
Päiväkirja 1967 osa 3
1.5.-30.6.

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

Toukokuu

2. toukokuuta – Tukholmassa alkoi brittiläisen filosofin Bertrand Russellin ja ranskalaisen kirjailijan Jean-Paul Sartren 
aloitteesta kokoontuneen ”Kansainvälisen sotarikostuomioistuimen” eli "Russellin tribunaalin” istunto, jonka 
tarkoituksena oli selvittää, oliko Yhdysvallat syyllistynyt sotarikoksiin Vietnamissa. Tuomioistuin totesi Yhdysvallat 
syylliseksi 10. toukokuuta.
•6. toukokuuta   – Tri Zakir Hussainista tuli Intian ensimmäinen muslimipresidentti.
•10. toukokuuta   – Kreikan sotilashallitus syytti Andreas Papandreuta maanpetoksesta.
•13. toukokuuta   – TPSL:n kansanedustaja Olli J. Uoti kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli vaaliliittokumppani 
SKDL:n Kauko Tamminen.
•14. toukokuuta   – Helsingin Senaatintorilla luovutettiin Liikkuvalle poliisille 58 uutta partioautoa, jotka oli hankittu 
toimittaja Niilo Tarvajärven ideoimalla Hamsteri-kampanjalla. Autot otti vastaan ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarva.
•15. toukokuuta   – SKDL asettui tukemaan presidentti Urho Kekkosen uudelleenvalintaa vuoden 1968 vaaleissa.
•16. toukokuuta   – Rauhanjärjestö Sadankomitea järjesti Helsingissä mielenosoitusmarssin, jonka tarkoituksena oli 
kiinnittää huomiota aseistakieltäytyjien asemaan Suomessa. Marssin päätteeksi järjestön jäsenet Markku Lahtela, 
Kalevi Seilonen, Ilpo Saunio ja Tauno Tuomivaara polttivat julkisesti sotilaspassinsa, mistä heidät tuomittiin 
myöhemmin sakkoihin.
•17. toukokuuta   – Sodan uhatessa Syyria julisti liikekannallepanon.
•17. toukokuuta – Presidentti Gamal Abdel Nasser vaati YK:n rauhanturvaajien vetämistä Siinailta.
•21. toukokuuta   – Pääministeri Rafael Paasio matkusti vierailulle Israeliin, mutta hän joutui palaamaan kotimaahan 
jo kaksi päivää myöhemmin Lähi-idän tilanteen kiristymisen vuoksi.
•22. toukokuuta   – Suomen elokuva-alan keskeisiin vaikuttajiin kuulunut Toivo Särkkä sai ensimmäisen Suomessa 
myönnetyn elokuvaneuvoksen arvonimen.
•22. toukokuuta – The Jimi Hendrix Experience esiintyi ainoan kerran Suomessa Helsingin Kulttuuritalolla.
•22. toukokuuta – Viisikerroksisen vuonna 1901 valmistuneen L’Innovation-tavaratalon tulipalossa Brysselissä, 
Belgiassa menehtyi 251 ihmistä ja 62 loukkaantui.
•23. toukokuuta   – Egypti sulki Tiraninsalmen ja Israelin Eilatin sataman. Ulkomaiset tarkkailijat pitivät sodan 
syttymistä Egyptin ja Israelin välille väistämättömänä.
•23. toukokuuta – Ruotsin prinssi Bertil saapui viisipäiväiselle vierailulle Suomeen.
•27. toukokuuta   – Tamperelainen 16-vuotias Kristiina Kankaanpää valittiin Chicagossa maailman teiniprinsessaksi.
•28. toukokuuta   – Englantilainen Francis Chichester saapui Plymouthin satamaan purjehdittuaan maapallon ympäri 
119 päivässä.
•30. toukokuuta   – Biafra julistautui itsenäiseksi Nigeriasta.

1. päivä (vappu, maanantai)
Klo on nyt 10.45. Nousin klo 9.45. Alhalla join kahvia ja tulin ylös n. 15 min sitten. Klo on nyt 10.52. Nyt sataa 
räntää ja maa on sen peittämä. Eilen oli myös kylmä ilma (tyypillinen vappusää). Klo 12 lähdimme lumipyryssä 
Mommilaan. Siellä olimme vasta klo 13.20. Joimme kahvia ym. tänä mummon syntymäpäivänä. Klo 15.40 
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lähdimme pappa mukanamme. Klo 16.50 olimme
kotona. Klo on nyt 22.33. Klo 21.15 olin lähtenyt
alas. En käynyt illalla ulkona, vaikka minun oli
ikävä E-L:aa. Toivon, että kun seuraavan kerran
tapaamme, olemme molemmat hyvin onnellisia
siitä. Toivon sen tapahtuvan keskiviikkoiltana. Klo
on nyt 23 kun käyn nukkumaan.

2. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Tulin ylös klo 6.30. Pappa heräsi myös pian. Vilillä olimme koululla klo 7.40. Sain
tietää Iirolta, että kun hän oli maanantain vastaisena yönä vähän ennen klo 3 tullut Sepen kanssa Upolle, hän oli 
tavannut L:n tytöt, H P:n ja Railin, jotka olivat tulleet Rajalan Rainerin Saabissa. - Ensin oli hissaa, sitten ruotsia, 2 t
voimistelua, ruokkis, aljan kokeiden palautus (Sain 8) ja engl. Pääs. klo 14.35. Vilissä oli myös L:n tytöt. Iiro+Paula, 
Baskin Jussi, Olli, Masa ja Sepe. Istuin Sepen kanssa edessäpäin, muut takana. Pysäkillä juttelin vähän Tuijan 
kanssa. Tein läksyjä. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja klo 19.30-19.50 kahvilla. Klo on nyt 21.13 kun lähden alas. Klo 
on nyt 00.45 kun käyn nukkumaan päätettyäni, että en mene aamupäivällä kouluun kemian kokeiden vuoksi.

3. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Join kahvia, mutta en
lähtenyt kouluun, vaan pinnasin saksan
tunnilta (Saimme muuten kokeet, sain
7+) ja 2:lta piirustustunnilta. Vasta klo
10.35-11.00 menin Lehtarilla kouluun
luettuani kemian kokeita varten. Ensin oli
ne kokeet, sitten aljaa, suomea ja pilsaa. Pääs. klo 15.25. Klo 15.45-
16.10 tulimme kotkalaisessa. Klo 17.30 aloin lämmittää saunaa ja
siivota pihaa. Klo 19.00-19.30 olin saunassa papan ja Matin kanssa.
Klo 19.55 lähdin ulos. Kirkolla tapasin hautausmaalla L:n tytöt, Jarin ja
Raimon. Kunnantalon pihaan tuli myös H P ym. E-L oli hirveän
selvästi kiinnostunut Jarista ja yritti ”iskeä” tämän, mutta Jari, joka ei
enää ollut Arjan kanssa, ei ollut huomaavinaankaan. Klo 21.45-22.40
olin Lahdessa samalla Lehtarilla viemässä myöhästyneet veikkaukset [Isä aloitti veikkausasiamiehen hommat jo 
jatkosodan aikana ]. Tapasin muut taas kirkolla. Jari oli jo mennyt kotin. Iiron, Ollin, H P:n ja L:n tyttöjen kanssa 
(olihan Kaitsukin) menin Upolle, jossa olimme klo 23. Klo 23.10 lähdimme. Tulin kotiin klo 23.20. Klo on nyt 23.35 
kun käyn nukkumaan.

4. päivä (helatorstai)
Nousin klo 13 kun Anne tuli herättämään minut. Alhaalla olin klo 13.10-13.30. Klo on nyt 13.49.
Klo on nyt 1.05 yöllä. Illalla en ollut ulkona. Klo 20.15-21.30 katsoin TV:tä ja klo 19.15-19.30 olin
muuten kahvilla. Viitasen Reino [Kuva ]oli myös. Klo on nyt 1.05 kun käyn nukkumaan. ZZZ



[Matti Kurjensaari ]
5. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja Vilillä olimme [koululla ] klo
7.40. Ensin oli 2 t aljaa ja sitten engl. kokeiden tarkastusta, kemiaa,
ruokkis, manttua ja saksaa. Pääs. klo 14.30.
Klo 15.00-15.25 tulimme Vilissä, myös
Kaikkosen Hannu. Söin ja klo 16.30-18.45
nukuin. Klo on nyt 18.53. Klo 19 jälk. olin
kahvilla. Tein läksyjä ja klo 21.30 lähdin ulos.
Tapasin ensin Iiron ja sitten Arjan ja Paulan.
Sitten olin Halosella 10 min jutellen poikien
kanssa. He olivat olleet ulkona, mutta ei L:n
tytöt. Klo 22.05 tulin kotiin ja klo 22.40 tulin
ylös. Klo 23.10 kävin nukkumaan.

6. päivä (lauantai)
Klo on nyt 1.35 ja on sunnuntai. Nousin klo
6.30. Join kahvia ja Vilillä olimme koululla klo
7.40. Ensin oli engl. kokeiden palautus (Sain
6 ½ ; luokan paras, 7 oli Rautakosken
Leenalla). Sitten oli pesäpalloa, suomea ja
historiaa. Pääs. klo 12.15. Vilillä tulin kotiin klo 12.30-12.55.
Puuhasin kaikenlaista. Klo 18.00-18.15 juoksin ulkona ja klo
18.15-18.40 olin saunassa. Klo 19.25-19.50 menin Kossilalla
Lahteen. Muuten päivällä klo 14.45-15.05 hain kävellen kukkia
Leppäseltä. Ritva Savutie täyttää tänään 18 v. Juttelin Halosen
pihassa poikien kanssa. Olin Savutiellä klo 20. Siellä oli Kari & 
Riitta, Vainö, Inga, Ulla Puranen, Helena Jokela, joku Martti, sitten
tuli vielä Katri Minkkinen Pasinsa kanssa ja Kari Kolehmainen.
Alakerrassa joimme mm. viiniä ja pienet. Klo 24 aloimme tanssia.
Ingan kanssa tanssiessä tämä oikein todella puristautui minua
vasten. Tanssin myös Ritvan ja Hessun kanssa ja klo 00.40 sanoin
lähteväni. Viimeinen auto lähtee nimittäin klo 00.50. Koltsu [Kari
Kolehmainen ] vei minut autolla Seutulan reissun uhalla Veskun
kulmaan. Kiitos siitä hänelle. Olin kirkolla klo 1.15. Klo 1.20 tulin
kotiin. Klo 1.45 kävin nukkumaan. ZZZ. Tupakkaa muuten paloi
runsaasti.

7. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 22.41. Nousin klo 11. Join kahvia ja ylhäällä yrittelin läksyjen tekoa. Klo 14.30
maissa söin ja pian äiti ja isä lähtivät Savutielle. Klo 17.15-17.50
olin alhaalla ja myös klo 18.15-19.00 TV:tä katsomassa [Uutiset
ja Hanski ]. Sitten äiti ja isä tulivat. Ennen klo 19.30 olin kahvilla
ja klo 20.30 lähdin ulos. Kirkolla oli muut paitsi Sepe. Ne muut
oli museon mäessä. E-L tervehti minua ens:nä. Baarissa olimme
klo 20.50-21.00. Siellä sain tietää, että lössi oli ollut eilen
Luostarisella n. klo 3 saakka. E-L ei muuten enää yrittänyt
turhaan iskeä Jaria ja hautausmaalla hän sanoi minulle
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suuttuneensa Tuijalle ja H P:lle. ”Lähdetään, Pekka.” Kävelin E-L:n
ja Laitisen Tuulan kanssa ja pian tuli siihen Tuija & H P ja ihme
kyllä Jari ja Arja kahdestaan. Menimme sitten neljästään ja E-L
hoki koko ajan: ”Piru periköön miehet” ym. Häntä keljutti
hirveästi koko ajan. Ilm. Jarin tapaus. Sepestä hän taas näytti
olevan kiinnostunut, koska puhui hänestä. Klo 22.05 olimme
Upolla. Klo 22.15 tulin kotiin. Klo on nyt 1.02 kun käyn
nukkumaan. ZZZ 

8. päivä (maanantai)
Klo on nyt 22. Nousin klo 6. Vilillä olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli 2 t:n ruotsin kirj. Sitten uspaa,
ruokkis, hissaa ja aljaa. Pääs. klo 13.30.
Kävin Sepen ja Ikun kanssa kaupungilla
ja klo 14.15-14.40 tulin Iiron, Oksasen
Sepen ja Hanskin kanssa Vilissä. Klo
15.25 lähdin kävellen kirkolle. Kävin
lisäämässä Salpausselän
Säästöpankkiin toukokuun nuorisotilin
25 mk ja sitten menin Haloselle. Olin
poikien kanssa n. ½ t ja tulin kotiin klo
16.15. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja
klo 18.40 lähdin kävellen Haloselle.
Vein pojille yhden oman nauhani,
koska olin päivällä lainannut pojilta
heidän nauhansa. Sieltä menin
Luostariselle. Juttelin matkalla Ollin
kanssa. Klo 19.05 olin L:lla. Tein
Tuijan kanssa tämän engl. harj. ja
juttelin E-L:n kanssa. Klo 20.15
lähdimme ulos. Menimme metsään.
Siellä pompimme ja klo 20.40 B&K:n
tielle tultuamme päätimme lähteä
koululle. Hain Halosen pojat ulos (en
sentään Jaria). Juttelimme ja pian
sinne tuli muukin lössi (Sepe ym.
lähti pian pois). Kun Iäksen Risto tuli E-L juoksi jutteleen tämän kanssa. Pian tuli Salmisen
Sepe paikalle, Hän yritti iskeä E-L:aa. Klo 21 lähdimme kävellen pois. Iiro meni kotiin. Kävelin
E-L:n, Tuijan ja Sepen kanssa. E-L oli silminnähtävästi TAAS KIINNOSTUNUT MINUSTA. Tiellä
hän ehdotti ”Eikös lähdetä metsään.” Vastasin TYHMÄSTI: ”Eihän mulla edes ole tupakoita.”
Toivon, että hän ei olisi loukkaantunut. Pari kertaa hän jopa otti hiukan minua käsipuolesta
kiinni. ”Tulen sitten keskiviikkona ulos.” Klo 21.15 tulin
kotiin. Klo on nyt 22.18. Klo 23.05 kävin nukkumaaa ZZ.

9. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Join kahvia ja koululla olimme klo 7.40.
Ensin oli hissaa, sitten ruotsia, tunti pesäpalloa ja toisella
tunnilla juoksimme pururadalla. Se on noin kilometrin



pitkä ja mäkinen. Ahtiaisen Martti ja
”Santtu” eivät olleet koulussa, joten
minulla oli mahdollisuuteni. Otin alun
löysästi ja kun Pulu [Pulkkanen ]
puolessa välissä käski kiristää vauhtia,
tein sen. Tulinkin maaliin ajassa 3 min 22
sek, mikä olikin siihen menessä koulun
paras aika, 6-luokkalaisten paras juoksi
3.25 (Haaran Kari 3.30). Toiseksi tullut
Korpin Jussi hävisi 20 sek. Ruokkiksen
jälkeen oli aljaa ja engl. Pääs. klo 14.30.
Kävin Hoito OY:ssä Pankinportissa
ottamassa Wassermannin verikokeen,
koska eilen Yhdysvalloista tulleiden virall.
stipendin hyväks.
papereiden mukana
tuli pyyntö kaydä k.o.
kokeessa. Klo 15.05-
15.25 tulin Vilissä. L:n
tytöt tulivat myös.
Istuivat edessä. En
jutellut sen enempää
heidän kanssaan. Klo
16.05-17.00 nukuin ja
myös klo 17.15-19.20. Klo 19.40-
19.50 söin (klo on nyt 20.10). Klo on
nyt 00.35 kun käyn nukkumaan.

10. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6. Join kahvia ja Vilissä
olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
saksaa. Sitten 2 t piirustusta, ruokkis
ja kemian kokeiden palautus (Sain 7
½). Kemian tunnilla Rämö toi 2 t:n
istumislaput sekä Iirolle että Sepolle eilisestä engl. tunnilla
tapahtuneesta vilpistä pistokokeissa. Se oli kyllä niin röyhkeää
kyselyä, että se oli oik. vain huuli, joten tuo oli Olkkoselta melko
lapsellista. Sitten oli aljaa, suomea ja manttua. Pääs. klo 15.30. Klo
15.45-16.10 tulimme kotkalaisessa. Menin Iiron kanssa harjulle,
koska siellä oli L:n tytöt ja H P ja he viittoilivat. Klo 16.20 tulin
kotiin. Olin ylhäällä ja klo 18.45 äiti, isä ja pappa lähtivät
Hollolaan. Klo 19 Masa lähti ulos. Olin Annen kanssa. Korjasin
muuten pyöräni kumin taas kerran. Klo 21.20 tuli Matti kotiin ja
minä lähdin ulos klo 21.30. Näin Iiron ja Paulan. Sitten menin
Haloselle. Siellä sain kuulla, että L.n tytöt ym. livat ollet ulkona,
mutta menneet kotiin 15 min sitten. H P oli myös juri tullut
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sisään. Lieneeköhän E.L kaipasi minua. Toivottavasti. Klo 21.50 tulin kotiin. Klo 22.10 äiti ja isä tulivat. Pappa jäi 
Hollolaan. Klo on nyt 23.42 kun käyn nukkuZZ.
11. päivä (torstai)
Nousin klo 6.05. Klo 6.40 lähdin pyörällä Upolle. Siellä odottivat ja Tuija
ja Iiro+Paula. Poljettuamme noin kilometrin saivat Sepe ja Hannu
meidät kiinni. Minun pyöräni keskiön laakerit menivät sekaisin ja se oli
hirveän raskas polkea, niinpä jätin pyörän Baskin kohdalle ja nousin
Viliin. Iiro ehti myös kouluun. Ensin oli kemiaa, sitten aljaa, saksaa,
uspaa ja ruokkiksella Iiro lähti kotiin. Sitten oli ruotsia ja 2 t:n aine. Klo
15.15 lähdin Sepen kanssa. Tapasin äidin ja Annen Pankinportissa
[Kiinteistö oy Pankinportti, Aleksanterinkatu 15. Valmistui 1952.
Suunnittelija professori Ole Gripenberg. Talon rakennutti Helsingin
Osakepankki. Edustaa modernia suuntausta. Rakennukseen tehtiin
helposti muuteltava pilari- ja palkkirakennelma. Rakenne mahdollisti
valopihaan johtavan 12-metrisen porttiaukon. Sami Kuusivirta. ESS 9.12.2018  ]. Ostimme minulle 200 mk:n [340 
€ v. 2020 ] ruskean puvun. Klo 16.20-16.40 tulimme Lehtarissa. Jäin Baskin kohdalla pois. Rva Luostarinen istui 
edessäni. Ajoin hiljakseen ]kotiin n. 6 km ] ja klo 16.55 olin kotona. Minulle aamulla jäänyt Tuijan pussi, jossa oli 
teinikalenteri, autolippu ym. oli vielä minulla. Luin muuten kalenterin ruokatunnilla. Se oli oik. päiväkirja. Siinä oli 
myös minusta kovasti juttua  Klo 18.35 lähdin Luostariselle se mukanani. Tuija ei ollut kotona, mutta juttelin sen 
sijaan E-L:n kanssa kunnes klo 19.20 lähdin kotiin. E-L kertoi, että Tuija oli lastenhoitajan työtä hakemassa ja 
lupasi sitten käydä meillä. Tuija tulikin pihassa vastaan. Hänellä on huomenna ruotsin ja E-L:lla fysiikan koe. Menin
Kaitsun kanssa kirkolle. Siellä oli muut paitsi H P. Olin Halosella n. 15 min ajan ja sitten lähdin Sepen ym. kanssa 
kirkolta kotiin. Klo 20.40 tulin kotiin. Kävelin ulkona ja klo 21.15 tulin siään. Äiti muuten kysyi minulta olinko 
tavannut L:n tytön. Tuija oli kysellyt minua, koska minulla oli hänen autolippunsa. Klo 21.50 tulin ylös. Klo 23.25 
kävin nukkumaan. Tuija muuten kertoi, että
Salmisen Sepe oli TULLUT tänään koulusta 3:n
VILISSÄ, varmaan E-L:n vuoksi.

12. päivä (perjantai)
[Anki Lindqvist ] [Päivän vain ]
[Kalevi Häkkinen ]
Nousin klo 6.20. Join kahvia ja Vilillä olimme
koululla klo 7.35. Ensin oli engl. Sitten suomea ja
hissaa. Pääs. Klo 12.15 Laren kyydissä. Menin
Keskolle. Siellä ostin itselleni solmion pukuun,
uimahousut ja urheiluhousut. Näin ja juttelin
puistossa Rautatienkadun varrella Salmisen Railin
kanssa. Klo 13.50-14.15 tulin Lehtarissa. Juttelin
Nykäsen pihassa H P:n ja Veksin kanssa. Klo 15.10-
15.25 kävin Annen kanssa Suomisella 1 B -
rapussa ottamassa mittoja Annen
housupukuun. Pois tullessa näin tiellä L:n E-L:n.
Hän vilkutti minulle ensin. Klo 18.35-19.10 olin
kirkolla pyörällä. Näin Halosen pojat. Hain H P:n
ulos. Olimme vähän aikaa uudessa[? ] Invassa.
Kotona söin ja klo 20.15 lähdin ulos. Kirkolta
tulossa ollut Veksi sanoi että muut olivat
Eurenille menossa. Sainkin heidät kiinni. Satoi

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevi_H%C3%A4kkinen
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hiljalleen. Kävelin koko ajan Tuijan kanssa
sateenvarjon alla. Muuten Arja ja Jari ovat
jälleen kahdestaan. Baarissa H P oli vain
hiljaa. Klo 21.15 lähdimme, Matti kävellen
koko ajan E-L:n kanssa. Tämä oli sanonut
Tuijalle: “Mitäs täällä enää tekee.” ja lähti
pois. Kävelin Tuijan ja H P:n kanssa kaikessa
hiljaisuudessa. Tapasimme Iiro+Paulan ja
Arja+Jarin meidän tienhaarassa. E-L lähti
omille teilleen (kotiin) ja minä olin Tuijan ja H
P:n kanssa. Klo 23.20 tulin kotiin. Klo 23.30
kävin nukkumZZ.

13. päivä (lauantai)
On loma. Klo 10.05 isä herätti minut. Klo
12.05-13.15 olin uusi puku päällä Lahdessa
ottamassa Halmeella
passikuvan ja sitten ostin
äidille äitienpäivälahjaksi 
Martti Innasen laulaman Elsa,
kohtalon lapsi levyn [6,20 mk
11 € v. 2020 ]. Klo 13.40-13.55
hain Kauppapalvelusta
kermaa. Klo 15.25-16.05 jaoin isän kanssa
Upolle tavaraa. Klo 18 laitoin saunan
lämpiämään ja klo 18.40-19.00 kävin Invassa
pyörällä. Siellä oli Halosen pojat. Klo 20
tulivat Savutien Eino & Helvi ja Olavi & Nilla.
Klo 20.30-21.00 olin saunassa. Klo 21.10-
21.20 söin. Klo 21.45 lähdin ulos. Klo on nyt
00.32 sunnuntaina. Kävin Kallessa, mutta
turhaan ja lähdin kävellen Eurenille, mutta
koska klo oli 22.05 ja Euren suljettu ja koska
alkoi sataa, menin Pistetalon räystään alle
suojaan tupakalle [13.8.1974 lähetetyssä kortissa pistetalot
(Ravintola Kukkanen pistetalojen edessä oleva matalampi talo),
Keski-Liike ja kirkko, postimerkissä kansallispukuinen tyttö
Nastolasta ]. Tiellä näin hetken päästä Tuijan ja H P:n. Istuimme
Kemikalion edessä ja sieltä kunnantalon eteen. Siihen tuli n. klo
22.30 maissa Jari YKSIN murhellisena. Klo 23 kun Jari sanoi
lähtevänsä kotiin, lähdin saattamaan häntä. Museon tiellä tuli
vastaamme Olli uudella mopolla ja E-L takana. Olli lähti kirkolle ja
me kolmistaan saatoimme Jarin pihaan. Kävelimme sitten hiljalleen. E-L kertoi, että häntä ”vitutti”. Hän oli 
suuttunut Salmisen Sepelle ja kun muutkin[? ], mm. Risto Iäs. E-L oli lopuksi haukkunut tätä kakaraksi. Sitten tuli 
Olli. Hän tarjosi E-L:lle tupakan ja mäen päällä hän tarjosi loput [tupakasta ] minulle ja sitten otin häntä kaulasta 
kiinni ja hän minua vyötäiseltä. Kävelimme hiljakseen kunnantalon pihaan ja sieltä saimme Tuijan ja H P:n 
mukaan. Ostin H P:ltä tupakan ja puolessa välissä mäkeä uskalsin jälleen ottaa E-La kaulasta. Juttelimme 
kaikenlaista. Olli ajeli mopolla ajaen välillä ohitse. Pyöräsuojassa irroitin otteeni ja sitten T ja  H P sanoivat, että 

https://www.youtube.com/watch?v=QPE6CNzXGkw
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teemmekö heille Kaitsun tempun, jonka hän oli tehnyt Tuijalle ja H P:lle kun he olivat olleet kolme viikko sitten 
yhdessä. E-L [kysyi ] mikä se oli. Tuija sanoi: ”Ette lähde mihinkään ilman hyvänyön suukkoa” ja muutakin he 
sanoivat mm. yrittivät AUTTAA MEITÄ ALKUUN. E-L sanoi: ”Pekka, suo anteeksi, että mulla on noin tyhmä sisko ja 
siskon poikakaveri.” T ja H P alkoivat heti sanoa, että hullujahan me. T sanoi sitten minulle, ettehän vain 
loukkaannu ja pyysi minua vakuuttamaan sen. Vakuutin enkä totta totisesti suuttunutkaan. Sanoimme hei klo 
00.05, siinä ilman suukkoa, koska näytti siltä, ettei E-L sitä halunnut, eikä minullakaan ollut mitään haluja eikä 
tarpeeksi uskallusta. Kävelin kuten tavallisesti H P:n kanssa B&K:n tienhaaraan. Klo 00.15 tulin kotiin. Savutiet 
olivat jo lähteneet, mutta äiti ja isä vielä valvoivat. Klo 00.50 kävin nukkumZZ.

14. päivä (sunnuntai, äitienpäivä, I helluntaipäivä)
[The Renegades ] [Cadillac ]
[Claudia Cardinale ]
Klo on nyt 17.33 ja tunnelmat ovat hiukan surulliset.
Nousin klo 9. Kaivinkone oli alkanut juuri kaivaa
kaupan laajennukseen tarvittavaa monttua. Klo 9.15
Jari soitti ja pyysi tulemaan sinne. Iiro oli jo. Klo 10
lähdin pyörällä mankka mukana. Siellä oli myös Kaitsu
ja Olli. Haloset (Ei H P ja Jari) olivat lähteneet
mummolaan jo klo 12 maissa viime yönä ja sitten pojat
olivat valvoneet koko yön mankka täysillä. Sepe oli
tullut Suurlavalta mukaan klo 2 maissa. Klo 11 jälkeen
tuli Sepe ja pian sen jälk. L:n tytöt. Tytöt eivät olleet
mitenkään vihaisia. Klo 12.45 lähdin syömään kotiin.
Klo 13.15 kun tulin kotoa, E-L oli keittämässä H P:n
kanssa kahvia. E-L sanoi: ”Hei, Pekka” melko iloisesti.
En muistaakseni tyhmyyksissäni vastannut. Ylhäällä
kuuntelimme ja äänitimme sen jälkeen levyjä. Arja oli
TAAS Jarin kanssa. Arja oli eilen ollut pileissä
Kuivamaidolla. E-L vitutti eilen Arja. Tänään hän (E-L)
hymyili minulle, mutta Sepen kanssa hän oli huonoissa
väleissä. Kun E-L kysyi missä Tuijan kengät ovat, Sepe
vastasi siihen jotain. E-L sanoi: ”En mä sulta oo mitään
kysynyt.” E-L ja Tuija lähtivät  minulle ”Hei” sanomatta
pois klo 15.05. Sepe lähti klo 16. Olli ja Kaitsu jo paljon
aik. Arja lähti myös klo 15.05. Sen jälk. Jari nukkkui koko
ajan. Klo 16.45 lähdin minä Iiron+Paulan sekä H P:n
kanssa. Klo 16.50 tulin kotiin. Klo 17.35 äiti ja isä lähtivät
Lahteen Rajalan Göranin häihin. Klo 19.15-20 kävin
kirkolla pyörällä, mutta en nähnyt kuin Jarin ja Arjan.
Kävin ensin Kallessa ja sitten Eurenilla turhaan. Sitten
Arja sanoi heidät tavatessani, että H P on Kallessa,
mutta en viitsinyt mennä sinne toistamiseen. Klo 20.30 jälk. tuli Jari & 
Arja tänne. Klo on muuten nyt 00.10 II:na hell.päivänä. Minua vituttaa,
aivan pikkusen keljuttaa. Sitten tuli Tuija + H P ja sitten E-L, Risto Iäs, Salmisen Sepe, joku Vuorisen Jorma, Laitisen
Jokke, Kaitsu ja Hannu K. Toiset olivat ylhäällä, toiset alhaalla. Melko pian E-L osoitti pientä kiinnostusta minuun 
kun Risto, Sepe ja Jokke selä Vuorisen poika olivat lähteneet. Keitimme mm. yhdessä kahvia ja meillä oli hauskaa. 
Anne muuten näki, että poltin tupakkaa. Pian tuli Risto takaisin ja sen jälk. Sepe. Sitä ennen olivat tulleet 
kuokkavieraana Laitisen Tuula ja Kilpisen Sirkka[? ]. He lähtivät kuitenkin melko pian. Alhaalla Sepe soitti muuten 
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levyjä ja hän sanoi sen sopivan mielialaan. Kun yritin nukuttaa Annea E-L:n kanssa Annen sägyn laidalla ja oli 
pimeää, en uskaltanut ja E-L hymähteli välillä. Sitten hän ehdotti, että lähtisimme pois, kai minun 
saamattomuuteni vuoksi. Alhaalla istuin kyllä kädet hänen kaulallaan kamarissa, mutta sitten hän lähti yht’äkkiä 
keittiöön, koska siellä muka koluttiin. Siellä oli Risto (Hannu K lähti klo 22.30), Kaitsu ja Masa. E-L katsoi Ristoa 
sillä silmällä . Sitten yht’äkkiä klo 23.40 tulivat ÄITI JA ISÄ KOTIIN. Jari ja Arja olivat juuri sohvalla rakastelemassa 
kun isä yllätti. Vanhempani eivät olleet yhtään suuttuneen näköisiä, vaan päinvastoin hymyilivät, vaikka tupakan 
käry leijaili ilmassa. Klo 23.50 vieraani sitten lähtivät. E-L kyllä hymyili mulle, mutta ei mitenkään pyytänyt minua 
ulos, enkä siksi lähtenyt, koska tiesin, ettei sitä halunnut [Vilkas mielikuvitus Pekalla ja alemmuuskompleksi ]. 
Parvekkeella muuten alkuillasta (klo on nyt 00.57) Arja kysyi minulta onko minulla sydänsuruja.  Sanoin: ”Voihan 
sitä niinkin sanoa.” Kun vieraat lähtivät, Arja kiitteli minua hirveästi ja sanoi, että meillä on aina hauskaa. Se 
lohdutti minua aika paljon. Toivon lisäksi, että E-L suhtautuu minuun asiallisesti ja yrittää noin mukavasti selvittää,
että ei pidä minusta erikoisemmin. Niinhän hän tavallaan teki tänäänkin kun lyöttäytyi Riston seuraan lopussa 
aina sopivasti. Toivon, että olemme edelleen ystäviä. Alan kyllä jo vähitellen uskoa, että minun on turha enää 
yrittää , vaikka minkäs sille voi, jos tyttö sen sellainen, että silloin kun Risto ei ole paikalla hän välittää minusta, 
mutta ei muuten. Vaikka Risto onkin vasta noin 15 v. En tiedä onko E-L sitten sen verran sellainen (ANTEEKSI). Klo 
on nyt 1.05 kun käyn ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

15. päivä (maanantai, II helluntaipäivä)
Klo 10.05 menin alhaalle, join kahvia ja tiskasin eiliset kahviastiat. Klo 10.50 tulin ylös. Nyt kun oikein päivällä 
ajattelen asiaa, en rakastakaan E-L:aa joten oikeastaan E-L teki oikein ja eihän se ole hänen vikansa, että hän ei 
pidä tai kyllä hän pitää, mutta ei tarpeeksi. Alhaalla sain tietää, että Olavi-setä Kilosta oli muuttanut pohjoiseen 
minkkitarhuriksi, siksi koska hänen silmänsä näkö (toinen jo ennestään sokea) oli alkanut heikentyä. Nyt hän oli 
sokea. [Olavi oli kotoisin Merijärveltä ja hän ja Maire muuttivat Oulaisiin ] Klo 11-12 olin isän kanssa töissä 
laittamassa kaasukoppia paikoilleen. Yritin tehdä sitten läksyjä ja klo 14 maissa söin. Klo 18.15-19.00 olin alhaalla 
ja klo 20.30 lähdin pyörällä kirkolle päin. Mahkosen luona tapasin Tuijan+H P:n, Iiron+Paulan, Veksin, Kaitsun, 
Sepen ja Matin. Pelkäsin, että tapaisin E-L:n, mutta onneksi hän ei ollut siellä ja tiedänkin miksi, hän ei halunnut 
tavata minua. Menimme ??sille (ei Matti). Siellä soitimme levyjä. Klo 21.45 tulivat Jarska ja Arja ikkunan alle. 
Lähdin ulos ja juttelin vähän aikaa heidän kanssaan. Klo 22 tulin kotiin. Klo on nyt 22.36 ja minua hävettää 
kauheasti nähdä E-L ensi kerralla jos hän ei pidä minusta mikä on todennäköistä. Klo on nyt 23.18 kun käyn 
nukkumaan.

16. päivä (tiistai)
Nousin klo 6. Yöllä muuten olin
hirveän surullinen ja ajattelin
E-L:aa. Join kahvia ja tulin ylös
klo 6.40. Koulussa olimme mm.
voimistelutunnilla pururadalla.
Toiset juoksivat kilpaa (paras
aika 8.30 meidän luokalla) 2 km. Minä sain lönkytellä, koska huomenna juoksen
kilpaa oppikoulujen kisoissa saman matkan. Koulun paras aika on jollain ”Ykällä”
6 A:lla (7.39, Kari Haara 7.59). Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä
muitten kanssa. Tuija tuli myös, hän oli pahalla päällä ja lähti heti kotiin. Klo on
nyt 16.07 ja huomenna olisi aljan koe. Klo 17.30-18.10 nukuin ja klo 18.30-18.40
vein Kuivamaidolle tavaraa. Klo on nyt 20.35 ja pitäisi kai lukea huomisia aljan
kokeita varten. Huomisesta päivästä kun pääsee kunnialla ohitse, voinkin sanoa,
että koulu on minun kohdaltani loppu tältä erää. Klo on nyt 23.20 kun käyn nukkumaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulainen
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17. päivä (keskiviikko)
[Jimi Hendrix ] [Purple Haze ]
Klo on nyt 4.58. Nousin juuri aljaa
lukemaan. Klo 6 lähdin alas kahvia
keittämään. Vilillä olimme koululla
klo 7.40. Ensin oli 3 t:n aljan koe. Klo 11.10-11.20 olin Nikkasella.
Iiro oli myös. Sitten oli kemiaa, saksaa ja suomea. Olin saanut
Leskisen tunnin lomaa kilpailujen vuoksi. Kilpailut alkoivat
pururadalla jo klo 15.30, mutta minun sarjani (yli 16 v. pojat, jossa
oli 19 osanottajaa) juoksu alkoi vasta n. klo 16.45. Juoksimmekin 3 km. Aikani oli 11.09, jolla olin 7. Voittaja 10.30. 
Kävin koululla suihkussa ja klo 17.30-18.00 tulin Lehtarissa. Join kahvia ja klo 19.30-20.00 olin alhaalla. Klo 22.00-
22.15 olin saunassa. Kävin nukkumaan klo 23.05.

18. päivä (torstai)
Nousin klo 6. Pappa tuli muuten eilen
Hollolasta meille. Viliä ajoi hra Salo.
Ensin oli kemiaa, sitten aljaa ja trikan
kokeiden palautus (Sain 6 ½ ja 7 ½) ja
sitten saksaa ja uskontoa, ruokkis ja
sitten klo 12.45-13.30 ruotsin kokeiden
palautus (Sain 6 ½ ; paras numero
Leenalla 8-). Sitten oli aineiden palautus
(Sain 7 ½). Luin aineeni luokan edessä.
Pääs. klo 14.30. Kävin hakemassa
Pankinportin Hoito OY:stä verikokeeni ja
sitten kävin ostamassa Kausi-asusta
popliinitakin [94,80 mk 161 € v. 2020 ]
itselleni. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä.
Siihen nousivat myös L:n tytöt, jotka istuutuivat eteen. Hannu Bask istui silloin vieressäni. Pois jäätyämme juttelin 
iloisesti tyttöjen kanssa. Myös E-L otti osaa keskusteluun ja sillä hetkellä en mitenkään ollut kiinnostunut hänestä.
Klo on nyt 16.03. Klo 16.30-17.30 nukuin. Klo 17.50-17.55 olin kahvilla. Klo 18 äiti ja isä lähtivät Lahteen ja Matti 
lähti ulos. Olin Annen kanssa. Satoi hirveästi. Klo 21.15 äiti ja isä tulivat ja pian Matti. Klo 21.25-21.35 Jari ja Arja 
olivat tulitikkuja lainaamassa. He kertoivat, että E-L oli ollut myös ulkona, mutta ei Tuija. Arja tietää, että rakastan 
E-L:aa. Klo on nyt 23.17 kun käyn nukkumaan.

19. päivä (perjantai)
[Koskenkorvan uusi hinta 12,90 mk 22 € v.
2020 ]
Nousin klo 6.20. Yrjö Salo vei meidät taas
koululle Vilissä. Ensin oli 2 t. aljaa ja sitten
engl., kemiaa, ruokkis, manttua ja saksaa. Klo
14.30 pääs. Hain valokuvat Halmeelta
kaavakkeisiin, jotka pitää lähettää
Yhdysvaltoihin ja Vilissä tulin Hannun kanssa.
Klo 16.00-17.30 nukuin, sitten vein
Kuivamaidolle tavaraa. Klo 20 lähdin ulos.
Näin L:n tyttöjen menevän edellä. Tapasin
heidät sitten juttelemasta Ollin ja H P:n

https://www.youtube.com/watch?v=fjwWjx7Cw8I
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kanssa Kukkakaupan kohdalla. H P kävi kahvilla. Poltin tupakan ja juttelin heidän kanssaan, Kaitsu oli myös vähän 
aikaa. Veksi oli tullut myös. Olimme kunnantalon edessä ja sitten kävimme kansakoulun kohdalla ja metsän 
kautta oikaisimme VPK:n talon kohdalle [Polkuja pitkin menimme, Tässä v. 1964 kartassa Kk ja Paloas. Kpa 
(kauppa) on koti ], mistä Veksi lähti kotiin klo 21.20. Matkalla kun yritin soittaa heinällä, E-L leikillään kävi oikein 

iloisesti minuun kiinni ja yritti estää. Tyttöjen äiti ja isä lähtevät Sysmään ensi lauantaina, joten olisi ollut hauskaa 
jäädä Nastolaan, mutta täytyy mennä Helsinkiin. Klo 21.40 erosimme. B&K:n tienhaarassa tuli vastaan Sepe, Paula
ja Iiro. Klo 21.55 tulin kotiin , klo on nyt 22.45 kun käyn nukkumaan ja näyttää siltä, että E-L ei ole suuttunut 
vähääkään minuun ja jaksan yhä toivoa hänen rakastumistaan minuun ennemmin tai myöh. E-L oli muuten 
lähettänyt paljon terveisiä minulle Matin mukana, mutta tämä ei tietystikään ollut sanonut niitä perille.

20. päivä (lauantai) 
Klo on nyt 8.16. Nousin klo 7.05. Sain tänään koulusta lupaa.
Klo on nyt 22.52 21.5. sunnuntaina ja MINUA VITUTTAA.
Niin lauantaina lähdin klo 9.45 Kossilalla Lahteen ja sieltä klo
10.30-12.25 Sukulan pikalinjalla [6,70 mk
11,40 € v. 2020 ] Helsinkiin. Klo 12.45 oli
Jokelalla. Niiden skotlanninpaimenkoira Tomi
oli keittiössä. Pian tuli Helena. Klo 13.30
lähdin. Klo 14 olin Fabianinkatu 22:ssa
Ylioppilaiden Terveydenhuoltoasemalla. Siellä
oli myös muita stipendiaatteja. Ensin oli odotusajan jälkeen minulla röntgenkuva (8 mk) vähän ennen klo 15. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pitk%C3%A4karvainen_skotlanninpaimenkoira


Sitten klo 16 jälk. tri Kari Savosen suorittama lääkärintarkastus [50 mk, 85 € v.
2020 Kuvat ja todistus täällä ] [YFU-
ohjeita ]. Olin Jokelassa n. klo 17. Matti
oli jo kotona. Klo 17.30 maisssa tulivat
Liisa-täti ja Sauli-setä. Klo 17.45 pyysin
lupaa soittaa Nastolaan. Soitin
numeroon 918/44208 eli Luostariselle.
E-L:n ääni oli niin outo, että kysyin
ensin: ”Onkos E-L tai Tuija kotona?”
Sitten E-L sanoikin olevansa itse. Hän
ei myöskään tuntenut minua. E-L sanoi heti, että oli hirveän hauskaa kun soitit ja kyseli mitä olin tehnyt tänään 
ym. Juttelimme iloisesti ja sitten hän kysyi haluaisinko jutella Tuijan kanssa. Sanoin haluavanai. Juttelin siis ja 
sanoin hei ja terveisiä kaikille. Tytöt olivat Heikin kanssa. Vanhemmat olivat Sysmässä. H P tulisi heille myöh. Klo 
18 lähdimme kaikki Nummelaan. Matkalla poikkesimme Tehtaankadulla. Sieltä tuli toisella autolla joku Pekka ja 
hänen vanhempansa. Perillä Pekka soitti ja lauloi haitarin kanssa hirveän hyvin. Klo 20 jälkeen aloin loikoilla. 
Nukuin ja klo 21.30-22 välillä söin. 

21. päivä (sunnuntai)
Nukuin klo 9 saakka. Klo 9.30 lähdin Sauli-sedän
ja Helenan kanssa kaupunkiin. Sauli-setä lähti
tak. Nummelaan. Söin Jokelassa ja klo 11.40
lähdin kävellen hotelli Marskiin
Mannerheimintie 10:een. Siellä oli M-klubissa
klo 12-17 informaatiotilaisuus meille 134:lle
stipendiaatille. Istuin samassa pöydässä 7 tytön
kanssa. Välillä meille tarjottiin kahvia ja meidän
piti esittäytyä engl.kielellä. Esitelmiä pitivät
järjestön johtohenkilöt ja entiset stipendiaatit.
Saimme matkan hintaan sisältyvän matkalaukun
ja klo 17.10 pääsin lähtemään. Klo 17.30-19.35
tulin Vesasen autossa Lahteen. Eräs poikastipendiaatti Lahdesta istui
vieressä. Klo 19.30-20 tulin Lehtarilla kirkolle. Mahkosen kohdalla [Leike
Siirtokarjalaisten tie III kirjasta ] tapasin Luostarisen tytöt ja Halosen pojat
ym. Poltin tupakkaa ja juttelin kokemuksistani. Matkalla E-L seurasi minua
aika kiinteästi katsellen ja klo 20.20 tulin kotiin. Klo 20.55 lähdin ulos.
Tapasin kaverit kunnantalon pihassa. Sieltä lähdimme klo 22 maissa. Menimme hautausmaan
poikki. Nyberg lähti sitten kotiin. Mahkosen kohdalla E-L mainitsi minulle siitä. Kävelin
edelleen E-L kanssa Upolle. H P, Tuija ja Iiro ja Paula tulivat myös Ollin kanssa. Klo 22.25
erosimme. Petyin silloin hieman, koska E-L ei olisi todennäköisesti sanonut minulle ”Hei” ellen
olisi perään huutanut: ”Terve” [Putkiaivon päättelyä taas, oikein nolottaa näin jälkikäteen ].
Lupasin Iirolle ja H P:lle tulla ulos klo 1.30, mutta äidin kanssa emme päässeet asiasta
yksimielisyyteen.. Sehän minua tässä vähän vituttaa E-L:n jutun kanssa. Parveke on muuten
otettu pois tänään. Klo on nyt 23.20 - Klo on nyt 23.50. Sanoin juuri äidille, etten lähde ulos ja
että käyn klo 1.30 ulkona sanomassa kavereille etten lähde ulos. Iiro, H P ja Jokke Nyberg
lupasivat tulla silloin meille. Klo on nyt 24.00-00.00 ja minua PELOTTAA JA JÄNNITTÄÄ
RAKASTAAKO EEVA-LIISA MINUA VAI EI. Klo on nyt 00.12. SIINÄ TYTÖSSÄ TÄYTYY OLLA SITÄ
JOTAIN, JOKA KIINNOSTAA MINUNLAISTANI (MIELESTÄNI) UJOA POIKAA.
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http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/03/Youth-for-Understanding-ohjeita.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2020/03/Youth-for-Understanding-ohjeita.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/10/USA-1967-8-photos-Part-1.pdf


22. päivä (maanantai)
Klo on nyt 1.00 ja hävisin muuten vedoissakin 2,25 mk Sepelle, Iiro ±0 mk. Klo
1.20-1.50 olin ulkona sanomassa Iirolle ja H P:lle etten tulekaan ulos. Klo on
nyt 21.59. NIIN. Nousin klo 6.45. Koulussa oli ensin engl. kielistudiossa ja sitten
ruotsia, uspaa, ruokkis, hissaa ja aljaa. Pääs. klo 13.03. Klo 13.45-14.10 tulin
Lehtarissa Iiron ja Sepen kanssa. Kotona sain tietää, että Matti oli narahtanut
tupakan poltosta ja tupakan hallussapidosta. Klo 18.10-19.00 olin pyörällä
kirkolla. Hain Jarin ulos ja hän oli katsomassa kun uin Wakkerissa vähän aikaa
[Lahdessa +17  °C klo 14 ]. Tulomatkalla tapasimme Riitan ja Arjan. Kotona klo
19.30 aloin puhdistaa ruusupenkkiä ja klo 19.45 tulivat Savutien Eino ja Olavi.
Klo 20.15 lähdimme autolla (ei Matti) rantaan. Matkalla vilkutin Luostarisen
tytöille ym. E-L vilkutti tak. Pois tullessa näin heidät Mahkosen pihassa. Klo
20.45 tulimme tak. Klo 21.20 näin kamarin ikkunasta kuinka E-L käveli Joken,
Ollin ja Hanskin kanssa alhaalta ylöspäin. He vilkuttivat minulle. Klo 21.40
Savutiet lähtivät. Klo on nyt 22.06. Klo on nyt 23.35 kun ZZZZ

23. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.05. Ensin oli hissaa, sitten, no mitäs näitä luettelemaan. Pääs. klo
14.30. Pääsin Iiron ja Jussin kanssa Baskille. Siellä rva tarjosi meille mehua.
Sitten liftasimme kuorma-autolla Nastolaan. Klo 15.20 olimme
Nastolassa. Klo 15.25 lähdin pyörällä matkaradion kanssa
kirkolle. Lähdin sitten Jarin, Hannun ja Iiron kanssa uimaan
pappilan ”uimakeskukseen”. Siellä oli myös Paula. Sukelsin 2
kertaa ja Hannu ja Jari työnsivät Paulan veteen. Klo 16.35
lähdimme. Hannu kertoi muuten, että E-L ja Jokke tulisivat sinne.
En halunnut nähdä heitä kahden. Näimme Luumäellä H P:n. Tuija
muuten oli tänään Moijasten lasten kanssa pyörällä koulussa. Klo
17.10 tulin kotiin. Klo 18.15-18.20 olin ulkona kahvilla. Tänään on
ollut kevään hienoin päivä. Klo 20.45 lähdin ulos. Muuten klo
20.30 Tuija kävi Jokke Nybergin ja Iäksen Riston kanssa meidän
luona kävellen kääntymässä. Kirkolla näin sitten Riston ja Joken menevän kirjoja kainalossa Luostariselle. Baarissa 
oli Halosen pojat ym. Klo 21.15 pojat näk. tulevan Luostariselta. Klo 21.30. Klo 22.20 tulin kotiin. Klo on nyt 23.40 
kun käyn nukkumaan.

24. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.15. Koulussa klo 10 lähdimme vapaalle
piirustustunnilla Iiron ja Sepen kanssa kaupungille. Kävimme
mm. Pirkka-baarissa. Sitten  oli kemiaa, aljaa (pääs. kirjan
loppuun), suomea ja manttua. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10
tulimme kotkalaisessa. Klo 17.40-18.20 nukuin ja myös klo 18.45-
19.15. Sitten menin kahville. Klo 19.30 tuli Tuija pyytämään minua
ulos. Sanoin tulevani tunnin päästä, vaikka olin päättänyt etten tule
tänään ulos illalla. Klo 21 lähdin pyörällä kirkolle. Tapasin Jokke
Laitisen, Veksin ja Tuijan & H P:n museon rappusilla ja klo 21.20 tapasimme Mahkosen kohdalla E-L:n, Joken ja 
Ripan. Kaikki lähtivät kotiin. Tuija & H P olivat jo menneet. E-L sanoi, että veisin häntä kyydissä. Kävelimme 
kuitenkin ja tapasimme Tuijan & H P:n istumassa harjulla. Klo 22.05 veimme tytöt kotiin. Menimme sitten vielä 
kahdestaan Kalleen, missä oli Jari, Arja ja Riitta. Lähdin sitten yksin pian kotiin. Olin kotona klo 22.25. Klo on nyt 
22.50 kun käyn nukkumaa.



25. päivä (torstai)
Nousin klo 6.05. Alhaalla join kahvia ja koulussa oli
ensin kemiaa, sitten aljaa ja saksan tunnilla Haapla
näytti kuvia fys. luokassa. Klo 11 lähdin syömään ja
sitten menin kaupungin kautta Radiomäen kentälle.
Siellä olin  klo 11.50. Meidän koulun
viestikarvevaalien osallistujien piti olla siellä klo 12.
Pian tuli sinne myös Halosen pojat Uudestakylästä.
Näin myös Tukian pojat Vääksyn koulusta ja
Nybergin Joken ja sitten L:n tytöt. Klo 14.45 alkoi
osuuteni poikien yli 16 v. 3x800 m viestijuoksussa.
Mukana oli 8 joukkuetta. Juoksin ens. osuuden ja
olin sillä kolmas ajalla 2 min 15 sek. Pulkkanen kehui
sitä ja myös kaverit olivat tyytyväisiä. Näin myös
Railin 2-3 kertaa, klo 15.20 nousin Lehtariin
Vesijärven pysäkillä. Istuuduin Paulan viereen, pari
penkkiä takana päin istuivat L:n tytöt. Klo 16.40
lähdin viemään postiin veikkauksen, mutta koska
postiauto oli jo lähtenyt, se täytyi kutsua Uudestakylästä tullessa käymään siellä. Lähetin myös USA:han kirjeen 
lentopostissa 1 mk:lla 20 p:llä. Klo 17 menin Haloselle. Klo 17.15 tulin H P:n kanssa meille ja klo 18.15 lähdimme 
L:lle. Tytöt olivat jonkin aikaa sitten tulleet saunasta. Klo 19.15 lähdimme ulos. Menin kotiin enkä luvannut enää 
tulla ulos. Klo on nyt 20.01. Klo 21.00-21.25 olin ulkona harjulla. Siellä oli myös L:n tytöt, Halosen pojat, Jokke 
Nyberg, Risto, Arja ja Sepe kännissä sekä Iiro. Kun Risto ja Jokke lähtivät kotiin E-L pyysi saada tulla saattamaan 
tätä. Sepe oli hetkeä aik. Heitellyt multaa E-L:n päälle ja E-L oli suuttunut. Klo 23.05 kävin nukkumaan.

26. päivä (perjantai)
[Mig-17 ]
Nousin klo 6.45. Koulusta pääs.
klo 14.05. Lare vei minut
autollaan Vesijärven pysäkille.
[Mitä lie tuli ostettua, ks. kuitti ]
Klo 14.15-14.35 tulin sitten
Vilissä. Klo 14.50-15.05 kävin
turhaan kirkkoherran virastossa,
siilä se ei ollut auki. Juttelin pois
tullessa H P:n ja Arjan kanssa.
Klo on nyt 18.57. Klo 20 lähdin
ulos. Oikaisin harjun yli. Tiellä
oli L:n tytöt, Raimo, Jokke,
Kaitsu ym. Lähimme sitten kolmistaan (E-
L, Tuija ja minä) kävellen kirkolle ja
Kausanteillä tapasimme Riston ja Markku
Salmisen. E-L suuttui Ristolle, koska tämä
ei lähtenyt hänen pyynnöstään
huollimatta kirkolle ja hän sanoi:
”Lähdetään, Pekka.”. Ostin baarissa
tytöille limsat ja sitten tuli H P. Menimme
pian ulos ja muutkin tulivat ulos.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikojan-Gurevit%C5%A1_MiG-17


Kävelimme sitten hautausmaan poikki. E-L oli muuten pihassa sanonut minulle, että lähdetään (se oli klo 21.10). 
Hautuumaalta lähdin Tuijan ja H P:N kanssa ja sen jälk. E-L ei puhunut minulle sanaakaan, vaan klo 21.35 harjulla 
lähti ”Heido” sanomatta kotiin yksin. Minä tulin myös kotiin klo 21.40. Klo 22.35 tulin ylös. Klo on nyt 22.43 ja 
kyllä vähän vituttaa, että loukkasin E.L:aa sillä lailla. Klo 23.05 kävin nukkumaan.

Klo on nyt 9.25 tänään Rautalammilla 29. päivänä.
Niin.
27. päivä (lauantai)
Nousin klo 6. Koulussa
oli ensin engl., voimist.,
suomea, ruokkis ja
hissaa. Klo 12.20 Lare
vei minut Savutielle.
Klo 13.45 Nilla, Olavi ja
minä lähdimme 
Rautalammille. Olimme
täällä klo 17.15. Söimme ja klo 19.30-
20.00 olin papan ja Ollin [Olavin ]
kanssa savusaunassa. Klo 20.15 lähdin
käveleen. Kävelin metsän poikki 
Toholahden sillalle, missä olin klo
20.35-20.45. Paluumatkan tulin tietä
pitkin. Pappa ja Olavi tulivat takaani
vastaan autolla. Klo 21.15 olin
Luhtarannassa. Joimme kahvia ja klo 23.10 kävin Olavin kanssa nukkumaan.

28. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.50. Nousin klo 8.50. Klo 10.15
lähdimme (Nilla, Olli, pappa ja minä)
moottoriveneellä erääseen saareen Peurasaaresta
pari kilometriä eteenpäin [Ajoimme
Luhtarannasta alas Tallivirtaa pitkin.
Peurasaareen n. kolme kilometriä, siitä
käännyimme länteen ]. Klo 11 olimme perillä.
Löysimme mm. lokin pesän. Joimme kahvia klo
13.30 nurkilla. Klo 14.20 lähdimme [Kuopio klo
14 lämpötila 22 °C ]. Olimme takaisin täällä klo
15. Klo 15.30-17.30 olimme Olavin kanssa virran
toisella puollella samoamassa. Kävimme ensin
jollain Vuorijärvellä  ja sitten Kiikarvuorella.
Sitten söimme (laskin sitä ennen papan kanssa
särkiverkon). Syötyämme selvitin papan ja Ollin
kanssa n. 1 ½ tuntia verkkoja. Klo 20.15-12.15
olimme saunassa. Joimme kahvia ja klo 22.40
kävimme nukkumaan.  

29. päivä (maanantai)
Meidän piti mennä tänään kouluun. Nousin

http://kulttuuripolku.rautalamminmuseo.fi/toholahti.html
https://www.rautalampi.fi/


muuten klo 9.10. Join
kahvia ja klo on nyt siis
9.35.. Klo on nyt 23.27
kotona. Lähdin pian
soutelemaan. Kävin
Toholahden sillan luona
ja klo 12.15 seutuvilla
söimme. Sen jälk.
soutelin jälleen noin
tunnin. Lämpöä oli n.
20-25 °C. Klo 15
lähdimme pappa
mukana Toikkaseen
[Sillankorvassa
Korholaa vastapäätä ].
Pappa kävi Korholassa
ja minäkin kävin virran
toisella puolella. Hilma-

täti (mamman sisko) keitti kahvit ja klo 16.10
lähdimme. Jätimme papan matkan varrelle ja
menimme Kangasniemen kautta (tullessa
Pieksämäen) Lahteen, missä olimme klo 20.
Vesijärven pysäkillä juttelin Korpin Jussin
kanssa. Tänään oli ollut koulua. Klo 20.35-21
tulin Vilissä. Söin ja klo 21.10 lähdin ulos.
Kallessa oli Arja+Jari, Riitta, Iiro ja Paula. Pian
tulivat H P+Tuija. Klo 22 maissa lähdimme ulos.
Näin vilauksen E-L:sta, jota kaipaan jälleem.
Kävelin H P:n ja Tuijan kanssa ja Upolla klo
22.30 tapasin Iiron. Olin kotona klo 22.40. Klo
on nyt 23.35 kun käyn nukkumZZZ

http://www.korholankartano.fi/
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/06/J-sukupuu-1.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/06/J-sukupuu-1.pdf


30. päivä (tiistai)
Klo on nyt 13.36. Nousin klo 7.15. Klo 8.50
lähdin pyörällä kirkolle, koska
kirkkoherranvirasto oli vielä kiinni, menin
Haloselle. Jari oli jo hereillä, mutta koska H P
nukkui, herätin hänet kaatamalla lasillisen
kylmää vettä hänen niskaansa. Klo 9.50 lähdin
ulos hänen kanssaan. Hän lähti Luostariselle ja
minä kirkkoherranvirastoon. Klo 10.05 menin L:lle. E-L ja Tuija ja H P olivat siellä. Tuija ja H P lähtivät järven 
rantaan ja koska E-L oli lähdössä Lahteen, päätimme lähteä yhdessä. Klo 10.20 lähdimme heiltä. Kävin kotona klo 
10.25-10.35 ja klo 10.40-11.05 meneimme Lehtarilla Lahteen. Jäimme Vesijärvenkadun kulmassa pois ja 
Rautatienkadulla erosimme. Kävin ottamassa Riihelässä 8 pikapassikuvaa (yht. 14 mk) ja sitten menin Savutielle 
kuten olimme sopineet. Klo 12 lähdin Olavin kanssa Hennalaan Lahden sotilaspiirin esikuntaan hakemaan 
esteettömyystodistuksen minulle. Sitten kävimme Nelolla ja sitten jäin Starckilla pois klo 12.25. Ostin 3 kg nauloja
ja klo 12.50-13.20 tulin Lehtarilla kotiin. Klo 13.25 näin kuinka E-L nousi yhden Vilistä pois. Lupasin mennä heille 
klo 14. Klo 14.05 olin heillä. E-L keitti juuri kahvia ja sitten tuli L:n Hessu. Klo 14.40 tulivat H P + Tuija uimasta. 
Joimme kahvia ja klo 15.15 lähdin. Klo 15.40 tapasimme Halosen luona. Uimme (ei E-L, jonka kurkku oli kipeä). 
Tuijalla oli aika mukavat pienet bikinit. Klo 16.35 kun lähdimme, tulivat Risto, Jokke, Sepe Salminen ym. sinne. E-L 
katsoi kaihoisasti Ristoa [Taisi olla Pekan kuvittelua taas ]. Klo 17.05 tulin kotiin ja aloin ottaa nauloja laudoista. 
Klo 18.00-18.10 kävin Kuivamaidolla. Nää on kyllä loppujen lopuksi turhia juttuja laittaa ylös. Sitten taas tein töitä 
ja laitetuani saunan lämpiämään lähdin klo 20.10 ulos. Tapasin E-L:n kerrostalon pihassa ja kävelimme kahdestaan
museon tien kautta Kallen eteen, missä tapasimme Riitan. Menimme sitten Invan eteen. Sinne tulivat muutkin. 
Istuimme museon rappusilla ja klo 21 lähtivät L:n tytöt ja H P pois, E-L minua vilkaisematta. Klo 21.10 lähdin minä
loppujen kanssa. Klo 21.30 tulin kotiin. Näin silloin
Iiron+Paulan, jotka olivat olleet tänään ryyppäämässä
Kiiskikalliolla [Näkyy Karhunsillalta koilliseen ]. Klo on nyt 21.43.
Klo 21.50-22.20 juoksentelin ja sitten kävin saunassa. Klo on
nyt 23.25. Viime lauantaina muuten E-L oli kävellyt 3 ja
puolessa tunnissa Lahdesta Nastolaan Markun (Moijasen)
kanssa. Sinänsä hyvä suoritus. Käyn nyt nukkumaan.

31. päivä (keskiviikko)
[6590 mk 11190 € v.
2020 ]
Klo on nyt 22.35.
KOKONAISUUDESSAAN
HIENO PÄIVÄ. Nousin klo
7.40. Klo 8.30 lähdin
kirkolle. Matkalla tapasin
H P:n. Klo 8.40-9.10 tulin
Lehtarissa Lahteen. Kävelin Kauppilan kanssa koululle ja klo 10-
11.30 oli sitten kevätjuhla, jolloin sain tietää, sain stipendin
[Liisa Sihvonen, Hilkka Siirola ja minä saimme 50 mk ].
Todistukset jakoi Rämö (Iiro ei ollut koulussa). Klo 11.40-12.00
tulin Lehtimäen Speden kyydissä kirkolle heidän Dodge
Dartillaan. Meidän luokalta pääsi 8 suoraan ja 8 jää, 10 sai
ehtoja. Päivällä mm. nukuin. Klo 18 lähdin ulos pyörällä. Juttelin
Sepen ja Hannun kanssa ja sitten klo 18.10-18.45 olin

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


Mahkosen pihassa Iiron ja Arjan
kanssa. Sitten menin Haloselle
ja klo 19 lähdin H P:n kanssa
pyörälläni Upolle. Menimme L:n
rapun eteen ja pian ilmestyi E-L.
H P meni klo 19.10 sisään ja mä
lähdin käveleen E-L:n kanssa.
[Lisäys: ] Huom. klo 23.52 22.8.-
67 USA:ssa. E-L kehui
todistustani. [loppu ] Jätin
pyörän museon eteen ja
kävimme Invan edessä ja sitten
tapasimme Arjan. Arja meni
Kalleen ja me kunnantalolle.
Siellä oli peli-ilta. Siellä oli mm.
Risto, mutta nyt E-L ei ollut
mitenkään näkyvästi hänestä
kiinnostunut. Tuija ja H P
kävivät myös siellä. N. klo 20.30
lähdimme. Klo 20.45 olimme
kahdestaan Mahkosen kohdalta
käveltyämme Upolla. E-L:n
saatoin ulko-ovelle saakka, Hän
alkoi kysellä olisinko päivällä
kotona. Sanoin olevani. Hän
sanoi, että H P, joka lähtee
huomenna raksalle töihin, tulee
heille kahville klo 14 ja Tuija,
joka hoitaa jotain pikkupoikaa
klo 7-17 tulee kai. Minusta
tuntuu, että hänen oli tarkoitus
pyytää minuakin, mutta unohti
sen. Kävelin kirkolle ja tapasin
Tuijan+H P:n ja sain Tuijalta
luvan tulla heille klo 14. Sitten
juttelin Riitan, Arjan ja Jarin
kanssa. Klo 21.10 tulin kotiin
pyörällä. Klo 22.25 tulin ylös.
Klo 23.15 kävin nukkumaan.

[Kuvassa kauppakiinteistön rakennustyömaa 1955-6,
alkuperäinen musta-valkokuva ]



Kesäkuu

1. kesäkuuta– "The Beatles" -yhtyeen albumi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band julkaistiin.

•1. kesäkuuta – Laukaan Lievestuoreessa sijainnut Haarlan selluloosatehdas lopetti toimintansa yhtiön rahoittajien 
lopetettua tehtaan tukemisen. Lakkauttamiseen vaikuttivat myös tiukentuneet ympäristönsuojeluvaatimukset. 
Lähes 500 henkilöä jäi työttömiksi.
•1. kesäkuuta – Helsingin raastuvanoikeus hylkäsi kapteeni Artturi Vuorimaan nostaman kanteen kirjailija Arvo 

Saloa vastaan.
•4. kesäkuuta   – Marsalkka Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi sata vuotta. Mikkelissä paljastettiin Kalervo 

Kallion veistämä marsalkan näköispatsas.
•5. kesäkuuta   – Kuuden päivän sota alkoi: Israel hyökkäsi naapureitaan vastaan ja valloitti sodan aikana Länsirannan, 
Gazan, Siinain ja Golanin.
•5. kesäkuuta – Royal Mail Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaisi ensimmäisen erän niin sanottuja Machin 
definitive -postimerkkejä, joissa oli Arnold Machinin luoma kuva kuningatar Elisabet II:stä.
•8. kesäkuuta   – Israel hyökkäsi USS Libertyä vastaan surmaten 34 ja haavoittaen 171 yhdysvaltalaista.
•10. kesäkuuta– Neuvostoliitto katkaisi suhteet Israeliin. Israel oli syyttänyt Neuvostoliittoa Egyptin ja Syyrian 
aseistamisesta.
•10. kesäkuuta – Tanskan prinsessa Margareetan ja ranskalaisen kreivi Henri de Laborde de Monpezat'n häät.
•11. kesäkuuta   – Rotumellakka Tampassa Floridassa.
•11. kesäkuuta – Kuuden päivän sota päättyi aselepoon.
•12. kesäkuuta   – Yhdysvaltain korkein oikeus tuomitsi rotujen väliset avioliitot kieltävät lait perustuslain vastaisiksi.
•12. kesäkuuta – Neuvostoliiton Venusta tutkimaan lähetetty Venera 4 laukaistiin radalleen, siitä tuli ensimmäinen 
toisen planeetan kaasukehästä tietoja välittänyt avaruusluotain.
•16. kesäkuuta   – Kolmipäiväinen Monterey Pop Festival alkoi.
•17. kesäkuuta   – Kiinan kansantasavalta räjäytti ensimmäisen vetypomminsa.
•19. kesäkuuta   – Mestarinyrkkeilijä Cassius Clay (Muhammad Ali) tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja 10 000
dollarin sakkoihin, koska hän oli kieltäytynyt suorittamasta asevelvollisuuttaan.
•26. kesäkuuta   – Paavi Paavali VI vaati Jerusalemin muuttamista kansainväliseksi vapaakaupungiksi.
•27. kesäkuuta   – Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson esitti YK:n yleiskokouksessa Suomen kannan, jonka 
mukaan Israelin oli vedettävä joukkonsa miehittämiltään alueilta.
•28. kesäkuuta   – Israel julisti liittävänsä Itä-Jerusalemin itseensä.

1. päivä (torstai)
Nousin klo 7.50. Join kahvia ja sitten kirjoitin sanat
Bachelorsien kappaleesta OH, HOW I MISS YOU
muistiin. Klo 9.20 lähdin kunnantalon neuvolaan
matkan vaatimia rokotuksia hankkimaan. Sovin
terveyssisaren kanssa ajasta huomisaamuksi klo 9.30.
Sitten menin Mahkoselle ja herätin Iiron. Klo 10
lähdin kotiin. Sitten tein työtä eli otin nauloja
laudoista klo 13.25 saakka. Välillä Anne kertoi, että
Nikkasen Seppo oli käynyt täällä parin pojan kanssa

https://www.youtube.com/watch?v=3R3_tqOjJhY
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
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tuomassa Melodioni [Melody Maker lehdet ] takaisin. Klo 14 lähdin L:lle. E-L oli ovella vastassa. Siellä oli myös H 
P kahvitunnilla ja Tuija hoiti jotain Sollon Aria[? ], joka ei vielä osannut edes kävellä. Klo 14.15 H P lähti ja me 
muut lähdimme. Tuija meni Sollolle Mahkosen taakse. Kävelimme metsän poikki, E-L paljain jaloin, uuteen 
uimalaan. Siellä oli Olli, Sepe, Hildenin pojat, Masa ym. E-L luki Me Naisia ja istuin noin 1 ½ metrin päässä 
hänestä. Hän mm. luki kesäkuun horoskoopin ja omansa. Klo 16.20 lähdimme. Olimme tulleet sinne klo 15.10. 
Kävelin nyt minäkin paljain jaloin. Matkalla tuli Sepe Salminen vastaan ja E-L sanoi hänelle ihan suoraan, että on 
hyvä, että hän aina lähtee kun Sepe tulee ja sitten tapasimme Riston. E-L ihan selvästi pitää hänestä koskapa kysyi
häneltä tuleeko tämä tänään ulos. Saoin tulevansa. E-L sanoi sitten, että TV:stähän tulee jalkkisottelu 
[Jalkapallomaaottelu Suomi-Norja ]. Luumäellä [eli harjun päällä ] tapasimme Iiron+Paulan ja Halosen pojat. 
Mahkosen kohdalta saakka kävelimme kahdestaan kunnes Hanski tuli seuraamme Kausantiellä. Pihassa Upolla 
klo 16.50 kysyin tuleeko hän ulos illalla. Hän sanoi, että tulee jos kerkiää ennen jalkkisottelua. Klo 17 heillä on 
muuten sauna. Klo 16.55 tulin kotiin. Klo on nyt 17.30 vähän haikeissa tunnelmissa. Klo 19.10-21.10 irroitin 
nauloja laudoista [ehkä betonilaudoitus oli purettu ]. Klo 21.15 tulin sisään ja klo 22.50 ylös. Klo 23.05 kävin 
nukkumaan. Klo on nyt 22.58 ja minusta tuntuu, että jos E-L ei rakasta minua tulen ”hulluksi”. Miksi hän yleensä 
kiusaisi minua olemalla kanssani ja uskottelemalla minulle, että hän pitää minusta, jos hän pitää joistain toisesta 
enemmän.

2. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.50. Alhaalta tulin ylös
klo 8.30. Klo 9.40 tulin neuvolaan,
missä sain poliorokotuksen. Tulin
kotiin klo 9.55 ja
klo 10.30-12.30
tein töitä nauloja
laudoista ottaen.
Sitten juttelin
Hanskin kanssa ja
sitten loikoilin ja
klo 13.45 maissa söin. Näin muuten
klo 12 Railin, joka meni pyörällä
mäkeä ylös Margitin kanssa. He ovat
hautausmaalla töissä [Mitähän mietin
Railista ja kesästä 66 ]. Klo 16.1016.55
jaoin isän kanssa tavaroita Upolle.
Vein mm. Luostariselle. Siellä oli vain
EEVA-LIISA. Hän oli hyvin ystävällinen
minulle ja auttoi tavaroiden
purkamisessa, mutta minä olin
tahtomattani hieman töykeä, koska
olin pelännyt mielessäni ettei hän
enää välitä minusta. [Kotiinkuljetuksia
varten isä oli teettänyt sinisiä
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vanerilaatokoita ] Illalla toivottavasti kaikki on O.K. Klo on nyt 18.40. Klo 20.05 lähdin ulos.
Inva oli tyhjä ja sitten tapasin Jarin, menimme uuteen uimalaan ja melkein perillä tulivat
vastaan E-L edellä yksin kävellen ja muut perässä. Yritin kävellä E-L:n kanssa, mutta hän ei
ollut mitenkään erikoisesti ihastunut, mutta ei mitenkään murjottanut. Kirkolla hän taas
tapasi Riston ja pyysi jäätelöstä haukkua, mutta tämä ei antanut. Sitten tuli Annikki ja 15 min
päästä n. klo 21 E-L lähti tämän ja Sepen kanssa kävellen Upolle minulle siitä puhumatta,
niinpä en tuppautunut seuraan ja sen jälk. olin Tuijan + H P:n ja Veksin kanssa. Olimme
Upolla klo 21.45. Klo 22.05 tulin kotiin. Savutiet olivat juuri lähdössä. Tuija pyysi minua heille
lauantai-iltana, koska hänen vanhempansa lähtvät Sysmään. Tuija täyttää muten sunnuntaina
4.6. 17 vuotta. Minua vähän keljuttaa, nyt klo on 23.05, mutta toivon, että kaikki on JOSKUS
all right. Klo 23.45 kävin nukkumaan.

3. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.50 ja sitten aloin laittaa ulkokomeroa kuntoon, joka oli mennyt sekaisin
parvekkeen poistossa. Siivosin samalla huoneeni perusteellisesti. Klo 18.05-18.30 kävin
Kukkasen rannalla. Jari, Arja, Riitta ja pari poikaa olivat retkelle lähdössä. Iiro+Paula ja Hanski
lähtevät puolestaan erääseen saareen ja pyysivät minua mukaan. Kävin saunassa ja vähän
ennen klo 21 Sepe pyysi tulemaan L:lle. Lupasin tulla klo 23. Klo 21.05 lähdin pyörällä
Karhunsillan läheiseen niemeen Isoon-Kukkaseen. Siellä oli Halosen Jari ja Arja ym. ihan
”räkäkännissä”. Arja mm. pyysi saada suudella minua ja sen hän myös
teki. Jari kahlasi housut jalassa ja kengät myös vedessä. Kesti vähän
aikaa (melk. ½ t) kunnes Iiro ja Paula hakivat minut veneellä läheiseen
saareen [Olisiko ollut Isosaari ]. Siellä oli myös
Hanski. Haimme matkalla muuten sinne
Laitisen Tuulan ja Joken. Klo 22.20 Hanski lähti
viemään meidät niemeen ja n. 10 min kuluttua
lähdin sieltä Joken kanssa pyörillä. Kävimme
Kallessa limsoilla ja lähdimme ajamaan L:lle.
Matkalla otimme mukaamme mol. Salmisen
pojat. Tasan klo 23 olimme siellä. Muuten
surukseni E-L tuli avaamaan oven yhden Mikin
kanssa. Kerron sukunimen joskus myöh.
[Lisäys: ] Huom! 18.8..67 klo 19.28 Sukunimi
Sällälä [loppu ] Sepe oli matkalla [sanonut ],
että E-L oli soittanut Mikille illalla ja hän oli tullut viivana paikalle. Menimme sisään (ei E-L
eikä Mikki). Siellä oli Sepe+Annikki, Jokke Nyberg, Risto, Kaitsu ja H P+Tuija. Klo 23.25 kun E-L ja Mikki tulivat 
siään ja kun E-L yritti mennä heidän (tyttöjen) huoneeseen ja ovi oli lukossa ja H P+Tuija sisällä, E-L suuttui 
hirveästi. Katsoimme jotain elokuvaa [Klo 22.40-00.40 . Korkean taivaan alla. Amerikkalainen elokuva vuodelta 
1952. Ei suositella lapsille ] ja söimme banaanikakkua. E-L koetti olla Mikin kanssa, mutta tämä oli aika ujo. 
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4. päivä (sunnuntai)
Klo 00.30 kun aloimme tehdä lähtöä,
lähdin Joken kanssa pyörällä. Jokke
meni kotiin ja sitten tulivat mopolla
Risto ja Kaitsu. Risto meni kotiin ja minä
lähdin Kaitsun kanssa niemeen Riitan
telttaan, missä olivat Arja+Jari. Pian
tulivat muu porukka ja minä soudin
Hanskin kanssa heidät saareen
(veneessä oli silloin 10 henkeä, ei
Markku eikä Kaitsu). Hain sitten Kaitsun
sinne. Klo 2 vein Karhunsillalle pois
Joken, Sepe Salmisen ja E-L:n+Mikin.
Mikki ei edes uskaltanut pitää E-L
kaulasta. Menin takaisin ja klo 2.25
lähdin viemään toista lastia. Niemessä
oli juhlat ylimmillään. E-L oli yksin
rannassa varttumassa meitä. Mikki oli kai jo mennyt kotiin. E-L
hymyili minulle iloisesti ja toivotti ”hyvää yötä” kuten minä ensin.
N. klo 3 olin saaressa. Kävimme pian nukkumaan. Paula ja Iiro
olivat samassa pussissa. Klo 9 maissa Hanski oli hakenut Arjan
sinne. Jari oli lähtenyt klo 3 kotiin. Arja lähti pian pois. Klo 10.30
maissa lähdin Hanskin kanssa Pajulahteen uimaan. Sen jälk. nukuimme. Klo 16.10 lähdimme.
Olin kotona klo 17. En ollut illalla ulkona. Klo on nyt 22.45. Nyt klo on 00.42. Nyt kun käyn
nukkumaan klo on 1.04.

5. päivä (maanantai)
[Kuuden päivän sota ] 
[6190 mk 10510 € v. 2020 ]
Nousin klo 10 maissa. Klo 11.50-
12.10 kävin Mahkosella, juttelin
myös Halosen poikien kanssa. Klo
19-20 maalasin huoneeni komeron
lattian ja klo 21.30 lähdin ulos
kävellen. Kävin Halosella ja sitten
poltin tupakan ja klo 22.15 tulin
kotiin. Katsoin TV:tä ja klo 23.20 lähdin Annen kanssa
leikkimökkiin nukkumaan.

6. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.35 ja klo
9.45 tulivat Tepu
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Termonen perh., koska isän auto oli
huollossa. Join kahvia ja klo 11.00-
11.20 jaoimme tavaraa
Kuivamaidolle. E-L muuten lähtee tai
lähti tänään Lahden yliopist.
Matikkaa lukemaan. Teimme Upolle
keikan ja vielä Kuivamaidolle ja
sitten taas Upolle. Klo 15.40 vein
L:lle tavaraa. Siellä oli E-L, Hessu ja
Tuija, joka oli kipeä. E-L kertoi
olleensa 3 t yliopistossa, joka kestää
n. kuukauden. Siellä oli kuullemma
melko älyvapaata touhua. Klo on nyt
17.57. Klo 18-18.45 vein Tepun,
Annen ja Timon kanssa tavaraa
Kuivamaidolle. Klo 20.30 lähdin ulos. Kallessa oli
E-L, H P, Iiro+Paula ym. Lähdimme pian pois ja
tapasimme Salmisen Sepen. Keräsimme kieloja
ym. välillä. Jari ajoi NSU:lla metsätiellä. Klo 21.45
E-L lähti kotiin. Klo 21.50 tulin kotiin. Klo 22.00-
22.30 olin lenkillä ja klo 22.30-22.50 saunassa.
Kävin nukkumaan klo 00.10.

7. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.30. Söin alhaalla ja tulin ylös klo 10. Klo 11.00-11.35 veimme
Kuivamaidolle tavaraa ja klo 11.50-12.35 Upolle Tepun kanssa. Klo 14.30
lähtivät Termoset pois, koska isä oli jo hakenut auton huollosta. Klo on nyt 23.
En ollut tänä iltana ulkona, koska siellä sateli hiukan. Kaipaan kyllä E-L:aa,
mutta olen melk. tyystin menettänyt toivoni hänen suhteensa. Kävin
nukkumaan klo 23.05.

8. päivä (torstai)
Nousin klo 9.30. Tulin
ylös klo 10.Siinähän
se päivä meni, välillä
satelikin ja oli viileää.
Klo 20.10 lähdin
kirkolle kävellen.
Tapasin Tuija+H P:n ja
pian Arjan ja Jarin
sekä Veksin. Klo 21.00



lähdimme museon rappusilta. Klo 21.40 tulin kotiin. Klo on nyt 23.19 ja käyn kohta nukkumaan. En muuten 
nähnyt E-L tänään. Tuija kertoi, että hän ainakin lähtee vanhempiensa kanssa huomenna Sysmään ja he tulevat 
sunnuntaina. En sitten tiedä onko E-L lauantaina yliopp:ssa.

9. päivä (perjantaina)
Nousin klo 00.10 ja aloin lukea Cottonia. Klo 1.50  kävin
nukkumaan. Nousin sitten klo 10. Siinähän se meni. Kääntelin
engl. ja välillä vein tavaroita. Klo 18 jälk. siivosin kaupassa tai
paremm. järjest. ja sitten klo 18.30-20.30 siivosin kamaria isän
kanssa. Tänään oli seinään tehty ikkuna, koska vanha ikuna on
tulevan kaupan seinäsä ja isä peitti sen viime sunnuntaina. Klo
20.35 lähdin ulos pyörällä. Näin Jarin Invan edessä ja Kallessa oli
H P, Sepe ym., mutta ei E-L:aa, joka kuulemma olikin jäänyt
Nastolaan. Miten lie viettää viikonlopun. H P tulee kai meille tai
minä heille lauantaina. Klo 21.15 tulin kotiin oltuani 10 min
Halosella poikien kanssa. Klo 22.40 tulin ylös. Klo on nyt 22.50 ja
kaikesta huolimatta kaipaan E-L, vaikka ”Tiedän”, että hän ei pidä
minusta. Klo 23.05 kävin nukkumaan.

10. päivä (lauantai) [Postikortti  Liisa Sihvoselta saapui 22.6. ]
Klo on nyt 1.50
sunnuntaina.
Nousin eilen klo 8.
Klo 9-15 taas
pihalla töitä ja klo
20.10 tulivat
Halosen pojat,  Iiro
ja Jokke Laitinen
meille. Klo 19.05-
19.30 muuten
juoksin ja klo
19.30-19.50 olin saunassa. Äänittelimme ja klo
21.50 kävivät Baskin Jussi ja Niemen Harri
meillä ja klo 23.45 kävi Sepe Oksanen meillä.
Hän tiesi pileet jossain. Raili odotti ulkona. Klo
23.50 Iiro ja Jari lähtivät Sepen mukana, mutta
kylläkin kotiin. Jokke oli lähtenyt jo noin tunti
sitä ennen. Iiro kysyi muuten ollessaan täällä
minulta: ”Oletkos nähnyt E-L:n uutta
poikakaveria?” Sanoin: ”En.” Se oli kuulemma joku saksalainen poika, jonka kanssa E-L



tänään kai rellestää. Klo 1.20-1.30 saatoin H P:N kotiin. Klo on nyt 1.50 ja olen hyvin surullinen. HYVIN 
SURULLINEN. Moijaset ovat muuten vielä meillä. Tulivat klo 20.30. Klo 2 käyn nukkumaan.

11. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 13.22. Nousin klo 11 kun äiti, isä ja
Anne olivat lähdössä Moijasten kanssa rantaan.
Pesin astiat = tiskasin äidin pyynnöstä ja tulin 
äsken ylös. Luin Cottoneita ja klo 17.20 tulivat
äiti, isä ja Anne. Klo 20.55 lähdin kirkolle
kävellen. Tapasin Halosen kohdalla Tuijan+H
P:n. Kävelin heidän [kanssaan ] ja pian tapasimme Sepen, Seijan ja
Kaitsun. Upolla olimme klo 21.30. Seija meni kotiin ja muutkin. Kun
lähdin H P:n kanssa kotiin, tulivat E-L, hänen saksal. 22-v. poikaystävä,
joka asuu nyt väliaikaisesti Tammelinilla, ja Hanski vastaan. Katseemme
(E-L ja minä) eivät kohdanneet, sillä vältin sitä. E-L meni heti melk.
kotiin ja Hanski vei pojan kotin ja minä tulin kotiin klo 21.50. Klo on nyt
22.42. Nyt klo on 1 maanantaina, käyn kohta nukkumaan.

12. päivä (maanantai)
[Spencer Tracy ]
Nousin klo 9 ja aloin tyhjentää huonettani tavaroista, sillä meille tuli
tänään Koski-niminen malari maalaamaan ikkunat, katot ym. Vein vähän
tavaroitakin ja klo 19-20.30 äiti ja isä olivat Paukulla. Klo 20.30 lähdin ulos
pyörällä. Kallessa oli Iiro+Paula, H P+Tuija, Riitta ja Jari. Klo 21.25
lähdimme. Tulin kotiin heti pyörällä. Nukuimme alhaalla kaikki. Kävin
nukkumaan klo 22.50.

13. päivä (tiistai)
[Paavo Nurmi ]
Nousin klo 9.30. Kääntelin
koko päivän engl. klo 18.15
saakka [Mitä? ]. Klo on nyt 23.11.
En ollut illalla ulkona. Ilmakin oli
kolea, alle +10 °C. Kävin
nukkumaan klo 23.10.

14. päivä (keskiviikko)
[Karjalan rata ]
Nousin klo 9.30. Kääntelin engl. ja kuuntelin radiota. Klo 20.10 lähdin
kävellen kirkolle. Hain Iiron ulos ja sitten tuli Paula. Invan edessä oli E-
L, Tuula, Jari, Veksi ja Jokke. E-L istui ulkona vieressäni eikä mitenkään
”ilkeänä”. Sitten hän häipyi Riitan nähtyään. Menin Kausantielle muiden
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kanssa. Sieltä,
tavattuani Kaitsun,
lähdin klo 21.30
hänen pyörällään
Nybergille. Siellä oli
Tuija+H P, Arja ja
Sepe ja Jokke. Klo
21.40 lähdin Tuijan ja
H P:n kanssa. Olimme
Upolla klo 21.55.
Tulin kotiin klo 22.05.
Klo on nyt 22.54 kun
käyn nukkumaan.
[Martta Mattila teki josku sahtia vanhan
saunan tiloissa. Vieläkin muistan sen tuoksun ]

15. päivä (torstai)

Klo on nyt 14.29. Nousin klo 8.15 ja klo 9-14 tein töitä
pihalla siivoten sitä. Aloin lukea kirjaa ”Täältä
ikuisuuteen”. Luin siitä I:sen luvun. Klo 20.30 lähdin
ulos. Kallessa oli koko lössi. Lähdimme Nybergille.
Sieltä lähdimme klo 21.40. Laitisen kohdalta saakka
kävelin E-L:n ja Tuijan sekä H P:n kanssa. E-L osoitti
kiinnostusta minua kohtaan. Olin hyvin varovainen.
Klo 22 erosimme Upolla hymyilyn
merkeissä. Klo 22.15 tulin kotiin. Kävin
nukkuZZ 00.43.

[Kuvassa v. 1955-6 kotimme rakennus-
työmaalla, vas. Elina Röntynen
mamma, Hellin Savutie, Ellen
Termonen ja Martta Mattila. Musta-
valkokuva automaattivärityksella ]
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16. päivä (perjantai)
Klo on nyt 00.23 lauantaina. Nousin tänään klo 8. Klo 8.30
lähdin isän kanssa Lahteen. Etsimme nimismiehen toimistoa
passiani varten, mutta emme löytäneet. Näin muuten hra
[Raimo, engl. opetteja ] Olkkosen Hämeenkadulla. Sitten
kävimme Starckilla ja hakemassa tapetteja jostain kaupungin
ulkopuolelta ja taas Starckille. Olimme kotona klo 10.50. Luin kirjaa ja klo 19.45-20.00 olin ulkona kahvilla. Klo 
20.10 lähdin ulos. Kallen luona oli lössi. Sitten menimme Nybergille. E-L lähti sieltä huomaamattani. Hän oli 
tänään myös ystävällinen minulle, mutta minusta tuntui, että hän olisi halunnut jutella kanssani kuten minä 
hänen. Klo 21.40 lähdin sieltä. Tulin kotiin klo 21.50 ja lähdin ulos juoksemaan. Kävin sitten saunalla pesulla ja 
tulin tänne klo 22.30. Luin ja klo on nyt 00.28 kun käyn nukkumaaZZZZ.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.55. Klo 9.30-13.00 tein
pihalla töitä. Join kahvia, lueskelin ja
lämmitin saunaa. Klo on nyt
17.01.30. Klo 17.15-17.40 olin
saunassa. Klo on nyt 23.52. Klo
18.15 lähdimme koko perhe
Lahteen Launeen kirkkoon, Savutien
Ilkka pääsi ripille. Savutieltä
lähdimme sitten
klo 21.30. Klo 22
lähdin kotona
ulos. Kallessa oli
muut paitsi
Tuija+H P. E-L, no
niin, ei
mitenkään
pahasti se juttu.
Kävelin
loppumatkan
Jarin kanssa ja
klo 23.40 tulin
kotiin. Kävin nukkumaan
klo 00.05.

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


18. päivä (sunnuntai)

Nousin klo 8.30. Purin kammarin lattian isän kanssa, koska patteri siirretään toiseen paikkaan ikkunan muutoksen 
takia. Klo 12 lähdin pyörällä Haloselle. Klo 12.30 lähdin Jarin kanssa uuteen uimalaan [Kartta v. 1978 ]. [Lahdessa 
klo 14 lämpötila 19  °C ] Siellä oli Jokke ja Iäksen Risto, joiden kanssa juttelin. N. 5 m:n päässä oli E-L bikineissään 
ja siitä matkan päässä Tuija+H P. En sanonut heille Terve enkä Hei [Mikä moukka! ] kun klo 12.45 lähdin. Söin 
kotona ja klo 13.20 lähdin pyörällä Anne kyydissä omaan rantaan. Siellä oli Kari, Riitta, Mika ja Ritva. Klo 15.45 
lähdin Annen kanssa. Kotona olin töissä. Luippa oli taas. Klo 21.30 Luippa lähti ja klo 22.30 kävin yksin keittiöön 
nukkumaan. Kävin nukkumaan klo 1.05 maanantaina.

19. päivä (maanantai)
[Ilmari Pimiä ] [Paul McCartney ]
Nousin klo 8.15. Klo 9.15-10.45 olin äidin ja isän
kanssa Lahdessa. Vein nimismiehen kansliaan
paperini passia varten. Sitten klo 12 jälk. tein
erinäisiä töitä. Klo 21.30 lähdin pyörällä kirkolle.
Hautausmaan tämän puol. päässä olivat Tuija+H
P, E-L ja Kaitsu. Kävelin heidän kanssaan (Kaitsu
lähti jo aik.) Upolle. Sanoimme hymyillen hei ja
sitten menin H P:n kanssa Kalleen. Sen edessä oli
Iiro+Paula ja Kallessa Riitta, Arja ja Veksi. Klo
22.05 lähdin kotiin. Juoksin ja sitten kävin
saunassa. Klo 22.55 tulin tänne omaan
huoneeseeni. Olin jo kantanut sohbvani ja
laittanut sängyn kuntoon klo 20 maissa. Täältä
puuttuu enään viimeistely. Klo on  nyt 23.16 ja
minusta tuntuu etten voi lakata rakastamasta E-
L:aa. Tuntuu vähän typerältä, mutta jos E-L pitää minusta toivon, että Jumalan
avustuksella saamme viettää juhannuksen yhdessä. Kävin nukkumaan klo
23.55.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmari_Pimi%C3%A4
https://www.lahti.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/uimarannat/kirkonkylan-hevosniemen-uimaranta


20. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.45.
Alhaalla söin ja
koko päivän tein
töitä. Klo 22 äiti ja
isä lähtivät
Nurmelle. He
tulivat kotiin klo
23.30. En illalla siis
ollut ulkona. Klo on nyt muuten 23.45. Kävin nukkumaan klo
00.10.

21. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.45. Tein taas yhtä ja
tätä. Klo 12.30-14.30 kävin Annen
kanssa Starckilla. Ostin kaksi lukkoa
kirjoituspöytäni laatikkoihin ja
kotona kiinnitin ne ja tein muita
töitä [Laitoin niihin mm.
sähköjunatarvikkeita. Matti oli
murtanut lukot heti Yhdysvaltoihin
lähdettyäni ]. Klo 20.20 lähdin
kävellen kirkolle. Kallessa oli lössi.
Istuuduin E-L:n viereen ja tarjosin
kaljat [Katso mainos ”Olin
tekemässä mainostoimisto SEK:in
kanssa.” Olavi Savutie -serkku ] H
P:lle ja E-L:lle ja Tuijalle King Colan.
Klo 21 maissa E-L sanoi lähtevänsä
suopursuja keräämään. Kysyin
häneltä missä niitä on. En
kuitenkaan uskaltanut pyytää
pääseväni mukaan ja niinpä hän
lähti yksin. Klo 21.40 lähdimme Kallesta. Olimme Upolla klo
22. Pian tullessani Iiron ja H P:n kanssa tuli E-L Upolla harjun
reunan vieressä vastaan. Klo oli silloin 22.03. Tulin kotiin klo
22.15. Kävin klo 22.50-23.10 saunassa ja klo 00.45 kävin
nukkumaan.

22. päivä (torstai)
[Willy Brandt ]
Nousin klo 9. Klo
10-12 maalasin
hyllylevyni ja sitten
lueskelin ym. Klo 18.15 aloin keittää kahvia. Klo on nyt 20.00. Sain
muuten tänään Liisalta kortin Engl:sta, Hastingistä [Ks. 10.6. joka
kortin postileimapäivä ]. Olin siitä hyvin iloinen. Liisa [Sihvonen, ks.
kuva ] on todella mukava tyttö, mukavin mitä tunnen meidän

https://fi.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
https://www.youtube.com/watch?v=b3CWYiD61dA


koulusta. Hän muuten
syntynyt 6 päivää aik. Kuin
minä eli 15/11.-49. Klo on
nyt 23.40. Klo 20.10. Kallessa
oli lössi. N. klo 20.50
lähdimme L:lle koska
tyttöjen vanhemmat olivat
taas Sysmässä. Meitä oli
tytöt, H P, Olli ja Make sekä
minä. Pian tulivat Kaitsu ja
Risto. Joimme kahvia. Klo 22
lähdimme toivottaen kaikille
hauskaa juhannusta. Klo
22.25-22.50 juoksin ja sitten
olin saunassa klo 23.20
saakka. Klo 1.11 kävin nukkumaan.

23. päivä (perjantai, juhannusaatto)
Nousin klo 10.45. Join kahvia ja laitoin maalatut hyllyt paikoilleen, eilen laitoin Beatles-kuvan.
Sitten tulivat Alhaset (Aili-täti onkin meillä töissä).  Klo on nyt 13.33. Klo 13.30 Jari tuli meille ja
lähdimme Luostariselle, koska sontikkani oli jäänyt eilen sinne. Siellä oli H P [Hannu Halonen,
joka piti tästä kappaleesta ] tyttöjen kanssa. Pois lähtiessäni E-L toivotti minulle hauskaa
juhannusta. Klo 13.55 lähdin. Pihassa juttelin Sepen kanssa. Hän lupasi vuokrata mankkani
vuoden ajaksi 50 mk:aa [85 € v. 2020 ] vastaan. Ostan Mahkosen Eskolta Hitachi-
paristomankan.
Klo on nyt 23.19 25.6.-67 eli sunnuntaina. Klo 16.10
lähdimme Kustaviin koko remmi. Lahdesta asti
ajoimme Forssaan saakka kauppias Rantasen,
Lahdesta, kanssa. Klo 18.40-19.30 söimme eräässä
hotellin ravintolassa aterian, yht. 55 mk 71 p. Kustavin
tiellä melk. heti tapasimme Tepun joukon + Peran.
Pera jäi Vehmassalmen lavalla pois. Olimme klo 22
venerannassa. Saaressa  oli jo Termosen Pentti perh.
Illalla mm. klo 23.30 polttelin saaressa, sen päässä,
yksin tupakan ja olin surullinen, koska juuri silloin
kaipasin sydämeni pohjasta Eeva-Liisaa. Illalla kokon
polttamisen jälk. klo 1.30 maissa kävin nukkumaan.
[Pertti kommentoi tätä 4.4.2020: ”Kiitti Pekka tää on
huikee juttu , minä tapasin siellä lavalla tytön Turusta ,
olin tavannut hänet ammiksen luokkaretkellä H:ki-
Tukholma , musiikin loputtua olimme yötä ladossa
mikä huilaa vieläkin Kustavin tien laidalla,aamulla hän
lähti kotiin T:kuun bussilla ja minä kävellen Teukan
mökille n,15km , jouduin uimaan saareen sieltä missä
menee ne voimalinjat n. 500 m, sinne Teuvon saaren
taakse missä on Lindruusin mökki . muistan kun
saaressa oli se pieni savusauna lämpimänä ja tarjosivat
mulle pari 4-kaljaa no sinne saunaan väsynyt reissaaja

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vehmassalmen_paviljonki
https://www.youtube.com/watch?v=bsgKZb9jQ1s


samantie nukahti ja väki nauroi ompa poika väsyttäny ittensä reissussa “ 
Kuvassa (omist. Pertti Termonen) Pera saunan edessä vuosia myöhemmin ]

24. päivä (lauantai)
Nousin klo 9. Join kahvia ja klo 11.30-12.00 hiihdin Aino-tädin kanssa. Ei enää
satanut niin kuin eilen illalla tullessa, mutta tuuli oli noi 6-7 beaufortia. Pera
ilmestyi noin klo 15. Klo 17.30-18.00 makasin kuunnellen ”toivottuja”. Illalla
polttelin edelleen tupakkaa yksin klo 20 maissa kun pojat onkivat. Klo 23.30
maissa nostin Karan kanssa verkot ja sitten sytytimme kokon. Eilen oli tietysti
myös poltettu. Klo 00.45 kävin koisimaan. Isä tuli humaltuneena n. klo 1.30 telttaan.

25. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10. Join kahvia ja klo 11 maissa hiihdimme (Aino-täti ja
minä). Klo 15.40 Tepu lähti Timon kanssa viemään meitä. Klo 16
lähdimme autolla. Lossilla [Kuva v. 1975. Kartta v. 1968 ]
odottelimme klo 16.10-16.35. Menin Annen kanssa jo aik. toiselle
puolelle. Klo 21 olimme kotona. Katsoin TV:tä klo 23 saakka. Klo
22.40-22.45 TV:ssä esiintyi suorassa lähetyksessä ”Meidän
maailmamme” Beatlesit harjoittelemassa laulua ”ALL YOU NEED IS
LOVE”. Klo on nyt siis 23.33. Olisi hauskaa tietää miten ja kenen
kanssa E-L on viettänyt juhannuksen. Klo on nyt 1.05 kun käyn
nukkumaan.

https://vimeo.com/214047758
https://vimeo.com/214047758
https://vimeo.com/214047758
https://www.mattigronroos.fi/w/index.php/Seututie_192
https://fi.wikipedia.org/wiki/Boforiasteikko


Tässä nykytilanne. Aino ja Teuvo Termosen
mökki Lounorvon ensimmäisen
o-kirjaimen alapuolella.

[Viesti Liisa Tukialta? ]    
[Airi ja Sakari Tuomaala
olivat pistäytyneet ]

26. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.45. Klo 11.20-
11.30 kävin Seppäsellä. Sitten
nukuin melk. koko päivän. Klo
on nyt 19.17. Klo 20.30 lähdin
ulos. Kallessa oli L:n tytöt, H P, Olli ja Kaitsu sekä mm. Riitta. Kaitsu lähti aik ja me klo 21.30. E-L
käveli koko ajan Ollin kanssa. E-L oli kyllä mm. pyytänyt minua soittamaan erästä H P:n ehdottamaa
levyä. Soitin sen kyllä siiten [jukeboksista ]. Klo 21.50 tulin kotiin. Klo 23.15 kävin nukkumaan.
[Glassboro Summit Conference ]

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 9. Tulin ylös klo 9.45. Alhasen Seija oli tullut äitinsä kanssa meille. Luin engl. ja klo 10.45-
11.00 kaadoin isän kanssa pihakoivumme, koska se on kuorma-autojen tiellä. Klo 17.20
lähdin Haloselle. Klo 18.50 lähdin sieltä H P:n kanssa pyörällä Upolle. Olin soittanut eilen
Baskin Jussille ja hän oli tänä aamuna nukkuessani tuonut minulle piikkarit lainaksi.
Minun piti mennä H P:n kanssa
Pajulahteeen, mutta hän ei lähtenyt. Tuija
tuli ulos ja klo 19.10 lähdin Pajulahteen.
Klo 19.25.00-19.28.07 juoksin 1000 m.
Tulin kotiin klo 19.45. Klo 20.20 lähdin
ulos. Niinimäessä tapasin Tuula Laitisen.
Klo 20.30 tapasimme Mahkosen kohdalla
yksin kävellen tulevan E-L:n. Hän luuli, että
olimme olleet kahdestaan keräämässä
Tuulan kädessä olleita päivänkakkaroita.
Tuula selitti hänelle asian. Olimme
edelleen ystäviä. E-L lähti kotiin tekemään

https://en.wikipedia.org/wiki/Glassboro_Summit_Conference


jotain syntymäpäiväkorttia jollekin tytölle. Menin Mahkoselle ja Tuula kotiin. Klo 20.55 tulin Kalleen. Siellä oli Tuija
ja H P. Klo 21.50 tulin kotiin Upon kautta tietenkin. Kävin nukkumaan klo 23.30.

28. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9. Kääntelin
vähän engl. [Mitä lie ] ja
klo 12-17 irroitin
valokuvia hajonneesta ja
vanhasta albumista ja aloin liimailla niitä uudestaan. Klo 17.30 lähdin
Haloselle ja klo 17.45 lähdin H P:n kanssa Pajulahteen. Klo 18.00.00-
18.05.00 juoksin 1500 m. H P otti ajan. Klo 18.30 tulimme meille. Klo
18.55 H P lähti L:lle. Aloin lämmittää saunaa ja liimailin valokuvia. En
käynyt kirkolla, vaan klo 22.30-22.45 olin saunassa. Klo on nyt 23.05. On
muuten aika hassua. Kun näin tänään pari valokuvaa Nurmen Kaijasta,
ihastuin Kaijaan noin vain. Ja kun illalla äiti kertoi, että Kaija on Lapissa
kahden pojan ja yhden tytön kanssa, tuli minulle vaikea olo, aivan pikkuisen. Se oli mustasukkaisuutta aivan 
selvästi. Klo 23.40 kävin nukkumaan.

29. päivä (torstai)
Nousin klo 9.10. Ilm. puhelimella
kunnan mestaruuskilpailuihin ja klo 10-
12 liimasin valokuvia ja sitten luin
Cottonia. Sain muuten äidiltä tänään
10 mk [17 € v. 2020 ] nimipäivälahjaksi.
Klo on nyt 13.20. Luin engl. ja klo
19.30-20.15 olin alhaalla mm.
syömässä. Klo 20.30 lähdin
ulos. Tapasin Iiron heidän
kohdalla ja Kallessa oli lössi.
Klo 21.30 lähdimme melk.
kaikki. Kun Tuija ja H P
lähtivät, sitten minä ja E-L
sanoi myös lähtevänsä.
Satoi. E-L oli Tuula Laitisen
varjon alla ja Tuula meni
Upolle saakka. E-L ja minä
emme edes sanoneet hei.
Tuija taas sanoi. L:t lähtevät
nimittäin Kuopioon.
Luultavasti tulevat tak. ensi
viikon lopulla. Tulin kotiin klo
22.10 käytyäni Halosella saakka. Klo 23.30 kävin
nukkumaan.
[Kalevi Seilonen ] [Ilpo Saunio ] [Markku Lahtela ] [Tauno Tuomivaara ]

30. päivä (perjantai)
Nousin klo 9. Käänsin engl. ja klo 14-15 olin kaupassa töissä. Klo 19.20 lähdin Pajulahteen. Juoksentelin siellä ja 
klo 20.15 tulin Kallen eteen. Hain Hanskin kanssa H P:n ulos ja me menimme Kalleen. Klo 21.00 lähdin kotiin päin 

https://www.pax.fi/2017-04/passinpolttaja-rakennusmestari-ja-runoillija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Lahtela
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilpo_Saunio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevi_Seilonen


Hanskin kanssa. Mahkoselle menimme kuitenkin. Iiro+Paula tulivat ulos. Klo 21.0 tulin kotiin. Klo 22.40 ylös 
juotuani vielä kahvia. Klo on nyt 23.55. OH HOW I MISS YOU sopii tunnelmaan. Käyn nukkumaan.


