
Päiväkirja 1969 osa 1
1.1.-28.2.

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

•1. tammikuuta   – Keskiolutlaki antoi oikeuden myydä Suomessa III veroluokan olutta elintarvikeliikkeissä. Samalla 
Oy Alkoholiliike Ab:n nimi lyhennettiin Oy Alko Ab:ksi.
•1. tammikuuta – Suomessa tuli voimaan uusi puoluelaki. Oikeusministeriöön perustettiin puoluerekisteri, johon 
merkittiin kaikki silloiset eduskuntapuolueet.
•1. tammikuuta – Tieliikennelain muutoksella Suomessa määrättiin jalankulkijoille ehdoton kielto ylittää katu 
punaisen valon palaessa.
•1. tammikuuta – Lohjan ja Loimaan kauppalat muuttuivat kaupungeiksi ja Jämsän kunta kauppalaksi  Virtain 
kunta siirrettiin Vaasan läänistä Hämeen lääniin.
•1. tammikuuta – Suomessa tapahtui useita kuntaliitoksia:
•Alavetelin   ja Teerijärven kunnat liitettiin Kruunupyyn kuntaan
•Hiittisten   kunta liitettiin Dragsfjärdin kuntaan
•Hyvinkään maalaiskunta   liitettiin Hyvinkään kaupunkiin
•Karjaan maalaiskunta   liitettiin Karjaan kauppalaan
•Karunan   kunta liitettiin Sauvon kuntaan
•Kauvatsan   kunta liitettiin Kokemäen kuntaan
•Koijärven   kunta liitettiin osittain Forssan kaupunkiin, osittain Urjalan kuntaan
•Koskenpään   kunta liitettiin Jämsänkosken kuntaan
•Kuopion maalaiskunta   liitettiin osittain Kuopion kaupunkiin, osittain Siilinjärven kuntaan
•Pihlajaveden   kunta liitettiin Keuruun kuntaan
•Uudenmaan läänin Pyhäjärven kunta liitettiin Karkkilan kauppalaan
•Uudenkaupungin maalaiskunta   liitettiin Uuteenkaupunkiin
•Äänekosken maalaiskunta   liitettiin Äänekosken kauppalaan
•Öjan   kunta liitettiin Kaarlelan kuntaan
•1. tammikuuta – Tšekkoslovakia muutettiin liittovaltioksi, jonka osavaltiot olivat Tšekki ja Slovakia
•4. tammikuuta   – Espanja luovutti Ifnin Marokolle.
•12. tammikuuta   – Led Zeppelin julkaisi esikoisalbuminsa.
•15. tammikuuta   – Neuvostoliitto laukaisi Sojuz 5:n avaruuteen.
•16. tammikuuta   – 21-vuotias opiskelija Jan Palach poltti itsensä julkisesti Prahassa vastalauseeksi Tšekkoslovakian
miehitykselle. Hän kuoli sairaalassa 19. tammikuuta. Eräät muutkin henkilöt seurasivat hänen esimerkkiään.
•19. tammikuuta   – Kuusi ihmistä hukkui lastimoottorialus Bore IX:n upotessa Itämerellä.
•20. tammikuuta   – Richard Nixon astui Yhdysvaltain presidentin virkaan.
•22. tammikuuta   – Yksiköstään karannut armeijan upseeri Viktor Iljin yritti murhata Leonid Brežnevin, mutta 
tappoi vain väärän auton autonkuljettajan. Iljin oli kuullut John F. Kennedyn murhasta ja ihaili Lee Harvey 
Osvaldia, josta oli tullut kuuluisa.[1]
•24. tammikuuta – Suomessa avattiin ensimmäinen sähköistetty rataosuus Helsinki–Kirkkonummi-liikenteelle.
•27. tammikuuta   – 14 Israelin vakoojiksi väitettyä pidätettiin ja teloitettiin Bagdadissa.
•28. tammikuuta   – Suomen OECD-jäsenyys tuli voimaan.
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•30. tammikuuta   – The Beatles Rooftop Concert: ”The Beatles” esiintyi viimeisen kerran levy-yhtiön katolta. Poliisi 
hajotti luvattoman konsertin.

1. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 13.00, heräsinkin vasta klo 12.45. Kahvit, söin ym. Klo on 16.52. Tuija lähti kotiin. Tuure jäi vielä yöksi. 
Illalla klo 18-19 olin lunta kolaamssa. Luin engl.
Join kahvia ja kävin nukkuun 00.24.

2. päivä (torstai)
Nousin klo 8.00. Aamulla tein taas 2 sarjaa
Repoa, nyt XII tehty. Kävin n. klo 9 hakemassa
Upolt laput ja iltapäivällä postissa NGM. Luin
sitten saksaa. Katsoin TV:tä ja kahvia ( join). Katsoin filmin ”My
Darling Clementine” eli Aavikon laki. Tulin ylös klo 23.20 mitä kello
nytkin suunnilleen on. Kävin nukkuun 00.45.

3. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Laskin Repoja ja klo 13.30 aloin laittaa Annen uusiin
monoihin reikiä suksia varten. Klo 14.10 lähdin Annen kanssa
hiihtämään. Kävimme jossain
Elementtitehtaan takana ja tulimme kotiin
15.50. Matti tuli kotiin Hesasta klo 16.
Iltapäivällä luin ruotsia ja klo 19.50 lähdin
ulos. Niinimäellä tuli Iiro vastaan, joka oli
kämpälle menossa. Siellä pojat (Fire Blues
Quartet) soitti aika makeasti [”Fire Blues
Quartet perustettiin Pensuolla Poutiaisen
Jarskin ja Jokkerin toimesta vuonna 1968.
Bassoa soitti nyt jo edesmennyt Risto Rajala
ja rummuissa oli Risto
Ijäs. Kun jälkimmäinen
jättäytyi bändin
autonkuljettajaksi,
Partasen Pekka otti
rumpalintontin
hoitaakseen. Bändinimi
lyheni vahingossa Fire
Bluesiksi eräässä
keikkailmoituksessa, jota
jatkossa käytettiin
virallisesti. Ohjelmistossa
oli Muddy Watersia,
Fleetwood Macia, John
Mayallia ja Paul
Butterfieldia.
Myöhemmin mukaan
otettiin myös vaikkapa
Jimi Hendrixin "Who
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Knows". Bänditreeneihin osallistui ajoittain Poutiaisten serkkupoika Pepe Ahlqvist ja
yhteistyötä tehtiin mm. Charliesin Wellu Lehtisen kanssa.” ] Lähdin kotiin 21.10. Join
kahvia ja klo on nyt 21.54.

4. päivä (lauantai)
Nousin klo 8. Matilla ja Annella jo koulua. Klo 9 kävin kolaamassa kaupan pihan
koska tiekarhu oli työntänyt vallin pihan eteen. Laskin sitten edelleen. Siivosin ja klo
14.15-15.45 olin hiihtämässä (-2° C). Kävin aina Uudenkylän aseman kohdalla
saakka. Kotona lämmitin saunan ym. Muuten 16.00-17.00 tiskasin. Klo on nyt 19.27.
Klo on nyt 21.45. Lähdin ulos 20.55. Kirkolla oli Alpe ja Asla. Sain Aslalta ’Tuopin’ ja sitten pojat lähti taxia 
tavoittamaan. Nyt mulla on samanlainen tunne kuin viime lauantaina alkuillasta ennen kirkolle menoa. Matti 
pyörii jossain ulkona. Niin, ennen ulos lähtöä kävin saunassa 20.05-20.35 ja sitten söin. Klo on 19.40 sunn:na. Eilen
olin ylhäällä ja 23.10 lähdin ulos kun ei ollut muuta tekemistä. Kävelin ensin kirkolle, sieltä alakautta Kallion 
kaupalle, valtatielle Elementin tien kautta ja valtatietä kotiin klo 24.05. Katsoin Jatkoajan [Oli alkanut klo 22.40 ] 
loppuun 01.15 ja kävin nukkumaan.

5. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.05. Kahvit, söimme n. klo 14.15. Tammelinin Ahto alhaalla
ja sitten äiti ja isä lähti Kaikkoselle. Olen laskenut tänään, XIX sarja
menossa, vaikka geom. tehtävät jää aina takaa kopioinnin varaan. Klo
22.00-1.00 laskin. Kävin nukkuun 1.15. Äiti ja isä tuli joskus klo 3.

6. päivä (maanantai, loppiainen)
Nousin klo 11. Kahvit. Klo 13.10-14.10 olin hiihtämässä. Lomassa hiihdin Uudenkylän lenkin 37 min:ssa. Kotona 
söin. Klo on 16.58. Äiti ja isä tapas muuten joskus eka kerran juuri loppiaisena. [”...ihmeekseni löysin sieltä 
toisiakin nuoria. Mutta erittäinkin yksi oli kiva.” Lue täällä. ] Iiron syntymäpäivä (19 v.). Join kahvit klo 20 ja 20.30 
lähdin ulos. Baarissa olin Joken ja Veksin kanssa. Iiro kuulemma Paulan kanssa
”Kukkasessa”. Tapasimme sitten baarista lähdettyä Jarskan [Halonen ]
(Jarskalla ’ohi on’ ensi torstaina) ja Arjan. Annoin Arjalle Iirolle annettavaksi
kaulaliinan, jonka ohin pihinyt kahden muun ohella piirkkaluokasta. Tulin
kotiin 21.15. Käyn nukkuun 23.05.

7. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.10. Kouluun n. -10° C klo 8.20 Kossilassa. Koulussa iiisä. Kotiin
klo 15.45 kotkalaisessa. Kahvit, läksyt, söin ja klo on nyt 20.28. Lähden kohta
ulos. Tulin kotiin baarissa käytyä 21.19. Luin läksyt, kävin Z klo 23.30.

8. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.20. Vilissä taas pitkästä aikaa. Iisiä. Pakkasta n. -10° C. Kävin
Rautatiekirjakaupassa ostamassa The Timesin ja Life magazinen. Tulin kotiin
14.10 Vilissä. Kahvit, läksyt jne. Klo on nyt 17.02. Klo 14.02 lähdin saunaan,
söin jne. Kävin Z 23.05.

9. päivä (torstai)
Nousin klo 6.20. Koulussa iisiä. Pääs. 14.30. Laitoin
kirjeen Helsinkiin, jossa oli tilaus LIFE-lehteä varten
täksi vuodeksi. Vilissä Tuijan kanssa. Kotona kahvit.
Luin läksyjä ja söin TAAS. Tein läksyjä ja klo 21.36-
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22.02 juoksin (siis 26 min)
Kuivamaidolla ja kiersin 5
kertaa Vilkan läpi menevän
lenkin. Suihku ja klo on
22.26. Klo on 18.42 11.1.
Kävin nukkumaan 00.10.

10. päivä (perjantai)
Nousin 6.20. Koulussa iisiä.
Kotiin klo 15 Vilissä. Tein
läksyjä ja 18.50 lähdin
pysäkille, mutta Vili ei
tullutkaan ( josta pojat olivat
muuten myöhästyneet),
Odotin ja kävin kotonakin.
Klo 19.20 Kale ja Sepi tuli
vastaan Niinimäessä. Kotona
olin jo hakenut 11 pulloa
keskiolutta ja sitä joimme ja
hain vielä 8 lisää, joista jäi yksi tähteeksi. Juttelimme päissämme
kuten tavallisesti. Äiti keitti kahvit ja lihapiirakat sain myös hakea
syötäväksi. Klo 22.30 lähdin poikien kanssa ulos niitä saattamaan. Muskan kohdalla
tuli 3 tyyppiä vastaan ja juttelimme ensin rauhall. mutta sitt’ ne halus tupakkaa. Me
lähdettiin juokseen. Minä yks. eri suuntaan ja
kierrettyäni kirkon tulin poikien luokse, mutta
Sepi ja Kale oli jo menny. Mun ’täytyi’ jutella
niitten kanssa n ½ t. Yks’ kehui just
päässeensä lusimasta. Päästyäni yritin
tavoittaa pojat, mutta en enää kerinny.
Eurenilta vähän eteenpäin näin joidenkin
nousevan taksiin ja silloin klo oli 23.30. Ne oli
ollu pojat. Nyman’ni’ oli vieny ne 2 mk:lla Lahteen. Tulin kotiin klo 23.45 ja kävin
nukkuun 23.50.

11. päivä (lauantai)
Nousin 6.15. Annoin äidille aamulla 15 mk ja koulussa iisiä, ei mitään
jälikivaikutuksia. Kotiin Railin kanssa jutellen klo 12.30 Vilissä (synt.päivät ’tytölllä” 
15.2.). Kotona nukuin 15-17.15. Klo on 22.20 sunn:na. Eilen aloin lämmittää
saunaa 17.30. Klo 19.15.00-19.41.15 Kuivamaidon juoksulenkki ja sitten saunaan.
Katsoin TV:tä ja kävin nukkuun 00.10.

12. päivä (sunnuntai)
En kai kertonut, että sain Penn’ltä kirjeen, jossa joululahjana kellokalenteri, tää oli
perj:na. Eilen kirje USA:n kotoa. Tänään nousin 10.30, kahvit, tein läksyjä ja yritin
kirj. kotiainetta. Klo 17-19 lumitöisssä (huh-huh). Suihku, katsoin TV:tä ja kahvit,
nyt oon alkanu lukea huomisia saksan kokeita varten. Kävin nukkuun klo 1.00.
Välillä 20.10-21.30 katsoin TV:tä [Klo 20.10 Humiseva harju. Ensimmäinen kosto.
Klo 21.00 Urheiluruutu. Klo 21.15 Uutiset ja sää. ]



13. päivä (maanantai)

Nousin klo 6. Koulussa kokeissa tuntui menevän hyvin. Pääs. klo 14.30. Tulin klo 15 Vilissä. Söin jne. Nukutti. Illalla 
tein kotiainetta klo 00.40 saakka.

14. päivä (tiistai)
Nousin 6.20. Vein sukset
kouluun ja meitä oli kolme
(Spede, Ykä ja minä) jotka
hiihti, käytiin hiihtomajalla,
muut luisteli. Kotona 15.45
kotkalaisessa. Barb Ripkalta
kirje. Klo 17-18.30 nukuin. Söin
ja koetin tehdä läksyjä ja lukea
huomisia ruotsin kokeita
varten. Klo on nyt 23.44. Boy,
do I hate school! Not all of it
but most subjects are just
tiring and boring. But for
heaven’s sake, try to endure it. Work, work, work…!

15. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.15. Eilen kävin (tänään oik.) nukkuun 00.55. Klo on nyt
6.56. Ruotsin koe. Pääs. klo 13.30. Kävin sitten hakemassa Oskari
Rajaselta äidille ja isälle ’lukulasit’ jotka he olivat ostaneet eilen
Lahdessa käydessään. Tulin klo 14 Lehtarissa, tein lumitöitä
syötyäni ja klo 17.30-19.30 nukuin. Klo 20.45 lähdin saunaan.
Katsoin sitten TV:stä Peyton Placen. Kävin Z 00.10.

16. päivä (torstai)
Nousin klo 6.15. Koulusta kotiin klo 15 Vilissä. Tänään n. -5° C.
Klo on 19.40. Klo 20.30.00-20.55.35 juoksin lenkin, suihku, käyn
nukkuun 22.55.
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17. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Koulussa
teimme ruokatunnilla
tenttijärjestystä. III ryhmä
kummallakin luokalla. Pääs.
14.30. Tulin klo 15 Vilissä. Klo 18.45.00-19.09.45 juoksin lenkin (siis 24 min 45 sek).
Suihku, söin ja huomenna mat. koe. Klo on nyt 20.07. Klo on 12.40 sunnuntaina. Perj:na
katsoin TV:tä ja kävin nukkuun 23.25.

18. päivä (lauantai)
Nousin klo 6. Koulussa klo 9.15-13.30. Mat. koe. Tulin klo 13.45 Lehtarissa. Siivosin ym.
Klo 18.45-19.09.15 juoksin lenkin (siis 24:15). Klo 20.30 lähdin ulos. Kirkolla Iiron
tavattuani lähdin tämän kanssa hakeen kämpältä kaljaa, sieltä Nykäselle (Nykäset meillä).
Siellä oli jo Veksi ja Jokke. Pojat oli tänään jo käyny
viinakaupassa hakemassa viinoja. Mä vain join
kahvia ja juttelin varsinkin Iiron kanssa. Iiro kiitteli
kovasti syntymäpäiväkaulaliinasta. Klo 00.15
lähdimme Nykäseltä. Iiron jalka heitti kovasti ja
kirkolla ostettiin lihapiirakat. Siellä oli muitakin mm.
joku Kaake, Riitta jne. Tuli Paula K. puheeksi, jonka
kanssa Iiro oli vähän joutunut erimielisyyksiin. Tai Paula oli vaan
sanonut lähtevänsä lauantaina (siis eilen) ryyppäämään. Iiroa
keljutti. Iiro ja Jokke saatto mua sitten Niinimäelle ja tulin kotiin
1.25. Kävin Z 1.30.

19. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.45. Mattia äiti ja isä alku pyytää alas tukkaa
leikattavaksi Matin
kaljavarkauksien takia.
Matti karkasi ovesta
sukkasillaan (-17° C)  
Hildénille ja isä soitti
H:lle ja Masa tuli kotiin
ja taas Masa itki ja
selvisi tapansa
mukaan tukkansa
kanssa. Klo 12.30 äiti
ja isä lähti Mika
Savutien 2 v. syntymäpäiville. Tein läksyjä ja
klo 19.30-19.54.30 juoksin lenkin -20° C:ssa (24:30). Kahvit ja
jäätelöt Katsoin koko illan TV:tä 18.15-22.45 paitsi siis juoksuni. Klo
[ei kellonaikaa ] kävin nukkuun.

20. päivä (maanantai)
Nousin 6.15, n. -20° C. Koulussa saksan kokeiden pal. (7 ½). Kotiin klo 15 Vilissä. Kotona odotti kirje Arlinda 
Isley’ltä. Mukava kirje. Kävin nukkuun 22.55. USA:n pres. Nixon astui virkaan 36:nä pre:nä.



21. päivä (tiistai)
Nousin 6.10, pakkasta 14° C. Sukset
kouluun ( jätin ne sinne) ja hiihdimme
hiihtomajalle (mä Ykän kanssa). Mat.
kokeista sain 9. Kotiin klo 15.45
kotkalaisessa. Klo 18.30-19.40 nukuin. Kahvit ja sitten luin
engl. 00.30 saakka.

22. päivä (keskiviikko)
[Martti Haavio ]
Nousin 6.10. Koulussa eng. kokeet tuntui (vähän) vaikeilta.
Kotiin klo 14 Lehtarissa. Klo 15.30-17.00 nukuin. Klo 19.30
maissa meille joku äidin serkun lapsi (mun pikkuserkku
siis), tämä on tyttö. Naimisissa jo ja heillä oli mukanaan
heidän 1 v. lapsensa. Saunassa he olivat myös. Minä vasta
22.30. Käyn Z klo 23.20.

23. päivä (torstai)
Nousin 6.10. Koulussa iisiä. Kun muut
luisteli jumppatunnilla minä hiihdin.
Kotiin Tuijan kanssa klo 15 Vilissä
haetuani Kausi-Asusta isän puvun.
Kotona kirje Joycelta ja Connielta.
Nukuinkin vähän illalla. Klo 19 maissa
äiti ja isä lähti Leimuselle, hra oli
täyttänyt äskettäin 50 v. (tiist.). Täällä
kävi välillä yks’ kuuro asiakas. Katsoin
TV:tä. Kävin n. klo 23.00.

24. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.05. Eilen muuten sain
ruotsin kokeista 7 ja kotiaineesta C:n.
Klo on nyt 6.52. Koulussa joks.
helppoa. Pääs. 14.30. Tuijan kanssa
Vilissä. Kotona nukuin n. 16.30-
18.00 ja sen jälkeenkin n. 19.15
saakka. Kahvit ja läksyjen tekoa.
Käyn nukkuun (toivottavasti) klo
23.30. Klo on nyt 22.35. Kävin
nukkuun 23.25.

25. päivä (lauantai)
Klo on 11.40 sunnuntaina. Eilen nousin klo 6. Koulussa 10.15-12.15 kirj.
ainetta Aineiden kiertokulusta luonnossa. Kotiin Vilissä. Illalla tein Styrox-
lev:stä seinä’tauluja’. Saunassa 18.00-18.25. Äiti ja isä lähti johonkin päiville.
Minä klo 21-24 join 7 kaljaa yksikseen. Kävin nukkuun 24.00.
[Reino Paasilinna ]

https://fi.wikipedia.org/wiki/Reino_Paasilinna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Martti_Haavio


26. päivä (sunnuntai)
Nousin 9.50. Kahvit ja niin edelleen.
Siivosin laatikoitani ym. ja vähitellen pääsin
myös läksyjen kimppuun. Klo on nyt 18.04.
Klo on 23.57. Kirjoitin juuri kirjeen USA:n
kotiin. Kävin Z 00.10.

27. päivä (maanantai)
Nousin klo 6. Järjestäjänä tällä viikolla
Heikkisen Riitan kanssa. Sunnuntain
vastaisena yönä -30° C. Tänään vain n. 10°
C. Lunta oli satanut reilusti. Kotiin Tuijan
kanssa 15 Vilissä. Klo 16.30-18.30 nukuin.
Äiti ja isä kylässä Tervaportilla kai. Klo on
21.58. Tänään kirje Doug’lta. Kirjoitin
kirjettä Joycelle klo 00.10 saakka.



28. päivä (tiistai)
Nousin 6.15. Koulussa
voimistelutunnin aikana
olimme rehtorin johdolla
fyssan luokassa
järjestelemässä tenttilistaa
lopulliseen muotoon. Pääs.
klo 15.30. Kotiin 15.45.
kotkalaisessa. Illalla en
nukkunut, mutta en kyllä
lukenut mat. kokeisinkaan.
Kävin nukkuun 23.20.
Kirjoitin kirjeen Joycelle loppuun.

29. päivä (keskiviikko)
Nousin 6.15. Koulussa lauantain lukujärjestys. Klo 10.15.-13.35
laskin kokeessa (Pieleen meni!). Mua keljutti linja-autossa ja olin
taas ”Hell, I don’t care any more” -päällä. Klo 15-17 nukuin. Sitä
ennen söin ja klo 18 join kahvit. Tein läksyjä, 20.55-21.15 olin
saunassa. Matikkaa en kyllä lähde lukeen, vaikka mulla olis
minkälaiset taipumukset takana. Klo on 1.20. Yritin nukkua 00.10-
1.20, mutta ei tullut mitään. Iltapäiväinen linja-autotunnelma
edelleen vallitsevana. Käyn
uudelleen nukkuun 1.30.

30. päivä (torstai)
Nousin klo 6.05. Oli tullut
taas lunta. Koulussa 7
poissa ja Helenakin lähti
hissan tunnin jälkeen.
Siten 8 pois, jäljellä 15.
Aineiden palautus (Sain 6).
Kotiin 15 Vilissä. Klo 16-17
nukuin. Klo on nyt 17.30.
Lähetin Lahdesta kirjeen
Joycelle. Huomenna
kirkkohistorian koe. Klo on
20.55 perj:na. Eilen
(tänään) kävin nukkuun
klo 00.50.

31. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.15. Koulussa sitten uspan koe. Pääs. 14.30. Satoi lunta ja n. -5° C. Ostin [Askosta ]
äidin pyynnöstä isän maanantaista (ensi) nimipäivää varten Juha Vainion ’Ei maha
mitt  ää  /Suomi-  Ruotsi  ’ sinkkelin. Klo 15 Vilissä. Kotona 15.30-19.30 nukuin. Sitten kahvit ja n. e.
Kävin nukkuun 23.30.

https://www.youtube.com/watch?v=x4DHxN9dHuI
https://www.youtube.com/watch?v=x4DHxN9dHuI
https://www.youtube.com/watch?v=apiyIz1Ke2g
https://www.youtube.com/watch?v=apiyIz1Ke2g
https://www.youtube.com/watch?v=apiyIz1Ke2g
https://www.youtube.com/watch?v=apiyIz1Ke2g


Helmikuu

•1. helmikuuta   – Kansalaisluottamuksen menettäminen poistui Suomessa käytöstä rangaistusmuotona.
•1. helmikuuta – ”Russellin tribunaali” tuomitsi kokouksessaan Tukholmassa Tšekkoslovakian miehityksen.
•3. helmikuuta   – Jasser Arafat astui palestiinalaisten kansankongressin valitsemana Palestiinan vapautusjärjestön 
johtoon.
•5. helmikuuta   – Suomi ja Norja liittyivät kansainväliseen ydinsulkusopimukseen.
•10. helmikuuta   – Koko Yhdysvaltoja sykähdyttäneen taideskandaalin oikeudenkäynti alkoi San Franciscossa. 
Kiistelevinä osapuolina olivat Bufano Society -taidesäätiö ja Tabe Slioor.
•11. helmikuuta   – Varusmiespalveluksesta kieltäytynyt oikeustieteen ylioppilas Erik Schüller yllytti Vanhalla 
ylioppilastalolla Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa vakaumuksellisin perustein asepalveluksesta kieltäytyneitä 
jatkamaan kieltäytymistään siviilipalvelusanomusten hylkäämisestä huolimatta.
•14. helmikuuta   – Presidentti Urho Kekkonen myönsi K.-A. Fagerholmille valtioneuvoksen arvonimen.
•23. helmikuuta   –Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon saapui Eurooppaan viikon pituiselle kiertomatkalle, jonka
kohteina olivat Bryssel, Lontoo, Bonn, Länsi-Berliini, Pariisi, Rooma ja Vatikaanivaltio.

1. päivä (lauantai)
Lomaa, nousin klo 9. Siivosin huonettani ym. Klo 13-16 siivosin alakertaa myös, olin lumitöissä 
±0° C jne. Laitoin saunan lämpiämään ja klo 18.35-19.06.30 (31:30) juoksin lenkin, joka oli nyt
hyvin raskas lumenpaljouden takia. Illalla 20.30-21.30 olin kirkolla (tylsää). Mulla oli taas se (voi
p-le) pää. Kävin Z 23.30.

2. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.15. Kahvit ja läksyjen tekoa. Klo on
13.27. Tein läksyjä. Isä lumitöissä, kolasi katot. Klo
17.30-18.01 juoksin lenkin (31:00). Katsoin TV:tä
ym. Käyn nukkuun klo 22.15. Tänään ±0° C.

3. päivä (maanantai)
En saanut unta ennen klo 1. Yskitti ja kurkku oli kipeä. Nousin klo 6.15. Tänään oli vasta
isän nimipäivä. Koulussa mat. kokeista 6 ½. Keljutti vähän. Kotiin klo 15 Vilissä, n. -2° C.
Klo 16-17.30 nukuin. Klo 17.20 äiti ja isä lähti Mommilassa käymään. En oikein viitsinyt
tehdä läksyjäkään. Käyn nukkuun 22.00. Äiti ja isä tuli 21.50.

4. päivä (tiistai)
Nousin 6.05, mutta koska kurkkuni oli kipeä ja pääni myöskin,
menin takaisin nukkuun. Nousin sitten klo 10.10. Kahvit. Nöpö,
joka oli ollut sairaana sunnuntaista saakka, makasi
henkitoreissaan Matin huoneessa ja isä sitten lopetti sen
kärsimykset. En mene iltapäivälläkään kouluun. Klo on nyt 11.36.
Loikoilin. Kurkku kipeä ja pää myös. Kuuntelin myös mankkaa.
Kävin Z klo 22.15.

5. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 10.10. Kahvit ja tuntui jo paljon paremmalta. Klo on 12.10. Siinä sitten
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hiljalleen luin ruotsia (huomisia) kokeita varten. Kuuntelin
radiota, katselin TV:tä ja 20 maissa olin saunassa. Sitten tuli
Rajalan Topi meille myös saunaan. Klo on nyt 00.11. Ei vielä
nukuta. Saa – ei kun, että voi kun taas ei viittis tehdä mitään.
Mistä ’hitosta’ toi Seija [Rämö ] tulee aina mun mieleeni,
vaikka tyttö ei liene ajattele minusta sen kummempaa. Saas nähdä, vaikka tietäähän ton kyllä jo
melkeen. Voikun tulis kesä.
C h e e r  u p – I  h a v e!

6. päivä (torstai)
Klo on 20.23. Nousin 6.20. Jo hyvässä kunnossa,
vaikka kurkku vähän kipeä. Ruotsin prellut
[preliminäärikokeet ] voikkasalissa klo 8-11.
Pulpetissa oli muuten engl. kok. palautus, 26 pist. Ja 9- (Tuupo 14 pist, Asko 24 p.). Happy!
Uspankokeista ’keinottelemalle’ 8+. Kotiin klo 15 Vilissä Tuijan kanssa. Äiti ja isä lähti illalla
Kukkaseen johonkin Veikkaustoimiston jupeloon. Katsoin TV:tä. Huomenna enkun prellut.

7. päivä (perjantai)
Klo on 19.30 perj:na. Eilen äiti ja isä tuli 1.20. Kävin Z klo 2.00. Nousin 6.35. Koulussa
koe suht. helppo. Kotiin 14.45 lähteneessä 14.40 Kossilassa. Klo 15.15-18.30 nukuin.
Söin sitten, kirje tänään Diane’lta. Tää on siis perj. (nyt kyllä jo lauantai).

8. päivä (lauantai)
Eilen kävin nukkuun 00.10. Nousin klo 6.15. Mat. prellu alkoi klo 8.00. Laskin klo 13.15
saakka. Tulin klo 13.25 Kossilassa. Klo 14.45-15.30 kävin Mahkosella. Vein Iirolle
uuden nauhan. Kotona nukuin. Lämmitin saunan ja klo 18.45-19.12.30 juoksin lenkin
(27:30). Nyt oli teitä aurattu lenkillä. Söimme tänään klo 17. Matti tänään ja
huomenna jääkiekkoleirillä Pajulahdessa.
Nurmet ja Nykäset tuli meille. Eino-setäkin
kävi täällä (Helvi-täti kipeä). Klo 20.30-21.25
olin kirkolla. Siellä muitakin. Pakkasta 10° C .
Klo on nyt 23.06. Klo 24 kävin Z.

9. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.45. Klo on nyt 16.35.
Tein läksyjä ym. Sitä ennen klo
17.25-17.51 juoksin lenkin (26:00).
Suihku jne. Kirjoitin kirjeen
Connie’lle. Kävin Z klo 23.15.

10. päivä (maanantai)
Lähetin kirjeen Connielle, n. -15° C. Koulussa
engl. kok. palautus, 16 pist. ja 9 (Riitta
Heikkisellä 14 pist.). Mat. kokeista (prellut) 41 pist. ja 9-.
Kotiin klo 15 Vilissä. Kotona nukuin vähän syötyäni. Klo
19.00-19.25.45 (25:45) lenkki. Suihku ja klo on nyt 20.03.
Tänään sain Hollannista Life’n tilausta koskevan onnittelukortin. Käyn nukkuun 23.05.



11. päivä (tiistai)
Nousin 6.15. Pakkkasta -20° C. Koulussa alkoi olla toisten
aineiden viimeisiä tunteja. Eilen oli koulun jälkeen jääny
muutamia meistä (en mä) tekeen kronikoita opettajista ja osa oli
ollut ’Torvessa’. Kirj. eilen illalla Barb’lle Minneapolikseen ja
lähetin sen tänään. Kotiin 15.45 kotkalaisessa. Klo 18.00-18.26.00
juoksin lenkin -17° C:ssa
(26:00). Suihku ; 19-20 nukuin.
Klo on nyt 20.10. Tein engl.
kielistä juttua Äxyyn ja kävin
nukkuun 00.15.

12. päivä (keskiviikko)
Noin -15° C. Nousin klo 6.00.
Koulussa ruotsin prelluista 7+.
Pääs. 13.30. Kotiin 14.00
Lehtarissa. Klo 14.40-16.40
nukuin. Äiti ja isä lähti Lahteen
katsoon Angelika-elokuvaa.
Laitoin saunan lämpiämään
äsken, silloin -12° C ja
lumisadetta. Klo on nyt 18.55.
Satoi lunta. Klo 19.25-19.54 juoksin lenkin (29:00) kipein lihaksin. Katsoin TV:tä
kahvia juoden. Klo on nyt 22.42. Vesijohtoputkeen oli tullut vuoto ja isä haki
’Luipan’. Hän kävi saunassa kuten myös ’Eero & Birgitta’, jotka oli ollut äidin ja
isän kanssa elokuvissa. Klo 23 maissa kävi joku soittamassa meiltä kotiinsa ja
Lusteen Juhanille (traktori), joka oli tulossa, että autonsa oli jäänyt junan alle. Oli
juuttunut lumeen kiskoille. Etupää autosta muussina. Ei henkilövahink. Käyn Z
klo 23.30.

13. päivä (torstai)
Klo on 14.00 lauantaina. Torstaina nousin n. klo 6.15. Tulin kotiin klo 15 Vilissä.
Söin ym. Klo 17.25 Lehtimäessä menin koululle, missä olin klo 18 kuten sovittu.
Sinne tuli sitten väh. muitakin ja harjoitetlimme kronikoita laulaen. Klo 19 alkoi
ruusukonva. Ensin 7. luokk. Lauloi kronikat meistä, jokainen meistä oli silloin
’piinapenkillä’. Pöydässä  mun kanssa oli vain ’Enska’ (Ensio Lindström) ja Tarja
Rautianen. Sitten Spede puhui. Me lauloimme kronikat. Sitten seurasi tauko n. klo 21, jolloin lähdin Askon 
[Henriksson ], Hannu Rämön. Möykyn [Markku Mönkäre ] ja Kekin [Matti Kekki ] kanssa Torveen. Sinne tuli myös 
muita. Mun siellä ollessa Dorschin Tuija ja Eerika [Puuperä ]. Lähdin klo 23.40. Lehtarilla kotiin. Kävin nukkumaan 
00.15 4 olutta juoneena.

14. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Pidimme aamurukoukset (Tuupo)
’Kiitos sulle Jumalamme’. Siten pukeuduimme
“pikkuruisiksi”. Mulla ruudulliset usan shorts’t, 
valk. aluspaita ja Inka-olkaimet. Kiertelimme
sitten luokissa. Antti oli tuonut moottorisahan.
Pakkasta n. -10° C. Kävimme myös

http://ravintolatorvi.fi/esittely/
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/12/Opettajakronikat.pdf


opett.huoneessa. Klo 9.30 ruokalassa kahvit,
jotka tarjosimme opettajille. Vaihdoimme
vaatteet ja pian tuli Lahden Lasitehtaan
kuorma-auto. Kannoimme ’iskulauseet’ 
kellarista ja laitoimme niitä paikoilleen. Klo
11.40 lähdimme. Linja-autoasemalla oli muiden
koulujen autot. Kiersimme kaupunkia klo 12.40
saakka. Koulusta lähdin klo 13.10. Kotiin klo
13.25 Kossilassa. Klo 15 kävin  katsomassa meneekö täältä klo 16 maissa
juna. Ei! Lähdin sitten
suihkussa käytyä klo 15.30
Lehtarissa. Asemalle tuli
Tate [Taito Palo? ], Asko ja
Hanski. Klo 16.25 lähti
juna. Herralassa [kuva ]
vastassa Aholan Kari.
Asemalta n. 1 ½ km
penkkaripaikkaan. Tuupo
[Tuomo Keskiaho? ] tuli
matkalla vastaan ja vei
meidät sinne. T. oli myös tuonut
Unskin [Toimi Helatie ] ja Olli-
Pekan [Silander ].
Penkkaritouhuihin oli kulunut jo 21
mk ja 49 mk kirjoituksiin. Spede
antoi sitten mulle Dry Vodkan,
jonka olin pyytänyt häntä ostaan
Se oli 17 mk. Talossa ensin kahvit.
Sitten olin Nysän [Esa Nystén ] ja
Sepen ja Turson kanssa Turson
Minissä. Meidän luokalta puuttui Helena [Skinnari ] ja Inkeri
[Sirola ]. Kokoonnuimme ensin pikku hiljaa talon saliin kaikki.
Tsäki ja Antti tarjosi ’Ballantines’ä, maikoillekin, mutta
nämä kieltäyty. Me aloimme aivan suoraan juoda.
Loppu mulla onkin hämärää. Mä olin kuulemm ollu ihan
kalpea. Tuupo ja Heikki P. [Penttinen ] oli vienyt mun
oven pieleen yrjölle. Sitten nukuin. Klo oli tällöin n. ehkä
21. Olin ottanut sitä ennen valokuvia. Unski kävi välillä
sanomassa, että ”Antakaa Pekan nukkua”. Sepi muuten
välillä mun vieressä. Klo 1
maissa Antti tuli hakeen
mua toiseen rakennukseen
”vieraaksi”. Siellä oli Spede 
& Riitta ja Tsäki & Outi 
[Simula ]. Veimme samalla
Joken nukkuun (oli sitten
lähteny kotiin autolla klo 4).
Mä nousin Turson vierestä



klo 8.30. Olin käynyt nukkuun uudestaan n. klo
2 oltuani toisessa salissa. Siellä Hanski, Pirkko,
Turso & Sepi ym.

15. päivä (lauantai)
Aamulla kahvit ja opet oli lähtenyt klo 6 junalla.
Muutkin sitten pikku hiljaa. Sinne jäi vielä Ahola
& Tsäki kun Pirkko, Asko, Tate, Hanski ja mä
lähdimme klo 10.30 junalla (1:80 mk maksoin
lipullani (1:40 mk). Tate tuli Karjalan kadulle
kanssani klo 11.10 Lehtarissa. Olin kotona
11.45. Meille tuli joku siivoon. Nukuin vain n. ½
tuntia. Klo on nyt 14.44. Sitten siivosin uuden siivoojan kanssa. Klo
17-19 nukuin. Tuija Nurmi täällä yötä. Klo 20.01-20.30.15 (29:15)
juoksin lenkin. Kävin saunassa, katsoin TV:tä ja kävin nukkuun klo
23.00.

16. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.30. Kahvit ja olen
alkanut lukea maanantaista
pilsan tenttiä varten klo 15. Klo
on nyt 10.55. Klo on 22.40
17.2:tta. Eilen (tänään) kävin nukkuun 00.35. Savutiet oli täällä.
Katsoin TV:tä ym.

17. päivä (maanantai)
Nousin 6.25. Kahvit ja ei postia mulle. Klo 14.10 Vilissä
Lahteen. Hanskin kanssa kouluun. Siellä 15.00-18.30 bilsan
tentto. Alku meni hyvin (mun kys. oli fossiileista), mutta toinen
kysymys (risteytyskoe) pirahti täysin. Kaikki mentiin läpi.
Kotiin 18.40 Lehtarissa kirkolle. Vähän keljutti. Kotiin tultua
kahvit, katsoin TV:tä ja niin edelleen. Käyn nukkuun 24.

18. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.20. Luin ruotsia 17.30 saakka (Collinin sanat
kpl 1-11). Klo 17.55-18.21.45 (26:45) juoksin lenkin -12°
C:ssa. Suihku ym. Luin saksaa, katsoin TV:tä ja käyn nukkuun
klo 00.05.

19. päivä (keskiviikko)
Nousin 10.10. Eipa tullu paljon luetuksi tänään. Klo 18.00-
18.26 (26:00) juoksin kuitenkin lenkin. Kävin saunassa. Söin.
Katsoin TV:tä ja klo on nyt 23.13. Kävin nukkumaan 00.50.

20. päivä (torstai)
Nousin vasta klo 12.00. Ei postia. Koetin lukea engl. ja välillä
katsoin TV:tä. Kävin Z 00.20



21. päivä (perjantai)
Nousin 6.25. Luin engl. I
(kielioppi). Ei postissa mitään. 
N. -5° . Klo 14.05 Vilissä
Lahteen (Seija tuli sillä U:stä)
[Uudestakylästä? ]. Klo 15-18.50
tentti. Melko mukava. Kotiin
(Tate Viipurintielle kuten viime
lauan:na) 19.05 Lehtarissa.
Kotona kahvit ja silloin Rämön
Mikko tuli tänne klo 19.30 ja
tekee vieläkin lähtöä (lähtee)
kun klo on 21.00. Kaljaa, lisää
kaljaa. Ei tullut keskiolutta. Mua
nolottaa. Se vaan on ja on ja
mankuu, sorry. Kävin Z 22.45.

22. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.15. Söin ja klo on
nyt 10.12. Luin ruotsia ja ei postia. Klo 12.40 lähdin kävellen Mahkoselle. Iiro ja
Arja ei ollu kotona, mutta [tuli ] pian Lahdesta. Kuuntelimme tuomaani nauhaa
juotuamme kahvit. Lähdin kotiin vasta 15.00. Iiro tuli juuri silloin kotiin. Juttelin
pihassa. Nyt ±0° C. Klo nyt 16.30. Laitoin juuri saunan lämpiämään. Klo 17.55-
18.24 (29:00) juoksin lumisateessa ( ja pienessä hangessa lenkin, sitten
saunassa. Söin. Klo 20.00 lähdin ulos. Tapasin Tuijan ja Hanskin. Ne kertoi
sattumalta, että Salot (meillä siellä kummityttö) oli eronnu. Hanskin luokka oli
ollu siellä, Kausalasta pois lähtien klo 24, penkkarijatkoissa. Tulin kotiin 20.30
katsellen euroviisukarsintoja. Kävin nukkuun 1.20 Jatkoajan jälkeen.

23. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.40. Kahvit. Äiti ja isä kävi Lahdessa mm. Savutiellä iltapäivällä. Olin
juoksemassa jo klo 15.45-16.12 (27:00). Söin ja katsoin TV:tä. Klo on nyt 17.25.
Luin ruotsia 00.35 saakka. Katsoin välillä TV:tä.

24, päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35… ? Nixon muuten Euroopassa 8
p:n vierailulla, täällä sunn. iltap. Belgiaan. Kaunis
-1° C aurinkoinen päivä tänään. Klo 14.05 Vilissä
Lahteen. Ruotsin tentti joks. helposti ohi.
Käännöksessä 30 pist. (=7). Loppu klo 18.00.
Saimme vaksilta kisalippuja, joista Ykä oli koulun
aikana kerännyt rahat. Kotona 18.20 Lehtarilla.
Kahvit ym. Klo on nyt 22.25. Kävin nukkuun
23.30.

25. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.30. Huomenna fys. I tentti, mutta klo on nyt 17.59 enkä ole lukenut kuin n.
60 sivua. Klo 16.50-17.14 (24:00) juoksin lenkin uudessa ennätysajassa. Suihku jne. Käyn



nukkuun 23.45 aika hyvällä
päällä. Huomenna on
tarkoitus juoda saunan
päälle 4 k-olutta. Seur. tentti
nimitt. vasta maan:na.

26. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.25. Kahvit jne.
Klo on nyt 7.35. Klo nyt
13.11 to:na. Eilen tuli LIFE (March 3) eka kertaa. Fys. I tentti meni kuin menikin vaikka
Tupe oli ainoa, joka todella osasi. Pääs. 18.50. Klo 19.05 Lehtarilla kotiin. Kotona
saunassa, sieltä tulin klo 20, join 3 k-olutta. Söin
alhaalla Suomea [makkaraa ] ja join isältä saamani
oluen ja sitten vielä ylhäällä 1:den eli yht. 5. Katsoin 
Peytonin ja klo 22.50 kävin nukkuun.

27. päivä (torstai)
Nousin vasta klo 12 eli heräsin silloin kun äiti tuli
katsoon vieläkö mä nukun. Söin jne. En lukenut mitään
ennen kuin klo 23. Illalla 18.30-19.00 vein veikkaukset
postiin kirkolle ja samalla kirjeen Arlindalle. Kävin Z
00.10.

28. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.55. Kahvit jne. Klo 9.20-9.40 Savutien Kari oli
täällä Tukku-Paasion ’autollaan’. Luin ruotsia ja saksaa, No
mail! Klo 16.30-16.54.30 (24:30) juoksin lenkin, vaikka pois
tullessa asemalla jouduin odottamaan junaa, joka ’törmäili’
asemalla. Suihku ja nyt klo on 17.21. Klo 20 lähdin ulos.
Tapasin Arjan melk. heti. Hän kertoi sattumalta olevansa
myös äidin asialla ostamassa kahvia, hain meiltä (Best á 3
mk). Seija ja Riitta tulivat myös pian. He olivat kirjastoon
menossa. Menin heidän kanssaan. Pois tullessa Riitta ja
Arja halus mennä Kukkaseen, mä tulin pyynnöstä mukaan.
Siellä Arja tarjosi ensin A:n ja sitten Riitta. Raili S. tuli myös
myöh. samaan pöytään. Virtasen Pentti ’portsarina’. 
Lähdimme n klo 21.15. Riitta & Arja jhnkn kirkolta. Käveli
Railin kanssa. Niinimäe alla juttelimme melk. ½ t. Tulin
kotiin 21.55. Katsoin TV:tä ja kävin Z 23.30.

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/talous/kaupan-ja-palveluiden-lahti/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peyton_Place_(televisiosarja)
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