
Päiväkirja 1967 osa 2
1.3.-30.4.

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

Maaliskuu

1. maaliskuuta – Brasilian poliisi pidätti Treblinkan ja Sobibórin entisen komentajan Franz Paul Stanglin.

•6. maaliskuuta   – Josef Stalinin tytär Svetlana Allilujeva loikkasi Yhdysvaltoihin New Delhin suurlähetystössä.
•8. maaliskuuta   – Luxemburg ilmoitti tukevansa Iso-Britannian liittymistä EEC:n jäseneksi.
•8. maaliskuuta − Suomessa alkoi kirjapainolakko, joka mm. keskeytti kaikkien sanoma- ja aikakauslehtien 
ilmestymisen. Lakko päättyi 29. maaliskuuta.
•12. maaliskuuta   – Indonesian parlamentti otti kaiken vallan Sukarnolta ja nimesi Suharton presidentiksi.
•13. maaliskuuta   – Moise Tšombe, entinen Kongon demokraattisen tasavallan (entinen Belgian Kongo) pääministeri 
tuomittiin poissaolevana kuolemaan.
•15. maaliskuuta   – Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin sanoi uusnatsien toiminnan Länsi-Saksassa 
vilkastuneen huolestuttavassa määrin.
•18. maaliskuuta   – Tankkialus Torrey Canyon haaksirikkoutui Englannin lounaisrannikolla, jolloin mereen pääsi 120 
000 tonnia öljyä.
•19. maaliskuuta   – Kansanäänestys Ranskan Somalimaassa kannatti yhteyttä Ranskaan.
•21. maaliskuuta   – Sotilasvallankaappaus Sierra Leonessa.

1. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.20. Alhaalla
join kahvia ja klo 7.55-
9.30 olin lumitöissä. Klo
10 lähdin Haloselle.
Siellä Jari lähti
Mahkoselle ja minä aloin kääntää Hannun kanssa ruotsin
ylioppilaskirjoituksia. Klo 13.15 lopetimme ja lähdimme
Mahkoselle. Klo 13.30 lähdimme sieltä Jarin kanssa.
Halosella tein mankan siirtotöitä ja klo 18.05 lähdin kotiin.
Olin ylhäällä ja klo 19.30-19.40 söin. Klo 19.45 lähdin ulos.
Kirkolla oli pihassa myös EEVA-LIISA. Jäykän Raimo oli
tullut pois Luomaniemestä ja istuttuani baarissa, tulin ulos.
Eeva-Liisa kysyi miksi en tullut eilen ulos. Hän kertoi
varttuneensa minua klo 20 saakka. Sitten lähdimme (myös
Halosen pojat kävellen Eurenille). Eeva-Liisan kanssa oli
muuten joku tyttö. Hän ja E-L lähtivät Eurenille.
Vastaamme tulleet Hakatien Mikko ja Niemen Harri meneivät sinne päin heidän kanssaan.
Me muut saatoimme Raimo Jäykän valtatielle linja-autolle. Klo 20.50 tuli Vili. Kävimme
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Ruolalla ja sieltä lähdin Hanky Pankyn ja Arjan & Jarin kanssa kirkolle. Klo 22.10 tulin kotiin näkemättä Eeva-
Liisaa. TOIVON ETTEI HÄN LOUKKAANTUNUT. Kävin nukkumaan
klo 23.20.

2. päivä (torstai)
Nousin klo 9. Alhaalla join kahvia ja klo 9.20 tulin ylös. Klo 10 tuli
Hanky Panky mankan kanssa. Käänsimme ensin 2 yliopp.kirj.
Ruotsista ja klo 12 aloimme äänitellä. Klo 14 maissa kävi
huoneessani Olli Anttila ja Risto Rajala. Sen jälkeen olin Hanky
Pankyn kanssa kahvilla, muuten klo 13 äiti kävi sanomassa, että
Helsingistä oli soitettu, että PÄÄSEN AMERIKKAAN [Ks.
oheinen kirje ]. Klo 15.55-16.15 saatoin Hannun kotiin.
Sitten tein lumitöitä ja tulin ylös klo 17.15. Klo 18.15-19.00
tein taas lumitöitä ja klo 19.20 äiti
ja isä lähtivät Nurmelle [Kuvassa
kaupan rappusilla juhannuksena
1960-luvulla, alkuperäinen kuva
musta-valkoinen, sovellus väritti
tämän ] ja klo 19.40 lähdin ulos.
Kirkolla oli Luostarisen tytöt,
Halosen pojat, Arja, Kaitsu ym. ja
myös Jäykän Raimo. Kirkolta lähdimme pian valtatielle, koska Raikka lähti taas Vilissä. Klo 20.35 olimme 
valtatiellä, koko matkan Eeva-Liisa oli tullut Raimon kanssa. Klo 20.40-20.50 kävin kotona. Minusta tuntuu, että 
Raimo tykkää Eeva-Liisasta. Hanky Panky ehdotti, että lähtisimme lumisadetta meille karkuun. Lähdimme siis. 
Olimme meillä klo 21.15 (Eeva-Liisa, Tuija, Arja, Hanky Panky, Jari, Veksi, Kaitsu ja minä). Klo 21.30 lähti Kaitsu. Klo 
22.30 Eeva-Liisa lähti riideltyään Tuijan kanssa lähtöajasta (Heidän piti olla kotona klo 23). Lähdimme tietysti 
kaikki. Olimme Ruolalla klo 22.45. Koetin kävellä E-L:n kanssa. Tytöt menivät sisään klo 22.55. Saatoin loput kotiin 
ja tulin itse klo 23.20. Kävin nukkumaan klo 00.10. Muuten vasta meillä ollessamme Hanky Panky kertoi, että 
pääsen USA:han ja muut saivat tietää ja tulivat onnittelemaan. TOIVON, että JUMALA RATKAISEE ASIAT NIIN, 
ETTÄ EEVA-LIISA (ALKAA) RAKASTAA MINUA TAI ETTÄ MINÄ EN ENÄÄ RAKASTA HÄNTÄ.

3. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.15. Join kahvia ja klo 8.20-8.45 menin
Kossilalla Lahteen. Ensin vein Ritvalta joululahjaksi
saamamme hänen työnsä kehysliikkeeseen. Sitten
kävin kirjakaupassa ja otin 2 passikuvaa stipendiä
varten Riihelässä ja laitoin ne postiin. Klo 9.45-10.15
tulin Lehtarissa. Herätin puhelimella Halosen pojat ja
klo 10.35 menin heille. Käänsin Hanky Pankyn
kansssa ja klo 12.40-12.50 joimme kahvia ja
menimme meidän kautta Luostariselle klo 13.15,
koska olimme luvanneet tytöille tulla auttamaan heitä



siivouksessa. Hakkasimme matot ulkona ja minä
pölyimuroin. Joimme kahvia. Luostarisen Hessukin oli
tullut silloin. Katsoimme Holmenkollenin 15 km:n hiihdon.
I NL:n Agentjev, II Mäntyranta, III Grönningen. Klo 16.10
lähdimme. Olin kotona klo 16.30 mukanani 2 tyttöjen
äänilevyä (singleä). Klo 17 kävivät Hannu Kaikkonen ja
Kaitsu hakemassa puulaatikoita meiltä. Klo 17.50-19.10
tein lumitöitä. Klo 20.00-20.15 olin kahvilla ja vispipuurolla. Muuten Luostariselta lähtiessäni sanoin tytöille, etten 
tule tänään ulos. Hanky Panky yhtyi minuun. EEVA-LIISA sanoi minulle, ettei hänkään tule ulos, mutta Tuija taas 
suuttui ja sanoi kyllä lähtevänsä vaikka yksin. - Lisäys 14.3.-67 klo 15.40: Eeva-Liisa oli kuitenkin ollut ulkona. - Klo
21.15-21.40 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.35.

4. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.10. Alhaalla join kahvia ja klo 8.30 tuli Hanky
Panky mankan kanssa. Yritimme myös kääntää ruotsia,
mutta ulkona oli niin kaunis auringonpaiste, että klo 13.20
lähdimme ulos. Matkalla Haloselle juttelimme Iiron ja Arjan kanssa
ja Iiro tulikin ulos. Jari tuli myös paikalle, kävimme kirkolla ja
kysymässä Sepeä, mutta hän oli Keravalla. Klo 15.15 tulin kotiin. Klo 17.10-17.40 olin
saunalla ja klo 18.15-18.30 alhaalla ja klo 18.55-19.25 saunassa. Muuten Tepu soitti
Helsingistä, että he olivat muuttaneet Salmelan asuntoon, koska Salmelat [Olavi ja
Maire Salmela keskellä, vasemmalla mummo, Helena Termonen, oik. Anne ja Ellen ]
olivat lähteneet pohjoiseen [Oulaisille ] asumaan. Klo
20.25-20.40 olin syömässä. Lähdin ulos klo 20.50.
Muuten Hanky Panky kertoi, että hän olikin ollut
ulkona eilen ja niin olivat myös Eeva-Liisa ja Tuija.
Kävin Invassa ja Kallessa turhaan ja lähdin sitten
Eurenille. Kansakoulun kohdalla tuli vastaan Eeva-
Liisa, Arja ja Olli. He olivat menossa TV:tä katsomaan
[Varmaankin klo 21.30-22.30  esitettyä Nimeni on
Barbra -ohjelmaa ]. Eurenilla oli Halosen pojat, Tuija,
Iiro, Kaitsu, Raili ym. (Kaikkoset olivat Hesassa). Klo
21.45 lähdimme, mukana myös Veksi, mutta Jokke oli
kotona, täytti tänään 15 v. Muut menivät kotiin paitsi
Tuija & Hanky Panky ja minä. Klo 22.35 tuli Arja ja klo
22.45 Veksi. Olimme Ruolan lumilinnassa klo 23.45
saakka. Tulin kotiin klo 23.55. Tuija ei muuten ollut
lumilinnassa, vaan meni kotiin. Kävin nukkumaan klo
00.10.



5. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8. Alhaalla join kahvia ym. ja klo 8.45
lähdin Haloselle. Hannu olikin jo herännyt ja klo 9.05
lähdimme kävellen valtatien pysäkille. Siellä olikin jo
Eeva-Liisa ja Tuija. Menimme Kossilassa Uudenkylän
koululle. Siellä Nastolan nappuloiden Upon joukkue
pelasi Uudenkylän vastaavaa vastaan. N:n joukkueessa
oli L:n Hessu ja meidän Masa ym. Klo 10.00 peli loppui
ja me kävelimme neljästään kotiin. Olin kotona klo
11.30. Klo 12.00-12.30 olin hiihtämässä Elementin
lenkin 8:nen kerran. Klo 14.00-14.30 olin syömässä. Klo
16.25-17.15 olin alhaalla ja myös klo 18.15-19.05, join
mm. kahvia. Klo 19.20 menin Kausantien risteykseen
kuten olin sopinut Tuijan kanssa. Hanky Panky tuli
myös sekä ym. Tuija tulikin pian. Lähdimme kävellen
Invaan kolmistaan, Siellä olikin muut paitsi Eeva-Liisa,
joka oli Lahdessa. Klo 20 maissa lähdimme Eurenille (Sepekin oli mukana). Eeva-Liisa tuli
eräässä Lehtarissa Lahdesta ja jäi pois Kauppapalvelun luona. Eurenille tuli myös Salmisen
Seppo, joka istui Eeva-Liisan pöydässä ja klo 20.45 he lähtivät kahdestaan. Eeva-Liisa puhui
lähtiessään minulle jostain minun ja jonkun muun silmien väristä. Kysy! Klo 21.15 lähdimme
me muut. Matkalla Kaitsu keljuili Hanky Pankylle ja Sepelle sekä Tuijalle. Klo 21.55 olimme
Ruolan pihassa. Kävelin Hanky Pankyn kanssa (B&K):n tienhaaraan (Kausan). H P oli niin
suutuksissa Kaitsulle, että olisi lyönyt häntä jos olisi tavannut. Tulin kotiin klo 22.15. Klo 24
tulin ylös katsottuani kun Suomi löi Itä-Saksan jääkiekossa 3-0. Olen aika hyvällä päällä nyt
kun klo on 00.10 vaikka Eeva-Liisa lähtikin Seppo Salmisen kanssa, mutta tuskin kuitenkaan
– niin, tiedät kyllä. Klo on nyt 1.00. Klo on nyt 2.00 ja käyn nukkumaan.

6. päivä (maanantai)
Tänään, viimeisenä hiihtolomapäivänä nousin klo 10.55. Aamulla söin
mämmiä ja tulin ylös klo 11.20. Klo 12.15-13.30 nukuin. Sitten klo
13.50-14.00 söin. Klo 14.05 lähdin pyörällä kirkolle. Osuuskassassa
lopetin tilini. Sain 24 mk ja risat ulos [41 € v. 2020 ]. Vein ne sitten
Säästöpankkiin [Ks. Säästökirjani 22.2.1967-sivulta ]
nuorisotalletustilille. Sitten menin Haloselle. Jari oli yksin kotona ja hän
sanoi, että klo 12 maissa oli Niemen Harri hakenut häntä. He olivat
menneet Luostariselle. Eeva-Liisa ja Hanky Panky opettivat hänelle
aljaa. Kun olin pois lähdössä Haloselta, tuli Sepe vastaan. Kun tulimme
tielle, näimme Tuijan & Hanky Pankyn sekä Harrin. Muut lähtivät
kirkolle päin, minä Tuijan kanssa kotiin. Klo 14.55 tulin kotiin. Klo
17.20-17.30 vein Kuivamaidolle tavaraa ja sitten lähdin kirkolle pyörällä
ja kerkisin nipin napin klo 17.35 lähtevään Lehtariin. Menin L:n tyttöjen,
Iiro+Paulan, Hanky Pankyn ja Arjan kanssa katsomaan 
diakonissalaitokselle Lasilan Raimoa. Veimme hänelle myös kukkia. Klo
18.30-19.00 olimme siellä. Hän ei itsekään tiennyt mikä häntä vaivasi.
Klo 19.35-20.00 tulimme Lehtarissa. Istuin kuten mennessäkin Eeva-
Liisan vieressä. Kaupungissa kävelimme myös kahdestaan. Hän osti
Tuplan (söin toisen puolen). Jäin kirkolla pois Hanky Pankyn ja Arjan
kanssa. Menin kotiin klo 20.05. Klo 20.20 lähdin ulos. Tapasin mäellä
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Hanky Pankyn. Lähdimme kävellen Upolle päin ja pian L:n tytöt tulivatkin vastaan. Menimme Invaan. Siellä oli 
Jari+Arja, Jokke ja Veksi. Istuin Liisan vieressä. Klo 21 lähdimme ulos. Klo 21.15 lähdimme kävellen Eurenille. 
Olimme siellä 3 min. Sitten tulimme ”pikkuraksalle”, joka oli lämmin. Veksi ja Jokke lähtivät kotiin. Olin sielläkin 
kahdestaan Liisan kanssa, mutta emme päässeet istumaan kuten Tuija & Hanky Panky. En vieläkään uskaltanut 
ottaa Liisaa kaulasta, koska minusta tuntui, ettei hän pidä minusta enempää kuin jostakin muusta, 15 min päästä 
eli n. klo 22.10 lähdimme. Olimme Upolla klo 22.35. Tulin kotiin klo 22.40. Muuten niistä silmistä. Joku tyttö, joka 
oli keskiviikkona kirkolla, oli sanonut Liisalle, että Liisalla ja minulla on samanlaiset silmät. Kävin nukkumaan klo 
23.40. Klo on nyt 23.40 ja Liisa sanoi hautausmaalla keväästä jutellessamme, että hän keväällä aina rakastuu.

7. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Aamulla join kahvia ja
klo 7.10 menin pysäkille, mutta koska
Viliä ei tullut, tulimme Lehtarilla klo 7.30-
7.55. Ensin oli historiaa, sitten ruotsia,
kokeiden palautus (Sain 6 ½). Sitten 2 t
luistelua +5 °C lämmössä. Minä istuin
penkillä. Sitten ruokkis, aljan kokeiden
palautus (Sain 8 ½) ja yllättäen koe
engl:sta. Meidän piti kirj. aine engl:ksi.
Pääs. klo 14.30. klo 15.00-15.25 Vilissä tuli
myös Tuija, Jussi ja Iiro. Tulin ylös klo
15.55. Klo 17.00-17.30 olin isän kanssa Upolla tavaraa jakamassa. Klo
19.15 äiti, isä ja Anne lähtivät Savutielle. Savuteiden kauppa täyttää
tänään 10 v. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Klo 20.05-20.25 olin syömässä
riisipuuron. Klo 22.40 äiti, isä ja Anne tulivat. Kävin nukkumaan klo 23.05.

8. päivä (keskiviikko)

Nousin 6.10. Alhaalla join
kahvia ja Vilissä olimme koululla klo
7.40.
Ensin oli saksaa, sitten 2 t piirustusta
ja sitten fyssaa (sain fyssan & kemian
kokeista 8 ½). Sitten aljaa, suomea ja

yleismaantietoa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisessa.
Tulin ylös klo 16.30. Klo 17.40-18.40 nukuin. Klo 18.40-18.55 olin
syömässä. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla ja kävin nukkumaan klo 22.30.



9. päivä (torstai)
[Väinö Leskinen ]
Nousin klo 6. Join kahvia ja sitten olimme koululla +2 °C lämmössä klo
7.40. Ensin hiihdimme massahiihdon Rautakankareelle ja sitten tulimme
linja-autolla pois. Klo 10 olimme koululla. Klo 11.45-12.30 oli uspaa,
sitten 2 t:n aine. Pääs. klo 15.15. Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisella.
Annella oli vieraita. Hän täyttää tänään 8 v. Klo 18 tulivat Alhaset ja
Savon mamma meille ja klo 18.00-18.10 vein Kuivamaidolle tavaraa.
Pian tulivat Nurmet meille. Klo 20 Alhaset lähtivät, mutta mamma jäi.
Klo 20.05-20.30 olin katsomassa ”THE MONKEES” -TV-sarjaa. Klo 21.30
Nurmet lähtivät. Klo 22.15-23.15 alin alhaalla. Kävin nukkumaan klo
23.20

10. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia. Olimme Vilissä koululla klo 7.40. Ensin
oli trigon. koe, sitten aljaa, engl., kemiaa, ruokkis, pilsaa ja saksaa. Sitten
vielä ylim. luokanvalvojan tunti. Klo 15.15 se loppui. Käänsimme (Iiro ja
minä) 2 engl. yliopp.kirj. ja klo 16.30 Iiro lähti. Klo 17.00-19.00 istuin 2 t.
Matti istui myös tunnin. Klo 19.30-20.00 tulin Lehtarilla. Jäin pois
(B&K):n tienhaarassa. Minua oli vastassa Eeva-Liisa, Tuija, Hanky Panky,
Jari ja Iiro. Klo 20.10-20.40 olin kotona. Savutiet tulivat meille kylään.
Kirkolla olivat ”vastaanottajieni” lisäksi Kaitsu ja Hannu. Klo 21.20-21.40 olin EEVA-LIISAN, istuin hänen vieressään,
Tuijan ja Hanky Pankyn sekä Iiron ja Paulan kanssa pikkuraksalla. Kävelin sitten koko ajan Liisan kanssa Upolle, 
jossa olimme klo 22.05. Lupasin tulla huomenna koulun jälkeen Luostariselle juttelemaan Eeva-Liisan kanssa 
elokuviin menosta. Klo 22.30 tulin kotiin. Klo on nyt 23.07. Kävin nukkumaan klo 23.35.

11. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.20 (Heräsin jo klo 6). Söin vispipuuroa ja klo 7 lähti muuten mamma pois junalle. Vilissä olimme 
koululla klo 7.35. Ensin oli engl. Sitten luistelua toisilla. Sitten suomea ja hissaa. Pääs. klo 12.15. Hain Ritvan työn 
kehystämöstä. Klo 12.55-13.25 tulin Lehtarilla kotiin. Klo 13.35 lähdin Luostariselle. Vein
äänilevyt mukanani. L:lla oli myös EEVA-LIISA ja Tuija. N. klo 14.15 lähdimme Haloselle.
Pojat tulivat ulos kun hain heidät. Yritimme saada Hanky Pankyä lähtemään illalla
elokuviin, mutta emme onnistuneet. Kävelin Eeva-Liisan kanssa Halosen tienhaarasta.
Klo 15.30 tulimme Upolle. Sovimme, että lähdemme KAHDESTAAN Lahteen elokuviin
klo 18.15 Lehtarissa. Klo on nyt 1.25 sunnuntaina, yöllä. Klo 16.30-17.20
olin töissä pihaa siivoamassa. Klo 17.35-17.50 olin saunassa, sitten söin.
Klo 18.15 menin pysäkille. Eeva-Liisakin tuli melk. heti. Menmme
Lehtarissa Lahteen Vesijärven pysäkille. Kävelimme Kuva-Palatsiin
[Rautatienkatu 13. Kuva Sauli Hirvonen ]. Ostimme molemm. liput ITSE
[Pekka, mokasit ]. Klo 19.00-22.10 siellä pyöri elokuva ”SOUND OF
MUSIC”. Eeva-Liisa nojasi lopussa olkapäähäni. Klo 22.10-22.45 tulimme
Lehtarissa valtatien pysäkille. Menin Eeva-Liisan kanssa heille. Muuten
hänen isänsä ja Heikki olivat heidän mökillä ja äitikin nukkui. Eeva-Liisa kävi kyllä
sanomassa hänelle, että olimme tulleet. Söimme keittiössä pullaa ja minä myös
maitoa. Klo 23.05 lähdimme. Kävelimme käsi kädessä pikkuraksalle. Siellä oli Hanky
Panky & Tuija sekä Iiro+Paula. He lähtivät samalla hetkellä. Klo 23.45-00.30 istuin
Eeva-Liisan kanssa pienessä kopissa. Käteni oli hänen olkapäällään ja päämme
nojasivat toisiinsa, mutta TOIVON, ETTÄ EEVA-LIISA EI LOUKKAANTUNUT, KOSKA EN
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USKALTANUT SUUDELLA. Klo 00.30 tulivat pikkuraksalle Lahdesta Arja+ Jari, Sepe ja Kaitsu. He jäivät sinne, vaikka
Sepe olisi halunnut Eeva-Liisan jäävän. Me (Liisa, Tuija, H P ja minä) lähdimme klo 00.35. Kävelin käsi kädessä 
Upolle. Olimme siellä klo 1. TEIN VÄHÄN TÖKERÖSTI, KOSKA EN EDES KYSELLYT E-L:lta huomisesta ulos tulosta. 
Klo 1.15 tulin kotiin. Äiti ja isä olivat tulleet Lahdesta. Klo on nyt 1.40. HYVÄ JUMALA, TOIVON ETTÄ EEVA-LIISA 
RAKASTAA MINUA NIIN KUIN MINÄ HÄNTÄ JA ETTÄ TÄMÄ SEIKKAILU EI PÄÄTTYISI NIIN KUIN TUIJAN KANSSA. 
TOIVON, ETTÄ ANNAT MINULLE ROHKEUTTA SUUDELLA HÄNTÄ. TOIVON, ETTÄ E-L ANTAA SIIHEN ”MERKIN”. 
TOIVON, ETTÄ E-L EI RAKASTA MUITA POIKIA (MUUTA POIKAA) EIKÄ HÄNTÄ MUU KUIN MINÄ. AMEN. Kävin 
nukkumaan klo 1.45.

12. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.15. Klo 11.20-11.35 olin syömässä. Lueskelin läksyjä hiljalleen ja klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 
on nyt 19.20 ja toivon, että E-L tulee tänän iltana ulos ja pysyy minulle uskollisena.. Klo 19.25 tuli lumipallo 
ikkunaani ja kun auk. oven, siellä oli pihassa Eeva-Liisa, Tuija ja Hanky Panky. Pyysin heitä sisälle, mutta he eivät 
tulleet, vaan sanoivat, että heillä oli vähän kiire. He varttuivat ulkona sillä aikaa kun join kahvia. Sitten tulin ulos. 
Poltin matkalla yhden tupakan. Halosen kohdalla vartuimme kun Hanky Panky kävi hakemassa yhden saksan 
kirjan Tuijalle. Sitten menimme kunnantalon pihan läpi Eurenille päin kunnes tavoitimme Arjan ja Jarin, Kaitsun, 
Hannun ja siinä oli myös Jäykän Raimo. Sieltä koulun kohdalta lähdimme (E-L ja minä käsi kädessä) ja Tuija ja 
Hanky Panky kävelemään Upolle. Menimme Luostariselle klo 20.40. Sanoin iltaa tyttöjen äidille ja isälle. Olimme 
sitten tyttöjen huoneessa. Istuessani E-L:n vieressä pyysin häntä tekemään punaisesta langasta
solmun vasemman käteni nimettömään [Tietysti tallessa ], jotta muistaisin keittää tänä iltana
kahvia, että nukkuisin. Klo 21.45 lähdin Hanky Pankyn kanssa luvattuani tulla hakemaan tyttöjä
klo 18.30. Menimme Hanky Pankyn kanssa kotiin. Tulin itse klo 22. Keitin kahvia ja klo on nyt
22.45. Muuten E-L kertoi valokuvia katsellessamme, että kisoissa tapaamamme AARNE oli ollut
ennen hänen poikakaverinsa. Toivottavasti E-L on unohtanut myös sen Juhan. Klo on nyt 00.20 kun lueskelin 
engl:a ja MINUN ON HIRVEÄSTI IKÄVÄ EEVA-LIISAA. Klo on nyt 2.03 ja käyn nukkumaan hävittyäni vedoissa 
[Radio Luxembougin lista -veikkaus ] Iirolle ja Sepelle molemm. 1 markan. Ei se mitään.

13. päivä (maanantai)
Klo on nyt 6.34. Nousin klo 6. Vilissä olimme klo 7.40 koululla. Ensin oli engl. koe. Sitten uspaa, ruokkis, hissaa ja 
trikan kokeiden palautus (Sain 9). Sitten pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.30 tulin Lehtarissa. Tulin kotona ylös klo 
14.45. Klo 15-17 nukuin ymmärrettävistä syistä. Kuuntelin sitten Pop-sävelen ja klo 18.25 lähdin Luostariselle. Klo 
18.40 lähdin sieltä E-L:n ja Tuijan kanssa. Kävimme Halosella. Kaikkosen Hannu tuli pyörällä kanssamme. 
Menimme Haloselle (ei Hannu). H P oli reväyttänyt voim.tunnilla rintalihaksensa ja ei siksi tullut mukaamme kun 
klo 19.10 lähdimme kirjastoon [kansakoululla ]. Matkalla sinne tuli mukaamme myös Salmisen Sepe. E-L näytti 
minulle sanoillaan, ettei pidä hänestä ja Sepekin kysyi E-L:lta: ”Ootkos sä suuttunnu minuun?” Kirjastossa oli myös
Veksi ja Jokke. Sieltä lähdettyämme. Tuija muuten ei ollut kirjastossa. Tapasimme vielä Hanky Pankyn. (B&K):n 
tienhaarasta saakka kävelin kahdestaan E-L:n kanssa. En kylläkään edes käsi kädessä. Minusta tuntuu aivan kuin 
välimme olisivat kylmenneet, mutta se johtui varmaan siitä, että olen aina vähän turhan mustasukkainen. E-L ei 
näyttänyt kovin aktiiviselta, mutta TOIVON, ETTÄ KAIKKI ON KUITENKIN HYVIN VÄLILLÄMME. Saatoin E-L:n ulko-
ovelle saakka. Lupasimme tulla ulos vasta lauantaina. Toivon, että siitä tulee ihana ilta. Klo 20 tulin kotiin. Söin ja 
tulin ylös klo 20.15. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Muuten matkalla Upolle kerroin omistavani päiväkirjan. TOIVON
VAIN ETTEMME (EEVA-LIISA JA MINÄ) MITENKÄÄN KYLLÄSTYISI TOISIIMME niin kuin Oksasen Sepelle on käynyt.
Muuten minusta tuntuu, että Eeva-Liisa rakastui minuun ainakin 23.2. koska pyysi minulta, että lähtisin hänen 
kanssaan ksoihin. AMOR VINCIT OMNIA on hyvä lause niin kauan kun rakkautta vielä on. Tuntuu niin kuin voisin 
kirjoittaa tässä vaikka kuinka kauan, näin illalla haluaisin kauheasti olla kahdestaan E-L:n kanssa ja toivon, että 
myös E-L haluaisi. Klo on nyt 21.52. Kävin nukkumaan klo 22.50.

http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Nastolan_kirjasto


14. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös juuri äsken, klo on nyt 6.40 ja PELKÄÄN, ETTEI EEVA-LIISA ENÄÄ 
PIDÄ MINUSTA. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli hissaa, sitten ruotsia, 2 t uimista ja ruokkis, aljaa ja engl. 
tunnilla rainoja. Pääs klo 14.15. Klo 14.30-14.55 tulin Iiron kanssa kotkalaisessa. Tulin ylös klo 15.20. Tein vähän 
läksyjä etukäteen ja klo 17.30-19.30 nukuin. Klo 19.30-19.40 olin syömässä. Klo on nyt 19.47 ja alan lukea ruotsin 
yliopp. kirj. varten, jotka on huomenna. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 21.40.

15. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 7.55. Luin ruotsia ja
klo on nyt 10.40. Klo 11.10-11.40 tulin Iiron ja Speden kansssa Lehtarilla
Lahteen. Söin ja klo 12.00-14.40 olin yliopp.kirj:ssa. Klo 15.00-15.25 tulin
Iiron kanssa Vilissä. Siinä tuli myös EEVA-LIISA ja Tuija, mutta he jäivät
eteen istumaan. E-L kyllä hymyili, mutta pysäkillä jutellessamme hän ei
puhunut mitään seur. tapaamisesta tms. No, enhän minäkään.
Lähtiessään tietä ylitt. katseemme kyllä kohtasivat, mutta pelkäänpä silti,
en voi sille mitään. Lauantainahan sen näkee. Muuen 14.1. SUUTELIN
EEVA-LIISAA häntä kuitenkaan silloin rakastamatta
[Pullonpyöritysleikissämme. Lue. ]. Klo 18.15-19.05 olin alhaalla. Klo
21.15-21.35 olin taas alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

16. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.30. Join kahvia ja uudessa Vilissä menimme koululle klo
7.40. Ensin oli kemiaa, aljaa, saksaa, uspaa, ruokkis, ruotsia ja suomen
tunnilla aineiden palautus (Sain 7 ½). Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-15.25
tulin Iiron, Jussin ja Hannun kanssa Vilissä. Tulin ylös klo 15.40 juotuani
kahvia. Klo 18.55-19.10 olin syömässä. Klo on nyt 19.22 ja OH, I MISS
HER SO. Klo 21.00-21.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.

17. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Pesin tukkani ja klo 7.40 olimme Vilissä koululla. Ensin oli aljan koe,
sitten engl., kemiaa, ruokkis, pilsaa ja klo 13.30-14.10 siivosin Suonion Pertin [Kuva ]
kanssa koulun pihaa. Klo 14.20-14.45 tulin Rajalassa. Tulin ylös klo 15. Klo 16.20-
16.35 vein pyörällä Kuivamaidolle tavaraa. Klo 16.40-18.00 nukuin.  Klo 18.15-18.30
olin alhaalla ja myös 21.15-21.35. klo 24 kävin nukkumaan luettuani huomisia
hissan kokeita varten.

18. päivä (lauantai)
Klo on nyt 16.12. Klo 15.55 näin EEVA-LIISAN.
Klo 5.55 nousin. Join kahvia ja klo 7.40 olimme Vilissä koululla. Ensin oli engl. Sitten voim.tunti lomaa, koska 
opettajamme Pulkkasen isä oli kuollut. Sitten oli suomea ja historian koe. Iiro raappasi viim. tunnin. Klo 12.15  
pääs. Klo 12.30-12.55 tulin Vilissä. Klo 14.50-15.10 hain Kauppapalvelusta kermaa. Klo 15.30-16.10 olin siis 
jakamassa tavaroita Upolla. Kun, minusta tuntuu, että hän oli nähnyt minut jo kaukaa ja ihmettelin miksi minun 
täytyi ensin sanoa terve, hän näytti masentuneelta. Hän hymyili vain sekunnin ja painoi sitten katseensa alas. Isäni
oli paikalla, mutta ei sen olisi pitänyt vaikuttaa. Kun katsoin häntä uudestaan, hän ei edes näyttänyt olevan 
huomaavinaan minua. Hänellä oli tänään 2-3 tunnit ratkaisevat (hänellä ehdoista ratkaisevat) matikan kokeet. 
Ehkä ne olivat menneet huonosti. Jos hän tulee tänään ulos, haluaisin, että hän tulee minun vuokseni, sillä 
enhalua kolmatta kertaa kokea sitä hetkeä, jolloin TYTTÖ SANOO SUORASTI, EI KÄY. PELKÄÄN KYLLÄ HIRVEÄSTI. 
Hän oli aivan sen näköinen kuin… niin. Klo 17.00-17.30 lämmitin saunaa ja klo 18.45-19.15 olin saunassa Matin 



kanssa. Klo 19.30 tulivat Jokelan Liisa ja Sauli. Klo on nyt 19.48 ja odotan sellaista ihmettä, että Eeva-Liisa. Tuija ja 
H P tulisivat hakemaan minua. Klo on nyt 20 ja näen joukon tulevan mäkeä. Hyvä Jumala, kiitos Sinulle, jos siellä 
on myös E-L ja hän rakastaa minua. Klo on nyt 20.05 ja ne neljä henkilöä katosivat kummasti (ehkä menivät 
Peltoselle tai Tukialle tai eteenpäin), mutta he eivät olleet taitaneetkaan olla kavereita. Klo 20.50-21.00 olin 
syömässä. Klo 21.10 lähdin ulos. Kirkolla tapasin Ollin ja pari muuta. Loukkasin nilkkani (venäytin) heitä kiinni 
juostessa. Niin, klo on nyt 00.10. Sain heiltä tietää, että Eurenilla oli Eeva-Liisa, Sepe (epäilin jo pahaa), Tuija & 
Hanky Panky, Veksi ja Jokke. Iiro+Paula, Arja ja Jari olivat Kaikkosella. Huomasin heti Eurenilla, että E-L EI ENÄÄ 
VÄLITTÄNYT MINUSTA, vaan OLI SEPEN KANSSA. Olin muuten Eurenilla klo 21.35-22.00, jolloin lähdimme. 
Kävelin Tuijan ja Hanky Pankyn kanssa. Pikkuraksalla E-L ja Sepe rakastelivat ja minua keljutti. Sepe on kyllä aika 
rohkea poika, mutta minä sen sijaan en uskaltanut tehdä mitään, kun olin E-L:n kanssa. Minusta turhanpäiväinen 
hakkailu on kyllä ihan turhaa, mutta E-L kai pitää siitä. Hän varmaan ajatteli minusta: Miksei toi tee mitään ja 
kyllästyi yksitoikkoisuuteeni. Klo on nyt 00.17 ja minua kyllä taas vähän vituttaa. Miksi seikkailuni ovat kauhean 
lyhytaikaisia. Kävin nukkumaan klo 00.20.

19. (sunnuntai)
Klo on nyt 8.18. Nousin klo 7.50 ja join alhaalla kahvia ja kun muistelen
eilisiltaista, on ehkä [hyvä ], että juttu päättyi niin pian. Löydän kyllä uuden. Klo
8.30 lähdimme Jokelien [Jokeloiden ] kanssa (ei Matti) Launeen kirkkoon. Klo
9.30 siellä alkoi Kari Savutien pojan ristiäiset (nimeksi Mika Juhani). Olimme
kahvilla Karin [ja Riitan ] uudessa asunnossa (ei enää Anttilanmäellä). Sitten olin
Savutiellä. Siellä söimme. Klo 14 tulimme kotiin. Klo 18.40-19.25 olin ulkona. Ensin hain Iirolta
mikin. Pihassa oli myös Jari, Arja ja Rape. Sitten hain Hanky Pankyn. Tulin kotiin, kuten sanottu klo
19.25. Äänitin TV:stä Spencer Davis Groupia ja klo 20.10 lähdin ulos. Hain Oksasen Sepon, vartuin
siellä, kun hän joi teetä. Sitten vein mikin Mahkoselle. Siten kävin Sepon kanssa supissa. Siellä oli
Iiro ja Paula. Kunnantalon pihassa oli L:n tytöt, Halosen pojat, Lasila [kuva, omist. Riitta
Koskelainen ], Veksi. Klo 21.10 Sepe lähti pois. Sitä ennen lähtivät jo Lasila, Jari ja Arja. Kun
menimme pikkuraksalle, tuli sinne joku ukko ajamaan meidät
pois. En ollut oikeastaan kiinnostunut E-L:sta, mutta hän oli
paljon mukavampi kuin eilen ja jutteli jo minulle. Jari ja Arja
tulivat pian sen jälk. paikalle Iiron ja Paulan kanssa. Kävelimme
Upolle kaikki. Tulin kotiin klo 22.15 Keitin kahvia ja tulin ylös klo
22.35. Klo on nyt 1.03. Top Twenty olikin nyt tavallista aik. (klo
24.00-1.00) ja klo 1.05 kävin nukkumaan.

20. päivä (maanantai)
Nousin klo 6. Alhaalla olin klo 6.10-6.30. Vili vei meidät koululle
klo 7.40. Ensin oli engl. kokeiden palautus (Sain 6+), sitten oli
ruotsia, uspaa, ruokkis ja klo 12.00-14.30 kirj. engl. yliopp.kirj. Klo
15.00-15.25 tulin Vilissä käytäni ostamassa ”Kevätturistin”
[Suomen Kulkuneuvot ]. Iiro tuli meille ja klo 15.50 hän lähti. Klo
16.25-16.30 hakiessani tieltä Lehtarista Peltolan
leipiä, tuli samassa autossa saksan ylppäreistä
Hanky Panky ja Lasila. Klo 18.15-19.30 olin alhaalla.
Muuten nilkkani on (hirmun) kipeä vieläkin. Klo
20.00-20.10 kävivät Hanky Panky, Jari ja Sepe
meillä. Sepe lainasi minulta 5 mk. Klo 20.30 Iiro ja
Paula olivat kaupan pihassa. Juttelin. Klo 21.15-
22.40 olin alhaalla. Kävin sitten heti nukkumaan.

https://www.lahdenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/launeen-kirkko


21. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Join kahvia ja Vili joutui odottamaan minua, koska juoksin. Olimme koululla klo 7.35. Ensin oli 
historian kokeiden palautus (Sain 9+), sitten ruotsia, 2 t uimista ja sitten ruokkis ja aljan kokeiden palautus (Sain 7
½). Pääs. klo 13.30. Klo 14.00-14.30 tulin Lehtarissa. Klo 15.10-15.50 nukuin. Klo 18.00-18.30 olin alhaalla. Klo 20 
lähdin ulos. Kirkolla oli Halosen pojat, Arja, Hannu ja Kaitsu. Klo 21.15 tulin kotiin. Kävin nukkumaan klo 21.50.

22. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Vili vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli saksaa, 2 t piirustusta, II:lla
tunnilla kävimme taidenäyttelysssä.. Klo 12.00-14.20 kirj.
matematiikan yliopp.kirj. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Join
kahvia ja tulin ylös klo 15.30. Klo 18.15-19.00
olin alhaalla syömässä. Klo 20 lähdin ulos.
Kirkolla oli kaikki kaverit (melkein), myös L:n
tytöt. Klo 21.10 E-L ja Jokke lähtivät. Jäin
Tuijan ja Hanky Pankyn kanssa ja klo 22.15 lähdimme. Klo 22.45
tulin kotiin. Kävin nukkumaan klo 23.05.
23. päivä (torstai)
Nousin klo 9.45. Klo 10.15-11.00 jaoin isän kanssa Upolla tavaraa.
Kävin myös Luostarisella. Siellä tyttöjen isä sanoi tultuani: ”Tytöt,
poika tuli.” E-L tuli heti paikalle ja tuli auttamaan tavaroiden
purkamisessa. Kotona olin ylhäällä. Nukuin ja kuuntelin radiosta
jymy-yllätysselostuksia. Suomi voitti Tsekkoslovakian jääkiekon
MM-kisoissa. Klo 18.10 tulivat Savutie Kari, Riitta ja Mika meille.
Klo 18.15-19.10 olin alhaalla. Klo 19.15 tuli Hanky Panky ja Iiro
meille. Muut, mm. Luostarisen tytöt odottivat tiellä. En voinut
lähteä, koska meillä oli sauna. Klo 20.20 lähdin. Kari ja Riitta
lähtivät juuri silloin saunaan. Menin suoraan Eurenille. Siellä oli E-
L, Tuija, Margit, Arja, Halosen pojat, Iiro, Sepe, Veksi ja Kaitsu. Klo
21.30 lähdimme Eurenilta. Menin (B&K):n tienhaarasta saakka E-L:n kanssa kahdestaan, muta en rakastanut sillä 
hetkellä häntä, mutta jos hän alkaa taas pitää minusta, toivon, että minun käy samoin. Klo 22.15 tulin kotiin. Klo 
22.20-22.45 oli saunassa. Klo 23.15. Kävin nukkumaan.

24. päivä (pitkäperjantai)
Nousin klo 7.45. Klo 7.50-8.05 olin kahvilla. Klo on nyt 9.10 ja muuten Luostarisen tytöt ovat Kuopiossa, tulevat 
maan:na. Muut paitsi minä taas olivat Hollolaan lähdessä. Klo 9.25 muut lähtivät. Klo 11.10 lähdin kirkolle. Sitä 
ennen join 5 I-olut pulloa. Olin vähän sekaisin kun tapasin Jarin kirkolla. Menimme meille. Meillä join vielä 2 
pulloa ja poltin tupakkaa. Yhteen aikaan olin aivan sekaisin [Nuoruus ja hulluus ]. Klo 15 Jari lähti. Äiti, isä, Matti ja
Anne olivat juuri tulleet Hollolasta. Nukuin sitten klo 17 saakka. Klo on nyt 17.17. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. 
Join sitten kahvia klo 19 maissa. Klo 19.40 lähdin pakkasessa kävellen kirkolle. Siellä oli Halosen pojat ja Arja. 
Menimme Eurenille. Siellä oli muut (Sepe ym., mutta ei tietysti L:n tyttöjä eikä Kaikkosen lapsia). Klo 21.10 
lähdimme sieltä. Katselin kun muut laski harjulla rattikelkalla mäkeä ja tulin kotiin klo 22.20. Kävin nukkumaan klo
22.35.

25. päivä (lauantai)
EEVA-LIISA TÄYTTÄÄ TÄNÄÄN 18 VUOTTA. Nousin klo 8.40. Klo 9.00-9.40 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa. 
Loikoilin ja klo 13.55-14.10 hain kermaa Kauppapalvelusta. Sitten jaoin isän kanssa Upolle tavaraa ja klo 14.55 



tulin kotiin. Kävin suihkussa ja kuuntelin Kaleidoskooppia. Klo 16 laitoin saunan lämpiämään. Klo 18.30 soitti Iiro 
ja sanoi ettei Hanky Panky tulekaan tänään meille. Klo 20 äiti ja isä lähtivät Viitaselle. Klo 20.30-21.10 olin alhaalla.
Klo on nyt 23.12 ja minun täytyy tunnustaa, että rakastan sittenkin vielä E-Liisaa. Kävin nukkumaan klo 23.15.

26. päivä (sunnuntai, I pääsiäispäivä)
Nousin klo 10.10. Klo 10.40-10.50 olin kahvilla. Puuhasin kaikenlaista ja klo 13 maissa aloin laittaa sähköjunaa. 
Pian tulivat Alhaset. Söin ja klo 16 olin korjannut junan pois kun Alhaset olivat lähteneet. Klo 16.25 tuli TV:stä 
Beatlesien laulama ”I FEEL FINE”. Tulin ylös klo 17.10. Klo on nyt 1 yöllä. - Niin, klo 19.30 lähdin ulos. Juttelin Iiron 
kanssa. Sitten menin Haloselle. Lähdin n. klo 20 Hanky Pankyn kanssa ulos. Tapasimme pian Railin, Margitin, Jarin,
Sepen, Seijan ja sitä ennen Laitisen Tuulan ja Joken. Klo 21.35 tulin kotiin Iiron saattamana käytyäni ensin 
Mahkosella. Tulin ylös klo 22.45. Kävin nukkumaan klo 1.05.

27.3. (maanantai, II pääsiäispäivä)
Nousin klo 9.50. Klo 10.00-10.10 olin kahvilla. Koetin lueskella läksyjä klo 12 ”ympärillä”. Iiro ja Jari kävivät meillä. 
Iltapäivällä äiti, isä ja Anne kävivät Rämöllä kylässä. Klo 19.30 lähdin ulos. Kirkolla tapasin Luostarisen tytöt, Hanky
Pankyn, Sepen ym. Vähän ennen klo 20 lähdimme Eurenille. Hanky Pankyllä oli matkalla ja siellä masennustila ; se 
mahdollisesti johtui siitä [että ] puolet  Eurenin matkasta kävelin Tuijan kanssa, koska hän halusi niin. E-L tuli 
aluksi Sepen kanssa. Vähän ennen Eurenia joku kundi ajoi mopolla Joken päälle, kaatui siinä rytäkässä muitakin. 
Eurenilta lähdimme klo 21. Aluksi E-L meni Sepen kanssa, mutta kansakoulun kohdalla saimme heidät kiinni, 
koska Sepe ja Kaitsu olivat jostakin syystä menneet puuhun. Sen jälk. kävelin paljon E-L:n kanssa. Kysyin häneltä: 
”Kuinkas syntymäpäivä meni?” Hän ilahtui ja sanoi, että olin ainoa, joka oli muistanut hänen syntymäpäivänsä. En 
tiedä… mutta kun katsoin E-L:aa, hän hymyili minulle ja Sepelle hän sanoi, etei välittänyt ainakaan silloin hänen 
seurastaan. Jos E-L on TAAS rakastunut minuun, toivon, että minun käy samoin, kyllä minä jo nytkin vähän 
rakastankin. Upolla olin n. 15 min muiden kanssa ja lupasin tulla Luostariselle klo 14 kuten Tuija oli ehdottanut. 
Klo 22.05 tulin kotiin. Kävin nukkumaan klo 23.05. Kävinkin nukkumaan vasta klo 00.05 kuunneltuani isän kanssa 
radiosta kuinka Neuvostoliitto löi Kanadan MM.jääkiekossa 2-1.

28. päivä (tiistai)
Nousin klo 9. Klo 9.10-9.30 olin alhaalla syömässä. Sepeä muuten eilen keljutti silminähtävästi ; kai se ettei E-L 
pitänyt silloin hänestä. Klo 10.40-11.05 menin Lehtarilla isän toimeksiannosta Lahteen ja kävin tilitoimisto 
Merkurissa. Klo 11.15-11.40 tulin samalla autolla tak. Klo 12.20-13.00 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa. Klo 13.30-
13.45 olin saunalla pesulla. Klo 14 lähdin Luostariselle. Tytöt olivat kahdestaan kotona. Klo 14.25 tulivat Sepe ja 
Hanky Panky. Joimme kahvia ja sitten Sepe lähti n. klo 15. Juttelin E-L:n kanssa yliopp.kirj. ym. ja klo 15.45 maissa 
tuli Sepe tak. Klo 16.10 lähdimme ulos. Pihassa oli myös Iiro. Iiro meni kotiinsa ja me Halosen ja Alirannan kaupan
kautta Turranlammelle [Ks. v. 1964 kartta ]. Olimme siellä klo 17.35. Pojat joivat B-olutta ja söivät makkaraa ja 
yritt. polttaa nuotiota. Klo 18.30 lähdimme. Kävelin E-L:n perässä. Sepe ja Hanky Panky leikkivät känniläistä koko 
matkan ja kun Sepe ja Hanky Panky KOP:n luona lähtivät eri suuntiin, E-L sanoi, hyvä että lähtivät ettei tarvitse 
kuunnella Sepen juttuja. Kävelin
tyttöjen kanssa melk. pihaan saakka ja
klo 19.30 tulin kotiin. Tuija ei oikein
pitänyt siitä, että minä en luvannut
tulla enää ulos. Klo 20.40-20.50 olin
syömässä. Muuten ei E-L varmaan
minusta pidä, tai ei hän uskalla
näyttää sitä, koska minäkään en ole
osoittanut mitään siihen viittaavaa
[Voi ne nuoret ]. Kyllä hän enemmän
pitää Sepestä ja onhan hänellä se

https://www.youtube.com/watch?v=WrAV5EVI4tU


Juha, jonka valokuva oli kai hänen pöydällään. Klo on nyt 21.05 ja kuulin radiosta, että graafisen alan lakko on nyt
päättynyt ja kolmen viikon tauon jälkeen lehdetkin ilmestyvät taas. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin 
nukkumaan klo 21.45.

29. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Juoksin taas Viliin ja koululla olimme klo 7.40. Ensin oli 
saksaa, 2 t piirustusta, ruokkis ja klo 12.00-14.20 kirj. yliopp.ainetta. Klo 14.30-14.50 tulin kotkalaisessa. Tulin ylös. 
Klo on nyt 16.02. Klo 16.45-17.05 vein Upolle tavaraa. Siellä kysyin isältä oliko viemistä lisää. Ja olihan sitä. Pääsin 
Luostariselle. Hessu avasi oven ja keittiössä oli rva ja hra. Pois lähtiessäni tuli E-L hymyillen paikalle. Hän kysyi 
mistä kirj. Sanoin sen (nimitt. ”Pienet valtiot maailmanpolitiikassa”). E-L kirjoitti jostain museoaiheesta ”Museo 
entisaikojen kuvastimena”. Lupasin tulla ulos torstaina (hän
myös). Minusta tuntuu, että rva ja hra eivät oikein pitäneet
jutteluistamme. Kuinkahan E-L. Tuijaa ei näkynyt. Kerroin
myös Liisalle (kuten Tuija häntä kutsuu) hänen kysyttyään
matikan kirj, että meidän luokalta oli 7 päässyt läpi minä
mukaan lukien. Iiro oli tullut E-L.n kanssa klo 15 Vilissä. Klo
18.15-18.35 olin kahvilla. Klo 20.45-21.35 olin alhaalla. Siellä
oli myös hra [Esko ] Mahkonen, joka myi meille matkaradion,
joka on kyllä enemmän autoradio (Sony, japanilainen). Kävin
nukkumaan klo 23.15.

30. päivä (torstai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Juoksin taas Viliin ja klo 7.40 olimme koululla. Ensin oli 
kemiaa, sitten aljaa, saksaa, uspaa, ruokkis, ruotsin yliopp.kirj. palautus. Vain Rautakosken Leena ja Ahosen Pasi 
olivat päässeet läpi ; muuten uudessa asteikossa (1 numero = 20 pist.) sain 5- (104 pist.). Sitten oli suomea, jolta 
Iiro ym. luistivat, koska meillä on yks’ suomen tunti pidetty liikaa. Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä 
Baskin Jussin ja E-L:n kanssa. Pysäkillä juttelimme vielä. Huomenna on E-L lyhyen engl. kielen yliopp.kirj. Minulla 
saksan koe, mutta lupasin silti tulla ulos n. klo 20. Keitin kahvia ja tulin ylös klo 16.05. Klo 18.15-18.30 olin 
alhaalla, sitten söin ja vähän ennen klo 19 muut paitsi Matti ja minä lähtivät Mahkoselle. Klo 19.55 lähdin ulos. 
Kävelin Hildenin Riitan kanssa kirkolle, hän meni Kalleen. Invan edessä oli Eeva-Liisa, Tuija ja Sepe. Pian lähdin 
Haloselle Tuijan kanssa. Se kesti n. 15 min. Saimme Hanky Pankyn ja Jarin mukaamme. Toin muuten E-L:lle engl. 
ylppärin. Hän lähettää sen tädilleen. Klo 21 lähdin kävelemään E-L:n kanssa pois. Muut seurasivat. Myös Olli ja 
Kaitsu. Kävelin Upolle saakka E-L:n kanssa ja siellä ollessamme kahden, Kaitsu tuli ja jutteli jotain suutelemisesta. 
Hymähdimme sillä en ollut ottanut E-L:aa edes kädestä. Muuten olin hyvissä väleissä (hyvin) E-L:n kanssa, mutta 
Sepe tuli taas paikalle ja rutisteli E-L:aa miten tahtoi, eikä E-L kehdannut sanoa: mene pois tai sitten, ehkä hän piti
siitä. Who knows. Klo 21.20 olimme muuten Upolla. Iiro oli myös. Klo 21.40 tytöt lähtivät. Ensin Tuija ja sitten E-L 
juosten, hän vain vilkaisi (ei minua oikeastaan) ja huusi kuten tavall. ”Heido”. Minua keljuttaa vähän tuo Sepen 
epäkohteliaisuus minua kohtaan. Toivottavasti E-L edell. pitää minusta, vaikka olen ujo, mutta uskon, että uskallan
kyllä suudella häntä, jos hän selvästi osoittaa että rakastaa minua. Toivottavasti se tapahtuu pian tai (pelkään taas,
toivottavasti turhaan) tai sitten hän hylkää minut ujouteni vuoksi. Olin kotona klo 22. Klo on nyt 22.27 ja 
huomenna on saksan koe enkä ole edes aukaissut kirjaa. Klo on nyt 1.07 ja käyn nukkumaan . Äiti, isä ja Anne 
tulivat muuten n. klo 23.

31. päivä (perjantai)
[Lehdet alkoivat ilmestyä ]
Klo on nyt 6.34. Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Iiro ei 
tullut kouluun. Ensin oli aljaa, sitten ylppäreiden palautus [pitkä matematiikka ](Sain a:n ; minulla oli 20 pist.). 
Sitten saimme engl. ylppärit (Sain 5:sen yli a:n). Sitten oli kemiaa, ruokkis, manttutunti lomaa ja saksan koe. Klo 



14.30 pääs. Klo 15.00-
15.25 tulin Vilissä Hannun
ja E-L:n kanssa. E-L ei tule
ulos tänään, koska hänellä
on huomenna matikan
koe, mutta hän sanoi, että
lauantaina tapaamme. Klo
on nyt 16.03. Klo 16.05-
16.30 nukuin. Sitten olin
kaakaolla. Klo 18.45 tulin
ylös. Klo 19.30 tuli Eino-
setä [Savutie ] meille. Klo
20.15-20.30 juoksentelin
ulkona, sitten kävin
saunalla ja tulin ylös klo
20.45. Klo 21.15-21.35 olin
alhaalla. Sitten renkkasin Sony matkaradiota [tämä malli, sen sai autosta sisälle helposti,
kahvasta vedettiin ulos telineestä, ks. kuva ] ja löysin sieltä hyviä asemia. Klo 22.45 lopetin sen.
Klo 23.20 kävin nukkumaan.

Huhtikuu

7. huhtikuuta –Kuuden päivän sota: Israelin hävittäjät ampuivat alas seitsemän Syyrian MIG-
21:a.

•8. huhtikuuta   – Euroviisut järjestettiin Wienissä. Iso-Britannian edustaja Sandie Shaw voitti kappaleella "Puppet on a
String".
•9. huhtikuuta   – Boeing 737-matkustajalentokoneen ensilento tapahtui.
•11. huhtikuuta   – Rikoslain uudistaminen uskontorikosten osalta lykättiin 77 kansanedustajan voimin seuraavien 
eduskuntavaalien yli.
•13. huhtikuuta   – Presidentti Urho Kekkonen suostui virallisesti ehdokkaaksi vuoden 1968 presidentinvaaleihin.
•15. huhtikuuta   – Suuria mielenosoituksia Vietnamin sotaa vastaan New Yorkissa ja San Franciscossa.
•16. huhtikuuta   – Kokoomus valitsi puoluekokouksessaan Tampereella Kansallis-Osake-Pankin pääjohtajan Matti 

Virkkusen presidenttiehdokkaakseen vuoden 1968 vaaleihin.
•19. huhtikuuta   – Hiihtäjä ja maanviljelijä Heikki Hasu nousi varasijalta Keskustapuolueen kansanedustajaksi Marja 

Lahden kuoltua.
•21. huhtikuuta   – Georgios Papadopoulosin johtama ”everstijuntta” kaappasi vallan Kreikassa.
•24. huhtikuuta   – Kosmonautti Vladimir Komarov lähti Sojuz 1 -lennolle, hän kuoli laskeutumisen aikana.
•27. huhtikuuta   – Montrealin maailmannäyttely Expo 67 avattiin.
•29. huhtikuuta   – Fidel Castro ilmoitti, että kaikki aineeton omaisuus kuuluu valtiolle ja että Kuuba aikoo kääntää ja 
julkaista teknistä kirjallisuutta ilman korvauksia.
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1. päivä (lauantai, aprillipäivä)
Nousin klo 6.10 herättyäni klo 6. Alhaalla join kahvia ym.
Klo 6.25 tulin ylös. Vilissä menimme koululle klo 7.40.
Ensin oli engl. Sitten voimist., suomea, hissaa ja klo 12.15
pääs. Klo 12.30-12.55 tulin Vilissä. Kotona klo 14.00-16.00
nukuin. Klo 17.05 lähdin kahville. Klo 17.15-17.45 olin
saunalla. Klo 18.15-18.30 katsoin uutiset. Klo on nyt 19.19
– klo on nyt 00.28 sunnuntaina ja olen sekä onnellinen
että surullinen. Klo 19.45-20.10 olin saunassa. Sitten söin.
Kun äiti, isä ja Anne lähtivät Moijaselle klo 20.50, lähdin
ulos. Menin kirkon kautta Eurenille, missä olin klo 21.15.
Siellä oli E-L, Tuija, Hanky Panky, Lasilan Raimo, niin, ja
Arja & Jari, Margit ja Jokke. Sepe oli Lahdessa. Klo 22
lähdimme valtatien kautta meille, missa olimme klo 22.30.
Matti oli yksin kotona. Ylhäällä kuuntelimme mankkaa ja
10 min tupakoidessamme istuin kaupan katon harjalla E-
L:n, Tuijan ja H P:n
kanssa. Istuin E-L:n
vieressä: Hyvin lähellä.
[Huoneeni parvekkeen
kautta menimme, ks.
kuva ] [jatkuu
uutissivujen jälkeen ]











Sen jälk. tultuamme huoneeseeni klo 23.15 maissa, Jari pyysi minua hakemaan tupakkaa. Hän antoi 2.07 ja sillä 
sai Marlboroa askin [3,52 € v. 2020 ]. Lähtiessäni EEVA-LIISA PYYSI SAADA TULLA MUKAAN. NO TIETYSTI. Hän 
käveli perässäni kun otin askin ja vein rahat kassaan. Hän seurasi koko ajan ja kun sanoin: ”Selvä”, menimme 
takaisin. Ylhäällä huomasin miksi E-L oli pyytänyt saada tulla mukaan. Hän halusi olla kanssani kahden, mutta 
MINÄ! PILASIN HÄNEN JA MINUN TILAISUUTENI. En alkanut hyväillä häntä, vaikka hän varmaan odotti sitä. 
Toivon, ettei hän koukkaantunut saamattomuuteni vuoksi. Toivon, että seuraavalla kerralla uskallan. Toivon, että 
Jumala antaa minulle sitten rohkeutta. Klo 23.30 lähdimme. Raimo meni kotiin ja Arja+Jari jäivät huoneeseeni. 
Margit meni myös kotiin. En vieläkään uskaltanut hyväillä häntä, en edes ottanut kaulasta kiinni. NÄYTTI KYLLÄ 
SILTÄ TÄSSÄ VAIHEESSA, ETTÄ HÄN RAKASTAA MINUA, sillä Eurenilta tullessamme hän jutteli siitä Juhastakin, 
että hän on kauhean mukava poika, mutta jos hän todella rakastaa häntä, en usko, että hän olisi kertonut hänestä
mitään. Siis. TOIVON AINAKIN NYT ETTÄ YSTÄVYYTEMME VAHVISTUISI. Sovimme, että tulen Luostariselle klo 
11.10 huomenna jos on kaunis ilma ja haemme H P:n ja menemme jäälle. Klo 24 tytöt menivät kotiin. Klo 00.15 
tulin kotiin. Klo on nyt 00.45 JA MINUA SILTI PELOTTAA, SILLÄ PELKÄÄN, ETTÄ E-L LOPETTAA SUHTEEMME ELLEN
PYSTY MIHINKÄÄN, mutta se ei kyllä olisi todellista RAKKAUTTA, jos hän niin tekisi. Klo 00.50 kävin nukkumaan.

2. päivä (sunnuntai)
[Aika tyyristä, 17 €/min v. 2020 ]
Nousin klo 9.30 Alhaalla join kahvia ja klo 11 lähdin Luostariselle.
Näin Sepen pihassa. Klo 11.20 lähdimme Luostariselta. Hain Joken
ja Hanky Pankyn, Jari tuli myös. Menimme jäätä myöten
Luomaniemeen, missä olimme n. klo 12.30 maissa. Istuin koko ajan
E-L:n vieressä Luomaniemen saunarakennuksen katolla. Klo 14.15
lähdimme pois kun aurinko alkoi mennä pilveen. Matkalla Upolle
näimme (E-L, Tuija, Jokke ja minä) Hildenin Riitan. Jokke meni
kotiin ja sitten näimme Arjan, Sepen ja Iiron Mahkosella. Sitten
näimme Jäykän ”Rapen”. Klo 15.05 tulin kotiin. Klo 15.50-16.00 olin
syömässä. Vähän ennen oli Mahkosen Esko tullut meille. Tein
läksyjä ja klo 17.45-18.15 olin Annen kanssa pyörällä ajelemassa.
Klo 18.30 tulin ylös. Klo on nyt 19.37 ja lähden ulos. Hra Mahkonen on vielä meillä. Klo on nyt 22.35 ja niin, 
kirkolla tapasin L:n tytöt, Jarin, Veijon ja jonkun Tuulan 4-talosta Upolta. Hanky Panky tuli klo 20. Kävin sillä aikaa 
Invassa Halosen poikien kanssa kun E-L, Tuula ja joku muu tyttö lähtivät kävellen Eurenille. Saimme heidät kiinni 
vasta siellä. En muuten ollut siihen mennessä ollut baarissa E-L:n kanssa ollenkaan. Hän istuikin eri pöydässä, 
missä oli mm. Sepe. Klo 21.00 lähtivät E-L, Sepe ja Tuula. Silloin kysyin E-L:lta: ”Jokos te lähdette?” Hän sanoi: ”Jo.”
TEIN SITTEN TYHMÄSTI. EN LÄHTENYT MUKAAN. Se johtui Sepen läsnäolosta. E-L katsoi vähän haikeasti. Me 
muut menimme kirkon kautta, mutta koska Tuija jäi Hanky Pankyn kanssa kirkolle, en voinut Tuijallekaan sanoa 
terveisiä minulta E-L:lle. Tulin kotiin klo 21.55. Isä tuli heti luokseni ja sanoi, että joku NAINEN OLI SOITTANUT 20 
MIN SITTEN. OLIN MELK. VARMA JA OLEN VIELÄKIN, ETTÄ SE OLI EEVA-LIISA. Alhaalla äiti sanoi isän sanoneen, 
että se oli aivan naisen ääni, mutta kuka muukaan se olisi voinut olla kuin E-L. Klo 22.30 tulin ylös keitettyäni, 
kuten tavallisesti sunnuntaisin, kahvia termospulloon. HYVÄ JUMALA, SUO ETTÄ EEVA-LIISA RAKASTAA MINUA 
YHTÄ PALJON KUIN MINÄ HÄNTÄ. Toivon, että hän ei loukkaantunut vaikka TEIN NIIN TYHMÄSTI, ETTÄ EN 
LÄHTENYT MUKAAN [Pelkuri mikä pelkuri ]. - Klo on nyt 22.58 ja nyt minulla olisi hirveästi puhutavaa E-L:lle. Hän 
muuten pitää kovasti seuraavasta levystä THERE’S A KIND OF HUSH (HERMANNI) ja MONKEES-yhtyeen ON THE 
DAY WE’LL FALL IN LOVE. Toivon, että Jumala antaa E-L:lle varmuuden siitä, että edell. rakastan häntä. Klo on nyt 
1.05 kun käyn nukkumaan.

https://www.youtube.com/watch?v=mnYULo9tTY4
https://www.youtube.com/watch?v=mnYULo9tTY4
https://www.youtube.com/watch?v=WBRSBgc2htI


3. päivä (maanantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.35.
Klo on nyt 6.39 ja PELKÄÄN –
TIEDÄT KYLLÄ MITÄ. Vilillä
olimme koululla klo 7.35. Iiro
ei tullut vieläkään kouluun.
Ensin oli engl., sitten ruotsia,
uspan koe, ruokkis, hissaa,
jommaa, saksaa ja klo 14.30
pääs. Klo 14.40-15.05 tulin
Jussin kanssa Kossilassa. Tein
läksyjä ja klo 19.50 lähdin
ulos. Kirkolla ei ollut L:n
tyttöjä eikä Halosen poikia. Sitten lähdin Arjan kanssa Luumäelle.
Olli tuli myös pian. Hain Hanky Pankyn ulos ja menimme neljästään
baariin. Klo 20.35 tuli sinne E-L ja 20.45 Sepe. E-L ei ollut
oikeastaan vihainen minulle, mutta pyysi Sepeä heti istumaan
viereensä. Klo 21 lähdimme. Menin museon mäen E-L:n kanssa käsi
kädessä. Kysyin silloin monelta hän oli tullut eilen kotiin. Hän sanoi
tulleensa vähän ennen klo 22. Sanoin hänelle, että minulle oli
soittanut joku eilen (ei siis ollut E-L). Vähän sen jälkeen minua ei
keljuttanut yhtään, vaikka E-L ei taas sillä hetkellä ollut
kiinnostunut minusta, mutta Sepe ei myöskään ollut erikoisen
innokas E-L:aa kohtaaan. Iiro ja Paula tulivat muuten meidän kanssa klo 21.05 lähtien. Lähdin Mahkosen kohdalta 
Arjan kanssa heille, kun hän meni kotiin. Viivyin vain hetken, kun Arja antoi minulle 9 kofeiinitablettia. Sen jälk. en
enää päässyt 100 m:ä lähemäksi E-L:aa. Juttelin vähän aikaa Iiron ja Paulan kanssa ja lähdin (B&K):n tienhaarasta 
kotiin klo 21.20. Kotona tulin ylös klo
22.10. Kävin nukkumaan klo 22.30. Klo
on nyt 22.29 ja minusta tuntuu, että en
ole kovasti E-L:sta pitänytkään, koska
en ole kovin surullinen, vaan kun tulin
kotiin, olin oikeastaan onnellinen
[Onpa pojalla tunteiden vuoristorataa ].

4. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40. Vilillä olimme klo
7.35 koululla. Ensin oli hissaa, sitten
ruotsia, 2 t voimistelua, ruokkis, aljaa ja
englantia. Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-
15.25 tulin Vilissä Iiron ym. kanssa.
Tulin ylös klo 15.40. Tein vähän
läksyjä. Klo 19.30 maissa äiti, isä
ja Anne lähtivät Nurmelle. Klo
21.15-21.40 olin alhaalla. Klo on
nyt 25.48. Äiti & kumpp. tulivat
Nurmelta klo 23.10. Käyn nukkumaan klo 23.50.



5. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.10.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.40.
Vilissä olimme koululla
klo 7.40. Ensin oli
saksaa, 2 t piirustusta, II
tunnilla kävimme
näyttelyssä. Sitten
ruokkis, kemiaa,
jommaa, suomea ja
yleismaantiedettä. Pääs.
klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulin kotkalaisessa Iiron, Ollin
ym. kanssa. Tulin ylös klo 16.30. Klo on nyt 21.59 ja olen
tässä lueskellut läksyjä. Klo 22 käyn nukkumaan.

6. päivä (torstai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.35. Vilissä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
kemiaa, sitten aljaa, saksassa kokeiden
palautus (Sain 7+). Sitten uspaa,
ruokkis, ruotsia ja suomea. Rämö
[kuva ] oli kuuntelemassa kaikkia näitä
tunteja. Pääs siis klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa Iiron ja Jussin
kanssa, minulla ei ollut mitään haluja
mennä Vilissä, koska E-L tulisi siinä. Kotona nukuin klo 15.30-16.00. Lueskelin vähän läksyjä ja klo 18.15-18.30 olin
alhaalla voitettuani vedoissa markan ja 25 penniä. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Klo on nyt 22.35 kun käyn 
nukkumaan.

7. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia, pesin tukkani pariinkin kertaan ja klo 7.40
olimme Vilillä koululla. Ensin oli aljaa, sitten trigon. Koe ja engl. ja kemiaa. Sitten
ruokkis. Klo 12.15 lähdin Aleksille [Aleksanterinkadulle ] Pirkan [? ] baariin. Siellä
oli Iiro, Paula ja Olli. Klo 12.45 lähdin sieltä Iiron kanssa. Kävelimme kaupungilla
ja klo 13.45 menimme koululle. Ensin oli saksaa ja klo 14.40-15.05 tulimme
Kossilalla. Ostin muuten äänikirjeen Westerlundilta. Klo on nyt 16.35 ja pitäisi kai
tehdä huomiseksi esitelmä. Klo 16.40-17.20 nukuin. Klo 17.35-17.45 vein tavaraa
Kuivamaidolle. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja klo 19.20-19.35 kahvilla. Klo 20.00-
20.35 kävin pyörällä kirkolla. Mahkoselta hain tietoja esitelmäkirjani tekijästä.
Arja oli yksin kotona. Arjan kanssa lähdin ulos. Klo 20.20 Invassa oli Halosen
pojat, Iiro & Paula, Kai ja Tuija ja joku 4-talon Tuula. Klo 20.30 lähdin. Tuulan piti
mennä klo 21 kotiin ja Tuija pyysi minua varttumaan. Lähdin kuitenkin
valitettuani kiirettä. Klo on nyt 20.46. Klo on nyt 00.35 lauantaina eikä minua
väsytä tippaakaan. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla ja myös klo 22.25-22.50. Olen
nyt syönyt tässä maanantaista lähtien kofeiinitabletteja. Pitäisi kai tehdä esitelmä
valmiiksi. Klo on nyt 1.33 kun käyn nukkumaan.



8. päivä (lauantai)
[The Beach Boys ]
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
engl. Sitten urheilua ulkona, sitten suomea, saimme aineet (Sain 7 ½). Sitten oli hissaa. Pääs.
klo 12.15. Klo 12.30-12.55 tulin Sepen ja Iiron kanssa Vilissä. Klo 13.15 tulin ylös ja kävin
nukkumaan. Klo 14.45-15.05 hain Kauppapalvelusta kermaa ja klo 15.15-16.20 nukuin taas. Klo
on nyt 17. Klo 18.10-19.00 oli Savutien Olavi meillä. Kari tuli hakemaan hänet pois. Klo 19.15-
19.45 olin saunassa. Sitten söin ja klo 20.10 lähdin ulos. Kävelin kirkon kautta Eurenille, missä
muut olivatkin, L:n tytöt, Halosen pojat, Sepe ym. Klo 21 lähdimme pois (ei E-L eikä Sepe ym).
Menimme Kalleen. Sinne tulivat pian loputkin. Klo 22.30 lähdimme sieltä. Menin loppumatkan
Railin, Tuijan ja H P:n kanssa. Tulin kotiin klo 23. Katsoin kuinka Sandie Shaw voitti Euroviisut
laululla Puppet on a String. Klo 00.45 tulin ylös. Klo on nyt 00.48 kun käyn nukkumaan.

9. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.45. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo
11.15. Klo 12.10 tulivat
Halosen pojat mankan
kanssa meille. Äänitimme ja
klo 14.30 maissa olin
syömässä. Nurmet tulivat
meille sen jälk. Klo 16.45
pojat lähtivät ja minä lähdin kahville. Tulin ylös klo 17.15. Klo on nyt
18.13. Klo 20 jälk. olin syömässä. Klo 20.45 lähdin ulos. Satoi koko
ajan. Pihassa (kunnantalon) oli Eeva-Liisa, Tuija, Iiro ja Nybergin
poika [Jouko ’Aslak’ ]. Klo 21.15 lähdimme pois. Tuija käveli koko
matkan käsikoukkua kanssani sateenvarjon alla. Iiro meni kotiin.
Olin tyttöjen kanssa Upolla klo 21.30. E-L oli nyt taas kuten
ennenkin, yhtä hymyilevä ja pirteä. Klo 21.35 tulin kotiin. Klo on nyt 1.08. TOP TWENTY SHOW PÄÄTTYI JUURI. 
VOITIN SIINÄ VEDOISSA 4 MK (IIROLTA 3,50, SEPELTÄ 50 P) ja voitin muuten 2 mk KAIKKOSELTA JA KAITSULTA 
(YHT.) EILISEN EUROVIISUN JOHDOSTA. JOTEN +6 mk [10 € v. 2020 ] tuli helposti. Klo on nyt 2.40 kun käyn 
nukkumaan.

10. päivä (maanantai)
Klo on nyt 6.05. Nousin 5
min sitten. Tulin ylös klo
6.30. Vilissä olimme
koululla klo 7.40. Ensin oli
2 t:n engl. koe. Sitten
ussan kokeiden palautus
(Sain 8) ja ruokkis, hissaa
ja aljaa. Pääs. klo 13.30.
Klo 13.45-14.15 tulin
Speden kanssa kirkolle
Lehtarilla. Kotona klo
15.00-17.15 nukuin. Klo
18.15-18.30 olin alhaalla ja myös klo 21.15-21.50. Klo 22.30 kävin nukkumaan.

https://www.youtube.com/watch?v=FWWC-tqePec
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurovision_laulukilpailu_1967
https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Beach_Boys


11. päivä (tiistai)
Nousin vasta klo 6.40. Vilissä olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli hissaa, sitten ruotsia, 2 t voimistelua, ruokkis,
aljaa ja engl. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin
Vilissä. Iiro ja Tuija tulivat myös. Tuija istui vieressäni.
Klo 16 Iiro toi mikin minulle lainaksi. Klo 18.15-18.30
olin alhaalla ja klo 18.35-19.10 siivosin pihaa. Söin ja
tulin ylös klo 19.20. Klo 20.45-21.15 juoksin ulkona.
Klo 21.35 tulin ylös. Klo on nyt 23.10. Kävin
nukkumaan klo 23.30.

12. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.35.
Vilissä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli saksaa,
sitten 2 t piirustusta, ruokkis, kemiaa, aljaa, suomessa
minulla esitelmä [Saattoi olla Samuel Beckettin Leikin
loppu, jonka ainakin pidin lukiossa ] ja sitten manttua. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulin kotkalaisessa. Tulin 
ylös klo 16.30 juotuani kahvia. Klo 17.40 TULIVAT LUOSTARISEN TYTÖT MEILLE. Meiltä lähdimme 5 min kuluttua. 
Klo 18.05-18.15 hain Hanky Pankyn ulos. Sitten menimme museon portaille. Siellä E-L käänsi
minulle saksan läksyni (Olin ottanut saksan kirjan mukaan, Tuija hissan). E-L tarjosi myös tupakat.
E-L kertoi lähtevänsä katsomaan jotain elokuvaa Lahteen
lauantaina. Klo 19.00-19.30 olimme Halosella kääntämässä H P:n
ruotsin läksyn. Klo 19.45 tulin kotiin Upon kautta. En muuten
rakasta E-L:aa, mutta jos hän pyytää minua elokuviin, lähden
kyllä, mutta tuskin hän pyytää. Söin ja tulin ylös klo 20.05. Klo
21.15.21.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.15.

13. päivä (torstai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia. Vilillä olimme koululla klo
7.35. Ensin oli kemiaa, sitten aljaa, saksaa ja uskontoa, sitten
ruokkis ja ruotsia. Pääs. klo 13.30. Kävin parturissa ja tulin  klo
14.40-14.30 Lehtimäellä Luostarisen tyttöjen kanssa. Join kahvia
ja tulin ylös klo 14.50. Klo 20 lähdin
ulos. Hain Iiron ja sitten H P:n. Kirkolla
ei ollut L:n tyttöjä. Klo 21.00-21.40 olin
Halosella Raimon kanssa. Kotona olin
klo 21.45. Join kahvia ja tulin ylös klo
22.10. Kävin nukkumaan klo 22.40.

14. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.45. Vili vei meidät
koululle klo 7.35. Ensin oli aljaa ja sitten joku ukko piti esitelmän
taloudellisesta kiertokulusta. Sitten oli engl. ja kemiaa, ruokkis. Klo 12.30-
14.50 meillä oli psykologinen testi. Klo 15.15-15.45 tulin Lehtarissa. Klo
16.50-17.30 jaoin Upolle tavaraa. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 18.40-
19.00 olin ulkona. Klo 20.05 lähdin ulos. Museon rappusilla oli mm. E-L.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leikin_loppu_(n%C3%A4ytelm%C3%A4)


Hän lähti yksin saksaa lukemaan n. 20 min päästä. Sitten sinne tuli Sepe Anninkin kanssa. Klo 21.05 lähdimme 
pois. Klo 21.50 tulin kotiin. Klo 22.40 kävin nukkumaan.

15. päivä (lauantai)
[Kustaa Loikkanen ]
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.45. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Ensin
oli 2 t psykol. testi. Sitten suomea ja hissaa. Klo
12.30-12.50 siivosin pihaa. Klo 13.00-13.25
tulin Sepen kanssa Viilissä. Klo 14.15. lähdin
Luostariselle. Siellä ei ollut ketään, mutta tytöt
tulivat pian äitinsä kanssa. Vartuin tyttöjä ja klo
14.50 lähdimme harjulle vähän matkan
päähän. Siellä oli Iiro & Paula, Hanky Panky ja Sepe. Sitten tuli Olli ja
Hannu. Klo 15.45 lähdimme. Klo 16.10 tulin kotiin. Klo 17.15-17.30
olin saunalla. Klo 19.20-20.00 olin saunassa. Alhaset olivat muuten
meillä jo klo 16. Sitten söin ja klo 20.35 lähdin ulos. Eurenille tulin klo
21. Siellä oli L:n tytöt, Halosen pojat, Sepe + Annikki, Kaitsu, Olli ja
Hannu. Klo 21.20 E-L pyysi minua lähtemään. Lähdimme ulos. Muut
tulivat myös. Poltimme koko ajan kirkolle saakka tupakkaa
(pummattua) ja kävelin E-L:n kanssa. Kirkon kohdalla tuli Rajalan Risto
ja Salmisen Sepe vastaan Sepe meni ostamaan nakkia ja E-L lähti
kuin salama perässä. Klo oli sillloin 21.40. H P lähti käymään
kotona ja minä kävelin Tuijan kanssa Kalleen. Siellä join kahvit ja
pian tuli HP. E-L ja Sepe muuten kävelivät sateessa Munkissa [? ].
Klo 22.40 kun me muut lähdimme, E-L ja Sepe tulivat, mutta Sepe
ei saattanut E-L:aa kotiin. Menimme neljästään (E-L, Tuija, H P ja
minä) ja klo 23 tapasimme Upolla Annikin ja Sepen. Tytöt lähtivät
kotiin ja me kolmistaan kolusimme Upon paikkoja. Juttelimme
mm. Paulan kanssa, joka oli lastenpiikana Väisäsellä. Klo 24 Sepe
lähti kotiin. Minä tulin kotiin klo 00.10. Kävin nukkumaan klo 00.20.
[Huom! Kirjeen postileima 6.5.1967 ]

16.4. (sunnuntai)
Nousin klo 9.15. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 9.50.
Alhaset lähtivät pian. Minä
luin Luostarisen Eskon ”Haita
ja pieniä kaloja”
[Tytöt varmaan
lainasivat
minulle isänsä
kirjan ]. 
Klo 12.30 söin.
Klo 13.30 muuta
paitsi Matti ja
minä lahtivät Mommilaan
(myös Seija). Klo 13.35 lähdin

https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/saha3%253Au14c4958f-60e2-4177-b222-5e7a918e4e7b
https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/saha3%253Au14c4958f-60e2-4177-b222-5e7a918e4e7b
https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/saha3%253Au14c4958f-60e2-4177-b222-5e7a918e4e7b
https://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/saha3%253Au14c4958f-60e2-4177-b222-5e7a918e4e7b
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kustaa_Loikkanen


Mahkoselle. Äänitin Iiron kanssa ja klo
15.45 kävin Halosella. Tulin kotiin klo
16. Luin kirjaa edelleen ja klo 18.15-
18.30 olin alhaalla ja myös klo 21.00-
21.30. Klo 21.50-22.10 Iiro & Paula ja
Hanky Panky kävivät täällä. En ollut
voinut lähteä ulos, koska kurkkuni oli
kipeä. Klo on nyt 23.52. Klo on nyt 1.05
kun käyn nukkumaan. Hävisin vedossa
1,75 mk.

17. päivä (maanantai)
Klo on nyt 21.42. Nousin tänään klo 9.20. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 10. Luin loppuun päivän kuluessa
Luostarisen kirjan ja välillä (vähän ennen klo 14) kävin
syömässä. Klo 17.15-18.00 kuuntelin Pop-sävelen ja klo
18.15-18.30 olin alhaalla ja klo 19.00-19.10 kahvilla. Klo
20.20 lähdin ulos. Tapasin ensin Iiron. Kallesta löysimme
loput (mm. L:n tytöt ja Halosen pojat). Tullessani Kalleen
E-L lähti heti ulos sanomalla vain ”Terve”. Klo 20.40
lähdimme me muut Invaan. Sieltä lähdimme klo 21.
Olimme klo 21.15 Upolla. E-L:aa ja Sepeä (Oksanen)
en nähnyt enää. Tulin kotiin klo 21.25. Muuten minun
täytyy tunnustaa, että varastin Pall Mall -askin
[Mainos HS 31.3.1967 ] kaupasta sunnuntaina. Klo on
nyt 23.08 kun käyn nukkumaan.

18. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.30. Vilillä olimme koululla klo 7.35. Ensin oli historiaa,
sitten ruotsia ja 2 t testiä (klo 11.00-11.30 oli ruokkis). Klo
13.15-13.30 oli aljaa. Sitten saimme engl. tunnilla joulun
jälkeen olleet aineet (sain l:n). Olkkonen luki aineeni. Se
käsitteli nälänhätää. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä L:n
tyttöjen, Sepen ym. kanssa. Kotona olin alhaalla klo 15.40-
15.50. Klo 16.10-16.35 nukuin. Klo 16.40-16.55 vein
Kaikkoselle tavaraa. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo
19.00-19.20 syömässä. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla
(muuten myös klo 20.15-20.45 kahvia keittämässä).

19. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 1.35 kun käyn nukkumaan. Klo on nyt 5.05.
Nousin juuri lukemaan ruotsia. Vilillä olimme klo 7.40
koululla. Ensin oli 2 t:n ruotsin koe, sitten uspaa, ruokkis,
hissaa ja aljaa. Klo 13.45-14.15 tulin Lehtarissa Iiron ja
Hannun ym. kanssa. Klo 15.00-17.00 nukuin. Klo 19.00-19.10 olin kahvilla. Klo 20.00-20.30 olin ulkona. Olin Iiron 
kanssa. Klo 20.40-21.00 olin saunassa ja klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Klo 23.20 kävin nukkumaan.



20. päivä (torstai)
[Lenin ja Suomi ]
Klo on nyt 19.40. Nousin tänään klo 6. Alhaalla join
kahvia ja klo 6.30 tulin ylös.  Vilissä olimme koululla klo
7.40. Ensin oli kemiaa, sitten aljaa, saksaa, uspaa, ruokkis,
ruotsia ja 2 t:n aine. Klo 15.30 pääs. Klo 15.45-16.10 tulin
kotkalaisessa Iiron, Paulan ym. kanssa. Äiti ja Anne tulivat
myös, sillä olivat käyneet Lahdessa. Klo 18.15-18.30 olin
alhaalla. Klo 18.50-19.10 oli Oksasen Seppo täällä
käymässä. Söin sitten ja tulin ylös klo 19.25. Klo 20.30
lähdin ulos. Lumipyry sen kuin vain yltyi. Viikko sitten oli
+10 °C lämpöä ja auringonpaistetta. Kirkolla tapasin
Iiron, Halosen pojat, Arjan ja Jarin. Istuimme mm.
baarissa ja klo 21.15 tulin kotiin, ylös klo 21.35. Klo on
nyt 23.22 kun käyn nukkumaan.

21. päivä (perjantai)
[Björn Landström ]
Klo on nyt 22.47. Nousin tänään klo 6. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Vilillä
olimme koulussa klo 7.40. Ensin oli 2 t
aljaa, sitten engl., kemiaa, ruokkis,
manttua ja saksaa. Pääs. klo 14.35. Klo
15.00-15.25 tulimme Vilissä. Klo
17.00-17.45 jaoin isän kanssa
Upolla tavaraa. Vein Lustarisellekin,
mutta tyttöjä ei näkynyt. Klo
18.00-19.40 nukuin. Sitten laitoin
saunan lämpiämään ja klo 20.15
lähdin kirkolle. Siellä oli Halosen
pojat, Tuija, Iiro ja Paula ym.
Olimme Invassa ja sitten poltin
Tuijan kanssa Kallen edessä Pall
Mallin. Klo 21.55 tulin kotiin. Klo
22.15-22.45 olin saunassa. Klo
23.15 kävin nukkumaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Lenin_ja_Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Landstr%C3%B6m


22. päivä (lauantai)
[Svetlana Stalina ]
Klo on nyt 1.00 sunnuntaiyönä kun alan kertoa – Nousin tänään
klo 6. Vilissä olimme koulussa entiseen aikaan. Ensin piti olla
engl., mutta Olkkonen oli sairas ja reksi opetti meille silloin
aljaa. Sitten oli voimist., suomea ja hissaa. Pääs. klo 12.15.
Tulin Vilissä klo 12.30-12.55. Vähän ennen klo 14 kävin
nukkumaan ja nukuin klo 15.40 saakka. Jokelat tulivat
meille klo 17 (ei Helena). Klo 17.45-18.00 olin syömässä.
Jokelat ja äiti ja isä lähtivät Seurahuoneelle. Katsoin TV:tä
ja olin välillä ylhäällä. Klo 21.35 tulivat yllättäen Tuija,
Hanky Panky, Jari, Lasilan Raimo, Veksi, Hannu K ja Kaitsu
meille. Kuuntelimme mankkaa ja juttelimme. Tarjosin
vieraille omenat ja välillä poltin parvekkeella tupakan. En
kysellyt E-L:sta mitään, sillä minusta tuntui etten tarvitse
häntä. Klo 23.10 kivi lensi ikkunaan. Auk. parvekkeen oven
ja siellä oli EEVA-LIISA JA OLLI. Pyysin heidät sisään.
Istuessani pöydällä E-L tuli viereeni ja kun Raimo pyysi
minua hakemaan hänelle limsaa kaupasta, E-L TAAS pyysi
tulla kaupaan mukaan. Matti kävi myös siellä. En uskaltanut (voinut) taaskaan
tehdä mitään. Klo 23.50 lähdimme kaikki. Kävelin E-L:n kanssa ja harjun mäessä
hän otti minusta käsikoukkuun. Päällä irroitimme kätemme. Poltin muuten
tupakkaa. Meitä oli silloin (E-L, Tuija, H P, Olli ja minä). Mäen päälle tuli toista
kauttaa kiertäneet Hannu ja Kaitsu. Kaitsu meni kotiin ja pian Olli. Klo 00.30
lähtivät tytöt ja Kaitsu. En autotallin luona pidellyt E-L:aa kaulasta, mutta olin
muuten aina lähellä häntä. Hän katseli minua vähän sillä silmällä, mutta mene ja
tiedä. Huomenna voi kaikki olla toisin jotta VARAUDU SIIHEN ETTÄ E-L EI ENÄÄ OLE HUOMENNA 
KIINNOSTUNUT MINUSTA. Todettakoon vielä kerran EPÄTIETOISUUS ON PAHINTA. Klo 00.35 tulin kotiin. Klo on 
nyt 1.12 kun käyn nukkumaan. 
[Päiväkirjassani ei ole merkintää, mutta Tuija antoi lapun minulle ilmeisesti linja-automatkalla ]

23. päivä (sunnuntai)
Nousin klo
9.45 koska
Jokelat lähtivät
silloin. Join
alhaalla kahvia
ja tulin ylös klo
10.35. Klo 12
lähdin ulos
kävelemään ja
kävin asemalla
ja sitten näin
Ollin harjulla ja
istuin siellä
noin 20 min.
Sain kuulla
Ollilta ettei hän

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


ja E-L olleet eilen Lahdessa, vaan kun muut olivat lähteneet Eurenilta
meille, hän [E-L ] ja Olli olivat lähteneet Kalleen. Kävelimme sitten
alhaalle sahan kentälle ja klo 13.10 tulin kotiin. Luin läksyjä, välillä söin.
Klo 16.25-17.15 olin alhaalla TV:t- katsomassa [Villisimpanssien
maailma. Mainos-TV ]. Klo on nyt 19.10. Klo 20.10-20.20 olin kahvilla
ja sitten klo 20.25 lähdin ulos. Laitisen luona tapasin Laitisen Tuulan.
Kävin hänen kanssaan Kallessa ja Invan luona, mutta emme tavanneet
ketään kavereita. Kansakoulun luona tulivat EEVA-LIISA, Seppo
Salminen, Nyberg ja joku Ollin kaveri vastaan. Eeva-Liisa tuli heti
luokseni ja sanoi minulle. ”Ethän kerro heille mitään.” Kysyin. ”Mistä
asiasta?” Leikkiähän se oli. E-L oli vain sanonut ettei muistanut
eilisestä illasta mitään. Sitten he lähtivät kävellen eteenpäin. E-L näytti
taas pitävän minusta ja olin kauhean onnellinen siitä. Klo oli silloin
20.55. Eurenilla oli Tuija, Halosen pojat, Arja, Kaitsu, Iiro & Paula ja
Veksi. Klo 21.15 lähdimme sieltä. Kirkon kautta mentyämme Upolle oli
klo 22. Klo 22.10 tulin kotiin. Klo on nyt 22.51. Klo on nyt 00.53 ja
voitin tässä vedoissakin +75 p Iirolta. Klo 1 kävin nukkumaan.

24. päivä (maanantai)
Nousin klo 6. Klo 7 tulivat Iiro (Veksi
pyörällä), Sepe ja Hannu kaupan pihaan,
3 yli lähdimme sitten pyörillä kouluun.
Myöhästyin Iiron kanssa rukouksista, sillä
tulimme klo 8.05. Ensin oli 2 t:n engl. koe,
sitten uspaa, ruokkis, hissaa ja aljaa. Pääs.
klo 13.0. Aleksin ja Veskun kulmassa
tapasimme Hannun ja Möysän Essolla
Sepen klo 14 [Lämpätila Lahdessa klo 14
oli +7 °C ]. Klo 14.55 olimme Nastolassa.
Kotona join kahvia ja ylhäällä klo 15.30-
17.00 nukuin. Klo 18.15 lähden alas. Klo
on nyt 17.59 ja olen onnellinen, sillä
minusta jotenkin tuntuu, että E-L rakastaa minua tai ainakin pitää
kovasti. Klo 19 tulin ylös syötyäni. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Klo on
nyt 00.55 iistaina kun käyn nukkumaan.

25. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja klo 7 lähdimme taas polkemaan
kouluun. Meitä oli 5. Iiro, Paula, Sepe, Hannu ja minä. Olimme koululla
klo 8, mutta emme ihan ehtineet rukouksiin. Ensin oli hissaa, sitten
ruotsia, 2 t jalkkista ja pesäpalloa. Sitten ruokkis ja klo 12.45-14.55 olin
Iiron kanssa aljan kokeissa. Lähdin ens. pois. Menimme Keski-Lahden kirkon
[Rak. 1890, pur. 1977 ] luo. Paula tuli sinne klo 15.20 [Lämpötila Lahdessa klo 14
oli +9  °C ]. Ajoimme Möysän Esson luo ja sinne tuli Sepe ja Hannu klo 15.50.
Poljimme tasaista vauhtia. Levon [hautausmaa ] luona Iiro otti traktorin
perävaunusta kiinni ja meni sillä Nastolaan saakka. Me muut pysähdyimme
välillä tupakan ajaksi. Olin kotona klo 16.55. Tulin ylös klo 17.15. Klo 18.15-18.30
olin alhaalla. Klo 19.25-19.40 olin kahvilla. Klo 20.35 lähdin ulos. Tapasin Iiron.

https://www.ess.fi/paikalliset/225132


Kävin hänen kanssaan tyhjässä Invassa ja sitten menimme Kalleen.
Siellä oli Olli ja Hannu K. Lähdin sieltä heti yksin Haloselle. Siellä
olin vähän ennen klo 21. Poltin mm. tupakan ja klo 21.40 lähdin
sieltä. Hanky Panky oli kuullemma ollut iltapäivällä Tuijan kanssa
ulkona. E-L:n kohtalosta en tiennyt enkä uskaltanut kysyä, mutta
pahat aavistukseni saivat vahvistutsa, kun B&K:n tienhaarassa
tapasin Salmisen Sepen. Hän sanoi käyneensä Upolla Ollin kanssa,
mutta tuskin sentään vain Ollin, kai siinä on ollut E-L:kin. Klo 21.50
tulin kotiin. Klo 22.05-22.30 olin saunassa. Klo on nyt 22.48. Klo on
nyt 23.07 kun käyn nukkumaan.

26. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia. Vilillä olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli saksaa, sitten 2 t piirustusta. Sitten ruokkis ja kemiaa.
Kemian tunnin alussa oli 10 oppilasta pois. Aholan Kari tuli pian.
Rehtori soitti lopuille paitsi Nikkasen Sepolle ja Sallisen Ristolle.



Nämä olivat pois vain tunnin, 6 oppilasta sai käyttärin. Vain Nysä [Esa Nystén ] selvisi. Sitten oli aljaa, suomessa 
aineiden palautus (Sain 8) ja sitten manttua. Päs. Klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulin kotkalaisessa. Klo 19.10-19.20 
olin syömässä. Klo on nyt 00.42 kun käyn nukkumaan. [Hyvinkään-Karkkilan rautatie ]

27. päivä (tostai)

Nousin klo 6. Join kahvia ja klo 6.50 lähdin
Iiron ja Paulan sekä Hannun kanssa polkemaan
kouluun. Klo 7.40 istuessamme Levon
hautausmaan pysäkillä meni Lehtari ohitse (eilen
se oli mennyt koirien hautausmaan kohdalla).
Siellä oli taas E-L takaikkunassa kuten niin ei
eilen vaan toissa-aamuna. Nyt siellä oli ainakin
Olli myös vilkuttamassa. Emme myöhästyneet
koulusta [Matkaa 18 km ]. Ensin oli kemiaa.
Sitten aljaa, saahan koe, uspaa, ruokkis ;
ruokkiksella kävin Kariniemessä. Siellä oli Iiro ja
Paula. Sitten saimme klo 12.45-13.35 ruotsin
kokeet (Sain 7 ; paras numero oli 8). Ajoin Iiron
kanssa Möysän Essolle. Paula tulikin sinne klo
13.50. Ajoimme hiljakseen. Kävin hautausmaalla, olimme 15 min.
Sitten sieltä lähdettyämme Suurlavan kohdalla klo 14.40 puhkesi
minulta kumi. Klo 14.55-15.05 tulin Kossilassa pyörän kanssa. Join
kahvia ja klo 15.20 näin kun E-L ja Tuija tulivat Vilillä koulusta.
Nukuin ja klo 17.15 nousin. Tein läksyjä ja klo 20.35 lähdin ulos.
Museon luona oli L.n tytöt, Halosen pojta, Arja, Nyberg, Iäksen Risto
ym. E-L saattoi Riston kotiin sillä aikaa kun olin Tuijan, Halosen
poikien ja Arjan kanssa Kallessa. Lähdimme sieltä klo 21.15. Upolla
varttui E-L ja Nyberg sekä Salmisen pikkupoika, Make. Sieltä
lähdimme klo 21.40. Hain Nykäseltä Veijon pyörän ja tulin kotiin klo
22. Klo 22.50-23.10 katsoin TV:stä suoraa lähetystä Montrealin maailmannäyttelyn avajaisista. Klo on nyt 23.20 
kun käyn nukkumaan.

28. päivä (perjantai)
Nousin klo 6. Klo 6.50-7.53 ajoin pyörällä. Klo 7.40 tapasin Lehtarista juuri nousseena
Karjalankadulla E-L:n, Veksin ja Joken. Lehtari oli mennyt ohi Pekanmäessä. Juttelin
vähän E-L:n kanssa. Ensin oli matikasta pistokkaat ja sitten II t aljaa. Sitten engl.
kokeiden palautus (Sain 7-) ja kemiaa, ruokkis, manttua ja saksaa. Pääs. klo 14.35. Klo
14.45 tapasin kuten sovittu Tuijan ja E-L:n Kannaksen koulun lähellä. Tuija oli lainannut
pyörän ja klo 14.55 erosimme E-L:sta, joka meni Vilissä Iiron ym. kanssa. Ostimme
Marlboro-askin puoliksi Möysän Käävästä ja Heinolan radan sillan jälk. Vili meni ohi.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannaksen_lukio
https://www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/levon-hautausmaa
https://www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/levon-hautausmaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyvink%C3%A4%C3%A4n%E2%80%93Karkkilan_rautatie


Pysähdyimme sitten tupakan ajaksi koirien
hautausmaalla ja seur. kerran juttelimme
Baskin Jussin kanssa [Lämpötila Lahdessa
klo 14  +14  °C ]. Klo 16.25 tulimme
Haloselle. Hanky Panky tuli ulos. Klo 16.35
erosimme Tuijasta Upolla. Menimme Veksin
pyörällä meille. Klo 16.50 Tuija ja E-L
ryntäsivät meille. Tuijalta oli unohtunut
TEINIKALENTERI YM. MINUN taskuuni. Klo
17 he lähtivät meiltä H P:n kanssa. Klo
17.30-19.20 nukuin. Join kahvia ja klo 20
lähdin sateessa kirkolle. Tapasin B&K:n
tienhaarassa L:n tytöt kuten oli sovittu.
Kannoin sateenvarjoa ja tytöt olivat
molemmilla puolilla käsikoukkua. Museon
rappusille tulivat pian muut. E-L oli Joken
kanssa (Nyberg). Klo 20.35-20.55 olimme
seurakuntatalolla lentopalloa pelaamassa.
Sitten menimme vielä uudestaan (myös H P).
Klo 21.50 tulin kotiin käytyäni Upolla. E-L oli
koko ajan Joken kanssa. Paikkasin pyörän
kumia ja klo 23.10 tulin ylös. Klo on nyt 23.18 kun käyn
nukkumaan.

29. päivä (lauantai)
Nousin vasta klo 6.10 ja lähdin laittamaan pyörää kuntoon. Klo
6.30 isä tuli saunalle ja käski puhelimeen. Tuijahan siellä. Hän
kysyi lähdemmekö pyörällä kouluun. Sanoin: ”Lähdetään.” Klo
6.45 hän tuli Moijasen n. 12-v:aan tytön kanssa. Silloin oli pieni
tihkusade. Sanoin etten lähdekään. Hän sanoi etteivät hekään
sitten. He lähtivät kotiin. Myöh. ymmärsin ja tajusin, että olin
tehnyt hirveän tökerösti. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Ensin
oli engl. Sitten pesäpalloa, suomea
ja hissaa. Pääs. klo 12.15. Menin
Laren [Lauri Liukkonen ] auton
kyydissä Keskolle [kaupan asioilla? ]
ja klo 12.35-12.55 tulin Vilissä. Tulin
ylös klo 13.15. Klo 13.45-16.00
nukuin. Klo 16.10-17.00 jaoin Upolla
tavaraa. Sitten kävin Leppäseltä hakemassa kukkia. Klo on nyt 17.40.
Kävin sitten kahvilla ja sitten vein Rajalan pihamökkiin kaasupullon. Klo
on nyt 19.28 ja minua vähän keljuttaa se, että tein niin rumasti Tuijalle.
Klo on nyt 00.11 sunnuntaina eli vapun aattona. Klo 19.45-20.15 olin saunassa.
Sitten söin. Ennen klo 21 äiti ja isä lähtivät Kaikkoselle. Klo 21.15-21.30 katsoin
uutiset. Juuri niiden loputtua tuli minulle vieraita, klo 17 jälk. hakiessani kukkia, olin
jutellut Halosen poikien kanssa. Olin sanonut ettei meillä ole ketään kotona. Niinpä
lössi tuli meille. Yht. 14 kpl. Nimittäin EEVA-LIISA, TUIJA, ANNIKKI+SEPE,
PAULA+IIRO, HANKY PANKY, JARI, VEKSI, JOKKE, SALMISEN SEPE, KAITSU, OLLI JA



KAIKKOSEN HANNU. E-L ei näyttänyt olevan SEPEN
KANSSA, NIINPÄ LÄHDIN MELKO PIAN ULOS
TUPAKALLE. E-L pyysi saada tulla mukaan, ja myös
Tuija ja Hanky Panky. Istuin E-L kanssa lautakasan
päällä [kaupan laajennusta varten ] ja kun E-L sanoi,
että hänellä on kylmä, otin häntä kaulasta kiinni.
Tupakat poltettuamme lähdimme sisään. Siellä Jari oli
hyvin murheellinen ja E-L koetti lohduttaaa häntä
mm. nojaamalla päätään Jarin olkapäähän. En tiedä
sitten missä tarkoituksessa, mutta minusta tuntuu…
Eilen olin nähnyt kuinka Arja oli ollut erään Kovasen
pojan kanssa (EHKÄ NYTKIN?). Klo 22.55 lähdimme
paitsi Iiro+Paula. Kävimme Halosen kohdalla. Hannu K
oli jo sitä ennen lähtenyt ja sittten lähti myös Jari (E-L
oli ollut Jarin kanssa melk. koko matkan). Sepe ja
Annikki lähtivät museon rapusille ja Salmisen Sepe
kotiin ja Jokke sekä Veksi. Kävelin L:n tyttöjen, Ollin, H
P:n ja Kaitsun kanssa Upolle ja sieltä lähdin klo 23.35 luvaten tulla huomenna klo 19.30 kirkolle, mutta en 
luvannut varmasti. E-L ei mitenkään puoltanut tulemistani. Klo 23.40 tultuani kotiin Iiro ja Paula olivat 
huoneessani [Varmaan istuneet iltaa kiltisti ]. He lähtivät 5 min myöhemmin. Klo on nyt 00.25 kun käyn 
nukkumaan.

30. päivä (vapunaatto, sunnuntai)
Heräsin n. klo 10. Nousin klo 10.30 ja sitten olin kahvilla.
Klo on nyt 11.20. Muuten eilen illalla klo 00.40-00.50 olin
TV:tä katsomassa. Äiti ja isä tulivat joskus yöllä. Muuten
en tiedä oikein mitä tekisin tänä iltana. Olisin
kyllä mielelläni kotonakin, mutta jos E-L
oikein kovasti pyytää minua seurakseen, niin
sitten voin kyllä lähteä, mutta luulen, että
hän lähtee Nybergin Joken kanssa. Hanky
Panky, Lasila ja Oksasen Sepe muuten
ryyppäävät tänä iltana. Klo on nyt 2.25 1. p.
toukokuuta yöllä. Vähän enne klo 18 tulivat
Kaikkoset meille. Ja pian he lähtivät elokuviin.
Klo 19.20 lähdin harjulle Upon luo. Siellä oli
H P, Lasila ja Sepe kännissä. Sepe kovassa. E-L
oli myös siellä VAIHDOIN KYNÄN sinisessä
popliinitakissa sekä Tuija, Raili, Veksi, Annikki
ja Kaitsu. Menimme kirkolle. Sitä ennen olin
jo sanonut etten kai lähde. E-L kysyi: ”Miksi?” Sanoin: ”Ei huvita.” Kirkolla tapasimme Jarin,
Nybergin Joken, Risto Iäksen. Känniläisiä oli melkoisesti. Klo 20.00 E-L kysyi taas kirkon
kohdalla tupakoidessani, miksi en lähde. Katsoimme toisiamme silmiimme ja sanoin: ”Ei
ole rahaakaan.” Sitten tuli auto. Autoin Sepen sisään ja muutkin tulivat. Suurlavalla näin
myös Nikkasen Sepon jonkun naisen kanssa ja myöh. Baskin Jussin. Tuija kerkisi itseäkin välillä. Sepe ei päässyt 
sisään humalan vuoksi. E-L ym. menivät sisään enkä nähnyt heitä enään. Kaitsu jäi vielä vähäksi aikaa. Kun olin 
ostamassa lippuja, veivät mustalaiset Jarilta 10 mk. Sepe nukkui puun juurella. Olin Jarin kanssa Sepen kanssa 



kunnes klo 21.50-
22.05 toimme hänet
Lehtarilla kirkolle.
Klo 22.30 veimme
hänet Upon talojen
kellariin nukkumaan
ja selviämään.
Tuntui kuin Sepellä
ei olisi ollut jalkoja
ollenkaan. Klo 23-
1.05 olin Jarin
kanssa meillä.
Kaikkoset lähtivät
myös meiltä klo
1.05. Sepe nukkui
edelleen. Klo 1.30
maissa tapasimme
Iiron ja Paulan
(olivat olleet
Lahdessa). Klo 2.10
lähdin kotiin (erosin Sepestä, Iirosta ja
Jarista harjulla). Klo on nyt 2.38 ja minun on
ikävä E-L:aa ja olen muutenkin surullisella
päällä.
[Vaikeaa on ollut Pekalla tunteista puhuminen tytöille ]


