
Päiväkirja 1969 Osa 5 
1.9.-31.10.

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

Syyskuu

•1. syyskuuta   – Vallankaappaus Libyassa syrjäytti kuningas Idris I:n ja eversti Muammar Gaddafi nousi valtaan. Idris 
I oli kaappaushetkellä sairaalahoidossa Turkissa.
•5. syyskuuta   – Uudenmaan lääninhallitus totesi, ettei Terho Pursiaista vastaan Uusin testamentti -kirjasen vuoksi 
tehty kantelu antanut aihetta syytetoimiin.
•7. syyskuuta   – Noin 18 000 talvi- ja jatkosodan veteraania osallistui Suomen Sotaveteraaniliiton valtakunnalliseen 
pääjuhlaan Helsingissä.
•9. syyskuuta   – Imatran Voima ja neuvostoliittolainen Teknopromexport allekirjoittivat Helsingissä esisopimuksen 
ydinvoimala rakentamiseksi Suomeen.
•11. syyskuuta   – Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin tapasi Kiinan pääministerin Zhou Enlain Pekingissä. 
Kyseessä oli ensimmäinen huipputason tapaaminen maiden välillä neljään ja puoleen vuoteen.
•20. syyskuuta   – Helsingin taidehallissa näytteillä olleen Harro Koskisen Sikavaakunan johdosta tehtiin Helsingin 
rikospoliisille rikosilmoitus Suomen vaakunan häpäisemisestä.
•22. syyskuuta   – Voimakas myrsky aiheutti suurta tuhoa Etelä-Ruotsissa.
•22. syyskuuta – Presidentti Urho Kekkonen matkusti valtiovierailulle Romaniaan, Unkariin ja Tšekkoslovakiaan.
•26. syyskuuta   – Boliviassa tehtiin sotilasvallankaappaus
•27. syyskuuta   − Kapellimestari Okko Kamu voitti kansainvälisen Herbert von Karajan -kapellimestarikilpailun 
Berliinissä Saksassa.
•28. syyskuuta   – Helsingin Taivallahden seurakunnan Temppeliaukion kirkko vihittiin
käyttöön.
•30. syyskuuta   – Oikeuskansleri Risto Leskinen määräsi nostettavaksi syytteet kenraali Yrjö
Keinosta, eversti Eino Pyyryä ja kapteeni Matti Siitosta vastaan Keinosen huvilaa koskeneen
”kellarijutun” vuoksi.

1. päivä (maanantai)
Nousin klo 8. Klo 9.30-11 maissa olin Lahdessa Opelilla
Keskolla. Vein 2 liftarityttöä parantolan kohdalta Lahteen ja
pois tullessa Levolta kirkolle n. 50-60 v. ukon. Klo 12 vein
isän rantaan ja klo 17.45-18.15 äidin ja tulin pyörällä
takaisin. Klo 19.45-20.35.15 (50.15) (24+26:15) juoksin lenkin
2 kertaa (10 km 700 m). Katsoin TV:tä ja Z 22.45

2. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.40. Äiti ja isä lähti klo 10 H:kiin Pauligin
paahtimolle. Näin Eeva-Liisan päivällä tavaraa viedessä,
vaihdoimme muutaman sanan. Äiti ja isä tuli n. 17.30. Illalla
klo 18.50-19.39.30 juoksin lenkin 2 x (49.30) (24+25.30).
Matti oli päässyt Vilkalle töihin (alk. huomenna eli tänään, on nimittäin ke). Illalla Z 22.25.
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 Oheinen lehtileike Etelä-Suomen Sanomista.
3. päivä (keskiviikko)
Nousin vasta 9.30 kun äiti tuli herättään. YFU-lehti n:o 3.
Vein isän rantaan klo 14. Klo 17.45 lähdin äidin, Annen ja
Paavon ja Helkan kanssa rantaan. Saunat, kahvit, Savutiet
tuli sinne. Kotiin klo 21.10. Z 23.05.

4. päivä (torstai)
Nousin klo 6.20 ja klo 6.35 lähdin viemään autoa 60000 km
huoltoon Lahteen. Klo 7.20 Lehtarilla kotiin. Isä meni hakeen
autoa huollosta ja tuli vasta 13.15. Vein tavarat ym. 16.45 oli
päivän ajot tehty. Illalla klo 18.45-19.33.15 lenkki (48.15)
(23.15+25). Klo 20.10-21.15 olin kirkolla. Kotona TV:tä.
Nukkuun klo 23.

5. päivä (perjantai)
[Arvo ”Poika” Tuominen ]
Nousin klo 8.55. Vein tavarat ja sitten
klo 13.30-13.50 isän rantaan. Vein
muut tavarat ja 18.30 hain isän kotiin.
Klo 18.45-19.32.15 (47.15) lenkki
(22.45+24.30). Illat on jo kylmiä, melk.
±0° C. Klo on 21.07. Kävin Z joskus 23
maissa.

6. päivä (lauantai) [Eino S. Repo ]
Nousin klo 8.30 maissa. Klo 11-15 olin
töissä vieden tavaraa. Mahkosella TAAS
mustikka- & kaalipiirakkaa & maitoa
Juoksin lenkin maaottelun jälkeen kai
18.40-19.37 osottain tihkusateessa
(22.45+24.15). Illalla 20.30-21.15 kävin
sateessa kirkolla. Muut oli Lahteen
lähdössä. Kävin sitä ennen katsomassa
ruotsalaisten letukkaa, jonka pojat oli
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humalassa ajaleet Alarikin [Lehtimäen ] aitaan. Katsoin TV:tä 00.30 saakka
ja sitten Z.

Salajärven mökkimme, länsipää Savuteiden

      Anne uuden automme kanssa, syyskuussa 1969. Auto tuli meille 15.9. Vasemmalla Pekan pyörä.

https://her.is/2YIZ0pl


      Jokeloiden auto,  Savutien Ritvan skootteri, Alhasten auto. Kuva 28.9. Vieraat olivat tulleet lauantaina 27.9.
7. päivä (sunnuntai)
Muut lähti (ei Masa) klo 8 rantaan. Mä klo 9.30 pyörällä. Siellä 10-
14 kaivoin ojaa, +15° C. Kotiin 14.15 ja katsoin Ruotsi-Suomi
maaottelun häviön. Illalla klo 19.30-21.15 kirkolla. Z 23.03.

8. päivä (maanantai)
Nousin 8.20. Lähetin kirjeen McCrackenile Españaan (47 p) 9.30 ja
vein Kauppiselle tavaraa ja lähdin hakeen tavaraa Kotille Starckilta,
sementtitiiliä ym. Painava lasti. Kotona klo 11. Vein tavaraa ja isä
haki loput tiilet. Aili-täti laittamassa meillä tuplia paikalleen. Äiti ja isä Lahteen. Klo 18.30-19.26.30 juoksin lenkin 
kevyesti 46.30 (22.00+24.30). Klo on 20.14. Katsoin X-Paronin ja kävin Z 23.30

9. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.50. Vein tavaraa ja kun muut lähti rantaan, lähdin juokseen. Klo 17.40-18.25.30 eli 45.30 
(21.45+23.45). Suihku ja klo 19 lähdin pyörällä rantaan. Siellä kahvit. Klo 20 lähdin kirkolle Invaan ja sieltä kotiin klo
21.15. Z 22.40
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10. päivä (keskiviikko)
Matti meni tänään
uuteen työpaikkaansa
Luhtaselle 8:aan. Nousin
klo 7.55. Aili-täti tänään meillä
pyykillä. Vein isän klo 12.00 rantaan.
Vein tavaraa, kahvit ym. Kirje
Schulereilta. Klo 18 lähdin äidin
kanssa rantaan (Anne jossain
kerhossa). Kaivoin ojaa tunnin &
sitten saunassa, kahvit ja kirkolla jäin
pois. [Invassa, ohessa kuitti ]
Tulin kotiin klo 22.40. Z 23.30

11. päivä (torstai)
Nousin klo 8.55. Pääsin viemään isän kanssa Upon
kuormaa vasta klo 14.10 maissa koska isä lähti
Lahteen Kuivam. [Kuivamaidon ] kuorman jälkeen.
Se mua keljutti. Illalla kahvit. On ihmeen lämmintä, n. +15-
20° C. Klo 18.45-19.30.15 juoksin lenkin 45.15 (21.30+23.45).
Puolen välin jälkeen alko tulla ruiskupaskaa pirusti, mutta
juoksin vain hullusti sisuani. Äiti, isä ja Anne Rajalassa,
mummo täyttää 80 v. Katsoin TV:tä. Kävin nukkuun 23.30.

12. päivä (perjantai)
Nousin klo 8 maissa. Laput haettuani
lähdin klo 9.15 Lehtarissa Lahteen.
Otin kopion
palvelukseenastumismääräyksestäni
kuten Jyv. Yliop:sta tullut kirje kehoitti
(á 70 p) ja sitten todistutin sen
nimismiehellä 2 mk 80 p. Sitten ostin
Salpausselän Kirjasta ”Sound of
Protest, Sound of Love” kirjan 9.10 ja
sitten R:stä [Rautatiekirjakaupasta ] I, a
Lover ja The Beatles -kirjat yht. 9.80.
Kotiin 10.35 Lehtarilla. Vein tavaraa.
Kauppa klo 20 auki [Uusi laki salli ]. Klo 20 lähdin ulos.
Mahkosella näin Iiron Espanjan kuvat ja sitten lähdin Arjan
kanssa kirkolle. Seur.k.talolla bilee ilta. Suuntana Kukkanen,
mutta hautuumaan mäessä Iiro & Paula tuli vastaan. Iiro
kovasti paukussa, Paulaa raastaen, joka itku kurkussa pyysi
apua. Yritimme selvittää juttua. Vihdoin sain suostuteltua
Iiron jäämään. Paula lähti kotiin Artun saattamana. Iiro jäi
torkkuun hautakivelle. Tapasin myöh. Arjan sattumalta.
Kävimme katsomassa Iiroa, joka myöh. myös yrjösi. Jätimme
penkille nukkuun. Kukkaseen Kaakan?, Riitan, Veksin & 
Hapin pöytään, 4 A-kaljaa. Iiro tuli sinne, sitten lähti äkäseni
rikkoen lasin (3 mk), jonka maksoin. Lähdin Artun kanssa



pois. Hapi lähtiaik. Lähdin sitten pian kotiin. Kotona klo
00.00 ja Z.

13. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.40. Klo 10.50-15.05 olin töissä vieden
yksin kaikki tavarat. Muut paitsi Masa rantaan. Klo
15.35-16.20 lenkki (21.30+23.30). Klo 17.10 lähdin
rantaan pyörällä. Söin. Maalari tehnyt työnsä melk.
valmiiksi (Kumpulainen). Lähdin kotiin 18.10. Luumäellä
[Niinimäellä ] tapasin Iiron, kotona lueskelin I, a Loverin loppuun. Muut rannasta klo
20.15. Lueskelin. Klo 23.30 Z.

14. päivä (sunnuntai)
Nousin 9.15. Klo 10.30 pyörällä
rantaan, muut paitsi Masa
autolla. Klo 11-15 kaivoin ojan
järveen saakka. Välillä söin. Klo 16.10
pyörällä kirkolle. Invasta kotiin klo
17.30. Kotona lueskelin. Z n. 23.30.

15. päivä (maanantai)
Nousin 8.50. Kirje HYO:Sta
[Helsingin Yliopisto ]. Olin
hyväksytty lukeen arkeologiaa.
Viime viikolla kirje Connielta. Klo 14
meille uusi auto (Taunus 17 van)
12000 mk. Opelista 6300 mk.
Kaupasta oli soitettu perj:na. Vein
isän kanssa sillä tavaraa iltapäivällä.
Muut rantaan, minä [juoksin ] klo
17.55-18.39.15 lenkin (21.15+23.00).
Klo 20 lähdin ulos. Alpe oli ajanut
kolarin Heinolan tiellä Liesmäen
kanssa. Kotiin klo 21.15. TV:tä
22.30:een, sitten luin Beatles-kirjaa. 
Z 24.

16. päivä (tiistai)
Nousin 8.30. Satoi iltapäivällä
viedessäni tavaraa. Kahden
edustajan kanssa kahvilla (toinen Pellinen). Kuuntelin I osan Sound of
Protest, Sound of Love sarjasta [Klo 19.00-19.30 rinnakkaisohjelmassa ].
Klo 19.30-19.40 kävin sateessa kirkolla pyörällä. TV:stä katsoin y.u. EM-
kilpailuja. Sitten lueskelin 23.30 saakka.

17. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.00 Vein taas tavaraa. Klo 18 lähdimme (isä ajoi) Hollolaan Ailin-päiville. Hellbergit & Tapperin Hellin 
olivat mukana. Moijaset tuli sinne myöhemmin omalla autolla. Sinne tuli myös Tuomaalat. Lähdimme (ajoin kotiin) 
20.45. Kotona 21.30. Z 23.30
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18. päivä (torstai)
Nousin klo 8.40. Oli erittäin
kylmää, n. +5° C ja kova
kylmä pohj.tuuli. Isä lähti
pyörälläni rantaan töihin klo
12. Vein tavarat ja klo 17.10-
17.52.45 lenkki ennätysajassa
(42.15) (21.00+21.45). Klo
18.15 äidin ja Annen kanssa
rantaan. Kahvit & makkarat.
Klo 19.10 lähdin kotiin
pyörällä. Kävin Mahkosella ja
vein Iirolle kuvat. Kotiin klo
20.15. Klo 22-22.15 vein
veikkaukset kirkolle. Z 23.20.

19. päivä (perjantai)
Nousin 8.30. Oli satanut n. 3 cm räntää.
Maa valkoinen ja +2° C. Vein tavaraa ym.
Klo 20.45-21.00 kävin kirkolla (ei ket[ään ] 
kavereita). Eino-setä kävi täällä. Z klo
23.15.

20. päivä (lauantai)
Nousin 8.25. Töissä 10-14. Äiti ja isä lähti
Mommilaan. Klo 16.12 tuli Cindyn
[Sindyn? ] terveiset radiosta nuorten
sävellahjassa 22001 Nastolaan Jokelle,
Paulalle ja Iirolle. Klo on 18.13. Olen juonut
4 ½ k-kaljaa. Klo 18.45-20.20 olin kirkolla. 
Z 23.20.

21. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.50. Äiti ja isä lähtivät rantaan
klo 10.15. Anne lähti Tuijan 10 v.
syntymäpäiville klo 12.30. Iiro tuli meille
14.15 koska olin
soittanut ja pyytänyt
tulemaan. Lähti
kotiin 15.30. Söin.
Klo on 15.55. En ollut
ulkona. Lueskelin
ym. Z n. 23.55.

[Yhä tallessa 12.9.
ostamani kirja ja
kelanauhoilla osa
kappaleista ]



22. päivä (maanantai)
Satoi koko päivän . Nousin n. 8.30.
En ollut illalla ulkona. Z 23.55.

23. päivä (tiistai)
Nousin klo (vasta) 10.05 kun äiti tuli
herättään. Satoi koko päivän.
Postissa NW (Aug – Sept) [National
Wildlife ]. Klo 17.50-18.34.45 lenkki
(21.30+23.15).
Äiti ja isä
Lahdessa. En
ollut ulkona.
Kävin n. Z 23.30.

24. päivä (keskiviikko)
Nousin 9 maissa kai ja vein tavaraa.
Kävin Lahdessa autolla Keskolla.
Mennessä vein parantolan luota
yhden naisliftarin Kansantalon
eteen  [Aleksanterinkatu 26, kuva ].
Matti ylitöissä ja vasta 19.10 pääsin lähteen rantaan pyörällä.
Siellä kahvit Nurmien kanssa. Kotiin päin klo 20.10. Annoin
kirkolla Jokelle valokuvat. Z 23.20.
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25. päivä (torstai)
Nousin 9 maissa. Klo 17.30-
18.13.30 lenkki
(21.00+22.30=43.30). Sitten 3
välikaljaa ja 20.15 kirkolle, muut
rannassa. Sitten Hapin kanssa
Kukkasessa (Siellä 2 A:ta, lainasin
Hapilta 5 mk). Iito oli alkuillasta,
mutta lähti sitten Paulan kanssa.
Löin Invassa VETOa Iiron kanssa,
että käyn kuussa (50 mk). Ha
ha?!!. Kotiin klo 22.45. Z 22.50.

26. päivä (perjantai)
Nousin vasta 9.55. Illalla 20
maissa kirkolle, tapasin Arjan
mennessä, lupasin varttua
Kukkaseen lähtöä Invassa. Klo
21 sinne Iiron, Paulan, Hapin 
& Artun kanssa. Se oli liian
täyttä. Lähdin kotiin. Z 24
maissa.

27. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.10. Laput ja
9.15-10.45 olin Lahdessa,
hain Starckilta I [yhden? ]
kiskon 285 cm [28,5 cm? ] ja
ostin kirjan THE MOVIE
MAKER (7 MK). Vein tavaraa,
satoi koko ajan. Klo 14 maissa
Pena Termonen, Eila, Juha & Eila-
tädin isä [poikkesivat ], olivat
Lappeenrantaan menossa. Iltapäivällä
tuli pappa Hollolasta. He lähtivät
rantaan, jonne tuli myös Alhaset &
Jokelat. Join 5 välikaljaa ja luin kirjaa
koko ajan. Masa kotiin [minä myös ].
Satoi. Z 1.25.

28. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.30. Klo 11 lähdin pyörällä rantaan. Kuvasin. Siellä Kari perh. Söin, kahvit ja 14.30 kotiin päin pyörällä. 
Luin klo 19 saakka melk. koko ajan. Masa osti Alpelta rummut. TV:tä ja Z 24.00.

29. päivä (maanantai)
Nouisn klo 8.30. Satoi koko päivän. Beatlesien uutta LP:tä Abbey Road’a äänitin popmiehestä ja katselin TV:tä. Äiti 
ja isä rannassa. Z 23.45.
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30. päivä (tiistai)
Nousin 8.45. Äiti ja isä rantaan. Klo 17.56-18.40.30
lenkki (21.15+23.15=44.30). Z 22.45. 
[Alla kirje Jyväskylästä ]



Lokakuu

•1. lokakuuta   – Olof Palme valittiin Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtoon. Hän seurasi Tage Erlanderia 
pääministerinä 14. lokakuuta. Erlander oli toiminut pääministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 1946.
•1. lokakuuta – Kiinan kansantasavalta vietti 20-vuotisjuhliaan.
•5. lokakuuta   – Iisalmessa ja Iisalmen maalaiskunnassa sekä Eurassa, Hinnerjoella ja Honkilahdella alkoivat 
ylimääräiset kunnallisvaalit tulevien kuntaliitosten vuoksi.
•7. lokakuuta   – Saksan demokraattinen tasavalta vietti 20-vuotisjuhliaan Berliinissä.
•14. lokakuuta   – Wihuri-yhtymä ilmoitti aloittavansa Volkswagen Kupla -henkilöautojen koe-erän kokoonpanon 
Heinolassa sijaitsevassa tehtaassaan.
•15. lokakuuta   – Sadat tuhannet ihmiset ottivat osaa Vietnamin sodan vastaisiin mielenosoituksiin Yhdysvalloissa.
•15. lokakuuta – Suomen Elokuvasäätiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä. Säätiön perustajajäsenet 
olivat opetusministeriö, Suomen Elokuvateatterinomistajain liitto, Suomen elokuvatoimistojen liitto ja Suomen 
filmivalmistajien liitto.
•21. lokakuuta   – Willy Brandtista tuli Saksan liittokansleri.
•21. lokakuuta – Siad Barre nousi vallankaappauksella valtaan Somaliassa.
•24. lokakuuta   – Eduskunta hyväksyi asetuksen ylioppilastutkinnon arvosteluasteikon muuttamisesta 
neliportaisesta kuusiportaiseksi. Uutta asetusta sovellettiin ensimmäisen kerran keväällä 1970.
•29. lokakuuta   – Yhdysvaltain korkein oikeus päätti, että rotuerottelu oli välittömästi lopetettava kaikissa 
yhdysvaltalaisissa oppilaitoksissa.

1. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.10. Olin hyvällä päällä tänään. Klo 18
lähdin rantaan pyörällä. Muut + Nurmet tuli sinne
autolla. Kahvit & uimassa & saunassa. Kotiin klo 21.10.
Huomenna äiti ja isä lähtee Annen (ylimäär. Lomaa
koulusta) kanssa Katajanokalle, joku Keskon juttu. Z
23.05.

2. päivä (torstai)
Nousin 6.50. Äiti, isä & Anne 7.10 linja-autolla Lahteen ja sieltä Keskolle. Aili-
täti tuli tänne töihin. Olin töissä lähes koko päivän. Satoi välillä ja n. +5° C - +
10° C. Klo 17.40 Iiro tuli meille 3 matkakuvaa mukanaan. Juttelimme. Iiro lähti
klo 19.15. Äiti ja isä tulivat n.
klo 18. Klo 19.25-20.09.45
lenkki sateessa,
44.45=21.45+23.00. Klo
20.45 lähdin ulos kävellen,
kotiin 21.10. Z 22.10.

3. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Illalla lähdin ulos 19.30 maissa. Klo 20 maissa Kukkaseen
Iiron, Hapin, Joken (ei vielä 18 v.), Artun, Oton [Jari Halonen ] ja Veksin
kanssa. Sovimme meidän mökille lähdöstä. 3 A:ta ja kotiin klo 22.30. Z 23.10.
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Siad_Barre
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_liittokansleri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
https://fi.wikipedia.org/wiki/21._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_filmivalmistajien_liitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_filmivalmistajien_liitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_elokuvatoimistojen_liitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_elokuvateatteriliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Opetusministeri%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Elokuvas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/15._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heinola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Kupla
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wihuri
https://fi.wikipedia.org/wiki/14._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Berliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_demokraattinen_tasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/7._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnallisvaalit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Honkilahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hinnerjoki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eura
https://fi.wikipedia.org/wiki/Iisalmen_maalaiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Iisalmi
https://fi.wikipedia.org/wiki/5._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1946
https://fi.wikipedia.org/wiki/14._lokakuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_p%C3%A4%C3%A4ministeri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tage_Erlander
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme
https://fi.wikipedia.org/wiki/1._lokakuuta


4. päivä (lauantai)
Nousin 8.45. Kaunis päivä!
Vein kaikki tavarat ja lopetin
15.30 työt. Söin ym. Klo
16.55 autolla Invan eteen.
Sieltä Oton, Joken, Veksin,
Iiron ja Hapin kanssa mökille. Eino & Helvi oli mökillä & Nurmet omallaan.
Mankka soi ja takka savutti, koska emme ensin muistaneet avata peltiä. Mulle oli
Iiro ja Jokke tuoneet 7 Aata, jotka join vähitellen. Masa tuli viina-asioille Salmisen
Maken kanssa skotteerilla ja halusi puhua Joken kanssa. Sanoin, että mä
kuuntelen. Tuli kova sanasota. Eino-setä oli käynyt Iirolle ja Otolle soitteleen. Mutta
myöh. kun Matti oli lähtenyt ja saanu Triple Sec’nsä, se tuli pyytään anteeksi ja
vielä lähtiessäänkin. Kävimme uimassa ja hakemassa vettä ja pojat joi kahvit &
teetä ja makkaraa kulu kovasti. N. 24 kävin nukkuun. 

5. päivä (sunnuntai)
Nousimme lopullisesti
9.30. Kahvit ja siivosimme.
Lähdimme klo 12. Vein
Hapin kotiin saakka. Illalla
lähdin ulos klo 19.30.
Kotiin Ivasta 20.40. Z
23.05.

6. päivä (maanantai)
Nousin 8.15. Klo 9.45
autolla Lahteen. Ensin
Kesoililta pensaa. Sitten pyykkiä
Launeen pesulaan. Sieltä Keskon,
MOK:n [Meijeriosuuskunta ] ja
Lahden Kirjak. kautta kotiin 11.15.
Ostin kirjan ”The Fun House” mk 5.25.
Hieno päivä jo 3. peräkk. Klo 18.00-
18.43.30 lenkki (21.00+22.30). En ollut
ulkona. Z n. 23.

7. päivä (tiistai)
Nousin n. 8.15. Kävin illalla pyörällä
’turhaan’ Invalla. Z n. 23.

8. päivä (keskiviikko)
Ylös 8.15. Illalla klo 20.30-21.20 kirkolla. Kotona Z 23.40. Uusi NGM tuli.

9. päivä (torstai)
Nousin 8.20. Vein taas tavaraa 17 saakka. Nurmen Esteri meillä kellareita
siivoamassa. Masa vuokrasi 100 mk/kk kämpän (ent. Silannon mökki)
poikien kanssa. Klo 20-21.20 Invassa. TV:tä ja Z 24.

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Triple_sec


10. päivä (perjantai)
Nousin 8.15. Illalla 11.30-20.30 ulkona. Muuten
per:na särkyi Pukille vietävänä ollut 50 kg
sokerisäkki mulla autosta sitä nostaessa. To:na särkyi Kuivamaidolla 12 juomapulloa & 4
kananmunaa. KAITAFILMASIN  [Ei tallentunut, koska ei ole tallella ]. Z 24.10.

11. päivä (lauantai)
Nousin 8.30. Klo 10.30-15 töissä. Klo 18 maissa
lähdin pyörällä rantaan. Siellä saunassa ja söin sitä
ennen. Klo 19.40 lähdin takaisin. Kirkolla ensin
Invassa ja sitten ulkona. Lähdin Iiron kanssa meille
21.30. Teet, Masa tuli kotiin 23.30. Elokuva [M-
kaupunki etsii murhaajaa ] loppui 00.40 ja pian Z.

12. päivä (sunnuntai)
Nousin 9.50. Klo on nyt 13.30. Uusi nimikirjoituksini tästä
lähtien: pekka termonen. Iltapäivällä klo 14 lähdin rantaan.
Siellä söin ja lähdin Annen kanssa kotiin päin. Kävimme
Kangaslammilla ym. Pois tullessa vastaan tuleva Iiro otti Annen kyytiin. Kotiin klo 15.30. Illalla klo 19.30-20.20 
ulkona. Z 00.05.

https://fi.wikipedia.org/wiki/M_%E2%80%93_kaupunki_etsii_murhaajaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/M_%E2%80%93_kaupunki_etsii_murhaajaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/M_%E2%80%93_kaupunki_etsii_murhaajaa


13. päivä (maanantai)

Nousin 8.20. Kaunis päivä edelleen. Klo 14.15-14.30
K-K:llä [Kangas-Kärki ] hammaslääkärissä, 3 reikää
löytyi. Niistä yksi paikattiin. R:sta
[Rautatiekirjakaupasta ] soitettiin, että 21 kpl
tilaamiani NGM:stä oli tullut. Klo 17.00-17.43.45
lenkki VIIMEISEN kerran, n. 11 kk tauko ainakin
seuraa. Tänään 21.00+22.45. Klo on 19.44. Z n. 23.

14. päivä (tiistai)

Nousin 8..15. Klo 9.35 Vilillä Lahteen. Nain National Geographicit
(mk 165 yht.). Klo 10.35 Lehtarilla kotiin. Illalla ulos klo 20 ja
kotiin 21.20. Z 23.

15. päivä (keskiviikko)
Nousin 8.20. Klo 10.35-11.15 hain pyykit Launeen pesulasta. Klo
17.40-18.00 juoksin sprinttejä. Saunassa. TV:tä, hampuril. ym. Klo
20-21 kirkolla. Kotona katsoin TV:tä. APOLLO 11 uusinta 00.20
saakka [Alkoi klo 22.40, TV 1 ] ja 00.25 Z.



16. päivä (torstai. Se päivä)
Nousin 8.30. Hain vielä laput.

Päiväkirja n:o 19

Klo on 19.03 perjantaina 17.10.
Kahvit kotona ja klo 15.05 Kossilassa
Iiron kanssa
”väkeen”. Paula tuli
samassa autossa
Lahdesta. Iiro jäi
Korialle klo 15.55.
Tulin Kouvolaan
16.05. Sieltä erään
Porvoosta tulevan
humalassa olevan
inttiläisen kanssa
rautatieasemalle.
Sieltä n. klo 17
kuorma-autolla
kasarmille. Ensin
erääseen saliin,
jossa minut
määrättiin 3.
komppaniaan. Ulos

sieltä tultaessa joku huusi. ”Koita
pärjätä” Tajusin, että se oli
Halosen Hanski, AuK:ssa täällä
Vekarajärveltä. ”Pekka, mihinkä sä
joudut?”, se huusi vielä. ”En tiedä”
(En osannut sanoa). Olin pari
tuntia tuvassani 7 odottamassa
kamppeitteni saamista. Klo 20.15
olin syömässä hernerokkaa & pannaria. Joku alokas laittoi kaappini n:o 9. Tuvassa 20 meitä ”onnettomia”. Kävin Z 
22.50. Valot sammui vasta 1.30.

17. päivä (perjantai)
Herätys oli 5.30. Pesulla, syömässä (sitä ennen aamulenkki). Aamupäivällä n. tunnin peruskoe yläkerrassa (Sitä 
ennen varusteiden tarkastus). N. 11-12 syömässä. Sitten 2 tunnin lääkärintarkastus ja sitten välineiden sopivuuden 
tarkastus käytävässä. Klo 17.30 noin syömässä. Sitten 3-4 kertaa meidät juoksutettiin pihalle. Enää 328 aamua (1 jo
mennyt). Iltapesu, nimenhuuto ja iltahartaus (ei iltalomailtoina ke, la, su). Z n. 22.



18. päivä (lauantai)
Herätys klo 6. Aamulla
oppitunteja ym. Iltapäivällä
siivosimme tuvan oikein
kunnolla. Klo 16 päivällinen,
11 oli lounas. Ilta oli mulla
vapaata. Klo 19.30-20.15
olimme eka kertaa sotkussa
(ryhmänä). Ostin ison
kahvin (60 p) & pullan (20
p) & kirjeitä (90 p) ja 2
korttia (á 30 p). Hiljaisuus
oli klo 21.30. Toiset, joilla
oli hyvä pinkka pääsi TV:tä
kattoon.

19. päivä (sunnuntai)
Herätys klo 8. Aamiainen klo
9. Varuskuntakierroksella
tutustumassa paikkoihin. Klo
12-13 kirkossa. Klo 15
ruokailu. Sitten ollut vapaata
sunnuntai-ilta ja koko päivä
oli mukava ja helppo. Yritin
turhaan sotkuunkin.

19. päivä (maanantai)
Herätys taas klo 6. Illalla
hupia kun oli Mau-Mau
miestä, fakiiria (Turunen) ja
100 sanan kirjeiden
kirjoittajia. Sitä ennen illalla
klo 19-20.30 sotkussa alokkaiden tulojuhlassa., jossa mm. prof.
Hajamieli, kahvit. Repo istui mua vastapäätä. Iltatoimet oli
poikkeuksellisesti vapaat kuten normaalisti sunnuntaina.

21. päivä (tiistai)
Turunen (toinen) loukkasi jalkansa ja soutui sairaalaan. Aamulla taas
sulkeista. Klo 9.30 maissa lähdimme uimahalliin kävellen (n. 3 km).
Siellä 25 m:n uinti ja kovaa takaisin. Iltapäivällä rokotus, 3
piikkiä. ”Topi” pyörtyi. Sitten sulkeista ja n. 15-17 sairaalassa,
n. 1 km, lääkärintarkastuksessa. Illalla punkan tekoa ym.

22. päivä (keskiviikko)
Aamulla eka kerran radalla ja silloin 2 ekaa
paukkupatruunaa. Sulkeista ym. ym. Illalla Repo pyysi mua
sotkuun, lupasi järjestää asian. Lähdimme ja tarjosin kahvit
kuten tässä tapauksessa kuuluu. Pinkat kaatu illalla (3 jäi
ehjäksi).

https://fi.wikipedia.org/wiki/Urheilupuiston_uimahalli_(Kouvola)


23. päivä (torstai)
[1230 mk 1884 € v. 2020 ]
Aamulla sulkeismarssi meni
hyvin. Sitten
verryttelypuvussa eka
kerran 1,5 km
pururatalenkki 2 kertaa.
Olin ensimmäinen koko
komppaniasta ajalla 11 min
45 sek (KE 10.40). Sitten
syömässä (maha kipeä).
Iltapäivällä 13-14
ruokalassa joku tilastotiedekysely. Sitten saunassa ja vaatteiden
vaihto puhtaisiin. Sitten syömässä ja sitten
taisteluharjoitusvarustus kuntoon. Klo 19.10 pääsin sotkuun Sara-



ahon & 
Sandströmin
kanssa kahvit
ym. Ostin
myös
”iltaloma”
peilin,
hakaneuloja ja
viulun [mikä
tuo oli? ]. Tak.
20.20.

24. päivä (perjantai, 321)
Aamulla aika kylmä. Aamiaisen jälkeen heti TST:tä eka kerran maastossa (peräti
vittumaista). Klo 10-11 kirkoll. oppitunti elokuvasalissa. Klo 13-17 taas TST:tä. Klo 18.30-
19.30 sotkussa kahvit ja pulla (60+20 p) ja soitin kotiin (1 mk). Ennen päivällistä aseiden
puhd. ja lomassa ka???  iltaloman [epäselvää ], jonka ainoana meidän tuvan 4:stä yrittäjästä
läpäisin. Nyt taas vituttaa, klo on 17.17.

25. päivä (lauantai, 320)
Klo 8.30 lähdimme taisteluvyössä ja täydessä repussa + kivääri n. 12 km marssille, välillä 2 taukoa. Takaisin klo 
10.15. Syötyämme klo 12-15 siivosimme kämppää (myös vahasimme), olin n:o 3:ssa. Samoihin aikoihin sain tietää, 
että se saatanan luutnantti Ylä-Käpölä ei ollu kirjoittanu iltalomakortteihin nimeäni eikä siis laskenut lomalle 
ketään alokasta. Eihän tässä muuten mitään, mutta vanhemmille ei voi mitenkään mökille ilmoittaa etten pääse 
tuleen. Ja äsken yksi alikessu keljuili eikä laskenu sotkuun. Eilen lainasin sotkussa Halosen Hanskille 2 mk. Isä oli 
hakenu R:stä loput NGM-lehdet ja joutui vielä maksaan jotain 35 mk. Pääsin kuitenkin myöh. sotkuun. Takaisin 
katsoon uutiset klo 21.30-21.45. Z 22.

26. päivä (sunnuntai, 319)
Ylös klo 8. Yöllä oli satanu (eka kerran
täällä), mutta päivällä ei satanu. Klo 12.00-
12.30 sotkussa. Meidät kutsuttiin takaisin.
Sitten luin Newsweek’ä 15 saakka.
Syömässä ja 15.15-20.00 sotkussa. Klo
16.30 soitin kotiin. Seppälät oli ollu illalla
rannassa ja ne oli jo lähtenyt, koska äiti ja isä oli lähteny Hellberg’lle.
Anne oli yksin kotona ja puhelimessa, mk 2 mk 10 p. Z 22.



27. päivä (maanantai, 318)
Kirjoitin kirjeen kotiin. Aamulla ensin oppitunteja ja 10-11
sulkeista. Klo 12.30-13.00 2 rokutusta. Sitten ampumaradalla
ampumassa 1 paukkupatruuna. Sitten oppitunti, lukon
kokoaminen & hajott. Syömässä ja klo 18.30-19.50 sotkussa.
Repo tarjosi kahvit. Ostin vielä sitten limsat. Lähetin kirjeen
kotiin. To:na lähetin kortin USA:aan. Z 21.30.

28. päivä (tiistai, 317)
Lähdimme heti aamiaisen jälkeen 7.30 pioneerikentälle, jossa
osumien näyttämistä opettelemista, välissä ja lopussa
juoksimme pururadan 3 kertaa, 2 kertaa kivääri selässä.
Iltapäivällä tak. kentälle, jossa ammuimme eka kerran kovilla
5 laukausta. Tarkoituksena saada hyvä suma, mulla hajotus 13
cm. Tornilla 5 cm. Sitten alle 15 cm ampumiset, tänne, jossa
15.30-16.00 iltalomakoe ( 12 kys.). Sitten kiväärin puhdistus ja
ruokailu. Ruokailun jälkeen 18-21.20 oli 24:n muun kanssa
kemisti alikersantti Laakson johdolla perunateatterissa. Välillä
tosin klo 19.30 iltapalalla. Ti:na
Tastulan kanssa aluepalvelijoina. Z 22.

29. päivä (keskiviikko, 316)
Satoi räntää koko päivän. Klo 7.30
lähtien pioneerikentällä, jossa
kaivoimme poterot. Sitä ennen
opimme hyvän tuliaseman
ominaisuuksia. Tak. ja syömään ja
sitten kiväärin puhdistus. Ruokatunnilla sotkussa hyvin suor.
perunateatt. johdosta. Klo 13 taas pioneerikentälle ja siellä
syöksyntää ja ryömimistä lätäköissä. Tauko ja sitten
ryömintäkilpailut. Tastula voitti. Sitten rynnäkköharj. ja sitten
kierrettiin pururata likomärissä TST-varusteissa. Tak. Klo 16. Sitten
kiväärin puhdistus. Syömässä. Kuivattelin vaatteita ja klo 19.30-20.15
sotkuissa asioilla [Katso ’kauppalista’ ]. Ruokailun jälkeen sain tietää,
että olin Tornin ja Sandströmin kanssa päässyt viikonloppulomalle
meidän tuvasta. Z 22.

30. päivä (torstai, 315)
Klo 7.20-8.20 oppitunti
rynnäkkökivääristä. Sitten sulkeista
9.50 saakka. Sitten kirkollinen
oppitunti elokuvasalissa. Syömässä ja
sitten aseen puhdistus ja 13.30-14.00
(4 joukkue) kävimme kaatopaikalla
tyhjentämässä patjoista olkia. Sitten
saunassa ja vaatteiden vaihto. Sitten
Riuttala tarkasti aseet. Teva oli
keskiviikkona sairaalassa. [jatkuu
kuvien jälkeen ]



                           3 K IV/1 Ylärivi vas. Sumanen, Syrjäläinen, Suni, Torni, Suhonen
   Alarivi vas. Tastula, Termonen, Teva, alik. Jordberg, Sara-aho, Sandström, Tuominen

                      3 K IV/2 Ylärivi vas. Tuovinen M., Tuononen, Turunen A., Turpeinen, Tuupanen, Turunen E.
 Alarivi vas. Varonen, Vallius, alik. Repo, Tynkkynen, Tuovinen I. Kuvasta puuttuu Turunen R.



                          Peruskartta v. 1960. Varuskunta n. 500 ampumaradalta kaakkoon.

Varuskunta-alue v. 2012 

https://www.vastavalo.net/displayimage.php?pos=-361636




Kertausharjoituksista kieltäydyin. Asuimme tuolloin Kivijärvellä. Kuulustelu oli Äänekoskella.

30. päivä (torstai)
[ jatkoa ylhäältä ]
Topilla [p.o. Topi ] oli muuten marssin jälkeen saanut 2 vrk vp:tä. Nyt Tastulalla
7 vrk marssivapaata polven takia. Sunille 1 vrk. Eilen ”Masi” Tuominen
oikeuslomille Lahteen.
Klo on 22.24 1.11. Syömässä ja sotkussa Sandströmin kanssa n. 18.30-20.00.

31. päivä (perjantai, 314)
Aamulla ensin pienoisrönt.kuvaus, sitten sulkeista 9.45 saakka. ”Palkat”, mä
19,20 + 1,30 mk. Maksoin 1 mk sotainval. Keräykseen. Sitten syömässä ja klo
12 pääsimme lomille. Sara-aho oli myös päässyt oltuaan uudestaan kokeissa.
Ensin sotkussa Sara-aho tarjosi kahvit. Klo 13-13.45 Tuomalan bussilla
lipputankojen luota lumisateessa kotiin 2 mk:lla. Lueskelin postin,
McCrackeneiltä kirje ym. Söin ja 20.45-21.20 kirkolla mm. Kukkasen aulassa näin
Artun, Jarskan ym. Iiro oli myös päässyt lomille, ollut jo keskiviikkona iltalomilla. Z
23.40.




