
Harrastuksistani 1950- ja 1960-luvuilla 

Ennen kouluikää ei kait voi puhua kovin paljon varsinaisista harrastuksista. Elämä oli sitä normaalia 

lapsen elämää leikkimisineen ym. Tosin penkkiurheiluharrastukseni alkoi tosin ennen kouluikää, 

Rauman Lukon jääkiekkopeleissä aloin käydä kavereitten kanssa jo 6-vuotiaana. Tästä läpi koko iän 

jatkuneesta harrastuksesta kirjoitan lisää tämän jutun loppuun. 

Jo kansakouluaikaiseksi harrastukseksi voisin listata kirjastossa ja elokuvissa käymisen. 

Kansakouluaikana pääsin muistaakseni katsomaan Pekka ja Pätkä -elokuvia. Oppikouluajalta muistan 

hyvin voimakkaasti vain yhden elokuvan eli Stanley Kubrickin Avaruusseikkailu 2001:n. 

Kirjastokäynneistä en tarkkaan muista mitä yleensä lainasin, mutta aika aktiivisesti siellä tuli käytyä. 

Lukemiset olivat varmaan ensin tuota tavallista lastenkirjallisuutta. Keskikoulun 1. ja 2. luokan aikana 

kävin kyllä myös Porin kirjastossa – paljon siitäkään en muista. Tärkeää luettavaa Porissa olivat Enid 

Blytonin Viisikko-kirjat, joita lainasin Pitkosen Pertiltä. Hänellä taisi olla hankittuna koko sarja (yli 20 

kirjaa).  !960-luvun alkupuolella alkoi ilmestymään myös Salaisuus-sarja, jota luin. Oppikoulun 

myöhemmillä luokilla lainailin sitten jo pääasiassa asia- tai tiedekirjoja. 

Meteorologia oli yksi oppikouluajan harrastuksistani. Tämän takia lainasin jossain vaiheessa jonkun 

yliopiston tieteellisen meteorologia-oppikirjan. Käytännössä harrastukseni ilmeni siten, että joitakin 

aikoja kirjoitin johonkin vihkoon päivittäin radiosta tulevat eri asemien säätiedot (lämpötila, tuulen 

suunta ja voimakkuus jne.). Kotimittarit olivat tietenkin myös käytössä (lämpötila ja 

ilmanpainelukemat kirjautuivat vihkoon). 

Pääharrastuksiani 60-luvulla olivat postimerkkeily ja shakki. En muista, mistä shakkiharrastukseni sai 

alkunsa. Olin varmaan kirjastossa lukenut jotain shakkikirjaa ja sitten minulle ostettiin shakkilauta ja 

nappulat. Kotona shakkia ei harrastettu. Pelaamista opettelin sitten pääasiassa shakkilehden kautta, 

jonka jossain vaiheessa sain tilattua kotiin. Shakkiharrastus taisi oli voimakkaimmillaan keskikoulun 

5. luokalta lukion 2. luokalle. Tällöin olin mukana koulun shakkikerhossa, kuudennella luokalla olin 

kerhon sihteeri ja seitsemännellä luokalla puheenjohtaja (ks.  

https://rintaset.myportfolio.com/keskikoulussa-ja-lukiossa). Osallistuimme koulujen välisiin 

shakkiturnauksiin sekä myös Rauman shakkimestaruusturnauksiin. Näistä minulla on säilynyt joitakin 

lehtileikkeitä (ks. https://rintaset.myportfolio.com/harrastuksia) .  

Olen koko elämäni ajan tainnut olla luonteeltani keräilijä. Nuoruudessa se ilmeni mm. siten, että 

laitoin talteen kaikenlaisia asioita (kuten sääasioita, ks. yllä), mutta tärkein keräilykohde oli varmaan 

postimerkit. Postimerkkilehteä tilasin näköjään ainakin vuodesta 1963 vuoteen 1967. Tärkein 

tiedonlähteeni oli jälleen kirjasto, josta lainasin valtavia luettelo-opuksia ym. Vaativamman keräilyn 

rajoitteena oli tietenkin se, että pienet viikkorahat eivät riittäneet keräilyvuotta vanhempien 

merkkien ostamiseen. Isän ja muiden sukulaisten varastojen uumenista sentään jotain löytyi, mutta 

joitakin keräilypaketteja sentään sain ostettuakin. Jos postimerkkeilyharrastus olisi maailmassa 

pysynyt entisessä suosiossaan, niin minun kokoelmallani voisi olla jotain arvoakin. Nyt pitäisi löytää 

aikaa kokoelman läpikäymiseen. 

1960-luvun loppupuoliskolla merkittävästi aikaa vei musiikkiharrastus. Aikaisemminkin musiikkia oli 

tullut kuunneltua jonkin verran, näin erityisesti 1950-luvulla. Vanhemmillani oli levysoitin ja levyjä, 

monet 50-luvun hitit (erityisesti Tapio Rautavaaralta) tulivat hyvin tunnetuiksi. Noin 1965 sain 

hankittua viikkorahoillani ja vanhempien avustuksella ison kelanauhurin. Tällöin minulla alkoi hyvin 

aktiivinen musiikin nauhoittaminen, mikä tapahtui ensisijaisesti radiosta. Kuuntelin paljon 

keskiaaltokanavilta Radio Luxemburgia, sieltä päivän pop-hitit tulivat tunnetuiksi. Kun meillä ei ollut 

enää levysoitinta ja kaverilla (entisen jakoaseman asuntomme naapurilla) sellainen oli, päätimme 
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että tilaamme levyjä suoraan Englannista. Ostimme levyt yhteisesti; itse levyt jäivät kaverille, minä 

sain nauhoittaa ne. Tilasimme paljon myös sellaisia levyjä, jotka Suomessa eivät välttämättä olleet 

lainkaan tunnettuja. Yhtyeistä ja uusista levyistä saimme tietoja Radio Luxemburgin lisäksi alan 

tärkeimmästä lehdestä eli englantilaisesta New Musical Expressistä. Olin jossain vaiheessa kysynyt 

Rauman linja-autoaseman R-kioskista, että löytyisikö sieltä ko. lehteä. En muista, oliko sitä siellä 

ennen kuin minä sitä ensimmäisen kerran kysyin. Saattoi olla myös niin, että sitä alettiin ottaa 

myyntiin kyselyjeni takia. Lehti ilmestyi viikoittain eli minun piti viikoittain käydä R-kioskilla 

ostamassa lehti.  

Mainittu musiikkiharrastukseni johti siihen, että voin sanoa tunteneeni 1960-luvun loppupuoliskon 

kevyen musiikin hyvin perusteellisesti. Useimmat pop-musiikin kappaleet tunnistin ja osasin nimetä 

jo aivan ensitahtien perusteella. Uhrasin musiikin takia joitakin kelanauhurin nauhoja, kun miksasin 

ja editoin niitä. Beatlesin LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band vaikutti minuun voimakkaasti. 

Tein LP:stä oman runsaan minuutin (muistaakseni) pituisen koostemiksauksen. Kun ei ollut 

käytettävissä nykyään tunnettuja laitteita, niin homma piti tehdä siten, että pätkin nauhan ja liimasin 

pätkät uudella tavalla yhteen. Sitä varten olin hankkinut tietynlaisen alustan, ”jokamiehen 

kotieditointipöydän”. 

Kuva on minua aina kiinnostanut. Tähän saattaa liittyä sekin, että lapsuudesta nuoruuteen siirtyi 

kiinnostukseni myös sarjakuviin. Meille kotiin tuli Aku Ankka. Porissa asuessamme sain samassa 

kerroksessa asuvalta jkv vanhemmalta naapurinpojalta melkoisen varaston erilaisia sarjakuvalehtiä. 

Vanhimmat lehdet olivat jopa 1950-luvun alkupuoliskolta. Mukana oli mm. kokonainen vuosikerta 

kapeita Tex Willer -lehtiä. Kokoelma kulkeutui 80-luvulla Nokialle asti. Täällä lainasin sen yhdelle 

kaverille, joka niitä ei kuitenkaan koskaan palauttanut, tällaisia vuosikertoja myydään antikvaarissa 

jo hyvään hintaan. Pääosa sarjakuvalehdistäni vietiin jo 60-luvulla varastoon isän tädin 

kellarirakennuksen yläpuoliseen varastoon. Siellä niitä sitten ovat minun ja veljeni jälkikasvut 

lukeneet, jolloin niiden kunto kärsi aika paljon. Joitakin lehtiä olin jossain vaiheessa sieltä 

”pelastanut” kotiin. Kiinnostukseni sarjakuviin ei ollut vain sitä, että luin niitä. 1960-luvun alussa 

myös tein ”omia” sarjakuvalehtiä. Leikkasin sarjakuvia sanomalehdistä ja aikakauslehdistä, lähinnä 

APU-lehdestä, joka meille tuli tilattuna. Liimasin ne sitten omiksi sarjakuvalehdiksi. 

Arkistoijaluontoni tuli 1960-luvulla voimakkaasti esille siinä, että varastoin kaikenlaisia lehtiä kellarin 

vintille. Varasto paisui niin suureksi, että jossain vaiheessa isä joutui siirtämään ne ulkosalle 

pressujen alle. Siellä ne sitten vähitellen tuhoutuivat. Kellariin jääneet arkistot (mukana mm. vanhat 

koulukirjat) kärsivät myös hiiristä. Nämäkin arkistot jouduttiin pääosin hävittämään. 

Penkkiurheiluharrastukseni on koskenut lähes kaikkia mahdollisia lajeja. Rauman Lukon kotikenttä 

sijaitsi toisella puolen kaupunkia, sinne kuljimme kävellen. Matkoista on yksi yksityiskohta jäänyt 

mieleen; matkalla jouduimme ylittämään Rauman kanaalin, ainakin kerran ylitys tapahtui hieman 

uhkarohkealla tavalla. Tällöin emme käyttäneet ylitykseen siltaa, vaan kuljimme kanaalin yli 

rautatien palkkeja pitkin – harhaan astumisen riski oli kait olemassa. Sen lisäksi, että kävimme pelejä 

katsomassa, pelasimme jääkiekkoa omalla pihalla. Pihan nurmikolle jäädytettiin itse kenttä.  

Jääkiekko-ottelujen lisäksi olen käynyt livenä joissakin muissakin urheilutapahtumissa. Porissa olin 

mm. jossakin yleisurheilukilpailussa, jossa päälajina (tai ainoana lajina) oli seiväshyppy. Istuin maassa 

aivan seiväshyppypaikan vieressä, joten hyppääjiä sai katsella alhaalta ylöspäin. Kisoissa Pentti 

Nikula teki jonkin ennätyksen. Muistikuvissani ennätys olisi ollut Nikulan hyppäämä 

maailmanennätys 494 vuonna 1962, mutta se taisikin olla Nikulan ensimmäinen viiden metrin ylitys 

ja Euroopan ennätys keväällä 1963. Raumalla kävin mm. yleisurheilun SM-viestikisoissa, minua oli 



kuulemma näytetty televisiossakin. Oppikouluaikana penkkiurheiluharrastus kiteytyi siihen, että 

ostin vuosittain urheilukalenterin, johon kirjoitin ylös eri lajien tuloksia. 

Olin nuoruudessani kiinnostunut monista asioista, mutta varsinaiset sähkötekniset asiat eivät 

kiinnostaneet valtavasti, vaikka isällä oli pöydällä radioita tai televisioita auki ja korjattavana. Yksi 

suosikkileikkikaluni oli kuitenkin mekanorakennussarjat ja Fleischmannin sähköjunarata. 

Lyhytaikaisiin harrastuksiin kuuluivat mm. DX-kuuntelu ja Suomen Vapaaradioveljeskunta ry:hyn 

liittyminen. Porissa keräsin myyntiin lääkekasveja. Ennen kouluikää tuli kuljetettua sanomalehtiä 

paperikeräykseen, paikka oli jossain rautatieaseman lähellä – silloin paperista maksettiinkin jotain. 

Ainakin yksi kesäaikaisista harrastuksista on vielä jäänyt mainitsematta; kun vietin paljon aikaa 

Ruonalla Narvi-järven rannoilla tai Pyhämaassa meren rannalla, tärkein harrastukseni oli onkiminen 

– saatoin tehdä sitä koko päivän (vaikka ei paljoa saalistakaan aina tullut). 

Edellä on listattu harrastuksiani ennen opiskeluaikaa. Tällöin pääosa harrastuksista muuttui 

toisenlaisiksi, niistä kirjoitan myöhemmin. 


