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1004= 32 v, kanslisti, syrjäinen maaseutu, naimisissa, puoliso 

palkansaaja, 1 kotona asuva lapsi, muuttaneet keskustasta 1991. 

 

1004 MA 

Heräsin tänä aamuna klo 6, tein aamupalan ja katoin pöydän 

valmiiksi myös koululaiselle. Tarkistin, että koululaisen kello 

on oikein soittamassa. Lähdin töihin klo 7, työmatkani on 40 km 

yhteen suuntaan (kuljen omalla autolla). Olen päätoimisesti 

työssä kanslistina ja työ on asiakaspalvelua ja toimistotyötä. 

Kotiin tulin klo 17.00, tein syötävää, laitoi tiskikoneen päälle 

ja luin päivän lehden. Väsytti älyttömästi, enkä olisi jaksanut 

lähteä mihinkään, mutta otin itseäni niskasta kiinni ja lähdin 

klo 18 kansalaisopiston ompeluun oman kylän koululle. Kerho 

loppui klo 20.30. Kotiin tultua tarkistin, että koululaisen 

läksyt oli tehty. Hommasin tytön pesulle ja nukkumaan. Katsoin 

klo 21.00 uutiset, sitten kävin pesulla ja menin sänkyyn 

lukemaan. Luin tunnin verran ja rupesin nukkumaan. 

 

1004 TI 

Heräsin tänä aamuna klo 6, tein aamupalan ja varmistin 

koululaisen kellon ( onneksi, koska se näytti vasta vartin yli 

kahtatoista) lähdin töihin klo 7. Töiden jälkeen jäin suoraan 

ammattiyhdistyksen hallituksen kokoukseen. Tulin kotia vasta n. 

klo 19, söin ja luin päivän lehden. Katsoin televisiosta 

kuningaskuluttajan, uutiset klo 20.30, hyvät herrat ja 

ajankohtaisen kakkosen. Ennen uutisia hoputin tytön pesulle ja 

juttelimme päivän tapahtumista. Nukkumaan menin kymmenen 

jälkeen. 

 

1004 KE 

Heräsin tänä aamuna klo 7, tein aamutoimet kuten aina. Olin 

ajatellut lähteä töihin klo 8, mutta tyttö kysyi, jos voisin 

lähteä vähän myöhemmin ja viedä hänet koululle. Suostuin. 

Työmatkalle tuli vähän hoppu, mutta leimasin itseni sisälle 9.00 

eli liukuma loppui juuri silloin. Töistä lähdin vähän 

aikaisemmin, koska minulla oli hammaslääkäri klo 14.30. Kävin 

kaupassa ja kotona olin vähän yli 4. Tytön kanssa teimme yhdessä 

ruuan ja juttelimme päivän tapahtumista. Syönnin jälkeen teimme 

yhdessä läksyt. Luin päivän lehden ja paikallislehden. Siivosin 

keittiön ja järjestelin vähän koko taloa ja imuroin. Katsoin 

tunnin verran telkkaria ja menin sänkyyn lukemaan yhdeksän 

aikoihin, rupesin nukkumaan vähän yli kymmenen. 

 

1004 TO 

Heräsin tänä aamuna klo 5.30, tein tavalliset aamutoimet ja 

lähdin töihin klo 6.15. Tulin töistä kotiin klo 16.45, vein 

tytön koululle luistelukouluun ja tulin kotia takaisin n. klo 

16.55. Söin ja luin lehden. Järjestelin vähän keittiötä. Lähdin 

koululle, siellä alkoi klo 18 koulun johtokunnan kokous, jossa 

käsiteltiin ensi vuoden talousarviota. Kokouksen jälkeen alkoi 

keskustelutilaisuus kunnanvirkamiesten ja kyläläisten välillä. 

Kunnan edustajina oli sivistystoimenjohtaja, sosiaalijohtaja ja 

perhepäivähoidon ohjaaja. Keskustelun aiheena olivat koulu ja 

päivähoito. Olin kotona klo 21.30, kävin katsomassa tyttöä, 

peittelin. Juttelin mieheni kanssa ja katsoin kymmenen uutiset, 

nukkumaan menin klo 22.30. 


