
Päiväkirja 1970 Osa 2 
1.3.-30.4.

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

           Maaliskuu

•1. maaliskuuta   – Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö jaettiin kahtia liikenneministeriöksi ja 
työvoimaministeriöksi. Samalla aloitti toimintansa valtiovarainministeriön alainen verohallitus.
•1. maaliskuuta – Islanti liittyi Euroopan vapaakauppajärjestön täysjäseneksi.
•5. maaliskuuta   – Ydinsulkusopimus astui voimaan.
•7. maaliskuuta   – Meksikossa ja USA:n itärannikolla oli täydellinen auringonpimennys.
•11. maaliskuuta - Aku Ankan taskukirjan numero 1 ilmestyi.
•16. maaliskuuta   – Suomessa käytiin eduskuntavaalit, joiden suurimmaksi voittajaksi nousi Veikko Vennamon 
johtama Suomen Maaseudun Puolue 17 lisäpaikalla. Myös Kokoomus lisäsi paikkalukuaan 11:llä. Niin sanotut 
kansanrintamapuolueet kokivat tappion; TPSL putosi eduskunnasta. Uutena puolueena eduskuntaan nousi Suomen
Kristillinen Liitto.
•17. maaliskuuta   – Yhdysvaltain armeija asetti 14 upseeria syytteeseen My Lain joukkomurhaa koskeneiden tietojen 
salaamisesta.
•18. maaliskuuta   – Kenraali Lon Nol syöksi vallasta Norodom Sihanoukin Kambodžassa.
•20. maaliskuuta   – Kirjailija ja kriitikko Tuomas Anhava, elokuvaohjaaja Risto Jarva ja keramiikkataiteilija Kyllikki 
Salmenhaara nimitettiin Suomen ensimmäisiksi taiteilijaprofessoreiksi.
•21. maaliskuuta   – Eurovision laulukilpailu järjestettiin Amsterdamissa Alankomaissa. Irlannin edustaja Dana voitti 
kappaleella "All Kinds of Everything".
•31. maaliskuuta   – Sissiryhmä kaappasi Länsi-Saksan Guatemalan-suurlähettilään kreivi Karl von Spretin 
Guatemalan pääkaupungissa Guetamalassa. Sissit vaativat 17 poliittisen vangin vapauttamista kolmen vuorokauden
sisällä, mihin maan hallitus ei suostunut.

1. päivä (sunnuntai, 193-137, 31-62)
Nousin 7.30. Klo 9.30 lähdimme
Alhasten kanssa pilvipoutasella säällä
kisoihin. Siellä ensin eksyimme Alhasista
ruuhkassa. Tapasimme sitten sattumalta
kisapaikalla. Hatunen voitti 50 km,
Oikarainen II, Tyldum (Norja) III.
[Kuvasin kaitafilmille, kamera pyöri välillä kankeasti, eli nopeutettuna
osin näkyy, suurenna näytölle tarvittaessa ] Olimme kotona 12.35.
Seija tuli meille vielä yhdeksi yöksi. Söimme ja siinä se ilta menikin,
pakkasta -5° C klo 22.05 Kossilalla lähtiessäni. Z 23.50.

2. päivä (maanantai, 192-138, 30-63)
-6° C. Ensin tiskasin 3. kerran RaUK:ssa. Sitten sulkeista, Mökkäsen ja
Pölkkysen oppitunnit pst:stä eloks:ssa, 13-15.45 lumipyryssä
pion.kentällä pst-koulutuksessa. Helppo, kirje Sara-aholta. Minut
valittu 5 muun kanssa ensi lauantaiksi klo 14 johonkin
puulaakihiihtoon. Sotkussa ennen klo 19.
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3. päivä (tiistai, 191-138, 29-64)
-5° C. Toivonen heräsi jo
5.30. Se lähti eräiden
muiden kanssa Tyrriin
rästiammuntoihin. Meillä
muilla aamupäivä
räjähdysainekoulutusta
pioneerikentällä.
Räjäytimme puun, nalleja
ja routapanoksia. Koululla
klo 10, klo 12 ensin
tuuletus, sitten asepuhd. 
& tark. Sauna.
Pyörätarkastus 15.15.
Sitten suntikset päällä
iltaista avioliittokoulua
varten sotkussa klo 19. Tupatarkastus klo 16, 18-20.30 sotkussa. Siellä klo 19 yks’ tohtori
L:rannasta piti avioliittokoulua, aika pätevä. Lähdin väliajalla pois. Iltatoimet vapaat.

4. päivä (keskiviikko, 190-140, 28-65)
-5° C. Aamulla ensin oppitunteja radioista, puhelimista ym:sta. Iltapäivällä krh:sta oppitunteja
ja kentällä kevyen krh:n ja raskaan krh:n käsittelyä. Helppo päivä. Illalla iltalomalla olleelle
Välimäelle jekkuja.
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5. päivä (torstai, 189-141, 27-66)
-4° C. Aamulla alkoi kuntokilpailu. Lähdimme 7
ryhmissä n. 3-4 min väliajoin. N:oni 67 (yht. 204).
Lähdin 8.30 maissa. Ensin täällä asekäsittely. Sitten
alkoi 12-13 km hiihtosuunnistusosa (7 rastia), 1.
rastilla sinkotäht.kysymys, 2:lla kiv. jyvän siirtoa,
3:lla erään etäisen talon koordinaatit, 6:lla krh:den
tehokk. amp. et. 5:llä sen paikan koordinaatit, 4:ssa
??, 6-7:ään pikataival (aika kaks.kert.). Koululla n.
11.30. Söin ja 12.10-12.30
sotkussa, sitten nukuin 15.30
saakka. Ruokailu klo 17. Eipä
tullut paljon pingotettua
kilpailuissa. Sotkussa en ollut,
luin kokeita varten.
[Voitto kuitenkin tuli, kultamitali
ohessa ]

6. päivä (perjantai, 188-142,
26-67)
- 1° C. Ensin suksisulkeista.
Sitten tukiasekoe (kohtal.
Meni). Sitten 10.15-11.30
näytössulkeinen. Joku ruotsal.
kenraali kävi katsomassa
Bäckmanin ja Rusaman
kanssa. Ruokailu 11.45.
Palvelus alkoi 13.30 TST:n merkeissä ahkiot
mukana. Oli suojakeli eka kerran suksilla
ollessamme. Pystytimme päärynäkumpareelle teltat
ja eipä Kalle juuri muuta teettänyt. Koululle 16.45.
Ylil. Kivistö ilmoitti, että toimin maan. lähtien kiv.k:n
opp.vääp:nä. Ensimmäinen oli Susi, sitten Jäykkä, Kämäri, Rasi ja nyt siis minä. Klo 18.20 lähtö
marssien Kouvolan teatteriin Kuntotalolle, jossa klo 19-22 oli ”Viulunsoittaja   katolla  ”. Täällä
22.30. Z 23.05.
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7. päivä (lauantai, 187-143, 25-68)
- 1° C. Klo on nyt 18.32 ja suoraan sanoen
hatuttaa ankarasti. Aamulla sain tietää, että olen
sotaharj. 3 1:een varajoht. ja että opp. Heikkilä
(RUK) toimii j.joht:na. Pölkkynen tietysti myös
mukana. Sain tietää sen jälkeen kun minut oli
määrätty vartioon yhtenä korpraalina (vartiop. 1
yhdessä Haikosen [Reino Tapani ] ja Raunion [Ari
Erkki ] kanssa), että olin voittanut
kuntokilpailun n. 10 min marginaalilla
seuraavaan. Kapiaiset onnitteli. Aamulla
sotaharj. varustuksen kuntoonlaittoa.
Rasvasin sukset (+2° C) ja lähdin 12.45
Simosen ja Välimäen kanssa
puulaakihiihdon lähtöpaikalle (6 x 5 km).
I hiihti Välimäki, II Simonen, III mä, IV
Rasi, V Kontturi, VI Miettinen. Tulin tak.
(n. 4 km matkaa) heti hiihdettyäni, ei
yhtään luistyanu (2 meni ohi), aikani n.
25.50. Koululla 15.35. Syömässä. Kirjoitin
kotiin ja 17.15-18.10 sotkussa. Vartio
alkaa klo 21 (loppuu klo 21).



8. päivä (sunnuntai, 186-144, 24-69)
KLO ON NYT 13.07 PÄÄVARTIOSSA. Eilen illalla sotkusta tultua
saimme kp:t. Kouluvartioaliups. Liukkonen vaihdon johtaja.
Vartiop. 1 (Mä, Haikonen ja Raunio), Nallimonttu (Jokela, Ketola,
Andersson). Vartiop? 20,50, klo 21-23 olin jo vartiossa. Ei ihmeitä
tapahtunut. Nukuin, 3-5 taas vartio (3 autoa, 1 siviili, 3
varusmiestä). N. 120 kertaa L-kirjain edestakaisin. Nukuin, 8.30
ruokailu. Laatta [Ismo Valdemar ] muuten lähettinä. 9-11 melko
joutuisa vartio, ? oli jotkut hiihtokilpailutkin.
KLO 14.32 TI:NA 10.3. Klo 15-17 vartio kovassa lumipyryssä.
Loikoilin ja vartio vaihtui klo 21. Z 22.05.

9. päivä (maanantai, 185-145, 23-70)
- 2° C. Herätys meillä 4.30 uutena vääpelinä. Pyörien haku ja
ruokailu 6.15. Heikkilä RUK:sta j.joht. ja 8.00 lähdimme polkeen
(sukset meni autossa) Utin (näin Sunin ja ? 3 k. väliaik:sti Utissa)
ja Sippolan ym. kautta (mm. Metsäkylä)
sotaharj. maastoon. Klo 11 maissa ruokailimme n. 15 km Utista
ollessamme. Klo 14 n. 45 km pyörämatka päättyi ja saimme n. 10



km autokyydin paikalle, jossa nytkin olemme.. Olimme saaneet teltat
pystyyn ym. kun klo 17 RUK tuli ja hyökkäsi asemiimme ja meidän täytyi
siirtyä 200 m taaksepäin. Olin tiedusteluretkellä (n. 1 km) ja klo 20-22
maissa Välimäen ja Väistön kanssa pidemmällä yhteydenottoretkellä,
mutta ryhmä, joka meidät piti tavata, ei ollutkaan siellä. Täällä
rokkaruokailu ja sitten torkuin ja nukuin aina 7 saakka.

10. päivä (tiistai, 184-146, 22-71)            [Jane Fonda ]
Klo 7 lähtö (reput jäi tänne) hyökkäysjotokselle, joka oli helppo. Ei käyty
kaukanakaan. Klo 12 takaisin komentopaikalle, jossa mannapuuroruokailu
ja sieltä tänne (teltta oli purettu). Täällä Rusama (pr. kom.) kävi
tarkastuksella ja moitti poteroita. Niitä olemme tässä sitten kunnostelleet. Ilmat on
ollu parhaita mitä talvisotaharjoitukseen voi toivoa (pieni pakkanen). Ei oo
pahemmin päässy hatuttamaan.
KLO ON 10.11 KE:NA 11.3. Eilen illalla haimme ruokaa 17.30 kom.teltalta.
Pataljoonasoppa oli hyvää. Illalla lisää asemien kaivuuta, teltta pystyyn ja siinä
sitten yritettiin nukkua. Pari kertaa oli hälytys vartiomiesten avatessa tulen. Klo
2.00-2.40 kävin Suomalaisen ja Tannerin kanssa pienellä tiedusteluretkellä.

11. päivä (keskiviikko, 183-147, 21-72)
Viiden maissa hälytys. Nousin 6.30 keittään kaakaota ja syömään. Aamupäivä on
ollu koko lailla helppoa. Toivottavasti jatkuu samanlaisena. Aamupäivä siis helppoa.
Tuli syötyä hyvin. 17.30-18.30 Välimaan ja Sinisalon kanssa partioreisulla. Sitten
söimme pataljoonasoppaa. Sitten tuli käsky purkaa teltta ja klo 19 oli lähtö.
Välimäki ja Sinisalo jäi ahkion ? Tanner alkoi valittaa väsymystään. Yksi hyökkäys
yhdelle mäelle ja hiljaista etenemistä. Klo 22.45-23.15 nuotiotauko, jolloin Tanneria
lähdettiin viemään sairaalaan.

12. päivä (torstai, 182-148, 20-73)
Yöllä koukkailtiin, paleltiin ja väsytti. Morsiusmäen
luona olin pienellä partiolla 2 miehen kanssa, mentiin
vihollisen linjasta läpi tunnussanalla “sinkopartio” ja
otettiin yhteyttä osasto Ropoon. Sielt siirryimme
puutarhurikoulun luo, panssarit jyrisi ja me väijytimme,
olimme sitten komentopaikan luona pari tuntia ja 5-6
hiihdimme ilman kosketuksen saantia ja sitten
seisoimme 7:ään saakka ja silloin sota loppui.
Hiihdimme Metsäkylään johonkin sahalle, jossa
velliruokailu ja kun se oli ohi klo 9 siirryimme paikalle,
jonne pyörämme oli viety, josta 10.25 lähtö uuden
Haminan tien kautta (40 km) Kouvolaan, toimin
jälkipään valvojana, +5° C Kouvolassa. Kouvolassa
13.30. Huoltoa ja ruokailun jälkeen klo 18 hoitotunnille
koko tupa määrätty koska Tannerissa oli todettu
aivokalvontulehdus ja meidät oli määrätty karanteeniin
5:ksi vuorokaudeksi. Soitin kotiin ja ilmoitin siitä 2
mk:lla (7 min).

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


13. päivä (perjantai, 181-149, 19-74)
- 5° C. Nousin 5.25. Aamulla rättitarkastus, mutta I j + IV
j:sta minä ja 4 muuta (iltapäivällä 5 muuta) päästiin luistaan,
koska meidät määrättiin tekeen pion.kentälle mallipoteroita
iltapäivän näytösharj. varten KarPr:n henkilökunnalle.
Hoitotunnilla & sotkussa klo 12 ottamassa sulfatabletit. Klo
12.30-14.00 näytösharj. Olimme sinkoryhmä. Kävin kysymässä
Kivistöltä miten äänioikeuteni käy. Majuri soitti jhnkn ja sanoi Ei!
Päivärahat (15 vrk) 18 mk 75 p [28 € v. 2020 ]. Sitten klo 15
Kivistö ilmoitti, että pääsemmekin lomalle. Asepuh. Ja tupatatark.
Ruokailu ja sitä ennen majurin puhuttelussa ilmoittaessani
koulua käsi päähineessä ; ei tosin päähinettä. [Olikohan tämä
kerta kun minua myös kehoitettiin puhumaan hieman
hitaammin, Termosten ’perisynti’, vai onko karjalaisuutta ]. Klo
17.55 lomille. Klo 18.10 Kossilassa. Kotona kahvit, klo on nyt
22.40. Z 22.45.

14. päivä (lauantai, 180-150, 18-75)
Nousin 6.55. Klo 8.10 Lehtarilla Lahteen.
Riihelästä ostin 63 mk
helmiäisvalkokantaan, varalampun
projektoriin & tyhjän kelan (yht. mk 95,00)
[Kuitissa väärä päivämäärä ]. Sitten ostin
mm. 15 mk piirretyn B&W filmin “Pierre



Bear”. Klo 10.05 Kossilassa kotiin. Kävin
sitten partirissa  & valokuvaamossa. Klo 19
jälk. saunassa: Söimme klo 17. Klo 19.45-
20.45 Invassa & Kukkasen ovella. Z 23.50.

15. päivä (sunnuntai, 179-151, 17-76)
- 3° C. Nousin 8.10. Kahvit. Klo 14.45 kävin
lumipyryssä äänestämässä
eduskuntavaaleissa vanhalla kansakoululla
(Kok Jouko Rangell n:o 67). Sitten kävin
pyörällä mökillä. Täällä 15.25. Katsoin TV:tä,
lueskelin ja söin ja söin. Loma meillä 7
saakka puulaakihiihtojen ansiosta, mutta klo
22.00 tien varteen jutteleen Iiron & Salmisen
Sepen (RUK) ja viestimiehen kanssa.
Pääsimme 3:staan (Sepellä ”transportti”)
liftillä Kausalaan ja sieltä edelleen Iiron
tuttava ratsumiehen autolla eteenpäin.
Vievät minut K:laan saakka. Täällä 22.40. Z
23.20. Iiro ylennetty.



16. päivä (maanantai, 178-152, 16-77)
- 3° C. Ylös 5.25. Ensin rankka Kivistön sulkeinen. Maksoin kurssipuukostani (19.50). Hikiristin (3 mk 50 p) maksoin 
perj:na. Syrjälä [Juho Tapio ] tak. komppaniaan, 8.50-10.30 eloks:ssa Korjalan ja Kivistön oppitunnit. Hoitotunnilla 
ottamassa viimeisen sulfan. Sitten manttelitarkastus ja 13-15.30 helppo TST Lassin aukean pellon lähellä. Aamulla II 
korpiksi ylennys (nyt n. ½ korppeja). Klo 16.00 3 km kuntolenkki. 18.15-18.45 sotkussa. Ennen ruokailua RUK:n 
ehdokkaiden luettelo (olin mukana)

17. päivä (tiistai, 177-153, 15-78)
- 8° C. Aamulla en osallistunut asekäsittelyyn, koska olin Kouvolan
varuskunnan viestihiihtomestaruuskilpailuin määrätty. Välimäki ja Simonen,
Rasi, Miettinenja Kontturi oli RaUK:n 1 j. Minä II j: osana. Hiihdin I:nä, lähtö
klo 9.00 tähän 5 x 5 km kilpailuun, jonka 1 K voitti, II RauK I j. III Viesti K.
Mukana 18 joukkuetta. Olin 1:ssä vaihdossa 9. Koululla suihku ja ruokailu
11.00. Klo 13.00 Bäckman jakoi kentällä palkinnot. Sitten ei iltapäivällä juuri
muuta kun pyörien haku ja Pahkajärven reissun varusteiden kuntoon laittoa.
Turusella, Tornilla ja Tirrosella ei vielä jämiä.

18. päivä (keskiviikko, 176-154. 14-79)
± 0° C. Nousin 5.15. Muut 5.30. Klo 7.10-10.10 Pahkajärvelle ajo Tuohikotin ja Kääpälän kautta., n. 45 km.
KLO ON 1.35 to:na kipinässä. Tiistai-iltana sotkussa 18.10-19.15. Klo 7 koululla polkupyörillä lähtö tänne 
Pahkajärvelle (vähän Vekaralta eteenpäin) Mikkelin teitä Tuohikottiin saakka
(32 km), jolloin myös kers. Siren huomasi, että teltta-ahkiot (4 j:n) jääneet
koululle (opp.joht. Tikkanen vastaanotolla). Täällä 10.15. Ruokailu ja 13
maissa sukset mukana kuorma-autokuljetus TST-ammuntapaikalle. Siellä
puolustus kova-ammunta TST (mulla kk ja 40 ptr). Sitten ammuimme singon
kovilla, joista vain räj.aine puuttui ; aika lojaus. Takaisin n. 2 km hiihtäen ja n. 1
½ t päästä rokkaruokailu ja 19.30 alkoi pimeä TST-näytös, jossa olin katselijana.
Aika komea valonäytelmä. Sitten klo 20 lähtö tak, muut hiihtäen, mutta osa 4
j:sta mm. minä autolla. Laitoimme tulleet teltat pystyyn. Klo 21.30 Kivistön
juttusilla Karjala-talossa [Peruskorjaus v. 2017 ]. Laadin K:n kipinälistat ja klo
22.05 vein ne Kivistölle. Z 22.40. Klo 1.00-2.00 olin kipinässä.



19. päivä (torstai, 175-155, 13-80)

Herätys klo 6. Aamutee ja 7-8 marssimme sukset mukana yhden
kessun johdolla n. 5 km Loinin aukeiden ampumapaikalle, jossa
poljimme uudet urat ryhmän hyökkäystä varten, välillä n. 11-12
söimme mannavelliä ja n. klo 15 odottelun jälkeen oli meidän vuoro,
mulla taas kk, joka ei oikein pelannu, mutta onneksi ltn Korpela
avusti. Klo 16.20-16.40 k-autokuljetus takaisin, ruokailu, 18-19.45
sotkussa, sitten kipinälistojen laatiminen jne, 21-6 nukuin.



20. päivä (perjantai, 174-156, 12-81)
Klo 6.30 jo meidän ryhmällä & 4 r lähtö AUP:n kautta alik. Majasen
kanssa k-autolla Loinin aukealle, siellä j-hyökkäysurien polkeminen.
Kivistä syytti ”hieromisesta”. Klo 11 IV j. näytti ”Sakarille” j-
hyökkäyksen, mulla kk. Ruokailu ja klo 13 ltn Lehtisen johdolla me ja
ja II j. lähdimme marssien leirille. Välillä heitimme yhdellä mäellä
kovia kranuja. Leirillä klo 15. Ruokailun jälkeen sotkussa ja 19-21
hengellinen juhla mukana kts-ohjelmaa. Sitten ilmainen
kahvitarjoilu. Z 23.

21. päivä (lauantai, 173-157, 11-82)
Herätys klo 5. Meidän teltta nousi jo 4.30. Ruokailu ja 6.50 lähtö
Kouvolaan. Siellä 9.45. Huoltotoimenpiteet ja lomalle klo 14. Klo
14.45-15.55. Kossilassa sukset kotiin
tuoden. Klo 17-19 ajoimme koko perhe
(ajoin) Kiloon Pentin-päiville. Saunassa,
söimme jne, klo 20.52 junassa Karan kanssa
kaupunkiin. Siellä 3 ½ Aata yhdessä
Pohjantuulessa. Sieltä 00.05 autolla
takaisin. Z 1.05 Tepun puolen sohvalle.

22. päivä (sunnuntai, 172-158, 10-83)
Ylös 8.10. Kahvit molemmilla puolilla ;
kaitafilmasin [Ei tainnut onnistua kun ei tallella ] ja söimme. Klo
14.45 lähdimme, kotona klo 17. Klo on nyt 19.55. Klo 21.50-
22.45 erään viestimiehen kyydissä liftillä tänne, Maksoin
markan kyytimaksua. Z 23.05.

23. päivä (maanantai, 171-159, 9-84)
- 2° C. Ylös 5.30. Ensin sulkeista, sitten majurin puhuttelu
eloks:ssa. RUK lista luettiin. Kiv.k:an 145:stä 41 RUK.iin,
minä mukana. Sitten suullista kertausta luokissa
ruokailuun asti, 13-14 majurin oppitunti eloks:ssa, 14.15
ruokailussa? Varustetarkastus ; klo on nyt 15.38. Klo 18-
19 sotkussa, sitten nukuin 20.50:een.

24. päivä (tiistai, 170-160, 8-85)
- 2° C. Ensin asepuhd. Klo 9-10 osa RUK:iin lähtiöistä
(mm. minä) ”lääkärintarkastuksessa”. Sitten iltapäivä



aseiden, pp:ien, suksien ym. luovutuksia, 14.00-14.40 sauna, tupatarkastukset
ja klo 18.15 koko koulu sotkuun, toiset jo pienessä, 18.30-20.00 kurssijuhla,
jossa äiti, isä ja Anne mukana. Lusteen Irma, ltn Korpelan morsian, sain kuulla
[Lause jäänyt kesken ]. Ohjelmassa kers. Mertanen esitti judoa, alokas Eero
Raittinen lauloi [tämän: Vanha holvikirkko ] ja tietysti oma bändimme. Linja-
autolla Meksikoon n. 3 km päähän, josta kuitenkin 10 min päästä Vähälän,
Tornin ja Tirrosen kanssa taksilla (3 mk) asemalle, jossa klo 21 heti
Alakartanoon, jossa 2 Aata & mk 2,60 perunasoseet &  pnakit. Sieltä 22.40
asemalle, jossa en juonut enää, vaikka sain isältä 30 mk. Asemalla Pölkkynen
pätkässä, ei ollut juhlassa, juttelimme. Vähälän kanssa kassulle ja Z 00.40.
Lomat 2:een saakka.

25. päivä (keskiviikko, 169-161, 7-86)
- 7° C. Ylös 5.35. Ensin 9.15 saakka eloks:ssa Hatsalan oppitunteja, sitten
parit tavaroiden luovutukset,
syömässä, kävin sotkussa, 13-15.30
Lassin aukiolla tauolla. Piti olla
käskynanto TST. Ei ollu edes liivejä
mukana. Meidän ryhmä ei
onnistunu naapuri j:n kaverin
ryöstössä, muut kyllä. Koululla
pihalla lumitöitä, 19 kieppeissä
sotkussa. Tarjosin ”inssille” RUK:n
vetokahvit.

26. päivä (torstai, 168-162, 6-87)
- 9° C. Pitkämatkalaiset kirkkoon
8:ksi. Me muut siivosimme ym.
pientä. 13-14.30 kirkossa. Lähetin
eilen Doug’lle kortin. Klo 15.20
pääsimme lomille. Ensin yksikätisen kuorma-autokuskin kyydissä
Kausalaan ja sieltä heti Opelilla kotiin. Täällä 16.20. Klo 19 lähdin Invaan.

https://www.youtube.com/watch?v=qDNn3vaqI-A
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eero_Raittinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eero_Raittinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eero_Raittinen


Sinne tuli ensin Veksi ja klo 20 kun Arja ja Riitta
(pääsiäislomilla Ruotsista) tulivat lähdimme Kukkaseen, siellä
mm. Jarska ja Lasila, Arttu [Arja Mahkonen ] lähti 21.30 maissa
ja pian tulivat iiro ja Paula. Join n. 5 Aata. Lähdimme klo 23.10.
Kotona 23.20. Z 23.45.

27. päivä (pitkäperjantai, 167-163, 5-88)
- 2° C. Nousin 8.30. Siivosin kahvin jälkeen ja klo
14.00-14.42.00 juoksin 10 km maantiellä. Suihku,
söin ja sitten olen lueskellut, klo on 16.47, 20-22
’ulkona’. Ensin tapasin mäellä Jarskan, jonka
kanssa kävelin Kaikkoselle (vanhemmat Vaasassa).
Siellä pileet menossa ; Iiro, Arja, Riitta, Hapi,
Kaaka, Hanski, kotona siis 22.10.  Z 23.00.

28. päivä (lauantai, 166-164, 4-89)
Nousin 7.30. Klo 8 autolla Lahteen. Noutotukusta
ostin 4 metwurstia (56,65). Sitten ostin Super 8
filmin ja 6 engl.kiel kirjaa (3 R:stä, 3 Lahden
Kirjakaupasta, yht. n. 30 mk). Kotona 10.05, klo
11-15 ajelin tavaraa, klo 19 kirkolla. Veksin kanssa

Kukkasessa 6 Aata. Lähdin 21.30. Menimme Haloselle
(vanhemmat Ähtärissä). Hanski makasi sammuneena
pesuhuoneessa. Minä nukuin 23-1.00 sängyssä. Sitten lähdin
kotiin. Z 1.15. Mamma toi mokkasolmion [kuva ] tuliaisiksi



Kanarian saarilta. Sain 4 hiirtä huoneeni muurin
viereisestä komerosta.

29. päivä (sunnuntai, 165-165, 3-90)
 ±0° C. Nousin  8.55. Kahvit. Yöllä oli satanut  lunta.
Olin koko päivän sisällä lukien. Klo 17.30 soitin
Mahkoselle. Arja lupasi tulla käymään Hapin kanssa.
Iiro ja Paula tulivat kuitenkin aikaisemmin, klo 19.
Olimme ylhäällä ja sitten kahvit. Äiti ja isä Lahden
teatterissa. Tuija ja Tuure täällä Annen kanssa.
Katsoimme TV:stä Bronsonin [klo 21.35-22.35 ] ja
”Nimettömän elokuvan” [Klo 22.50-23.40 ]. He
lähtivät klo 24. Z 1.00.

[Tacoma Narrows -silta ]

30. päivä (maanantai, II pääsiäispäivä, 164-
166, 2-91)
±0° C. Nousin klo 8. Yöllä olin taas saanut
hiiren. Lueskelin taas. Savutiet & Ritva kävivät
täällä klo 13 maissa. 13-30-13.49.45 juoksin 5
km lumisateessa. Klo on 16.54. Juutit tulivat
meille 20.45 äidin ja isän kanssa (olivat ensin
heillä). Näytin filmini. 21.45 pääsin heti liftillä
Iiron kanssa. Täällä 22.40. Z 23.00.

    Kurssijuhlapäivänä 24.3.

https://www.youtube.com/watch?v=mXTSnZgrfxM
https://en.wikipedia.org/wiki/Then_Came_Bronson


31. päivä (tiistai, 163-167, 1-92)
-3° C. Nousin klo 5.00 koska IV j. Nousi lumitöihin. Ensin viimeinen TJ sulkeinen RaUK:ssa. Sitten Kalle piti 
kertausoppitunteja, jonka aikana olin majuri Korjalan puhuttelussa priimukseksi pääsemisen johdosta ; käski 
varautua puheen pitämiseen. Iltapäivällä sauna ja tupatarkastus, ei juuri muuta, 18-19 sotkussa. Z 21.30.

       Valinta Termonen 15-vuotta. 1.4. Iltalomilla.
Huhtikuu

•3. huhtikuuta   – Uusi eduskunta kokoontui. Puhemieheksi valittiin SDP:n Rafael Paasio, ensimmäiseksi 
varapuhemieheksi Keskustapuolueen Johannes Virolainen ja toiseksi varapuhemieheksi Kokoomuksen Olavi 
Lähteenmäki.
•5. huhtikuuta   – Länsi-Saksan Guatemalan-suurlähettiläs Karl von Spreti löydettiin surmattuna Guatemala Cityn 
ulkopuolelta.
•10. huhtikuuta   – Paul McCartney ilmoitti "The Beatlesin" hajoamisesta.
•11. huhtikuuta   – Yhdysvaltain huono-onnisen Apollo 13 -avaruuslennon matkaan lähtö.
•14. huhtikuuta   – Kreikan sotilashallitus vapautti 332 poliittista vankia, muun muassa säveltäjä Mikis Theodorakisin.
•22. huhtikuuta   – Eri puolilla maailmaa vietettiin monin juhlallisuuksin Leninin syntymän satavuotispäivää.
•24. huhtikuuta   – Kiinan kansantasavalta laukaisi ensimmäisen satelliittinsa.
•29. huhtikuuta   – Vietnamin sota: Yhdysvallat hyökkäsi Kambodžaan Vietkong-sissien perässä.

1. päivä (keskiviikko, 162-168, 0-93)
-5° C. Ylös. 5.30. Klo 7 ylentäminen, musta alik. Klo 8 päätösjuhla eloks:ssa mukana
soittokunta, Rusama ym. Sain 2 palkintoa kuntokilpailusta & 
kiertopalkinnon (ilmapuntariyhdistelmä) sekä Sot.kotiyhd:ltä
kiikarin [kuvia ], jonka jälkeen pieni puhe [’Erehdyin’ sanomaan,
että armeijassa ainostaan rangaistuksen pelko auttaa tekemään
näitä hommia, sain tästä lausunnosta moitteita ]. Suikki kuvia
ottamassa. Klo 9.45-10.00 seppeleen lasku. Sitten ruokailu. Klo
14 melkein kaikkien varusteiden luovutus rättikselle. Sitten 15-
16 sotkussa, II muuten [Lasse Tapani ] Rasi 8.75 ja III [Ari Erkki ]
Raunio 8.75. Muut siirtyivät pikkuhiljaa perusyksiköihin paitsi 4

https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4-Vietnamin_kansallinen_vapautusrintama
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kambod%C5%BEa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvallat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vietnamin_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/29._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiinan_kansantasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/24._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/V._I._Lenin
https://fi.wikipedia.org/wiki/22._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikis_Theodorakis
https://fi.wikipedia.org/wiki/Poliittinen_vanki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/14._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Apollo_13
https://fi.wikipedia.org/wiki/11._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
https://fi.wikipedia.org/wiki/10._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Spreti
https://fi.wikipedia.org/wiki/5._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olavi_L%C3%A4hteenm%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olavi_L%C3%A4hteenm%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokoomus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Keskusta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rafael_Paasio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Sosialidemokraattinen_Puolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/3._huhtikuuta


K ja RRH (vasta to:na). Klo 17.45 iltalomille. Liftasin Jäykän Pertin kanssa. Ensim minillä
Korialle ja sieltä 18.00-18.30 kävelimme aina Hesa tielle saakka, josta Cortinalla kotiin. Hesa
tienhaarassa oli juuri sattunut kolari (18 v. mies kuoli). Kotona 18.55. Toin palkinnot kotiin &
valokuvia kaupan täyttäessä 15 v. Kahvit ja 22.05 Kossilassa Iiron ja Bäckamanin pojan (ent.
salppurilainen) kanssa. Z 23.45. Rauhaton yö KRH:n rymistellesssä.             Kaartilainen

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


2. päivä (torstai, 161-169)
±0° C.  Ylös 5.50. Satoi räntää koko päivän. Klo 11 ruokailu
tykkihallissa. Sotkussa näin fakiirin. Turpeinen nyt myös koululla. Klo
on 12.51. Klo 12.30 vein 3 k:n asevarastoon ylik. Riuttalalle lapion & 
puhd.pussin. Klo 13-14.15 Kallen (kaljoissa) oppitunti RUK:n asioita
koskien. Klo 15 sotkussa. Klo 16 juttelin täällä tuvassa Turpeisen
kanssa. Klo 17 ruokailu. Klo 18.20-18.45 sotkussa. Klo on nyt 19.49.

3. päivä (perjantai, 160-170, RUK alkaa 104-0)
Herätys 5.00. Ruokailun jälkeen klo 5.50 johdollani Kallen kanssa (yht.
63) marssien asemalle, jossa klo 6.30. RUK-juna lähti Haminaan, jossa
7.40. Marssien kaupungin läpi päärakennuksen eteen., jossa sain tietää
kuuluvani 3 k:n V j:seen. Luutn. Korhonen j.johtajana. Laitoimme kaapit
kuntoon ja sovittelimme vaatteita. Klo 11 syömässä. Klo 15 lyhyt
Korhosen tiedotusoppitunti luokassamme tupa Kämärässä. Meidän
Ilomantsi-tupaan 13 (1 ei vielä tullut). Susi tässä tuvassa ainoana
KarPr:sta. Klo 16.30 ruokailu. Klo 18 tulojuhla maneesissa, sitten
pääsotkussa tarjoilukahvit. Hiljaisuus klo 22 opp.kunnan alustavan tied.
tilaisuuden jälkeen.        RUK  

Kouvolan asema

Haminan asema

Max Jakobson

https://fi.wikipedia.org/wiki/Max_Jakobson
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haminan_rautatieasema
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kouvolan_rautatieasema
https://maavoimat.fi/ruk-100
https://www.hamina.fi/


4. päivä (lauantai, 159-171, 103-1)
Herätys täällä klo 5.50. Aamupalalle
lähtö 6.13. Kanankopissa oppitunteja
ja järjestäytymisharjoituksia.
Ruokailun jälkeen kanankopissa
vääpelin oppitunti. Aamulla Raunio
valittiin 3 k:n oppilaiden
puheenjohtajaksi, n. 13-14 siivous,
meillä WC. Klo 15.15 tarkastus. Klo
15.30 ruokailu. Sitten iltalomat. Satoi.
En lähtenyt minnekään. Kävin vain
sotkussa istumassa. Soitin
yleisöpuhelimella 40 p soiton
kotiin, äiti puhelimessa. Kirj.
lisäksi kirjeen kotiin. Klo 20.00-
20.30 sotkussa. Sitten täytin
hakemuskaavakkeen
historiajaoston 3 k:n kirja-
asiamieheksi ; tuskin onnistuu!
TV:tä. Z 23.30.

5. päivä (sunnuntai, 158-172, 102-2)
Herätys 8.00. Vettä satanut koko yön. Klo 8.20 ruokailuun lähtö, 9.30-
10.20 maneesissa yht. jumalanpalvelus. Sitten lähdin sotkuun. Siellä
tapasin Ykän, 2 k (Yrjö Leppänen) ja sitten Järvisen Joken (KRH). Sen
jälkeen kävin Kym.JP:n sotkussa. Tänne
12.10. Luin, klo 15 ruokailu, luin ja 18.10-
19.10 juoksin n. 12 km Vaalimaan tietä
pitkin 33 km pylväälle saakka. Kävin vielä
sotkussa. Z 22.00.

6. päivä (maanantai, 157-173, 101-3)
7.30-8.30 sulkeista, sitten kanakopissa
ylil. oppitunteja jalkaväkiopista. Klo
11.30-12.20 sotkussa. Sitten 13-15.45 joku luti (huokailija) piti
taktiikkaoppitunteja. Sitten ev.luutn. piti puhuttelun maneesissa. Klo
on 18.08. Sotkussa 19.15-19.45. Iltahartaus 21.30. Z 22.

7. päivä (tiistai, 156-174, 100-4)
7.30-8.30 ns. tulokoe (ei vaikutusta arvosteluun). Saimme sitten aseet ja työvälineet (mulle kirves). Klo 11.40-12.20 
kävin Taivaisen kanssa (tuntee Haaran Karin ym. LAS:n jäseniä) kaupungilla ostamassa kartanpäälysmuovia, sitten 
sotkussa. Iltapäivällä 13-17 jv-oppia aiheesta krh kanakopissa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kymen_j%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ripataljoona


8. päivä (keskiviikko, 155-175, 99-5)
Ensin pst-oppitunteja kanakopissa (ylil.
Aalto). Ruokkiksella viime kurssin
historiajaoston puheenjohtaja Koivisto kutsui mut kokelastupaan, jossa sain
tietää, että minut oli valittu 3 k:n kirja-asiamieheksi ja historiajaoston
jäseneksi – noviisiksi nimittäin, 13-14 Kyllösen joku tulit. oppitunti. Sitten 14-
17.45 asekäsittelykilpailu (hylätyn raja 13 min), mulla 11.30, parhaat alle 6
min, siis töppäsin. Muuta ei iltapäivällä ollut, klo 18 vasta ruokailu. Menin
sitten myyntikonttoriin, jossa olivat muut fossiilin jäsenet & 2 koksua sekä
kirjamyyntitouhun pääll. evl. Jokinen ja joku majuri. He selostivat
organisaatiota. Kävimme sitten ilmaisilla historiajaoston kahveilla ja
jatkoimme. Klo 21 jälkeen kävimme tutustumassa oppilaskuntaan, hieno
paikka. Tänne 21.40. Klo 22-23 lukulomalla kanakopissa. Tarkiainen
sairaalasta.

9. päivä (torstai, 154-176, 98-6)
Aamulla Kyllösen pr. organ. tunti, jonka jälkeen esittelin itseni ja mainostin
kirjamyyntiä. Paavilainen muuten hallituksessa mainospäällikkö. Klo 9-16.30
tst Sala-aukian luona [ks. kartta ]. Juoksimme sinne ja harj. et.muotoja. Klo
11.30-12.00 pakkiruokailu, jonka talous-au oli hevosmiehen kanssa tuonut
sinne. Ruokailu ja 18.30-19.30 sauna. Sain kirjeen tänään to:na kotoa. Siinä
oli ikävä uutinen. Keijo-setä Alhanen oli kuollut sunn. ja maan. välisenä yönä
kotonaan kylpyammeeseen. Kuolemansyy vielä epäselvä. Keräsin loma-
anomuksia maan:ksi. Iltahartaus 21.30, 22-23 olin lukulomalla. Z 23.20.



10. päivä (perjantai, 153-177, 97-7)
Klo 7.30-8.40 krh oppitunti (ylil. Aalto). Sitten 9-16 tst:tä.
Juoksimme Elefanttiaukialle [ks. kartta ] ja sieltä pikkuhiljaa
vanhalle Kattilaisen tielle polkua pitkin, jossa 12-13 ruokailu. Harj.
edell. helppoa. Käskynantoharj. painopistein. Lunta vielä polvia
myöten. Kaun. n. +5° C päivä. Aamulla anoin päiv. tehtävien antoa.
kuraattori Kyllöselle [kuva ] 7 loma-anomusta (mukana omani)
toivott. onnaa. Ilalla 19-20 olin myyntikonttorissa. 21.40-22.50
lukulomalla. Z 22.55.

11. päivä (lauantai, 152-178, 96-8)
Klo 7.30-8.30. I takt. koe. Sitten krh oppitunteja 11 saakka (yli.



Aalto). Sitten Kyllösen juttusilla loma-anomusten kulun suhteen. Klo
12 lomille. Välimäen Pertin kanssa liftillä ensin 2 autolla n. 12 km
päähän yhteen tienhaaraan, josta kuplalla Inkeroisiin, josta Pertti
jatkoi yksin Myllykoskelle. Pääsin pian volkkarilla Myllykosken lähelle
ja sieltä Opelilla Kouvolaan ja sitten kuorma-autolla kotiin, jossa
14.35. Klo 17 lähdimme Savoon (ei Matti). Ajoin, tapasimme Jokelat
ja Alhaset linja-autoasemalla. Murolassa? Kahvilla, isä ajoi lopun
matkan. Luhtarantaan 22. Klo 23 syötyäni menein savusaunan
kammariin, jossa Eino-eno, Sauli-setä ja isä naukkaili 3.40 saakka ja
sitten vastan nukuin. [Muistan Eino-enon sanoneen, että hän
äänesti ’vennamolaisia’ ].

              Kari-Matti Alhanen, Seija Alhanen, Anne Termonen, Toikkasen tytöt

12. päivä (sunnuntai, 151-179, 95-9)
Nousin klo 9, söin. Matti ja Pentti Toikkanen
tulivat perh. päivällä, monia muita. Klo 14.30
lähdimme. Ajoin koko matkan. Murolassa
hampurilaiset. Menomatkalla satoi räntää, nyt
osaksi pilvipoutaa. Kotona 19.15, 19.30-20.00
juoksin lenkin (5 km), katsoin TV:tä ja uuden
kaitafilmin. Z 23.05.



                                                         Hugo-isä ja Sauli Jokela                 Elina-mamma ja siskonsa Martta Toikkanen

                      Kaitafilmi Rautalammilta

13. päivä (maanantai, 150-180, 94-10)
Nousin klo 8. Soittelin kirjamyynnin johdosta. Eino-setä ”ei voinut”
olla ostamatta, eilen myin jo Jokelalle ja Eino-enolle (3 myyty). Klo
on 11.52. Enkä enempää myynytkään, nyt klo on 22.52. Klo 12-13
maissa kävin turhaan Heidellä, Auralla, Lehtimäellä. Välillä hain
Tastulan 3 kuvaa valokuv.liikkeestä & parturissa. Kahvit kotona ja
klo 16-17 kävin turhaan Niinirinteellä (Murole, Vahtera, Rauvola) ja
kotona soittelin turhaan Aallolle, Kotirannalle ynnä pari muuta. Klo
19.20 menin tien varteen. Jo toiseen autoon liftatessa pääsin
kyytiin ja Haminaan saakka, täällä klo 20.50. Nyt lukulomalla.
Pojilla ollu tänään sulkeista, oppitunteja (krh & takt?) ja
liikennevalistusta. Lähetin kortit ?? ja Middletonille & kirjeet
Tastulalle ja NW:lle [National Wildlife ] (isä maksoi
vuosikertamaksun Suomen pankin kautta). Z 23.40.

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/09/Rautalampi-12.4.1070-1.mp4


14. päivä (tiistai, 149-181, 93-11)
Ensin ohjesääntötunti (ylil. Aalto) ja sitten
lähdimme pyörillä (n:roni 645) TST:hen.
Sama harj. kuin perj:na: Ei oikein hommat
sujunu. Ujostelua kun ei kukaan osanu
paitsi Virolainen (kapiainen). Tak. klo 16.25.
Sotkussa klo 18 maissa. Juhani tarjosi
hist.jaoston mehut ja pullat. Klo 19-21
kirjamyyntihommia ja lueskelin. Klo 22 Z. 
Apollo 13 matkassa epäonnea, miehet
kuitenkin turvassa.

15. päivä (keskiviikko, 148-182, 92-12)
Ps & pst oppitunteja ja aamupäivä (kers.).
Samoin iltpäivällä 1 tunti. Klo 14-15.30 pst-
aseiden käsittelyä kentällä (polttopullot,
miinat ym.). 16-16.40 maneesissa erän
majutin H-oppitunti. Lukulomilla 22-23.

16. päivä (torstai, 147-183, 91-13)
Aamupäivällä kanuunojen, maximien,
kvkrh:n ym. käsittelyä. Iltapäivällä
Kyllösen karttaharj.oppitunti. Klo 18-
18.40 saunassa. Sitten sotkuissa. Klo
21.40-23.45 lukulomalla. Z 23.30.

17. päivä (perjantai, 146-184, 90-14)
Satoi räntää! Helppo (alussa vähän rynnäköitiin) TST Lelun?
tienhaarasta etelään. Seppälän jälk. Siltala nyt talous-au:na. Miinat oli mukana. Klo 16 takaisin
koululle. Huoltoa. Klo 19.20 á 2,20 kurssijulkaisun valokuvaus läheisessä kuvaamossa [kuva ].  Apollo
13 turvallisesti maahan kuun kierrettyään. Klo 21.40-24.00 lukulomalla. Z 00.10.

18. päivä (lauantai, 145-185, 89-15)
Ensin 7.30-8.30 ps&pst-koe. Sitten Kyllösen johtamistaito-oppitunteja 2 kpl. Ruokailu ja klo 12

https://fi.wikipedia.org/wiki/Apollo_13
https://fi.wikipedia.org/wiki/Apollo_13
https://fi.wikipedia.org/wiki/Apollo_13


lomille. Vilkkaan tilausbussilla kotona 13.25. Hain valokuvat kirkolta. Klo 17-18.35 vein Hollolaan Alhasille kakun ym.
huomisia hautajaistarpeita + Kone-Kasper? [mikä lie ]. Jokelat & Eino-setä (& rva) olivat jo tulleet. Söimme. Näytitn 
kaitafilmit ja klo 22.45-23.10 kävin Kukkasen eteisessä. Täysi. Z 00.05.

19. päivä (sunnuntai, 144-186, 88-16)
Nousin 8.30. Satoin räntää koko päivän ja
tuuli. Klo 10.45 lähdimme, ajoin Hollolaan. Klo 12 alkoi kirkossa Keijon hautajaiset, otin kuvia, siellä myös eräs kaveri
otti tilauskuvia, jotka valmistui jo parin tunnin kuluttua. Menimme Alhasille Parinpeltoon, jossa myös Savutiet & 
paljon hautajaisvieraita, kahvit, voileivät. Lähdimme klo 16. Kotona klo 17. Klo 21.40 Lahdesta lähteneellä RUK 
TRANSPORT:lla (Vilkas Oy) tänne. Täällä 23.30. Z 23.50.
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20. päivä (maanantai, 143-187, 87-17)
Tupa Kämärässä ensin oppitunti, 9-16 tst:tä psv
mukana, harj. täältä 7 km päässä, 2:sta j:sta muutama
kaveri meidän j:ssa väliaikaisesti. Juoksimme melkein
koko matkan takaisin. Illalla sotkussa. Z 22.

21. päivä (tiistai, 142-188, 86-18)
Vehviläisen tst oppitunnilla täällä kanakopissa
7.30-8.30 ja sitten pyörillä Lelun tienhaaraan ja
Lelun tietä n. 4 km vesisateessa Vehviläisen ja
Korhosen kanssa. Ja taas olin niin läpimärkä kuin…
niin kyllä taas v-tutti. Klo 16.30 takaisin
hyökkäiltyämme uinnin lomassa. Klo on 21.47,
23.30 maissa Z.

22. pävä (keskiviikko, 141-189, 85-19)
Klo 5.30 hälytys. Järjestyimme pihalle ja vasta 6.30
syömään. Annoin Kyllöselle 19 loma-anomusta (1 vapun
jälkeen anottu mukana), 7.30-8.30 sulkeista ja sitten
opetusoppi-oppitunteja kanakopissa 11 saakka. Sitten
11-12 kt&krh:t kasarmin kielistudiossa
käskynantoharj:lla. Ruokailu ja sitten kävin kirjakaupassa
ostamassa mk 4,20 O.R.G.Y.-kirjan. Klo 14 lähtö
Valkjärvelle, matkaa 20 km, 18 km ensin Vaalimaan tietä.
Laitoimme teltat pystyyn ja pilkoimme puut. Ruokailu
klo 17. Klo 20-2.30 tst:tä pakkaskuutamoyössä lumessa
kahlaten, en ole vielä joutunu junaileen.

23. päivä (torstai, 140-190, 84-20)
Korhonen [kuva alla ] piti yötä täysin päin persettä
menneenä. Kävimme n. 5 km päässä teltoilta. Z 2.30.
Klo 4.00-4.30 kipinässä. Herätys klo 9. Ruokailun jälkeen
11-16.30 hyökk.tst:tä Vaalimaan tien lähellä. n. +2-3° C.
Ruokailun jälkeen heti loikoileen ja nukkuun.



24. päivä (perjantai, 139-191, 83-21)
Kipinässä 3.35-4.15. Herätys klo 6. Satoi
räntää ja koko päivä vettä. Ensin krh
oppitunteja 2 metsässä seisten. Sitten
11 saakka ½ peruspanoksilla
ampumista. Ruokailu ja klo 13.15-14.30
tänne pyörillä. Asepuhd. ym. sellaista.
Klo 17 ruokailu, olin sotkussa.
Lukulomilla 23 saakka.

25. päivä (lauantai, 138-192, 82-22)
Klo 7.30-8.30 I KRH-koe. Sitten
oppilaskuntatyötä kanakopissa, 3 k
kirjoitti postiennakkolappuja. Klo 10-
11.15 olin maneesissa oppilaskunnan
edustajiston kokouksessa, jossa minun
ei pitänyt edes olla. Kyllönen myös
paikalla. Syömässä ja 12-14 siivousta.
Lueskelin. Klo 16 ruokailu ja sitten
PU:n käskystä työpuvut päälle ja
ulkopuh. alueella 17.20 saakka. Kaunis ilma, mutta vain n.
+5° C. Suni, Taipale, Siltala, Virtanen [Esko vai Heikki? ],
Tuki ja mä päiv.ryhmässä. Klo 18 maissa sotkussa ja taas
klo 20.15 jolloin soitin kotiin. Anne vain kotona. Äiti ja isä
Kaikkosella 40-v.päivillä.



26. päivä (sunnuntai, 137-193, 81-23)
Herätys 7.50 (piti olla 8.00). Klo 8.30
ruokailu. Klo 10-11 sotkussa ja kävin
ostamassa linja-autoasemalta Playboyn.
Lueskelin ja klo 15 vein Raunion
sijaisopp.pääll:nä koulun 22+1 ruokailuun.
Taas sotkussa klo 17 ja myös klo 20.
Pilvinen n. +5° C päivä. Katsoin Bronsonin
ja Z 22.50.

27. päivä (maanantai, 136-194, 80-24)
Nousin 2.45. Klo 3.00-5.45
apupäivystäjänä. Aamupäivällä satoi, n. 
+5° C. 7.30-10.45 karttaharjoitus
kanakopissa (kapt. Kyllönen). Klo 12.30
lähtö pp:llä Honkaniemen kankaalle, n. 10
km ja siellä me  n. 120 suunnistimme
sumussa ja sohjossa. N:oni 128 (huom. pois
jääneet). Juoksin [Jukka ] Taipaleen kanssa pahasti
harhaan 1-2 välilllä, 5. eli viimeisellä rastilla emme
käyneet ollenkaan vaan vaihdoimme vähän tietoja
5 I sijaa 5. joukkueelle. I Välimäki n. 49 min, olin 47.
ajalla 1.21 & risat. Koululla klo 16. Täällä
pakkiruokailu ja klo 17 maissa sotkussa. Saunassa
20.15-20.45. Katsoin Raportin [koelentäjästä klo
21.30-22.30 ] Z  22.35.

28. päivä (tiistai, 135-195, 79-25)
Aamulla karttaharj. (Kyllönen), samalla kävin lt Keroselle valittamassa ja korottamassa
PS&PST-kokeeni arvosanan H:ksi. Saimme illalla I KRH-kokeet, sain T:n. Klo 12-13
omassa luokassa (tupa Kämärä) Korhosen oppitunti, sitten kanakopissa Aalto opetti
opetusoppia, sulkeista, asepuhd. ja 16-17 ’kielistudiossa’. Sotkussa 18 saakka ja 18-20
myyntikonttorissa. 3 k 3:tena myyntikilpailussa. Z 22.00.



29. päivä (keskiiviikko, 134-196, 78-26)
Ev.luut. Suviniemi (mukavan tuntuinen mies)
piti maanpuolustusopin oppitunteja
aamupäivän. Iltapäivällä 13-15.45 sot.past.
Lahden mukavia oppitunteja ja sitten
maneesissa sotavammaiskysymystä
käsittelevä tilaisuus mukana Sotasokeat ry:n
puh.joht. Ruokailu ja klo 17.50 vappulomille.
Tulin Taivaisen BMW:llä. Sunin Karin ja yks’
lahtelainen kaveri kyydissä myös. Pari kertaa
menimme 175 km/t. Kotona jo klo 19.
Kaitafilmini oli mennyt kokonaan piloille,
jonka sain kehittämöstä. Lueskelin. Z 00.30.

30. päivä (torstai, 133-197, 77-27)
Nousin klo 7.10. Klo 8.30-10.30 kävin
autollamme Lahden Noutotukussa ja vein
Revuen [kaitafilmikamerani ] korjattavaksi ja
ostin paperbackejä. Toin laivaston liftarin
paluumatkalla. Luin ja ne. Päivällä vähän satoi.
Klo 15.25-16.25 kävin juosten 11 km-pylvään
kohdalla, 10 km:iin aikaa 46 min, välillä
kävelin. Klo on nyt 19.26. Lähdimme rantaan
nelistään n. klo 20. Söin ja 21.15 lähdin autolla
kirkolle, pyörin 22.45 saakka. Vein Luhtasen
kohdalta 3 liftaria Suurlavalle ja toisen kerran
yhden alikessun & tytön Uudestakylsätä
Suurlavalle. Sen jälkeen kävin vielä Lahdessa.
Ostin Shell:ltä 10 litraa pensaa [kuitissa väärä
päivämäärä ]. Katsoin TV:tä kotona & kahvit.
Luin. Z 1.00.


