
Päiväkirja n:o 1.1965
Avaa linkit hiiren oikealla uuteen ikkunaan ja sulje luettuasi. Nopeuttaa.

Aloitin päiväkirjan pidon, ehkä isäni innoittamana 1.6.1965.
Pieniä korjauksia olen jonkin verran tehnyt, mm. välimerkkeihin, 
oikeinkirjoitukseen tms. Hakasuluissa, [ ], lisäyksiä ja tarkennuksia.
Koti Nastolassa Pysäkintiellä, 17 km Lahdesta itään.
6. kesäkuuta  Kuvauslennolla ollut helikopteri putosi
Fabianinkadulle Helsingin keskustassa ja murskaantui täysin.
Kolme henkilöä sai surmansa.

•12. kesäkuuta   - Helsingin Kaupunginteatterin peruskivi muurattiin 
Kalliossa.
•13. kesäkuuta   – Kiinan kansantasavalta ilmaisi pettymyksensä Neuvostoliiton uusiin johtohenkilöihin sanoen näiden
olevan ”vielä pahempia kuin Hruštšov”.[1]
•14. kesäkuuta–Mariner 4 teki ensimmäisen onnistuneen Marsin ohilennon.
•17. kesäkuuta– Helsingin raastuvanoikeus päätti kirjailija Hannu Salamaa vastaan nostetun 
jumalanpilkkasyytteen käsittelyn ja siirsi jutun Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi.
•19. kesäkuuta   – Puolustusministeri, eversti Houari Boumédiènne kaappasi vallan Algeriassa syrjäyttäen presidentti 
Ahmed Ben Bellan.
•19. kesäkuuta – Karjalan Liitto aloitti 25-vuotisjuhlansa Helsingissä.
•25. kesäkuuta   – The Rolling Stones esiintyi Yyterin juhannusjuhlilla.

Kesäkuu 1965, 1. päivä (tiistai)
Tänään oli ensimmäinen päivä kesälomaani ja nousin siksi myöhään ylös. Join teetä aamulla ja lähdin Peltoselle ja 
lähdin Erkin kanssa seiväshyppypaikalle, mutta emme kuitenkaan hyppineet. Vähän kahdentoista jälkeen 
lähdimme meidän pihaan keinumaan. Anne oli lukinnut Jeremejevin Timon ja Hildenin
Jorman leikkimökkiin. Sitten lähdin pakkaamaan ja viisi minuuttia yli kahden autossa
(Viljasella), [kuskina] ”Rotta Viljanen” [toista Viljasen kuskia kutsuimme ajotyylin  vuoksi
’hulluksi’, kerran Lahteen saapuessaan hän ajoi liikenneympyrässä vasten ajosuuntaa,
jotta pääsi Lehtimäestä ohi. ’Rotta’ puolestaan haukkui muita rotiksi] Iiron kanssa
Lahteen, josta jatkoimme matkaa Haaran huvilalle Rutalahteen. Auto Rutalahteen lähti
klo 15.20. Olimme siellä noin puoli viidelta erään kaupan luona, josta oli viisi lilometriä
mökille. Matkalla sinne menimme ketun pesän ohi ja pidimme piiputtelutauon.
Olimme perillä kello 17.50. Joimme kahvia ja lähdimme moottoriveneellä Heinolaan,
josta Iiro [Mahkonen] ja Kari [Haara] lähtivät hakemaan mökiltä kiinnitysketjuja ja
sorsastivat kolme sorsaa (tyttöä) ja ajelivat bensiinin loppuun. Risto Vanhanen, Markku
Mönkäre, Juhani Bask ja minä lähdimme kaupungille ja istuimme lopun ajan puistossa.
Lähdimme lopulta ennen kahtatoista takaisin.

2. päivä (keskiviikko)
Mökillä kylvimme ja Jussi ja minä laskimme vesikelkkamäestä. Puoli kahdelta menimme
nukkumaan ja Kari Haara ja Iiro Mahkonen herättivät meidät, koska he nukkuivat
saunakamarissa (kello puoli neljä). Risto ei muuten nukkunut koko yönä. Aamulla
ongimme ja joimme kahvia ym. Puolen päivän jälkeen aloimme hiihtää vesisuksilla ja
pian sen jälkeen tuli Pertti Suonio Hondalla [pieni moottoripyörä] sinne ja ajoi
vesisuksilla. Poltimme kaikki piippua mökillä ollessamme. Ennen kuutta myös Juha
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Laine ja Risto Sallinen tulivat ja pian lähdimme kaikki yhdeksän Heinolaan, jossa annoimme kaikki markan 
bensiiniin. Jälleen Iiro ja Kari menivät hakemaan sorsat [eli tytöt] ja kaikki muut paitsi he ja Riku ja Suonio 
menimme kahdeksalta katsomaan elokuvaa ”Hyökkäys Burmassa” [Merrill’s Marauders]. Kävimme Heinolan 
rautatiesillalla ja lähdimme ennen kahtatoista kotiin.

                                                              Kartat v. 1961 ilmakuvasta
3. päivä (torstai)
Aamulla Laine, Sallinen ja Bask vietiin moottoriveneellä autopysäkille. Me heräsimme kymmeneltä ja yhdeltätoista
Suonio lähti kotiin. Iiro heräsi puoli yhdeltä. Pelasimme päivällä ”Davosin jatsia” ( jazia). (Möykku ja minä + Iiro ja 
Riku voittivat) ja kanastaa (canastaa). Kävimme yhdeltätoista nukkumaan.

4. päivä (perjantai)
Heräsin aamulla viideltä ja herätin muut (lehmänkellolla) ja lähdimme kävelemään kaupalle. Auto tuli 7.15. Lähdin
Riston kanssa kotiin 8.25 autossa (Lehtimäellä, ”Lehtari”) (Iloitsimme Yhdysvaltain uudesta ”Gemini” 
avaruuslennosta) (kello on nyt 10.30). Sitten menin Peltoselle ja menimme seivästä hyppäämään. Hyppäsin 1 
metrin ja korkeammalta en yrittänytkään. Torkuin päivällä ja 16.15 lähdin maitopulveritehtaalle [Kuivamaito Oy]
kuljettamaan tavaroita. Illalla siivosimme kotona ja sitä ennen hypin seivästä 220 (ennätys 235). Illalla katsoin 
Disneylandin ja kuuntelin Kaleidoskoopin (I Pikku Nina, Kari Kuuva). Kävin nukkumaan 23.45.

5. päivä (lauantai)
Heräsin aamulla n. 11.15 ja menin alakertaan kahville. Sen jälkeen menin viemään Mäkiselle radan taakse 
tavaroita [kaupan kotiinkuljetuksissa autoin]. Pian sen jälkeen vein jollekin Ritva Nurmelle varikolle kakun ym. 
Iltapäivällä hypin seivästä ja sytyttin saunan lämpiämään. Sen jälkeen hypin taas seivästä (220). Tulin kotiin vähän 
16:sta jälkeen. 19.15 tulivat Jokelat meille (Liisa, Sauli ja Matti, ei Helena). Illalla kävin saunassa ja join kahvia tavan
mukaan (21 aikaan juoksin lenkin, mutta ajanotosta ei tullut mitään, koska minua alkoi pistää, ennätykseni on 
muuten 10.45). Kävin nukkumaan kello 24 (Tänään kaivoimme seiväshyllypaikalta muutamia isoja kiviä ylös. 
Hyppäsin korkeutta 115, ennätys on 125 cm). [Seiväshyppypaikka oli tien toisella puolella sahan vieressä]

6. päivä (sunnuntai)
Heräsin 10:n tienoissa. Hyppäsin aamulla seivästä 220. Otin päivällä aurinkoa parvekkeella. Jokelat olivat (ei Matti)
lähteneet Helsinkiin ennen heräämistäni. Matilla oli kuminauhalla ylös lennätettävä raketti,
jonka minä kuitenkin ammuin puuhun. Illalla olivat Alhaset (Aili ja Keijo) ja Tuomaalat (Airi
ja Sakari) meillä kylässä, Volkkarilla, mutta he lähtivät Lahteen äidin ja isän kanssa. [Keijo
isän serkku, joka naimisissa Rautalammin mummon Aili-tyttären kanssa] Tänään myös
juoksin Mattien kanssa (voitin). Illalla luin tapani mukaan Suurta Tietokirjaa. Kävin
nukkumaan kello 24.00
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7. päivä (maanantai)
Heräsin aamulla yhdentoista maissa ja 11.50 lähdin sepälle [kirkonkylällä], jossa ei kuitenkaan ollut kuntomarssia. 
[”Sepän asunto yhteismaalla kirkonkylässä. Nastolan kirkonseudun koulukeskuksen ja kerrostalotontin välissä on 
pienialainen pihapiiri vanhoine pihapuineen ja hirsirakennuksineen. Asuinrakennus ja sauna ovat kylän 
yhteismaalla, joka on ilmeisesti uusjaossa 1917-1932 yhteismaaksi muodostettu pajan tontti. Hirsitalossa on 
asunut seppä. Sepän paja oli nykyisen pyörätien kohdalla.”   Lataa PDF  ] Äiti, isä, Matit, Anne ja Tuure (olivat 
hakeneet Nurmelta) olivat lähteneet rantaan, jonne minäkin lähdin pyörällä. Uin, söin ja lähdin sieltä 13.45. 
Matkalla näin VPK:n luona Peltoset ja Erkin. Yritin kotona yksin ottaa Matin raketin puusta, mutta lopulta Risto 
Rajala otti sen pois. Möin Tuula Rämölle ja Jorma Hildenille tavaraa. Katri, (kai Karin ja Väinön heila), Kari [Savutie]
ja Väinö [Minkkinen] tulivat ostamaan lenkin ja samalla Karille uimahousut (hän osti myös limonaadipullon) (E.m. 
Katri, -, Kari ja Väinö kävivät ennenkuin raketti otettiin alas (Tein uuden laskuvarjon, koska entinen hukkui). Illalla 
tulivat Porkat meille. Hypimme seivästä (Olli-Pekka, Jokke, Harri, Matti T. ja minä. Voitin tuloksella 200) ja 
juoksimme pari kilpailua viestinä. Minun puoleni voitti. Illalla pesin jalkani ym. askareet. Kävin nukkumaan n. Kello
23.50.

8. päivä (tiistai)
Nousin ylös n. Klo 8.30 koska lähdin isän kanssa Lahteen n. 8.45. Ensin kävimme kirkolla ostamassa 
Kukkapisteestä kukkia jollekin Heinosen lihaliikkeen [Lahden elintarviketeollisuus] johtajalle tai muulle vast. 
Lahdessa menimme ensin Heinoselle. Johtaja ei kuitenkaan ollut siellä, joten kukat vietiin hänen kotiinsa 
Rautatiekatu 11. Sitten menimme Keskolle maksamaan laskun ja ostamaan markiisikangasta parvekkeelle ja sen 
jälkeen menimme ostamaan minulle magnetofonia (Dux, Philips). Siellä ei ollut varastossa joten isä tilasi sen 
kotiin, jonne tulimme noin 10.45. Sen jälkeen luin I osan S. T.sta loppuun. Lähdin rantaan pyörällä, jonne Matit 
olivat lähteneet aikaisemmin pyörällä. Kun pojat olivat lähteneet, menin minäkin uimaan uimapatjan kanssa koska
minulle ei ollut uimahousuja, jotka Kari Savutie oli lainannut. Otin aurinkoa ja lähdin kotiin n. 14.50. Olin kotona 
vasta 15.15. Pojat olivat jo tulleet. Laitoin äidin kanssa markiisikankaan parvekkeelle. Huoneeseni tuli kai liljoja 
(kukka). Luin [Jerry] Cottonin, söin, katsoin Bonanzan ja painia ja kävin nukkumaan kello 23.30

9. päivä (keskiviikko)
Nousin ylös n. 8.55. Join 2 kuppia kahvia ja aloin siivota kaupan ulkovarastoa ja olin valmis vähän ennen 
kahtatoista ja menin lukemaan ST:aa. Söin välillä ja luin vielä. Nurmen Helka kävi meillä 15:sta maissa. Lähdin 
rantaan, jonne isä oli jo vienyt Matit ja Annen. Vein samalla Sainikalle [?] tavaraa. Äiti ja isä tulivat 18:ta maissa. 
Join kahvia ja lähdin pyörällä kotiin Speden Saluunaa katsomaan ja tein uuden ennätyksen rannasta kotiin 14.45. 
Kiipesin ikkunasta sisään koska minulla ei ollut avainta mukana. Muut tulivat rannasta n. 20:n maissa. Työnsimme 
Mattien kanssa kuulaa ja juoksimme (voitin). Tulin kotiin yhdeksäksi kuuntelemaan radion ohjelmaa Kahdeksan 
kärjessä (I The Last time, The Rolling Stones, II Ticket to ride, The Beatles, minun ehdoton suosikkini). Matti Jokela
oli huoneessani illalla ja katselimme vanhoja kouluvihkojani. Kello on nyt 22.35. Luin illalla kirjaa Muuttuva 
maailma. Kävin nukkumaan n. kello 23.50. Minulle ei muuten tullut vielä tänään magnetofonia vaikka Keskon auto
kävi meillä.

10. päivä (torstai)
Nousin tänään 9.55. Näinä päivinä en ole muuten voinut hyppiä seivästä, koska selkäni on taas kipeä. Luin ST:a 
tänään monta tuntia. Söin välillä. Puoli neljän maissa lähdin Risto Rajalan ja Hildenin veljesten kanssa uimaan. 
Siellä oli myös Veijo Nykänen ja Jouko Laitinen. Lähdimme pois 16.20 (noin). Luin taas ST:a, katsoin uutiset ja 
lähdin Matin kanssa juoksemaan (voitin). Luin illalla ST:a ja katsoin TV:tä. Kävin nukkumaan noin kello 23.25. 
Nykyään tulee radiosta klo 23 englanninkieliset uutiset. Yleensä kuuntelen ne.

11. päivä (perjantai)
Nousin ylös n. Kello 9.55. Join aamulla kahvia. Luin ST:a. Yritimme korjata Matin pyörää. Teemme sinisestä 
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naistenpyörästä Matille uuden pyörän. Vein muuten pulveritehtaalle ja Vilka Oy:lle tavaroita ja juoksimme Matti 
J:n kanssa (V.) ja luin hiukan ST:a ja juoksimme Hildenin poikien kanssa (V.). Vein taas Saloselle, jonka jälkeen 
lähdin uimaan Hildenin p:en ja Mattien kanssa. Mukana oli myös yksi pikkupoika Risto Könönen. Lähdimme pois 
n. kello 17.15. Juoksimme ja ammuimme Matti Jokelan rakettia. Isä laittoi Matin pyörän kuntoon. Joimme noin 
kello 19 maissa ulkona rouva Silannon kanssa, joka yleensä meillä joka perjantai siivoamassa. Illalla juoksimme 
pari kilpailua (20 maissa). Toisen voitin, toisen hävisin. Meillä on 140 metrin rata. Tänään minä juoksin sen kolme 
kertaa kummassakin kilpailussa (420 m). Toisessa joukkueessa oli 3 kilpailijaa. He juoksivat jokainen yhden 
kierroksen. Tänään juoksin myös 12 kierrosta. Illalla kuuntelin Kaleidoskoopin ja katsoin televisiota. Lainasin 
Matille Pioneer Cityn (eräs peli). Kävin nukkumaan n. kello 23.15.

12. päivä (lauantai)
Nousin tänään klo 9.20. Lähdin heti hakemaan lappuja (tilauksia) [Niinirinteellä oli ulkona pieni laatikko, johon 
asiakkaat voivat laittaa tilauksia] ja vein Viitaselle tavaraa ja kävin pankissa. Minulle tuli magnetofoni tänään. 
Kävin Mäkisellä viemässä tavaroita ja aloin tutkia ”mankkaa”. Kesti kauan ennen kuin muistin miten se toimii. 
Panin saunan lämpiämään n. kello 15. Nauhoitin 16:sta [eteenpäin] pop-säveliä ja lauantain toivotuista levyistä 
(17-18) (Mankka on neliraitakone). Yksi raita n. 45 min. Lähdin saunaan n. 19.50. Tulin 20.25. Illalla lueskelin ST:a, 
kuuntelin mankkaa, katselin televisiota ja kirjoitin Ritva Savutielle Savoon. Käyn nukkumaan n. kello 23.40.

13. päivä (sunnuntai)
Nousin ylös n. 9.50 ja aamulla nauhoitimme pari paminaa [ juttua]. Aamulla joimme kahvia. Aamupäivällä en 
paljon muuta tehnyt kuin äänitin radiosta sopivia levyjä ( jatkoin iltapäivällä). N. klo 13 lähtivät Matit, Anne, äiti ja 
isä jonnekin Mankalan voimalaitokselle. Sillä aikaa olin kotona ja äänitin. Jorma ja Harri Hilden kävivät meillä 
pakkaustarpeita [hakemassa]. Kello oli n. 16 kun he tulivat Mankalasta. N. 18.30 maissa juoksimme. Hävisin viestin
(minä yksinään) koska alkoi pistää. Illalla luin ST:a ja äänitimme ja kuuntelimme monta tuntia. En katsonut paljon 
TV:tä. Kävin nukkumaan klo 23.40.

14. päivä (maanantai)
Nousin ylös 10.05. Join aamulla kahvia ja luin tietysti lehden (Etelä-Suomen Sanomat). Aamulla tein kävelylenkin 
ja menin Peltoselle, en kuitenkaan sisälle saakka silä Erkki, Anne ja Sari tulivat rappusissa vastaan. Kohta sen 
jälkeen lähdimme Erkin kanssa meille. Pihassa minua odotti käsky: Lähde Suloselle viemään tavaroita. Erkki ja 
Anne odottivat keinussa. Menimme Erkin kanssa yläkertaan kuuntelemaan mankkaa. Jonkin ajan kuluttua tuli 
myös Iiro. Kuuntelimme ja välillä nauhoitimme höpötyksiämme. He lähtivät pois n. 15 maissa. Sen jälkeen Matit ja
minä ajelimme pyörillä ym. Joimme 18 jälkeen kahvia ja lähdimme Hildenin Jorman kanssa juoksemaan viestin 
(Matit + Jorma ja minä yksinäni). Katomossa oli Risto Könönen (Jäänyt I:lle luokalle pari kertaa). Kun Matti T. lähti 
klo 19 pois juoksimme vielä viestin (Voitin molemmat edellä mainitut kilpailut). Lähdin katsomaan TV:stä 
Ihmeellistä luontoa, illalla äänitin pari kappaletta ja katsoin uuden TV-filmisarjan Markhamin loppuosan. Söimme
tänään vähän 20 jälkeen. Kastelin parvekekukat ja oman huoneeni liivian. (Peltosella on Aino, Marjatan sisko). 
Kävin nukkumaan klo 23.20.

15. päivä (tiistai)
Nousin tänään klo 9.40. Join aamulla kahvia . Nauhoitin pop-säveliä (10.45-11.00), Vein ennen 12 Levy-Pyörälle 
tavaraa. Olin yläkerran huoneessani kauan, n. klo 13 kutsuin Erkin meille. Teimme mankalle Pete-Shown ja 
puhuimme kappaleiden väliin jääneisiin tyhjiin kohtiin (tällöin satoi). Join kahvia kun Erkki lähti pois. Myöhemmin 
vein Helinille yläkertaan tavaraa. Siinähän se iltapäivä menikin hiljalleen, klo 18.30 nauhoitin. N. 19.10 oli meille 
tullut pari poliisia soittamaan hinausautoa koska Varikon luona oli sattunut kolari (Joku Mersu-kuorma-auto ja 
Fiat 1500)… Lähdimme juoksemaan, myös Harri Hilden oli mukana. Juoksimme kaksi kilpailua. Voitin molemmat. 
Illalla söin n. Klo 20.45 ja katsoin uutiset, tulin yläkertaan, luin ST:a ja kuuntelin musiikkia. Kävin nukkumaan klo 
23.17.
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16. päivä (keskiviikko)
Nousin 9.20. Join aamulla [kahvia?], maalasin Annen leikkimökin lattian punaisella värillä (satoi hiukan) . Olin 
valmis n, klo 11.30. Matit olivat lähteneet onkimaan. Lähdin haravoimaan juoksurataamme. Haravoidessani Anne 
tuli luokseni ja sanoi, että meillä on vieraita. Siellä oli joku Matti Siitonen [isän sotakaveri] ja hänen perheensä. 
Heillä oli kaksi poikaa mukana (Hannu ja Arto). Kerättyäni junat, joilla olimme leikkineet, lähdin asemalle, jossa oli
Marjatta, Sari ja Juhani Peltonen ja Aino ( joka oli lähdössä pois) ja Erkki. Aino lähti postijunassa Lahteen, josta 
edelleen kotiinsa. Tulin kotiin ja lähdin taas haravoimaan rataa. Erkki tuli mukaan. Juoksimme pari kilpailua (Matti 
+ Matti + Harri Hilden ja minä). Voitin. Ja toisen kilpailun, jossa oli mukana Jorma Hilden, voitin. Lähdin kotiin. 
Vähän ennen 16 lähdin viemään Salmiselle tavaraa. Kotiin tullessani aloin lukea ST:a. Klo 17.10 aloin nauhoittaa. 
Lopetin 18.00. Lähdin ajelemaan pyörällä klo 18.10. Tulin pois 18.30. Söimme. Menin yläkertaan. Hetken kuluttua 
menin syömään jälkiruoan. Lähdin sen jälkeen ajamaan pyörällä juoksurataa. Ajoin kaksi kierrosta kerrallaan (3 
kertaa) (280 m) Pääsin hiukan elle minuutin. Tulin lukemaan ST:a Klo 20.55 lähdin alakertaan. Tulin yläkertaan klo 
n. 22.10. Kuuntelin radiota ja sen jälkeen lähdin pesemään hampaitani ja tulin yläkertaan lukemaan ST:a. Kävin 
nukkumaan n. klo 23.59. Vein illalla mankan alakertaan, jossa Tanja ja Matti Siitonen ja äiti ja isä pelasivat korttia. 
He kävivät nukkumaan klo 1.30.

17. päivä (torstai)
Heräsin klo 8.50, jolloin Siitoset lähtivät pois. Nousin klo 9.10. Join kahvia ja aloin maalata leikkimökkiä. Olin 
valmis klo 10.30. Lähdin viemään ruokalan tavaroita veljeni kanssa. Ei kestänyt kauankaan kun minun oli 
lähdettävä viemään tavaroita Levy-Pyörälle. Kohta sen jälkeen lähdimme Erkin kanssa meille ja äänitimme klo 
12.00-12.30 joitakin kappaleita. Söin välillä ja kello oli kai 14.15 kun lähdimme kävelemään. Jätimme junan alle 5-
pennisen. Kävimme paikalla, jonne juna oli tuonut Hyppyrän Simca 1000:n kun se oli jäänyt junan alle 5.9.1964. 
Kolme henkilöä oli saanut surmansa. Isä ja
poika (kai) eivät olleet kyydissä. [eivät olleet].
Tulimme meille, kävimme yläkerrassa. Erkki
lähti n. 15.30. Olin kotona vähän yli 16, jolloin
lähdin kävelemään. Korkeushyppypaikalla
tapasin Seija ja Tuula Rämön. Juttelin Seijan
kanssa. Lähdin kotiin n. 17.15. Kotona oli
pientä hommaa. Luin ST:a ja lähdin katsomaan
amerikkalaista elokuvaa. Tulin yläkertaan
uutisten jälkeen n. klo 21.40. Luin ST:a ja kävin
nukkumaan n. klo 23.10. Tänään katsellessani
elokuvaa Lauri Rajala toi minulle lusikan
kuntomarssista ja [Nastolan] Nopsan
maastojuoksumestaruuskilpailuista (Voitin
sarjan alle 17 v.). Kilpailu oli pidetty keskiv.
12.5.1964 [1965?]. Äiti, isä ja Anne olivat
tänään Savutiellä kylässä (Helvi ja Eino
Savutie).                                    

18. päivä (perjantai)
Nousin tänään 9.20. Join aamulla kahvia. Tulin
yläkertaan ja aloin lukea ST:a. Meinasin lähteä
viemään Levy-Pyörälle tavaroita, mutta Matti
veikin ne. Hypin ensimmäisen kerran pitkään aikaan seivästä.                 HS 6.9.1964
Tiputin kaksi kertaa 150 cm:stä. Lopetin. Lähdin Erkin kanssa kävelemään kirkolle. Kävimme sankarihaudoilla ja 
tulimme meille n. 14.30. Istuimme keinussa Mattien kanssa, jotka paukuttelivat nalleja. Maalasin sinisellä 
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leikkimäkin lattian listat. Kannoimme sänkyvaatteemme ulos. Söin ennen maalaamista riisimuroja. Lähdin 
kävelemään klo 16. Kävelin rautatien varressa. Tulin sahalle, jossa Matit leikkivät piilosta. Pojat laskivat vaunulla 
[niillä kuljettiin sahalla puutavaraa]. Mattia vähän sattui. Aloimme juosta. Juoksimme pari kilpailua. Voitin. 
Lähdimme kotiin klo 18.30. Kotona joimme kahvia. Lähdin yläkertaan kuuntelemaan uutisia ym. Auttoisilla 
Padasjoella oli suuri metsäpalo. Tukiat asuvat siellä. Isä etsi tapetteja Annen leikkimökkiin ja taisi löytääkin vähän. 
Sänkyvaatteeni tuotiin huoneeseeni. Täkkejä ei enää käytetä kesällä. Lähdin ajelemaan pyörällä klo 20. Ennen sitä 
vedimme Mattien kanssa köyttä (ketjua). Tulin kotiin n. klo 20.20. Tulin yläkertaan. Kuuntelin Kaleidoskoopin, 
mutta sieltä ei tullut mitään äänitettävää. Luin illalla ST:a ja klo 22.40 äänitin Cliff Richardin levytyksiä. Kävin 
nukkumaan klo 23.10.

19. päivä (lauantai)
Nousin ylös klo 10.00. Join aamulla pari kuppia kahvia. Luin aamulla ST:a ja ennen klo 12:sta lähdin Annen kanssa
ajelemaan pyörällä (Anne oli tarakassa). Kävimme Selkosaaren seisakkeella. Tulimme kotiin vähän ennen puoli 
yhtä. (Ahmed Ben Bella oli syösty vallasta Algeriassa). Luin ST:a. Vaihdoin pyörän takapyörään uuden 
ulkorenkaan.. Sytytin saunan. Vedimme poiken kanssa köyttä. Tulin yläkertaan ennen 16, koska silloin alkoi Pop-
sävel 65. Äänitin siitä. Äänitin myös Lauantain toivotuista. Join kahvia klo 18. Olin yläkerrassa klo 19.20 saakka. 
Kävin saunassa. Luin illalla ST:a ja kuuntelin mankkaa. Söin joskus 20:n jälkeen. Matti Rouhiainen oli meillä kauan 
aikaa 19 maissa. Kävin nukkumaan klo 22.55.

20. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.25 ja menin alakertaan. Hain lehden ja luin sen ja tulin yläkertaan vähän 10:n jälkeen. Matti alkoi 
keittää kahvia. Join 2 kuppia kahvia ja tulin yläkertaan klo 10.55. Luin aamulla ST:a. Kävin tänään Rikun kanssa 
Kotilla (etsi Sepeä), näin myös Ikun [Iiron]. Söimme kylmää ruokaa. Klo 14 lähtivät muut Hollolaan [Alhaselle]. Olin
kotona lueskellen, lähdin ajelemaan pyörällä vähän ennen ko 15. Kun alkoi sataa, tulin kotiin noin 15.15. Sain 
muuten tänään aamulla valko-sini-raitaisen froteepuseron. Menin Peltoselle ja Erkin syötyä lähdimme hänen 
kanssaan meille. Luimme muuten Erkin kanssa hänen minulle kirjoittamia kirjeitään. Marjatta käski Alpon pois ja 
kohta Erkkikin lähti pois n. 18.10. Lähdin katsomaan Suomi-Ruotsi pyöräilymaaottelua televisiosta. Lähdin 
ajelemaan pyörällä n. 19.10. Tulin kotiin n. 19.35. Söin ja menin yläkertaan, kuuntelin
radiosta Viisasten kerhoa ja sitä miten raketti liikkuu. Luin myös ST:a. Lähdin alakertaan klo
20.50. Tulin yläs n. 21.35. Luin illalla Uuden Tietosanakirjan I osaa, jonka olin keväällä
tilannut 4 mk:n hinnasta näytteeksi. En tietysti tilannut muita osia (kaikkiaan 24). Kävin
nukkumaan klo 22.50.

21. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.10. Join kahvia ja luin lehden. Lähdin yläkertaan lukemaan [?]
pienoisrautatiesuunnitelmaa. Lähdin alakertaan n. 10.40. Maalasin leikkimökiä ja sen jälkeen aloin tehdä kahden 
puun väliin rekkitankoa rautaisesta vesijohtoputkesta. Söin. N. klo 14.10 lähdimme Erkin kanssa Lahteen pyörillä. 
Ostimme pullon King Colaa Käävästä. Sen jälkeen ostimme Cottonin  n:o 12 ja sen jälkeen magnetofoninauhan ja
sen jälkeen ostin Cottonin N.o 11. Lähdimme kotiin klo 15.30. Kävimme koirien hautausmaalla . Pysähdyimme 
myös Baskien [asuivat Erstan kartanossa] kohdalla. Olimme kotona klo 16.30. Erkki oli
muuten lainannut pyörän Matilta. Äänitin radiosta Markku Veijalaista. Televisiosta piti
alkaa klo 18.35 Beatles-soitto, mutta se alkoi vasta 18.45 ja loppui 18.50 kuten pitikin.
Lähdin ulos, juoksimme poikien kanssa pari kilpailua. Voitin molemmat. Leikimme pari
erää piiloa. Tulimme kotiin ja vedin isän ja Matin kanssa leukoja rekkitangossa. Tulin siään
klo 20.00. Aloin kuunnella mankkaa ja samalla puin pyjaman, Lähdin alakertaan n. 20.45.
Söin näkkileipää ja katsoin TV:tä. Aloin lukea yläkerrassa ST:a. Kävin nukkumaan klo 23.15.
Isä muuten soitti tänään sukulaisille Helsinkiin ym.
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22. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.00. Äänitin klo 10.45-11.00. Söin Eskimo-jäätelön. Vedin viisi leukaa aamulla. Eilen vedin 9. Tulin 
yläkertaan 11.30. Meidän musta kissa on varmaan kuollut koska se ei ole tullut meille pitkään aikaan, koska isä 
v:tti sen [?]. Olin muistaakseni yläkerrassa pitkän aikaa. Kävin alakerrassa n. klo 16. Lähdin ulos vetämään leukoja 
(8). Söin sitä ennen jäätelöä, tulin huoneeseeni ennen klo 16.50, Klo 18.00-18.40 katsoin TV:tä, ennen 19 juttelin 
Erkin kanssa. Katsoin klo 19.00-19.30 Speden ja Purtsin [Pertti Purhonen] nyrkkeilyottelun (Purtsi voitti). 
Juoksimme poikien kanssa muutaman kilpailun. Ennen klo 20.00 lähdimme kotiin, jonne Olavi [Savutie] oli tullut 
punaisella Opel Kadetilla, Helvi Savutien [o.s. Oksanen]. Olimme huoneessani jonkin aikaa. Olavi lähtisi 
perjantaina Savoon Consul Cortinalla (Bergien, he lähtevät Italiaan). Tulisi pois 7.7. (kai). Pyysi minua mukaan. 
Olavi lähtisi heinäkuussa Tanskaan. Pyysi minua hankkimaan kissanpojan (kollin). Hän lähti pois n. klo 21. 
Juoksimme sen jälkeen (Matit, Hildenin pojat ja minä). Tulin kotiin n. klo 21.40. Pesin jalat ym. Tulin yläkertaan n. 
Klo 22. Aloin lukea ST:a. Kävin nukkumaan klo 23.05.

23. päivä (keskiviikko)
Nousin ylös klo 10.10. Lähdin hakemaan lappuja n. klo 10.15. Tulin kotiin n. klo 10.30. Satoi koko ajan. Join kahvia 
ja äänitin klo 10.45-11.00 ja 11.15-11.30. Luin ST:a. Söin n. Klo 13.30-13.40. Kello on nyt 13.40 ja sataa vieläkin 
(satanut ainakin klo 8:sta). N. klo 13.45 alan lukea ST:aja kuuntelen radiota jos sieltä tulisi sopivaa äänitettävää. 
Nauhoitin klo 15.10-15.40. Sitten lähdin alas. Juoksimme poikien kanssa muutaman kilpailun. Hildenin pojat 
olivat myös mukana. Tulin kotiin ennen klo 17.50. Olin yläkerrassa kunnes n. klo 19.00 join kahvia. Sen jälkeen 
siivosin pannuhuoneen rapun. Sillä aikaa Matit siivosivat kaupan pihaa. Lähdimme juoksemaan n. 19.40 (Hildenin 
pojat ja myöh. Pauli Näräkkä ja Ville Silanto). Lähdin kotiin vähän jälkeen klo 20.30. Pesin jalat ym. Vedin 9 leukaa.
Klo 21 jälkeen hain seipään, jonka olin unohtanut sinne klo 20.30. Klo 21.15-22.00 äänitin. Äiti oli paistanut pullaa
vieraita varten. Kävin nukkumaan klo 22.30.

24. päivä (torstai)
Nousin klo 9.30, Join kahvia (2 kuppia) ja vähän 10:n jälkeen aloin maalata leikkimökin ovea. Olin valmis n. klo 
11.40. Nauhoitin klo 12.00-12.30. Olin yläkerrassa vielä melkein puoli tuntia. Hain Erkin soitettuani Olaville että 
hän saa tulla hakemaan kissanpojan. Kävimme katsomassa 3 kissanpoikaa ja hyppäsimme seivästä (150 cm). 
Tulimme meille ennen klo 14, n. 14.10 lähdin syömään makaronia. Olavi tuli klo 14.20. Lähdimme hakemaan 
kissanpojan hänelle. Tulin kotiin klo 14.30. Kuuntelin klo 14.30-14.45 radiosta sopivia kappaleita äänitystä varten. 
Kävin ennen klo 15 seiväshyppypaikalla. Siellä olivat Hildenin pojat ja Pauli Näräkkä. Tulin kotiin klo 15. Kuuntelin 
Kotimaisen puolituntisen ja samalla kirjoitin tätä päiväkirjaani (klo on nyt 15.15). Lähdin maalaamaan leikkimäkin 
ovea sen jälkeen. Olin valmis joskus 16 jälkeen. Maalasin myös ikkunanpielet. Hain Erkin ja lähdimme 
seiväshyppypaikalle. Sanoin, että jos hän hyppää 2 m, en lähde ennen klo 18 ja Erkki sanoi, että ellei hän hyppää 
180 cm hän ei lähde ennen klo 17.30. Emme päässeet korkeuksistamme, mutta siirsimme sen jälkeen aikamme 
puoli tuntia myöhempään. Juoksimme (H:n pojat, Pauli, Matit ja minä). Lähdin kotiin ennen klo 18. Join klo 19 
kahvia (Tänään siivoja oli tullut meille ennen klo 18 ja lähti pois klo 23.00 jälkeen). Olin yläkerrassa klo 20 saakka. 
Matti J. Sanoi, että Hildenin pojat olivat luvanneet tulla klo 20 juoksemaan. He eivät kuitenkaan tulleet. 
Juoksimme Matin kanssa. Tulin kotiin ja aloin lukea ST:a. Klo 21.15 lähdin alakertaan katselemaan TV:tä (klo 22.05 
saakka) siis uutisten aikana. Tulin yläkertaan, kuten mainittu, klo 22.05. Aloin lukea ST:a osaa II, jonka sain luettua 
loppuun. Muuten hypätessäni Erkin kanssa seivästä satutin selkäni hypyssä, jossa hyppäsin 160 cm yli. Kävin 
nukkumaan klo 00.10 seuraavana päivänä perjantaina.

25. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.05. Join teetä ja lähdin hakemaan lappuja klo 9.20. Tulin kotiin klo 9.35. Lähdin yläkertaan 
järjestelemään tavaroitani. Kello on nyt 13.18. En ole pariin tuntiin tehnyt paljon muuta kuin odottanut vieraita 
saapuvaksi. Minä luulin, että heidän piti tulla ennen kahtatoista. Mutta Anne sanoi, että niiden pitää tulla klo 
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13.30. He tulivat 13.27 (Panin kahvin kiehumaan). Vein Kuivamaidon lämpökeskuksen paketin jollekin Sikiölle. 
Soitin Jorman ja Karin kanssa mankkaa (Pertti, Pentti, Eila ja Juha eivät vielä olleet tulleet). Veimme Karin kanssa… 
[?] Ukkoselle [tavaraa] sen jälkeen kun Termoset olivat tulleet n. klo15. Joimme kahvia. Sitten pelasimme 
laivastopeliä ja 5-6 maissa söimme. Pelasimme taas. Kävin saunassa n. klo 20.35-20.55. Olin vähän aikaa 
heittelemässä Erkin kanssa renkaita. Klo 21-22.00 pelasimme taas e.m. peliä, söimme jäätelöä ja kävimme 
polttamassa kokon, jonka pojat olivat tehneet saunassa ollessani. Ammuimme [Jorma] Salmelan viisi rakettia. 
Ennen kokon sytyttämistä kävimme Karin kanssa ajelulla Niinimäen päällä. Otin Niinimäen päällä Seija Rämön 
kyytiin ja vein kotiin. Kun olimme ampuneet raketin Sauli Hilden tuli meille ja sanoi, että eteisen läpi oli tullut pari
rakettia. Muu väki paitsi Pentti Termonen olivat lähteneet viemään Paavo Nurmelle kukkia n. klo 24.00.

26. päivä (lauantai)
Puolenpäivän jälkeen menimme kolmistaan kävelemään. Kävimme kansakoulun lähellä. Matit, Anne, Pentti-setä ja
Juha olivat jääneet kotiin. Tultuamme kotiin haimme petivaatteet ja Kari ja Pertti tulivat huoneeseeni nukkumaan. 
Pelasimme korttia ja luimme poikien minulle kirjoittaneet kirjeet. Kävimme nukkumaan n. klo 2.00. Nousimme n. 
Klo 9.40. Kari nousi n. 9.55 ja Pera n. Klo 9.56. Joimme kahvia (Ennen sitä pelasimme Peran kanssa laivastopeliä). 
N. klo 11.00 lähdin pyörällä meidän rantaan. Pentti-setä, isä, Matit, Pera ja Kari lähtivät Pentti-sedän autolla. 
Pentti-setä ja isä eivät jääneet rantaan (Isä ajoi). Lähdimme viidestään soutelemaan. Kun tulimme pois Matit 
lähtivät onkimaan. Kari, Pera ja minä jäimme uimaan. Ennen klo 13 muut tulivat. Myöhemmin myös Jokelat. Matit 
tulivat onkimasta vasta sen jälkeen. Olivat saaneet kolme kalaa. Syötyämme lähdimme soutelemaan Hessun 
[Helena Jokela] kanssa n. klo 13.55. Tulimme pois klo 14.10. Lähdin yksin pyörällä kotiin klo 14.15 sillä 14.35 alkoi 
radiosta Rolling Stonesin Porin vierailusta lähetys. Se katkesi kuitenkin n. viisi minuuttia ennen loppua eli klo 
15.10. Nauhoitin siitä muutamia levyjä. Klo16.00-17.00 nauhoitin myös pop-säveliä. Muuten klo 15.15-16.00 
kuuntelin Tietorulettia. Äänitin siitä yhden kappaleen. N. Klo 16.30 tulivat muut. Kun klo 17.00 menin ulos oli 
Jormakin tullut. Söin jäätelöä ja laitoin kahviveden kiehumaan klo 17.20. Tulin huoneeseeni äänittämään parhaita 
lauantain toivottuja levyjä (klo 18.00 saakka). Kari, Pera, Matit ja minä jäimme kotiin. Pelasimme laivastopeliä ja 
ajelimme kauan kanssa pyörillä. Meillä oli Matin kanssa tappelua. Pelasimme Karan kanssa laivastopeliä. Pera tuli 
sisään klo 20.20. Pelasimme laivastoa klo 21.00:een. Katsoimme TV:stä Urheiluruudun, Uutiset ja Titanicin tuhon 
21.00-22.05. Lähdimme ulos kävelemään ja heitimme kiviä ja laskimme autoja ja vieritimme kiviä [alas harjulta?]. 
Tulimme sisään n. Klo 23.15. Kävimme nukkumaan klo 00.30 sun.päivänä.

27. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.35. Kari ja Pertti nousivat kymmenen min. myöh. Joimme kahvia ja taidan tässä lähteä Kiloon 
Salmelaan. Vähän ennen klo 11.00 lähdimme Jorman kanssa Datsunilla rantaan (Jorma, Kari, Pera, Anne ja minä). 
Tulimme kotiin n. Klo 11.15. Voitin Peran laivastopelissä. Lopetimme n. klo 12.00. Söimme ym. Kari, Pertti, Pentti, 
Jorma, Olavi ja Maire ja isä kävivät ajelulla Datsunilla ja Anglialla. Lähdimme Kiloon n. klo 13.15. Olimme perillä 
tark. 2 t myöh. eli klo 15.15. Kun tulimme Salmelaan, soitimme kotiini. Joimme Salmelassa kahvia ja sitten menin 
yläkertaan, jossa Maire oli laittamassa sänkyäni kuntoon. Pian Jorma tuli myös. Kuuntelimme mankkaani ja 
lähdimme syömään vähän ennen puolta 9:ää. Rommi oli tullut Peugeotilla kylään aikaisemmin (Jorman työkaveri).
Syötyäni klo 20.25 lähdin yläkertaan. Lähdin alakertaan katsomaan Urheiluruudun ja Uutiset n. klo 21.00. Tulin 
yläkertaan n. klo 21.35. Olin Karin ja Pertin kanssa kauan aikaa ja pelasimme Peran kanssa jotain sanaleikkiä. Tulin
Jorman huoneeseen ja aloin lukea Apuja ym. Kävin nukkumaan klo 23.05.

28. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.20. Peitin sängyn ja herätin pojat ja menin alakertaan kahville, n. klo 10.30 pojat tulivat yläkerrasta. 
Luin lehden ja pesin kasvoni ja lähdin yläkertaan klo 10.50. Siellä lueskelin ja kuuntelin mankkaa. Söin ja 
iltapäivällä luimme lehtiä ja kuuntelimme mankkaa. Kahvin jälkeen pelasimme (Söin muuten lettuja aamulla n. klo
11.00) Monopol-peliä. Kuuntelimme Veijalaista n. klo 17.15 (söimme)-18.00. Nauhoitin yläkerrassa pari 
kappaletta. Olimme sen jälkeen yläkerrassa ja aloimme pelata Monopolia (Jorma, Kari, Pera ja minä). Lopetimme 
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n. klo 21.25. Olin tuonut K:n ja P:n huoneeseen mankan. Join illalla vielä kahvia. Kävin nukkumaan klo 23.05. 
Lueskelin Suosikkia nimittäin illalla.

29. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.40. join aamulla kahvia. Koko päivän pelasimme klo 12.00 – n. klo 17.00 Monopolia. Välillä söin ja 
klo 14 join kahvia. Illalla tietysti söin. Olavi-setä, Jorma, Kari, Pera ja minä pelasimme Monopolia 3 peliä (kahdessa
Kari ei ollut mukana, kävi Leppävaarassa jotain rippivalokuvia hakemassa, Pera kävi eilen L:ssa maksamassa 
lainastossa 60 p. [1,11 € v. 2019] sakkoja). Illalla nauhoitin Jormalta paljon kappaleita n. klo 22.00-23.30. Kävin 
nukkumaan klo 23.35

30. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.15. Menin alakertaan, jossa ei kuitenkaan ollut ketään. Ei kestänyt kuitenkaan kauan kunnes Maire-
täti tuli ulkoa. Join kahvia. Aamulla nauhoitimme Jorman magnetofonista Karin ja Peran kanssa. Söin aamulla. 
Iltapäivällä pelasimme tietysti ja kävimme ulkona. Join kahvia klo 14.00, 14.15 aloimme pelata (n. klo 16.30 
saakka). 16.50 uutiset nauhoitimme ja myöhemmin muuta väliin. N. klo 18 lähdin syömään. Olavi-setä ja Jorma 
lähtivät stadionille  Maailmankisoihin. Nauhoitimme illalla Espanjan letkikset ja muutamia levyjä ja pelasimme 
illalla. Yhdeksän jälkeen he tulivat stadionilta. Illalla joimme kahvia. Nauhoitimme yhdessä Jorman mankalta 
minulle kappaleita klo 00.15 saakka.

1. heinäkuuta – Kuopion nailonsukkamurhiin syyllistynyt Ilkka Kivioja tuomittiin 15 vuodeksi kuritushuoneeseen.

•7. heinäkuuta   - Laivaliikenne Suomen ja Viron välillä käynnistettiin sitten vuoden 1939. Neuvostoliittolainen S/S 

Vanemuine saapui  Helsingin Eteläsatamaan.
•16. heinäkuuta   – Ranskan presidentti Charles de Gaulle ja Italian presidentti Giuseppe Saragat avasivat Mont Blancin 

tunnelin liikenteelle.
•28. heinäkuuta   – Lyndon B. Johnson ilmoitti Yhdysvaltojen lisäävän joukkojen määrää Vietnamissa 75 000:sta 125 
000:een.
•29. heinäkuuta   – Ruotsin yleisradio ilmoitti rakentavansa Väddön saarelle Roslageniin televisiolähettimen, jonka 
näkyvyysalueeseen kuuluisi suurin osa Ahvenanmaasta.
•30. heinäkuuta   – Yhdysvalloissa perustettiin köyhille sosiaaliturvajärjestelmät Medicare ja Medicaid.

1. päivä heinäkuuta (torstai)
Nousin tänään klo 9.25. Join aamulla kahvia n. klo 10.00. Pojat nukkuivat vielä. Taisimme pelata aamulla. Joka 
tapauksessa nauhoitin radiosta klo 12.00-12.30. Kävimme Kauniaisissa (Pentti-setä olisi ostanut maalia) ja kahvin 
jälkeen pelasimme Karin kanssa ( ja Peran). Illalla pelasimme myös niin , että Olavi-setä oli mukana. N. klo 19.30 
lähdimme katsomaan elokuvaa [Lentäjän paluu]. Join illalla kahvia. Joku äijä tuli käymään Salmelalla. Illalla 
kuuntelimme nauhoja ja luimme Suosikkeja ja kävimme nukkumaan klo 23.50.

2. päivä (perjantai)
Nousin klo10.15. Join aamulla tietysti kahvia ja vasta kahvin jälkeen pelasimme. Ennen kahvia nauhoitin. 
Pelasimme vain yhden pelin, se kestikin 19.30:een. Luimme illalla. Jore nukkui. Klo 21.00 menin alakertaan kahville
(Kaleidoskooppi alkoi). Kahvin jälkeen vein radion yläkertaan, sillä Jorma nauhoitti. Illalla luimme lehtiä ja Maire 
pesi froteepuseroni. Kävin nukkumaan klo 23.15. Tänään taisin soittaa syönnin jälkeen kotiin.

3. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.40. Kävin alakerrassa, jossa ei ollut ketään. Tulin yläkertaan (10.00) kirjoittamaan tätä. Lähdin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Medicaid
https://fi.wikipedia.org/wiki/Medicare_(Yhdysvallat)
https://fi.wikipedia.org/wiki/30._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Televisio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Roslagen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4dd%C3%B6&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio
https://fi.wikipedia.org/wiki/29._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
https://fi.wikipedia.org/wiki/28._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mont_Blancin_tunneli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mont_Blancin_tunneli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fi.wikipedia.org/wiki/16._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4satama
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=S/S_Vanemuine&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=S/S_Vanemuine&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viro
https://fi.wikipedia.org/wiki/7._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuritushuone
https://fi.wikipedia.org/wiki/1._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmankisat


alakertaan klo 10.15. Pojat nukkuivat vielä. Join kahvia ja tulin yläkertaan klo 10.30. (Matit ja Anne lähtivät tänään 
Jokelan autolla Savoon hakeen Karia.) Pojat olivat heränneet. Aamulla nauhoitin uudelleen pilalle menneen 
Espanjan letkiksen. Aamulla luimme, kuuntelimme mankkaa ja palasimme korttia. N. klo 14.00 söimme kun Olavi-
setä ja Jorma olivat tulleet töistä. Luin ja heittelimme kortteja. Saunaan lähdimme (Olavi-setä, Jorma, Kari ja minä)
n. klo 16.30. Kun tulimme saunasta tuli Salmelalle vieraita, joku Taina-täti ja Erangon rouva (hänellä on ikäiseni 
Pekka-niminen poika). Joimme kahvia. Tepu tuli muuten Ainon ja Timon kanssa hakeen Karia saareen Kustaviin 
(Turun lähellä). Tulin yläkertaan klo 18.00 (vähän ennen). Olin siellä n. 20 min. Menin alakertaan lukemaan 
Suosikkeja. Olin illalla Peran kanssa sekä ala- että yläkerrassa ja pelasimme vistiä ja luimme Suosikkeja ja 
temppuilimme. Söin muuten klo 21 maissa. Maire toi mulle illalla simaa ja piimä- ja raparperipiirakkaa. Kävimme 
nukkumaan klo 00.15. Muuten illalla kai klo 18.30 tuli Rommi hakemaan Jormaa ja he lähtivät kaupunkiin. Sillä 
aikaa Taina ja Maire-täti olivat saunassa. Jorma tuli kotiin minun nukkuessani.

4. päivä (sunnuntai)
Nousin ylös klo 10.55. Jorma nukkui vielä jonkun aikaa. Kävin sammuttamassa Karin ja Peran huoneesta Peran 
radion. Aamulla pelasimme rommia. Olimme alakerrassa ja luimme lehtiä, Söin välillä ja jatkoimme peliä. Pera 
voitti 252-446. Iltapäivällä olimme alakerrassa. Jorma muuten lähti tapaamaan kimuliaan 17.30 (Satu). Talon väki 
oli Lummilla. Kun he olivat tulleet joimme kahvia klo18.30 (myös Pera). Lummit lähtivät klo 18.50 junalla jonnekin.
Peran isä ja äiti olivat lähteneet kylään Peran äidin, Liisa-siskon, luokse, (n. klo 12.00). Tulivat kotiin n. klo 19.30. 
Illalla lähdimme ulos klo 20.00. Olimme olleet klo 18 maissa myös ulkona. Kävelimme metsässä ja heittelimme 
tikkoja (31, myös Pera). Hypimme loikkia ja heittelimme Peran isän kanssa (heitti 40). Tulimme sisään kun minua 
huudettiin syömään klo 21.10. Syönnin jälkeen lähdimme katsomaan Jorman matkakuvia Palmalta (Hänellä hävisi 
laukku, jossa oli puvun takki, kumipatja ym.). Rommi oli myös Palmalla. He lähtivät alas kuunneltuaan levyjä klo 
23.30. Maire toi minulle pullon simaa (Pelasimme illalla ja iltapäivällä pasiansseja Peran kanssa). Kirjoittelimme 
illalla Peran kanssa päiväkirjojamme ja kävimme sen jälkeen nukkumaan klo 00.25. Jorma tulo 00.05.

5. päivä (maananatai)
 Nousin klo 8.55. Kun aamulla menin alakertaan Taina-täti oli jo lähtenyt (oli saanut nuhan). Tulin yläkertaan klo 
9.30. Aamulla lueskelin Peran ja K. huoneessa Seuroja ja söin klo 11.30.. Lähdimme Peran kanssa Helsinkiin klo 
12.18  junalla. Edestak. lippu 1 mk 60 p. Tultuamme Helsinkiin kävimme Stockmannilla. (Taisivat soittaa tänään 
kotoa. Meidän väki oli Mommilassa su:na). Kävelimme pitkin ja poikin kaupungilla.
Kävimme eräässä liikkeessä (Eletrofoto) kysymässä Philips-nauhoja. Siellä ei ollut.
Eräästä toisesta liikkeestä ostin Agfa-merkkisen nauhan, se maksoi 20 mk 30 p,
Kävelimme Senaatintorin poikki ja jatkoimme matkaamme Eteläsatamaan, jossa oli
puolalaisia sotalaivoja. Sen jälkeen menimme Korkeasaareen lähtevän laiturin luokse.
Sieltä menimme Kristianinkadulle Jokelan asunnon ovelle. Heillä ei ollut tietenkään
ketään kotona koska he olivat Savossa. Sen jälkeen hortoilimme pitkin kaupunkia ja
tulimme rautatieasemalle klo 15. Juna lähti sieltä klo 15.25. Kotiin tultuamme äänitin
koenauhoituksen nähdäkseni oliko ostamani nauha 4-rivinen [ei niitä erikseen ollut,
sitä en tiennyt]. Se oli. Sen jälkeen kirjoitin tätä. Lopetin klo 16.13. Pian söimme n. klo
16.30 maissa. Jorma laittoi Datsuniin uuden pakoputken jatkoksen. Hain radion
alhaalta ja klo 17.15 aloin nauhoittaa Veijalaista 18.00:een. Maire tuli yläkertaan ja lähti pois 18.35, Pera klo18.40. 
Maire tuli vielä senkin jälkeen tänne. Olimme muistaakseni täällä melkein klo 19.30:een, jolloin lähdimme Peran 
kanssa ulos. Pentti katseli ikkunasta ja tuli pian itsekin ulos. Jorma tuli myös. Heitimme tikkaa (Heitin kai 24). 
Meidät huudettiin kahville klo 20.20. Istuimme kahvipäydässä yli 21:n. Tulin vähäksi aikaa yläkertaan. Lähdin 
katsomaan uutisia ja pesemään hampaitani klo 21.15. Tulin yläkertaan klo 22.00. Sitä ennen pesin hampaat 
uutisten jälkeen klo 21.35. Sen jälkeen lähdin ulos, jossa oli Pera. Hypimme ja heitimme tikkaa ja kävimme 
melkein Madetojalla saakka kävellen. Tulimme siis sisään n. klo 22.30. Klo 22.35 Jorma alkoi soittaa LP-levyjä mm. 
Elviksen Blue Hawaiji. Pera oli myös huoneessa. (Loukkasin hieman polveani tänään rappusissa). Tepu [Teuvo-

https://www.youtube.com/watch?v=BsUWB9jZPWQ


setä] tuli vähän ennen kuin Pera lähti huoneesta ja sammutti valot klo 23.55. Tepu lähti pois 00.10. Pappa, Eero ja 
Reiska Termonen (tämän autolla) olivat lähteneet Mommilaan Kustavista klo 18. Tepu oli lähtenyt klo 21 maissa.

6. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.05. Kun olin juonut kahvia, juttelimme Maire-tädin kanssa yli klo 10:n. Menin yläkertaan 
kuuntelemaan mankkaa. Lähdin katsomaan klo 11.05 olivatko pojat heränneet. Pojat nukkuivat vielä. Kävin 
syömässä 11.30 maissa ja tulin yläkertaan. Pojat nukkuivat vielä. Totesin juuri, että kun latasin Jorman mankan 
nauhalta omaani musiikki tuli aivan hyvin, mutta kun painoin nappia ikäänkuin vaihtaakseni riviä, toisen puolen 
musiikki kuului väärinpäin. (Tais. soittaa tänään kotoa, että olivat eilen tai läht. tänään Hollolaan). Maire tuli 12 
maissa ylös. Nauhoitimme hänen kanssaan puheitamme ja kuuntelimme musiikkia. Näihin aikoihin Pera heräsi ja 
tuli huoneeseen. Klo 12.10 kävin herättämässä Karan. Kuuntelin uutiset… en kuunnellutkaan koska menin vähän 
ennen alakertaan. Kara kävi kaupassa. Pentti-sedälle soitti joku kun olin yksin alakerrassa. Maire-täti oli rouva 
Winklerin kanssa ulkona. Hetken kuluttua he tulivat sisään. N. klo 13.30 joimme kahvia (myös Winkler). Sen 
jälkeen menin Termosen puolelle, jonne tuli orava syömään lintulaudalta. Pentti-setä meni jälleen puhelimeen. 
Tulin yläkertaan n. klo 14.20. Lähdin alakertaan n. klo 14.27. Menin samantien Karan ja Peran kanssa yläkertaan. 
Pera lähti kauppaan. Kun Peraa tuli nauhoitimme hänen tulonsa. Sitten Pera ja Kara puhuivat nauhalle. Iltapäivällä
olimme myös ulkona. Klo 16.50 lähdin tikanheittopaikalta syömään. Sen jälkeen lähdimme ulos. Muuten…  
hieman sen jälkeen Olavi-setä tuli kuorma-auton kanssa tuomaan kiviä (ei tietystikään ajanut itse). Pian tuli myös 
Jorma. Hän ajoi autonsa Pentti-sedän auton paikalle, koska Pentin auto oli 2000 km huollossa Stockmannilla. 
Istuimme keinussa. Ennen klo 18 pojat lähtivät syömään. Istuin yksikseni keinussa ja kuuntelin Pentin radiota 15 
min ja katselin kun Olavi-setä ja Jorma tekivät uimaaltaan ympärystää [Enpä näköjään älynnyt apua tarjota]. Sen 
jälkeen menin yläkertaan. Kohta myös pojat tulivat sinne ja Maire ennen klo 19 tuomaan simaa. Kuuntelimme 
kaikki mankkaa. Klo 19 lähdin katsomaan Termoselle Speden Saluunaa. Sen jälkeen lähdimme ulos. Heitimme 
siellä tikkaa ja ajoin Karan pyörällä. Kävin kai välillä sisälläkin. Pentti-setä heitti myös ajottain tikkaa. Maire kantoi 
kasveja uima-altaan pennerrykseen. N. klo 21.30 he [Maire, Olavi ja Jorma] tulivat sisälle. Tulin sisään n. klo 22.00. 
Siellä alettiin juuri juoda kahvia joten liityin seuraan. Sen jälkeen pesin hampaat ja jäin istumaan kamariin, jossa 
Maire, Olavi ja Jorma juttelivat ulkotalkoista. N. klo 22.30 tulin yläkertaan. Pian Jorma, Kari ja Pera tulivat 
huoneeseen. Teimme kolmistamme (K, Pe ja mä) pienoiskuunnelman. Jorma kuunteli sen n. klo 23.15. Sen jälkeen
aloin kirjoittaa päiväkirjaani. Lopetin klo 23.30. Sen jälkeen kävin nukkumaan 23.35. Pojat lähtivät muuten klo 
23.25.

7. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.15. Juotuani alakerrassa kahvia tulin yläkertaan. Kuuntelin kuunnelmamme pari kertaa ja kirjoittelin 
tätä (kello on nyt 9.53). Söin tietysti. Aamulla nauhoitimme mankkaan ja valmistimme kuunnelmaamme n. klo 11. 
Söin klo 12.30. Saimme kuunnelman valmiiksi klo 14.30. Kuuntelimme sen ja lähdin alakertaan klo 14.40. Join 
kahvia. Pera kävi kaupassa parikin kertaa Mairen asialla, 16 maissa menimme tikkaa heittämään. Heitimme tikkaa 
kunnes Jorma tuli puoli viiden aikoihin. Hän kuunteli kuunnelmamme. Maire oli kahvin jälkeen myös kuunnellut 
kuunnelman. Sen jälkeen menimme syömään klo 16.50. Syönnin jälkeen menimme tikkaa
heittämään. Pian tulimme sisään ennen klo 18. Kuuntelimme vielä kerran kuunnelmamme.
Sen jälkeen Kara ja Pera alkoivat pelata rommia. Sillä aikaa kirjoitin tätä. Lopetin klo 18.17.
Sen jälkeen lähdin alakertaan. Tulin ylös klo 18.20. Sen jälkeen teimme kaikenlaisia
äänityksiä ja kuuntelimme niitä. Ennen klo 20 joimme kahvia. Sen jälkeen Olavi-setä tuli
kuuntelemaan kuunnelmaamme ym. juttuja. Klo 21.05-22.00 kuuntelimme Kahdeksan
kärjessä -ohjelmaa ja nauhoitimme siitä hyviä levyjä. Kuuntelin uutiset ja sen jälkeen menin
alakertaan pesemään hampaani. Tulin ylös klo 22.15. Luimme illalla Tähti-Revyitä ja
kuuntelimme vielä kuunnelman. Kuuntelin radiota illalla ja kävin nukkumaan klo 23.35. Illalla
hiivin  Karan ja Peran huoneeseen. He yrittävät hiipiä tänne. Viimeisen kerran katsoin kello
klo 00.15.



8. päivä (torstai)
Nousin klo 8.55. Menin alakertaan. Luin lehden ja join kahvia. Sen jälkeen tulin yläkertaan klo 9.25. Aamulla luin 
lehtiä ym. Kuuntelin mankkaa ym. Söin klo 11.30. Join kahvia juuri ennen klo 14. Iltapäivällä nauhoitin kaikenlaista
ja heitimme myös tikkaa. Auto toi puita. Pena, Kara, Pera kantoivat ne sisään. Äänitin heitä. Äänitin Jorman ja 
Olavi-sedän töistätulon. Söimme n. klo 17.50. Söimme myös jäätelöä, jota Olavi ja Jorma olivat tuoneet. Mukana 
tuli hiilihappojäätä pari kappeletta [”Hiilihappo- eli kuivajää valmistetaan hiilidioksidista alentamalla painetta ja 
lämpötilaa hallitusti. Nestemäinen hiilidioksidi muuttuu puhtaaksi, valkoiseksi ja kylmäksi hiilihappolumeksi, joka 
puristetaan korkeassa paineessa kuivajääpaloiksi tai -rakeiksi. Kuivajään lämpötila on todella alhainen, -78 *C 
astetta. Kun kuivajään lämpötila nousee, se sublimoituu kiinteästä aineesta suoraan kaasuksi, eli se ei muutu 
välillä nesteeksi.”]. Syönnin jälkeen menin yläkertaan. Pian Jorma tuli ulos, sen jälk. Maire tuli tuomaan uima-
altaaseen hiilihappojäätä (Näitä tapahtumia voi ainakin osoittain seurata nauhaltani N.o III). Pian Jorma ja Olavi-
setä alkoivat tehdä uima-altaan ympärystää. Kun alakerrassa ei olut ketään, kannoimme mankkamme 
makuuhuoneen sängyn alle odottamaan kahvihetkeä. Karan kanssa koenauhoitimme hieman. Odottaessani 
lueskelin ja teimme poikien kanssa kaikenlaista. Heitimme tikkaa ym. Maire tuli paistamaan lettuja jo 
aikaisemmin. Nauhoitimme hänen puhettaan jonkin verran. Kuuntele! Heitin tänään tikkaa 36. Rommi ( joka oli 
tullut sinisellä paketti-403-Peugeotilla klo 18.30), Olavi-setä ja Jorma tulivat sisään vähän ennen klo 22. Nauhoitin
meidän kahvipöytäjuttumme (Kuuntele!). Tommi lähti n. klo 22.30. Illalla Maire, Jorma, Kari, Pera ja minä 
kuuntelimme nauhoituksen, vielä illalla levyjä nauhaltani. Kävin nukkumaan klo 23.55. Pera oli vielä klo 23.50 
huoneessa. Kara oli mennyt nukkumaan jo aikaisemmin. Pera lähti 23.55.

9. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.10. Join kahvia, luin lehden ym. Tulin yläkertaan klo 10.00. Kuuntelin aamulla mankkaa. Menin 
herättämään pojat klo 10.45. Siirsin Karin ja oman kelloni osoittamaan aikaa 11.45. Kari ei ainakaan heti tiennyt 
sitä. Tulin syömään klo 11.30. Tulin sen jälkeen yläkertaan. Tänään on satanut koko aamun. Maire kantaa 
parhaillaan vettä uima-altaaseen, klo 11.57 se on melko täynnä. Enää n. 15 cm vettä sopii siihen. Sataa… sataa… 
on tympeä ilma. Phyi! Äänitin pari levyä 12.00-12.30. Vähän jälkeen 12.00 Kari tuli käymään huoneessani. Hän oli 
huomannut klo 11.30, että hänen kellonsa oli yhden tunnin edellä. Yhden maissa (Kävin muuten n. klo 12.30 
alakerrassa) äänitin Juhan ’puheita’. Pera kävi myös täällä 12:sta jälk. Maire-täti, Eila-täti ja Pena kävivät yhden 
maissa kaupassa. Termoset lähtivät vähän 14:n jälkeen Mommilaan. Heti heidän lähtönsä jälkeen joimme kahvia. 
Sen jälkeen aloin lukea alakerrassa. Lukiessani Seija-täti soitti Salmelalle. N. klo 16.30 tulivat Olavi-setä ja Jorma 
töistä (Olavi-setä ennemmin). Näihin aikoihin lähdin tikkaa heittämään, klo 16.50 söimme. Sen jälk. Olavi-setä, 
Maire-täti ja Jorma nostivat putken ( jota pitkin vesi tuli katolta uima-altaaseen) pystyyn. Kova tuuli oli kaatanut 
sen. Minä lähdin tikkaa heittämään. Tulin sisään vähän klo 18 jälkeen. Kun tuli sisään Olavi-setä ja Jorma 
nukkuivat. Lähdin alakertaan klo 18.15. Klo 18.20 lähdin tikkaa heittämään. Carina [ihastukseni] tähyili melk. koko 
ajan ikkunasta. Kello 19 tulin sisään (Tänään heitin 36). Kuuntelin alakerrassa uutiset ja aloin katsoa TV:tä klo 
19.15. Klo 19.30 alkoi TV:stä Disneyland, klo 20.15 joku viihdeohjelma. Vähän ennen klo 21 lähdin yläkertaan 
hakemaan Jormaa kahville. Vein samalla mankan alakertaan, sillä klo 21 alkoi Kaleidoskooppi radiosta. Äänitin 
pari levyä. Klo 21.40 lähdimme Jorman kanssa yläkertaan, jossa Jorma alkoi nauhoittaa Kaleidoskoopista. Illalla 
luin Seuroja, joita olin hakenut Karin ja Peran  huoneesta. Illalla Maire kävi täällä. Hän oli tuonut tänne simaa. 
Kävimme Jorman kanssa nukkumaan klo 23.50.

10. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.50. Olin eilenillalla käskenyt Jorman herättää minut. Hän herätti minut vähän ennen klo 7.20. Kuulin 
kun hän lähti töihin klo 7.50. Noustuani menin alakertaan lukemaan lehden, n. klo 10.00 aloin juoda kahvia. 
Juodessani toista kuppia Maire lähti lämmittämään saunaa. Pesin WC:ssä alushousuni ja ripustin ne kuivumaan 
vinttiin. (Meillä oli tänään kolme vierasta, mm. Saku ja Airi). Tulin samalla yläkertaan klo 10.30. Lueskelin 
yläkerrassa Seuroja. Klo 13.30 minut huudettiin syömään. Sen jälkeen lähdin Olavi-sedan kanssa uimaan 



(Kävimme ensin tietysti saunassa). Uima-altaan vesi oli aika kylmää. Tulin saunasta n. klo 14.20. Olin saanut 
lainaksi Maire-tädiltä Jorman alushousut. Maire-täti tuli  pian yläkertaan siivoamaan. Luin Seuroja. Lähdin 
alakertaan kahville. Kävin sen jälk. Ulkona tikkaa heittämässä. Tulin sisään vähän ennen klo 16. (Anne tuli kai 
tänään Savosta, meni Helsinkiin) Nauhoitin klo 16.00-18.00 muutamia hyviä levyjä. Aino, Tepu ja Timppa tulivat 
ennen klo 18. Kävin alakerrassa tervehtimässä heitä. Aino-täti ja Maire-täti kävivät saunassa ja sen jälk. kävivät 
Teuvo-setä ja Olavi-setä saunassa. He kävivät kaikki 4 uimassa. Lueskelin Seuroja. Söimme myös T:n ja O:n 
saunasta tulon jälk. Lueskelin ja Timo oli myös välillä yläkerrassa, n. klo 21.15 tulivat Aino ja Maire, Tepu ja Olavi 
kuuntelemaan mankkaa. (Aino oli suuttunut jostakin lihapiirak.) Sen jälkeen katsoimme Jorman matkakuvia. 
Sitten menimme alakertaan kahville. Tulin yläkertaan n. klo 23.40. Timo olisi jäänyt yöksi, mutta Aino ei antanut 
(oli tänään kiukkuisella päällä). Maire ja Olavi tulivat yläkertaan nukkumaan, koska Jorma oli lähtenyt kimulinsa 
kanssa Hankoon. Kävin nukkumaan n. klo 24.00. Aino ja kumppanit olivat muuten lähteneet klo 23.40. Maire kävi 
klo 00.30 alakerrassa (hammassärky).

11. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.00 Mairen kanssa. Olavi oli mennyt aikaisemmin. Olavi on soittanut Jokelaan (ei kotona, 
Nummelassa). Aamulla join kahvia ja menin yläkertaan Seuroja lukemaan. Iltapäivällä tuli joku Lummin (Hilma) 
rouva tänne. Hän lähti kotiin kun huomasi, että hänelle oli tullut vieraita. Myöh. myös Jorma tuli Hangosta kotiin. 
Sitten lähdin ulos. Siellä oli myös vielä Jorma ja Maire-täti ja Olavi-setä. Muuten söin silloin kuin rva Lummi oli 
täällä. Illalla heitimme Olavi-sedän kanssa tikkaa (Jorma nukkui). Joskus n. klo 18.30 aloin pelata Mairen ja Olavin 
kanssa Canastaa (Olavi I, Maire II, minä III). Sen jälk. aloin katsoa suomalaista leffaa ”Me tulemme taas”. Canastaa 
pelatessamme Jorma oli herännyt. Lähdin ulos n. klo 20.20. Siellä katkaisin sinisen tikan. Tulin sisään klo 21.00 
katsomaan TV:tä. Söimme n. klo 21.15-21-25. Katsoin TV:tä ja lähdin ylös 21.30. Tulin alakertaan klo 21.45. Pesin 
hampaat ja katsoin TV:tä. Lähdin yläkertaan klo 22.00. Illalla Maire toi meille simaa. Luin vielä mm. jälleen Seuroja.
Jorma kävi vähän aik. Nukkumaan kuin minä. Kuuntelin mankkaa. Kävin nukkumaan klo 23.05. Olin valveilla n. klo
04.00 (Näin unta ja heräsin).

12. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.50. Menin alakertaan, jossa myös Olavi-setä. Hänellä alkoi kai kesäloma koska hän ei mennyt 
työhön. Luin lehden ja join kahvia. Sen jälkeen tulin yläkertaan. Aloin repiä 44:stä Seurasta sarjoja ”Tieteen 
kasvoja”. Lopetin klo 11.00. Lähdin alakertaan klo 11.15. Hain Jorman mankan ja äänitin siitä rivoja sotapoikien 
juttuja ym. Sen jälkeen Maire tuli hakemaan minua syömään. Olavi-setä oli jossain lisätöissä. Syötyäni lähdin ulos 
tikkaa heittämään klo 12.55. Tulin ylös ja aloin paikata rikkinäistä tikkaa. Samalla kuuntelin mankkaa. Kello on nyt 
13.35. Aloin järjestellä salkkuni kamoja ja lähdin ulos klo 13.55. Heitin tikkaa. Olavi-setä kävi kaupassa näihin 
aikoihin. Tulin sisään klo 14.30. Luin lehteä ja kävin juomassa kahvia. Lähdin ulos klo 15.13. Heitin tikkaa. Tulin 
sisään vähän ennen klo 15.45. Olin yläkerrassa. Noin klo 16.40 menin alakertaan. Klo 16.50 aloimme syödä. 
Muuten taisin korjata uudelleen sen tikan koska se ei kestänyt. Kävin kai ulkona. Lähdin yläkertaan radion kanssa 
klo 17.10. Nauhoitin Veijalaista klo 17.15-18.00. Lähdin ulos. Rommi (Hugo Granström) oli tullut vähän ennen klo 
18.00. Klo 18.00 jälkeen tuli yks’ ukko Scania Vabiksella tuomaan hiekkaa. Pyysi 30 mk [56 € v. 2019] rahaa siitä. 
Heitin tikkaa. Tulin sisään klo 19.00. Katsoin TV:tä klo 19.00-19.30. Ketään ei ollut minun kanssani. N. klo 19.15 tuli
Fape jonkun pikkukundin kanssa takapihaan. Tulin klo 19.30 ylös. Lähdin alas klo 19.55. Lähdin ulos klo 20.00. 
Heitin tikkaa ja tulin sitten yläkertaan vähän jälk. 20.30. Lähdin alas n. klo 21.00 Aloimme pian juoda kahvia. 
Juttelimme kahvipöydässä ainakin tunnin. N. klo 22.10 hain mankan ylhäältä. Kuuntelimme loppuosan siitä 
kahvipöytäkeskustelusta jolloin Rommi oli viimeksi täällä. Vein mankan ylös n. klo 22.20. Tulin alas pesemään 
hampaita n. klo 22.30. Rommi lähti kotiin. Tulin ylös klo 22.35. Kuuntelimme Veijalaisen levyt mankalta ja luin 
Seuroja. Jorma tuli ylös klo 23.13. Kävimme nukkumaan  n. klo 23.45.

13. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.00. Menin alakertaan kahville, tulin ylös n. klo 9.40. Soitin Veijalaisen levyt, 30 min. Kello on nyt 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123397


10.09. Soittelin mankkaa kunnes klo 11.30 lähdin syömään. Syönnin jälkeen Olavi-setä lähti kaupunkiin. Tulin 
yläkertaan. Klo 12.15 lähdin ulos. Tulin sisään klo 12.40. Alakerrassa muuten etsimme eng. monikielistä sanakirjaa,
ei löytynyt. Menin yläkertaan ja n. klo 13.40 lähdin ulos. Ulkoa tultua olin alakerrassa ja join kahvia n. klo 14.40. 
Tulin ylös klo 14.45. ja lähdin klo 14.45. Näytin Maire-tädille Canasta- ja pasianssikirjani. Joskus 15 maissa tuli 
Hilma Lummi Salmelaan ja pyysi kahville. Ennen klo 16.30 tuli Olavi-setä kaupungista yhden pakettiauton 
mukana. Hei toivat tiiliä (Siporex) ja klooria pienen pullon sekä kraanan uima-altaaseen n. klo 16.30. Jorma tuli 
töistä. Hän oli ostanut Minolta Zoom -merkkisen kaitafilmikameran (mak. 370 mk). N. klo 16.50 söimme. Sen jälk.
tutkimme kameraa. Lähdin ylös. Kello on nyt 17.54. Kello 17.55 lähdin alas. Tulin ylös radion kanssa n. klo 18.35. 
Klo 18 jälk. Tepu soitti. Lopetti klo 18.30 jälkeen. Kello 18.40-18.50 kuuntelin uusia iskelmälevyjä. Nauhoitin niistä 
yhden. Menin alakertaan. Olavi-setä ja Maire-täti lähtivät Lummille. Lähdin ulos klo 19 uutisten jälkeen 
heittämään tikkaa. Jorma tuli ulos klo 19.30 ja otti muutaman kaitafilmin. Sisään vähän ennen klo 19.40. 
Katsoimme pienestä Jorman katselulaitteesta muutamia kuvia. Kävin yläkerrassa ja lähdin alas klo 19.57. Jorma 
otti minusta vielä kaitafilmikuvia. Klo 20.25 aloimme katsella TV:tä. Pesin hampaat ja lähdin ylös n. klo 21.40. 
Jorma tuli vähän myöhemmin. Maire-täti ja Olavi-stä olivat vielä Lummilla. He tulivat n, klo 22.00. N. kello 22.15 
Olavi-setä käski kahville. Jorma ei tullut. N. klo 22.50 tulin ylös. Jorma ei nukkunut vielä. Kävin nukkumaan 23.30.

14. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.30. Join kahvia ja tulin yläkertaan ja kuuntelin mankkaa ja nauhoitin Jormalta mankasta levyjä. Välillä
söimme. Klo 13.30 lähdin alas. Heitin tikkaa. N. klo 14.15 minut kutsuttiin kahville. Rva Toini Winkler oli myös 
ulkona kahvia juomassa kanssamme. Klo 14.45 lähdin tikkaa heittämään. Klo 15.05 tulin yläkertaan. Olavi-setä oli 
juuri hakemassa vintistä jotain rimaa. Olin ylhäällä nauhoittamassa Jormalta mankasta levyjä sillä hain alhaalta 
hänen mankkansa. Vein ne alas ennenkuin Jorma tuli töistä eli ennen klo 16.30. Kävin ulkona missä Lummin 
Reiska ja Hilma istuivat tuoleissa Olavin ja J:n kanssa. Tulimme syömään klo 16.50. Syönnin jälkeen lähdin radion 
kanssa ylös nauhoittamaan klo 17.10.-18.00. Ulkona Jorma pesi autoaan ja Olavi-setä teki muuria. Menin ulos sen
jälkeen heittämään tikkaa. Tulin sisään klo 19 jälkeen. Katsoin klo 19.00-19.30 valokuvia. N. 19.30 äiti soitti (Minä 
lähden kotiin Annen kanssa pe:na). Klo 20.00-20.50  katsoin Bonanzan. Olin ulkona klo 20.50-21.10. Klo 21.15-
22.00 katsoin TV:tä. N. klo 22 muut tulivat ulkoa. Joimme kahvia. [Ron] Clark juoksi muuten tänään Oslossa 10000
m:n ME:n 27[.39,4]. Lähdin ylös vähän klo 22.30 jälkeen. Maire-täti kävi ylhäällä hakemassa puseroni ja housuni 
pestäväksi. Kirjoitin illalla tätä. Kello on nyt 22.53. Kuunelimme mankkaa ja luin Seuroja. Kävin nukkumaan klo 
23.25.

15. päivä (torstai)
Nousin klo 9.40. Join kahvia ja tulin yläkertaan ja aloin leikata Tieteen kasvoja -sarjoja. Välillä söin klo 11.45-12.00.
Sen jälk. leikkelin ja kirjoitin tätä. N. klo 12.50 kuuntelin radiosta Raija Hurmeen ohjelmaa. Nauhoitin siitä 2 levyä. 
Lähdin ulos klo 13.30 tikkaa heittämään. Klo 14.10 tulin kahville. Klo14.30 taisin lähteä ulos, mutta jos lähdin ulos 
tulin kuitenkin ennen klo 15 sisään. Nauhoitin Jormalta n. klo 15-16.30. N. klo 16.10 Maire-täti täällä. Ulkona 
Jorma filmasi Olavi-setää ja Lummin Hilmaa ja Reiskaa. Sen jälkeen tulimme syömään. Syönnin jälkeen Jorma 
laittoi autoonsa merkkejä ja minä heitin tikkaa. Vähän jälk. klo 18 aloimme istua keinussa, jonne Olavi-setä tuli 
myös.

Päiväkirja n:o 2. Onnea loppukesälle 1965

Tulin sisään n. klo 18.15 (ylös). Alakerrassa Maire-täti alkoi silittää housujani. Lähdin alas
n. klo 18.35. Klo 18.35 Jokelat soittivat ja sanoivat olevansa ½ tunnin päästä täällä.
Menimme Jorman kanssa (punaisella Datsunilla) heitä vastaan n. klo 18.55. Jäimme
odottamaan Jokeloita Kilon as:n tienhaaraan Turun tien lähelle. He tulivat vähän jälk. klo
19.15 ajoimme Salmelaan. Joimme siellä kahvia ja katsoimme matkakuvia ym. He lähtivät

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


n. klo 22.30. Maire-täti ja Anne tulivat yläkertaan kuuntelemaan mankkaa ym. He lähtivät alas klo 22.45. Kävimme
nukkumaan klo 22.45. Käskin Jorman herättää minut.
                              

                                                                                          Peruskartta v. 1967                                         

16. päivä (perjantai)
Nousin kello 8.45. Menin alakertaan, jossa Maire-täti ja Anne nukkuivat. Hetken kuluttua he nousivat ja joimme 
kahvia. Kävimme ulkona ja heitimme tikkaa. Olavi-setä tuli töistä. Sillä oli mukana monia miehiä
(tulivat 2:lla autolla) katsomassa uima-allasta. He olivat O:n työkavereita. Pian hän lähti takaisin.
Katsoimme Annen kanssa valokuvia. Maire-täti antoi J:n valokuvia meille. Söimme n. klo 12.
Tulimme yläkertaan ja Anne puhui mankkaan. Kirjoitin Jormalle kirjeen sänkyyn. N. klo 12.30 tuli
Olavi-setä hakemaan porakonetta. Hän lähti kymmenen minuuttia myöh. Joimme 13:sta jälkeen
kahvia ulkona ja klo 13.50 lähdimme Mairen kanssa Helsinkiin. Hän saattoi Annen ja minun linja-
autoasemalle. Bussimme lähti klo 14.45. Se oli Toivo Putula. Pysähdyimme Mäntsälässä n.               Toivo Putula
klo 15.46-15.57. Olimme Lahdessa n. klo 16.40. Lähdimme kotiin Kossilan autossa n. klo 17.05.
Kotona oli äiti, Helena [Jokela], joka on ollut meillä jo melk. 2 viikkoa, Silannon rouva, hänen
tyttärensä (Kirsti), Tuula Laitinen ja rva Virtanen. Pian sytytin saunan ja menin hyppypaikalle.
Puhuin matkalla Alpon kanssa (Hyppypaikalla oli Hildenin pojat ym.). Kotiin tultua tuli myös isä
tavaroita viemästä. Ihmettelin kun Erkki [Minkkinen] oli vielä täällä. Hän oli kyllä välillä käynyt
Savossakin, tuli tänne maanantaina. Sitten puuhasin kaikenlaista. Esim. laitoin Rollareiden
kuvan seinälle. Noin klo 19 aloin kirjoittaa päiväkirjaani ja sen jälkeen menin alakertaan n. klo 19.30. Siellä alettiin 
syödä silakkalaatikkoa joten häivyin vähin äänin ulos. Kävelin hyppypaikalle. Hyppäsin huvikseni 150 cm. Tulin 
kotiin syömään silakkalaatikkoa nälän pakoittamana. Klo 20 tulin ylös. Olin siellä jonkin aikaa. Klo 20.30 lähdin 
Pentti-sedän ja isän kanssa saunaan. Tulin ylös klo 21.05. Kuuntelin ja nauhoitin Kaleidoskooppia. Vähän ennen 
klo 22.00 Helena tuli tänne. Kuuntelimme mankkaa. Sitten Helena meni laittamaan äidin tukkaa. Sen jälk. Hessu 
lähti saunaan. Kuuntelimme Annen kanssa mankkaa. Anne lähti pois vähän jälk. Klo 23. Anne olisi halunnut 
keltaisen täkin, joka oli sängyssäni, jossa Helena nukkui. Nukun tänä yönä Matin sängyssä. Termoset nukkuvat 
yläkerrassa Annen ja minun kanssa. Äiti ja isä nukkuvat alakerrassa. Kello on nyt 23.22. Olin saanut muuten 
huoneeseeni uudet verhot. Helena tuli saunasta klo 23.30 (yläkertaan). Kuuntelimme mankkaa. Käyn nukkumaan 



vähän ennen klo 24.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.50 Aamulla luiin lehden ja join kahvia. Kävin Peltosella. Erkki kantoi saunaan juuri vettä. Hessu heräsi
vasta n. klo 11.30. Veimme tänään tavaroita ensin 2 kertaa Kuivamaidolle, sitten kerran kirkolle, sitten Helinille ja 
sitten kirkolle. Lopetimme n. klo 15.30. Siivosimme Hessun kanssa automme [Commer Cob]. Sitten menin 
yläkertaan. Hessu alkoi keittää kahvia. Kello on nyt 15.55. Klo 16.00-16.50 kuuntelin Pop-säveliä. Sen jälk. join 
kahvia ja pian äiti ja isä lähtivät lomalle ja käyvät mm. Imatralla. Olin yläkerrassa sen jälk. 17.10-18.00. Hessu oli 
myös lopussa täällä. N. klo 18.00 jälkeen menin ulos. Hyppäsin seivästä kerran (200 cm) ja juoksimme pari 
kilpailua (voitin) Hildenin poikien kanssa. Sitä ennen siellä oli myös Silannon Ville. N. klo 18.30 Hessu ja Ritva 
(Sauhu, joka oli tullut  hetki sitten). Lähdimme pian Peltoselle. Ostimme sitä ennen kaupasta. Peltosella oli Alpo P. 
ja Erkki M. sekä Alpon äiti ja hänen lapsiansa. Pian he lähtivät ja pian myös tulivat Riitta Hilden ja Seija Rämö. 
Pelasimme ja kuuntelimme mankkaa (sen 3 nauhaa). Katsoimme myös TV:tä n. klo 21.30-22.00, jolloin Hessu ja 
Sauhu lähtivät meille. Minä lähdin Seijan ja Riitan kanssa n. klo 23.20. Menin meille, jossa Pentti-setä perh. oli jo 
yläkerrassa. Etsimme tyttöjen kanssa olutta ja illalla nauhoitimme puhettamme n. klo 01.00:een (Muuten myös 
Peltoselle nauhoitimme puhettamme). Pesin hampaat ja kävin nukkumaan n. klo 01.17.

18. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 06.00 kun Hessu ja Sauhu tulivat huoneeseeni nukkumaan. Klo 10.00 heräsin. Silloin Ritva kirjoitteli 
jotakin. Pian Hessu nousi ja he lähtivät alakertaan. Minäkin nousin n. klo 10.04. Menin alakertaan. Siellä joimme 
kahvia ja pelasimme kasinoa. Olimme myös yläkerrassa. N. klo 12.00 Hessu lähti saattamaan Ritvaa, joka lähti 
kotiin. Minä menin Peltoselle, jossa oli Erkki yksin kotona. Alpo oli lähtenyt serkkunsa häihin. Tulin kotiin n. klo 
12.25. Kotona kuuntelin uutiset ja yläkerrassa olin myös Anne, Pentti-setä ja Juha. N. klo 13.00 menin ulos: Silloin 
Iiro [Mahkonen] tuli juuri pihaamme. Juttelimme pihassa jonkin aikaa. N. 13.30 menimme Peltoselle. Anne tuli 
myös. Pelasimme pelejä (ei korteilla). Lähdimme n. klo 13.40. Kotona oli ruoka. Söin. Iiro varttui ylhäällä. Syötyäni 
menin yläkertaan. Kuuntelimme mankkaa ja nauhoitimme puheitamme. Klo 15 jälkeen Kari Savutie soitti ja pyysi 
minua ostamaan hänelle kaupasta uimahousut. Hän maksaisi rannassa. Sen jälkeen soittelimme Iiron kanssa vielä 
Espanjan letkikset ym. N. klo 15.40 Iiro lähti. Sen jälkeen etsin kaupasta uimahousuja, mutta ne olivat liian pieniä. 
Lähdin pyörällä rantaan n. klo 15.50. Olin rannassa klo 16.05. Riitta (Karin kimma), Katri Minkkinen, Ritva Savutie 
ja Kari Savutie tulivat n. klo 16.10 klo 15.40 Lahdesta lähteneellä linja-autolla. N. klo 16.40 tulivat Väinö Minkkinen
ja Kari Kolehmainen moottoripyörillä sinne. N. klo 17 maissa lähdin Kari S:n kanssa ongelle. Minä en onkinut, vain
soudin. N. klo 17.15 menimme rantaan. N. klo 17.35 lähtivät Väiski ja Koltsu pois. Minä lähdin n. klo 17.50. Ritva 
oli muuten silloin virvelöimässä. Olin kotona klo 18.10. Join kahvia ja menin yläkertaan klo 18.45. N. klo 18.30 tuli 
se mies, jolla oli toinen silmä puhki. Kirjoitin siis n. klo 18.15-18.43 päiväkirjaa. Kello on nyt 18.43. Kirjoitin 
kaikenlaista ja vähän ennen klo 19 menin antamaan Kauppisen Merkuruun [Mercury] bensiiniä 30 litraa. 
Seppäsen Jorma lupasi maksaa ensi maanantaina. Tulin yläkertaan kuuntelemaan uutisia. N. klo 19.08 menin ulos 
Peltoselle. Siellä oli Riitta Hilden, Seija Rämö, Esko Heinonen ja Erkki M. Pelaamassa raminaa. Esko voitti sen. Sen 
jälkeen tulin minäkin mukaan peliin. Ennen klo 20.00 tuli Hessu sinne. Pelasimme raminaa, seiskaa ja Maijaa ja klo
21.15-21.55 katsoimme TV:tä. N. klo 21.50 lähtivät Seija ja Riitta. N. klo 22.00 lähdin minä hyppäämään seivästä. 
N. klo 22.10 tulivat Hessu, Esko ja Erkki sinne seiväshyppypaikalle. Hyppäsin 210 cm. Lähdin kotiin n. klo 22.20 
jälkeen Erkin kanssa. Hessu ja Esko jäivät sinne. Kotona söin (voileipiä sardiinin kera) ja klo 22.45 jälkeen menin 
mankan kanssa Peltoselle. Alpo ei ollut vieläkään tullut. Soitimme Seijalle ja Riitalle levyjä. mm. heidän 
toivekappaleensa Matelotin (The Renegades). He pyysivät meitä Hildenille huomiseksi klo 18.00. Lähdin kotiin n. 
klo 23.05. Hessu ei ollut vieläkään tullut. Klo on nyt 23.20. Juttelin muuten klo 23.15 Erkin kanssa. Odottelen 
Hessua. Klo on nyt 23.33 kun lähden alas syömään sardiinivoileivän ja juomaan maitoa. Tulen ylös klo 23.38. 
Odottelen Hessua, klo on nyt 23.40. Vähän sen jälkeen laitoin parvekkeen oveen kuminauhan ja jätin sen auki. Klo
23.46 kävin nukkumaan. Klo 24.00 tuli Hessu. Menin alakertaan. Hessu söi siellä. Tulin kelo 00.15 yläkertaan 
Hessun kanssa, joka haki yöpukunsa ja viltin sekä meni alas nukkumaan. Kävin nukkumaan klo 00.20.

https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Renegades
https://www.youtube.com/watch?v=kHJUj7UBIuo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ramina
http://www.autowiki.fi/index.php/Commer_Cob
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19. päivä (maanantai)
Klo 7.30 Hessu tuli herättämään minut ja sanoi, että tule aukaisemaan ovi rva Virtaselle. Nousin klo 9.05. Klo 9.10 
menin alas kahville. Luin lehden ja n. klo 9.30 menin Peltoselle herättämään Erkin, joka nukkui. N. klo 10.00 lähdin
kotiin. Matkalla avasin kaasupullojen säilytyskopin Jorma Rajalalle. Kotona Hessu oli jo herännyt, n. klo 10.30 
lähdimme viemään Säästöpankkiin rahaa 1400 mk [2600 € v. 2019]. Tultuani sieltä kävin Peltosella, jossa Erkki joi 
juuri teetä. Tulin pian kotiin ja klo 10.55 lähdimme viemään tavaroita Kuivamaidolle päin. Olimme kotona klo 
11.25. Lähdin Peltoselle klo 11.40. Tulin kotiin 10 min. myöh. Kotiin tultuani käskin Erkin ikkunasta meille klo 
11.56. Meille tullessa äänitimme hiukan puheita. Söin välillä ja kuuntelimme mankkaa. Klo on nyt 13.36. N. klo 
13.55-14.05 vein Kuivamaidon konttoriin tavaraa. Klo 14.30 lähdimme viemään kirkolle tavaraa. Matkalla näin 
laskennon opettajamme. Olimme kotona n. klo 15.00. N. klo 15.30 menin Peltoselle. Klo 15.50 tullessamme pois 
oli Pentti-setä juuri lähdössä tavaroita viemään. N. klo 16.05 tulimme pois. Nyt mankka pyörii jälleen oikeaa 
vauhtia [aikaisemmin pyöri liian hiljaa, kuten olin kirjoittanut]. Olin kotona vähän aikaa ja n. klo 16.15 vein 
mehupullon Kesäläiselle. Nauhoitin klo 17.15-18.00 vähän. Join sen jälk. kahvia ja n. klo 18.20 lähdin hakemaan 
Erkkiä Hildenille. Lähdimme n. klo 18.30. Siellä pelasimme korttia ja nauhoitimme puheitamme. Anne oli myös 
välillä siellä. Sauli-setä istui humalassa yläkerran rappusilla, joten emme päässeet sieltä lähtemään ennenkuin klo 
22.20. Emme kyllä kai muutenkaan olisi lähteneet ennen. Kotona oli Hessu yksin alakerrassa. Termoset nukkuivat 
jo ylhäällä. He olivat muuten lähteneet rantaan n. klo 18.30. Klo 22.45 olimme Hessun kanssa saunan rappusilla 
tupakalla. Pelasimme vielä korttia. Kävin nukkumaan klo 00.25.

20. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.00. Luin lehden ja join kahvia ym. Tulin ylös klo 9.25. Sitten kirjoitin mankan nauhaluetteloa. Lähdin 
Peltoselle klo 9.50. Tulin Erkin kanssa kauppaan n. klo 10.05. Lähdin takaisin klo 10.15. Tulin kotiin 10.45. Lähdin 
tavaroita viemään Pentti-sedän kanssa Kuivamaidolle (klo 11.05). Tulimme kotiin klo 11.30. Menin Peltoselle klo 
11.35. Alpo oli juuri lähdössä töihin. Tulimme meille kai n. 12.00. Soitimme mankkaa. Hessu heräsi vähän jälk. 
12.30. Söin välillä. Sen jälkeen kuuntelimme mankkaa. Lähdin tavaroita viemään klo 13.35 Lähdenperälle. Juha, 
Anne ja Tuire olivat myös mukana. Tulimme pois klo 13.45 jolloin lähdin Peltoselle. Lähdin kotiin klo 14.05 ja toin 
hänelle Matin pyörän. Erkki kirjoitti silloin jollekin Hännisen pojalle. Tulin takaisin klo 14.35 jolloin Erkki kävi 
ostamassa meiltä kahvia. Minä vein hänen kirjeensä postilaatikkoon. Sisällä Peltoselle Erkki pesi tukkaansa ym. ja 
ajoi ulkona pyörällä. Tulin kotiin klo 15.00. Menin ylös klo 15.10. Lähdin pian tavaroita viemään. N. klo 15.25 
kirkolle viemään tavaroita. Olimme kotona klo 15.40. Viedessämme pulloja kellariin tuli Olavi Savutie sinne. Hän 
oli vienyt Ritvan ja Katrin uimaan. Klo 16.00-16.10 vein Ukkoselle tavaraa. Olavi lähti n. klo 16.15, 16.20-16.30 
veimme Kuivamaidolle tavaraa. Juttelin Erkin kanssa klo 16.30. Hän oli ollut vähän töissä Matin pyörällä 16 
jälkeen. Klo 16.30-16.45 veimme kirkolle tavaraa. Tulin yläkertaan tätä kirjoittamaan ja klo 17.00 lähdin alas ja 
siellä join kahvia ym. ja n. klo 17.30 lähdimme viemään Kumialle tavaraa. Tulimme pois n. klo 18.40. N. klo 19.10 
lähdimme rantaan. Uimme siellä. Hessu ei ollut mukana. Siellä olivat Rva ja Hra Savutie. Olimme kotosalla 20.05. 
Lähdin Peltoselle klo 20.12. Hain mankan kotoa klo 20.30. nauhoitimme puheitamme ja katsoimme TV:stä uutiset.
Tulin kotiin n. klo 21.40. Söin alhaalla leipää ja maitoa, klo 22.00 sanoin ikkunasta Erkille hyvää yötä koska olimme
luvanneet. Kuuntelin uutiset ja pesin hampaat sekä lueskelin ST:aa. Hessu lähti ulos Esko Heinosen kanssa klo 20. 
Hän ei ole vielä tullut kun klo on 22.43. Kävin nukkumaan klo 22.50.

21. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.55. Puin päälleni ja luin alakerrassa lehden. Tulin yläkertaan klo 9.05. Luetteloin nauhojani ja lähdin 
alas klo 9.20. Join alhaalla kahvia ja tein ym. Menin ylös klo 9.45. Klo 9.50 lähdin Peltoselle. Tulin pois kun Erkki 
lähti kauppaan eli klo 10.20. Hessu oli jo herännyt. Menin ylös klo 9.25. Luetteloin nauhojani ja menin alakertaan 
klo 10.45. Anne tuli pian tänne parvekkeelle – klo on nyt 10.45. Menin ulos. Vedin siellä 8 leukaa
ja klo 10.50 lähdin Peltoselle. Olin seillä klo 11.05:een kun Alpo tuli ruokatunnille. Hessu oli myös
huoneessani vähän aikaa. Klo 11.25 menin alas. Pian lähdimme viemään tavaraa Kuivamaidolle
ym. Tulimme kotiin klo 11.55. Tulin ylös n. klo 12.00. Luetteloin nauhoja. N. klo 12.30 Pentti-setä



ja Juha lähtivät. Ylhäällä sekä Tuula Rämö että Anne menivät parvekkeelle. Kuuntelin uutiset ja klo 12.40 lähdin 
alas. Söin ja klo 13 menin Peltoselle. Pelasimme Erkin kanssa jogaa ja klo 13.50 lähdimme viemään kirkolle 
tavaraa. Tulimme pois klo 14.15. Klo 14.20 menin Peltoselle jossa pelasimme jogaa. Tulin kotiin klo 14.55. Kotona 
puuhasin huoneessani kaikenlaista. Klo on nyt 15.13. Klo 15.20 lähdimme viemään Seppäselle tavaraa. Tullessa 
ajoin Pentti-sedän Anglialla. [Muistan kun tulimme kotiin, sedän piti kehoittaa minua jarruttamaan enemmän 
ennen pihaan kääntymistä.] Olimme kotona n. klo 15.30. Menin ylös, klo on nyt 13.55. Menin pian Peltoselle ja 
olin siellä klo 16:sta saakka ja klo 16.10 lähdimme rantaan. Meidän rannassa oli Ritva ja joku muu kimma. 
Lähdimme kotiin klo 17.15. Olimme kotona klo 17.40. Pian tuli hra Helsten ostamaan. Muut olivat jo lähteneet 
rantaan kun tulin kotiin. Hessu oli vain Silannon Kirstin kanssa. Tulin ylös, klo on nyt 17.56 kun alan juoda limsaa. 
Toin kellarista nimittäin 2 pulloa. Hain vielä alhaalta pari pulloa. Lähdin alas klo 18.05. Menin samantien Peltoselle
jossa Alpo ja Erkki söivät juuri. Menimme sitten seivästä hyppäämään. Paikalle tuli kilpailun loppuvaiheessa Esko 
Heinonen ja Arminen. Alpo hyppäsi 215 cm ja minä 220 cm. Hyppäsimme korkeutta ja korkeutta ilman vauhtia 
(minä 80 cm). Tulin kotiin klo 19.50. Lähdin Peltoselle mankan kanssa klo 20.00. Muuten Eka kävi myös 
seiväshyppypaikalla. Alpo lähti hänen kanssaan jonnekin. Hessu tuli huoneeseeni. Alpo tuli myöhemmin. 
Pelasimme kasinoa ja Maijaa ja sen jälk. Pelasimme 2 peliä Marjapussia (Erkki Minkkinen ja Veijo Arminen + Esko 
Heinonen ja minä). Voitimme Eskon kanssa molemmat pelit. Lähdimme kotiin klo 23.50. Hessu jäi vielä E:n ja V:n 
kanssa. Söin alhaalla ja pesin hampaat, kävin nukkumaan klo 00.15. Muuten kun tulin kotiin klo 23.50 oli ovi 
lukossa, tulin parvekkeen ovesta.

22. päivä (torstai)
Klo 9.00 Eila-täti herätti minut koska minun piti mennä viemään Kesäläiselle tavaraa. Vein ne ja kotona join kahvia
ja tulin yläkertaan. Hessu tuli myös pian pakkaamaan sillä hän aikoo tänään lähteä junalla kotiin. Duunasin jotain 
nauhojen kanssa ja tein ym. Lähdin alas klo 9.45. Klo 9.50 lähdin Peltoselle. Tulin kotiin klo 10.45 pelattuamme 
siellä jogaa. Lähdimme viemään Kuivamaidolle tavaraa klo 10.50. Tultuamme sieltä n. klo 11.15 veimme 
Puustiselle kaasupullon. Tulimme klo 11.30. Menin Peltoselle. Siellä Alpo ja Erkki olivat syömässä. Lähdin kotiin 
vähän jälk. Klo11.40 kun Erkki lähti kauppaan. Kotona luin lehteä ja kuuntelin uutiset ym. alakerran radiosta. Sen 
jälk. söin. Tulin ylös klo 13.10 jälkeen. Lähdin alas klo 13.20. Lähdin pian Peltoselle pihaan. Käskin Erkin ulos. 
Istuimme ulkona pukin päällä ja kävelimme pitkin ja poikin. Äiti ja isä tulivat 14 jälkeen. Kastelin kukkia iltapäivällä
ja kävin myös Peltosella ainakin kerran klo 15.45-15.55. Hessu lähti kotiin klo 16.05 autossa (Lehtimäessä). Sytytin 
saunan lämpiämään ja join kahvia. Kello on nyt 17.16. Klo 17.20 lähdin Peltoselle. Olin siellä Erkin kanssa. Alpo oli 
lähtenyt jonnekin. Alpon äiti lapsineen tuli käymään siellä pelatessamme jogaa. Join siellä kotoa tuomaani  
limonaadipullon. Lähdimme jonkin ajan kuluttua hyppäämään korkeutta (Erkki 125 cm ja minä 120 cm) ja seivästä
(minä 210 cm). Seija ja Riitta tulivat myös paikalle hypätessäni 210 cm. N. klo 18.15 äiti tuli hakemaan minut 
kotiin. Tulin ylös kirjoittamaan tätä. Klo on nut 18.23. Siivosin huonettani, klo on nyt 18.44. Puuhasin vielä 
kaikenlaista, klo on nyt 19.22. Lähdin syömään klo 19.25. Laitoin alhaalla kamferitipppoja kipeään huuleeni. Siis 
tulin ylös klo 19.43. Lähdin ulos tekemään hajuherneille keppejä klo 19.45. Lähdin Peltoselle, jonne Alpo ei ollut 
vielä tullut. Lähdimme pian seivästä hyppäämään (Erkki 205, minä 225 cm). Tulin kotiin klo
20.45. Lähdin kuitenkin pian juoksentelemaan. Samalla kävin keskeneräisessä vesitornissa
Niinimäen päällä. Siellä oli juuri Arja Mahkonen, Marjut Nykänen, Halosen Päivi, Halosen
Hannu ja Jari. Tulin Peltoselle n. klo 21.30. Lähdimme Erkin ja Seijan ( jonka olin kutsunut
ikkunasta) käymään vesitornissa klo 21.35. Tulimme tak. Klo 22.00. Lähdin saunaan klo 22.05.
Tulin saunasto klo 22.30. Saunasta otin 1 ja kotona yhden perhosen. Keihästin ne neulalla ja
laitoin seinälle. Ne eivät kuolleet vaikka haistelivat kamferitippoja. Äiti toi ylös King-Colaa ½
pulloa. Klo on nyt 22.53. klo 22.55 lähdin hampaita pesemään. Tulin ylös klo 23.00, 23.14 aloin
lukea Cottonia [Keräsin niitä ensimmäisestä numerosta alkaen]. Kävin nukkumaan klo 23.55.

23. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.10. Menin alas. Luin lehden ja join teetä. Klo 9.55 lähdin viemään Kesäläiselle tavaraa. Klo 10.05 tulin



kotiin. N. klo 10.15 lähtivät Termoset Mommilaan. Klo 10.25 menin Peltoselle. Klo 11.05 Alpo tuli töistä. 
Lähdimme Erkin kanssa hakemaan kuusiseivästä harjulta Alpon lähdettyä töihin klo 11.40. Tulimme kotiin n. klo 
12.40. Laitoin hajuhernekepit pystyyn ja tulin ylös klo 13.04. Klo on nyt 13.11 kun lähden alas. Kävin ylhäällä klo 
13.30 laittamassa kamferitippoja huuleen. Menin syömään. Tulin ylös klo 13.44. Lähdin klo 13.45 hakemaan 
pullon. Luin Cottonia ja korjasin Ringo-nukkea [?], jonka Maire-täti oli tuonut. Klo 14.10 lähdin viemään Levy-
Pyörälle tavaroita. Tulin n. klo 14.20 ja lähdin Peltoselle. Klo 14.35 Anne tuli hakemaan minua. Klo 14.55 lähdin 
tavaroita viemään Kuivamaidolle. Tulin tak. Klo 15.10. Menin Peltoselle pelaamaan Erkin kanssa marjapussia. Klo 
16 kävin kotona. Klo 16.05-16.15 kävin Peltosella voittamassa marjapussin. Klo 16.15 Anne pyysi minua rantaan. 
En voinut lähteä koska klo 16.25 lähdin Tammelinille parturiin. Tulin tak. Klo 17.00 ja menin Peltoselle. Alpo ei 
ollut siellä. Lähdin kotiin klo 17.12.. Kotona menin yläkertaan. Aloin kuunnella pian mankkaa. Klo 17.30 Silannon 
rva tuli siivoamaan huoneeseeni. Lähdin alas ja olin siellä aika kauan. N. klo 18 lähdin Peltoselle. Tulin kotiin klo 
18.25 juomaan kahvia. Kirsti oli myös. N. klo 18.45 lähdin Peltoselle. Pelasimme käskettyäni Seijan sinne. Alpo tuli 
pelatessamme. Katsoimme TV:stä Pyhimyksen. N. klo 20.45 lähdin hakemaan seivästä koska lähdimme Alpon 
kanssa hyppäämään seivästä (Voitin itse kilpailun tuloksella 220, Alpo 215). Hyppäsin sen jälk. 230 ja Alpo paransi
tämän kesän ennätystään 10 cm hypättyään 235 cm. Tulin kotiin klo 21.30. Pesin saunalla itseäni. Kotona söin 
vähän ja katsoin Hitchcockin. Pesin hampaat ja tulin ylös n. klo 22.30 jälkeen. Klo on nyt 22.44 alkaessani lukea 
Cottonia. Kävin nukkumaan klo 23.50.

24. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.50. Join kahvia ja luin lehden. Klo 10.20 menin Peltoselle. Erkki nukkui vielä. Lähdin pois klo 11.45. 
Menin katsomaan metsään uutta kuusiseivästämme. Tulin kotiin klo 11.50. Luin sisällä YV:n ja Katso-lehden ja 
menin kukkia kastelemaan klo 12.05. Erkki oli kanssani. Lopetin klo 13.40. Menin lukemaan Cottonia ym. Klo 
14.40 menin alas. Katselin povarikorttejani ja n. klo 15.10 lähdin viemään Kuivamaidolle tavaraa (Kuivamaito Oy). 
Tulin kotiin klo 15.30. Menin suoraan Peltoselle. Siellä V. Arminen, E. Heinonen ja A. Peltonen pelasivat pokkaa. 
Tulin kotiin klo 16.00 kuuntelmaan pop-säveliä. Aloin kohta lukea Cottonia. Lopetin klo 16.50 uutisten alkaessa. 
Puin vaatteet päälleni koska lähdemme tänään Kiloon. Lähdimme klo 17.26. Olimme perillä klo 19.25. Menimme 
Salmelan puolelle. Pian Olavi-setä, Jorma ja isä lähtivät saunaan. Olin Karin ja Pertin kanssa ulkona kun he uivat 
altaassa. Tultuani ulkoa kävin yläkerrassa. Muuten matkalla tänne Kiloon Anne otti kaksi maitohammasta pois 
(Äiti otti toisen). Hain alhaalta äidin kassista tämän päiväkirjani ja tulin kirjoittelemaan tätä ylös n. klo 19.55. 
Lähdin alas klo 20.05. Alakerrassa Jorma kirjoitti kirjoituskoneella. Katsoimme myös kun Maire-täti, äiti ja Annekin
kävivät uimassa. Olimme myös illlalla 21 jälkeen syömässä Termosella. Katsoimme myös TV:tä. Klo 22.00 illalla 
ajoimme Karin kanssa pyörillä. Maire toi klo 23.24 simaa. Illalla kirjoitin alhaalla vielä kirj.koneella. Menin alas klo 
23.39. Tulin ylös 23.55. Pesin muuten siellä hampaani. Jorma tuli vähän aik. nukkumaan. Kävin nukkumaan klo 
24.00.

25. päivä (sunnuntai)
Klo 8.20 kävi Maire-täti ja Anne herättämässä minut kahville. Nousin klo 8.25. Join aamulla kahvia ja kirjoitin 
kirjoituskoneella. Klo 9.25 lähdimme… [Nummelaan?] (Salmelat ja me, ei Masa). Siellä söimme mustikoita 
metsästä Jorman, isän ja Annen kanssa. Sen jälkeen menimme Jorman kanssa klo 12 istumaan autoon. Klo 13 
lähdimme (Maire-täti, Jorma, Anne ja minä) Kiloon juotuamme kahvia. Olimme täällä klo 13.30. Kirj. koneella ja 
menin ylös. Siellä oli Kari ja Pera. Klo on nyt 13.57. Menin Karin ja Peran puolelle. Kävin alakerrassa ym. Tulin ylös 
Hymyjä lukemaan klo 15.05. Pian K. Ja P:kin tulivat. Lähdin alas klo 16. Laitoin poskeeni kamferttia. Tulin ylös klo 
16.10. Luin illalla Apuja ja Hymyjä. Olin alhaalla ja olin ylhäällä. Klo 17 söimme, klo 19 joimme kahvia. N. klo 18 
tuli Rommi. Klo on nyt 19.19. Isä ajoi tänään Taunuksen kylkeen. Lähdimme klo 19.20, matkalla näimme Kilossa 
Tepun sakin. Turun tieltä Unionin asemalalta [isä osti] uuden parkkivalon lampun. Olimme kotona 21.50. Minun 
täytyi kotona mennä äidin ja isän makuuhuoneen komeron ikkunasta sisään. Komeron ovi ei ollutkaan auki, joten
potkaisin sen auki. Tulin sisään vähän ennen klo 22.00, kuuntelin uutiset radiostani. Pesin hampaani ym. Klo 22.55
lähdin salaa parvekkeen ovesta ulos Peltosen pihalle, jossa Alpo, Erkki, Arminen ja Heinonen heittivät tikkaa. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyhimys_(televisiosarja)
http://www.korttipelit.net/marjapussi


Laitoimme 2 kynttilää valaisemaan. Lähdin kotiin klo 23.25. Tulin samaa tietä. Kävin nukkumaan klo 23.45.

26. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.15. Join teetä. Luin lehden ja tulin ylös klo 9.45. Suunnittelin pienoisrautatietäni klo 10:een. Lähdin 
alas klo 10.35. Samantien menin Peltosen pihaan tikkaa heittämään… olivat valvoneet koko yön. Alpokaan ei ollut
lähtenyt työhön. Lähdimme klo 11.30 jälkeen sisään. Klo 11.45 Esko ja Erkki lähtivät ostamaan 10 pulloa pilsneriä 
meiltä. Samaan aikaan minä lähdin hakemaan koronalautaa meiltä. Muut pelasivat peliä juuri kun äiti tuli 
hakemaan minua kotiin klo 12.10. Klo 12.20 lähdin viemään Kuivamaidon seutuville tavaraa. Tulin tak. klo 12.35. 
Klo 12.50 lähdin syömään kuunneltuani mankkaa. Tulin ylös klo 13.05. Aloin lukea Cottonia. Klo 14.30 aloin leikkiä
sähköjunalla, jonka olin koonnut vähän aikaisemmin. Luin pian sen jälkeen Cottonia (anteeksi, Cottonista Jeff 
Conteria). Klo 16.05 lähdin viemään Kuivamaidolle tavaraa. Tulin tak. Klo 16.15. Luin Conterin loppuun ja ajoin 
sähköjunalla sekä rasvasin vetureita. Kuuntelin 16.50 uutiset ja kävin klo 17.10-17.15 alakerrassa laittamassa 
kahviveden lämpiämään [meillä oli kaasuliesi]. Muuten tänään on ollut sateinen päivä. Nyt juuri ei sada joen aion 
mennä seivästä hyppäämään. Klo 17.15-18.00 äänitin osan Veijalaisesta. Klo 18.00 jälkeen menin kahville. Kun 
tulin ylös katkesi sähkö. Klo 18.25 lähdin ulos seivästä hyppäämään. Käskin myös Armisen, Heinosen, Erkin ja 
Alpon. Riku tuli tiellä vastaan. Lähti mukaan. Riku eikä Erkki hypänneet. A. (190), Hein. (190), minä (210), Alpo 
(220), ei enempää koska lähti pois klo 19.00. Riku hyppäsi sen jälk. 250 cm. Lähdin kotiin klo 19.15. Katsoin TV:tä 
klo 20:een. Menin ylös, kuuntelin radiota ja ajoin junalla. Söin n. klo 20.30. Tulin ylös Annen kanssa. Ajoimme 
junalla ja kuuntelimme radiota ja klo 21.13 lähdin alas. Pesin hampaat ja katsoin TV:tä. Tulin ylsö klo 22.00. 
Korjasin sähköjunan pois lattialta, Lopetin n. klo 22.40. Kuuntelin sen jälk. Mankkaa. N. klo 23.05 aloin purkaa 
huvikseni mankkaa koska siitä kuului sivuääni. Lopetin sen n. klo 23.15. Aloin kuunnella mankkaa. Klo 23.44 kävin 
nukkumaan.

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.30. Menin alas. Join teetä ja luin lehden ja tulin ylös. Luin siellä YV:tä ja Katsoa. Klo 10.10 aloin 
kuunnella mankkaa. Lopetin n. klo 11.30. Kuuntelin uutiset radiosta ja klo 11.37 lähdin alas ja klo 11.45 ulos 
kitkemään kaalipenkkiä. Klo 12.12 lähdin Peltoselle. Siellä pelasimme Erkin kanssa koronaa ja jogaa. Tulimme 
meille klo 12.55. Kotona aloin heti syödä. Erkki kuunteli sillä aikaa yläkerrassa mankkaa. Tulin pian ylös. 
Kuuntelimme mankkaa koko ajan. N. klo 13.55 äiti käski minua tulemaan puolen tunnin päästä perkaamaan 
mansikoita. Kuuntelimme edelleen mankkaa. Lopetimme klo 14.36. Lähdin mansikoita perkaamaan. Klo 14.40 
Erkki lähti meiltä. Perkasin 10 l mansikoita. Tulin ylös klo 15.30. Klo 15.35 lähdin viemään Kankaanpäälle tavaraa. 
Tulin kotiin klo 15.45. Kuuntelin mankkaa. Ennen klo 18 laitoin sähköjunan kuntoon. Lopetin ajamisen klo 18.25. 
Muuten nauhoitin jotain. Anne tuli pian. Kuuntelimme mankkaa. Anne ajoi junalla. Klo 19.08 lähdin kahville, 
katsoin vähän TV:tä ja klo 19.30 tulin ylös. Laajensin rautatietä. Ajoimme Annen kanssa. Klo 21.12 lähdin alas 
hampaita pesemään ja katsomaan uutiset. Tulin ylös klo 21.35. Ajoin junalla Annen kanssa ja kuuntelimme 
mankkaa, n. klo 22.25 lopetin vähäksi aikaa. Pian jatkoin yksikseni. Pian kuitenkin lopetin ajamisen ja aloin 
kuunnella mankkaa. Klo on nyt 23. Lopetin klo 23.30. Kävin alhaalla ja tulin heti ylös. Kävin nukkumaan klo 23.35

28. päivä (keskiviikko)
 Heräsin jo ennen klo 7.30 ja makaan vielä sängyssäni. Klo on nyt 7.45. Katselen tässä juuri rautatietäni. Nousen 
klo 7.50. Mittasin vielä suonensykkeeni valtimostani. Se oli 51 kertaa minuutissa. Suunnittelin koko ajan rautatietä
klo 9.03:een. Anne tuli myös n. klo 8.30. Lähdin alas klo 9.05. Join alhaalla teetä ja klo 9.22 menin ulos. Vedin 8 
leukaa ja tulin sisään klo 9.24. Ajattelin tässä juuri lähteä klo 11.25 kotkalaisella Lahteen. Ostaisin sieltä 
magnetofoninauhan sekä sähkörautatien laajennustarvikkeita. Tulisin pois klo 12.20 Kossilalla. Olisin kotona klo 
12.45. Muuten klo on nyt 9.30. Ajelin koko aamupäivän junalla. Välillä pidin kuitenkin taukoja ja lopetin n. 
klo11.05. Kuuntelin muuten samalla radiota. Klo on nyt 11.06.30. Klo on nyt 11.12 ja päätin juuri että en 
menekään tänään Lahteen. Ei sillä niin kiire ole. Kävi alakerrassa ja sen jälk. Laitoin muistiin nyk. suunnitelmani. 
Klo 1145 aloin purkaa rautatietäni. Anne tuli n. 12.05. Anne lähti klo 12.25 kun olin valmis. Kuuntelin uutiset ja klo



12.40 lähdin alas. Lueskelin lehtiä ja sen jälk. tulin ylös. Klo 13.10 Anne tuli huoneeseeni, klo 13.15, Lähdin 
Peltoselle. Olin Peltoselle 15 min. Kun tulin sinne, Erkki oli vintissä. Tulin Erkin kanssa meille klo 13.30. Äiti käski 
minua siivoamaan kaupan ulkovaraston, joten Erkki lähti pois. En kuitenkaan tehnyt nyt sitä vaan menin 
yläkertaan. Siellä Anne oli sängyssäni. Käskin A.n pois ja aloin lukea Cottonia. Lopetin ennen klo 14 ja aloin lukea 
Märkilin-luetteloa. Klo 14.20 äiti komensi minut siivoamaan kaupan ulkovarastoa. Lopetin n. klo 15.30 ja menin 
Peltoselle. Siellä Erkki nukkui. Hän nousi kuitenkin pian. Alpo tuli töistä n. klo 16.05. Lähdin kotiin klo 16.55 kun 
Erkki lähti kauppaan. Kotona söin mansikkamaitoa koska Rajalan Mirjam oli tuonut meille mansikoita. Tulin ylös 
klo17. Anne tuli huoneeseeni. Aloin soittaa mankkaani. Menin kuuden maissa kahville. Nykäsen Aira oli myös 
täällä. Tulin ylös. Isä, äiti ja Anne kuuntelivat Maire-tädin puheita. Muut lähtivät juuri Hollolaan klo 18.27. Lähdin 
alas klo 18.30 mankan kanssa. N. klo 19 lähdin Peltoselle. Vähän yli viisi minuuttia myöh. lähdimme käymään 
vesitornissa. Tulimme tak. klo 19.30. Pelasimme vielä koronaa vaihtelevalla menestyksellä. Tulin kotiin klo 20.45. 
Kävin ylhäällä ja tulin alakertaan, 3 min myöh. eli klo 20.48 nauhoitin Beatlesin ohjelmasta TV:stä levyjä ja katsoin 
myös muuta. Juttelin Seijan ja Riitan kanssa heidän tultua käymästä vesitornilla. Suljin TV:n n. klo 22.03. Pesin 
hampaat ja menin ylös. Kuuntelin illalla mankkaa. Ennen klo 22.30 juttelin Erkin kanssa parvekkeeltani. Soitin 
hänelle Beatles-levyjä. Äiti, isä ja Anne tulivat Hollolasta klo 22.25. Myöhemmin Anne tuli huoneeseeni. Soittelin 
mankkaa. Isä kuunteli kahvipöytäjutut ym. Hän lähti n. klo 22.50. Aloin kuunnella mankkaa ja lukea Cottonia klo 
22.55. Kävin nukkumaan klo 23.30.

HS 28.7.1965
29. päivä (torstai)
Nousin klo 8.35. Aamulla olin yläkerrassa kuuntelemassa mankkaa. Klo 9.25 menin alas. Join alhaalla kahvia ja luin
lehden. Tulin ylös klo 10.00. Aloin kuunnella mankkaa. Kuuntelin mankkaa ja nauhoitin vähän radiosta. Tänään oli 
muuten äidin syntymäpäivä [s. 29.7.1928, Rautalampi]. Klo 11.15 lähdin Peltoselle, jossa Alpo ja Erkki söivät juuri. 
Tulin kotiin klo 11.30. Kuuntelin uutiset ja klo 11.35 kävin katsomassa radio-ohjelmaa [lehdestä]. Tulin heti ylös. 
Klo on nyt 11.39. Lähdin alas klo 11.41. Hain perunoita... Tulin ylös klo 11.45. Kuuntelin mankkaa ym. Lähdin alas 
perunoita kuorimaan klo 12.06. Lopetin klo 12.25, kuuntelin uutiset ja tulin ylös klo 12.42. Aloin kuunnella 
mankkaa. N. klo 13.50 äiti käski minua hakemaan Heideltä [n. 1 km Lahteen päin, hänellä oli kasvihuone] 3 kg 
kurkkuja. Lähdin 3 min. myöh. Tulin kotiin n. klo 14.07. Tulin heti ylös. Aloin kuunnella mankkaa. Lähdin alas klo 
14.35 syömään. Klo 15.05 lähdin isän ja Annen kanssa Lahteen. Kävimme mm. Nelolla ja Keskolla. Tulimme kotiin 
n. klo 16.25. Klo 16.40 lähdin Peltoselle missä Erkin kanssa pelasimme koronaa. Alpo oli vielä ylitöissä. Pelasimme 
vielä sellaista peliä, jossa laitetaan useita nappuloita torniin ja lyödään alta nappula pois niin että se ei kaadu 
(ennätykseni oli tämän jälk. 13, Erkki 15). Alpo tuli kotiin ennen klo 18. Klo 18.00 hän lähti viemään lainaamiaan 
levyjä pois. Erkki söi hiukan ja klo 18.07 lähdimme seiväshyppypaikalle, jossa hyppäsin seivästä 220 ja korkeutta 



125. Tulimme pois 19.10. Menin käymään kotona 10 minuutiksi. Minun täytyi mennä parvekkeen kautta koska 
äiti, isä ja Anne olivat Silannon rouvan kanssa mattopyykillä (Lähtivät n. klo 17). Menin siis Peltoselle klo 19.20 
katsomaan vähän TV:tä ja pelasimme koronalaudalla e.m. peliä (Erkki 16, minä 15). Klo 19.50 lähdimme käymään 
vesitornissa. Tulimme tak. Klo 20.20. Meidän väki oli jo tullut rannasta. Kävin siis Peltosella, minne Alpo oli jo 
tullut. Lähdin kotiin klo 20.25. Siellä väki ja rva Silanto olivat kahvilla, joten ryhdyin juomapuuhiin. Lähdimme 
rekkitangon kumppuun klo 20.37. Tulin sisään ilman mainittavia tuloksia saavuttamatta klo 20.40 (Muuten näin 
Tukian pihassa Hannun, joka on ollut täällä useamman päivän ajan). Tulin siis sisään klo 20.40 ja aloin kirjoittaa 
tätä. Klo 20.54 isä haki minulta ruuvimeisselin. Tänään meiltä katkesi sähkö n. klo 20.35 eikä ole vielä tullut kun 
klo on nyt 20.55. Aloin pelata jogaa klo 21.15 saakka. Pääsin nyt joka kerta 2:een. Suunnittelin tämän jälk. 
rautatietäni ja klo 21.30 aloin lukea ST:aa. Klo 21.35 valot syttyivät. Lopetin lukemisen klo 21.35. Lähdin alas klo 
21.40 Pesin hampaat ja tulin ylös klo 21.45. klo 21.50 aloin lukea ST:n (Suuren Tietokirjan) III osaa. Klo 22.01 
aukaisin radion ja kuuntelin uutiset, josta sain kuulla, että Itä-Saksa oli voittanut stadionilla käydyn maaottelun 
114-98. Aloin lukea ST:aa klo 22.10. Sitä ennen juttelin kuitenkin parvekkeella Erkin kanssa. N. klo 22.13 aloin 
lukea ST:aa. Lopetin klo 23.43. Kävin nukkumaan klo 23.50.

30. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.59. Menin alas. Join kahvia ja luin lehden. Tulin ylös käymään klo 9.47. Sitten hain kaupasta lehtiön 
ja aloin soittaa mankkaa klo 9.50. Klo 10.53 isä haki minua ja käski viedä Levy-Pyörälle tavaraa. Lähdin klo 10.55. 
Olin kotona 11.03. Menin ylös klo 11.05 ja aloin soitella mankkaa. Lopetin klo 11.20 jolloin kelloni oli pysähtynyt 
osoittamaan aikaa 11.04 koska en ollut muistanut vetää sitä. Kävin alakerrassa, jossa isä näytteli aamulla Lahdesta
tuomiaan tapetteja. Klo 11.25 aloin lukea ST:aa ja kuunnella radiota. En lukenut kuin n. klo 12 saakka. Silloin aloin 
tutkia rautatiesuunnitelmaa. Lopetin n. klo 12.45 jolloin aloin kuunnella mankkaa. Lopetin klo 13.17 ja aloin lähteä
alas klo 13.18. Siellä söin ja tulin ylös n. klo 13.38. Täällä kuuntelin mankkaa ja rakensin lattialle pienen 
rautatiesuunnitelman. Kokosin ennen klo 15.00. Sen jälkeen vielä suunnittelin rautatietä klo 15.30:een. Klo 15.30 
aloin kuunnella mankkaa. Lopetin klo 15.47 



ja lähdin alas. Pelasimme sitä peliä koronalaudalla (Erkki 31, Alpo 15 ja minä 25). Erkki muuten makasi tullessani 
sinne. Lähdin pois klo 16.55. Tulin ylös ja lähdin alas klo 17.00. Lähdin pian metsään katsomaan kuinka paljon 
seipäämme oli kuivunut. Menin klo 17.05 Peltoselle ja pian lähdimme korkeutta ja seivästä hyppäämään. Ensin 
hyppäsimme korkeutta (Alpo I 125, Erkki ja minä jaoimme II sijan tuloksella 120). Seivästä Erkki ei hypännytkään 
(Minä I 235 ja Alpo 230). Sen jälkeen kun Esko oli tullut paikalle hyppäsimme Alpon kanssa 240 (Mol. ennätys). 
Hyppäsimme sitten kaikki korkeutta (Esko I 130, Erkki II 125, Alpo II 125 ja minä IV 120). Hyppäsimme vielä 
korkeutta ilman vauhtia (minä 85, muiden en muista, Esko taisi hypätä 90 ja A. 85). Erkki lähti kotiin n. klo 18.55, 
minä klo 19.00. Katsoin kotona TV:tä n. 10 min, mutta lähdin Peltoselle koska Rva ja Kirsti Silanto siivosivat meillä.
Esko ja Alpo tulivat Peltoselle n. klo 19.20. Esko lähti klo 19.30 ja minä klo 20.00. Menin kentälle. Siellä oli Hildenin
pojat ym. Tulin kotiin klo 20.10 pestyäni jalat saunassa. Ei sentään sillä vedin 12 leukaa ja tulin ylös klo 20.13 
kirjoittamaan tätä ja kuuntelemaan mankkaa. Lopetin kirj. Klo 20.23. Kuuntelin mankkaa, 20.55 kävin alhaalla ja 
tulin ylös koska Kaleidoskooppi alkoi klo 21.00. Pidin nauhuria valmiina nauhoitukseen ja klo 21.15 kävin 
hakemassa alakerrasta kaurapuuroa ja tulin ylös syömään. Vein lautasen pois klo 21.25. En kuitenkaan ottanut 
”koopista” mitään. Kuunneltuani uu- (Ei, otinhan pätkän Cliffin [Cliff Richard] levyjä) tisia kuuntelin mankkaa. 
Lopetin mankan kuuntelun klo 22.15. Lähdin hampaita pesemään klo 22.15. Tulin ylös klo 22.20. Laitoin yöpuvun 
päälle ja aloin kuunnella radiota ja lukea ST:aa klo 22.26. Lopetin lukemisen klo 23.17. Suljin radion ja kävin 
nukkumaan klo. Kuuntelin sieltä ranskal. ohjelmaa. Siinä soitettiin hyviä levyjä. Siis kävin nukkumaan klo 23.25.

31. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.50. Luin alhaalla lehden ja join teetä. Klo 9.25 menin ylös vaihtamaan housut koska isä käski mennä 
pankkiin. Lähin klo 9.30. Tulin klo 9.45 ja menin suoraan ylös. Aloin kuunnella mankkaa. Lopetin sen klo 10.15 
ukonilman takia ja menin alas 10 minuutiksi lehteä lukemaan. Tulin ylös vähäksi aikaa ja kävin sitten alhaalla 
hakemassa pullaa. Tulin ylös klo 10.35. Anne tuli myös tänne kun aloin lukea ST:aa. En lukenut sitä kuitenkaan 
kauan. Klo on nyt 11.05, Anne on huoneessani ja sähkö on poikki. Aloin tutkia rautatiesuunnitelmaa. Klo 11.17 tuli
sähkö. Lueskelin edelleen rautatietäni ja laitoin pienen ympyrän ja tein mäkikokeita. Lopetin n. klo 12.45 ja aloin 
kuunnella mankkaa. Kuuntelin sitä klo 13.05:een. Luin myös ST:aa ja klo 13.06 lähdin alas. Lähdin puita hakemaan 
koska aion lämmittää saunan. Olin hakenut niitä ison läjän kun huomasin että klo oli 13.35. Sytytin puut ja lähdin 
sisään. Söin kotona riisimuroja ja luin Katsoa. Klo 14.05 menin lisäämään saunaan puita (Muuten klo 13.40 vedin 
leukoja). Klo 14.05 menin samantien Peltoselle. Siellä Alpo ja Erkki lämmittivät saunaa juuri. Menimme sisään 
korttia pelaamaan. Erkki voitti. Lähdin kotiin lisäämään saunaan puita klo 14.35. Sisään tultuani pesin punajuuria 
ja tulin ylös klo 14.48. Klo 14.50 lähdin viemään Nurmelle tavaroita. Isä oli juuri Nurmella. Tulin kotiin klo 15.07. 
Menin heti lisäämään saunaan puita ja laitoin TV:n auki ja aloin katsoa uinnin SM-kilpailuja. Klo 15.45 kävin 
saunalla. Sinne ei enää tarvinnut lisätä. Kävin ylhäällä, menin alas klo 15.50. Katsoin alhaalla TV:tä klo 16.30:een. 
Sitten lähdin Annen kanssa huoneeseeni. Luin ST:aa ja lähdin alas klo 16.59. Katsoin CCCP-USA maaottelua klo 
19.00:een jolloin lähdin Peltoselle 10 minuutiksi.. Lähdin yksin klo 19.10 hyppäämään seivästä. Hyppäsin oman 
ennätykseni 245 cm. Korkeutta hyppäsin 120 cm. Klo 20.00 lähdin juoksentelemaan. Kävin Kuivamaidolla. Tulin 
kotiin klo 20.15. Menin suoraan saunaan [saunan kiuas oli kertalämmitteinen]. Tulin saunasta klo 20.35. Menin 
ylös ja pari min. myöh. menin syömään. Tulin ylös klo 20.50. Sain
kuulla, että [ joku] oli hakenut minua ulkoa. Ylös tultuani aloin
kirjoittaa tätä ja klo 20.57 aloin lukea ST:aa kuunnellen mankkaa.
Klo 21.15 lähdin katsomaan TV:tä [uutiset]. Tulin ylös klo 22.00.
Kuuntelin uutiset ja menin alas pesemään hampaani. Kuuntelin
vähän radiota ja ennen klo 22.30 aloin lukea ST:aa. Klo 23.10 Alpo
ja Erkki heittivät ulkoa kiven ikkunaan. Kuulin sen ja juttelin Alpon
kanssa. Erkki pelleili ja oli piilossa. Pian menin lukemaan ST:aa. Klo
23.40 isä katsoi tänne mennessään käymään vessassa. Lopetin
lukemisen klo 00.05. Kävin nukkumaan klo 00.10.

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


Annen (s. 9.3.1959) kanssani huoneeni parvekkeella. Parvekkeelta pääsin helposti kaupan katolle (myöhemmin 
kaupan laajennus korotti kattoa, parveke piti poistaa). Kattoa pitkin kävelin takapihan tikapuille, jota pitkin salaa 
usein livistin ulos.

8. elokuuta – Kuivaniemellä Pohjois-Pohjanmaalla järjestettiin uudet 
kunnallisvaalit syksyn 1964 vaaleissa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi.
•9. elokuuta   – Singapore julistautui itsenäiseksi Malesiasta.
•14. elokuuta   – Puolustusvoimain Asevarikko 2:ssa Nastolan Uudessakylässä 
tapahtui räjähdysonnettomuus, jossa kuoli kolme siviiliä ja yksi varusmies.
Loukkaantuneita oli 69. Metsää kaatui ja rakennuksia tuhoutui tai
vaurioitui laajalla säteellä.
•15. elokuuta   – Toinen Intian–Pakistanin sota alkoi, kun Intian joukot ylittivät
aselepolinjan Kashmirissa.
•19. elokuuta   – Auschwitz-oikeudenkäynnissä Frankfurtissa 66 entistä SS-
sotilasta sai elinkautiset vankeustuomiot, 15 tätä lyhyemmät. Oikeuden
puheenjohtaja totesi loppulausunnossaan, että ”ihmisikä on liian lyhyt
sovittamaan kaikki ne rikokset, joita tehtiin Auschwitzissa”.
•27. elokuuta   – Presidentti Urho Kekkonen nimitti kenraalimajuri
Mannerheim-ristin ritari Yrjö Keinosen uudeksi puolustusvoimain
komentajaksi marraskuusta lukien, jolloin hänen edeltäjänsä kenraali         Pituushyppyä urheilukentällämme 
Sakari Simelius siirtyi eläkkeelle.                  Kuva: Olavi Savutie
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1. päivä elokuuta (sunnuntai)
Nousin klo 9.15. Menin alas klo 9.20. Äiti ja isä valvoivat ja makasivat sängyssä lukien. Isä oli hakenut lehden. 
Alhaalla pesin kädet ym. ja laitoin kahviveden lämpiämään. Ylös tulin
klo 9.28 ja aloin kuunnella radiota. 
Klo 9.33 aloin kuunnella mankkaa ja lukea ST:aa. En kerinnyt lukea sitä
kuin 5 min. kun äiti toi lehden [Etelä-Suomen Sanomat]. Luin sen ja klo
9.55 lähdin alas kahville. Tulin ylös klo 10.05 lukemaan ST:aa. Klo 10.20
vein äidille Valjakalta saamani kirjeen. Klo 10.25 Jaakko Alhanen perh. ja
Keijo Alhanen perh. meille. Lopetin lukemisen klo 10.40. Kari-Matti oli
huoneessani. Otin Kari-Matin äänen nauhalle. Täällä oli myös Mika,
Päivi, Seija ja Anne. Jaakko-setä kävi myös täällä. Klo on nyt 11.25.

Katsoimme myös View Masteria. Nauhoitimme
Seijan ja Annen sekä Päivin äänen. Klo 11.40 lähd.
alas. Menin saman tien Peltoselle.   Kuva 1960-kuvun alusta, Jaakko A., Aili 
Siellä olivat ovet auki, mutta ketään ei ollut kotona   A., Matti, Keijo Alhanen, Anne ja äiti
Tulin tänne klo 11.45. Jaakko-setä, Keijo-setä ja isä

laittoivat kaappia paikoilleen, jonka Keijo-setä oli tehnyt. Muuten pikku-Jaakko on Savossa [Rautalammin 
mummolassa]. Aloin lukea ST:aa. Klo 12.35 suljin mankan ja kuuntelin uutiset. Klo 12.40 menin 10 minuutiksi alas.
Tulin taas lukemaan ja kuuntelemaan mankkaa. Lopetin klo 13.48 ja lähdin alas klo 13.50 ja samantien ulos ja 
Peltoselle. Alpo ei ollut kotona. Erkki makasi sohvalla. Pelasimme korttia. Klo 15 jälkeen tulivat Seija [Rämö] ja 
Riitta [Hilden] sinne. Pelasimme. Kävin kotona n. klo 16.30-16.40. Tulin sinne jatk. pelaamistamme. Katsoimme 
myös TV:tä. Lähdin hyppypaikalle klo 18.05. Olin siellä 5 min. Hyppäsin korkeutta 115 cm. Kotona katsoin TV:tä ja 
tulin ylös klo 19.00. Kuuntelin uutiset ja aloin kuunnella mankkaa n. klo 19.14 ja klo 19.15 aloin lukea Cottonia. 
Lopetin ko 19.20 ja… [?] katekismuksen. Klo 19.32 lähdin alas. Katsoin TV:tä n. klo 20:een. Sitten söimme lettuja. 

https://www.ess.fi/


N. klo 20.10 lähdin Peltoselle, jonne Alpo oli tullut 19.05. Katsoimme suomal. elokuvan loppuun [TV:ssä klo 20.00-
21.15. Vihdoinkin hääyö] ja klo 21.15 lähdin kotiin. Menin ylös. Hain hammasharjan ja pesin hampaat ja katsoin 
TV:tä. n. klo 21.40:een, jolloin menin ylös. Siellä valmistelin lähtöäni huomenna alkavaan rippikoululeiriin. Kirjoitan
tätä ja kuuntelen mankkaa ja klo 22.00 aloin lukea Cottonia. Kävin nukkumaan klo 23.25 luettuani Cottonin 
loppuun.

2. päivä (maanantai)
Heräsin klo 7.20 äidin herättämänä. N. klo
7.25 ja menin alas. N. klo 7.30 join kahvia
ja luin lehden. Tulin ylös klo 7.55.
Kuuntelin uutiset . Sitä ennen kävin
kuitenkin alakerrassa: Pakkasin koko ajan.
 
Jatkuu N:o 3:ssa.

2. päivä
Kotoa lähdimme n. klo 8.45. Haimme Iiron [Mahkonen] ja
menimme Luomaniemeen.

               Yllä leirimuistiinpanojani ens. viikolta

Menimme vinttiin. Klo 9.15 meidät käskettiin pihalle. Tytöt 
olivat alakerrassa. Nostimme lipun (Mikki ja H. Niemi) ja 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117292


Valjakka pamisi jotain. Kävimme vintissä hakemassa muistinpanovälineet ja klo 9.25 lähdimme 
luokkahuoneeseen. Siellä meidän piti kirjoittaa käskyt, apost. uskontunnustus ja ehtoollisen asetussanat. 
Kuullusteltiin myös suullisesti. Istun täällä kolmannessa järvenpuoleisessa, toisessa pulpetissa edestäpäin. 
Halosen Jari on vieressäni. Klo on nyt 10.37. Klo 10.41 aloimme laulaa virttä 475. Lähdimme pois täältä klo 10.45 
Kävimme ylhäällä ja klo 11.00 menimme ruokajonoon. Söimme kaurapuuroa. Pelasimme sen jälkeen lentopalloa 
ja heitimme tikkaa. Minä ym. jouduimme muuten kantamaan ruokailuvälineet keittiöön. Iiro ja H. Niemi kantoivat 
vielä vettä. Mikki, Iku ja Niemi myös soutelivat. Vintissä pelasimme pokeria n. klo 12.30 jälkeen. Klo 12.55 
menimme luokkaan. Tunti piti alkaa klo 13.00. Klo on nyt 13.03. Pian opettaja tuli. Kirj. kaikenlaista, lauloimme 
virttä 162. Lähdimme pois n. klo 13.50. Tauolla olin toinen päivystäjä. Klo 14.00 oli kahvi. Se loppui klo 14.25. 
Tuntimme piti alkaa klo 14.30. Ope tuli klo 14.35. Lauloimme  alussa virren 477. Menimme pois. Kalevi Niemi 
[Harrin isä] tuli n. klo 15.30. Tunti oli klo 15.30-16.18. Lähdimme ulos klo 16.50. Menimme syömään klo 17. 
Tulimme tak. n. klo 17.25 ylös. Lähdimme n. klo 17.50. Jussi [Bask] tuli klo 18.00. Hän sai ehtonsa läpi. Katsoimme 
kun yhdet uivat. Illalla pelasimme lentopalloa ym. Klo 19.05 tulimme sisään. Aloimme pelata. Menimme ulos, 
ulkona teimme kaikenlaista. Olimme myös sisällä… leirinjohtaja puhui meille. Klo 21 oli lipunlasku ym. Klo 21.15 
oli teetä, klo 21.25 oli iltamuistio[?]. Se loppui 21.35. Pesin hampaat ja tuli ylös klo 21.45… Elvi toi meille namuja 
n. klo 22.10. Klo on nyt 22.15. Osmo kävi täällä yläkerrassa kaksi kertaa. Viimeksi klo 23.00 kun pojat kävivät 
kusella. Iiro, Mikko ja Harri valvoivat vielä klo 03.00

3. päivä (tiistai)
Noin klo 6.50 heräsin. Nousin klo 7.00, Klo 7.15 teimme kaikki juoksulenkin ja voimistelimme. Tulimme n. 5 min. 
myöh. jolloin alkoi sataa. Luimme ylhäällä kaikenlaista mm. katekismusta ja virsiä. Klo 8.00 Iiro puhalsi merkin 
lipunnostoon. Pertti Jäykkä oli mm. nostamassa lippua. Klo 8.12 se lopoui. Klo 8.15 oli tee. Kannoin kupit pois ja 
tulin tänne vähän jälk. 8.30. Iiro lähti klo 8.45. Kirjoitin tätä. Mä lähdin myös pian. Lauloimme alussa virttä 489. 
Ope tuli n. klo 9.00. Jarska [Jari Halonen] vähän ennen koska hän oli vettä kantamassa. Klo on nyt 9.31. Tuntimme 
loppui n. klo 9.48. Iiro joutui yhden toisen kundin kanssa järjestäjäksi täksi päiväksi. Uusi tunti alkoi n. klo 10.00, 
klo 10.45 se loppui. Menimme vinttiin. Klo 11.00 syömään perunaa ja maksakastiketta ja vaniljakastiketta. Samaa 
mitä oli eilen päivällisellä. Syötyämme pelasimme Iiron kanssa fortunaa ja Iiro soitti harmonia. Tulimme vinttiin n. 
klo 11.30. Pojilla oli patjavillitys. Kello on nyt 11.56. Lähdin alas pari min. yli 12. Olimme alhaalla eteisessä ym. 
Lähdimme klo 12.35 luokkaan. Valjakka tuli sinne klo 13. Lauloimme virttä 489. Tunti loppui klo 13.45. Klo 14.00 
oli kahvi. Olimme juoneet klo 14.20. Lähdin luokkaan klo 14.25. Jari tuli pari min. ennen klo 14.30. Valjakka tuli 
pari min. jälk. Klo 14.30. Tuntimme loppui n. klo 15.15. Istuimme välitunnista puolet luokassa. Klo 15.40 tuli K. 
Niemi. Lähti klo 16.15. Tulimme heti tänne. Iku jäi siivoamaan. Klo on nyt 16.25. Yksi Marja-Leena Jussilainen täytti
eilen 15 v. Menimme pian alas pelaamaan fortunaa. Söimme klo 17.00-17.20 kesäkeittoa. Iiro lähti klo 17.25 
hakemaan kotoa makuupussia. Tuli pois klo 17.46. Tänne tuli kimmoja. Klo on nyt 17.59. Täällä muuten pelasimme
vähän korteilla. Lähtivät n. klo 18.45. Iiro ja minä lähdimme myös alas pelaamaan fortunaa. Tulimme ylös n. klo 
19.15. Osmo oli myös täällä, lähti n. klo 19.30. Iiro lähti myös. Minä olin täällä, tuli ylös klo 19.55. Lähdimme n. klo
20.00 lipunlaskuun. Klo 20.10 lähdimme teelle. Klo 20.30 oli sekin juotu. Menimme luokkaan. Teimme 
sinunkaupat Jussilaisen Maija-Leenan kanssa. Menimme ennen klo 21 pihaan, josta Iiro lähti jahtaamaan meitä 
luokkaan. Olimme siellä klo 21.05. Likat esittivät siellä ohjelmaa klo 21.30:een. Pesimme hampaat ja tulimme ylös 
klo 21.45. Mm. Iiro, Jussi [Juhani Bask], Harri, [?] olivat ulkona. Minäkin menin kimmojen kanssa. Tulimme sisään 
klo 22.00. Ossi nukkuu täällä. Hän sammutti valot klo 22.07 ja sen jälkeen oli kyllä hiljaista.

4. päivä (keskiviikko)
Nousimme klo 7.00. Klo 7.15 alkoivat tytöt voimistella ja sitten me. Lopetimme klo 7.25. Makasin sängyssä ja klo 
7.35 aloin kirjoittaa tätä. Klo on nyt 7.40. Klo 7.55 lähdin ulos. Klo 8.00 suoritettiin lipunnosto. Klo 8.10 oli 
aamutee. Se oli juotu klo 8.30. Iiro korjasi astiat. Meitä on 4 korjaajaa tässä järjestyksessä (Iiro, Harri, Jussi ja 
minä). Korjauskertoja on 5 päivässä. N. klo 8.40 siivosimme Iiron kanssa WC:tä. Jarska pesi vintin rappuset. Klo 
8.50 lähdin Iiron kanssa luokkaan. Ope tuli n. klo 9.05. Pidimme 3 min. hiljaisuuden eilisillan [kuritoimenpide] 



johdosta. Klo on nyt 9.23. Tunti loppui klo 9.45. Olimme saunassa, pukukopissa ym. välitunnilla. Tulimme tunnille 
klo 10.00 (Mauri Iivonen oli muuten tänään päivystäjänä). Klo on nyt 10.05. Lopetimme klo 10.45. Klo 11.00 
söimme. Klo 11.15 lähdin Mikin kanssa hakemaan vettä. Tultuamme klo 11.30 menimme eteiseen alas. Tulimme 
ylös klo 12.00 muutamien kimmojen kanssa. Toiset pelasivat korteillani Niemisen kimman lähdettyä, klo 12.50 (Se
oli Sinikka Herrala) lähdimme mekin luokkaan. Vilho Valjakka tuli klo 13. Klo on nyt 13.13. Muuten alussa 
lauloimme virttä 487. Pääsimme klo 13.45. Joimme kahvia klo 14.00-14.15. Olimme luokassa klo 14.25. Valjakan 
tullessa minä en ollutkaan laulamassa ja kaiken lisäksi istuin Iiroon päin (oli takanani). Lauloimme virttä 557. Klo 
on nyt 14.51. Viljo Valjakka tuli n. klo 14.30. Tunti loppui klo 15.15. Olimme mm. Jarska ja minä välitunnilla sisällä. 
Niemi tuli klo 15.35. Lauloimme virsiä. Tunti loppui klo 16.15. Tulimme pihaan. Olimme sekä ulkona että sisällä 
eteisessä . Mutta klo 16.35 läht. olin minä ainakin vintissä klo 16.55:een. Klo on nyt 16.54. Klo 16.58 menimme 
ruokalaan, mutta he sanoivat, että tulkaa klo 17.15. Menimme  ylös ja lähdimme sieltä syömään klo 17.10. 
Olimme syöneet klo 17.40. Tulimme tänne. Lähdin alas klo 17.50. Tulin ylös klo 18.00. Mutta silloin lähti likkoja I 
osa saunaan. Yks kundi särki muuten 16 jälk. 1 lattialaudan. N. klo 18 Harri ja yks toinen vilk. päiväkirjaani. Klo on 
nyt 18.07. Klo 18.15 tulivat Commerillamme äiti, rva Mahkonen, Paula ja Anne tänne. Toivat meille täydennystä. 
Lähtivät melk. heti koska täällä satoi. Olimme ylhäällä kunnes I poikien saunaryhmä lähti klo 18.55 saunaan. Iiro, 
Jussi, Matti Nikkanen,… [?] ja minä. Tulimme tak. Klo 19.30 kun toinen ryhmä saapui. Menimme suoraan ylös. Klo 
on nyt 19.44. Jaoin muuten omeniani ja appelsiinejani kundeille. Pelasimme klo 19.50-20.00 raminaa, myös 
Osmo… Tee oli juotu klo 20.25. Menimme ylös, mutta klo 20.35 menin alas. Siellä ei saatu kuunnella radiota (tuli 8
kärjessä). Elvis ja Helka lauloivat virsiä. Tulimme ylös klo 21.50. Kuuntelimme 8 kärjessä… Masan matkaradiosta. 
”Stop the music” voitti. Klo 22.05 kävimme nukkumaan. Klo 22.20 Ossi kävi komentamassa meluavia likkoja.

5. päivä (torstai)
Nousin 7.00, mutta torkuin klo 6.50 lähtien. Lähdin ulos klo 7.10. Klo 7.15 teimme kaikki juoksulenkin. Tulimme 
tak. Klo 7.22. Muut paitsi Iiro ja minä menivät aamupesulle. Olin ylhäällä klo 7.58:aan. Klo on, nyt kun otan yöllä 
käyttämäni veryttelyhousut pois ja laitan kunnon housut, 7.53. Lipunnosto alkoi klo 8.00. Tee klo 8.07. Loppui klo 
8.28. Tulimme ylös. Aamulla luimme katekismuksesta ulkoläksyjä. Tänään oli päivystäjänä Salakka. Lähdin alas 
(ulos) n. klo 8.40. Pian n. klo 8.45 lähdimme luokkaan. Ope tuli pari min. yli 9. Klo on nyt 9.15. Välitunti alkoi klo 
9.45. Tulimme tunnille klo 10.00 oltuamme välitunnilla saunan pukukopissa. Lähdimme tunnilta klo 10.45. 
Menimme ylös ja klo 10.55 lähdimme alas eli ulos. Lähdimme syömään klo 11.00. Olimme syöneet klo 11.22. 
Menin n. klo 11.30 ylös. Muuten Jussilainen otti valokuvia puolenpäivän aikoihin. Iku luki Cottonia. Ulos 
tultuamme menimme ruokalan kautta luokkaan (myös Jari H.). Klo on nyt 12.53. Valjakka tuli n. klo 13.02. Klo on 
nyt 13.41. Tunti loppui klo 13.45. Menimme ylös. Lähdimme Iiron kanssa klo 14.00 kahville tikarappusia pitkin. 
Valjakka oli myös kahvilla. Se loppui klo 14.20. Pelasimme Jarskan ja Iiron kanssa fortunaa ja heitimme tikkaa. 
Olimme luokassa klo 14.30. Klo on nyt 14.52. Valjakka tuli tänne n. klo 14.35. Tunti loppui 15.15. Olimme 
välitunnin pukukopissa. K. Niemi tuli vähän jälk. Klo 15.30. Lauloimme kirjoittamiamme hengell. lauluja. Klo on 
nyt 16.00. Tunti loppui. Sen jälk. heitimme tikkaa ja Jussil. Otti valokuvia (mm. 1 kpl minusta). Aloimme syödä klo 
17.00. Syötyämme n. klo 17.20 pelasimme fortunaa ja verkkopalloa [lentopalloa]. Klo 17.50 tulivat Mahkoset (ei 
Arja) tänne (klo 18.30 Jäykät)… Klo 19 pilkoimme Jarin kanssa nuotiopuita… Iltanuotio alkoi klo 20.40 [p.o. 19.40]. 
Ossi ei ollut (oli Pyhäntäällä). Nuotio loppui klo 20.20… Eskola ja Porala tulivat veneellä. Pesimme hampaat klo 
21.20-21.25. olin sisällä ja ulkona… klo 21.57 täällä. Kävimme nukkumaan klo 22.10. Ossi tuli tänne klo 22.15 
laittaen valot. Hän kävi komentamassa tyttöjä alakerrassa, vaikka pojat juttelivat täällä klo 22.20

6. päivä (perjantai)
Nousin vähän ennen klo 7.00. Menin ulos vähän ennen klo 7.10. Klo 7.15 alkoi aamulenkki. Loppui klo 7.25. Klo 
on nyt 7.40. Olimme yläkerrassa klo 8.02:een. Lähdimme teelle n. klo 8.10. Tee oli juotu n. klo 8.25. Sitten haimme
puita 2 kertaa (Iiro 3, syy purnaaminen). Lähdimme luokkaan n. klo 8.40. Ope tuli pari min. ennen klo 9.00. Klo on 
nyt 9.08. Tunti loppui klo 9.41. Olimme välitunnin pukukopissa. Tunti alkoi klo 10.00. Klo on nyt 10.32. Tunti 
loppui klo 10.41. Menimme vinttiin. Lähdimme syömään klo 11.00. Syötyämme klo 11.20 menin ylös. Ossi tuli 

https://www.youtube.com/watch?v=rmP62nMqtKE


juttelemaan sinne klo 12.00 (10 min). Klo 12.15 lähdimme Jussin radiota kuuntelemaan saunasaarelle Jarskan ja 
Iiron kanssa. Kävin luokassa klo 12.45 ja tulin tänne hakemaan tätä ja kynää. Menin ulos klo 12.49 ja lähdin 
luokkaan. Valjakka tuli vähän jälk. klo 13.00. Klo on nyt 13.38. Tunti loppui klo 13.45. Pelasimme tunnilla XO-peliä 
[eli jätkän shakkia]. Menimme ylös klo 14.00. Lähdimme kahville. Kahvin juotuamme n. klo 14.17. Menin ylös klo 
14.20. Lähdin kuitenkin heti ulos tikkaa heittämään. Katkaisimme Jarskan kanssa 1 tikan ja sen jälk. Minä katk. 1 
tikan. Tulimme tänne vähän ennen klo 14.30. Valjakka tuli vähän jälk. Klo 14.30. Kahvilla oli yksi vieras rva koiransa
kanssa. Klo on nyt 14.39 (Muuten ennen kahvia sain paketin äidiltä). Tunti loppui klo 15.15. Kalevi Niemi [Hs 
17.10.2012: ”Musiikkineuvos Kalevi Niemi Nastolasta kuoli keskiviikkona 10. lokakuuta 2012 Veljeskodissa 
Lahdessa. Lammilla 30. joulukuuta 1915 syntynyt Niemi ehti tehdä pitkän uran musiikin parissa kanttorina sekä 
eri kuoroissa.”] tuli vähän jälk. 15.20. Tunti loppui klo 16.15. Satoi. Juoksin tänne… Tein muuten Valjakan ja 
Niemen tunnilla sanaristikkoja (keksin itse). Tein omaa sanaristikkoa kunnes klo 17.00 lähdimme syömään. 
Syötyämme klo 17.20 menimme alas eteiseen. Kimmat keräsivät nimikirjoituksia. N. klo 17.50 menimme luokkaan
koska kilpa-ainekirjoitus alkoi klo 18.30. Osmo tuli klo 18.20 jälk. Tulimme tänne klo 19.20. Klo on nyt 19.46. Iiro ja
Jari pelasivat XO:ä. Klo 20.00 alkoi lipunlasku ja sen jälkeen tee. Loppui klo 20.20. Kävimme ylhäällä ja loppuajan 
n. ½ tuntia olimme tyttöjen huoneessa, jossa ei saanut olla. Elvis [Elvi] ajoi meidät ulos klo 21.00 jolloin lähdimme
t katsomaan rainoja. Se loppui klo 22.15. Satoi rankasti, mutta menin kuitenkin pesemään hampaani. Tulin ylös n. 
5 min. myöh. Klo on nyt 22.30. Kävimme nukkumaan klo 22.45 Ossin tultua

7. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.00. Lähdin ulos klo 7.10. Tytöt voimistelivat ensin, sitten me. Kävimme sitten pesemässä hampaat ja 
tulimme tak. Klo 7.35, klo on nyt 7.43. Klo 8.00 alkoi lipunnosto. J. Halonen oli toisena nostajana. Tee oli klo 8.10-
8.30. Siivosimme Jussin kanssa tyttöjen WC:n koska olimme eilen olleet tyttöjen huoneessa. Iiro joutui yhden 
Pelkosen [Antti] kundin kanssa samasta syystä siivoamaan eteisen. Klo 8.45 lähdimme luokkaan ja n. klo 9 aloin 
kerätä nimikirjoituksia. Salminen tuli muutaman min. yli 9. Klo on nyt 9.34. Välitunnille pääsimme n. klo 9.43.

Meidät ajaettiin Hilkan voimalla ulos pukukopista. Tunti 
alkoi 10.00. Klo on nyt 10.22. Tällä ja viime tunnilla tein 
sanaristikkoa. Tunti loppui klo 10.42. Menin suoraan ylös. 
Ruokaa menin syömään klo 11.00. Se oli syöty klo 11.20. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Raina_(esitystekniikka)


Siivosimme huoneet ja puistelimme patjat. Klo 11.45 menimme ulos. Mahkosen Arja, Halosen Päivi ja Tammelinin 
Tarja tulivat klo 12 jälkeen. Heitin tikkaa ja pelasimme fortunaa. Klo 12.15 muistaakseni menin sisään. Klo 12.30 
lähdin kantamaan puita 2 kertaa Ossin käskystä. Pelasin Iiron ja Jarin kanssa sulkapalloa ja kävimme rannassa. Klo
on nyt 13.33.Tulimme ylös n. klo 13.30. Lähdimme eteiseen n. klo 13.50. Kahvi oli klo 14.00-14.15. Pelasimme 
verkkopalloa ja tulimme ylös klo 14.45. Tytöt lähtivät muuten saunaan klo 14.30. Me lähdimme klo 15.25. tytöt 
olivat pesseet sukkamme. Tulimme tak. klo 16.00. Menimme metsään kuuntelemaan pop-säveliä klo 16 jälkeen 
[tuli mm. Satisfaction] Menimme ylös, klo 17.00 lähdimme syömään. Siellä määrältiin sunnuntain iltanuotion 
ohjelmia. Klo 17.25 lähdin Iiron ja Jussin kanssa saunalle kuuntelemaan toivottuja ja Kalevan kisoja [Jyväskylässä], 
2 kimmaa tuli myös saunalle pesemään jotain. Tulimme saunalta klo 18.00. Klo 18.05 menin ylös, jolloin Iiro ja 
Jussi lähtivät… Lähdin alas klo 18.10 Heitin tikkaa ja kuuntelin Kalevan kisoja. N. klo 18.30 Sepän Tuomo potkaisi 
vahingossa Herralan Sinikkaa pallolla päähän. Tulin ylös klo 19. Vähän sen jälk. tuli Jussilaisen kundi… tuomaan 
Maijalle pakettia. Menin ulos klo 19.15. Jussil. lähti klo 19.20 kun Iiro ja Jussi tulivat. He olivat käyneet Mahkosella.
He olivat tavanneet matkalla Halosen Hannun ja Nykäsen Veijon. He tulivat klo 19.25. Kävimme rannassa ja 
tulimme klo 20.00 lipunnostoon [p.o. -laskuun] (ei Hannu ja Veijo). Sen jälkeen joimme teetä. Loppui klo 20.25.

[Jatkuu päiväkirjassa n:o 4]

Hanski ja Veijo lähtivät vähän ennen klo 21.30. Ohjelma loppui klo 2140. Pesimme sen
jälkeen hampaat. Lopetimme klo 21.50. Menimme metsään. Toiset olivat siellä tupakalla. Klo
22.00 Nikkanen [?] vihelsi. Tulimme pihaan heti ja sisään klo 22.10 Ossin käskemänä.
Juttelimme illalla ja söin omenaa. Klo 23.00 menin siirtämään Ossin heräyskellon 1 t eteen.
Klo 23.15 herätin Pelkosen. Meidän piti [?]… klo 23.00. Klo 23.20 menin siirtämään kellon tak.
Ossi varoitteli klo 23.15 ja 223.20. Klo 23.45 katsoin viimeisen kerran kelloa.

8. päivä (sunnuntai)
Klo 7.40. Muut heräsivät klo 7.45. Ossi klo 7.50. Klo on nyt 7.58. Sataa. Lähdimme
lipunnostoon 2 min. jälk. 8 kovassa sateessa jouduimme nostamaan lipun. Noston jälk.
Menimme teelle. Tulin ylös klo 8.30. Klo on nyt 8.40. Lähdimme kirkkoon täältä klo 9.30. Klo 9.40 alkoi albojen 
luovutustilaisuus. Rva ja varatuomari Sällilä
lahjoittivat 50 albaa. H. Niemi, Mikko Hakatie ym.
olivat parvella… Kirkko loppui klo 11.15. Mäkelä
puhui vähän alttaritaulusta. Lähdimme
Luomaniemeen 11.20. Klo 11.35 olimme siellä.
Tänne tuli myös Mäkelät Peugeotillaan ja
Valjakka Volvolla. Menimme ylös. Klo on nyt
11.56. Kävin WC:ssä klo 12.10-12.15. Sitten Jari
alkoi tehdä sanaristikkoani. Lähdimme klo 12.30
syömään. Tulimme tak. Klo 12.55. Jari jatkoi
sanaristikkoa. Oli valmis n. klo 13.10. Pertti
Jäykkä auttoi vähän. Klo on nyt 13.12. Olimme
ylhäällä kunnes menimme alas n. klo 13.30. klo
13.43 lähdimme kävelemään Vanhasen kaupalle,
auto lähti viemään (Lehtimäen) meitä
hautausmaan vierestä tietä pitkin valtatielle ja
edelleen Hollolaan Vesalan kautta. Hollolassa
olimme kirkossa puoli tuntia ja kävimme myös
näkötornissa [Kapatuosia]. Laitoimme nimemme

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2358717
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kirkon vieraskirjaan. Lähdimme klo 15.40. Meni rantatietä. Seisoin muuten meno- ja tulomatkan. Olimme Lahden 
näkötornilla klo 16.10-16.30. Kävimme myös Joutjärven kirkon pihassa. Klo 16.55 olimme Kauppapalvelun 
pihassa. Kävelimme… 10 min. tänne Menimme ylös. Klo on nyt 17.10. klo 17.30 lähdimme syömään. Tulin tänne 
klo 17.45. Tein koko ajan sanaristikkoa kunnes klo 18.45 lähdin Iiron kanssa keittiölle ruokalaan hakemaan 
välineitä kilpailuumme. Siihen tarvittiin sokeripaloja 4 ja lankaa [?] (palkintona 10). Kun lähdimme ulos joskus klo 
19.00. Pian lähdimme iltanuotiolle. Siellä esiintyivät mm. Jussi, Pelkonen, Seppä, Jussilainen, Taurula, Olli, Kirsi, 
Valjakka. Se loppui ennen klo 20.00. Silloin laskimme lipun. Mahkoset, äiti, isä ja Anne ja Tuure N. lähtivät klo 
20.05 jolloin lähdin ylös. Muuten täällä oli Kari Pasanen, Hannu Tukia, Veijo Nykänen, Hannu Halonen, Jokke 
Laitinen klo 21.00-21.15. Pesin hampaat. Tulin tänne klo 21.25 ja samantien ulos. Tulin sisään n. klo 21.50. 
Kuuntelimme radiota klo 22.20:een. Valot samutti Iiro klo 22.05… Viimeisen kerran katsoin kello klo 22.35

9. päivä (maanantai)
Nousin klo 7.00, klo 7.05 kävin WC:ssä. Tulin heti ylös. Iiro makasi veilä heränneenä. Klo on nyt 7.11. Iiro nousi nyt
sängystä 2 min. kuluttua. Klo 7.15 menimme ulos. Klo 7.15-7.20 juoksimme ja sitten tulin ylös. Lipunnosto ja 
aamuhartaus klo 8.00-8.07. Maija-Liisa Jussilainen ja Tuomo Seppä nostivat lipun. Tulin sen jälkeen ylös ja 
vaihdoin housut ja menin teelle. Korjasin ruokailuvälineet. Tulin ylös klo 8.27. Klo on nyt 8.46. Tein muuten äsken 
sanaristikon valmiiksi. Lähdin ulos klo 8.50. Kävin WC:ssä klo 8.55 ja menin luokkaan. Keräsin nimikirjoituksia 
tunnin alussa. Tunti loppui klo 9.42. Olimme välitunnilla ulkona ja suurimman osan saunassa. Ope oli välitunnin 
sisällä. Tunnin alussa otin 1 nimikirj. ja kirjoitin yhteen nimen. Klo on nyt 10.06. Tällä tunnilla ja välitunnilla tein 
sanaristikkoni selityksiä. Tunti loppui klo 10.41. Menin vinttiin klo 10.55. Ossi Muuronen mittasi minut pihalla 
olkapäistä varpaisiin (140 cm). Klo 11.00-11.25 söimme. Menin ylös. Siellä tein ristisanoihikin selityksiä ja tyttöjä 
tuli sinne n. 15 min. klo 11.30 jälkeen. Klo 12.45 lähdin Jarskan kanssa ruokalaan ostamaan hänelle 
veriappelsiinipalman. Lainasin hänelle sitä varten toisen limonaadipulloistani. Täällä olin ulkona ja tunnin alussa 
keräsin Pelkoselta ja Jussilta [Juhani Bask] heidän nimikirj. Valjakka tuli n. klo 13. Lauloimme virttä 325. Klo on nyt 
13.09. Tunti loppui klo 13.45. Menin ylös ja klo 14.00 lähdin kahville 15 minuutiksi. Kävin ylhäällä ja tulin alas. 
Kävin eteisessä ja heitin tikkaa. Sanoin etten lähden ennenkuin saan 15. Sain sen viime hetkellä. Juoksin Jarskan 
kanssa luokkaan. Valjakka tuli pian laulaessamme virttä 485. Klo on nyt 14.35. Tunti loppui klo 15.15. Olimme 
välitunnilla rantakivillä. Keräsin tunnin alussa poikien nimet loppuun. Muuten toisella Valjakan tunnilla tein 
sanaristikkoa. K. Niemi tuli n. klo 15.40. Lauloimme alussa virttä 325. Olin ulkona heitämässä tikkaa ja luin päivän 
lehden eteisessä. Tulin sisään ylös klo 16.42. Klo 17.00 lähdimme syömään. Syötyämme klo 17.20 juoksin 
hakemaan Jussin radion ja menimme kuuntelemaan Veijalaista saunasaareen [?]. Sieltä tultuamme pelasin Jarskan
kanssa sulkapalloa. N. klo 18.30 lähdimme pelaamaan jalkapalloa. Samoihin aikoihin tuli Mahkosen Arja, 
Tammelinin Tarja, Halosen Hannu ja Nykäsen Marjut [ ja] Jokke. Pelasimme n. 15 min. Lopetimme muuten Jarskan 
kanssa vähän aikaisemmin. Sitten pelasin Jarskan kanssa 4 peliä sulkapalloa kentällä (hävisin kaikki) kunnes klo 
19.30 lähdimme saunaan. Siellä oli Ossi, Olli [Pakkanen] ja Jukka Malinen. Tulimme pois klo 20.00 lipunnostoon
[-laskuun]. Sen jälk. oli tee klo 20.10-20.25. Kävin pellolla, mutta Iiro ei ollut siellä vaan saunasaaressa [oikea nimi 
Raatosaari]. Klo 21 lähdimme katsomaan rainoja klo 22.00:een. Sitten juttelimme pihassa. Pesin muuten hampaat 
n. klo 20.30. Tulin yläs klo 22.10. Kävin nukkumaan klo 22.20.

10. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.55 toisten nukkuessa. Nousin muutama min yli 7 Ossin kellon soitua. Klo on nut 7.07. Lähdimme 
Iiron kanssa ulos klo 7.13. N. klo 7.17 lähdimme juoksemaan. Tulimme sisään n. klo 7.20. Ylhäällä luin vähän 
katekismusta ja kirjoitin tätä, mutta suurimman osan lekottelin. Jäykkä alkoi tehdä sanaristikkoani. Klo on nyt 
7.46. Klo 8.00 menimme lipunnostoon. Sen nostivat Roppo ja Taurula. Lipunnoston päätyttyä klo 8.16 määrättiin 
meille erilaisia tehtäviä. Iiro haki havuja, Baski siivosi, Harri ja minä pilkoimme puita. Teen juotuamme klo 8.25-
8.55 pilkoimme puita. Jaana oli kanssamme. Lähdimme heti luokkaan. Siellä keräsin nimkirj. ja kirj. joihinkin. 
Salminen tuli n. klo 9.05. Klo on nyt 9.16. Jouduimme Jarskan kanssa järjestäjiksi. Pesin taulun ja lähdettiin ulos 
klo 9.50. Heittelimme kiviä koska yhden lumpeenlehden päällä oli kivi (Jarska heitti). Tulimme sisään klo 10.00. Klo
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on nyt 10.05. Tunti loppui klo 10.45. Tunnilla tein 1 sanaristikon valmiiksi. Menin ylös ja klo 10.50 vain kävin 
portailla. Klo 10.50-11.00 kuuntelimme radiota. Klo 11.00-11.20 söimme. Tulin ylös. N. klo 11.40-11.45 olin 
ulkona. Klo 11.55 lähdin ulos. Pelasimme Jarin kanssa 4 peliä sulkapalloa, hävisin kaikki. Lopetimme klo 12.30 ja 
Jarska osti 1 pullon King-Colaa. Sen jälk. hain tämän kynän ja vihon ja lähdimme luokkaan. Siellä olimme sekä 
sisällä että ulkona kunnes Valjakka tuli klo 13.04. Klo on nyt 13.14. Tunti loppui klo 13.45. Uusi tunti alkoi klo 
14.30. Klo 14.00-14.15 joimme kahvia ja klo 13.45-14.00 olin ylhäällä. Tunnilla tein sanaristikkoa. Tunti loppui klo 
15.15. Klo on nyt 15.30. Keräsin nimikirj. loppuun. Sitä ennen tein sanaristikkoa. Niemi tuli klo 15.45. Kirj. Laulu 
Nastolalle ja meiltä kuulusteltiin virrestä 644 myös alussa (en osannut). Niemi antoi meille BIO-karamelliaskin 
laulustamme. Muut lähtivät klo 16.17. Siivosimme Jarskan kanssa 16.35:een jolloin lähdimme pois. Olimme 
ulkona heittämässä uusilla tikoilla. Syömään lähdimme klo 17.00. Syötyämme klo 17.15 kysyimme lupaa päästä 
kotiin, mutta kun en saanut sitä lähdin Iiron kanssa vähän ennen puolta. Olin kotona klo 17.50. Siellä oli Masa 
tullut jo savosta, Jokela oli myös. Nurmen Tuija oli meillä. Klo 17.55 kävin Peltosella (ei kotona). Hyppäsin sen jälk.
seivästä 200 cm. Tulin kotiin klo 18.10. Kotona äiti mittaili takin hihan pituutta ym. Meille oli jo laitettu uudet 
tapetit. Isä oli nukkunut huoneessani. Anne oli itkuisella päällä. Äiti antoi tavaraa minulle, 4 limsapulloa sekä 
Hyytiäisen Riitalle tavaraa. Isä tuli pian tavaroita viemästä. Lähdin tänne kotiin klo 18.38. Olin Mahkosella klo 
18.45-18.50. Pihassa juttelin mennessä Joken kanssa. Menimme Baariin ja ostimme… rahoilla heille tupakkaa ym. 
Baarista lähdimme klo 19.00. Täällä olimme klo 19.10. Täällä oli Mahkosen Arja Tammelinin Tarja (näimme 
matkalla kotin), Nykäsen…, Halosen Päivi ja Halosen Hannu ym. Tulin ylös klo 19.50. Klo on nyt 19.55. Lähdin 
lipunlaskuun klo 20. Joimme teetä ja sen jälk. heitimme tikkaa ym. Klo 21.05 lähdin ikkunasta ulos, tonttuilin 
ulkona ja ylös. Iiro tuli sinne pian. Otimme Baskin radion ja menimme pellolle. Tulimme ylös ja n. klo 21.35 muut 
tulivat pian. Olin ulkona ja sanoin kimmoille[?]. Klo 21.10 huusimme kunnolla. Ossi tuli n. klo 21.51. Huutelimme  
alas. Valot sammutettiin klo 22.05 ja radio klo 22.10

11. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6.57 ja nousin klo 7. Klo 7.15 lähdin ulos. Sinne Ossi tuli juuri. Juoksimme aamulla ja sitten menin 
pesemään hampaitani. Tulin ylös vähän ennen klo 7.25. Menin ulos klo 7.40. Heitimme tikkaa ja klo 8.00 
menimme lipunnostoon. Salakka ja… nostivat lipun. Sitten teelle. Loppui vähän ennen klo 8.30, 8.35 lähdin Jussin 
kanssa rantaan. Lähdimme klo 8.40 jälkeen… ja Tuulan kanssa soutelemaan. Tulimme klo 9.00 pois. Salminen tuli 
klo 9.05. Klo on nyt 9.28. Tein tunnilla sanaristikkoa. Tunti loppui vähän ennen klo 9.45. Välitunnilla olimme 
pukukopissa ja ulkona. Tulimme sisään klo 10.00. Tunnilla tein sanaristikkoa. Klo on nyt 10.20. Tunti loppui klo 
10.45. Tunnin lopulla tein [Timo] Kannisen tekemää sanaristikkoa. Tänne tullessamme täällä oli orava. Ajoimme 
sen ulos ja sitten katsoin toisten tikanheittoa. Söimme klo 11.00-11.20. Sitten heitimme tikkaa. Lopetin klo 11.35 
ja tulin ylös. Klo on nyt 11.59. Klo 12.00 lähdimme pelaamaan, I pojat voittivat I tytöt ja sitten tyttöjen II ryhmä 
voitti poikien toisen ryhmän. Sitten tyttöjen II (mukana 2 poikaa) voitti poikien ykkösen. Lopetimme klo 12.35. 
Heitimme tikkaa klo 12.50:een ja menin luokkaan. Valjakka tuli n. klo 13.00. Lauloimme alussa virttä 427. Tunnilla 
tein Kannisen sanaristikkoa. Menimme sateessa ylös klo 13.45. Lähdimme kahville klo 14.00. Se oli juotu klo 
14.16. Menin ylös. Seillä pelasin Kannisen, Pepen ja Joentaustan kanssa seiskaa. Klo 14.20 lähdimme luokkaan. 
Valjakka tuli klo 14.25. Lauloimme virttä 408. Klo on nyt 14.41. Tunnilla puuhasin sanaristikkoa. Klo on nyt 15.13. 
Tunti loppui muutaman min. kuluttua. Välitunnilla olin sisällä. Kanttori tuli vähän jälk. klo 15.30. Lauloimme 
hänelle virttä 489. Klo on nyt 15.56. Tunti loppui klo 16.25. Heitimme sen jälkeen tikkaa. Opetin heille isän minulle
opettaman tikkakilpailun. Söimme klo 17.00-17.25. Sitten menimme kuuntelemaan kiville ]?] pop-säveliä (myös 
Riitta Hyytiäinen). Tulimme siään klo 18.00. Muuten kuunnellessamme Jäykät tulivat pihaan. Heitimme tikkaa ja 
klo 18.10 alkoivat poikien A- ja tyttöjen A-ryhmä pelata lentopalloa (3 erää, pojat voittivat). Sitten me muut 
pelasimme. Sepät ja Inkisen jätkä tulivat pelatessamme. Lähdimme pihaan klo 19.15. Siellä heitimme tikkaa klo 
19.50:een jolloin lähdin ylös. Klo on nyt 19.55. Lähdin ulos klo 19.58. Lipunlaskun jälkeen juotiin teetä, siellä 
Mahkonen lohkoi kekseistä. Tee loppui klo 20.25. Pesin hampaat, tulin ylös klo 20.30, Klo on nyt 20.33. Lähdin 
ulos klo 20.35 ja klo 20.45 menimme iltanuotiolla jossa lauloimme virsiä ym. Nuotiomme sammui klo 21.30. Täällä



olimme ulkona ja kiusasimme leikillämme Sinikkaa [Herrala]. Tulimme ylös klo 21.52. Klo on nyt 21.56. Valot 
sammutettiin pari min. jälk. 22 ja radio uutisten loputtua.

12. päivä (torstai)
Nousin klo 7. Makasin klo 6.45 lähtien. Lähdin Jarskan kanssa pesemään hampaita klo 7.05. Tulimme tak. Klo 7.10.
Olin yläkerrassa klo 7.15:sta. Sitten menin ulos ja pian juoksimme entisen lenkin tienhaaraan ja tak. Tulimme ylös 
klo 720. Klo on nyt 7.34. Klo 7.35 lähdimme ulos tikkaa heittämään. Klo 18.00 vihellettiin lipunlaskuun (Timo 
vihelsi). Lipun laskivat [p.o. nostivat] Sällälä ja Nikkanen. Sen jälkeen joimme teetä. Tee oli juotu klo 8.25. Sitten 
heitimme tikkaa. Klo 8.45 lähdimme Matin [Nikkanen] kanssa siivoamaan WC:tä (Olimme saaneet tehtävän 
lipunnoston jälkeen, Jari ja Jussi hakivat vettä, Pepe ja Tape hakivat havuja). Haimme tavarat ylhäältä, tänne 
tulimme klo 8.55. Klo on nyt 9.03. Salminen tuli klo 9.05 laulaessamme virttä 325. Tunnilla tein sanaristikkoa. 
Välitunti alkoi klo 9.45. Pojat heittelivät kiviä veneeseen jossa olivat [Mauri] Iivonen ja professori [kukahan se oli?].
Tunti alkoi klo 10.00. Tein taas sanaristikkoa. Tunti loppui klo 10.45. Tulin ylös klo 10.50. Lähdin ulos, kävin WC:ssä 
ja sieltä syömään klo 11.00. Syötyämme klo 11.25 jälkeen tulin ylös ja kuuntelin uutiset Jussin radiosta. Lähdin 
ulos klo 11.35. Heitimme tikkaa ja n. klo 12.10 lähdimme pelaamaan lentopalloa. Tulimme tänne tikkaa 
heittämään klo 12.35. Tulin ylös klo 12.55. Klo on nyt 12.59. Lähdin ulos vihon ja tämän kynän kanssa. Lähdimme 
juoksemaan tunnille klo 13.05 jolloin Valjakka tuli. Tunnilla tein edelleen sanaristikkoa. Tunti loppui klo 13.45 
(satoi). Menimme ylös. Kahville ei Valjakka tullut. Kahvi kesti klo 14.00-14.15. Ulkona heitin tikkaa ja menin ylös 
klo 14.20. Valjakka tuli n. klo 14.30. Klo on nyt 14.39. Tunnilla taas sanaristikkoa (uutta). Tunti loppui klo 15.15. 
Välitunnilla taas pojat heittelivät veneessä olevia poikia. Oltiin myös sisällä. Lauloimme kanttorin tullessa virttä 
478. Klo on nyt 15.44. Tunti loppui n. klo 16.15. Lähdin tänne n. klo 16.20. Kanttori heitteli tikkoja ja Harri [Niemi] 
ajoi HCC-1:llä. Olin ulkona WC:ssä n. klo 16.45-16.50. Jarskan kanssa tulimme kuuntelemaan uutiset ja menimme 
ulos. Pian söimme. Tulimme ylös klo 17.25. Saimme ruokapäydässä tiedon leiriolympialaistemme lajit (Tytöt I 
arvauskilpailu pullossa olevien herneiden määrä, II tikanheitto ja kirjall. kysymyksiä, Pojat I sama kuin tyttöjen ens.
II kuulanheitto jalkojen välistä, III sama). Klo on nyt 17.36. Pelkonen, Harri N. ja Ike juttelevat tuossa vieressä. Baski
on hakemassa vettä Jarskan kanssa. Lähdimme  ulos klo 18 kun olympialaiset alkoivat. Kuulaa heitin jalkojen 
välistä 360 cm. Sijoituin aika hyvin. Paras tyttö heitti tikkaa 27. Herneiden arvauksessa arvasin 227 (niitä oli 505). 
Ja matkassa täältä WC:ltä luokan rappusille 215 m. (Matka oli   m [en merkinnyt]). Tulimme pihaan vähän jälk. 
18.30. Ylös tulin klo 18.50. Klo on nyt 19.16. Taurola… kertoi juttujansa. Pelasin myös Jarin kanssa raminaa klo 
20.00:een. Menimme lipunlaskuun ym. Nikkanen teki shown. Tee oli juotu klo 20.30. Pesin hampaat. Olin pihassa 
kunnes klo 21.00 lähdimme katsomaan rainoja. Ne loppuivat klo 21.40. Tulin ylös ja lähdin ulos klo 21.45. Kun 
menin ulos oli siellä Lelli eli Leila Tuomi lentänyt selälleen ja venäyttänyt selkänsä. Tulin ylös klo 21.50. Ei se ollut 
mitään vakavaa. Klo on nyt 21.55. Radio sammutettiin n. klo 22.15 ja valot vähän myöh. Juttelimme illalla. Katsoin 
viimeksi illalla kelloa klo 22.40.

13. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6.45 ja nousin klo 7 (pari min. myöh.). Menin Jussin kanssa pesulle ja lähdimme tak. Vähän jälk. 7.10. 
Ylhäällä vaihdoin housut ja klo 7.16 menin ulos kun Antti Pelkonen vislasi juoksemaan tutun lenkin. Tulin ylös 
vähän ennen klo 7.20. Klo on nut 7.24. Lähdin ulos klo 7.50. Lipunnoston suoritti Harri ja Riitta H. [Hyytiäinen]. 
Teen juotuamme klo 8.30 aloimme suorittaa tehtäviämme (Iiro siivosi Salakan kanssa vessan, Baski rappusen, 
Mikko [Hakatie] ja minä haimme havuja. Ensin menin muuten katkomaan niitä käsineni, mutta sitten hain kirveen.
Tulin tänne klo 8.55. Salminen tuli vähän jälk. 9. Täällä soitteli joku radiota ja siitä Helga vähän suutahti. Tunnilla 
olin pää pöydässä silmät kiinni klo 9.30:sta 9.45:een. Korjasimme välitunnilla Jarin kanssa pukuhuoneesta 
puuvarastoon vievän oven karmin. Helga tuli hakemaan puita takkaan, joten me pilkoimme. Tunnin alussa 
haimme vielä paperia. Klo on nyt 10.10. Klo 10.45 loppui tunti. Heitimme tikkaa ja klo 11.00-11.20 söimme. Klo 
11.25 jälkeen lähdimme iiron kanssa kotiin. Kotona olin klo 11.45 oikaistuamme metsän poikki koska Ossi oli 
kaupassa. Jätin salkkuni rappujen pieleen ja lähdin Peltoselle. Erkki ja Alpo olivat juuri töihin lähdössä. Kotona 
sovittelin takkia, housuja ja kenkiä (sopivia). Ostin Hyytiäisen Riitalle hänen rahoillansa Geishan (ei ollut 



Makupalaa) ja purukumia,… otin Iirolle omenia, Jussille marmeladilaatikon… lähdin Mahkoselle klo 12.35. Iiro oli 
rappusilla vastassa (matkalla näimme sinisen Peugeotin, ei Niemen). Annoin Mikolle banaanin ja [Teuvo] 
Kemppaiselle omenan ja  lähdin luokkaan. Valjakka tuli klo 13.05. Klo on nyt 13.10. Lauloimmme muuten äsken 
virttä 485. Emme kirj. tunnilla mitään. Klo on nyt 13.44. Tunti loppui klo 13.45. Välitunnin olin sisällä vintissä 
[Reino] Ahola ja [Hannu] Taurula painivat (A. Voitti). Klo 14.00 lähdin kahville. Kahvi oli juotu klo 14.20 (myös 
Valjakka). Olimme vintissä kunnes klo 14.30 lähdimme luokkaan. Valjakka tuli pian tänne. Tunti loppui klo 15.15. 
Välitunnilla olimme sekä ulkona, pukuhuoneessa, saunassa että luokassa. Niemi tuli klo 15.42. Klo on nyt 15.46. 
Lauloimme virsiä ym. Tunti loppui klo 16.15. Juttelimme kanttorin kanssa ja sovimme Halmeen valokuvausajan klo
17-19. Olimme eteisessä ym. Klo on nyt 16.59. Syömään lähdimme klo 17.00. Syötyämme klo 17.20, klo 17.30 
alkoi kirj. Aiheesta Onko rippikoulu vastannut mielestäni tarkoitustaan. Lopetin sen klo 18.15. Täällä olimme 
ylhäällä ja alhaalla Mahkosen Arja ja Tammelinin Tarja. Klo 18.25-18.50 olimme täällä ylhäällä kuuntelemassa 
radiota. Lähdin pian ulos. Luin eteisessä lehteä. Halosen Hannu ja Nykäsen Veijo ja yks Baskin kaveri. Muuten 
meistä otettiin klo 18.15-18.30 maissa valokuvia lehteen. Lähdimme saunaan klo 19.15. Tulimme tak. Klo 19.45. 
Ostin King-Colan ja tulin ylös. Klo on nyt 19.54. Klo 20.00 menin lipunnostoon [-laskuun], mutta sain kuulla, että 
se suoritettaisiin klo 20.15. Sitten oli tee. Valjakka tuli lipunnoston alkaessa. Siellä kuulimme kilp. tulokset. 
Tyttöjen aineen [?] voitti Marjatta Virtanen, II Leena Komonen, M-L Jussilainen oli kolmas. Pojat I [Jukka] Malinen, 
II Taurula, III Mauri Iivonen. Olymp. t. I Helena Nieminen, II Riitta Hyytiäinen, III olikohan Marja Kivistö. P. I 
Pelkonen, II Seppä, III Nihtilä. Kysymyksiin vastattiin. Olin muuten VI olympialaisissa. Tämä loppui klo 21.35. 
Kuuntelimme Kaleidoskopin. Etsin muuten heitä mm. rannasta. Tulin ylös klo 22.00. Valot samutettiin pian ja radio
klo 22.10 maissa. Aamuyöstä n. klo 5.30 kuului pamauksia mahdoll sotaharj:sta.

14. päivä (lauantai)
Olen tänään päivystäjä. Heräsin klo 6.50, Vaihdoin housut
ja petasin pedin. Klo 7 vihelsin (Hukkasin pillin matkalla
kirkkoon, Harri N. löysi sen). Klo soi vähän myöh. Pesin
hampaat ja tulin ylös n. klo 7.15. Sitten siivosimme.
Aamujumppa jätettiin väliin. Klo on nyt 7.41. Klo 8
puhalsin meidät lipunnostoon. Lipun nostivat Antti
Pelkonen ja Leila Tuomi. Sitten joimme teetä. Sen jälk. klo
8.25 menin ylös ja laitoin saappaat pakettiin ja pian
lähdimme kävelemään kirkkoon jossa olimme n. klo 8.46.
Siellä kanttorin kanssa lauloimme. Sovitimme albat. Sain
165 cm:lle sopivat. Harj. myös… varten. Sitten menimme
viemään albat seurakuntatalolle. Avainta ei löytynyt joten
Ossin tarvitsi hakea se. Muuten kirkossa saimme tietää
että se jyrähdys oli tapahtunut Uudenkylän asevarikolla
[YLE Elävä arkisto]. Jäykän talo oli mennyt maan tasalle.
Herralan talosta olivat ikkunat menneet rikki. Yhdet tulivat
hakemaan heitä. Heidän omaisilleen ei ollut käynyt
mitään. Ainakin 6-7 oli kuollut. Lähdin kotiin n. klo 10.50.
Kävin Taurulan, Iivosen, Mallisen ja Salakan ym. kanssa.
Olin kotona klo 11.00. Mamma oli täällä sekä Seija
Alhanen. Tulin ylös klo 11.35 kuunneltuani alhaalla uutiset
koska äiti ja isä olivat vieneet radion kauppaan. Klo on nyt
11.48. Menin n. klo 12 alas syömään. Hain radion kanssa
postin ja tulin ylös n. klo 12.15. Kuuntelin juuri radiosta
Terrikallion räjähdyksestä. Klo on nyt 12.28. Minulta
muuten hukkui pillini. Klo 12.40 lähdin Peltoselle. Siellä olivat Marjatta, Alpo, Erkki ja Sari ja eteisessä nukkui 
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Marjatan poika. Tulin kotiin klo 13. Kotona kuuntelin mankkaa ja kuuntelin radiota. Rva ja Kirsti Silanto tulivat 
meille siivoamaan. Kuuntelin taas ajankoht. studiosta asevarikon räjähdyksestä. Klo on nyt 15.54. Lähdin alas klo 
16.02. Radiosta ei tullutkaan pop-säveliä räjähdysonnettomuuden johdosta. Sain äsken muuten äidiltä Nykästen 
lähettämän paketin. Klo on nyt 16.40, Klo 16.45 alkoi TV:ssä ylimääräinen uutislähetys, joten lähdin alas klo 16.43. 
Se loppui n. klo 17. Klo17 jälkeen tulivat Salmelat ja Mommilan mummo ja Jokelat. Joimme kahvia ja klo 18.05 
Jorma lähti viemään minua seurakuntatalolle. Anne ja Seija olivat mukana. Iiro oli jo siellä. Meistä otettiin 3 
valokuvaa. Annoimme valokuvaajalle osoitteemme. Klo 18.50 lähdimme kävelemään jonossa kirkkoon. 
Edessämme käveli Kalevi Niemi, Helga ja V. Valjakka. Ossi Muuronen käveli perässämme. Olimme kirkossa n. klo 
19. Meistä otettiin pihassa ja kirkossa valokuvia. Konfirmaatio loppui vähän ennen klo 20. Lähdin Iiron ja Timo 
Kannisen kanssa Luomaniemeen kävellen. Klo 20.25 oli hiljainen lipunlasku (ei laulettu eikä pidetty lipunlaskua). 
Sitten iltatee, jossa luimme kukin oman raamatunlauseen lapulta, joka meille oli annettu (minä Jes. 41.10 [Älä 
pelkää, sillä minä olen
sinun kanssasi; älä arkana
pälyile, sillä minä olen
sinun Jumalasi; minä
vahvistan sinua, minä
autan sinua, minä tuen
sinua vanhurskauteni
oikealla kädellä.] ). Teen
jälkeen klo 21 menimme
metsään. Poltin siellä 2
Melperiä (Marlboro).
Ennen klo 22 lähdin
kävelemään Inkisen Heljän
kanssa. Mukanamme
kävelivät Harri Niemi ja
Maija-Liisa Jussilainen
[Heljä oli kai hieman
ihastunut]. Kävimme mm.
iltanuotiopaikalla. Heljä
koitti mennä ikkunasta
sisään, mutta tytöt siellä
sanoivat että Elvi [Elvis] oli kysellyt
heitä. Klo 221.5 he menivät ovesta
sisään. Pesin sen jälkeen hampaani
ja tulin ylös. Jussilla oli loppunut
silloin pikkuvarpaasta [mikä?],
ollut muuan veto. Ossi tuli tänne
klo 22.30. Katsoin viimeisen kerran
sinä iltana klo:a n. klo 23.
Pelkonen, Niemi ja Kemppainen
kävivät ulkona n. klo 05. 



HS 15.8.1965
                                                                                     Seutu 4
15. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 7.45 ja nousin klo 8. Ossi oli jo lähtenyt alas
aikaisemmin. Klo 8 alkoi lipunnosto. Lipun nostivat Reino Ahola
ja Marja Vesa. Sitten oli teen vuoro ja sen jälkeen n. klo 8.30
yritimme laittaa Ossin puolelta eteisestä ylös vinttiin johtavat
rappuset täyteen patjoja, mutta ovi aukesi aina. Viim. kerran
yrittäessämme Ossi tuli sisään ja oli vähän kiukkuinen Iirolle,
joka oli rappusissa. Sen jälkeen annoin Jarille ja Iirolle äidin
minulle antamat karamellirasiat. Klo 9.17 lähdimme kävelemään
kirkkoon. Olimme siellä klo 9.35. Klo 9.40 lähdimme kävelemään
albat käsissä seurakuntatalolle. Sieltä lähdimme taas jonossa
samassa järj. kävelemään kirkkoon klo 9.50. Kirkonmenot ja
ehtoollinen kestivät n. klo 12 saakka. Klo 12.10 lähdin Iiron ja
Jarin (?) kanssa kävelemään Luomaniemeen. Emme päässeet
kenenkään kyytiin niinkuin eilen illalla konfirmaation jälk.
päästessämme Marjatta Virtasen omaisten autoon (Skodaan).
Siellä joimme kahvia ja saimme todistuksen ja virsikirjan
muistoksi. Sitten meitä filmattiin päärakennuksen rappusilla ja
lähdin Iiron kanssa Salmelan autolla pois, koska Jorma ja isä
olivat tulleet hakemaan meitä n. klo 13 koska kummisetäni
[Ensio Partanen] oli tullut meille. Meillä olivat Savutiet (ei Olavi ja Kari), Jokelat, Porkat (ei lapsia) [Pentti ja Kaija], 
Nurmet (ei lapsia), Alhaset (olivat tulleet jo eilen) ja molemmat mummot sekä Termoset sekä kummisetä 
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Partanen. Klo 14.15 lähdimme kolmella autolla käymään lähellä Terrikalliota, I Teuvo [Termonen], Paavo Nurmi, 
Unto Termonen ja Olavi Salmela, II Jorma, Pera, Eero [Termonen], Kari ja minä, III Alhanen, Aili ja Keijo sekä isä. 
Siellä jätimme automme erään soramontun laitaan ja kävelimme tietä pitkin, mutta siellä konstaapeli ei päästänyt
meitä eteenpäin. Kysyimme eräästä talosta neuvoja ja nousimme yhden mäen päälle, josta näkyi tuhoutunut 
Terrikallio ja savuavat rauniot. Olimme kotona meillä klo 16, mutta Jokelat olivat jo lähteneet ennen lähtöämme 
Terrikalliolle. Salmelat ja Kari lähtivät pian ja sitten Termoset (Pena ja Teuvo perh.) ja Alhaset ja mol. mummot. 
Olin ylhäällä ja klo 17.25 lähdin alas. Siellä olivat enää Nurmet. Kävin käskemässä Nurmien lähdön jälkeen (olivat 
jo läht. ennen klo 17.25) käskemään Rämöjä kahville. Kotona oli vain Mikko-setä. He eivät tulleetkaan tänä iltana. 
Näytin äidille ja isälle myös rippilahjojani. N. klo 18-18.30 kirj. päiväkirjaani. N. klo 18.30 näytin äidille leirillä 
keräämiäni nimikirj. ja sitten aloin katsella PM-kisoja TV:stä. Pesin hampaat ja ennen sitä join kahvia. Pesin siis 
hampaat n. klo 21.10-21.15. Katsoin TV:tä kunnes klo 21.20 tulin ylös. Kirj. tätä ja kuuntelin mankkaa. Klo on nyt 
22.00. Kuuntelin uutiset, klo on nyt 22.26. Kävin nukkumaan klo 22.30.

     Matti, Pekka ja Anne 19.8.1965



16. päivä (maanantai)
Heräsin klo 9.05 ja nousin klo 9.10. Lähdin alas n. klo 9.17. Join teetä ja luin lehden ja laitoin solmioita komeroon. 
Tulin ylös klo 9.40. Soittelin mankkaa ja koetin korjata rahapussin nepparia, mutta leikkasin toisen pään pois työn 
epäonnistuttua. Kuuntelin juuri THE BEATLES-yhtyeen kappaletta HELP. Helga Virtanen toi minulle juuri 
konvehtirasian. Klo on nyt 10.09. Lähdin ulos klo 10.55 urheilemaan. N. klo 12.10 tulivat Harri Niemi ja Iiro 
Mahkonen sinne. Olin juuri voittanut 60 m ja korkeuden tulokselle 120  cm. Lähdimme
meille ja kuuntelimme vähän mankkaa ja sitten Harri lähti Sileniuksen skootterilla
Seestaalle Maijaa katsomaan. Muuten klo 11.55-12.05 vein Levypyörälle tavaraa. Klo
13.35 lähti Iiro. Minä olin asialla Kuivamaidolla klo 13.40-13.50. Muuten Iiron kanssa
täällä ollessamme Anne toi minulle Alma Uusituvan antaman suklaalevyn. Klo 14 lähdin
alas ja sitten pian linja-autopysäkille koska lähdin Lahteen ostamaan. Laitoin satulan
pyörästäni ylemmäs koska Matit olivat kääntäneet sen eteenpäin. Lähdin Lehtimäellä.
Näin Lahdessa ensin Tuula Rissasen ja sitten Sundin ]?]. Sitä ennen kuitenkin ostin
Philipsin nauhan ja Cottonin n:o 15 ja Märklinin luettelon. Mennessäni linja-autoasemalle
näin Tuula Rissasen uudestaan ja Sundin samoin uudestaan. Sundi ei
huomannut kummallakaan kerralla Hondalla ajaessaan minua. Menin
Viljaseen istumaan klo 14.55. Istuin rippikoulukaverini Taurulan vieressä
(Muuten T. Rissanen) oli myös rippikoulukaverini). Sain kuulla häneltä että
Mauri Iivonen (Iivari) oli myöskin käynyt valokuvaamossa otattamassa
itsestään rippivalokuvia. Tulin kotiin klo 15.25. Kotona katselin Märklinin
luetteloa ja kirj. tätä. Klo on nyt 16.12. Kuuntelin mankkaa ja nauhoitin sillä
ohjelmaa sekä Annen ja Tuijan puheita. Klo 17.15-18.00 nauhoitin
Veijalaisesta levyjä. Klo 18.00-18.30 veimme Annen kanssa Tuijan kotiin
metsäpolkua kävellen [Nurmet asuivat kansakoululla tuolloin, Paavo
talonmiehenä, rakensivat meidän viereen talon, johon myöh. muuttivat]. Klo
18.30-20.05 katsoin TV:stä PM-kisoja. Vähän ennen klo 20 tulivat Nykäsen
Aira ja Toivo [Veijon ja Marjutin vanhemmat]. Klo on nyt 20.10. Ennen klo
20.20 tulivat Nilla ja Olavi meille. Alhaalla Olavi antoi minulle rahapussin,
jossa oli 10 mk [10 € v. 2019] rahaa. Joimme kahvia ja klo 20.15 lähdin ulos.
Juoksin 2 kilpailua Hildenin poikien ja Silaisen Pirkon [?] ja Villen kanssa.
Voitin molemmat. N. klo 21 tulin sisään ja samantien ylös. Äänitin yhden
levyn, klo 21.15 menin alas. Katsoin uutiset ja pesin hampaat. Vähän ennen
klo 21.45 Nilla ja Olavi lähtivät. Tulin ylös klo 21.45. Klo on nyt 21.50. Kuuntelin radiota ja klo 22.01 aloin 
kuunnella mankkaa ja voimistella. Lopetin voimistelemisen klo 22.20. kuuntelin juuri nauhalta Beatlesien Shalaata 
[Baby   It’s   You  ] ja nyt Puhelinlankojen lauluja Katri Helenan esittämänä. Illalla äiti kävi täällä kun laitoin 
magnetofoninauhaani nauhamerkinnän toiseen päähän. Klo on nyt 22.28. Sammutin mankan klo 22.49 ja kävin 
nukkumaan klo 22.50.

17. päivä (tiistai)
Heräsin klo 8.40, mutta nousin klo 8.50. kuuntelin vähän mankkaa ja n. klo 9 menin alas. Luin lehden ja join teetä 
ja sitten luin vielä lehteä. Tulin ylös klo 9.40. Kuuntelin mankkaa ja vertasin luettelon Fleischmann ja Märklin 
tuotteita. Muuten Tuure Nurmi tuli meille. Laitoin myös uuden nauhan punaiseen
päähän merkinnät [kynällä kirjoitin]. Klo on nyt 10.35. Klo 10.50-10.55 vein Levypyörälle
tavara (ei jalkaisin niinkuin eilen, vaan pyörällä). Tulin ylös. Kuuntelin radiota ja nauhoitin
sopivia kappaleita. Klo on nyt 11.26. Luin välillä Tuntematonta sotilasta [Kuuntele].
Muuten klo 11.45 soitin Iirolle, mutta hän nukkui vielä. Äänitin Annen, Tuure Nurmen ja
Matti Uusituvan puheita. Iiro soitti muuten n. klo 12.30. Klo on nyt 12.45. Nauhoittelin
(myös Iiron tulon ennen klo 13). Iiro alkoi kopioida minulta levyjä [hänellä kuvan
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Grundig]. Klo13.15-13.20 vein Kuivamaidolle tavaraa. Nauhoitin myös Iirolta yhden levyn, mutta äänitimme sen 
liian kovalla, joten se meni pilalle. Laitoimme kaiken lisäksi sen päälle uutta, joen emme saaneet tilaisuutta sen 
uudelleen nauhoittamiseen. Klo 14.10-14.15 vei Kuivamaidolle tavaraa. Ennen klo 17 Iiro kävi syömässä. N. klo 18 
söimme meillä täytekakkua ja joimme limonadia. Ennen klo 18.30 Iiro sai kaikki Arjan minun vihkooni 
merkitsemät levyt merkityksi. Nauhoitin klo 18.30-18.50 välillä yhden levyn. Sitten menin katsomaan PM-kisoja 
Iiron lähdettyä uuden Grundig TK 17 -mankkansa kanssa. Söin myös alhaalla. Tulin ylös n. klo 20.05. Kirj. tätä ja 
kuuntelin mankkaa. Anne pelasi yksinään jotain Himalaija-peliä huoneessani [Se oli kolmiuloitteinen peli]. Klo on 
nyt 20.31. Klo 20.45 menin alas. Katsoin TV:tä ja klo 21.15 aloin pestä hampaani, mutta en päässyt edes alkuun, 
kun huomasin, etten löytänyt hammasharjaani. Löysin sen vasta klo 21.35. Tulin ylös klo 21.40. Luin illalla 
Tuntematonta sotilasta ja kävin nukkumaan klo 22.06.

18. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.15. Luin lehteä ja join teetä. Tulin ylös ennen klo 9.30. klo 9.30-9.40 vein Vilkalle tavaraa. Sitten 
kuuntelin radiota ja nauhoitin sieltä levyjä. Klo on nyt 11.15 kun Anne tuli tänne, Muuten tein äsken uutta 
luetteloa mankkani sisällöstä. Nauhoitin lisää, kuuntelin uutiset ja klo11.35 lähdin alas ja samantien ulos. 
Hyppäsin korkeutta 125 cm ja seivästä 230 cm. Juoksimme. Voitin kaikki, klo 13 tulin kotiin. Söin saamaani 
suklaata ja luin Tuntematonta sotilasta (Väinö Linna), klo 13.45 söin. Tulin ylös. Kirjoitin uuteen vihkoon nauhojeni 
sisältöä. Nauhoitin myös radiosta levyjä. Klo 17.30 menin ulos urheilemaan. Työnsin kuulaa, hyppäsin 
kolmiloikkaa ja juoksimme. Voitin kaikki lajit. Äiti ja isä lähtivät Nurmelle ja Matti haki heiltä avaimen ja tuli ja toi 
avaimen minulle. Klo 18.40 menimme kotiin. Ylhäällä kuuntelin mankkaa ja radiota ja kirj. uutta nauhojeni sisällön
luetteloa. Lopetin klo 19.30, klo 19.35 menin alas. Luin Tuntematonta sotilasta n. klo 19.50-20.10. Matti oli täällä 
kuuntelemassa mankkaa. Muuten tulin alhaalta klo 19.40. Klo 20.15 aloin jälleen lukea TS:sta. Lopetin n. klo 20.50.
Kävin alhaalla hakemassa vähän murkinaa. Tulin ylös ennen klo 21 kuuntelemaan suomal. 8 kärjessä [ järjestäjinä 
Eino Virtanen ja Manne Schulman]. Nauhoitin siitä vähän. Kuuntelin uutiset ja menin pesemään hampaat klo 
22.10. Tulin ylös klo 22.13. Kävin nukkumaan klo 22.40 kuunneltuani sitä ennen radiota. Luin myös TS:sta.

19. päivä (torstai)
Heräsin vähän jälk. 8.30. Nousin klo 8.40. Lähdin alas 5 min. myöh. Luin lehden ja join kahvia. Tulin ylös klo 9.10. 
Tein edelleen uutta luetteloa nauhojen sisällöstä ja kuuntelin mankkaa sekä radiota. Klo
10.30 menin alas. Sieltä lähdin viemään tavaroita Levypyörälle klo 10.35-10.45. Klo 10.45-
11.00 vein ruokalaan maitoa. Tulin ylös ja nauhoitin pari levyä. Klo on nyt 11.07. Klo 11.15
lähdin alas ja klo 11.20 ulos. Hyppäsin korkeutta 110 cm (En yrittänyt korkeammalta).
Juoksentelin. Jorma ja Harri olivat laittaneet radalle aidat. Tulin kotiin klo 12. Nauhoitin
vähän ja kuuntelin uutiset. Anne oli täällä. Laitoin puvun päälle ja n. klo 13 minusta otettiin
yksinään 2 kuvaa ja 1 Annen ja Matin kanssa. Söin klo 13.05-13.15 ja tulin ylös. Aukaisin
mankkani [mankkani oli täsmälleen sama kuin oheisessa kuvassa] kuoren ja katselin sitä
kuului outoja sivuääniä. Nauhoitin 15 jälk. 3 levyä. Klo on nyt 15.36. Luin äsken TS:ta. Klo 15.40 lähdin alas ja klo 
15.55-16.05 vein Kuivamaidolle tavaraa. Vetelin sitä ennen kuitenkin
leukoja ulkona. Kuivamaidolta tultuani menin kentälle. Hyppäsin seivästä
230 cm, korkeutta 115 cm ja pohjustin pituushyppypaikan. Tulin kotiin klo
17.40. Tulin ylös. Kuuntelin radiota ja kirj. tätä. Klo on nyt 17.58. Klo 18.10
menin kahville. Tulin ylös Annen kanssa n. 5 min. myöh. Aloimme pelata
Pioneer Cityä. Klo 19.15 menin alas
kuuntelemaan radiota lyhyillä aalloilla
amerikkalaisten Gemini-lennon puuhista.
Viimeisen kerran sen piti lähteä Suomen
aikaan klo 19.18 mutta sitä lykättiin jälleen.
Tulin ylös n. klo 19.20 kuuntelemaan radiotani
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ja kirj. tätä. Lähdin alas klo 19.30. Kuuntelin siellä radiota. Klo 19.40-20.00 olin hyppäämässä korkeutta. Harj. 
muuten tänään kierähdystyyliä. Pääsin tänään 115 cm (ennätys). Saxilla ennätykseni on 125. Siis hyppelin 
korkeutta, kierähdyksella hyppäsin 105 cm ja saxilla 120 cm. Söin alhaalla puuroa ja tulin Annen kanssa ylös 
kesken jäänyttä Pioneer Cityä. Lopetimme n. klo 20.40. Kuuntelin sen jälk. mankkaa ja kirj. tätä. Anne on 
huoneessani. Klo on nyt 20.49. Loikoilin sängyssä ja katselin Annen yksinpeliä. Nauhoitin puheitamme. N. klo
21.10 menin alas. Pesin jalkani ja hampaani ym. ja vein kukkia saunalla [viileämpi paikka]. Tulin ylös n. klo 21.35. 
Kuuntelin radiota ja lähdin alas. Jätin mankan päälle nauhoittamaan radio Luxemb  o  urgia  . Lähdin siis alas klo 
21.50. Ei, en sentään viitsinytkään. Tulin ylös klo 22.22. Kuuntelin vähän radiota ja nauhoitin isän ylös tulon n. 
22.33. Kävin nukkumaan klo 22.35.

20. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.15. N. klo 9.20 menin alas. Luin lehden ja aloin keittää vettä kahvia varten. Mutta en kerinnyt juoda 
koska klo 9.40-9.50 minun piti viedä ruokalaan tavaraa. Sitten join 2 kuppia kahvia. Tulin ylös n. klo 10. Kävin heti 
etsimässä alhaalta Katso-lehden, mutta en löytänyt. N. klo 10.15 Anne tuli tänne. Kuuntelen parhaillaan radiota. 
Klo 10.20 lähdin alas. Tulin ylös klo 10.25. Nurmen Tuure tuli juuri meille. Klo on nyt 10.30. N. klo 10.55-11.00 vein
Levypyörälle tavaraa. Tulin ylös ja klo 11.05 ulos kentälle. Hypin korkeutta kierähdyksellä 110 cm ja saxilla 115 cm.
Tulin kotiin klo 11.40. Alhaalla luin Katso-lehteä ja tulin ylös klo 12. Täällä kuuntelin radiota ja nauhoitin sieltä 1 
kappaleen. Suunnittelin myös pienoisrautatietäni kokoamalla sitä lattialle. Korjasin sen pois klo 13.45. Klo on nyt 
13.49. Klo 14-14.05 join kaakaota 2 kuppia. Sitten hain mehumaijan ja huuhtelin sen. Tulin ylös klo 14.15. piirtelin 
rautatiesuunnitelmaa. Klo15 lähdin alas ja samantien ulos. Hyppäsin korkeutta kierähdyksellä 120 cm. Juoksimme 
myös sileällä ja aidoilla. Tulin kotiin klo 15.55. Tulin ylös klo 16.00 Luin Tuntematonta sotilasta ja laskin 
rautatiesuunnitelmani loppusumman (vähän yli 188 mk [349 € v. 2019]). Klo on nyt 16.49. Kuuntelin radiota. N. 
klo 17.35 rva Silanto kävi täällä. Sen jälkeen merkitsin 3 nauhoittamani kappaleen numeromerkinnät. Klo 17.35 
lähdin alas ja ulos. Hyppäsin korkeutta 115 ja voitin Jorman. Juoksimme myös. Tulin kotiin n. klo 18.15. Ylhäällä 
luin TS:ta ja tein kaikenlaista, kuuntelin uutisia ja päivän peilistä Jyväskylän Suurajojen lähtöä. N. klo 19.45 jälk. 
menin kentälle seivästä hyppäämään. N. klo 19.55 Matti haki minua syömään. Hyppäsin kuitenkin edelleen ja 
hyppäsin telineiden nupista missä on korkeutta 250 cm mikä on oma ennätykseni. Tulin kotiin n. klo 20.05. Söin 
hernekeittoa ja tulin ylös Annen kanssa n. klo 20.15. Muuten rva Silanto on vielä meillä. Klo on nyt 20.19. 
Puuhasin kaikenlaista ja kuuntelin kuunnelmaa [20.25-21.00 Blaumilchin kanava, pienoiskuunnelma , kirj. Ephraim
Kishon] ja sitten Kaleidoskoopin [tähystäjinä Paavo Einiö ja Johan Vikstedt], josta nauhoitin kipaleita. Sen jälk. n. 
klo 22 menin pesemään hampaat. Tulin ylös 2 min. jälk. Täällä kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan (Luin illalla 
muuten Tuntematonta sotilasta) klo 22.50.

21. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.10. Luin lehden ja join kahvia 2 kuppia. Kävin ylhäällä sen jälkeen n. klo 9.45 ja hain kukat saunalta ja
vein mehumaijan vinttiin. Tulin ylös, täällä kuuntelin sekä radiota että mankkaa. Anne oli myös täällä. Klo 10.55 
lähdin alas ja ulos. Hyppäsin kentällä seivästä 230. Yritin pari kertaa 250, mutta se ei onnistunut. Korkeutta 
ponnistin 120 cm. Tulin kotiin n. klo 11.50. Kuuntelin radiota ja n. klo 12.45 aloin lukea Tuntematonta sotilasta. Ei, 
kävinkin alakerrassa ja tulin ylös klo 12.55. N. klo 14.20-14.30 vein Helinille tavaraa. Tuli ylös. Klo on nyt 14.50. 
Kuuntelin radiota, klo on nyt 15.43. Klo15.50 menin laittamaan saunan uuniin tulet. Tulin tänne klo 16. Kuuntelin 
lyhyiltä aalloilta [Voice of America] amerikkalaisten Gemini-lennon lähtöä. Tulin 2-3 min päästä ylös. N. klo 16.15 
kävin saunalla ja myös klo 16.30. Nauhoitin muuten levyjä klo 16.10-16.40 välillä. Klo on nyt 16.53 kuunnellessani 
mankkaa. Klo 17 menin alas. Laitoin sokeria kahvikuppiin ja sen jälk. menin lisäämään puita uuniin. Join kahvia ja 
tulin ylös klo 17.05. Lähdin alas klo 17.08. Tulin ylös klo 17.14. Kävin ennen klo 18 seuraamassa TV:stä 1500 m 
juoksua Eurooppa cup. Klo 18.01 menin alas. Nauhoitin muuten lauantain toivotuista. Kävin saunalla ja hain 
Annen Jeremejeviltä. Katselin TV:tä ja tulin ylös klo 18.20. Klo 18.30 lähdin alas. Tulin ylös klo 18.59. Klo 19.15 
lähdin saunaan. Tulin saunasta 2 min. jälk. 19.30. Menin ylös. Sieltä lähdin alas klo 19.35. Katsoimme kaikki TV:tä 
ja söimmekin välillä. Katsoin TV:tä ja klo 21.35 pesin uutisten aikana hampaani ja tulin ylös kuuntelemaan 
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mankkaa ja luin kuunnellessani Väinö Linnaa. Klo 22.35-22.47 kävin alhaalla kuuntelemassa amerikkalaista 
asemaa radiosta, mutta kuuluvuus oli huono ja tulin siksi ylös.. Minulla on huoneessani herätyskello koska aion 
nousta aamulla n. klo 7 katsomaan TV:stä Jyväskylän Suurajoja. Kävin nukkumaan klo 23.07.

22. päivä (sunnuntai)
Heräsin kellon piirinään klo 7. Nousin klo 7.05. Klo 7.10 jälkeen menin mankan kanssa alas. Nauhoitin TV:stä 
Tapsan lauluja TV:stä klo 7.15-7.30. Katsoin Jyväskylän Suurajoja. N. klo 8.10 vein mankan ylös. Sen jälk. 2 kuppia 
kahvia. Masa tuli alas n. klo 8.45. Kävin ulkona muuten postilaatikolla aikaisemmin, mutta posti ei ollut vielä tullut.
Tulin muuten ylös n. klo 9 kuuntelemaan mankkaa. Klo on nyt 9.17. Vähän ennen puolta menin kahville. Tulin ylös
n. klo 9.36. Nurmen Paavo oli täällä 10 maissa. Nauhotin hänen, isän, äidin, Matin ja Annen puhetta. Olin myös 
ylhäällä lukemassa TS:ta, 11 jälk. kävin kentällä. Tulin sitten ylös. Klo on nyt 11.24. Minun piti lähteä muiden 
mukana Vesalaan sienestämään, mutta en aikonut lähteä sinne joten olin 12 lähtien kentällä. Äiti tuli kuienkin 
hakemaan minua, joten päätin lähteä. Olimme siellä klo 12.30. Isä ym. oli ollut siellä muutaman vuoden 
kortteerissa [Lue tästä ajasta isän päiväkirjoista]. Kävelimme mm. isän entisellä seiväshyppypaikalla. Lähdimme 
kotiin klo 14.00. Täällä olimme klo 14.30. Tulin ylös klo 14.35. Klo on nyt 14.41. Klo 14.45-15.00 olin korkeutta 
hyppäämässä (120 cm). Klo 15.00-15.05 söin. Sitten menin kentälle, hyppäsin korkeutta 120 cm. Juoksimme ja 
hyppäsimme seivästä yhden Hossen [?] kanssa. Hyppäsimme molemmat 240 (voitin). Tulin kotiin klo 15.55. 
Kotona luin TS:ta. Lopetin klo 16.35. Puuhasin kaikenlaista mm. pienoisrautatiesuunnitelmaani muutin siten, että 
suunnitelmani rahoitukseen tarvittaisiin 120 mk 35 p [224 € v. 2019] entisen 187 mk 15 p sijasta. Sitten klo 17.00-
19.00 katsoin alhaalla yleisurheilun Euroopan cupin ottelua. Ennen klo 19 tuli meille Viitasen Paavo ja yks’ toinen 
mies soittamaan puhelimella. Ennen sitä kävi Virtasen Helka [Helga] hakemassa meiltä mehumaijan ja sokeria 
(ostamassa) ja sen jälk. kävi… hra ostamassa tupakkaa. Menin vähän jälk. klo 19 ylös ja pian lähdin hyppäämään 
kentälle korkeutta. Hyppäsin sitä 125 cm, Klo 20.00-20.05 kävin kotona. Hyppäsin sen jälk. mentyäni sinne tak. 
130 cm (uusi ennätykseni). Juoksin myös vähän. Hyppäsin myös 120 (muistatko?[olikohan tuo se kerta kun 
hyppäsin alasti]). Tulin kotiin klo 21.05 ja menin suoraan saunaan pesulle. Katsoin TV:tä. Ennen sitä join kahvia ja 
pesin hampaani. Tulin ylös n. klo 21.50. Kuuntelin uutiset. Klo on nyt 22.07. Luin illalla TS:ta ja kävin nukkumaan 
klo 23.

23. päivä (maanantai)
Heräsin klo 8.55 ja nousin klo 9, 5 min. myöh. menin alas. Luin lehteä ja klo 9.10-9.25 vein ruokalaan tavaraa. 
Sitten n. klo 9.30 maissa Nurmen Paavo tuli meille kauppaan. Hän kuunteli myös sunnuntaina nauhoittamani 
keskustelun. Sitten join 2 kuppia kahvia. Meille tuli tänään uusi kauppa-apulainen, klo 9.45 tulin ylös. Klo 9.50-
10.00 olin alhaalla. Klo 10.15-10.30 vein ruokalaan tavaraa. Tulin ylös ja klo 11.00-11.10 vein kävellen Levypyörälle
tavaraa. Sen jälk. hyppäsin korkeutta 120 cm. Tulin kotiin klo 11.30. Luin täällä TS:ta kunnes n. klo 12.30 tuli Ritva 
tänne ja hetken päästä myös Olavi. He pyysivät minua rantaan kanssansa. Heidän pun. Opel Kadetissa oli myös 
vaari, Ilkka ja Tuomo. Rannassa eivät vaari ja Olavi olleet kauan vaan pian he lähtivät Lahteen. Me muut söimme 
suomea [Suomi-makkaraa] paistettuamme sen ensin nuotiossa. Kävimme myös veneellä myllyllä ja vähän ennen 
klo 15 aloimme pelata Maijaa. Pelasimme 3 peliä. Minusta [?] kerran ja Tuomosta 2 kertaa. Klo 15.30 aloin kävellä 
kotiin. Olin kotona 47 min kuluttua eli klo 16.17. Tulin ylös, nauhoitin yhden kappaleen radiosta. Klo on nyt 16.30. 
Luin TS:ta ja kuuntelin radiota klo 16.55:een. Klo 17 lähdin alas. Tulin ylös klo 17.10 äänittämään Veijalaista klo 
17.15-18.00 tuli isä tänne. Se ei kuitenkaan pilannut riskillä ottamaani levyä. Klo 18.05 lähdin alas ja heti ulos. 
Ulkona menin suoraan kentälle. Siellä oli myös Riitta Hilden. En hyppinyt ollenkaan. Tulin kotiin klo 18.15 (vähän 
ennen). Join kahvia ja katsoin syksyn ensimm. klo 18.15-18.30 uutiset. Tulin ylös 2 min. jälk. 18.30. Menin alas klo 
19.00 missä katsoin Ihmmeelistä luontoa. Klo 19.30:een jolloin menin kentälle. Sinne tulivat mm. Rajalan Risto, 
Hildenin Riitta ja Silannon Kirsti. Klo 20.15-20.25 kävin kotona syömässä. Tullessani kentälle olivat muut vielä 
siellä, mutta lähtivät pian pois paitsi Rajalan Risto. Juoksin Riston kanssa ja juttelimme. Tulin kotiin klo 21.15, 
katsoin uutiset, jonka jälk. klo 21.35 pesin saunalla kasvot, kädet, jalat ja sen jäldin paistamaa uutta pullaa ja 
pesin hampaat. Katsoin TV:tä klo 22.40:een ja  tulin ylös. Klo on nyt 22.46. Kävin nukkumaan klo 22.50.
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24. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.45 ja nousin klo 8.50. Lähdin alas klo 8.55. Luin lehden ja join 2 kuppia kahvia. Lähdin ylös klo 9.25. 
Nauhoitin yhden kipaleen. N. klo 10.00-10.45 luin TS:ta ja kuuntelin mankkaa. Klo on nyt 10.49. Luin vielä TS:ta ja 
kuuntelin radiota sekä nauhoitin. Klo on nyt 11.50. Loikoilin kuumuuden takia. Klo on nyt
12.38 ja huoneessa on lämpöä +27°. Lähdin alas klo 12.40. Menin ulos ja vedin 25°:n
lämmössä 11 leukaa. Kävin Annen kanssa kentällä. Tulimme kotiin klo 13. Menin ylös ja
klo 13.20 lähdin syömään. Tulin ylös klo 13.28. Odottelin lähtöä Lahteen ylhäällä, mutta
en lähtenytkään klo 14.10 vaan lähdin alas. Tulin ylös klo 14.30. Klo 14.45 menin alas ja
pian tienhaaraan odottamaan Lehtimäkeä. Se tuli klo 14.55. Kirkolla tuli Tukian Ismo
kyytiin (Hypännyt korkeutta 172 cm). Jäimme Veskun [Vesijärvenkatu] kulmassa pois.
Ensin ostin torin laidasta Cottonin ja menin Starckille [ESS 19.10.2017: ”Stark juhlii 150-
vuotispäiviään kotikaupungissaan Lahdessa. Kilpa katuvaloista toi nuoren Peter
Starckjohannin 1860-luvulla Suomeen. Sota ajoi yrityksen Pietarsaaren kautta Lahteen,
missä aukesi pian koko maan ensimmäinen "itsevalintaan" perustuva rautakauppa.”].
Ostin 115 mk edestä raiteita ym. Sieltä lähdin pois vasta klo 16.05. Kävin sen jälk.
Vekkulissa, Albassa, Teräksessä ja Lelulassa koska minulta puuttui 2 vaunua. En saanut
niitä. Klo 16.20 menin Veskulta Kossilalla kotiin [1,05 mk 1,95 € v. 2019]. Jäin kuitenkin
pois yhtä pysäkkiä aik. Olin siinä klo 16.50 ja kotona klo 17. Risto oli käynyt Lahdessa
myös kuten oli eilen illalla luvannut ja toi minulle Rollarien kansion, jossa oli 5 heidän
sävelmäänsä nuotteineen ja minun piti kirj. niiden ääntämiset. Klo on nyt 17.08. Klo 17.10 lähdin alas. Tulin pian 
ylös ja katsoin luonnossa miten rautatieni luonnistaa. En rakentanut sitä kuitenkaan läheskään valmiiksi. Ennen 
klo 18.15 menin kahville ja katsomaan uutiset. Tulin ylös vähän jälk. 18.30. Täällä kuuntelin radiota ja kirj. 
äännetekstiä Risto Rajalan minulle tänään tuoman The Rolling Stones -kansiosta. Käänsin sitä n. klo 20.35:een. 
Klo on nyt 20.40 kun kuuntelen mankkaa. Lähdin alas klo 20.46. N. klo 20.50 lähdin ulos. Vedin 12 leukaa ja sitten 
menin Peltoselle. Sieltä Katri Minkkinen ja Ritva Savutie olivat juuri lähdössä. He olivat tulleet sinne n. klo 19. Itse 
lähdin n. klo 21. Kotona söin leipää ja lähdin ylös klo 21.05. Lähdin alas klo 21.15. Pesin hampaat ja katsoin 
uutiset. Tulin ylös klo 21.33. Kuuntelin illalla mankkaa ja luin Väinö Linnaa. Kävin nukkumaan klo 22.30.

25. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 7.45. Torkuin puoli tuntia ja nousin klo 8.15. Menin alas, join kahvin, luin lehden ja tulin ylös klo 8.30 
jälk. Aloin koota rautatietäni, kokosin sitä kunnen klo 11.00-11.10 vein Levypyörälle tavaraa. Olin koonnut 
rautatien jälk. klo 11.30. Leikin sillä ja 12 jälk. Anne tuli sinne ja sanoi, että Risto odotti minua pihassa. Leikimme 
junalla ja kun söin Ripa haki lehden. Leikimme klo 15.50:een. N. klo 16 kun olin täällä äidin ja isän ym. 
makuuhuoneessa, tuuli tempaisi raollaan olleen huoneeni ikkunan auki ja repi toisen saranan irti. Aloin pian 
suunnitella luonnossa uutta rautatietä, mutta aloin kuitenkin klo 1715 korjata sitä. Pois kesken korjauksen, sillä 
meille tuli vieraita, joku äidin isän sisko ja hänen miehensä sekä rva Salonen ja 2 hänen lastaan ( joku pari vuotias 
Eva ja 15 v. Reijo). Menin pian hänen kanssaan ylös. Korjasin lisää pois lattialle jäänyttä rautatietäni. Reijo auttoi 
minua. Klo 18.30 menimme alas. Joimme kahvia ja katsoimme TV:tä. Lähdimme ylös klo 19. Pelasimme korttia, 
katsoimme View Masteria ja kuuntelimme mankkaa. Täällä kävi myös rva Salonen ja Eva (rva sanoi, että olen 
Reijon pikkuserkku). Tänne tuli myös hra Salonen, joka oli juuri tullut meille paketti-Taunuksella. Reijo muuten on 
kesällä Kääpällä töissä, pääsee syksyllä kansakoulun 9 luokalle. He lähtivät klo 20.45. Kävin alhaalla ja tulin pian 
ylös. Klo on nyt 20.58 kun lähden alas. Menin sitten ulos ja vedin 11 leukaa. Tulin sisään klo 21, katsoin TV:tä ja 
pian uutisten jälkeen hain hammasharjan ja pesin hampaat ja tulin ylös klo 21.35. Laitoin huoneessani olleet äidin
ja isän kukat (minulle rippikukkina) roskakoriin koska ne olivat kuihtuneet ja vein maljakon alas. Aloin kuunnella 
mankkaa ja klo 21.45 aloin lukea TS:ta. Kävin nukkumaan klo 22.40 lopetettuani lukemisen. Klo 22.35 jälk. kävin 
vielä alhaalla.
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26. päivä (torstai)
Nousin klo 8.30. Menin alas. Luin lehden ja join kahvia. Tulin ylös klo 9 ja klo 9.30 aloin kuunnella radiota… ja pian
aloin lukea Tuntematonta sotilasta. Luin kunnes klo 14.15 pääsin kirjan loppuun. Klo 14.20  lähdin alas. Olin siellä 
syömässä raksuja ja tulin vähän ennen 15 ylös. Täällä lueskelin Tieteen kasvoja ja lähdin alas klo 15.30. Luin lehteä
Kansa taisteli, miehet kertovat ja kävin ulkona klo 15.55-16.05 ( jolloin tulin sisään ylös). Vedin ulkona 10 leukaa. 
Anne ja Rajaln Sirkku leikkivät pihassa, klo on nyt 16.20. Aloin pian lukea päiväkirjaani rippikouluajoilta klo 17.15., 
luin ainakin 17.25 [asti]. Lähdin alas ja ulos, en kuitenkaan jatkanut sen edempää vaan pompin ulkona ja sisällä… 
sain viedyksi äidin huomaamatta Tuntemattoman sotilaan Erkille [minkähän takia sen lukemista piti piilotella]. 
Menin kentälle. Siellä oli Jorma, Hari ja Masa. Aioimme juosta, mutta siitä ei tullut mitään kun Iiro tuli sinne. 
Hetken kuluttua lähdin Iiron kanssa meille. Olimme meillä klo 17.55. Juttelimme kuulumisia puolin ja toisin ja 
kuuntelimme mankkaa. Klo 19.10 Iiro lähti. Klo 19.15 lähdin kentälle. Siellä oli Pertti Tapper, Veka Paljakka, Jorma 
Hilden ja Harri Hilden. Pian tuli myös Masa. Urheilimme. Lähdimme kotiin klo 20.30. Laitoin perunat kiehumaan. 
Ylh. kuuntelin mankkaa ja kirj. tätä. Äiti, isä ja Anne tulivat Keskon joulutavarain näyttelystä minne olivat lähteneet
ennen klo 19, kotiin klo 20.45. Klo on nyt 20.47. Klo 20.50 menin saunaan pesulle. Tulin alas ja pian ylös n. klo 
20.55. Luin täällä ”Tieteen kasvoja” ja klo 21.10 lähdin alas. Siellä katsoin TV:tä ja söimme. Menin klo 21.35 ylös. 
Kun sytytin valon, se kuitenkin vain välähti. Lamppu oli palanut. Menin alas ja vein palaneen lampun…  ja pesin 
hampaat. Tulin ylös klo 21.45. Klo 21.50 aloin lukea ST:aa n:o 3. Klo 22.00-22.10 kuuntelin kuitenkin uutiset. Luin 
klo 22.35:een. Klo 22.40 kävin nukkumaan.

Piirroksiani päiväkirjasssa n:o 4

Päiväkirja n:o 5
27. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Menin alas, jossa join 2 kuppia kahvia ja luin lehden ja vedin ulkona 10
leukaa, vein homehtuneita ruokia likakaivoon, mm. hiivaa. Tulin ylös klo 8.55. Sitten hain
tämän kaupasta, tulin tänne ja aloin kuunnella mankkaa ja kirj. tätä. Klo on nyt 9.02.
Kuuntelin mankkaa kunnes n. klo 9.40 kävin ulkona, koska olin näkevinäni Riitta Hyytiäisen
linja-autopysäkillä. Tulin heti ylös, klo on nyt 9.42. Luin Tieteen kasvoja ja kuuntelin radiota
kunnes klo 10.35 hain paketin Levypyörälle vietäväksi ja aloin pumpata tavarapyörän
renkaaseen ilmaa. Siitä ei tullut mitään vaan klo 10.45-10.55 vein sen kävellen. Tulin ylös 2
min. ennen 11. Klo on nyt 11.04. Klo 11.10 lähdin pyörällä Mahkoselle. Iiro oli Arjan kanssa
pihassa. Siihen tuli myös Männikön tyttö. Olimme siinä ainakin ½ t ja sitten lähdimme
Nykäsen pihaan. Siellä näkyi myös Aira-täti, Toivo-setä, Kari ja Jouko. Hannu Halonen tuli
myös pian sinne. Lähimme pian jäätelökioskille. Sinne tul myös Jari H. [Halonen] ja Jokke
[Jouko] Laitinen. N. klo 12.55 lähtivät Hanski, Jari ja Jokke uimaan ja minä lähdin kotiin & laitoin lautaset pöytään 
ja tulin ylös 2 min. yli 13. Klo on nyt 13.08. Söin klo 13.10-13.25. Tultuani ylös aloin lukea ST:aa. Luin sitä n. klo 
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14.15 saakka. Sitten vaihdoin äidin äsken tuomat lakanat. Vaihdoin jopa patjan. Olin valmis klo 14.30 ja sitten 
lähdin alas. Pian lähdin pyörällä kirkolle. Ajoin suoraa päätä Vakkeriin [uimaranta?]. Siellä olivat vielä Hanski, 
Jarska ja Jokke sekä Risto Könönen. Tulimme pian pois. Matkalla leikimme Pusilan sähköpaimenen kanssa. Siihen 
tulivat pian myös Aatu (Kari Salminen) ja Jakke (Jarmo Virtanen). [Kansakoulun 4. luokalla v. 1960 lähdin 
varamiehenä Henkisiin kilpailuihin Lahteen opettaja Mirjam Loisen käskystä. Jarmo Viitanen oli paras lausuja, 
mutta hän kieltäytyi, ks. Leikekansio]. Olimme Kauppakeskuksella ]?] klo 15.10. Siellä olivat Iiro ja Veksi [Veijo 
Nykänen], Jokke lähti kotiin. Timo Eskola jäi myös (minä en). Kotona olin klo 15.55 vietyäni Iiron heille. Tulin ylös, 
klo 16.05 kävin alhaalla. Klo on nyt 16.22. Klo 17 kävi Masa Hildenin Harrin kanssa täällä ylhäällä. Klo 17.05 tuli 
rva Silanto tuli tänne, joten lähdin alas. Kuuntelin radiota ja luin lehteä, hieman ennen klo 18 lähdin ulos. Siellä oli
kentällä Pertti Tapper, Veka P., Rautavirran pikkupoika, Harri, Jorma ja Masa. Urheilimme ja klo 18.25 lähdin kotiin. 
Tänne oli tullut Kirstikin ennen klo 18. He joivat kahvia (Rva Silanto, Kirsti S., äiti ja isä). Juotuani tulin ylös klo 
18.28. Klo on nyt 18.33 kuunnellessani radiota. Klo 18.50 lähdin alas. Katsoin TV:tä klo 19.30:een, jolloin lähdin 
pyörällä kirkolle. Jatkoin matkaani edelleen Karhusillalle [Kukkasten välissä] päin. Iiro tuli mopolla vastaan 
Pajulahdessa. Oli ollut katsomassa kuinka Nopsa hävisi jalkapallo-ottelun jollekin 5-6. Siellä oli myös Hanski, 
Jarska ja Veksi (tulivat linja-autolla). Menimme Mahkoselle. Hannu pyöri myös siellä. Lähdimme Sileniuksen 
pihaan missä hra Silenius ja Harri korjasivat [? mopoa] (kytkimessä vikaa). Harri oli ostanut sen 300 mk:lla. Lähdin 
pian Iiron kanssa vesitorniin. Kun tulimme alas Jari, Hanski ja Veksi olivat siinä. He sanoivat, että yks’ ukko oli 
tullut lähelle Vauxhallilla. Juoksimme kuin päättömät kanat. Lähdimme pian pois: Haimme Joukoa, mutta hän ei 
tullut. Kävimme Puujalassa [baari] (tai Jari kävi) ja lähdimme kävelemään Karhusillalle päin. Lähellä siltaa oli yks’ 
mökki ja pihassa hyviä karviaisia, joten käytimme tilaisuutta hyväksemme.
Söimme myös porkkanoita. Lähdimme pois ennen puoli 22 (10).
Kuuntelimme kunnantalon pihassa Kaleidoskooppia istuen asfaltilla. Siellä
kylän ’pop nuorisoa’. Lähdin kotiin klo 21.55. Veksi oli lähtenyt klo 21.50.
Olin kotona 2 min. jälk. 22. Pesin hanpaat ja tulin tänne ylös klo 22.20 kirj.
tätä. Klo on nyt 22.31. Kävin nukkumaan klo 22.35.

28. päivä (lauantai)
Nousin klo 8 ja nousin klo 8.10. Menin alas klo 8.15. Join kahvia, luin lehden
ja klo 8.50-9.00 vein Vilkalle leivoksia (7 mk 90 p). Tulin ylös siis klo 9. Klo 9.25.9.30 kävin alhaalla. Klo on nyt 9.33.
Leikin vähän sähköjunalla ja laitoin dieseliin [kuvassa ensimmäinen Märklinini] kumirenkaat. Olin korjannut junat 
vähän ennen klo 10.40. Klo on nyt 10.39. Klo 10.50-11.00 vein Helinille tavaraa.
En tullut sen jälkeen kotiin vaan menin kirkolle. Iiro oli menossa meille kauppaan
kun olin menossa heille. Vartuin häntä hautausmaan lähellä [Mahkoset asuivat
kappelia vastapäätä]. Olimme heidän pihassaan ja sitten menimme Nykäsen
pihaan. Siellä oli myös ”Judo” (Jukka) ja Veksi. Vedimme rekissä temppuja ja
istuimme puutarhatuoleissa. Ennen klo 12 tulivat Topi ja Kari töistä. Klo 12.05
lähdin kotiin. Alhaalla söin ja luin. Klo 12.50 tulin ylös. Loikoilin 10 min ja sitten
aloin kirj. tätä. Klo on nyt 13.06. Luin ST:aa ja klo 13.25 kävin alhaalla ja klo 13.40-13.45 Peltosella hakemassa 
koronalaudan. Luin ST:aa ja kuuntelin radiota. Klo 14.23 lähdin alas. Pappa Mommilasta käymässä meillä. Toi 
meille matkalaukkunsa. Klo 14.30 lähdin kirvestä etsimään. Löysin sen pian. Laitoin rekkitankoon hiukan kiiloja. 
Klo 15 laitoin puut palamaan. Tulin ylös klo 15.05. Klo on nyt 15.09 kun alan lukea ST:aa. Klo 15.30-15.50 olin 
saunalla. Pappa oli jo tullut käymästä Venäjällä. N. klo 16 kävin saunalla. N. klo 16.35-16.40 olin kahvilla. Klo 16.55
kävin alhaalla ja sitten kävin ylhäällä ja menin saunalle. Sieltä menin korkeushyppypaikalle. Masa ja Kari lähtivät 
juuri sieltä. Ripa kävi myöh. Hyppäsin 120 cm. Tulin suoraan saunalle lisäämään puita. Klo 17.30 tulin heti ylös. 
Nauhoitin radiosta lauantain toivottuja. Klo on nyt 17.50. Klo 18.05 kävin alhaalla. Tultuani ylös kuuntelin 
mankkaa ja klo 18.15-18.50 olin katsomassa uutiset ja tulin tak. Ylös. Klo on nyt 18.35. Klo 18.45 lähdin ulos. 
Kentällä oli Pertti Tapper, Jorkke, Harri ja Kari. Rautavirran Jorkke kävi myös. Hypin korkeutta. Tulin kotiin klo 
19.10. Klo 19.15-19.35 olin isän ja papan kanssa saunassa. Kuuntelin ylhäällä mankkaa. Naapurissa on muuten 
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Katri Minkkinen ja Ritva Savutie, jotka olivat tulleet ennen klo 19. Klo on nyt 19.55. Klo 20.02-20.10 söin. Vähän 
ennen klo 20.25 Anne tuli tänne. Minulla oli vaatteet päällä, koska aion lähteä kirkolle käymään. Mutta en 
lähtenytkään. Nyt on par’aikaa kova ukonilma. Se on ollut jo kohta tunnin. Meinasin äänittää alakerran puheita, 
mutta en viitsinytkään. Klo 21.15-21.35 olin TV:tä katsomassa. Kävin kyllä sitä ennenkin alakerrassa. N. klo 21.40 
pesin hampaat. Tulin Annen kanssa ylös, klo on nyt 21.45. Sähkö katkesi n. klo 22. Katselin ukonilmaa ja n. klo 
22.15 kävin nukkumaan.

29. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.05 ja nousin klo 8.30 ja aloin kuunnella mankkaa. Sen jälk. luin ST:aa kunnes klo 8.50 kävin alhaalla. 
Sen jälk. laitoin mankan äänittämään ja laitoin mikrofonin rappusille. Joimme kahvia ja täällä kävi yks’ Savolaisen 
mies kaupassa [vaikka sunnuntaina ei ollut auki]. Tulin ylös n. klo 9.30 ja kuuntelin äänityksen. Klo on nyt 9.43 
kuunnellessani. Klo 9.52 lähdin alas. Tulin ylös klo 10. Nauhoitin vähän ja klo 10.15-10.45 kävimme Terrikalliolla 
isän kanssa Uudenkylän kautta (mukana oli isän lisäksi pappa, Anne ja minä). Tulin pian ylös n. klo 10.50. Klo on 
nyt 10.54. kun alan lukea ST:aa. Lopetin lukemisen klo 11.40. Muuten klo 11.30 vaihdoin nauhan, kuuntelen nyt 
Tell me:tä [tod. näk. tämä Tell me why]. Klo 11.54 Anne tuli tänne. Klo 12.15 lähdin alas. Savolaisen mies tuli taas 
kaljaa ostamaan ja jäi juomaan sitä alas. Äiti ’nukkui’ sohvalla. Anne tuli alas myös pian.. M. 3 min. ennen klo12.30
lähdin ylös radiota kuuntelemaan. Klo 12.40-12.45 olin alhaalla ja tulin ylös mankkaa kuuntelemaan. Anne kävi 
täällä n. klo 13 jolloin aoin lukea ST:aa radiota kuunnellen. Klo 13.05-13.15 söimme (ei Masa). Menin ylös jonne 
Anne tuli pian, klo 13.40 isä kävi täällä. Klo 13.50 lähdimme Mommilaan (paitsi Matti). Ajoimme Sairakkalan 
kautta. Olimme perillä klo 14.55. Siellä pappa muisteli Leningradin ym. matkamuistoja ja näytti tuliaisia. 
Kävelimme Annen kanssa metsässä. Sisällä kävimme myös yläkerrassa. Söimme myös venäl. suklaata. Joimme 
myös kahvia ja klo 17.50 lähdimme kotiin. Ajettuamme noin kilometrin minä aloin ajaa. Ajoin kai 10 km jopa 
kolmosellakin (60 km/t). Olimme kotona klo 18.55. Ylhäällä kirj. tätä ja kuuntelin radiota. Klo on nyt 19.02. N. klo 
19.20 kävin alhaalla. Tulin ylös ja n. klo 19.30 lähdin ulos ajelemaan pyörällä. Kävin mm. Kukkasen rannassa (pikku
sellaisen) kannaksessa ja katselin sieltä Luomaniemeä. Kun tulin pois näin Nurmen Kaijan [ikäiseni, hänen 
kanssaan lapsina juoksimme radan yli junan tullessa niin myöhään kuin uskalsimme]. Olin kotona klo 19.55. 
Muuten lähtiessäni ajelemaan näin Matin tulevan Hildenin poikien kanssa tulemasta kirkolta. Klo on nyt 20.02. 
Kuuntelin radiota klo 20.30:een ja sitten aloin lukea ST:aa ja kuunnella mankkaa. Klo 20.55 kävin alhaalla ja klo 
21.05 lähdin uudestaan. Silloin söin ja katsoin TV:tä sekä pesin tavanomaisesti hampaat. Tulin ylös pari min. jälk. 
klo 21.25. Klo 21.44 aloin lukea ST:aa. Kuuntelin mankkaa klo 22.05:een. Kuuntelin sen jälkeen radiota ja suljin sen
klo 22.20. Luin vielä ST:aa 22.35:een. Klo 22.40 kävin nukkumaan.

30. päivä (maanantai)
Nousin klo 9. Join 2 kuppia teetä. Luin lehden ja Kivennapa-nimistä kirjaa [kirj. Paavo Kiuru]. Tulin ylös klo 9.40. 
Kuuntelin radiota ja nauhoitin siitä, klo on nyt 9.51. Klo 9.55-10.40 luin ST:aa ja kuuntelin radiota. N. klo 10.50 
Anne tuli tänne (lähti 11 jälk.). Sammutin radion ja lähdin alas klo 11.08. Tulin ylös klo 11.29. Kuuntelin uutiset ja 
klo 11.35-11.40 luin ST:aa. Menin alas ja siellä rakentelin legoilla. Tulin ylös klo 12 ja aloin lukea ST:aa. Luin klo 
12.30:een ja kuntelen nyt radiota kuten lukiessanikin, klo 12.40-12.45 luin taas. Klo 12.57 lähdin alas. Söin ja tulin 
ylös klo 13.07. Klo 13.25 aloin lukea. Luin klo 14.35:een. Laitoin housut jalk. (nyt minulla on verryttelyhousut) ja 
lähdin pyytämään äidiltä rahaa parturiin. Äiti soitti Salmiselle [poliisi Into Salmisen vaimo. Kerran Kari Savutie ja 
minä olimme omenavarkaissa Kumian myllyllä. Ehdimme kävellä Pajulahteen. Into tuli Ifallaan vastaan ja kysyi 
ovelasti: ”Montakos omenaa pojat otti?” Tarjosi kyytiä anteeksi pyytämään, mutta kieltäydyimme. Lampsimme 
takaisin rikospaikalle. Saimme anteeksi.], mutta rva sanoi, että sinne saa tulla vasta 15 jälk. Söin raksuja ja tulin 
ylös klo 14.43. Klo 14.45 aloin lukea ST:aa. Luin sekä kuuntelin radiota, josta nauhoitin yhden levyn. Klo 15.15 
menin alas missä äiti antoi 3 mk parturirahaa (maksoi 2 mk) ja tavaroita Salmiselle vietäväksi. Tulin kotin klo 
15.45. Tulin ylös ja vaihdoin päälleni verryttelyhousut ja kirj. tätä.[Muistan katsoneeni mm. Kuuma kesä -sarjaa. 
Istuin joskus keinutuolissa vanhempieni takana. Jostain syystä sain pakkomielteen repiä hiuksia päälaeltani em. 
sarjaa tms. katsoessani. Kun sitten kerran menin parturiin, Salminen huomasi heti ja ihmetteli. En muista mitä olin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuuma_kes%C3%A4_(televisiosarja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sairakkala
https://www.youtube.com/watch?v=PNFV3vU9Svs


vastannut.] Klo on nyt 15.50 kun alan lukea ST:aa. Luin sitä ja kuuntelin radiota n. klo 16.50:een. Kuuntelin 
edelleen radiota. Klo 16.55-18.00 kuuntelin Veijalaista [Pop-sävel -65]. Vähän ennen klo 17 kävin kuienkin 
alhaalla. Klo on nyt 16.59. Nauhoittelin Veijalaisesta hyviä sävelmiä. Klo 17.39-17.45 Dylanin 6 min. levyn aikana 
olin kahvilla. Melkein heti Harri tuli tänne ja pyysi minua antamaan hänelle kaasupullon, annoin ja tulin ylös klo 
17.48. Klo on nyt 17.50 kun Rollareiden Satisfaction soi radiossa. Klo 18.00 lähdin ulos viimeisen Veijalaisen 
päätyttyä. Menin kentälle, jossa heitin keihästä. Tulin kotiin klo 18.15. Katsoin uutiset ja tulin ylös klo 18.30. Klo 
18.25-19.00 luin ST:aa ja kuuntelin mankkaa. Klo 19 lähtien kuuntelin sekä mankkaa että uutisia. Suljin radion n. 
klo 19.10 jolloin aloin lukea ST:aa mankkaa kuunnellen. Lopetin lukemisen klo 19.25. Suljin mankan klo 19.40. 
Menin ulos. Hypin seivästä 220 cm ja heitin keihästä Hildenin ym. poikien kanssa (kentällä oli myös Riitta). Tulin 
kotiin klo 20.05. Katsoin TV:tä Matin kanssa klo 20.05-20.35. Äiti, isä ja Anne tulivat n. klo 20.15. Ylhäällä kuuntelin
radiota klo 20.40-21.15. Isä toi uuden lampun palaneen tilalle n. klo 20.50. Alhaalla katsoin TV:tä ja pesin 
hampaat. Tulin ylös klo 21.22. Lähdin alas klo 21.30 laitettuani yöpuvun päälle. Katsoin yhden elokuvan [Kunnian 
polut,   Paths of Glory  ] ja tulin ylös klo 23.10. Kävin nukkumaan klo 23.15.

31. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.50. Lähdin alas, jossa luin lehden ja join 2 kuppia teetä. Tulin ylös Annen kanssa 9.10. Aloimme 
kuuntelemaan Annen kanssa mankkaa. Klo 9.30-9.40 vein Suloselle tavaraa. Alhaalla viivyin 5 min, ja tulin ylös klo
9.45. Kuuntelin radiota. Klo on nyt 9.46. Ylhäällä kuuntelin radiota vähän ja siivosin komeron ym. Hildenin Jorma 
oli Matin kanssa täällä ylhäällä. Klo 10.55-11.05 vein Levypyörälle tavaraa. Siivosin ja kuuntelin radiota klo 
11.35:een. Sitten aloin kuunnella mankkaa. Klo on nyt 11.40. Masa toi juuri karamelliä (klo 11.42). Klo 11.45 aloin 
lukea ST:aa ja syödä pullaa. Luin sitä ja kuuntelin radiota klo 12.35:een. Klo 12.35-12.55 olin alhaalla. Tultuani ylös 
luin ST:aa klo 12.55-13.17. Klo 13.20 lähdin alas. Rakentelin legoilla. Välillä söin. Tulin ylös klo 13.55. Lähdin heti 
kentälle, jossa heitin keihästä. Tulin kotiin klo 15. Luin ST:aa klo 15.45:een. Isä kävi muuten täällä. Nauhoitin ja 
kuuntelin radiota 16.30:een jolloin lähdin alas. Menin ulos kentälle. Siellä heitin keihästä, hypin korkeutta ja 
työnsin kuulaa. Tapperin Pertti ja Rajalan Risto ym. oli myös. Tänään keihäs katkesi 2 kertaa joten teimme aina 
uuden. Tulin kotiin klo 18.15. Join kahvia (Virtasen Olli kävi meillä) ja menin käymään ylhäällä klo 18.20. Alhaalta 
tulin ylös klo 18.30 kuuntelemaan iskelmiä. Klo 18.45 menin uudelleen ulos. Siellä heitin keihästä Jorman, Harrin, 
Riston, Pertin, Paljakan Pekan ja Rautavirran Arin kanssa. Siellä oli myös Könösen Risto. Tulin kotiin klo 20.05. 
Katsoin TV:tä klo 20.50:een. Ylhäällä luin ST:aa 21.15 saakka. Alhaalla katsoin TV:tä sekä pesin hampaat. Tulin ylös 
klo 21.35. Täällä luin ST:aa klo 22.50 saakka. Klo 22.15 lähtien kuuntelin myös radiota. Kävin nukkumaan klo 23.

                       E & H Termosen kauppa. Parvekkeen kohdalla Pekan huone. Huom! Hevospuomi
”Karjalaisen siirtoväki toi Lahteen myös neljä leipomoa: Lahden Nelo Oy, Leipomotuote Oy, Viipurin Keksi ja 
Rinkeli ja Viipurilainen kotileipomo.” 

Lisää valokuvia

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/12/Hugo-Termonen.pdf
http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnian_polut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnian_polut
https://www.youtube.com/watch?v=nrIPxlFzDi0
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Veijalainen

