
1944
Avaa linkit hiiren oikealla näppäimellä. Luettuasi sulje.

10.1. “Postireisu töpinään tuli tehtyä illalla.”  Laatokka 11.1.1944      Laatokka 16.1.1944
17.1. “Hiihtelin hiukan ‘yhtiön’ asioilla kun olen veikkausasiamies.”
20.1. ”Muutin tänään... takaisin Eskoon entiseen Sarvi neloseen.”    Laatokka 23.1.1944
25.1. ”Pääsin tänään lähtemään… n.s. kuntoisuuslomalle… rykm. autolla klo 22.45.”
27.1. ”Kotona Karvalassa klo 11.30.”
30.1. ”Eero kävi pundiksella… kotona. Hänen yksikkönsä on nykyään Terijoella. Loistopaikka siis.”
3.2. ”Unto kävi Raivolassa asevelvollisuuskutsunnoissa.”  Laatokka 4.2.1944
6.2. ”Tänään oli lähdettävä takaisin 2234:ään… klo 13 lähdin… 
Raivolaan… Virasojan [1933-1939 nimellä Tainionkosken
asema, ks. vaunut.org] Martta majalla…
7.2. ”… kohti Mäkriää… peillä olin klo 16.00.”
13.2. ”Sotatoimet… hyvin rauhallisia.” Laatokka   18.2.1944
19.2. ”Hiihtelin... veikkausasiolla. Illalla… vartiossa.”
23.2. ”Untolla... palvelukseenastumispäivä. Hän joutui kai J.V. 
koul. kesk. 22:een.”
1.3. ”Tänään.. joukk. Välinen 5x5 km viestihiihto… Parhaan 
yksityisajan sai kers. Manner O… 24.0. min. Minä olin ajalla 
24.52 min toisena.”  Laatokka   12.3.1944                                         Virasojan asemalta: Rehuvaunut
12.3. ”Pari tulenjohtueen joupunutta miestä lähti yli joen               matkalla rintamalle päin, sotilaskuljetus,
ryssän puolelle saaden aikaan pienen sodan…                              lomalaisia matkalla. 15.4.1942. SA-kuva.
Miehet jäi sille tielleen.”  
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17.3. ”Suuri päivä… koska pääsee lomalle.”
18.3. ”Olin tänään kotona jo vähän ennen puolta päivää.”  Laatokka 18.3.1944
19.3. ”… illalla ryssän lentokone pudotti pommin navetan katolle… useita sirpaleita lensi läpi 
asuinrakennuksenkin, mutta ei koitunut ihmisille mitään, navetassa yksi lehmä haavoittui 
turpaan.”
21.3. ”Otettiin henki sialta tänään isän kanssa.”
26.3. ”Lähdettiin Seijan kanssa aamuyöstä reisuun. Mentiin lomalaisautossa Raivolaan ja junalla 
Viipuriin, josta taas autolla Tienhaaraan ’enolle’ vierailulle.” (kotiin 27.3. illalla klo 20)
28.3. ”Tänään… klo 13 lähdin taas.” Raivola – Virasoja – Sortavalaan (29.3.), ”jossa oleskeltiin 8 
tuntia kaupungilla kävellen. Puoliyö kului Aunuksenlinnassa.”   Laatokka 28.3.1944
26.4. ”Jäät lähtivät Syväristä maanantaina t.k. 24 p:nä.”    Laatokka 27.4.1944
19.5. ”Ei työ paljon huvittanut kun tuli jalat kankeiksi eilisestä seiväshypystä. Korsulla olimme 
töissä. Illalla kävin Eskossa pyörällä.”     Laatokka 27.5.1944
27.5. ”Kaivoin uutta taist.hautaa. Yhdestä lomapäivästä täytyy kaivaa 18 m hautaa.”
4.6. ”Marskin syntymäpäivä. Käytiin jumalanpalvelustilaisuudessa päivällä. Illalla juhlat rykm. 
Teatteritalolla Sekeenhovissa.”
6.6. ”Maihinnousu on tapahtunut tänään.”  Laatokka 8.6.1944
11.6. ”Kivennapa… taas… taistelutantereena.”    Laatokka 13.6.1944         Laatokka 15.6.1944
20.6. ”Ryssä Viipurissa… Tilanne uhkaava.”  Laatokka 22.6.1944
21.6. ”Saimme määräyksen valmistautua yleiseen vetäytymiseen… illalla… klo 20 alkoi marssi.”
23.6. ”Sam  m  atuksen kylässä käyty kovia puolustustaisteluja… Illalla... lähelle Mäkriän jokea.”
25.6. ”Marssi kohti Aunusta alkoi… Nurmoilasta… Säntämään… edelleen kohti Vitelettä. ”
30.6. ”Viime yönä puolenyön paikkeilla ryssä aloitti hirvittävän tykistökeskityksen asemiamme 
vastaan… Perääntyminen Suurmäkeen ja siitä Kaukoijärven kylään.” Laatokka 1.7.1944
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1.7. ”…vetäydyimme erästä metsäpolkua kohti vanhaa Suomen rajaa, joka ylitettiin jossain 
Palolammin maastossa klo 23.00. Olemme siis Suomessa taas.”
2.7. ”Muutama tunti levättyämme… muutama kilom. kalustoa kantaen… päästiin autoihin… ja 
sitten... Salmiin.
3.7. ”Ryssä pääsi yllättämään selkäpuolelta. Koko pataljoona hajosi taasen… jouduin ihan erilleen 
sillä reisulla. Tulin sitten kompassin avulla Tulemajoelle ja uin yli joen varusteet kahden tukin 
päällä. Harhailin jonkun aikaa metsässä kunnes tulin Koveron maantielle ja pääsin yhteyteen 
osaan kompp. Ihan sattumalta. Kävin Koveron kylässä...”     Laatokka 5.7.1944
6.7. ”Rykm. Komentaha eversti T. Elomaa kaatui eilen tykkitulessa.”   Laatokka 6.7.1944
10.7. ”Marssittiin yöllä… liki 20 km. Ensin isoa maantietä liki Pitkäärantaa ja siitä sitten Nietjärven 
tietä Nietjärven maastoon.”
15.7. ”Sodan kovempia päiviä… Se oli todellakin hirvittävää räiskettä.” Laatokka 22.7.1944
2.8. ”Kertoman mukaan on tasavallan presidentti luopunut ’valtiolaivan ohjaksista’ ja marsalkka 
Mannerheim hoitaa nyt presidentin tehtäviä.” Laatokka 3.8.1944
8.8. ”...partio meni vankeja yrittämään, mutta eivät saaneet...stm Elo meidän ryhmästä haavoittui 
jalkaan siellä partioreisulla melko pahoin käsikranaatista.”  Laatokka 12.8.1944
13.8. ”Päivä kului melko rauhallisesti… Stm Elo Into… on kuolut haavoihinsa.”
22.8. ”Yä kului vartiossa… Päivällä sairastuin kuumeeseen (39 ast.)… yöllä pääsin sairasautolla 
Läskelän kenttäsairaalaan.”
31.8. ”Jouduin tänään lähtemään sairaalasta… Ilveksen toipilaskotiin, joka on tässä Mukinmäen 
kylässä tässä lähellä sairaalaa.”
4.9. ”Tänään aamulla klo 8.00 solmittiin aselepo Suomen rintamaosilla.”
5.9. ”Jouduin lähtemään tänään täältä Ilveksen toipilaskodista takaisin yksikkööni.”
Laatokka 5.9.1944     Laatokka 15.9.1944   Laatokka 18.9.1944
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18.9. ”Aamulla (klo 5.00) lähdettiin Nietjärveltä marssimaan kohti länttä…. Ruokailimme päivällä 
Impilahdella.”
20.9. ”Marssimme tänään n. 42 km Sortavalasta Lahdenpohjaan [kartta alla].”
22.9. ”Kuljimme läpi Jaakkiman ja tulimme Uukuniemen pitäjään.”

23.9. ”Klo 9.00 ylitettiin vuoden 1940 raja… tultiin Saaren pitäjään, jossa puolen päivän aikaan oli 
jumalanpalvelus kirkon juurella.”
24.9. ”Asumaan Honkakylään.”     Laatokka 29.9.1944
30.9. ”Jouduimme muuttamaan n. 8 km Saaren pitäjän Kirjavalan kylään.”
10.10. ”Käytiin saunassa Akonpohjan kylässä koko joukkue.”  Laatokka 28.10.1944
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31.10. ”Pentti on nyt Pohjois-Suomessa taisteluissa saksalaisten poiskarkoittamiseksi.”
5.11. ”Päämajan viihdytyskiertue vieraili… m.m. H. Häyrinen ja Onni Laihanen.”
13.11. ”Klo 3.30 alkoi matka hiljalleen kohti
Putikkoa, jonne matkaa oli 17 km… nyt jouduin
eroamaan tästä kotipoppoostani 12/J.R. 44:stä
ja lähdin lahtelaisten mukaan.”
15.11. ”Marssittiin… Punkasalmen asemalle
(6 km),jossa lastaus alkoi klo 15.oo ja lähtö
noin pari tuntia myöhemmin.”
17.11. ”Aamulla n. klo 3:n aikaan… Lahteen ja 
majoituimme Vuorikadun koululle. Kello 15.00...
tuli vuoromme… ja pääsin tästä firmasta eroon...   Evakkojunaonnettomuus Putikossa 18.5.1940. SA-kuva.
Autolla sitten Vesalaan… nyt heilutetaan 
siviilihattua… tosin risaista.”
18.11. ”Eero myös siviilissä. Penttiä ei ole vielä 
kuulunut kotiin Lapista. Unto palveleee...Liperin 
suunnalla.”    Laatokka 18.11.1944
23.11. ”Ensi kerran töissä, samoissa hommissa kuin 
Eerokin.”
24.11. ”Pentti… siviiliin pohjolasta.”
10.12. ”Isän kanssa Hollolan kirkolla J. Alhasella 
(enolla).”  Laatokka 11.12.1944
25.12. ”Käytiin… isäntäväen (Vanhatalo) Punkasalmen asema 26.6.1941. Sotamarsalkka,
kahvikutsuilla.”  Laatokka 30.12.1944              Talvela, Heinrichs, Neonen. SA-kuva.
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30.12. ”Tuli paketti Ruotsista… Seija ja Teuvo on nimittäin ollut noin neljä kuukautta evakuoituna 
(lähtivat Juvalta elokuun 24:s päivä). Paketti tuli Seijan ’kotoa’.”

1945

7.1. ”Likolammella rakennustyömaalla.”
11.1. ”Isän 50-vuotissyntymäpäivä.”
Laatokka 25.1.1945   
9.2. ”Töissä. Maire, Olavi sekä pikku 
Jorma lähtivät tänään iltap. Ouluun 
uuteen kotiinsa.”    Laatokka 9.2.1945
11.2. ”Käytiin Pentin kanssa Kukon-
koivun nuorisoseurantalolla hiihtokilp. 
Seuraamassa.”
3.3. ”Sakilla linja-autolla kaupunkiin
Salpausselän hiihtokilpailuja seuraamaan.” Likolampi kartassa vasemmalla, v. 1959 ilmakuvaan perustuva.
Laatokka 5.3.1945   Laatokka 10.3.1945
11.3. ”Maalattiin Pentin kanss kaappi aamup. jonka äskettäin teimme puhdetöinä.”
18.3. ”Toinen vaalipäivä tänään… käytiin täyttämässä… velvollisuus. Samalla reisulla 
osallistuimme Kukon nuorisoseuran hiihtokilpailuihin. Matka 10 km... Sain kolmannen palkinnon.
Laatokka 19.3.1945      Laatokka 22.3.1945
22.3. ”Lahdessa ostoksilla. Ostin m.m. ulsterin. Maksoi 2086:- (255 € v. 2018).”
14.4. ”Viimeinen työpäivä Likolammella. Klo 14 maksettiin lopputili kesälomarahoineen.”
15.4. ”F. D. Roosevelt kuoli perjantaina t.k. 13 päivänä.”  Laatokka 13.4.1945
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25.4. ”Isän kanssa Lahdessa ostoksilla, m.m. kumipyöräkärryt 10.000 mk (1225 € v. 2018).”
L  aatokka 30.4.1945
1.5. ”Ihanteellisen kaunis päivä… Äidillä vuosia täysi 49 tänään. Pena kävi Lahdessa 
vappujuhlissa.”
2.5. ”Hitlerin kuolemaa pidetään nyt melko varmana.”   Laatokka 2.5.1945
8.5. ”Unto vapautui armeijasta eilen.”  Laatokka 8.5.1945
16.6. “Likolammella. Kaikki humut siis töissä.”   Laatokka 18.6.1945
23.6. ”Juhannusaatto… Isä paimenessa, sillä ostimme lehmän Pyhänimen kartanosta toissa-
päivänä [Hinta oli 15000 mk (1837 € v. 2018)].” Laatokka 2.7.1945
3.7. ”Isä kävi ostamassa toisen lehmän… Idä-täti ja Marja-Leena tulivat meille tänään toistaiseksi. 
Illalla käytiin hieman ’ravaamassa’.” Laatokka 7.7.1945
8.7. ”Päivällä taas hieman reenattiin juoksua. Ja iltayöstä oli juhlat Kapernaumissa (Hiihto-
stadionilla).”
9.7. ”Aamupäivä kului raviradalla sotasaalisromun pakkauksessa… Autojen moottoreita y.m. osia 
lähetetään Leningradiin. Täydellinen auringonpimennys näkyi Suomessa tänään… Tällä 
seudulla… n.  95-97 prosenttinen.” YLE Elävä arkisto     Laatokka 10.7.1945
24.7. ”Päivä täys’ taas kuin porapojalla… siis 8 tuntia vietettiin Likolammella tukkien parissa. 
Helmi-täti tuli vieraisille tänään.”  Laatokka 24.7.1945
7.8. ”Pentin kanssa Okeroisten seuratalolla urheiluharjoituksissa.”  Laatokka 9.8.1945
11.8. ”Iltapäivällä lähdin Hollolan urheilukentälle Okeroisten poikain kanssa… Pitäjän 7 
urheiluseuraa kilpaili mestaruuksista… Juoksin 1500 m jääden kuudenneksi ajala 4.52,4,. Rata oli 
300 m ja erittäin huono, kuoppaista peltoa ja murtomaata.”  
12.8. ”Seuramme voitti kilpailun ylivoimaisesti… Loukkasin jalkani kolmiloikassa, joten 400 
metriä…  silti etupäässä ajalla 58,8 sek…. Kolmiloikassa olin kuudes tuloksella 11.38.”
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18.8. ”Tänään jatkettiin laiturin tekoa koko päivä [tukkukauppias] Vikströmillä… (… matkaa
Vikströmille meiltä n. 16 km). Maire tuli alkuviikosta Jorman kanssa käymään meille 
Haukiputaalta.”
26.8. ”Kävin… Kukonkoivussa kilpailuissa… Sain 400 m:llä ajan 55,0 ja sain toisen palkinnon.”
2.9. ”Kilpailuissa Okeroisissa… 100 m:llä neljäs ajalla 12,4 ja 800 m:llä toinen ajalla 2.16,0 min. 
Illalla tanssit ja palkintojenjakotilaisuus.”  Laatokka 8.9.1945
9.9. ”Tänään aamulla tuli tieto, että Teuvo on saapunut  aamulla k:lo 5 
lahden ja  toisten lasten kanssa rukoushuoneelle.  Kävin hakemassa 
Teuvon kotiin aamup.  Ajettiin autolla, sillä paketteja ei saanut 
tulemaan pyörillä.”
11.9. ”Äiti meni Lahteen – sairaalaan  leikkauttamaan struuman.”
18.9. ”Eero kävi... ostamassa radion. Hinta vähän yli 11000 mk
(1347 € v. 2018)… äiti sairaalasta eilen. Leikkaus tuli maksamaan 4000 
mk (490 €) plus sairaalan päivärahat 90 mk vrk.”   Laatokka 1.10.1945
2.10. ”Asennettiin ’Porin-Matti’ sekä rakennettiin yksi ’väliseinä’.”
13.10. “Isä meni viime torstaina käymään Lammilla ja palasi perjan-
taina. Karvalan kylä nimittäin sijoitetaan lopullisesti Lammille.
14.10. ”Pentti ja Maire kävivät enolla Parinpellossa.
17.10. ”Maire lähti tänään pohjoiseen, Kellon pysäkille, jossa he nyt 
ovat asumassa Olavin kanssa.”    Laatokka 7.11.1945
11.11. ”Eno-Jussi ja Aino kävivät meillä vieraisilla tänään.”
23.11. ”Eilen muuten sanottiin itsemme irti Pentin ja Pakarisen kanssa 
kun ei meidän palkaylennysvaatimuksiin suostuttu.”                              Tämä isän kirja painettu
Laatokka 23.11.1945 Laatokka 26.11.194  5                                        vuonna 1945
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                      Kartta perustuu vuoden 1948 ilmakuvaan



27.11. ”Ensimmäinen työpäivä… Pentin kanssa urakoitsija Järvisen töissä tänään. Tehtiin 
laudoista pilareita rakennuksen pohjaa varten.” Laatokka 8.12.1945
8.12. ”Iltayö kului jälleen haskasti Okeroisissa.” Laatokka 17.12.1945
18.12. ”Järviseltä vähennettiin miehiä rakennustarpeiden puutteen vuoksi… saimme lopputilin.”
25.12. ”Joulupäivä. Tämä toinen joulu, jonka jo vietämme täällä Vesalassa. ”
Laatokka 27.12.1945
29.12. ”Päivä kului pikku tou-
huissa.. Tein vaatenaulakon 
sekä muutamia luutia ajan 
kuluksi. Pentti kävi Lahdessa 
asioilla. Unto yksin töissä 
Likolammella. Isä ajeli hevo-
sellaan kirkonkylässä. Eero 
näperteli hirviään.”
Laatokka 29.12.1945
31.12. ”Lämmitin saunan, 
että sain illalla pestä vuoden 
1945:n tomut pois. Käytiin 
illalla Pentin kanssa 
Okeroisten urheilijain 
järjestämissä Uudenvuoden-
vastaanottotansseissa.”           
                                                       Kartta perustuu vuoden 1946 ilmakuvaan
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1946

2.1. ”Minä kävin tohtori Kurtzen vastaanotolla… vatsarevähtymän takia.”
3.1. ”Menin Likolammen autossa puolenpäivän aikaan kaupunkiin ja ostettuani hiukan luettavaa 
menin kansanopistolla olevaan keskussotilas-
sairaalaan niinkuin eilisellä vastaanotolla sovittiin.”
4.1. ”Tänään puolenpäivän ajoissa leikattiin minut.”
Setelien vaihto: Laatokka 5.1.1946
9.1. ”Maksettuani laskuni [550:- (42 € v. 2018)] 
sairaalan konttoriin lähdin kaupungille, otin auton
ja ajoin kotiin. Autokyyti maksoi 250 mk.”
Laatokka 9.1.1946
10.1. ”Kyllä on lujassa kaikki ruokatarpeet mustassa 
pörssissäkin.”
15.1. ”Kävin… Kansallis-Osake-Pankissa vaihtamassa   Postikortti. Museoviraston kuvakokoelmat.
Ja luovuttamassa rahaa… Vein pankkiin tänään kymmenen 1000 mk:n puolikasta.”
18.1. ”Minä hyppäsin aamulla Tampereelle menevään linja-autoon… puolenpäivän maissa olin 
Pälkäneellä ja menin Kollolaan Juho Knuutisen perhettä tapaamaan.”   Laatokka 18.1.1946
22.1. ”Tänään… Tampereelle ja… junalla k:lo 14.49 kohti pohjoista.”  Laatokka   22.1.1946
23.1. ”Aamulla klo11 aikaan olin Kellossa…löytyi sekin mökki, jossa Maire ja Olavi sekä Iida-täti 
asuivat. Haukiputaan pitjää siis tämä Ojakylä.”
24.1. ”Olavi käy töissä Oulussa O.Y. Pääsähkön akkukorjaamossa.”
25.1. ”Tänään lähdin autolla klo 13 Oulun kaupunkiin tutustumaan.”
1.2. ”Päivän vietin lueskellen ja hakkasin halkoja vajassa.”    Laatokka 2.2.1946
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4.2. ”Tänään... etelään… autolla Ouluun… pikajuna lähti klo 15.20.”
5.2. ”Aamulla...klo 5.00… Tampereelle… Härmälän autossa Pakkalaan (5 km) tervehtimään Toivo-
setää perheineen. Toivo sekä Hilda töissä valtion lentok.teht. Illalla käytiin Toivon kanssa 
kaupungissa elokuvissa (Hällä teatteri) [Hämeenkatu 24].”Laatokka 11.2.1946
13.2. Knuutisella käynnin jälkeen takaisin Vesalaan.
 ”Isä oli myynyt hevosen sillä välin.”
17.2. “Aamulla... yli 4 km juoksulenkillä (kesää varten),
sitten hiihdettiin Pentin kanssa n. 16 km käyden
hiihtomajalla. Illalla.. vielä tansseissa Okeroisissa, 
matkaa n. 5 km yht. siis noin 10 km, joten tuli 
reisuttua n. 30 km (ja 4 tuntia tanssittua)
(treenausta sekin).” Laatokka 19.2.1946
21.2. ”Suomen sotasyyllisyysjuttu on päättynyt.”
Laatokka 22.2.1946
24.2. ”Unto oli myös hiihtokilpailuissa Jalkarannassa       Hällä 13.2.1958 Vapriikin kuva-arkisto. E. M. Staf.
Lahden Autokorjaamoiden välisissä kilpailuissa – selviytyi koko sakista viidenneksi
(toista sataa hiihtäjää).”
25.2. ”Töissä… O.Y. Puukalustolla Lahdessa.”
26.2. ”Isä teki ’mustan pörssin’ kauppoja... (4000 mk ruisjauhoja).”
4.3. ”Isä lähti Kangasalan pitjään korvausasioille… [nim. 497.000 mk (38.210 € v. 2018)].
Noin puolet oli hintaa pudotettu.”
9.3. ”Töissä… sen jälkeen katsomaan Salpausselän hiihtokilpailuja.” Laatokka 11.3.1946
10.3. ”Eduskunta valitsi uuden presidentin.” Laatokka   12.3.1946
25.3. ”Kukossa ns. Vainion ympärihiihdot…
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1. S. Elonen 37.25 min, 2. P. Termonen 38.57 min, 3. H. Termonen 40.24 min.”
5.4. ”Isä lähti aamulla Lammille ottamaan selkoa vuokramaan saannista.” Laatokka 25.4.1946
25.4. ”Puukalustolla siis jatkuvalla ryskeellä… ajettiin tavaraa sisään tehtaan purtavaksi.”
1.5. ”Eläköön kevät ja vappu… Äiti täytti tänään 50 vuotta, jonka johdosta oli pieni perhejuhla…
Illalla käytiin Pentin kanssa Okeroisissa Seppäsen Reinon häitä tanssimassa:” Laatokka 7.5.1946
8.5. ”Puukalustolla, Savonk. 51:ssä. Unto ja Eero jatkoivat töitä Likolammella.”
12.5. ”Kaunis sunnuntaipäivä… Tänään klo 13.00 alkoivat Okeroisten   U  rheilijain jäsenilleen 
järjestämät murtomaakilpailut Oker. Kylässä Ylikartanon lähellä. Voitin yleisen sarjan juoksun, 
jossa osanottajia oli 10. Matka oli 4300 metriä… 1) H. Termonen 15.46 min, 2) R. Seppänen
15.53 min, 3) P. Niemi 15.58 min, 4) P. Termonen 16.24 min j.n.e.”  Laatokka 14.5.1946
19.5. ”Pentin kanssa Herralassa Hollolan murtomaakilpailuissa… Rata oli 4 km… pitäjän 
mestariksi… H. Hannula, Miekkiön Vilkas 14.31 min, 2) K. Niinivaara, Holl. Tov. 14.45 min,
3) H. Termonen, Oker. Urh. 14.51 min… Pentti oli vasta 13:s ajalla 16.06 min.
Kilpailijoita oli 35.”
21.5. ”Puolet ’poppoosta’
muutti tänään Lammille Iso-Evon 
kylään… Pentti,  Eero, Unto ja 
päiväkirjan kirjoittaja jäivät 
tänne Vanhaantaloon ennen 
kaikkea työpaikkojen takia.”
   

                                                                    Vanhatalo vasemmalla, perustuu v. 1959 ilmakuvaan
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9.6. ”Parinpeltoon pitkästä aikaa… Olin 
samalla reisulla myös tanssiaisilla Uskilassa 
ja jäin yöksi enolle.” Laatokka 11.6.1946
11.6. ”Vieraita Oulusta. Salmelan Olavi, 
Maire, Jorma sekä Iida-täti ja Marja-Leena 
tulivat Oulusta pois kokonaan.”
16.6. ”Okeroisissa … jäsenten välisissä…
1500 m voitin ajalla 4.39 min… Pituus...
2) H. Termonen 5.16 m…. Korkeus 2) P. 
Termonen 148 sm, 3) H. Termonen 143 sm. 
Keihäs… 3) H. Termonen 42.29 m. 4) P. 
Termonen 41,80 m… 100 m… (vastatuuli)
3) H. Termonen 13,0 sek.
22.6. Iso-Evon kylään Lammille.
24.6. ”Kävelyllä isän vuokraamia peltoja            Perustuu v. 1948 ilmakuvaan
katsomassa. Illalla käytiin työväentalolla tanssimassa sakilla. Näin kului juhannus -46.”
Vuoden 1918 tapahtumat Lammilla             Laatokka 25.6.1946
30.6. ”Maakuntajuhlat jatkuivat… maakuntaviestin loppukilpailu… Meidän...Okeroisten nuoriso-
seura voitti kilpailun yheisajalla 3.37,8 min… Joukkueemme kokoonpano [800, 400, 200 ja 100 
m.]… 100 m H. Termonen.”
11.7. ”Junalla Heinolaan, jossa Heinolan Iskun kansainväliset yleisurh. kilp. Kansainvälisyyttä 
edusti Västeråsin kaupunkijoukkue, joka eilen voitti kaupunkiottelussa Lahden pistein 79-72.
Osallistuin 800 m. Juoksuun, jonka voitti J. Rossi ajalla 2.01,0 min. Olin kai 9:tenä… noin 2.10.”
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17.7. ”Iso-Evon kylään.
18.7. ”Eilen ilmoitettiin puhelimella, että Seija palaa Ruotsista ja saapuu Hämeenlinnan asemalle 
klo 19.30. Menin postiautossa H:linnaan… Ajoimme ajurilla Matkustajakoti Suomeen,
johon tilasin huoneen.
19.7. ”Noin klo 14.10 Iso-Evon kylässä…
(Jälleennäkemisen ilo oli suuri).”
Laatokka 20.7.1946
21.7. ”Lahden kansanopistolla  olevassa 
sairaalassa lääkärissä [hammassärky, 
kuumetta]… lopun yän Pentin kortteeri-
paikassa Savonk. 39.”
L  aatokka 27.7.1946
28.7. ”Ihana ilta kului orkesteri
Seminolan tahdissa Kärpäsissä…???”
Laatokka 26.8.1946
28.8. ”Huonekaluja ajettiin kovasti 
jälleen. Sää melko kolea- syksyinen – niin 
kuin pojan mielialakin. Missä lie vika.”
31.8. ”Otin lopputilin illalla.”
2.9. ”Ensi päivä uudessa työssäni… 
metsänhoitaja E. Alastalon kanssa 
Heinlammilla metsää leimaamassa….                     Perustuu v. 1961 ilmakuvaan
harjoittelua… Evon metsäkoulua varten.
L  aatokka 7.9.1946
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9.9. ”Tänään… Mukkulan kartanossa 
metsää leimaamassa… yöksi 
kartanoon.” Laatokka 21.9.1946
23.9. “Heinlammilla… Saimme tukki-
puut leimattua (yht. n. 2200 kpl).”
27.9. ”Eero… kävi Lahdessa hakemassa 
uudet elintarvikekortit.”
Laatokka 28.9.1946
30.9. ”Tänään… pyöräilin Korpikylään
T. Puolakan, leskiemäntä,… talon 
metsään… (Erinomainen metsä)… 
ruokapuoli erinomainen… yöksi taloon.”
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1744041?page=1                               Mukkulan 
kartano 1940-luvulla. Museovirasto. Historian kuvakokoelma.
19.10. ”Lähdin Vesalasta klo 15.30… Pentti jäi yöksi Mairen ja Olavin luo Katinsillan kylään, jossa 
he ovat asuneet jo syysk. Alusta [Iso-Evolta n. 10 km lounaaseen].” Laatokka 7.11.1946
Metsätöitä milloin missäkin. Tansseissa ahkerasti. Välillä muutakin. Laatokka 11.11.1946
12.11. ”Puitiin tänään Alastalon vehnät.
Yöksi menin tukikohtaan.”               
18.11. ”Voistion kartanoon [kartta v. 1946]… leimausta.” 
21.11. ”Viime yön olin kartanossa.” Laatokka 21.11.1946
24.11. ”Pena… Vuorikadulla (700:- kk, 54 € v. 2018)
2.12. ”Kirje A. E:lle Lahteen Salilank. 4.”
8.12. ”7.12.46 Toinen kirje A. E:lle”  Sisämaa 11.11.1946
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24.12. ”Käytiin Seijan ja Teuvon kanssa hakemassa
joulukuusi… Pukki ei käynyt kyllä kuin eteisessä, mutta kun lahjat oli kohtalaiset (Kiitos Svea-
mammalle) niin ei sillä muulla ollut väliäkään.  
25.12. ”Maire, Olavi ja pikku Jorma saapuivat yöllä n. klo 23.30 tänne meille Saukolasta 
yllättäen.”  Sisämaa 28.12.1946
29.12. ”Käytiin Unton kanssa verryttelemässä Evon metsäkoululla (yht. n. 8-9 km).”
31.12. ”Minut armoitettiin kansanhuollon luvalla ostamaan yksi polkupyörän ulkorengas 
(käsittämätöntä). Se olikin muuten paras joululahjani, kiiots setä johtajalle.”
Onnekkaampaa Uuuta Vuotta!”  Sisämaa 31.12.1946
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