
Päiväkirja 1970 Osa 1 
1.1.-28.2.

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

Tammikuu

•1. tammikuuta   – Keravan kauppala muuttui kaupungiksi.[1] Hinnerjoen ja Honkilahden kunnat liitettiin Euran 
kuntaan. Iisalmen maalaiskunta liitettiin Iisalmen kaupunkiin.
•1. tammikuuta – Presidentti Urho Kekkonen nosti uudenvuodenpuheessaan Suomen tärkeimmäksi haasteeksi 
ympäristönsuojelun ja nimesi alkaneen vuoden teemaksi Pohjolan luonto – Pohjolan tulevaisuus.
•1. tammikuuta – Tietokoneiden UNIX-ajan lähtöpiste.
•4. tammikuuta   – Tonghain maanjäristyksessä Etelä-Kiinassa sai surmansa yli 10 000 ihmistä.
•5. tammikuuta   – Espanjalainen matkustajakone syöksyi metsään miltei heti noustuaan Arlandan lentokentältä. 
Viisi henkilöä, joista yksi oli suomalainen lentoemäntä, sai surmansa. Onnettomuushetkellä vallitsi 28 asteen 
pakkanen ja sakea sumu.
•9. tammikuuta   – Presidentti Urho Kekkonen nimitti kansliaministeri Jussi Linnamon pankkitarkastusviraston 
ylijohtajaksi helmikuun alusta lukien. Linnamon tilalle ministeriksi tuli kansanedustaja Margit Eskman.
•11. tammikuuta   – Biafran presidentti kenraali Odumegwu Ojukwu pakeni lentokoneella maasta 
Norsunluunrannikolle, josta hän sai turvapaikan. Hän palasi Nigeriaan 1982 saatuaan armahduksen.
•14. tammikuuta   – Saksan liittokansleri Willy Brandt ehdotti Itä-Saksalle sopimusta, joka kieltäisi voimankäytön 
maiden välillä.
•15. tammikuuta   – Biafran tasavallan sotilasjohto antautui ja maa liitettiin takaisin Nigeriaan.
•15. tammikuuta – Muammar Gaddafista tuli Libyan johtaja.
•16. tammikuuta   – Kansainvälinen tarkkailijaryhmä ilmoitti, ettei se ollut todennut Biafran alueella merkkejä 
kansanmurhasta. Paavi Paavali VI oli vedonnut Nigerian johtajiin kansanmurhan estämiseksi Biafrassa.
•19. tammikuuta   – Itä-Saksan puoluejohtaja Walter Ulbricht sanoi, että sopimus voimakeinojen käytön 
kieltämisestä Saksojen välillä voitaisiin allekirjoittaa vasta Länsi-Saksan tunnustettua Itä-Saksan.
•22. tammikuuta   – Boeing 747-matkustajalentokone otettiin kaupalliseen reittiliikenteeseen kun Pan American 
Airwaysin Clipper Victor-kone lensi New Yorkin John F. Kennedyn lentoasemalta Lontoon Heathrow’n 
lentoasemalle mukanaan 332 matkustajaa ja 18 miehistön jäsentä.
•26. tammikuuta   – Länsisaksalainen lääketehdas tarjosi sadan miljoonan markan korvauksia talidomidia sisältäneen
lääkkeen vaikutuksesta epämuodostuneina syntyneille lapsille, mikäli oikeudenkäynti yhtiötä vastaan 
keskeytettäisiin. Oikeudenkäynti oli alkanut toukokuussa 1968. Länsi-Saksassa arvioitiin olevan noin 25 000 
lääkkeen vaikutuksista kärsivää lasta.
•27. tammikuuta   – Helsingin hovioikeudessa alkoi oikeudenkäynti kenraali Yrjö Keinosta vastaan ”kellarijutun” 
vuoksi. Keinonen oli eronnut puolustusvoimien komentajan tehtävästä keväällä 1969.
•30. tammikuuta   – Lesothoon julistettiin poikkeustila parlamenttivaaleja seuranneiden levottomuuksien vuoksi.
•30. tammikuuta – Kiinan kansantasavalta testasi onnistuneesti ensimmäistä mannertenvälistä ballistista Dongfeng 
4-ohjustaan.
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1. päivä (torstai, 252, 90-3)
Nousin 9.50. Konekirjoitin (Olin ostanut oppaan) iltapäivään saakka. Korjasin sähköjunan kaupasta [Se oli ollut 
näyteikkunassa ] ja sitten kävin viemässä veikkaukset kirkolle. Lumipyry, vähän pakkasta. Z 1.25.

2. päivä (perjantai, 251, 89-4)
Nousin 9.50. Konekirjoitin, lueskelin. Savutien Kari kävi täällä kahvilla. Klo 19 kävin saunassa. Klo 22.03 Kossilalla 
Kouvolaan kovassa lumipyryssä. Z 23.55.

3. päivä (lauantai, 250, 88-5)
Aamulla ensin 1 t sulkeista, sitten
varustetarkastus. Syömässä ja sitten
siivous 13-15. Klo 16 syömässä,
17.15-19.00 olin sotkussa. Luin ja
sitten Z 21 saakka 20:stä. Klo 21.30 Z.

4. päivä (sunnuntai, 249. 87-6)
[John Mayall ]
Ylös klo 8, 6° C. 1. tiski. Klo 12.00-
13.30 sotkussa. Sitten hain esik:sta
Hesareja. Klo 15 syömässä, 17.10-
17.30 sotkussa, luin ja Z 21.30.
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5. päivä (maanantai, 248-82, 86-7)

Aamulla ensin sulkeista, 
sitten eloks:ssa, kiv.kompp.
pääll. [ylil. Kivistö ] ja asevar.
hoit. puhuivat. Ruokailu,
sitten saimme sukset ja
pyörät, asepuhdistus ja klo
15.20-16.00 sauna, klo 16.00-
16.30 syömässä (ruoka
myöhässä). Sitten
lomatarkastus, 3 parasta pääsi loppiassuntikselle meidän tuvasta.
Siltala, Toivonen ja Torni (ei kuitenkaan menny). Yks’ kessu tarkasti,
en päässy. Klo 17.00-17.30 sotkussa. Saimme päivällä
ohjesääntökirjoja. Luin. Z 21.30.

6. päivä (tiistai, loppiainen, 247-83, 85-8)
[Taisto Sinisalo ]
Ylös klo 8. Ruokailu ja sitten luin 12.30 mennessä ”Nat Turnerin
kapinan” loppuun [joululahjakirja, jonka sain alkukielisenä ]. Klo
16.30-18.00 sotkussa, luin jne. Z 21.30.

7. päivä (keskiviikko, 246-84, 84-9)
Simonen tuli (autok:n jätkiä)
juhlalomilta tupaan ja Välimäki,
lähti 10 vrk hiihtolomalle
Vekaralle. Jälj. Siltala, Välimäki,
Simonen, Turunen, mä, Tanner,
Toivonen, Torni ja Tirronen
(1+8). Aamulla 1 t sulkeista,
sitten TST oppitunteja
eloks:ssa (R. puolustus).
Syömässä. Sitten valokuvien
otto. Sitten taas oppitunti
14.10 saakka. Sitten suksitst:tä
16.30 saakka Kuuselan riihen
lähellä, ryömittiin kovasti.
Paleli. Klo 18.00-19.30
oppilaskunnan hallituksen
jäsenten valinta. Rauniota
vitutti (yritti puh.joht. mutta
valitt. kaluston hoitajaksi) [Ei kyllä valittu, ks. Kaar  t  ilainen  , s. 29 ]. Sitten sotkussa. Pakkasta -15° C. Z 21.30.
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8. päivä (torstai, 245-85, 83-10)
Ylös 6.00. 7.30-10.30 TST:tä ja sitten kävin varusvarastolla
vaihtamassa k-saappaat, lumi- ja työpuvun. Klo 13-16.30 TST:tä.
Klo 18.15-19.00 sotkussa.

9. päivä (perjantai, 244-86, 82-11)
[Ivan Denisovitshin päivä ]
Aamulla kertausoppitunti, sitten suksisulkeista ja 10.45-11.15 oli
SU, VKU, SKL ja SJS kokeissa [En ole varma lyhennyksistä ]. Söimme
ja klo 13-16 TST:tä. Sitten eloks:ssa [elokuvasalissa ] oppitunti
marsseista. Syömässä. Pääsen
lomille huomenna. Illalla 18-20
sotkussa.

10. päivä (lauantai, 243-87, 81-
12)
Klo 7.30-10.45 hiihtämässä (RA
pakk.) ahkiot mukana. Klo 12
lomille pääsy.  Sain litteran loma-
anomukseni yhteydessä. Klo 13 pr.
bussilla (Kossila) ja kotona 13.45.
Juoksin 17.30 2 km tiellä (8 min).
Klo 18.10 lähdimme (ei Matti)
Mommilaan, jossa 19.30. Siellä
Seppälät, Termoset (Pentti & Tepu)
sekä Maire-täti. Lähd. 22.00, kotiin
23.15. Z 00.10. 
Pappa täyttää 11.1. 75 v. 
[Kuvia Mommilasta alla ]

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ivan_Denisovitshin_p%C3%A4iv%C3%A4_(elokuva)


         Ari Seppälä, Anne Termonen, Tarja S. Timo Termonen, Juha T.          Seitsemän surmanluotia
    

Helena Termonen, Ellen Termonen, Elja Seppälä                     Aino Termonen, Vihtori Termonen, Pentti Termonen,
Maire Salmela ja Eila Termonen

11. päivä (sunnuntai, 242-88, 80-13)
Nousin klo 9. Alhaset tuli meille. Klo 13.55-14.19.45 juoksin ja kävelin 5 km (24:45). Sauna ja sitten söin ym. Otin 
sukset mukaan, 22.05 Kossilalla ja täällä 23.35.

https://areena.yle.fi/1-4604670


12. päivä (maanantai, 241-89, 79-14)
Nousin klo 9. Helmikuun (I/69) 11 kk kaverit tänään
siviiliin, 7.30-8.15 sulkeista. Sitten 10.45 saakka
eloks:ssa oppitunteja r:n hyökkäyksestä. Klo 13-16
olimme sitten (< -10° C) käytännön harj. Pöykkynen
kierrätti panssaria ja edestak. pion.kenttää ja simputti
ja haukkui (silloin kyllä vitutti). Ruok. jälk.
siisteystark. ja IV j:lta palo sotku ; 1. tuvassa patterilla
syyl. kuivumassa. Siis säästyipä rahat.

13. päivä (tiistai, 240-90, 78-15)
Ensin häly(TV-koulutus)oppitunti, sitten harj. hälytys.
Syömässä ja 12-12.30 pyöriä puhdistamassa. Sitten
asepuhdistus ja sauna, asetarkastus, punkan tuuletus ja syömässä. Klo 18.10-20.00 sotkussa.

14. päivä (keskiviikko, 239-91, 77-16)
Eilen saunalenkki (3 km) hiihtäen, IV:stä joukk:sta olin 3. I Seppänen, II meidän tuvasta Simonen. Ensin 7.30-10.45 
TST:tä (hyökk. R:ssä). Iltapäivällä asekoul. ja käytt.koul. Sitten syömässä, 18.30-20.00 sotkussa.



15. päivä (torstai, 238-92, 76-17)
Ensin -21° C sulkeista 8 saakka. Sitten suunnistuskoul. luokassa ruokailuun asti. Iltapäivällä saimme joukkuekuvat (á
1,50). Sitten asekäsittelyä taas ruokailuun asti. Kirj. kirjeen Schuler’lle. Viime viikolla Earl Schuler’lle ja Penn’lle. Klo 
19.40-20.10 sotkussa.

Pekka, toinen rivi alhaalta, neljäs vasemmalta



16. päivä (perjantai, 237-93, 75-18)
[Tulitikkuaski tallella ]
-21° C. Ilmoittauduin vastaanotolle 4 muun kanssa.
Haluan nimittäin hankkia silmälasit. Toivonen
tuvastamme viimeistä päivää 3:sta vp:ssä. Välimäki tulee
lauant. 10 vrk hiihtoleiriltä. Tulimme vastaanotolle 9.15.
Minulle ilm. myöh. lääkäristä. Iltapäivällä 13-15.30
eloks:ssa, jossa ensiapuopetusta. Sitten 16-17
komppaniapalvelu, jossa tark. hiukset. Klo 18.50-19.50
TV:stä hieno väri-TV-lähetys Tom Jones Show [Klo 18.50-
19.50 ]

17. päivä (lauantai, 236-94, 74-19)
Klo 7.30-10.00 hiihtomarssi (n. 6 km). Päivällä sotkussa.
Siivous ja vasta 17.30 iltalomille. Klo 18.05
sain kyydin Triumphilla Korialle. Siellä
tapasin Tastulan, joka oli menossa 9 vrk
oikeuslomalle Ruotsiin. Pääsimme
Kausalaan Mossella, sieltä 18.40
Amerikanraudalla kotiin. Kotona 19.00.
Saunassa, söin, kahvit ym. Klo 00.25
Kossilassa Kouvolaan. Täällä 1.55.

18. päivä (sunnuntai, 235, 95, 73-20)
Ylös 8.00. Ruokailu ja luin sitten 12
saakka. Sotkussa. Sitten kirje Joyce’lle. Klo
15 ruokailu. TV:tä, 18-19 juoksin n. 10 km,
-9° C, 19.15-20.00 sotkussa.

19. päivä (maanantai, 234-96, 72-21)
Ensin sulkeista, sitten 8.30-9.30 käytt.koulutusta. Sitten eloks:ssa oppitunti
viivytyksestä. Ruokkis, iltapäivällä eloks:ssa suojelukoul.oppitunteja 15.30
saakka. Sitten oppitunti. Illalla kävin sotkussa 19-20. Ostin päivällä Vähälältä
2 B&W valokuvaa (á 50 p).

20. päivä (tiistai, 233-97, 71-22)
Herätys meillä 4.45. Klo 5.30
lähdin Jaatisen ja Airaksisen ( joht.)
kanssa asemalle. Klo 6.00 junalla
Lahteen, jossa 6.55. Suntikset
päällä KSS 2:een.
[Keskussotilassairaala 2 , kuva ]
[Lahden varuskunta ]Siellä n. 7.30.
Siellä odotin n. 9.15 [saakka ]
jolloin pääsin silmälääkäriin. Sitten
söimme. Klo 10.30 pääsimme
lähteen. Saimme litteran 14.20 tai
aikaisempaan junaan. Pojat halus
mennä 11.10 junalla. Minä 11.10

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahden_varuskunta
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Lehtarilla kotiin. Sovimme
15.30 ’treffit’ optiikan eteen.
Kotona söin & kahvit. NGM
Jan 70 oli tullu. Klo 13.50
Kossilalla Kouvolaan. Täällä
vähän jälk. 15. Kävin optikolla
tilaamassa -0,5 lasit. Valtio
maksaa linssit ja 24 mk sangat. Tilasin sangat, joista
maksoin 26 mk väliä. Sain isältä 100 mk [149 € v. 2020 ]
rahaa kotona. Tulimme tänne 15.40. Kävin vaihtamassa
rätit. Sitten varustarkastus. Aamulla muilla oli ollut
suunnist.kert.oppit. & asekäsitt. IV joukk. tällä viikolla
lumenluontivuoro. Olen tästä päivästä ensi tiist. ryhmänjohtajana. Klo
19.30-20.00 sotkussa. Jätin filmin kehitettäväksi ja ostin uuden & 
Sotilaan käsikirjan (á 7 mk). [Annoin sen myöhemmin Ari Korhoselle
tämän mentyä inttiin ]

21. päivä (keskiviikko, 232-98, 70-23)
Ensin tunti sulkeista, -8° C. Sitten oppitunteja (sinko ym.), 11.30-12.10 vk-lomalla, hain optiikasta
lasini & ostin kotelon & aurinkosuojuksen (21 mk yht.), 13-14 oppitunti. Sitten 17 saakka viivytys
TST:tä (olin rjoht.). Lueskelin huomista koetta vasten & söin äidin antamat eväät loppuun. Ensin
oli Saul [Seppo Juhani ], sitten Viitanen [Jari Juhani ], nyt Torni [Heimo ] opp.joht.

22. päivä (torstai, 231-99, 69-24)
Aaamulla viivitysjotos 11 saakka, 13-14 koe puolustuksesta, sitten oppitunti ja 15.15-16.45 suunnistusta 
kasarmialueella, 18-21 sissijotos Ruotsulan tienhaarassa. Pystytimme teltan ja purimme. Hilj. 21.40.

https://vimeo.com/28701483


23. päivä (perjantai, 230-100, 68-25)
Aamulla helppo sissijotos (mm. ½ t tauko) n -5° C. Iltapäivällä sissikoul:ssa, ahkioporukka eksy muista ja taas oli yli 
½ t tako. Pystytimme teltat, muuta emme paljon kerinneet ennen pois lähtöä. Siltala, Turunen, Tanner, Torni ja 
Tirronen jo tänään lomille. Huomenna hiihtokilpailussa olen n:o 5 (yli 16:sta siviilisuksilla hiihtävistä). !8.15-19.10 
sotkussa. Z 21.30.

         Päiväkirja n:o 20

24. päivä (lauantai, 229-101, 67-26)
Klo 7.45 olimme jo radan takana
pellolla. Lähtö klo 8.25 ensimmäisellä. 
Olin n:o 5 (3 hiihtäjää/min). Meitä 16
siviilisuksilla, yht. 155. Välimäki [Pertti
Sakari ] ja Kontturi [Paavo Armas ]
jätti mut isossa mäessä ja samalla
voittaja Ämmälä [Ilkka Sakari ] meni
ohi. Maalissa n. 9.10. Koululla suihku,
suntikset päälle ja klo 12 lomille.
Liftasin, ensin Hilmanilla yhden
kaverin kanssa Kausalaan ja sieltä
kuplalla kotiin klo 13. Hra Paljakka oli
kuulemma kuollut eilen ilm. sydänkohtaukseen. Juoksin 16.50-17.10.30 5 km tiellä.
Saunassa, söin ja 20 nurkilla kävin istumassa Invassa. Kotona katsoin TV:tä. Z 00.10.

25. päivä (sunnuntai, 228-102, 66-27)
Nousin klo 8.55. Kahvit. Klo 14
lähdimme (ei Matti) Lahteen.
Mustassa Kissassa
[Rautatienkatu 21 ] lounas ja
sieltä Nurmelle Paavon
päiville. Sieltä ajoin yksin
kotiin klo 17. Klo on 18.50. 
Klo 20.26 ma:na. Hain äidin ja
isän ja Annen Nurmelta. Isä
aika sahtiseilissä, muuten
kotiin tullessa klo 17 ajelin
vähän ylimääräistä. Klo 22.05
Kossilalla. Täällä 23.30. Olin 8.
hiihtokilpailussa. Ämmälä I
38.16, Välimäki III 40.17,
Simonen [Esko Ilmari ] 7.
Minun aikani 43.05.

26. päivä (maanantai, 227-103, 65-28)
Aamulla ensin sulkeista (-9° C. Sitten elokuvia loppuaamupäivä. Päivällä sotkussa.
Iltapäivä TST:tä (R kärkipartiona), 18.55-20.00 sotkussa. Sain valokuvani (16,65). Välimäki
ja Simonen lähtee huomenna viikon leitille Vekaralle. Välimäki ei oo tullu vielä lomilta.

https://www.ess.fi/paikalliset/715563
http://www.autowiki.fi/index.php/Hillman


          Pekka kolmannessa rivissä 6. oikealta.
27. päivä (tiistai, 226-104, 64-29)
Aamulla ensin sotaharj. Liittyvää, sitten 9-11 TST:tä, helppoa, oli vain
komppanian etenemismuodot. Iltapäivällä saimme kenttäpuvut, sitten
asepuhdistus. Klo 14-14.40 saunassa, sitten haimme pyörät ja
kiinnitimme sukset niihin. Sitten ahkioiden & RA-pakkausten tekoa.
Ennen ruokailua minut määrättiin puhuttelussa lähteen Vekaralle
prikaatin karsintahiihtokilpailuihin. Sitten ruokailu. Sotkussa illalla 18.15-
19.00, sitten jaettiin sissimuonat. Klo 20.00-20.30 Kivistö piti tykkihallissa sotaharj. oppitunnin.

28. päivä (keskiviikko, 225-105, 63-30)
Herätys 6.00. Lähtö n. klo 8.00
sotaharjoitukseen (-10° C), 
myöhemmin pakkasta yli -20° C
reilusti. Mulla tällä viikolla ”Emma”.

Pysähdyimme Utissa. Täällä klo 9.15.
Nyt olen vartiossa, odotamme
ruokailua. Jatkamme sitten
Kaipiaiseen ja Enäjärvelle. Syötyämme
n. 11.30 jatkoimme matkaa,
Kaipiaiseen n. 12.45. Sieltä Enäjärvelle,
jonne jätimme pyörät, pk painoi
pirusti lähdettyämme hiihtäen n. 7 km

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pikakiv%C3%A4%C3%A4ri


matkaa leiripaikkaamme, jossa n. klo 17. Ruokailu
ja teltat pystyyn. Klo 19.00-20.00 olin vartiossa
(parivartio), jolloin makasin koko ajan, 11-12 [23-
24 ] taas vartiossa, teltassa oli kylmä (myös
Pölkkynen).

Matkalla sotaharjoituksiin, ja tauolla paleli

29. päivä (torstai, 224-106, 62-31)
[Oikealla v. 1970 peruskartta, Kouvolasta Kaipiaisiin n. 25 km ]
2.30-3.30 taas vartio ja 6-7
aamulla, istuimme sitten 9
saakka nuotion ääressä. Klo 9
lähdimme hiihtäen, 11.30
luovutin pk:n muiden
kannettavaksi (en enää
jaksanut) ja vasta kotimatkalla
kannoin sitä taas uudelleen.
Hiihdimme ja hiihdimme, 12.30
maissa ensimm. Kosketus
keltaisiin (me sinisiä). Ei paljo
viitsiny rynnäköidä. Pian
uudelleen 2. ja 3. kosketus. Klo
16 maissa aloimme
majoittautumisen, mutta juuri kun olimme saaneet nuotion
palamaan tuli lähtö. Siirryimme n. 3 km toiseen paikkaan, jossa
18 maissa teltat pystyyn & ruokailu. Vireä [Komppaniassa kaksi
Vireää, Reijo Kalevi ja Seppo Juhani ] muuten ryhmänjohtaja 3.
ryhmässämme (TiedJ/Ek sotaharjoituksessa). Illalla 21.30-22.30
vartio ja taas 1.00-2.00. Vartiovuoroni lopulla iskin kirveellä
jalkaani saappaaseen n. 3 cm [leveä ], n. 1 cm [syvä ] haava.
Lääk.mies Tirronen [Markku Henrik ] laittoi laastarin, ei ollut
vielä kipeä, mutta lauantaina, ei tänään, oli.



30. päivä (perjantai, 223-107, 61-32)
Ensin herätys 4.30, mutta lopullisesti vasta 6.30.
Lähdimme ilman reppuja ”sotaretkelle”.
Tuhosimme pari traktoria ja näimme
laskuvarjomiesten (11 kpl) hypyn. Oltuamme n
12 km päässä, sota loppui 11.05. Hiihto takaisin
leirille, jossa 14.30, rankkaa. Siellä söimme ja
16.30 polkupyörillä lähtö Kouvolaan. Täällä 20.00.
Vireä (ei Rjoht.) sipahti (pyörtyi) Tykkimäessä.
Täällä söimme taas pakeista ja öljysimme aseet
ym. Iltahartaus 22.15. Z 22.30.

31. päivä (lauantai, 222-108, 60-33)
Aamulla palvelu alko meillä vasta 8.30,
asepuhdistus, 10.00-10.40 sauna! Ruokailu ja 13-
15 siivous ja 16 ruokailu. Klo 17.05 iltalomalle,
17.40 sain kyydin Mossella Kausalaan, josta pian
yhden toisen sot. kanssa Opelilla kotiin. Täällä klo 18.30. Postia mm. joulukortti Am. Isoäidiltä, LIFE & Newsweeek ja
pari YFU-lehteä. Klo 23.06, ihme ettei paremmin väsytä. Klo 00.15 läksin kotoa. Pääsin ennen Kossilan tuloa liftillä 
yhden pion. Kyydissä, oli Korialle menossa,mutta heitti mut tänne, jossa 1.00. Z 1.15.

Helmikuu

•1. helmikuuta   – Suomen Elokuvasäätiö aloitti toimintansa.
•3. helmikuuta   – Japani liittyi ydinsulkusopimukseen.
•6. helmikuuta   – Hallitus antoi eduskunnalle esityksen teurastuspalkkioiden maksamisesta lypsylehmistä 
maidontuotannon vähentämiseksi.
•6. helmikuuta – Jörn Donnerin kohua herättänyt elokuva Naisenkuvia sai ensi-iltansa.
•13. helmikuuta   – "Black Sabbathin" ensimmäinen albumi Black Sabbath julkaistiin.
•20. helmikuuta   – Eduskunnan sivistysvaliokunta hyväksyi alustavasti mies ja ääni -periaatteen korkeakoulujen 
hallintoon. Opetusministeri Johannes Virolaisen ajama hanke kuitenkin raukesi periaatetta vastustaneiden 
kansanedustajien jarrutuksen vuoksi ennen eduskuntavaaleja.
•22. helmikuuta   – Kalevi Oikarainen voitti 50 kilometrin hiihdon hiihdon MM-kisoissa
•23. helmikuuta   – Rockyhtye Led Zeppelin konsertoi Helsingin Kulttuuritalolla, mikä on yhtyeen ainoa esiintyminen
Suomessa.
•28. helmikuuta   – Turun yliopisto vietti 50-vuotisjuhlaansa.

1. päivä (sunnuntai, 221-109, 59-34)
Klo 8 herätys, 11.05-12.20 kävin R:ssa rautatie- & linja-autoasemalla.
Ostin [Olin töhrinyt pari  kolme sanaa ] ja tuvan pojille luettavaa. Klo
15 ruokailu, 17-18.00 sotkussa. Katsoin TV:tä. Jalkani oli vähän kipeä.
Lauantaina se oli tosi kipeä. Z 21.40.

2. päivä (maanantai, 220-110, 58-35)
Meidän piti lähteä pr. karsintahiihtokilpailuihin Vekaralle (Partanen [Erkki Juhani ] joht:na ym.), mutta emme 
lähteneetkään, -5° C. Ensin tunti sulkeista, sitten suunnistuskertausta (luokka & maasto). Ruokailu, 13-15.30 TST:tä 
(Ryhmä pikatilanteessa), teimme pari nuotiota ; ei muuta. Sitten 3 km kuntolenkki (2 x hautausmaa) Sepposen 
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[Pekka Kalevi ] kanssa
yhtäaikaa. Simonen ja
Välimäki tuli leiriltä. Siltala
[Heikki Johannes ] vielä
sairaalassa, 18.30-19.15
sotkussa. Kirjoitin kortin Middleton’lle.

3. päivä (tiistai, 219-111, 57-36)
Aamulla piti olla suunnistusta, mutta olikin TST:tä ; pari rynnäkköä
ja nuotiolla sitten melkein tunti, koululla 10.15 ja
ulosmenoharjoittelua. Iltapäivällä palv. Alkoi tiistain tapaan klo 12.
Ensin asepuhdistus, saunalenkki, sauna, pyöräpuhd.,
tupatarkastus. Klo 18.10-19.10 sotkussa.

4. päivä (keskiviikko, 218-112, 56-37)

Aamulla ensin R pikatil:ssa. Syöksyminen pion.kentän yli ja sitten nuotiolla taas ½
t, 13-15.30 sovellettua asekäsitelyä pion.kentän lähellä. Rk, Kp, Pk ja sinkoryhmät.
Sitten 3 km kuntojuoksu. Ruokailu ja illalla 18.40-19.30 sotkussa. Otin kai
valokuvan [ Toinen kuva Runebergin päivänä, kuva alla, ensimmäiset silmälasini
päässä ].                             [Paul Cox ]

5. päivä (torstai, 217-113, 55-38)
[On sitä välillä levättäväkin, kuva tuvastamme ]
Ensin pikatilanne TST: eteneminen
pion.kentän yli ja nuotion sytytys ym. pientä.
Klo 13.15 yllättäen punkkatarkastus, mm.
meidän tuvasta muilta paitsi Tornilta [Heimo ]
(Välimäki & Simonen taas leirillä) palo ensi
lomavuoro (ollaan silloin hälyssä). Sitten sama
asekäpistely kuin eilen, koululle klo 16, ei
muuta. Tulenjohtotunti jäi pois, 18.30-18.45
sotkussa, katsoin sitten TV:tä 19.45 saakka.

https://www.hs.fi/radiotelevisio/art-2000002846672.html


 [Värikuva sovelluksen värittämä ]

6. päivä (perjantai, 216-114, 54-39)
Ensin Latvion [Tukikomppanian päällikkö, yliluutnantti ]
ja sitten Kivistön [Kiväärikomppanian päällikkö,
yliluutnantti ] tst – esim. oppitunti eloks:ssa
(Suomussalmi & Suursaari). Piti olla sitten sulkeista ja
käytt.koulutusta, mutta olikin majuri Korjalan TST
oppittunti. Klo 13-14.30 TST:tä. Tähän asti helpoin oli,
vain oppitunti majurin aamup. aiheesta (osa siitä), 15-
16 ammatinval. ylimäär. oppitunti eloks:ssa Sitten
valm. lomalle. Lomalle 17.40: klo 18.20 sain kyydin
Amer. raudalla Kausalaan, josta 18.50 kuorma-autolla
kotiin. Kotona 19.15. Ilta kotona.

7. päivä (lauantai, 215-115, 53-40)



Nousin 7.30. Aamulla 9 maissa kävin parturissa (4,10) ja sitten vein Nastolan Valokuvaamoon filmiä kehitettäväksi. 
Klo 9.50 Lehtarilla Lahteen. Vein kaitafilmin kehitettäväksi ja ostin filminleikkurin ja liimaa (24,30 yht.). Sain valmiin 
filmin. Sitten ostin 3 kirjaa R:sta (The Strumpet City, I Try to Behave Myself [Peg Bracken ] & Here’s  Your O.R.G.Y 
[Ted Mark ]). Klo 11.20 Lehtarilla takaisin. Klo 16.10-16.35 juoksin 5 km (pisti). Sauna, söin. Äiti ja isä kävi Hollolassa
(Alhaset muuttaneet rivitaloon). Olin illan kotona. Z 00.

8. päivä (sunnuntai, 214-116, 52,41)
Nousin 9.30. Kahvit, -9° C. Klo 11.15 lähdin juosten rantaan. Koko Nurmien perhe + Anne lähtivät hiihtäen, äiti ja 
isä autolla. Karhunsillalla tapasin Kaikkosen Paulan, jonka kanssa jutelin. Rannassa otin valokuvia ja 13.35-14.05 
juoksin kotiin, kirkolla tapasin Veksin. Kotona söin & laitoin vaatekomeroon valon. Klo on nyt 19.12. Lähden 22.05 
autolla Kouvolaan. Pääsinkin liftillä Iiron! ja toissalauant. pion. kanssa (Opelilla täällä 22.40). Z 23.15.

 Vas. Paavo Nurmi, oikealla Ellen-äiti Vas. Hugo-isä, Paavo Nurmi, Kaija Nurmi, ...

9. päivä (maanantai, 213-117, 51-42)
Herätys klo 5.00. Pyörien haku, klo 7.45 lähtö Tyrriin TST-varustu päälä. Siellä ensin pk- (15+30) & kk-ammunnat, 
sitten klo11 ruokailu. Sitten singon sisäpiippuammunta, 14-16.30 odotimme ja palelimme. Sitten lähtö kassulle. 
Täällä klo 17.10. Ruokailu ja Siltala oli jo saapunut takaisin. Sotkussa 19.15-19.40. Keitettiin Tirrosen pannulla eka 
kahvit.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Man_from_O.R.G.Y.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peg_Bracken
https://en.wikipedia.org/wiki/Strumpet_City


10. päivä (tiistai, 212-118, 50-43)
Aamulla ensin yks’ koksu piti
eloks:ssa “pastorin” oppitunnin.
Sitten 9.30-10.15 sulkeista (-15° C)
ja sitten ylimäär. kaappitarkastus
(nimi listoille). Iltapäivällä heti klo
12 sauna, sitten asepuhd. Tarkastus,
tuuletus, maj.väl. Huolto, pp-
tarkastus, tupatarkastus. Sotkussa
18.10-19.40, nyt -18° C.

11. päivä (keskiviikko, 211-119,
49-44)
Aamulla -23° C ja siksi asekäsitely
sisällä. Toimin koko ajan käsikranukohteella kouluttajana. Ruokkis ja 13-16.15 majuri Korjala piti eloks:saa 
oppitunteja totaalisesta maanpuolustuksesta ja huollosta. Syömässä ja 18.30 keitin Tirrosen pannulla vedet ja sain 
tältä pullat. TV:stä 19.15-20.10 alppihiihdon MM.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alppihiihdon_maailmanmestaruuskilpailut_1970


  Pullakahvit tuvassa tiistainan 17.2. vas. Markku Henrik Tirronen 

12. päivä (torstai, 210-120, 48-45)
-22° C. Ensin vartiokoulutusta 9.15 saakka
kessun johdolla ja sitten kiersimme
parivartiolenkin ja sitten ½ t sulkeista. Ruokkis.
Asekäsittely taas siirretty sisälle. Olin nyt pk-
kohteen kouluttajana. Klo 16 3 km juoksu.
Välimäki ja Simonen lähti klo 12 Oltermanni-
hiihtoon. [”Oltermannin hiihdolla on pitkät
perinteet. Viestiä välitettiin hiihtäen
ensimmäisen kerran vuonna 1933, minkä
jälkeen sitä on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1951 lähtien. Kilpailun
järjestävät vuosittain Maavoimien joukko-osastot eri puolilla Suomea.” ]
[Tulokset Kaartilainen, s. 15 ] Puolikurssijuhla siirretty perj:sta maan:hin.
Kirjoitin kirjeen kotiin. Sotkussa 18.10-19.00.

13. päivä (perjantai, 209-121, 47-46)
-22° C. Aamulla ensin asekäsittelykoe [kp (töppäsin lippaan täytössä), pk, rk, singosta kysymyksiä].
Iltapäivällä 13-14 TST-oppitunti tied.partion toiminnasta, 14-16.20 tied.TST, jossa jok. ryhmällä
oma tehtävä. Tannerin [Markku Juhani ] ryhmä kävi Tervasmäellä. [Ylikersantti ] Pölkkynen autolla
sillan alla tapasi meidät ja uhkasi hälyllä. Torni [Heimo ] lomalle ainoana tuvasta (+Välimäki &
Simonen). Sotkussa 18.10-18.40. Sitten Tom Jones show väreissä [Klo 18..45-19.45 ].

14. päivä (lauantai, 208-122, 46-47)
-15° C. Ylös jo klo 5.00. Päivällä pakkasta vain -10° C. Klo 7 maissa lähtö. Ylimäär. painona
talamiina. Kyllä alussa meinasin sipata ennen miinan reppuun laittoa. Koululle klo 10.00, 15 p:n
päiväraha 18,00 mk. Siivous 13-15. Siltala muuten lomalle. Välimäki ja Simonen Oltermannista

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Kaartilainen.pdf


tak. Klo 18.00, lähtivät lomille. Prikaati oli 3. (Rakuuna 1. jääkärit 2.).
Pojilla tiedossa 5 vrk loma. Sotkussa 17.30-18.00. Klo on nyt 18.45. Z
23.10.

15. päivä (sunnuntai, 207-123, 45-48)
-10° C. Herätys 8.00. MM 30 km
hiihdossa Tsekkoslovakiassa
suomalaisia ei 10 parhaan joukossa.
Klo 12.50 vääpelin luvalla lähdin
lenkille. Kävin Kuusankoskella
Kymijoen sillalla, n. 5,5 km täältä.
Menin sinne 30 min:ssa. Tulin tak. 25
min:ssa. Yht. 55 min. Satoi lunta, ja -
7° . Katsoin TV:tä. Klo 15 ruokailu,
16.30-17.00 5. eli meidän hälyryhmä lumitöissä. Illalla Tirrosen
pannnulla teet ja kahvit. Z 21.30.

[Thank you ]
[Hey there
lonely girl ]
[Bridge over
troubled water ]

[Love grows ]
[Leavin’ on a jet
plane ]
[Reflections of
my life ]
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16. päivä (maanantai, 206-124, 44-49)
-20° C. Aamulla ennen palveluksen alkua
majuri [Esko Korjala ]luetteli pihalla ens.
korpin jämän saaneet (kai 32 kpl), IV:stä
Susi [Raimo Olavi ], Viikari [Seppo Juhani
], Viitanen [Jari Juhani ] ja mä. Kovin
tähänastisista sulkeisista. Sitten
Taistelijan oppaan vähän kelju koe. Sitten
käytt.koulutus. Tänään ”mopot” astuu
palvelukseen. Ruokkiksella hain jämät
toimistosta, 13-15 TST:tä ; helppo j puolustusjuttu, olin
väliaik. r.joht. Tanner saa kuvata tällä viikolla kurssijulkaisua
varten, 18.30-20.30 puolikurssijuhla sotkussa, mukana
[Karjalan prikaatin komentaja eversti Sakari ] Rusama ja
Bäckmann myös. Saul [Seppo Juhani ] ja Pöyry [Kari Veikko ]
lauloivat hyvin bändissä. Mukana myös käpistelykilpailu,
jonka Itänen [Rauno Uolevi ] voitti ym. ajanvietettä. Sotku
tarjosi kahvit. Tänään iltalomat 24 saakka, 20.45 meidät
käsketiin [kersantti ] Sirenille ilmoittautumaan. Onnittelut ja
sain toiset ilmaiset jämät suntistakkiin. Z 21.50.

17. päivä (tiistai, 205-125, 43-50)  [George Blake ]
-18° C. Ensin Sirenin johdolla j.
Hyökkäys TST, ruokkis ja 12 alkaen
ensin asepuhdistus, sitten
suksitarkastus, punkkasulkeinen,
asetarkastus, saunalenkki ja 15.20-
16.00 sauna. Sotku kiinni, siellä
alokkaiden tulojuhla. Tanner kävi sotkuautolla.

18. päivä (keskiviikko, 204-126, 42-51)
-23° C. Aamulla valvoja Pölkkynen
määräri IV j. korpit tiskiin, koska
emme olleet ilmoittautuneet +
Viikari, Viitanen, Susi. Tiskasin 7.30
saakka. Vasta 7.50 lähdimme
hiihteleen muiden perään.
Löysimme muut ja hyökkäys oli
käynnissä. Sen loputtua ½ t tauko
ja koululle lähtö, täällä 10.15.
Iltapäivällä käskynantoharj.
peruutettu pakkasen takia. Olikin
asekäpistelyä. Klo 16 3 km
kuntolenkki. Sain kokeista keskinkertaisen k.a. 6 ½ (TST 7 ½, huolto 5
½). En saanut [yli]kers. Koskelta lupaa lähteä aik. iltalomille. Tarjosin
ruokkiksella sotkussa koko tuvalle (-Tanner) kahvit. Välimäki ja Simonen
kilpailuissa. Myös Tikkaselle [Veijo Antero ] kahvit vedosta (Löin vetoa
korpin jämistä), 17.30 ylikers. Koski käski huoneeseensa ja sanoi, että
saankin lähteä (Jjoht. oli sanonut, että olen hyvä kaveri). Ensin liftillä

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


vajaa km Kuusankosken tienhaaraan. Sieltä heti rekalla klo 18 yhden toisen kaverin kanssa kotiin, jossa 18.45. 
Matin vanhoja koulukvereita oli meillä käymässä (Uusimaan Paula). Matti oli voittanut veikkauksessa 840 mk [1250
€ v. 2020 ], 11 oikein. Kotona kahvit & luin postin, 22.05 Kossilalla litteralla tänne. Täällä 23.25. Z 23.40.

19. päivä (torstai, 203-127, 41-52)
-20° C. Aamulla vartiokoul. Ensin vänrikki Virtakosken
oppitunti tykkihallissa. Sitten harjoittelimme ulkona &
sisällä vartion vaihtoa. Suomi vasta 7. MM 4x10 km
hiihdossa. 13-16.30 TST:tä. Ensin hyökättiin
päärynäkumpareelle. Sitten ”häkäpärstät” päällä n. kilometri. Sotkussa 18.40-19.10.



20. päivä (perjantai, 202-128, 40-53)
-20° C. Keskiviikkoaamusta herätys
ollut 5.50 koska joku oli valittanut
aamukiirettä. Ensin sulkeista, sitten
käytt.koulutusta. Sitten piti lähteä
uimaan, mutta se peruutettiin. Sen
sijaan oli kenkien kiillotusta.
Ruokkis. Naisten MM-viestissä
Suomi III, 13-16.15 j. reservissä TST,
helppoa. Mun nimeni oli ilmestynyt
hälylistaan. Olen anonut lomaa (ei
kyllä lomavuoroa) ja sekös keljutti.
Turunen, Simonen, Välimäki ja
Tanner syylomille. Sotkussa 18.10-
19.55. Ostin II ampumamerkin (1 mk)
[kuva ] ja 3. joukko-os. tunnusta (á 60
p).

21. päivä (lauantai, 201-129, 39-54)
-21° C. 8.15 IV joukkueella yhteislähtö
hiihtokilpailussa., 10 km. Olin
Ämmälän jälkeen II meidän j:ssa ajalla
46.03 eli n. 4 min huonommin kuin
viime kerralla, sukset eivät luistaneet ollenkaan. Loma-
anomukseni oli hyväksyttykin. Lomille klo 12. Liftasin kauan.
Pääsin sitten vihdoin Taunuksella Korialle ja sieltä Volvolla
Kausalaan, jossa 13.30. Sieltä klo 13.50 hyppäsin kotkalaiseen
[Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy ]  ja kotona 14.20 (mk 1.70).
Amerikan joulupaketti oli jo tulltu. Siellä alpaca-villatakki [sininen
], pienois chess set ja cribbage-lauta. Join kahvit, 17.25.00-
17.45.00 juoksin 5 km, 20-21.15 olin Invassa kirkolla. Z 23.30. Iiro
tulit ½ kurssilomalle torstaina.



22. päivä (sunnuntai, 200-130, 38-55)
Nousin klo 7.50, 12 maissa kävin 2 kertaa Erstaan koululla, vein
Annen (Tuuren kanssa) soittokilpailuihin (oli 6:sta 2.) ja myöh. rva
Nurmen ja äidin. MM 50 km:n hiihdossa Suomelle kultaa Kalevi
Oikaraisen voimin (11:sta hetkellä), -10° C. Klo on 14.48. Iiro kävi
täällä n. 16-18. Äiti ja isä kävi Hollolassa & katsomassa rva Moijasta
sairaalassa. Kirjeet Sara-aholle ja Sandström’lle. Klo 22.05 Kossilalla
Iiron kanssa lomilta. Täällä 23.25.  Z 00.00. Olin la hiihtokilpailuissa
3. ajalla 46.03. I Ämmälä 42.00, II Rasi 45.49. [Mitali kuvassa ]



23. päivä (maanantai, 199-131, 37-56)
 -18° C. Aamulla ensin suksisulkeista. Sitten
eloks:ssa Pölkkysen oppitunteja miinoista
ruokkikseen saaakka. 13-15.15 käskynanto TST
käskynantouralla. Vain yks’ rynnäkkö. Klo 16 3 km
kuntojuoksu. Sotkussa 18.15-18.45. Klo 19.35
lähdimme kirkkoon. Kirkossa mulla harv. haikea
tunnelma 20-21. Z 21.30.

24. päivä (tiistai, 198-132, 36-57)
-10° C. Herätys 5.45. Klo 7.10 lähtö 35-40 km
hiihtomarssille (kivääri & repussa villapaita). 



Käyrälammella I, Utissa II jne. tauko tunnin väliajoin. Valkealan kirkolla ruokailu. Täällä 13.10. Asepuhd. ja sitten 
tauko 15.45 alk. sauna. Ennen ruokailua  -4° C. Illalla sotkussa 18.10-19.10.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkeala
https://fi.wikipedia.org/wiki/Utti
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4yr%C3%A4lampi_(Kouvola)


25. päivä (keskiviikko, 197-133, 35-58)
[Kuva kotona, varmaan lähdössä kassulle ]
Siltala 23.30 yöllä sairaalaaan korvasäryn
vuoksi. -1° C. Herätys 5.30. Pyörien haku.
Klo 7.40 Tyrriin lähtö kevyt TST-varustus &
rynnäri. Siellä ensin 10+10 ammunta
[luutnantti ] Mökkösen johdolla. Sitten
ruokailu ja klo 12-14 rk-ammunta 5+10.
Sain tulokseksi 84. Kassulle tulo klo 15.05.
Asepuhd. ym. pientä, ruokailu ja 18.20-
19.15 sotkussa.

26. päivä (torstai, 196-134, 34-59)
-5° C. Aamulla ensin suksisulkeista, sitten
2 Pölkkysen oppituntia tykkihallissa
räjähdysaineista ym. Iltapäivällä eritt.
helppo viivytys-TST, koululla 15.20. Klo 16
Mökkösen oppitunti eloks:ssa
maanpuolustuksesta. Siltala sairaalasta (3
vp). Illalla valvoja Pölkmanni siivotuttu
koko koulun.

27. päivä (perjantai, 195-135, 33-60)
-14° C. Iltapäivän TST (käskynanto) oli
siirretty aamuksi. Olin harj:ssa j.joht:na
annellen (lukien) käskyjä. Ruokkiksella
vaihdoin rättiksellä saappaat & 
suntishousut. 13-16.10 majurin oppitunteja
eloks:ssa pr, pat, k:na ym. kokoonpanoista
ym. Sitten lauluharj. sulkeista 20 min ja
sitten ruokailu. Välimäki, Torni & Tirronen
(lainasin 5 mk) lomille. Elvis show TV:stä
18.45-19.45. Apollo 12 miehistö Suomessa
käymässä.

28. päivä (lauantai, 194-136, 32-61)
-18° C. Herätys 5.30. Klo 7.00-9.00 n. 10 km
marssi vain kevyt TST mukana. Kivistö johti
päivärahan maksun, korpit saa 5 p enemmän
kuin muut. Oppilaskunnan jäsenmaksu 2,50.
Lomille klo 11.45. Pääsin hyvin liftillä yhden
perheen Taunuksella ja kotona jo 12.35. Isä
oli ostanut n. 300 mk:n [447 € v. 2020 ]
hintaisen CABIN-merkkisen projektorin
[kuva ]. Toinen filmi myös kehitetty, osa siitä
piloilla (siksi ylimäär. ilmainen filmi). Alhaset
meille klo 15 jälk. Klo 16.55-17.14.45 (19:45)
juoksin 5 km. Saunassa ja klo 18.30
kotkalaisella Annen, Seijan ja Kari-Matin



kanssa kisoihin. Siellä sirpaleohjelma, iltamäenlasku ja hieno ilotulitus, joka
loppui 21.35. Klo 22.20 kotona. Näytin kuvat muille ja Masakin jo kotona.
Kahvit ja nukkuun klo 00.10.

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/hiihtomuseo/tietopankki/tulospalvelu/salpausselaen-kisat/salpausselaen-hiihdot-1970/

