sitten oli pilsaa, sitten historiaa.
Pääs. klo 13.30. Kävelin Karin ja Iiron kanssa Uudenmaankatua pitkin. Klo 14.05
nousimme Vesijärven pysäkin kohdalla Lehtariin, olin kotona klo 14.35. Menin ylös ja
lähdin alas klo 14.40.
Tulin ylös klo 15.20.
Luin läksyjä ja klo
18.10-18.30 olin
alhaalla, missä join
kahvia ja katsoin
TV:tä. Tein läksyjä ja
lähdin alas klo 20.10.
Klo 20.15-20.30 olin
ulkona
juoksentelemassa. Ylhäällä aloin pian lukea läksyjä. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Katsoin TV:tä ja
söin äidin paistamia pullia ja pesin hampaat. Tulin ylös klo 21.35. Aloin lukea läksyjä. Kävin
nukkumaan klo 22.40.

17. päivä (keskiviikko)
Heräsin ja olin valveilla n. 10 min, ennen klo 7:ää
nukahdin ja nousin klo 7.40. En myöhästynyt, sillä
meillä on ruotsin ja saksan tunnit lomaa, koska
Haapala kuuntelee luokkaansa. Menin alas, jossa
join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 8. Lähdin alas
klo 8.15. Tulin muutaman min. päästä ylös. Klo 8.20
lähdin alas ja klo 8.25 lähdin pysäkille. Iiro tuli
myös. Pääs. koululle saakka, missä olimme klo 8.50.
Ensin oli fysiikkaa omassa luokassa. Sitten suomea.
Ruokatunnilla, joka alkoi klo11 söimme ensin ja
sitten opettelimme aljan läksyä luokassa. Klo 12.45-
13.30 oli uskontoa, sitten aljaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa. Menin ylös
ja klo 15.15 alas. Luin lehden ja join 2 kuppia kahvia. Tulin ylös klo 15.40. Aloin lukea fysiikkaa.
Klo 18.15-18.40 olin alhaalla, missä katsoin TV:tä ja söin, aloin taas lukea fyssaa. Lähdin alas klo
19.55. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 20.55. Klo 21.15-21.35 olin taas alhaalla. N. klo 19 kylään



lähteneet äiti, isä ja Anne tulivat n. klo 22.30. Luin fyssaa ja klo
23.20 kävin alhaalla ja sitten heti samaan aikaan klo 23.20
nukkumaan.

18. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40. Menin alas, jossa join kupin kahvia ja tulin ylös klo
6.55. Lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä ei ollut Pelt. l. Rotta-kuski ajoi ja
klo 7.45 olimme koululla. Ensin oli pilsaa, sitten oli engl. tunti
lomaa, koska Pentti Nikula ja yksi toinen mies esitelmöivät
raittiudesta. Sitten saksaa. Ruokatunnilla tulimme syötyämme
luokkaan, sitten oli jommaa. Juha Laine oli ”jättänyt” kirjansa kotiin
ja reksi kiusai sillä Juhaa. Sitten oli klo 12.45-14.30 fyssan koe. Klo
14.40-15.05 tulimme Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15 alas. Söin
hiutaleita ja luin lehden. Tulin ylös klo 15.45. Klo 15.55-16.05 olin
alhaalla. Lähdin ulos klo 16.25. Kävelin ja juoksentelin vähän ja klo
16.35 menin Peltoselle. Klo 16.45 lähdin Erkin kanssa meille. Erkki
otti mankkansa mukaan. Koska Erkillä ei ollut nauhoissa tyhjää,
otimme minun nauhoille ohjelmasta Amerikan top ten [Popsävel -
65 -ohjelmasta] klo 17.15-18. Klo 18.15 Erkki lähti. Menin myös alas, jossa join kahvia ja katsoin TV:tä. Klo 19.00-
19.30 opetin Masalle ruotsia. Katsoin sitten TV:tä ja tulin ylös klo 20. Lueskelin läksyjä ja klo 20.45 lähdin alas 
puurolle. Tulin ylös klo 21.05. Klo 21.15-21.35 olin katsomassa uutiset. Klo 22.20 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan 
klo 22.50.

19. päivä (perjantai)
Heräsin vähän ennen puolta ja nousin klo 6.35. Alhaalla, jossa kävin, join kahvia
ja tulin ylös klo 6.50. Klo 6.55-7 olin pesemässä hampaat. Kuuntelin uutiset ja
lähdin alas klo 7.07. Pysäkillä olivat muuta paitsi Iiro. Olin koululla klo 7.40 Rotta-
kuskin kyydityksen johdosta. Ensin oli engl. Sitten
piir. Sitten pidin suomen tunnilla Iiron tekemän
kielivartion. Sitten menimme syömään välitunnilla,
sitten oli uspaa. Pistin karttatelineeseen lumipallon
roikkumaan. Kun se suli ja tippui jouduin keräämään
sen palaset pois. Ruokatunnilla luimme ruotsia. Sitten
menimme uimaan voimistelutunnilla. Klo 15.15
pääsimme. Klo 15.35-16.05 menimme Lehtarissa.
Näimme Salakan, joka oli ollut rippikoululla. Hän on
ammattikoulussa verhoilulinjalla. Kotona menin ylös
ja klo 16.15 alas. Söin hiutaleita ja luin lehden, tulin
ylös klo 16.50. Aloin loikoilla sängyssä ja n. klo 17.20
nukahdin. Heräsin puolen t:n päästä. Klo 18.15-18.35
olin alhaalla katsomassa TV:tä ja kahvilla. Ylhäällä
aloin tehdä läksyjä. Klo 20.30-20.45 söin jäätelöä.
Sitten pesin hampaat ja katsoin TV:tä, klo 21.15 kävin
ylhäällä. Tulin ylös klo 21.35. Luin läksyjä ja kävin
nukkumaan klo 22.45.

https://yle.fi/urheilu/3-7026112


20. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.20 ja nousin klo
6.30. Join alhaalla kahvia ja
tulin ylös klo 6.45. Muuten
ulkona on nyt -17  °C lämmintä
[sic]. Klo 6.55-7 oli pesemässä
hampaat. Lähdin alas klo 7.07.
Pysäkillä oli jo muut. Olimme
Hullu-kuskin kyydissä koululla
klo 7.40. Ensin oli Harveksen
rukoukset, sitten fyssaa, sitten
hissaa, sitten aljaa.
Ruokatunnilla olin luokassa. Klo
11.30-12.15 oli saksaa. Seur.
välitunnilla narahtivat Haara, Nieminen ym. ”nutipään”
suorittamana. Sitten oli piirustusta. Pääs. klo 13.15. Klo 13.35-
13.55 menimme Kossilalla. Menin ylös ja klo 14.05 alas. Tulin
ylös klo 14.25. Klo 15.05 lähdin saunaa lämmittämään. Sytytin
kuitenkin puut palamaan vasta padan alla. Tulin sisään klo 15.45.
Muuten olin ulkona, hyppäsin mm. 1 m korkeutta. Klo 15.55
kävin saunalla. Sitten kuuntelin 6 Euroopan maan  valitsemista.
He valitsivat vuoden Euroopan pop-levyn. Siinä oli mukana Belgia, Sveitsi,
Norja, Ruotsi, Englanti ja Suomi. Jokainen maa oli ottanut osaa kahdella
levyllä. Toisen oli oltava kyseisen maan oma ja toisen ulkomainen. Suomelta
lähtivät Dannyn Piilopaikka ja Beatlesien Yesterday. Piilopaikka jäi 12:sta.
Yesterday pääsi toiseksi. III oli   Eve of Destructon (Barry McGuire)  , I oli   Get   
O  ff   Of   My Cloud (The Rolling Stones  )  . Klo 17 lähdin saunalle ja käskin Annen
sisään. Klo 17.10 tulin Annen kanssa ylös. Klo 17.25 lähdin kahville. Sitten
menin saunalle. Tulin ylös klo 17.45. Klo 18.10 lähdin alas. Menin saunaan.
Tulin ylös klo 18.35. Klo 18.45 lähdin alas. Kuuntelin radiota ja tulin ylös klo
19.25. Klo 19.30-20 katsoin TV:tä. Luin Suurta Tietokirjaa ja klo 20.30-45 olin
syömässä. Luin edelleen ja klo 21.15 lähdin katsomaan uutiset. Tulin ylös klo
21.35. Tein vielä illalla 15 kärkeni (voittajaksi tuli toistamiseen Animalsien It’  s  
my life. Luin vielä Playboyta [varmaan se laina Kari Haaralta jonka olin
pyyhinyt pois päiväkirjastani] ja kävin klo 23.40 alhaalla ja sitten kävin
nukkumaan heti.

21. päivä (sunnuntai) 
Tänään on syntymäpäiväni, mutta syntymähetkeni on tänään klo 13.25. Se
päivä oli v. 1949 maanantai. Klo 9.30 heräsin Annen tuodessa lahjan, siinä oli
yöpuku ja 2 suklaalevyä. Nousin klo 10.10. Klo 10.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 10.20. Pian lähdin kahville. Tulin ylös 
klo 10.50. Näimme muuten oravan pihamännyssämme klo 11. Liisa-täti soitti meille. Puhuin myös Helenan kanssa 
[s. myös 1949]. Ajoin junalla ja klo 12.10-12.30 olin ulkona, muuten ennen klo 12 olivat Eino ja Helvi Savutie tulleet 
meille käymään. Klo 13 menin kahville, tulin ylös klo 13.15. Klo 13.25 Savutiet lähtivät. Klo oli 13.55 kun olen 
korjannut pois sähköjunan ja sitten lähdin alas. Tulin ylös ja klo 14 lähdin ulos. Siellä koetin laittaa uutta 
eturengasta pyörääni, mutta se ei onnistunut, vaikka klo 16 kävin täällä paikkaamassa, se puhkesi uudestaan. Klo 
16.20-16.40 olin kävelemässä. Klo 16 olivat Nurmet tulleet meille. Menin ylös ja ennen klo 17 tulivat Kari ja Olavi 
[Savutie] käymään meillä. Klo 18 he lähtivät kahvit juotuaan. Tulin ylös ja klo 18.00 lähdin alas. Katsoin TV:tä ja klo 
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18.30-19.00 olin ulkona. Tulin ylös ja
kuuntelin uutiset. Leikin taas junalla ja
klo 20.05-20.15 olin alhaalla. Tulin ylös ja
sitten korjasin sen [junan] pois. Klo 21.20
lähdin alas. Tulin ylös klo 21.45
katseltuani TV:tä. Klo 21.30 tuli Nymanin
Pauli hakemaan Helga ja Paavo Nurmen
(ei Tuijaa) uudella viikon vanhalla
mersullaan. Klo 22.55 kävin alhaalla ja
klo 23.00 kövin nukkumaan.
[syntymäpäiväkortit Merja ’Meku’ 
Kivistöltä ja Heljä Inkiselta (rippikoulussa) sekä koulukavereilta Pirkko
Anttilalta ja Riitta Hyytiäiseltä]

22. päivä (maanantai)
Heräsin monta kertaa ja taas nukahdin ja nousin
klo 9.40. Ei, älä pelästy, meillä on tänään koulusta
lomaa. Menin alas, jossa luin lehden ja join kaksi
kuppia kahvia. Tulin ylös klo 10.20. Tuija N. on
muuten vielä meillä. Ylhäällä siivosin paikkoja. Sain
Riitta H:lta ja Pirkko A:lta syntymäpäiväkortin
(rippikouluystäviä). Klo11.45 lähdin alas. Tulin ylös
klo 11.55. Tein vähän läksyjä ym. Klo 13.10 lähdin
alas. Söin ja tulin ylös klo 13.20, 5 min. myöh.
lähdin viemään Seppäselle kahvipakettia. Tulin
kotiin klo 13.35. Sitten laitoin leikkimökkiin
lintulaudan. Tulin ylös klo 14. Aloin tehdä läksyjä.
Klo 14.20-25 olin alhaalla. Klo 14.35 lähdin ulos.



Tulin ylös klo 14.50. Pian aloin paikata pyöräni etukumia. Klo 16.05 lähdin koeajamaan sen. Kävin asemalla ja tulin 
kotiin kun huomasin Erkin, joka oli menossa Väinö-veljensä luo Lahteen. Tulin kotiin klo 16.30. Tulin ylös  ja klo 
16.40 aloin lukea engl. huomisia kokeita varten. Kuuntelin myös Sopasen. Klo 18.05 lähdin alas. Join kahvia ja 
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 18.30 engl. lukemaan. Lähdin alas klo 19.30 katsomaan Kennedyn 2-vuotiskuoleman 
muistoelokuvaa.. Katsoin myös Kivikosken visailun.Tulin ylös klo 20.55 syötyäni vielä. Sitten menin pesemään 
hampaat. Tulin ylös klo 21. Klo 21.15-35 olin TV:tä katsomassa. Kävin nukkumaan klo 23.15.

23. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Menin alas ja jossa join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Menin alas klo 6.55 hampaat 
pesemään. Tulin käymään ylhäällä klo 7.00-7.05 ja kuulin, että Clay oli
voittanut Pattersonin 12 erässä. Tuomari keskeytti. Rotta-kuski ajoi Sisua ja
kaikki nousimme autoon. Pääs. sisään klo 8. Ensin oli engl. koe, sitten ruotsin
kokeiden tarkastus. Jatkoimme sitä saksan tunnillakin. Olimme syötyämme
ulkona. Klo 11.45-12.30
oli pilsaa, josta oli
pistokkaat. Sitten oli
unskia. Pääs. klo 13.30.
Menin Starckille
ostamaan
sähköjunatarvikkeita.
Klo 14.05 nousin
Veskun kulmassa
Lehtariin, jossa Iiro oli.
Tulin kotin klo 14.35.
Menin ylös. Aloin laittaa
valaistusta 3:een 
[matkustaja]vaunuun.
Sitten ajelin vähän. Klo
16.20-16.40 olin
alhaalla, missä luin



lehden ja söin hiutaleita. Klo 16.50 kävin alhaalla. Leikin vielä junalla ja klo 18.15-18.30 olin
alhaalla kahvilla ja katsoin uutiset ja korjasin sitten junan pois. Klo 18.30 äiti ja isä lähtivät
Keskolle ja sieltä Rantaselle. Ylhäällä olin Annen kanssa ja kuuntelin radiota ja aloin tehdä
läksyjä klo 19.20. Menin alas klo 19.50. Pesin hampaat ja klo 20.00-20.15 olin ulkona missä
ajelin pyörällä ja juoksentelin. Tulin ylös klo 20.20 ja aloin tehdä läksyjä. Lähdin alas klo 20.45.
Tulin ylös klo 21.35 katsottuani TV:tä. Äiti ja isä tulivat klo 21.25. Lähdin alas klo 22.30. Klo 22.35
alkoi nauhoitettu lähetys Clayn ja Pattersonin MM-ottelusta. Tulin ylös klo 23.35. Kävin
nukkumaan klo 00.05 luettuani vielä 7 veljestä.

24. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kupin
kahvia ja tulin yl;s klo 6.45. Lähdin alas
klo 6.55. Tulin ylös n. klo 7. Menin alas
klo 7.07. Juoksimme Iiron kanssa
keritäksemme Hullun-kuskin Sisuun.
Olimme koululla klo 7.35. Menimme
pian sisään n. klo 7.50. Ensin oli
Holopaisen rukoukset, sitten oli
ruotsia. Saimme kokeet, josta sain 6+,
sitten oli fyssaa, mistä saimme myös
kokeet, sain 8+. Ruokatunnilla
menimme syötyämme Nakulle ja sieltä
pihaan. Ensin oli saksaa, sitten
uskontoa, sitten aljaa. Pääs. klo 14.30.
Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa.
Tulin ylös klo
15.10. Lähdin
alas klo 15.20.
Tulin ylös klo 16
luettuani lehden ja syötyäni hiutaleita.
Luin tänään tulleen Pop-lehden
[kuvassa
syyskuun
numero] ja
aloin tehdä
läksyjä. Klo 18
menin kahville,
sitten katsoin
TV:tä ja tulin
ylös klo 19. Luin
Steinbeckin
Helmeä, joka oli
jaettu koulussa.
Klo 19.35 aloin lukea huomisia saksan
kokeita varten. Klo 20.30-22.10 kuuntelin vielä radiota. Menin sitten alas Annen
kanssa ja lakaisin ulkorappuset. Tulin ylös klo 22.20. Kuuntelin radiota ja klo 22.30
suljin sen ja aloin lukea saksaa. Kävin nukkumaan klo 23.20. Klo 23.05-10 kävin
muuten alhaalla. Sitä ennen olin kuunnellut uutiset.
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25. päivä (torstai)

Nousin klo 6.35. Menin alas, jossa join kupin
kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Menin alas klo 7.06.
Myöhästyin Viljasesta ja niinpä kävelin kirkolle,
josta lähti klo 7.10 Lehtari. Iiro oli myös
myöhästynyt. Ensin oli nunnan rukoukset, sitten
pilsaa, sitten engl. Sitten saksan koe.
Ruokatunnilla menimme syötyämme Nakulle.
Klo 11.45-12.30 oli jommaa. Siten klo 12.45-
13.45 näytettiin pari filmiä Amerikan historiasta.
Sitten oli suomea. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa.
Menin ylös ja klo 15.15 alas. Tulin ylös klo 15.35 syötyäni hiutaleita ja
luettuani lehden. Aloin lukea läksyjä. Klo 17.10 lähdin Peltoselle. Erkki
äänitti pop-säveliä, minä luin Hymy-lehden. Tulin kotiin klo 18.05.
Menin ylös ja klo 18.10 alas. Join kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo
18.30 ja aloin lukea ruotsia. Menin alas klo 19.30 kuunneltuani vain klo
19.00-19.30 radion uutiset ja päivän peilin. Klo 19.40 lähdin ulos. Tulin
siään klo 19.50. Sitten söin ja tulin ylös klo 20. Aloin kuunnella radiota.
Olin täällä Annen kanssa ja lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo 22.05.
Aloin pian lukea ruotsia ja kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan klo
22.40.

26. päivä (perjantai)
Viiden maissa otin Coldrexin, koska 2 vuotta
sitten paikattua hammasta alkoi pakottaa.
Hammalääkäri sanoikin, että se kestänee vain
2-3 vuotta. Heräsin klo 6.25 ja nousin klo
6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.40. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas
klo 7.06.. Pysäkillä olivat muut paitsi Iiro
saapuessamme Hullun-kuskin  autoon.
Olimme koululla klo 7.40. Menin heti sisään.
Ensin oli yhden naisopett. rukoukset, sitten
engl. Sitten piirustuskokeet taidehistoriasta.
Kirjan sai pitää auki. Sitten luimme



Steinbeckin Helmeä. Sitten oli
uskontoa, sitten ruokatunnilla
menimme syötyämme ulos. Iirolla ja
Karilla oli pienet hattukinat. Sitten
oli ruotsia. Sitten oli 2 tuntia
jumppaa. Toisen voimist. Toisen
pelasimme. Pääs. klo 15.05. Klo
15.45-14.10 tulimme kotkalaisessa.
Tulin ylös ja lähdin alas klo 16.25.
Söin hiutaleita ja luin lehden, tulin
ylös klo 16.45. Luin Katso-lehden ja
aloin lukea läksyjä klo 17.05. Klo
18.15-18.30 olin alhaalla missä join
kahvia ja katsoin TV:tä, tulin ylös
missä tein läksyjä. Klo 20.35-20.45
olin alhaalla syömässä leipää ja
maitoa. Tulin ylös ja klo 21.15-21.35
olin TV:tä kuuntelemassa
[katselemassa]. Tulin ylös missä
jatkoin Kaleidoskoopin kuuntelemista ja tein läksyjä ja klo 21.50-22.05 olin alhaalla, tulin ylös ja kävin alhaalla ja 
kävin nukkumaan klo 22.30. [Oliko ihan pakko kirjata jokainen ylös-alas, alas-ylös -käynti?]

27. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.30. Join
alhaalla kahvia kupin ja
tulin ylös klo 6.50.
Lähdin alas klo 7.08.
Pysäkillä olivat jo muut.
Lahdessa alkoi kova
lumimyrsky ja sitä tuli
vielä iltapäivälläkin.
Muuten autoa ajoi
Rotta-kuski. Olimme koululla klo 7.40. Tulimme sisään ja
ensin oli Harveksen rukoukset, sitten oli fyssaa, sitten hissaa, sitten aljaa, sitten ruokatunnilla kävimme mm. 
Oskarilla. Sitten oli saksaa, sitten piir. Pääs. klo 13.15. Klo 13.35-13.55 [kotiin]. Tulin ylös ja lähdin alas klo 14.10. Join
kahvia 2 kuppia ja luin lehden. Laitoin myös lintulaudalle rasvaa. Klo 15.10 sytytin puut palamaan padan alla. Tein 
lumitöitä. Tulin ylös klo 16 kuunteleman radiota. Klo 16.30 kävin saunalla. Tulin ylös ja tein 15 kärjessä listani Sen 
voitti taas It’  s my life   (The Animals)  . Oma suosikkiyhtyeeni jäi Love me do:llaan 3:ksi ja II oli Pl  a  y with fire (The   
Rolling Stones). Lähdin ulos klo 16.55. Tein lumitöitä ja klo 17.30 kävin saunalla ja tulin ylös klo 17.30 jälkeen. 
Kuuntelin radiota ja klo 17.55-18.20 olin Matin kanssa saunassa. Klo on nyt 18.32 kun lähden alas. Tulin ylös klo 
18.55 ja aloin lukea ST:aa. Klo 20.00-20.10 olin syömässä. Luin jälleen ja klo 21 kävin pesemässä hampaat. Klo 
21.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 21.35 katsottuani TV. Uutiset ja syötyäni hedelmäsalaattia. Kävin nukkumaan klo 
22.10. Anne kävi vielä täällä. Kävin nukkumaan klo 22.20.

28. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9.55. Nousin klo 10.10. Menin alas klo 10.15. Tulin ylös klo 11.05 juotuani 2 kuppia kahvia ja laitettuani 
lintulaudan korkeammalle, koska koirat syövät muuten lihat siitä. Tulin ylös kuten sanottu klo 11.05. Klo on nyt 
11.06. Tein vähän läksyjä ja lähdin Annen kanssa ulos klo 11.30. Tein kokoajan lumitöitä. Välillä juttelin Alpo 
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Peltosen kanssa. Kari ja Väinö tulivat Peltoselle Savutien
Renaultilla [taisi olla Tipparellu] ja minä tulin sisään klo 13.15.
Tulin ylös ja klo 13.30 aloin tehdä läksyjä. Klo 13.50-14 olin
syömässä, sitten tein läksyjä, lähdin alas klo 14.40. Otin sukset
ja lähdin takanamme olevaan metsään hiihtelemään. Tein sinne
n. 500 m:n lenkin. Tulin sisään klo 15.35. Tulin ylös klo 15.40.
Klo 15.50 aloin tehdä läksyjä. Lähdin alas klo 17.40. Join kahvia
2 kuppia ja tulin ylös klo 17.55. Tein taas läksyjä ja lähdin alas
klo 18.15. Tulin ylös klo 18.30 ja aloin taas tehdä läksyjä. Klo
19.35 kävin alhaalla. Hain kaupasta Valcremeä [rasvaa]. Sain
läksyt tehtyä valmiiksi klo 20.50 ja lähdin alas. Tulin ylös klo 21.
Alhaalla muuten pesin hampaat ja kävin ulkona. Lähdin alas
klo 21.15. Tulin ylös klo 21.45. Klo 21.55 aloin tehdä tiistain
läksyjä. Kävin nukkumaan klo 22.35.

29. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Yöllä
oli muuten satanut lunta yli 5 cm. Menin alas klo 6.50. Tein eväät itselleni ja sitten pesin hampaat. Tulin ylös klo 
7.00. Lähdin alas klo 7.10. Pysäkillä olivat muut paitsi Masa. Hullu-kuskin Sisu oli koululla klo 7.50. Klo 8 pääs. 
sisään, sitten oli nunnan rukoukset, sitten saimme engl. kokeet, sain 7+ (luokan kuudenneksi paras). Sitten saimme
aljan ja jomman kokeet. Aljan kokeista sain 7- ja jomman kokeista 0. Ruokatunnilla kävimme Nakulla, sitten oli 
fyssaa, sitten voimistelua. Pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.35 tulin Lehtarissa. Menin ylös ja klo 13.45 alas. Luin lehden 
ja söin hiutaleita,
kuuntelin uutiset ja
lähdin ulos lumitöihin
klo 15.05. Tulin sisään klo
16. Kuuntelin taas uutiset
ja tulin ylös klo 16.10.
Klo 16.30 lähdin alas.
Tulin ylös Annen kanssa
klo 16.35. Klo 16.45 aloin
tehdä läksyjä. Kuuntelin
radiota ja lähdin alas klo
18.15. Tulin ylös klo
18.30. Lähdin alas klo
18.55. Söin ja katsoin
TV:tä. Sitten pesin
hampaat ja tulin ylös klo
20. Tein läksyjä ja lähdin
alas klo 21.15. Tulin ylös
klo 21.35. Luin vielä
Helmeä ja kävin
nukkumaan klo 22.20.

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Renault_4


30. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.15. Nousin klo 6.30.
Join alhaalla kupin kahvia ja tulin
ylös klo 6.45. Lähdin alas klo 6.55.
Pesin hampaat ja tulin ylös klo 7.
Lähdin alas klo 7.09. Hullu-kuski
ajoi Viljasta. Olimme koululla klo
7.35 kun koko pysäkin porukka oli
viety Lahteen. Ensin oli Puolakan
rukoukset mentyämme sisään klo
7.40. Sitten oli engl. Sitten ruotsia,
sitten saksaa, sitten olimme
ruokatunnilla ulkona, sitten pilsaa, sitten hissaa.
Pääs. klo 13.30. Kävelin Aholan Karin ja Haaran
Karin sekä Iiron kanssa Uudenmaankatua. Klo
14.05-14.35 tulimme Lehtarissa. Tulin ylös ja klo
14.40 lähdin alas. Söin hiutaleita ja luin lehden ja
tulin ylös klo 15. Klo 15.25 aloin lukea jommaa ja
aljaa huomisia kokeita varten. Lueskelin sitä ja klo
17.45-18.15 nukuin. Sitten oli kahvilla ja katsoin
TV:tä. Tulin ylös klo 18.30. Klo 20.00-20.50 olin
katsomassa Pyhimyksen. Klo 21.15-21.35 olin
katsomassa uutiset. Sen jälk. luin jommaa ja aljaa.
N. klo 22 kävivät hra Silanto ja Kirsti meillä ja hain
isän pannuhuoneesta. Klo 22.20 kävin pesemässä
hampaani. Tulin ylös pian ja aloin klo 22.25 lukea
jommaa aina klo 23.10 saakka jolloin kävin
nukkumaan. Kävin ennen nukkumaan menoa
alhaalla.

Joulukuu

1. joulukuuta – VR:n rikosetsivät kävivät Rautatiehallituksen pääjohtajan Erkki Aallon määräyksestä eduskunnassa 
kuulustelemassa muutamia kansanedustajia erään Rautatiehallituksesta kadonneeksi ilmoitetun ääninauhan 
löytämiseksi.
•4. joulukuuta   – Ensimmäinen kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu päättyi Helsingissä. Sen voitti 
neuvostoliittolainen 19-vuotias Oleg Kagan, joka kävi myös Järvenpään Ainolassa tapaamassa 94-vuotiasta rouva 
Aino Sibeliusta. Jean Sibeliuksen syntymästä tuli 8. joulukuuta kuluneeksi sata vuotta.
•5. joulukuuta   – Ranskassa järjestettiin presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Toiselle kierrokselle selvisivät istuva 
presidentti Charles de Gaulle ja vasemmiston yhteinen ehdokas François Mitterrand.
•7. joulukuuta   – Paavi Paavali VI ja patriarkka Athenagoras I sopivat, että katolisen ja ortodoksisen kirkon toisilleen 
vuonna 1054 julistamat kirkonkiroukset kumottiin.[2]
•8. joulukuuta   – Vatikaanin toinen kirkolliskokous päättyi.
•8. joulukuuta − Rhodesian presidentti Ian Smith varoitti, että Rhodesia voi joutua vastaamaan kauppasaartoon 
toimilla, jotka saattaisivat vahingoittaa vakavasti Rhodesian naapurimaita.
•10. joulukuuta   – Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen eduskuntavaalien ajankohdan siirtämisestä pysyvästi 
heinäkuusta maaliskuuhun.
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•19. joulukuuta   – Charles de Gaulle valittiin uudelleen Ranskan presidentiksi vaalien toisella kierroksella.
•21. joulukuuta   – Eduskunnan oikeusasiamies Risto Leskinen antoi Rautatiehallituksen pääjohtajalle Erkki Aallolle 
huomautuksen toimivaltuuksien ylittämisestä. Huomautus liittyi VR:n etsivien käyntiin eduskunnassa joulukuun 
alussa.
•22. joulukuuta   – Armeija kaappasi vallan Dahomeyssa.
•28. joulukuuta   – Lontoossa vietettiin Westminster Abbey -kirkon 900-vuotisjuhla.
•29. joulukuuta   – Suomen Kansanpuolue ja Vapaamielisten Liitto yhtyivät Liberaaliseksi Kansanpuolueeksi.
•30. joulukuuta   – Ferdinand Marcos astui virkaansa Filippiinien presidenttinä. Hän oli jo ilmoittanut lähettävänsä 
joukkoja Yhdysvaltain tueksi Vietnamiin.

1. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.10.
Nouisn klo 6.30,
alhaalla s;in perunaa
ja maitoa ja leipää.
Tulin ylös klo 6.45. Klo
6.55-7.00 kävin
hampaat pesemässä.
Lähdin pysäkille klo
7.08. Pysäkillä olivat
muut paitsi Pelt. tyttö.
Olimme koululla
Rotta-kuskin autolla
melko pian. Ensin oli Leskisen rukoukset, sitten ruotsia, sitten
fyssaa, sitten suomea. Ruokatunnilla kävimme mm. Nakulla.
Sitten saimme saksan kokeet, sain 7+. Sitten oli uspaa. Sitten
ei ollutkaan sekä aljan että jomman kokeet, vain aljan. Pääs.
klo 15. Klo 15.20-15.55 tulimme Lahtarilla [Lahden Liikenne, 
historiaa], jota ajoi Erkki Virtanen. Tulin ylös ja lähdin alas klo
16.05. Söin hiutaleita ja luin lehden. Tulin ylös klo 16.20. Klo
16.45-17.10 oli Peltosella. Pyysin Erkkiä meillä nauhoittamaan
Kevyen musiikin toivekonsertista. Erkki antoi minulle
lainaamansa ”Hurjan pojan kodin” ja menin sitten kotiin ja
aloin kuunnella radiota ja tehdä läksyjä. Klo 18.05-18.30 olin
alhaalla, missä join 2 kuppia kahvia ja katsoin uutiset, sitten
luin läksyjä ja klo 18.40 lähtien huomisia jomman kokeita
varten. Klo 20.00-20.25 olin ulkona. Niinimäessä oli 
Caterpillarin kuljetusauto mennyt ojaan luikkaan kelin
johdosta. Caterpillari, jota se oli tulossa hakemaan mäen
päältä veti sen pois. Klo 20.30-21.05 kuuntelin radiota ja sitten
lähdin alas. Alhaalla oli Rajalan Lauri tekemässä veikkausta [isä
oli veikkausasiamies (aloitti jo sodan aikana rintamalla)]. Tulin
ylös klo 21.40. Luin vielä jommaa ja kävin nukkumaan klo
22.15.
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2. päivä (torstai)
Klo 6.30 nousin. Menin
alas, missä join kahvia ja
lähdin ylös klo 6.40. Klo
6.40-6.55 luin jommaa.
Sitten olin 5 min.
alhaalla. Tulin ylös klo 7
kuuntelemaan uutiset.
Lähdin alas klo 7.08.
Autoa ajoi Rotta-kuski
meidän kaikkien
mennessä autoon.
Olimme koululla n. klo
7.50. Ensin oli Tuula
Rauhamäen [oppilas]
rukoukset, sitten oli
pilsaa, sitten engl. Sitten
saksaa. Ruokatunnilla
olimme sisällä ja klo
11.30 Rämö ajoi meidät
ulos. Sitten klo 11.45-
12.30 oli jomman koe.
Sitten fyssaa, sitten 2
tunnin aine. Pääs. klo 15.15. Menin Iiron ja Karin kanssa
Uudenmaankatua. Hain Iiron kanssa mankkani Keskolta. Klo 15.50-16.16
tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös ja aloin pian kokeilla oliko mankkani
korjattu. Äänitin vähän Sopasesta. Lähdin alas klo 18. Join kahvia ja
katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 18.30. Kuuntelin vähän mankkaa ja aloin
tehdä läksyjä. Klo 20.00-20.05 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo 20.45
lähdin ulos. Kävin kävellen Mahkosen kohdalla. Lunta satoin niin kovasti,
että tuskin pystyin pitämään silmiäni auki. Tulin kotiin klo 21.15. Katsoin
uutiset ja tulin ylös klo 21.35. Aloin kuunnella mankkaa ja klo 21.45 aloin lukea
läksyjä. Kävin nukkumaan klo 22.20.
[Uppercut]   [Ohessa Iiron kirjoitus joulusta]

3. päivä (perjantai)
Heräsin vasta klo 7. Alhaalla join kupin kahvia
ja menin pysäkille. Rotta-kuski ajoi Sisua.
Olimme koululla klo 7.45. Ensin oli yhden
naisopettajan rukoukset, sitten oli engl. Sitten
saimme piirustuskokeet, sain 12 pist (maximi 14).
Iiro ja Pekka Paturi saivat 14 pist. Sitten suomea,
sitten uspaa. Ruokatunnilla menimme
syötyämme luokkaan ja sisältä ulos. Sitten oli
ruotsia. Sitten menimme uimaan. Pääsimme klo
14.45. Klo 15.00-15.25 menimme Viljasella. Olin
alhaalla ja tulin ylös klo 15.40 ja huomasin, että
huonekalujeni järjestystä oli muutettu. Tein myös

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Halme


läksyt. Olin tehnyt ne klo 17.10. Kuuntelin mankkaa ja pian huomasin, että mankka oli
taas mennyt rikki, sen ollessa vielä eilen kunnossa. Klo 17.45-17.50 olin alhaalla. Tulin
ylös ja kokeilin vielä uudestaan olisiko se vielä kunnossa. Klo 18.25 lähdin alas, sillä klo
18.30-19.00 tuli Manfred Mann TV:stä. Äänitin siitä. Tulin ylös klo 19. Klo 19.10 olin
kahvilla. Kuuntelin mankkaa, klo 19.55-20.15 olin Peltosella. Vein Erkille pari lehteä. Tulin
ylös klo 20.20. Klo 21.00-21.15 olin alhaalla, katsoin TV:tä ja jatkoin klo 20.30 alkanutta
Kaleidoskoopin kuuntelua. Tulin klo 21.15 ylös kaymään. Lähdin alas klo 21.20. Tulin ylös
klo 21.35. Kuuntelin mankkaa ja lähdin alas klo 22. Söin ja pesin hampaat. Tulin ylös klo
22.10. Kuuntelin mankkaa ja kävin nukkumaan klo 22.35.

4. päivä (lauantai)
Heräsin klo 6.20. Nousin klo 6.30. Join alhaalla kahvia ja tulin ylös klo 6.40.
Lähdin alas klo 6.55. Pesin hampaat ja tulin ylös klo 7. Lähdin alas klo 7.08.
Pysäkillä olivat kaikki muut. Tulimme koululle Hullun-kuskin kyydissä klo 7.50.
Ensin oli Harveksen rukoukset, sitten fyssaa, sitten hissaa ja sitten aljaa. Pääs.
klo 11, koska saksan ja piirustuksen tunnit oli siirretty. Ostin kirjakaupasta
läpinäkyvää sellofaanipaperia (2,30 mk) ja konsuja (50 p). Kävin kaupungilla ja
nousin  Lehtimäkeen, jossa Iiro oli Veskun pysäkillä klo 11.45. Olin kotona klo
12.15. Menin ylös ja aloin kuunnella mankkaa, menin alas klo 12.40. Tulin ylös
klo 13. Kuuntelin mankkaa ja klo 14.45 menin saunalle. Olin myös kolaamassa
lunta ja tulin ylös klo 15.30. Klo 16 kävin saunalla, sitten tulin kuuntelemaan
pop-säveliä. Klo 17 kävin saunalla ja sitten laitoin lintulautaan rasvaa. Tein
lumitöitä, kävin saunalla ja tulin ylös klo 17.30. Mankkani oli pian sen jälk.
kunnossa aika ajoin ja se on nytkin kun klo on 18.42. Muuten menin sitten alas
syömään klo 18. Katsoin TV:tä ja pian mut lähtivät saunaan. Tulin ylös klo
18.35. Kuuntelin mankkaa ja Teuvo Termonen perh. tuli meille klo 18.50. Klo
19.00-19.20 olin saunassa. Äiti ja isä lähtevät tänään jonnekin. Klo on nyt 19.28.
Puuhasimme kaikenlaista. Aino-täti haki minut kahville. Katsoin vielä uutiset ja

https://www.youtube.com/watch?v=oUYlE0108Z4


tulin ylös klo 21.35. Lähdin ulos klo 21.55. Juoksentelin ja tulin ylös klo 22.10. Lähdin alas klo 22.20. Tulin ylös n. 5 
min. myöh. Nauhoitin Timon ja Annen juttuja ja klo 22.50-23.15 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.20.

5. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9.55. Nousin klo 10.05. Lähdin
alas klo 10.20 nauhoitettuani alakerran
ääniä. Join kahvia ja tulin ylös klo 10.40.
Täällä nauhoittelin ja klo 11.15 kävin
pannuhuoneessa. Lähdin alas klo 11.25.
Klo 11.30-11.50 vein VPK:n talolle
pikkujoulutavaraa. Sen jälk. Aino-täti ja
Teuvo katsoivat View Masteria. Klo on nyt
12.45. He lähtivät klo 12.35. Kuuntelin
mankkaa. Pian Tepukin tuli katsomaan
kuvani. Lähdin alas klo 14. Tein hintalappuja
punaisesta kartongista ja tulin ylös klo 14.30 jälk.
Täällä kokosin mm. sähköjunan ja ennen klo 16 olin
syömässä. Sitten ajelin junalla. Klo 16.20-16.40 olin
ulkona. Tulin heti ylös. Leikin vielä junalla ja
kuuntelin mankkaa. Klo on nyt 18.00. Lähdin alas klo
18.15. Tulin ylös klo18.35. Sitten ajoimme junalla ja
sen jälk. korjasimme ne pois. Olin valmis klo 20.10.
Lähdin alas klo 20.30. Join kahvia ja tulin ylös klo
20.35. Meillä on koko päivän ollut Merikosken tyttö
ja Virtasen Helka. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös
klo 21.45. Aloin kuunnella mankkaa. Kävin
nukkumaan klo 23.30.

6. päivä (maanantai)
Tänään on Suomen 48:s
itsenäisyyspäivä ja siksi meillä on
lomaa. Heräsin klo 9.15 ja nousin klo
9.35. Lähdin alas klo 9.45. Join kahvia 2
kuppia ja tulin yl;s klo 10.05. Laitoin
junan kasaan ja Tepu ja Timo olivat
katsomassa sitä. Korjasin sen pois ja klo
11.05-11.15 olin syömässä. Tulin ylös
läksyjä tekemään. Lähdin alas klo 13.45.
Söin siellä ja tulin ylös klo 14.05. Lähdin
alas klo 14.35. N. klo 15 tuli Olavi Savutie meille. Tein lumitöitä ja tulin sisään klo
15.25. Klo 15.40 Olavi lähti. Lähdin sen jälkeen ylös. Klo on nyt 15.50. Klo 17.20-
17.30 olin alhaalla. Tulin ylös ja ennen klo 18 Anne tuli pikkujoulusta Lahdessa.
Sitten Ritva Savutie heitti lumipallon ikkunaan. Hän oli Katrin kanssa Peltosella
käymässä. Lähdin alas klo 18.15. Tulin ylös klo 18.30. Sen jälk. nauhoitin alakerran
ääniä. Lähdin alas klo 18.55. Siellä katsoin Launosen valitsemista vuoden
urheilijaksi. Join vielä kahvia, tulin ylös klo 19.40. Klo 20 aloin lukea ruotsia. Anne
on täällä. Lähdin alas klo 20.40. Tulin ylös klo 21.35. Klo 22.20 kävin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 23.05

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_urheilija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_urheilija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_urheilija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_urheilija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jouko_Launonen


7. päivä (tiistai)
[Suomessa eivät lehdet ilmestyneet, päivän The New York Times ohessa]
Heräsin klo 6.35. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Klo 6.50 kävin
pesemässä hampaat. Klo 6.55 maissa vein villatakkini äidille, että hän laittaisi
siihen siitä irronneen napin [Kyllä olisi miun itse pitänyt se tehdä]. Menin alas
klo 7.07. Pysäkillä olivat kaikki. Rotta-kuski ajoi meidät koululle klo 7.45. Ensin
oli Olkkosen rukoukset, sitten olikin kaksi-tuntiset ruotsin kokeet, sitten saksan
äänneharj. Ruokatunnilla kävimme Nakulla, siten oli pilsaa, sitten unskia, siitä oli
pistokkaat. En kirj. mitään. Pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.15 tulimme Lehtarilla
Keski-Liikkeen luo. Olin kotona klo 14.25. Meillä oli tänään [kaupassa]
kahvitarjoilu. Tepu oli jo lähtenyt Mommilaan. Lähdin alas klo 14.30. Nelo [ks.
Leipomot täältä] suoritti tarjoilun. Join alhaalla 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo
14.55. Klo 15.10 aloin lukea läksyjä. Tein kunnes klo 17.50 lähdin alas. Menin
ulos mankan kanssa ja lähdin Mahkoselle. Iiro otti minulta levyjä ja minä annoin
Iirolle [Otin Iirolta?]. Lähdin kotiin klo 20.20. Olin kotona klo 20.30. Söin ja pesin
hampaat, tulin ylös klo 20.45. Klo 21.15-21.35 olin katsomassa uutiset. Luin vielä
läksyjä ja kävin nukkumaan klo 22.10.

8. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.25. Nousin 6.34. Alhaalla
join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin
alas sitten klo 7.07. Pysäkillä olivat
muut paitsi Peltolan tyttö [Kas vain,
likka oli muuttunut tytöksi]. Hullu-kuski
ajoi meidät koululle klo 7.40. Koululle
tuli aamulla linja-autolla amerikkalaisia
luterilaisen kirkon edustajia. He pitivät
aamuhartauden ja sitten oli ruotsia.
Sitten oli fysiikan tunnin sijasta niiden
amerikkalaisten tunnin laulu- ym. tilaisuus
ruokalassa. Sitten oli suomea. Sitten
ruokatunnilla kävimme Nakulla. Siten oli
saksaa, sitten uspaa, sitten oli aljaa. Pääs. Klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa.
Tulin ylös ja lähdin alas klo 15.20. Tulin
käymään ylhäällä klo 15.30-35. Join kaakaota.
Klo 15.55-16.05 olin ulkona. Tulin ylös klo
16.05. Tein läksyjä ja klo 17.20-25 soitin Iirolle,
että lukisi engl. kielioppia niin paljon, että olisi
lukenut tarpeeksensa, koska tulisin heille klo
19 jälkeen lainaamaan sen huomisia engl.
kokeita varten, koska omani jäi kouluun. Klo
18.15-19.00 olin alhaalla TV.tä katsomassa.
Lähdin alas klo 19.10. Lähdin pian Mahkoselle.
Tulin kotiin klo 19.25. Klo 19.45-20.00 olin syömässä. Luin vielä engl. ja klo 20.30
aukaisin radion. Klo 20.25 kävin hampaat huuhtelemassa. Kävin nukkumaan klo 22.40.

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/
http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/
http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/


9. päivä (torstai)
Nukuin koko yön peiton
päällä ja klo 6.10 heräsin,
nousin klo 6.25. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös
klo 6.40. Klo 6.55-7.00
kävin alhaalla hampaat
pesemässä. Lähdin alas
klo 7.10. Pysäkillä olivat jo
kaikki muutkin paitsi Iiro.
Hullu-kuski ajoi meidät
koululle klo 7.40. Sisällä
oli ensin nunnan
rukoukset, sitten pilsaa.
Sitten 2 tunnin engl. koe.
Ruokatunnilla kävimme Nakulla. Sitten oli jommaa, sitten oli fyssaa, sitten saimme aineet, sain 6. Pääs klo 14.30. 
Näimme Mouksin Paasikivenk:lla. Klo 14.40-15.05 menimme Kossilassa. Tulin ylös, klo 15.20 lähdin alas. Luin 
lehden ja tulin ylös klo 15.30. Lähdin alas klo 15.55. Meiilä on juuri Virtasen Erkki ja rva V. sekä Varpu [?] V. Join 
kahvia ja tulin ylös klo 16.05. Klo 17.10-17.15 kävin alhaalla, sitten nauhoitin Engl. top ten:stä. Lähdin alas klo 18.15.
Katsoin uutiset ja tulin ylös klo 18.30. Tein läksyjä ja kuuntelin radiota. Lähdin alas klo 21.05. Katsoin TV:tä ja tulin 
ylös klo 21.35. Klo 21.50-22.25 olin taas TV:tä katsomassa. Kävin nukkumaan klo 22.30.

10. päivä (torstai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kupin kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Nauhoitin vielä Hello Dollyn ja klo 6.54-7.00 olin 

https://www.youtube.com/watch?v=l7N2wssse14


alhaalla. Lähdin alas klo 7.07.
Pysäkillä olivat muut paitsi Iiro.
Hullu-kuski ajoi ja klo 7.40
olimme koululla. Ensin oli yhden
naisopettajan rukoukset, sitten
oli engl. Sitten piir. Sitten
suomea, sitten uspaa.
Ruokatunnilla kävimme Nakulla.
Sitten oli ruotsia. Seuraavaksi
suoritimme hyppytunnilla
keräyksen sotainvalidien hyväksi.
Saimme, Baskin Jussi ja minä
Varikonkadulta [Tien toisella
puolella, koulusta etelään] 11
mk [21,50 € v. 2020]. Pääs
lähtemään klo 14.45. Klo 15.00-
15.25 tulimme Viljasella (myös
Iiro). Menin ylös ja lähdin alas
klo 15.40. Tulin ylös klo 16.05. Klo 16.55-17.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 18.15. Join kahvia ja katsoin TV:tä ja 
tulin ylös klo 19. Klo 19.15 aloin lukea huomisia saksan kokeita varten. Klo 20.30-21.00 olin ulkona lumitöissä. 
Kuuntelin sitten Kaleidoskooppia. Klo 21.50-55 olin kaakaota juomassa. Klo 22.10 lähdin uudestaan kaakaota 
juomaan. Katsoin myös TV:tä. Tulin ylös klo 22.30. Luin saksaa ja kävin nukkumaan klo 23.40. Klo 23.35 kävin 
alhaalla.

11. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30.
Alhaalla join kupin
kahvia ja tulin ylös
klo 6.50. Klo 6.55-
7.00 olin alhaalla.
Lähdin alas klo 7.07.
Pysäkillä olivat jo
kaikki muut. Yks’
tyttö istui
kaupungissa
vieressäni. Juttelin
sen kanssa kun se
kysyi tietä. Olimme
koululla klo 7.55 Rotta-kuskin kyydissä. Ensin oli Harveksen rukoukset, siten fyssaa, sitten oli
hissaa, sitten aljaa. Ruokatunnilla söin eväät [Juhani] Korpin kanssa ruokalassa. Sitten
kävimme Oskarilla. Klo 11.30-12.00 oli saksaa, sitten oli piirustusta, sitten saksan koe. Pääs.
klo 14. Klo 14.20-14.45 tulimme Rajalassa. Klo 14.50 menin ylös. Lähdin alas klo 15.05. Kävin
saunalla ja tulin ylös klo 15.50. Klo 16.15 kävin taas saunalla. Lähdin saunalle klo 17. Sitten tein lumitöitä. Tulin ylös 
klo 17.35. Lähdin alas klo 18.05. Join kahvia ja katsoin TV:tä. Klo 18.30-20.05 olin lumitöissä. Klo 20.10-20.30 olin 
saunassa. Tulin ylös. Kuuntelin mankkaa ja klo 20.50-21.05 olin syömässä. Lähdin taas alas klo 21.15. Tulin ylös klo 
21.35. Kuuntelin mankkaa. Tein myös 15 kärjessäni. I oli Fever (The Mc  Coys)  , II Lonely Joe (Tom Jones). II Doo Wah 
Didddy Diddy (Manfred Mann). Klo 23.15 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.20.

https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=Uc0x7xOap4I
https://www.youtube.com/watch?v=98sE5e4zcRw
https://www.youtube.com/watch?v=QeIEzq5yD6E
https://www.youtube.com/watch?v=QeIEzq5yD6E


12. päivä (sunnuntai)
Heräsin joskus 9:n jälkeen ja nousin klo 9.35. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 9.50. Tein sitten läksyjä. Klo 11.40
aikaan lähtivät muut Mommilaan ja sieltä Hollolaan. Lähdin
alas klo 12.05. Vein linnuille ruokaa ja söin ja kävin
pannuhuoneessa. Klo 12.50 lähdin lumitöihin. Näin Erkin ja
myöh. Katrin ja Väinön. Tulin pannuhuoneeseen klo 15.05.
Tulin ylös ja lähdin TV:tä katsomaan klo 15.15. Lopetin sen
klo 17.20 ja sitten oin pannuhuoneessa. Tulin ylös klo
17.35. Klo 18.15 menin alas TV:tä
katsomaan. Annoin Soini Nikkisille
kaasupullon ja klo 18.35 tulivat äiti, isä sekä
Masa ja Anne. Tulin ylös klo 19. Muuten klo
19 17 Olavi-setä Kilosta soitti meille. Ylhäällä
luin aljaa ja kuuntelin mankkaa. Klo
21.15.21.55 olin alhaalla. Katsoin TV:tä ja
join kahvia. Viitasen Reiska oli meillä silloin.
R. Viitanen lähti klo 22.30. Luin vielä aljaa
illalla ja kävin nukkumaan klo 22.50.

13. päivä (maanantai)
Muuten klo 23.25 kävin alhaalla. Nousin klo 6.35. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Klo 6.55 olin hampaat
pesemässä. Klo 7.08 lähdin alas. Pysäkillä olivat muut
paitsi Masa. Hullu-kuski ajoi. Olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli nunnan rukoukset, sitten engl. kokeiden
palautus. Sain 8. Sitten jomman kokeiden sekä
pistokkaiden palautus. Sain kummastakin 5+. Sitten oli
aljaa. Ruokatunnilla kävimme Nakulla. Sitten oli fyssaa.
Sitten oli voimistelua. Pääs. klo 13.30. Ostin matematiikan
esimerkkikirjan (4,10) ja klo 14.00-14.30 tulin Lehtarilla.
Tulin ylös ja lähdin alas klo 14.45. Luin lehdet ja söin
hiutaleita. Tulin ylös klo 15.10. Luin läksyjä. Klo 15.50 kävin alhaalla. Klo 16.05 hain kumin. Klo 16.25 lähdin 
Pulverilla käymään. Menin kävellen ja vein Raimo-aholle tavaraa. Tulin kotiin klo 16.45. Sitten kuuntelin radiosta 
mm. Sopasen ja nauhoitin siitä. Klo 18.15-18.30. Olin alhaalla, missä join kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös ja 
kuuntelin mankkaa. Lähdin alas TV:tä katsomaan klo 19. Tulin ylös klo 19.25. Tein läksyjä ja kuuntelin mankkaa. Klo 
21.15-21.55 olin alhaalla, missä katsoin TV:tä ja söin voileipää. Kuuntelin sitten Annen kanssa mankkaa ja tein 
ruotsintunniksi esitelmää porosta. Kävin nukkumaan klo 22.50.

14. päivä (tiistai) 
Nousin klo 6.45. Meni alas ja siellä join kahvia ja tulin ylös klo 17. Lähdin
alas klo 7.05. Pysäkillä olivat kaikki ja sitten oli uusi aamu-Viljanen (Sisu). Sitä
ajoi Hullu-kuski. Olimme koululla klo 7.40. Menimme piirustusluokkaan. Ja
sitten oli yhden naisopettajan rukoukset, sitten oli engl. Sitten saimme
ruotsinkokeet (Sain 7), sitten oli saksaa. Ruokatunnilla olimme myös vähän
aikaa sisällä. Sitten oli pilsaa, sitten unskia. Pääsimme klo 13.58. Työnsimme
yhden volkkarin käyntiin ja sitten lainasin Iirolle matikan kirjaa varten 5 mk.
Klo 14.00-14.35 tulin Lehtarissa. Lähdin alas klo 14.50. Söin hiutaleita ja luin



lehden. Tulin ylös klo 15.10. Tein läksyjä ja klo 16.50 kävin alhaalla. Kuuntelin myös radiota ja klo 18.15-18.50 olin 
alhaalla, missä katsoin TV:tä ja joimme kahvia. Tänään on isän syntymäpäivä [43 vuotta]. Klo 19 kävin taas alhaalla. 
Kuuntelin radiota ja tein läksyjä. Pian aloin kuunnella mankkaa. Tein läksyjä ja lähdin alas klo 22.10. Pesin hampaat 
ja katsoin uutiset. Klo 21.35-22 olin ulkona valtatien katuvalojen valossa juoksemassa. Juoksin Varikon 
kilometripylväältä Levypyörän kohdalla olevalle 4 min. Ei kovin hyvä mielestäni, vaikka 10 °C pakkanen ja 
talvivaatteet päällä. Menin ylös ja klo 22.25 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.25.

15. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.45. Söin alhaalla ja tulin ylös klo
7. Lähdin alas klo 7.08. Nyt oli Rotta-kuski
Viljasella Volvo (auto oli vanha). Peltolan tyttö
ei ollut siinä. Olimme koululla klo 7.45. Sitten
oli Holopaisen rukoukset. Sitten oli ruotsia,
sitten fyssaa, sitten suomea. Ruokatunnin
olimme sisällä. Sitten oli saksaa. Sitten
uskontoa. Sitten aljaa. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Muuten
seuraava lapun Iiro kirj. uskonnon tunnilla. 

Tulin ylös ja lähdin alas klo 15.15. Alhaalla söin hiutaleita ja katsoin
lehden sekä kuuntelin lyhyiltä aalloilta amerikkalaisen Gemini 6:n
lähdön suorana lähetyksenä (klo 15.40). Tulin ylös klo 15.45. Tein muut
läksyt paitsi jomman ja kävin nukkumaan klo 16.15. Äiti kävi täällä klo
16.45. Klo 18.10 lähdin kahville. Katsoin myös uutiset. Sitten pesin
hampaat. Klo 18.35-19.00 oli juoksentelemassa aseman tiellä. Ylhäällä aloin lukea klo 19.35 jommaa 
mankaa kuunnellen. Klo 20.00-20.20 kuuntelin radiota. Klo 20.25 lähdin saunaan. Tulin tak. Klo 20.45, 
kuuntelin radiota ja klo 21.30-21.35 olin alhaalla. Sitten kuuntelin mankkaa. Klo 22.45 kävin nukkumaan. Klo
23.25 laitoin rasvaa suussa olevaan rakkoon. K  a t s o  s e u r a a v a a  v i h k o a .

Päiväkirja n:o 9

16. päivä (torstai)
Heräsin klo 6. Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.45. Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.09. Pysäkillä olivat kaikki Rotta-kuskin
Volvon tullessa. Lähdimme asemalta klo 7.45. Ensin oli 4a:n tyttöjen aamuhartaus, sitten oli
pilsassa tietokilpailu, sitten oli engl. Sitten sain saksan kokeesta 8-, sitten oli ruokatunti. Klo
11.35 lähdin ulos. Klo 11.45-12.30 oli jommaa. Sitten pääsimmekin jo fyssan tunnin jälkeen
klo 13.30. Sitten kävelin Karin ja Iiron kanssa. I:n kanssa olin kirjakaupassa, missä ostin
joululahjoja. Klo 14.25-14.50 tulimme Rajalassa. Rajalan Rainer tuli myös autossa. Klo 15.05
lähdin alas ja tulin ylös klo 15.20. Tein läksyjä ja klo 17.05-17.10 olin alhaalla. Sitten
kuuntelin radiota, josta nauhoitin. Lähdin alas klo 18.05. Tulin ylös pian ja lähdin taas klo
18.15. Join kahvia ja katsoin tv:tä. Tulin ylös klo 19. Klo 19.15 äiti ja isä lähtivät Nurmien
kanssa jonnekin. Minä kuuntelin mankkaa. Lähdin alas klo 20.10. Juoksentelin ulkona. Tulin
kotiin klo 20.40. Lähdin alas klo 21.10. Pesin hampaat ja katsoin TV:tä. Tulin Annen kanssa
ylös klo 21.35. Äiti ja isä ovat vielä Uudessakylässä. Kävin nukkumaan klo 22.15.



17. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Join kahvia alhaalla ja tulin ylös klo 6.45. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin taas alas klo 7.07. 
Pysäkillä olivat muut paitsi Peltolan tyttö. Nyt oli taas uusi Sisu Rotta-kuskin hallussa. Olimme koululla klo 7.45. 



Ensin oli Olkkosen rukoukset, sitten Olkkonen
opetti meille negro-spirituaaleja. Sitten olimme
piirustustunnilla katsomassa koulun näytelmän
harjoittelua. Sitten olimme vapaalla suomen
tunnilla kaupungilla. Ruokatunnin olimme sisällä.
Sitten oli ruotsia. Sitten meidän piti käydä
voimistelutunnilla kävellen Kärpäsen kentällä,
mutta emme menneet. Klo 14.00-14.35 tulin
Lehtarissa. Menin ylös ja klo 14.45 alas. Luin
lehden ja söin hiutaleita. Tulin ylös klo 15.05.
Lähdin alas klo 16.55 tehtyäni läksyt. Alhaalla luin
lehteä ja klo 17.35-17.45 vein Rämölle Reino
Virtasen sahtitarpeet. Tulin ylös ja klo 18.15-18.30
olin uutiset katsomassa. Lähdin taas alas klo
18.45. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.55.
Kuuntelin radiota ja klo 19.10 lähdin ulos. Ajelin
vähän pyörällä ja sitten kävelin Mahkosen
kohdalle ja tulin takaisin klo 19.45. Tulin ylös mankkaa kuuntelemaan. Lähdin alas klo 20.50. Katsoin TV:tä ja tulin 
ylös klo 21.15. Nauhoitin Kaleidoskoopista ja lähdin alas klo 22.10. Nurmet muuten olivat meillä tänä iltana 
jouluostoksilla. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja katsoin TV:tä. Tulin ylös klo 22.35. Kävin nukkumaan klo 22.45.

18. päivä (lauantai)     [Kuvanauhurin hinta 12.000 mk 22.380 € v. 2020]
Nousin klo 6.15. Nousin klo 6.30.
Join alhaalla kahvia ja tulin ylös klo
6.40. Lähdin alas klo 6.55. Tulin ylös
klo 7 ja lähdin taas alas klo 7.08.
Pysäkillä olivat kaikki uuden Sisun
tullessa pysäkille Hullun ajamana.
Olimme klo 7.40 koululla ja
menimme sisään. Sitten oli
Harveksen rukoukset, sitten fyssaa.
Sitten yksi intialainen mies
esitelmöi maastaan. Olkkonen oli
tulkkina. Sitten oli aljaa. Pääs. klo
11. Ostin Annelle legoja [7 mk  13 €
v. 2020] ja Veskun kulmasta nousin
Lehtariin klo 11.45. Olin kotona klo
12.10. Menin ylös ja klo 12.15 alas.
Luin lehden ja söin hiutaleita. Tulin ylös klo
12.50. Lähdin parturiin klo 13.10. Tulin tänne
klo 13.40. Tein 15 kärjessä listani (I oli True
Love Ways, Peter   &   Gordon  ). Lähdin alas klo
15.05. Menin saunaa lämmittämään. Tulin
käymään täällä klo 15.35.15.45. Sitten kävin
saunalla ja söin puuroa. Tulin ylös klo 16.
Nauhoitin vähän Pop-säveliä. Klo 16.40 kävin
saunalla ja klo 16.55 lähdin soittamaan Iirolle.
Tulin ylös klo 17. Klo 17.20-17.25 olin
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alhaalla. Nyt mankkani on taasen epäkunnossa samasta kohtaa (Toivottavasti ei kauan). Klo 18.05 lähden 
hakemaan Iiroa. Klo 18.20 lähtee kirkolta Lehtari Lahteen. Koululla saamme nimittäin todistukset. Menin 
Mahkoselle ja klo 18.20-18.50 menimme Lehtarilla. Näimme Sallisen ja klo 19 alkoivat juhlat. Sitten jaettiin 
todistukset (k.a. oli minulla edistyksessä 7,36)[Ei ollut lukio minulle helppo, keskikoulun päästötodistuksessa 
lukuaineiden keskiarvo 8,21, todistus tämän tiedoston lopussa] Pääs. klo 20.30. Kävelimme Kauppilan kanssa linja-
autoasemalle. Sitten jatkoimme (Iiro ja minä) aina Ratasen [Rantasen?] kaupan kohdalle Karjalankadulla. Näimme 
torilla Pellisen. Klo 21.20 nousimme Lehtimäkeen, jossa oli Baskin Tuula, Niemisen Helena (Hena) ja Baskin Hannu. 
Olimme kirkolla klo 21.40. Klo 21.50 olin kotona. Menin ylös ja 22.05-22.25 olin saunassa. Menin ylös ja klo 22.30 
alas syömään. Tulin ylös klo 22.45. Kävin nukkumaan klo 23.05.

19. päivä (sunnuntai)
Heräsin n. klo 8.30. Nousin klo 9.35. Äiti ja isä
lähtivät silloin Padasjoelle hautajaisiin
(kenen?). Join kahvia ja tulin ylös klo 10.10.
Kuuntelin mankkaa ja pelasin jogaa. Lähdin
alas klo 10.55. Tulin ylös klo 12 myytyäni
Paljakan Pekalle tavaraa. Lähdin alas klo 12.05.
Kävin pannuhuoneessa. Siellä lähti minulta
sahasta terä irti, enkä osannut laittaa sitä
takaisin. Lähdin sitten harjulle hiihtämään. Tein
n. 5 km lenkin ja hiihdin sen vielä kerran. Tulin
kotiin klo 13.45. Menin ylös ja klo 13.50 alas,
missä join kaljaa ja möin Rautavirran pojalle
keskisuuren... [?] ja Bristolin (255 p). Söin
sitten perunakeittoa ja tulin Annen kanssa klo
14.30. Kuuntelimme mankkaa. Klo 14.45-16.10
olin [polttamassa kattilassa pahvia ja puuta,
tätä tein usein isän pyynnöstä, meillä
vesikeskuslämmitys] pannuhuonessa. Klo
16.20-16.30 olin syömässä. Äiti ja isä tulivat
klo 16.55. Luin Cottonia ja klo 18.15-18.30 olin
alhaalla. Luin taas ja klo 20.00-20.25 olin
alhaalla. Luin sen loppuun ja minua keljuttaa
kun mankkani on epäkunnossa [Olisivatko
äänipäät olleet niin likaiset, ettei kunnolla
soinut eikä äänittänyt ennenkuin opin
putsaamaan niitä spriillä]. Lähdin alas klo
21.15. Tulin ylös klo 22.40 katsottuani TV:tä.
Kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo
23.45.



20. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.30. Olin herännyt
vähän aikaisemmin. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 9.55. Luin
sitten Linguaphonea ja kuuntelin
mankkaa. Klo 10.35-10.40 olin
alhaalla. Klo 12.30 kävin kaupassa.
Lähdin alas klo 12.40. Kävin vielä
ulkona ja klo 13 täällä. Sitten lähdin
Annen kanssa hiihtämään.
Hiihdimme 5 km lenkin vaikka oli    
+1 °C lämmintä ja ei luistanut.
Tulimme kotiin klo 14.45. Paistoin kananmunia ja
söimme. Tulin ylös klo 15.05. Anne tuli myös. Klo
15.25 aloin tehdä jomman vihkoa uudestaan. Lopetin
klo 16.55. Välillä nauhoitin ja ilokseni huomasin
mankan olevan kunnossa. Äänitin sitten Pop-säveliä
ja klo 18.05 aloin tutkia miksi mankkani
”matkamittari” ei toimi. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla.
Join kahvia ja katsoin TV:tä. Sitten tulin jatkamaan
korjauksiani. Mittarista oli yksi jousi katkennut ja sain
tehdä kovasti työtä klo 19.45:een saakka ennenkuin
sain tehdyksi neulastani uuden. Kuuntelin sitten
mankkaa ja lähdin klo 20.05 alas. Klo 20.10 Väinö
Minkkinen [soitti]. Klo 20.15-20.20 olin Peltosella
hakemassa Erkkiä meille, sillä Väinö lupasi soittaa klo
20.30 maissa. Niin hän soittikin. Katsoin vielä TV:tä ja
tulin ylös mankkaa kuuntelemaan klo 20.50. Lähdin
alas klo 21.15. Tulin ylös klo 21.35 mankkaa
kuuntelemaan ja Suosikkia lukemaan. Kuuntelin
radiota ja nauhoitin vähän. Klo 23.30 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan tiistaina klo 00.05.

21. päivä (tiistai)
Heräsin klo 9.55. Nousin klo 10. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 10.20.
Lähdin pannuhuoneeseen klo 10.40.
Tulin tänne klo 11.05. Klo 11.25 kävin
alhaalla. Lähdin alas klo 11.35. Kävin
pannuhuoneessa ja sitten lähdin
hiihtämään -2 °C pakkaseen. Hiihdin
lenkin 3 kertaa ja 1:llä kerralla oli aika
13.50, 2:lla en hiihtänyt kovaa, 3:lla oli
aikani 12.50. Tulin kotiin klo 14.05.
Kävin sisällä ja sitten lopetin tien [loin lumen] mattotelineelle. Tulin
sisälle klo 14.55. Söin hiutaleita ja kuuntelin radiota. Tulin ylös klo
16.10. Paljakan rva on juuri siivoamassa meillä. Luin Cottonia klo
16.20. Klo 16.45 Väinö soitti ja käski minun hakea Erkkiä ja hainkin



hänet kun kävin ensin ylhäällä. Tulin ylös klo 17.05 kun olin käskenyt Erkkiä tulemaan meille mankan 
kanssa. Klo 17.40 olin kahvilla – odottelen Erkkiä. Erkki tulikin n. klo 18. Klo 19 maissa Erkki lähti kotiin 
syömään. Nauhoitin koko ajan omia ”ohjelmansiirtojani”. Olin valmis klo 21.20 ja vein mankan Erkille (oli 
saunassa). Tulin kotiin, söin hiutaleita ja pesin hampaat. Tulin ylös klo 21.40. Kuuntelin mankkaa ja klo 23 
aloin lukea Cottonia. Kävin nukkumaan klo 00.40.

22. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 9.55. Nousin klo 10. Lähdin
alas klo 10.05. Join kahvia ja tulin ylös klo
10.20. Kuuntelin mankkaa ja lopetin klo
11.35. Lähdin alas klo 12.40. Kävin vain
tienreunassa ja tulin ylös klo 12.45. Lähdin
alas klo 13. Söin ja tulin ylös klo 13.05. Klo
13.30-13.40 olin pannuhuoneessa. Klo
13.55 lähdimme hakemaan kuusta
Rouhiaisen metsästä. Kävin myös sisällä
Rouhiaisella. Tulimme kotiin (Matti, Anne ja
minä) klo 15.20. Klo 15.40 aloin lukea
jommaa. Klo 16.10-16.35 vein Tonttilaan
tavaraa. Luin jommaa ja lähdin alas klo 18.
Join kahvia ja tulin ylös klo 19 katsottuani
TV:tä [Uutiset ja Spedevisio]. Aloin
nauhoittaa sitten Näräkän rva:n ja Reino
V:n puheita heidän käydessään meillä.
Lähdin alas klo 19.45. Tulin ylös melk. heti.
Klo 19.50 aloin lukea Cottonia. Klo 20.30 aloin kuunnella radiota. Klo 21.30 hain syötävää ja klo 22.00-22.30 olin 
TV:tä katsomassa. Luin vielä Cottonia ja kävin nukkumaan klo 00.00 (24.00).

23. päivä (torstai)
Heräsin klo 8.45. Nouisn klo 9.15.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
9.40. Kuuntelin mankkaa ja klo 9.50
lähdin Leppäseltä hakemaan Savutien
jouluhyasinttiä. Tulin kotiin klo 10.10.
Sitten söin hiutaleita ja tulin Annen
kanssa ylös klo 10.40. Lähdin alas klo
11.15. Klo 11.30 lähdimme pysäkille
(Anne ja minä). Anne sai mennessä
[linja-autolippu]. Lahdessa menimme
ensin Paulukselle [vaihdoimme lahjat,
Paulukset asuivat kuvan
talossa Karjalankadulla aika
ylhäällä, elok. 2011] ja sitten



Rautatienkadulle Porkalle. Sieltä linja-autoasemalle, mutta rva Salo ei ollut siellä vielä. Lähdimme Savutielle 
[Kerintie 1] missä olimme n. klo 13.30. Pelasin Tuomon ja Ilkan kanssa jöökiekkopeliä (hävisin molemmille 10-3) ja 
joimme kahvia. Lähdimme klo 15.15 linja-autoasemalle. Sieltä kävelimme Vesijärven pysäkille ja klo 16.20-16.50 
tulimme Lahtarilla. Tulin ylös, missä nauhoitin poppista ja lähdin alas klo 18.5. Join teetä ja klo 18.45-19.05 olin 
pannuhuoneessa. Sitten vein kinkun Raimoaholle. Tulin ylös klo 19.30. Kuuntelin sitten mankkaa ja luin Pop-lehteä. 
Klo 20.15-20.30 olin auttamassa Virtasen Reinon kanssa isän autoa talliin (muuten näin Reiskan Lahdessa tänään). 
Ajoin sen muiden työntäessä. Klo 20.40 aloin lukea jommaa. Lähdin alas klo 20.45. Join kahvia ja katsoin TV:tä. 
Tulin ylös klo 22.05. Kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 23.30 (klo 24 kuuntelin uutiset).

24. päivä (perjantai)
Heräsin klo 7 isän herättämänä. Vaihdoin
sänkyvaatteet ja lähdin ulos klo 7.10. Tein lumityöt
kaupan pihassa ja tulin ylös klo 8.05. Makasin ja
kuuntelin radiota. Klo 9.35-10.05 olin alhaalla
kahvia juomassa. Lähdin lumitöihin klo 10.45. Tein
lumityöt ja tulin kotiin klo 13.45. Hain King-Colan ja
menin ylös ja klo 13.45 alas.
Tulin ylös klo 14.50. Lähdin
saunaa lämmittämään
lähdettyäni sitä ennen alas
kahville klo 14.40. Tulin kotiin
klo 14.55. Ylhäällä kuuntelin
mankkaa ja huomasin, että
Masa oli koskenut mankkaan
ja hänen äänensä oli tullut
sinne. Kävin alhaalla ja klo
15.45-15.50 vein kuusen saunalle [sulamaan]. Lähdin
alas klo 17. Pian nauhoitin kun Tammelinin hra kävi
meillä. Puuhasin sitten kaikenlaista ja muut lähtivät
ennen klo 18 saunaan. Minä lähdin alas klo 18.05.
Katsoin vähän TV:tä ja vein myös mankan alas
sohvan taakse äänittämään pukin tulon. Vein sen
kuitenkin pois. Klo 18.35-18.50 olin saunassa. Sitten söimme ja välillä joulupukki alias Reino Viitanen kävi meillä. 
Tulimme lahjat jaettuame ylös n. klo 20.10. Klo on nyt 20.57. Klo 21.35-22.05 olin kahvilla. Sitten rakentelin legoilla. 
Kävin nukkumaan klo 23.35.



25. päivä (lauantai)
Heräsin joskus klo 9. Sitten nukuin välillä
ja nousin klo 10.20. Kävin alhaalla. Sitten
rakenelin legoilla. Klo 10.05 Jokelat
tulivat. Savutietkin tulivat iltapäivällä.
Jokelat lähtivät n. klo 15 ja Savutiet klo
17.35 (Kari ei ollut mukana). Illalla luin 
Naur  u  sille   [: kaskuja naisista,  miehistä ja
siitä – rakkaudesta] -kirjaa ja katsoin
myös erästä rainakonetta, jonka pukki oli
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tuonut. Lähdin alas klo 21.45. Klo 21.50-22.10 kävelin
ulkona. Sitten olin ylhäällä ja klo 22.55 kävin alhaalla.
Salmelat (sekä Jorman tyttö, Satu) ja Teuvo Termonen
perh. sekä Kari ja Pertti Termonen tulivat meille n. klo 23.
Äänitin heidän tulonsa. Illalla pelasimme joga-laudalla ja
äänitimme kaikenlaista. Kävin nukkumaan Karin kanssa
huoneessani klo 02.30 sunnuntaina. Valvoimme vielä
ainakin klo 3.30.
[Kuvassa vas. Kari, Pertti ja Jorma Kilossa Salmelan uima-
altaan vieressä n. 1965]

26. päivä (sunnuntai, Tapaninpäivä)
Nousimme klo 10. Sitten pelasimme aamulla jogaa ja
joimme kahvia sekä pelasimme Karin kanssa canastaa
(hävisin). Söimme ennen klo 15, jolloin Ritva soitti ja käski
minun viedä Marjatalle sanan jostain elokuviin menosta.
Olin sitä ennen vähän aikaa ulkona Karan [kutsumanimi, Pertillä Pera] kanssa. He lähtivät klo 15.55,
josta äänitin vähän. Tulin ylös ja klo on nyt 16.03. Klo 16.10-16.15 olin alhaalla ja sitten luin TM:aa
ja klo 16.30-16.35 olin alhaalla. Luin Matille ostamaani Kompassi-kirjaa ja klo 18.15-18.30 olin TV:n
uutiset katsomassa. Klo 19.30-19.40 olin kahvilla, pesin hampaat ja tulin ylös lukemaan TM:aa.
Lähdin alas klo 21.10. Söin vähän leipää ja klo 21.35 tulin ylös. Kävin nukkumaan klo 21.40.

27. päivä (maanantai)
Heräsin klo 10 ja nousin klo
10.30.  Alhaalla luin lehteä ja
join kahvia. Tulin ylös klo
11.10. Klo 11.30 kävin alhaalla.
Luin jommaa ja klo 13.15-
13.25 olin syömässä. Luin
edelleen ja lähdin alas klo
14.20. Klo 14.25-14.35 olin
hiihtämässä + 1 ° C lämmössä.
Tulin sisään klo 14.55. Olin
alhaalla ja klo 15 tulin ylös.
Luin jommaa klo 16 saakka ja
klo 16.10 kävin alhaalla. Klo
17.05-17.15 olin kahvilla.
Sitten nauhoitin Sopasta ja lähdin alas klo 18.15. Tulin
ylös klo 18.30. Lähdin alas klo 19 TV:tä katsomaan. Tulin
ylös klo 19.25. Klo 19.50 aloin lukea Suurta Tietokirjaa.
Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Luin edelleen ja kävin
nukkumaan klo 23.15.

28. päivä (tiistai)
Heräsin n. klo 10.15. Nukahdin uudestaan ja klo 10.50
heräsin. Klo 11 menin alas. Join kahvia ja tulin klo 11.20
mankkaa kuuntelemaan. Lopetin klo 12.25. Lähdin alas
klo 12.40. Olin hiihtämässä lenkkini klo 12.45-13.20.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3559518


Sitten söin ja tulin ylös klo 13.30,
kuuntelin mankkaa ja klo 14.15 lähdin
alas ja sieltä klo 14.35 laittamaan
saunaan padan alle tulet. Tulin ylös klo
15. Luin Suurta Tietokirjaa ja lähdin
alas klo 18. Join kahvia ja kävin
saunalla. Klo 18.15-18.30 katsoin
TV:tä. Klo 19.00-19.10 olin alhaalla.
Katsoin ensin TV:tä ja sitten korjasin
taskulampun. Klo 19.45-20.00 olin
eteisen katolla lumitöissä. Klo 20.05-
20.30 olin saunassa. Lähdin alas klo
20.50. Klo 21 menin ylös. Kävin
alhaalla hampaat pesemässä ja tulin
ylös. Klo 21.15 lähdin alas. Tulin ylös
klo 21.35. Luin illalla lahjaksi
saamaani Mauri Sariolan kirjaa
”Vetämätön värisuora” ja kävin nukkumaan klo 23.05.

29. päivä (keskiviikko)
Heräsin n. klo 9.45. Nousin klo 10. Alhaalla join kahvia ja luin lehden: tulin ylös
klo 10.25. Lähdin lapioimaan eteisen katolta lunta klo 10.40. Matti oli alhaalla
töissä. Tulin sisään klo 11.15. Ylös tulin 5 min. myöh.. Luin Sariolan kirjan
loppuun klo 13 mennessä.. Lähdin alas klo 13.05. Söin ja sitten lähdin luomaan lunta
kaupan katolta. Tulin sisään klo 14.30. Lähdin hiihtämään klo 14.50. Pia Jeremejev ja Anne
olivat myös. Tulimme kotiin klo 15.55. Menin ylös ja klo 16.05 alas. Luin Cottonia ja klo
16.40 kävin alhaalla. Sitten nauhoitin radiosta ja klo 17.30 Ilkka Savutie soitti meille ja pyysi
minua tulemaan mankan kanssa heille, jos äiti ja isä lähtisivät heille tänään. Lähdin alas klo
18.05. Tulin ylös klo 18.30. Klo 18.35-18.50 olin alhaalla. Sitten olin ylh. 5 min. Klo 19.05
lähdimme Savutielle. Siellä Ritva otti minulta muutaman levyn ja minä otin Ritvalta 2 levyä.
Joimme King-Colaa, söimme jäätelöä ja joimme kahvia. Näin myös Riitan, jonka kanssa Kari
on kihloissa. Lähdimme klo 21.40. Olimme kotona klo 22.05. Täällä aloin klo 22.35 lukea
Cottonia. Kävin nukkumaan klo 00.00.

30. päivä (torstai)
Heräsin klo 9.40. Nousin 5 min. my;h. Alhaalla join
kahvia ja luin lehden. Tulin ylös klo 10.15. Kuuntelin
mankkaa ja lähdin lumitöihin klo 11.05. Tulin siään
klo 12.20. Lähdin hiihtämään klo 13.05. Vein samalla
Vilkan konttoriin mehupullon. Sitten hiihdin lenkin
ajassa 11.45. Tulin kotiin klo 13.45. Söin ja tulin ylös
klo 14.05 mankkaa kkuntelemaan. Klo 14.45 lähdin
alas. Söin hiutaleita ja tulin ylös klo 15.10. Lähdin
alas klo 15.30. Tein lumitöitä ja tulin sisään klo
16.15. Luin Cottonnia ja klo 16.55 aloin kuunnella
radiota. Nauhoitin radiosta muutaman levyn. Klo
18.15-18.30 olin alhaalla, sitten luin Cottonia. Lähdin
alas klo 19.30. Join kahvia ja tulin ylös klo 19.45.



Luin Cottonia klo 21 saakka ja klo 21.05-21.30 olin alhaalla. Sitten kuuntelin pakinaa Beatleseista [Ohjelman nimi: 
1965 – rautalankaritareiden suuri vuosi] ja nauhoitin myös muutaman levyn. Illalla luin vielä Suurta Tietokirjaa ja 
nukkumaan klo 23.05

31. päivä (perjantai)

Heräsin klo 9.15 ja nousin klo 9.45. Alhaalla join kahvia ja luin lehden. Tulin ylös klo 10.20..
Kuuntelin mankkaa ja lähdin alas klo 10.55. Tulin ylös klo 11.05, kuuntelin mankkaa ja lähdin
alas klo 11.25. Tulin ylös klo 12. Luin Cottonia ja lopetin klo 12.25. Kuuntelin radiota ja
lähdin alas klo 12.40. Söin hiutaleita ja tulin ylös klo 12.55. Olin käskenyt Matin lämmittää
saunan ja ihme kyllä hän lähti. Luin Cottonia ja lähdin alas klo 15.10. Olin siellä n. 10 minuuttia ja sitten luin 
Cottonin loppuun. Klo on nyt 16.30. Lähdin alas klo 16.30. Tulin ylös klo 16.45. Lähdin alas klo 16.50. Kuuntelin 
TV:tä ja n. klo 17 hain mankan ja nauhoitin 5 levyä [TV-ohjelma 1: Nuorten ajanvietetttä vuodelta 65]. Tulin ylös klo
17.15. N. klo 17.20 Anne tuli huoneeseeni. Lähdin saunaan klo 17.40. Tulin pois klo 18. Katsoin TV:tä ja söin. Tulin 
ylös klo 18.45. Sitten n. klo 18.50-19.00 olin pannuhuoneessa. Luin Suurta Tietokirjaa ja klo 21.25 kävin alhaalla. 
Meiilä on nyt Nurmet, Virtasen Pentti ja Alhaset. Lähdin alas klo 21.30 ja ulkona olin -19 °C pakkasessa klo 21.35-
22.00, kävin Vilkalla kävellen. Kotona kuuntelin mankkaa klo 23 saakka, jolloin lähdin alas. Kävin vain ja 
sitten nauhoitin alakerran ääniä. Lähdin alas klo 23.30, pesin hampaat ja tulin ylös 5 min. myöh. Täällä 
kuuntelin radiota ja katselin ihmisten ampumia raketteja. Klo 00.00-00.10 olin ulkona. Sitten tulin ylös ja 
kävin nukkumaan klo 00.25 vuoden 1966 puolella. Olin vielä senkin jälk. jalkeilla ja mm. äänitin.
[Kaunis oli käsialani jo tuolloin]



Koululehti
ÄXY 1965:1
ÄXY 1965:2

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/12/%C3%84xy-1965-numero-1.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/12/%C3%84xy-1965-numero-2.pdf



