
Päiväkirja 1969 Osa 4 
1.7.-31.8.

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

Heinäkuu

•1. heinäkuuta   – Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar Elisabet II löi poikansa kruununprinssi Charlesin 
Walesin prinssiksi.
•7. heinäkuuta   – Kanadassa ranskan kielestä tuli valtionhallinnossa tasa-arvoinen englannin kielen kanssa.
•14. heinäkuuta   – Hondurasin ja El Salvadorin välinen jalkapallosota puhkesi ja El Salvador hyökkäsi Hondurasiin. 
Tulitauko saatiin aikaan 20. heinäkuuta.
•15. heinäkuuta   – Presidentti Urho Kekkonen matkusti kuusipäiväiselle valtiovierailulle Isoon-Britanniaan.
•16. heinäkuuta   – Miehitetty Apollo 11 laukaistiin kuuhun ensimmäisenä maailmassa.
•17. heinäkuuta   – Suomessa vietettiin tasavaltaisen hallitusmuodon 50-vuotisjuhlaa.
•19. heinäkuuta   – Yhdysvaltalainen senaattori Edward Kennedy ajoi autollaan sillalta veteen Chappaquiddick 
Islandilla Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvaltain koillisrannikolla. Kyydissä ollut hänen veljensä Robert F. 
Kennedyn entinen sihteeri Mary Jo Kopechne hukkui. Edward Kennedy poistui onnettomuuspaikalta ja 
ilmoittautui poliisille vasta useita tunteja myöhemmin. Kennedy tuomittiin 25. heinäkuuta kahden kuukauden 
ehdolliseen vankeuteen kuolemantuottamuksesta.
•20. heinäkuuta   – Apollo 11 laskeutui Kuun pinnalle. Neil Armstrongista tuli ensimmäinen
Kuun pinnalla kävellyt ihminen ja Buzz Aldrinista toinen.
•22. heinäkuuta   – Espanjan valtionpäämies, kenraali Francisco Franco,
nimesi prinssi Juan Carlosin seuraajakseen.
•25. heinäkuuta   – Vietnamin sota: Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon
julisti, että aasialaisten liittolaisten on kannettava vastuu omasta
puolustuksestaan. Sotaa alettiin ”vietnamisoida”.

1. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.20. Satoi koko päivän. Aamusta vein Koivistolle (Immilän
tiellä) tavaraa ja hain perunaa. Vein tavaraa. Klo 14 lähdin isän kyydissä
Lahteen. Kävin turhaan Halmeella (en saanut View Master’a), sitten kävin
ostamassa L.  Kirjak:sta [Lahden Kirjakaupasta ] karttoja, jotka unohdin
sinne. Sitten ostin lisää karttoja & Espanjan kielen kirjan. Koululla 15.15-
19.05. Kotiin 17.15 Lehtarilla. Söin & katsoin TV:tä. Kävin Z 23.20.

2. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.15. Vein tavaraa.
Klo 13.35-14.25 ajoin pyörällä
Lahteen, hain L. Kirjak:sta
unohtuneet kirjani & menin
ammattikoululle. Kokeiden
palautus, n. 50:sta 3 a+:aa (0-4
pist.), mulla a+ ja 0 pist. Pääs.
17.10. Oli alkanut sataa
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rankasti, jätin pyörän ja tulin klo
17.15 Lehtarissa. Kahvit, satoi & 
klo 21.15-21.35.45 juoksin lenkin
verryttelypuku päällä. Kävin
saunassa. Muuten tänään tuli
Akateemisesta kuvasta valokuvani
(mk 27.40) & National Wildlife 
(NW). Klo on nyt 22.22. Z 00.05.

3. päivä (torstai)
Nousin klo 8.15. Vein roskia
kaatopaikalle ”tänä kosteana aamuna”. Vein tavaraa. Klo 14.30 Lehtarilla
Lahteen. Koe 16-17.05. Klo 17.10-18.05 ajoin pyörällä kotiin, aurinko jo
paistoi. Kotoa lähdin klo 18.30 kahvit juotuani rantaan, muut autolla.
Kotiin klo 20.20. Klo 20.45-21.05 juoksin lenkin ennätysajassa (20:00),
todell:ssa se oli 19.58.
Suihku, TV:tä. Kävin Z
23.30.

4. päivä (perjantai)
USA:n itsen. päivä. Vein
tavaraa mm. Kumialle.
Newsweek, YFU-lehti & 
LIFE tuli postissa. Pyörän
mittariin 1000 km täyteen.
Anne ollu Nurmen mökillä
torst:sta saakka. Söimme
klo 18. Muut lähti rantaan,
mä kävin 19.30-20.00
kirkolla. Klo 20.25-20.45.15
juoksin lenkin. Join 3
olutta & katsoin TV:tä.
Kävin Z 23.25.

5. päivä (lauantai)
Isä herätti 7.50 viemään Aakalan kanssa rantaan lastulevyjä & lautoja. Menin Matin kanssa 
meidän autolla. Siellä oli Tuomo ja Ritva. Vein tavaraa klo 15 saakka. Kahvit ja sitten lähdin
isän kanssa rantaan (ajoin). Eurenin & Nurmen kautta (Kaija tuli mukaan). Rannassa ei ollut
töitä koska vasoihin tulevat rimat oli aamulla jäänyt Näverille. Hain ne autolla. Sitten naulasin
niitä 18 saakka jolloin tulin kotiin. Klo on 19.09. Kävin saunassa klo 20.30 maissa, 5 kaljaa
päässä, söin ja 21.10 lähdin ulos 6 k-kaljaa juoneena. Muskan [museon ] rappusilla oli väkeä.
Siellä oli Jokke, Veksi tuli sinne & myöh. Iiro. Lähdimme Kukkaseen jonottaan Virtasen Pentiltä
sisäänpääsyä. Päivällä Mahkoselle tavaraa viedessäni siellä oli joku Eija-serkku H:linnasta
(naimisissa). Ne & Arja tuli myös Kukkaseen + Aunio. Kukkasessa vielä 5 A:ta ja olin jo
täydessä huppelissa. Lainasin Iirolta 10 mk (omat jäi kotiin), Lähdimme klo 1.00. Iiron kanssa
tulimme kaulakkain meidän pihaan saakka. Kävin Z n. 1.45 (en muista muuta kun että
nukutti).



6. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 6.50 ja vieläkin vaan nukutti. Olin vielä aivan seilissä. Taisivat huomata vaikka olivatkin hiljaa. Klo 7.30 
lähdimme Nummelaan. Siellä Sauli sekä Erkki-veli perh. Klo 10 ajoin kännissä autoa. Multa pyydettiin hakee Liisa-
tädin kanssa ukki n. 10 km:n päästä. Mukaan tuli myös kanssa asuva nainen. Ei mua yhtään kyllä pelottannu, 
mutta tänään TAAS päätin, että ei enää kuukausiin kännätä. Söimme, luin LIFEjä, kahvit ym. Lähdimme noin klo 
17. Akun latausvalo ei palanut niinpä menimme Nummelan keskustaan huoltoasemalla apua kuitenkaan 
saamatta. Ajoin Mäntsälään, söimme jäätelöt. Sitten alkoi sataa. Emme voineet käyttää valoja emmekä pyyhkijää. 
Eräältä GULF-asemalta saimme sen verran selvää, että vika on laturissa.
Ajoimme 70:ä kotiin. Satoi. Kotona klo 20.05. Söin. Klo on
22.47. Kävin Z n. 23.30.

7. päivä (maanantai)
[NB, leike HS 18.8.2020 ]
Isä herätti klo 8.05. Lähdin viemään autoa Tillosen
Union-asemalle Uuteenkylään, jossa he korjasivat
laturin. Odotin seisoskellen 10 saakka, jolloin pääsin
kotiin. Luin engl:a, vein tavaraa & 14.05 lähdin
pyörällä Lahteen, siellä klo 15 Mariankadulla tapasin
Iiron & maksoin 10 mk:n velkani. Ostin Newsweek’n
& menin koululle. Siellä kokeiden palautus. Ens. a:ni
(6 pist.), a+:a oli 1 kpl (a+ = 0-5 pist.). Sitten viim. koe käsittelemistämme
kpl:sta. Klo 16.57-17.50 ajoin kotiin. Kahvit. Klo 20.00-20.19.45 uusi ennätys
(19:45), oikea aika 19:43. Kävin 21-21.30 kirkolla karttojen? Kanssa. Z klo 23.15.

8. päivä (tiistai)
Nousin 8.15. Vein tavaraa & klo 13.45 lähdin
pyörällä Lahteen. Ostin kaksi Easy Readers kirjaa,
yht. 9,60. Koulussa 15.15-16.45. En päässyt kuin
Sotka-tehtaan luo kun alkoi sataa, odotin
sadetta yli ½ t ja jatkoin, alkoi uudestaan sataa,
mutta en viitsinyt enää pysähtyä. Tulin kotiin klo
17.30. Muut oli rannassa. Katsoin TV:tä ym.
Kävin Z 23.30.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Klo 14.05 lähdin pyörällä Lahteen,
käänsimme viim:stä kertaa & klo 16.45-17.45
ajoin kotiin, näin Iiron ja muut rannassa. Klo



18.05-18.25.15 juoksin lenkin. Klo 18.45 lähdin rantaan
kahville. Sieltä klo 20 kirkolle. Kävin kotona hakemassa
simmarit & Iiron s:rit & lähdimme Paulan kanssa Vakkeriin
uimaan. Tulin kotiin klo 21.30. Näin Tuijan ajavan ohi autolla
valtatiellä. Alkoi melk. heti sitten kova ukonilma. Kävin Z
23.30.

10. päivä (torstai)
Nousin klo 8.15. No mail. Vein tavaraa. Klo 13.55 lähdin
pyörällä Lahteen. Soitin Auto-Kiltalle, jossa automaat.
puh.vast. sanoi, ettei ne ollu tavattavissa. Sitten koululle, mm.
maksoin koemaksun (6 mk). Klo 15.55-16.45 ajoin kotiin. Klo
17.45 lähdin pyörällä rantaan. Siellä kahvit ym. Sitten lakkasin
saunan pukuhuoneen lattian & laitoin lastulevyjä kattoon.
Klo 21 lähdin & kävin juoksemassa Pajulahdessa 400 m – 60
sek. Sitten Karhunsillan kohdalla Iiro & Paula tuli vastaan,
menin uimaan heidän kanssaan. Sitten kirkolle ja sieltä 22.05
kotiin. Sitten vein veikkaukset kirkon postilaatikkoon & jäin
kirkolle. Tulin kotiin 23.10 & Z klo 23.20.

11. päivä (perjantai)
Nousin 8.15. Vein tavaraa. Postissa NGM July. Vein tavaraa,
myös Kumialle. Äiti & isä & Anne lähtivät rantaan saunaan
ens. kertaa. Klo 21.20-21.40.15 juoksin lenkin. Z 23.07.

12. päivä (lauantai)
Nousin 8.30. Postissa Newsweet & lasku. I the stupidest
person, and very stubbord. I just wouldn’t let him in[Mattia].
Vein tavraa, n. 13.30 Termosen Pentti & Eila & Juha tuli
meille. Klo 16.40 maissa lähdimme rantaan, satoi. Söimme,
kylvin & klo 19.10 lähdin autolla kotiin katsoon TV:tä. Klo 21.40 Masa
rynkytti oven takana. Annoin Masan tulla puoliksi sisään, mutta sitten
sain päähäni, että menköön rantaan. Sain vedetyksi oven kiinni. Jokun
ajan kuluttua Masa maleksi & heitteli kiviä pihassa ja sitten rynkytti ovea.
Juuri kun klo 23.15 olin menossa laskeen sitä sisään
se oli häipyny, pyörä myös, toivottavasti rantaan. 
I’m the worst brother anyone can have! Käyn Z
23.25.

13. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.15. Join teet ja klo 10 lähdin [sekä ]
pyörä että Sami-kissa mukanani rantaan. Siellä
kuppi kahvia. Klo 11.10 lähdin Pentti-sedän
kyydisssä Ruuhijärvelle. Anne & Juha, Tuija ja Tuure
tuli myös mukaan. Urheilukentällä alk. klo 12 kunnanmest.kilpailut. Vasta n. klo 14 oli mun laji alle 20 v. 800 m. 
Meitä oli 3 juoksijaa. Soinin Matti voitti n. 2.13, mä II 2.17,osia. Klo 15 tulimme tak. rantaan. Siellä söimme, 
saunoimme & klo 16.20 lähdin kotiin. Kotona mässäilin suklaalla ym. (Hullu!). Klo 19.15 tulivat muut. Kahvit & 
[klo ] 20 kävin kirkolla. Juttelin matkalla Artun & Seijan kanssa. Kävin Z 23.55.



14. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.10. Isä lähti
Anne viemään Lahteen, josta 10.30
linja-autolla Hesaan. Termoset lähti
rantaan. Vein tavaraa. Vein isän rantaan
klo 12 maissa. Välillä nukuin. Klo 17.30
lähdin äidin kanssa (+pyörä) rantaan.
Puhdistin saunan ikkunat & join kahvit.
Klo 18.45.15-19.00.00 (14:45) ajoin
pyörällä kotiin. TV:tä ym. Klo 20.45-
21.05.15 juoksin lenkin. Katsoin TV:stä
mm. viim. Osan (6.) sarjasta ”Kun
maailma paloi”. Z 23.20.

15. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.10. Klo 10.45-11.45 ajoin vastatuulessa
pyörällä Lahteen. Klo 12.15-13.25 olin loppukokeessa
yliop.ssa. Klo 13.25-14.13 ajoin kotiin (48 min). Isä lähti
rantaan Keskon autossa n. klo 15. Vein tavaraa. Klo 17.30
lähdin äidin kanssa rantaan. Pesin isoa ikkunaa, kahvit ja klo
19.30 lähdin kotiin. Katsoin TV:tä. Klo 21.05-21.35.15 juoksin
lenkin. Z 23.30.

16. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. T:set taas rantaan. Isä kävi Lahdessa ja klo 11
vein isän rantaan. Vein tavaraa & 15.32 katsoin TV:stä
amerikkal. APOLLO 11:ta lähdön kuuhun.
Klo 18.30 Eero-setä kävi täällä. Kahvit klo
20.10-21.00 kävin Invassa. Katsoin L-Sa-
Suomi maaottelua & Z 00.10.

17. päivä (torstai)
Nousin klo 8. T:set muuten lähti eilen klo
23.35 kotiin. Vein klo
14 isän rantaan
töihin. Nukuin, vein
tavaraa & 17.40
lähdin äidin kanssa rantaan, veimme samalla Eijan kirkolle.
Rannassa vähän töitä, kahvit & 20 lähdin ajeleen kotiin.
Invassa & 20.40 kotiin. Klo 21.00-21.20.15 lenkki. Katsoin
kuinka Suomi voitti maaottelun. Klo 23-24 vein
veikkaukset ; jäin jutteleen Iiron & Veksin kanssa. Z
00.10.

18. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Vein isän rantaan n. klo 14.30. Vein
samalla Kumian tavarat (ei enää Marttilalle). Kotoonta
lähdin äidin kanssa klo 19. Tein töitä & saunoin & 



kahvit. Tulimme kotiin 21.45. Katsoin
Marilyn-elokuvan ”The Seven Year
Itch” eli Kesäleski. Z 00.10.

19. päivä (lauantai)
Nousin 9.15. 12.30-15.30 vein tavaraa.
Muut klo 17 rantaan. Minä klo 18.00-
18.20 juoksin lenkin, 2 k-kaljaa & 19.10
lähdin pyörällä rantaan. Jokelat
tullu sinne & Anne (ei Helena).
Siellä harjakaisporukkaa &
Savutiet. Klo 20.30 maissa hain
yhden miehen kanssa hra
Laitisen. Klo 00.40 pääsin
viemään heitä kotiin (yht. 4).
Ensin Laitisen, sitten 
Vuolenkoskelle (n. 25 km
kirkolta) ja sitten takaisin tullessa
n. 11 & 9 km päästä N:sta jäi
toiset kaksi. TANK oli
loppumatkat punaisella,
käännyin kerran vahingossa
Nykäsen mökin tiellekin.
Pääsin kotiin klo 2.10. Z
2.15.

20. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.40. Klo 11
lähdin Eurenin kautta
rantaan, 10 l EXTRAa & ½
l öljyä (yht. 9,16) & 
akkuun vettä. Rannassa
kaivoimme ojan & peitin
roskamonttua. Kahvit & 
16 Jokelat lähti. Mä lähdin
16.10 kirkolle & sieltä 17.10 kotiin. Mässäilin & klo 19 muut tuli. TV:tä n. 24 saakka. Klo
22.14 maissa LEM laskeutui. Se oli aika jännittävää. Klo 1-3 nukuin & torkuin. Klo 3.15
auk. TV:n koska oli ilm:ttu, että kuukävely saattoi alkaa suunniteltua aik. Klo 4.56 se oli
tosiasia TV:n välityksellä. Isäkin oli noussut. Kävin Z 5.10.

21. päivä (maanantai)
Nousin 9.15. Katsoin TV:stä kuukävelyn nauhoitusta n. 11 saakka. Vein tavaraa ja klo 15 vein äidin, isän ja Annen 
rantaan. Itse tulin rantaan 17.45 kissan kanssa. Savutiet & Nykäset tuli sinne myöh. Lähdin kotiin päin klo 20. Olin 
kirkolla 22 saakka. Ensin Mahkosella. Katsoin TV:n kuupaneelia 24 saakka. Z 00.05.

22. päivä (tiistai)
Lehdessä kissankokoiset otsikot. Postista Newsweeek. Klo on 11.10. Vein tavaraa. Muut rantaan. Mässäilin. Klo 
21.00-21.20.15 juoksin lenkin & Z 23.20.

http://www.vuolenkoski.com/
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23. päivä (keskiviikko)
Isä herätti 7.40. Klo 8 lähdin Savutielle
ja sieltä Vierenojalle (18 km
Orimattilaan päin) tilliä hakeen, yht.
35+30=65. [Kuva v. 1975 ] Sitten hain
Keskolta 35 kpl tulitiiliä & tupakkaa ja
kävin ostamassa R:sta R Digest’n ja
tulin kotiin klo 10.55 ja vein sitten tiilit rantaan. Söin & vein
tavaraa, 14.30-16.10 torkuin & nukuin. Äiti ja isä rantaan, 
kaakaot. Klo 20.45-21.05.15 juoksin lenkin 93:nen kerran. Kävin
sitä ennen 19.30-20.00 kirkolla. Z 23.45.

24. päivä (torstai)
Nousin klo 8. It’s been warm for a long time, so it is today. Vein
klo 15 äidin ja isän & Annen rantaan ja klo 17.40 lähdin
hakemaan heidät (uin samalla). Katsoin 18.30-19.30 TV:tä. Sitten
kävin 19.30-20.40 2 kertaa kirkolla. Ensin Paulan kanssa kävimme
herättämässä Iiron. Klo 20.45-21.38.00 juoksin lenkin 2
kertaa peräkkäin (43:00). Kävin Z 23. Tuija N. [Nurmi ]
meillä.

25. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Klo 8.45-10.30
kävin autolla Lahdessa. Ensin
tilitoimisto Merkurissa, sitten
ostin AREA:sta laivalippuni (á
221 mk) ja siten kävin
ottamassa XEROX-kopioita
Lahden seudun yrittäjiltä (4,80)
ja sitten kävin nimismiehellä
vahvistamassa 6 kopiota (yht.
16,80), sitten kävin R:sta ostamassa sanomalehtiä (4
mk) ja Keskolta kävin tilaamassa repun. Vein tavaraa,
myös Kumialle. Klo 19.40-19.53 juoksin lenkin 2
kertaa (43:00), suihku ja 20.20-21.20 olin kirkolla
lössin seurassa. Z 23.25.

26. päivä (lauantai) [Edward Kennedy ]

Nousin klo 8.40. Klo 11.45-15.30 vein tavaraa. Torkuin
ym. klo 17.20-18.03 juoksin lenkin 2 kertaa. Klo 17.40
[varmaan 18.40 ] äiti, isä & Anne lähti rantaan. Join 3
välikaljaa & n. 19.15 Veksi tuli tänne. Nurmet pitivät

https://fi.wikipedia.org/wiki/Edward_M._Kennedy
http://vaunut.org/kuva/108365?s=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Virenojan_tiilitehdas


rantahippoja, joissa Nykäset, S-tiet ym. Lähdimme rantaan (Veksin
autolla). Siellä lämmitimme makkarapurkin. Saunoimme (Kari perh.
siellä). Klo 21.30 lähdimme Nykäselle. Karva? [Veksin veli? ] siellä,
kahvit & TV:tä. Klo 23.45 läksin kotiin. Z 00.15.

27. päivä (sunnuntai)
Nousin eka kerran klo 5 kun Masa kömpi vintin ikkunasta sisään.
Klo 8 laskin kissan ulos & klo 9 nousin kahvia keittään. Klo 11
lähdin pyörällä rantaan (Klo on nyt 22.20 ke:na). Siellä Alhaset
[Kuva seuraavalla sivulla ] Söin, uin & klo 14 maissa tulin kotiin Annen makuupussin kanssa.
Sitten soitin Laitiselle ja lainasin Joken & Veksin 2 heng. teltan. Klo 16.30 lähdin Lehtarilla
Lahteen & sieltä klo 17.20-20.35 Rajalan pikalinjalla Hartolan, Joutsan ym. kautta Jyväskylään.
Sieltä kävelin (2 km) Tuomiojärven leirintäalueelle (á 1,50), jossa pääsin nukkuun telttaan klo
22.

28. päivä (maanantai)
Hellettä! Nousin klo 7.30. Klo 7.50 lähdin kävellen yliop:lle. Siellä engl. kielen kokeessa 13
saakka. Jäätelöä, limsaa baarissa ym:lla. Söin 2 hampurilaista baarissa & 14-15.30
ruotsin kokeessa. Leirintäalueella
klo 16.30. Klo 17.35 lähdin
käymään saunan jälkeen (1,40)
yliop:lla, jossa selvisi, ettei mun
tarttekkaan tulla engl:nin suullisiin.
Tak. teltalle 19.30. Söin
jälkiuunileipäni loppuun & kävin
nukkuun.

29. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.10. Uimassa & 11.40 maissa lähdin pois alueelta.
Jätin teltan & makuupussin
linja-autoaseman säilöön (50
p), söin samassa baarissa
hampurilaiset & toisessa
baarissa kahvit & jäätelön
(2,25). Lorvailin. Klo 15
yliop:ssa pääsin valitettuani
kiireitä ens. ryhmään ja 15.35
olimme vapaita
kielilaboratoriosta. Klo 17.00-
20.15 Vesasen pikavuorolla
kotiin samaa kautta ja 20.25
Lehtarilla kirkolle. Vein
Laitiselle teltan. Äidin
syntymäpäivä! Muut
rannasta 22.30 maissa. Z 23.45.

30. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Lajittelin tavaroita, vein tavaraa. Hellettä & 14.30 Lehtarilla Lahteen (500 mk äidin tililtä & 300 kotoa



lisäksi + 100 omia. Yhdyspankissa vaihdoin valuuttaa yli 846 mk:lla
[1296 € v. 2020 ] & ajokortin [(k-v) 15 mk]. Hain Keskolta Liannelle
mekkoja (Unski siellä). Siten 4 remmiä, 10 mk
[Satulasepänliikkeestä ] & [kuvien tarrat reppuun, Suomen lippu ja
SF ]=2,70 Kesoilista. Klo 16.10 Lehtarilla kotiin. Muut klo 18 rantaan.
Kävin Nykäseltä hakemassa niiden teltan & 18.30 lähdin rantaan. 

Jäntin Maija & Ritva siellä. Uin. Klo 19.30 kirkolle. Siellä juttelin
matkatovereiden kanssa (Iiro & Veksi & Jokke + mä). Klo 20.30-
21.30 Veksi meillä. Z 00.10.

                   Ellen-äiti     

27.7. Salajärven mökillä, vas. Keijo Alhanen, Hugo-isä, Aili Alhanen       
31. päivä (torstai)
1. päivä (perjantai)
[APUA! Missä on seuraava päiväkirjani? Tallessa, mutta missä? 

LÖYTYI aamulla
31.8.2020
Luettavissa
tämän tiedoston
lopussa]

No, kuitteja ja
valokuvia on
kunnes seuraava
päiväkirja jatkuu
16.10.1969.



Elokuu

•2. elokuuta   – Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon 
matkusti vierailulle Romaniaan.
•4. elokuuta   – Salaiset rauhanneuvottelut alkoivat Pariisissa 
Yhdysvaltain ja Pohjois-Vietnamin välillä. Ne kuitenkin
epäonnistuivat.
•9. elokuuta   – Charles Mansonin kultin jäsenet murhasivat viisi ihmistä, muun muassa näyttelijä Sharon Taten ja 
seuraavana päivänä vielä kaksi.
•13. elokuuta   – Kovia taisteluja käytiin Kiinan ja Neuvostoliiton rajalla.
•15. elokuuta   – Nelipäiväinen Woodstock-festivaali alkoi New Yorkin osavaltiossa.
•21. elokuuta   – Al-Aqsan moskeija Jerusalemissa Israelissa paloi australialaisen tuhopolttajan sytyttämänä. Israelin
ja arabimaiden välit kiristyivät tapauksen vuoksi äärimmilleen.

Merimatka 1050 km Finnhansalla, sunnuntaina 3.8. ylös klo 4.30

Helsinki 1.8. Vas. Veijo Nykänen. Jouko Laitinen, Iiro Mahkonen                Veijo, Rønne 
Lähtö klo 9.00, Slite 21.30-22.00.  Rønne 2.8. klo 10.30-11.00.

Lyypekissä klo
21.00.

Lyypekki
”Lännessä vanhankaupungin
maamerkkinä kohoaa tunnettu Holstentorin portti. Tämä 
hämmästyttävä rakennus esiintyi 50 Saksan markan setelissä,
ja nykisin se löytyy saksalaisesta, vuonna 2006 julkaistusta 2 
euron kolikosta. Rakennuksen sisällä on kaupungin historiaa 
esittelevä museo. Holstentorin portin museossa on näytillä 
vanhoja esineitä Lyypekistä, ja siellä esitellään myös 
kaupungin kehitystä.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyypekki
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8nne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Slite
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8nne
https://fi.wikipedia.org/wiki/M/S_Princesa_Marissa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Israel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa
https://fi.wikipedia.org/wiki/21._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/New_York_(osavaltio)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Woodstock
https://fi.wikipedia.org/wiki/15._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ussurin_rajav%C3%A4likohtaus
https://fi.wikipedia.org/wiki/13._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sharon_Tate
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kultti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson
https://fi.wikipedia.org/wiki/9._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pariisi
https://fi.wikipedia.org/wiki/4._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Romania
https://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_presidentti
https://fi.wikipedia.org/wiki/2._elokuuta


3. päivä (sunnuntai)
- Pakettipahnalla (VW) Hampuriin, 40 km. Yö Hampurissa.
4. päivä (maanantai, 362 km)
- Pakettipahnalla Bremenin lähelle, 96 km/136 km
- Ford Taunuksella  lähelle, 100 km/236 km
- Kuplalla Hildesheimiin, 31 km/267 km
- VW 411:llä Seesenin lähelle, 40 km/307 km
- Kuplalla Göttingenin lähelle, 51 km/358 km
- Avovolkkarilla Kasseliin, 44 km/402 km

Bad Hersfeld (Varoitus poliisilta)

 Kasselin leirintäalueella, oik. Iiro                                    Pekka, Jouko, Veijo

https://fi.wikipedia.org/wiki/Bad_Hersfeld
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kassel
https://fi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://en.wikipedia.org/wiki/Seesen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hannover
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hannover
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hannover
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bremen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hampuri


5. päivä (tiistai, 332 km)
-  Opel Commodorella Kirchheimiin, 56 km/458 km
   Siellä Hotel Eydt, josta ostimme jotain (kuitti).
- Opel Commodorella Giessenin lähelle, 66 km/524 km
- Ford Taunukselle n. 25 km Bad Nauheimin lähelle, 25
   km/  549 km
- Linja-autolla Frankfurtiin (kynä hukkui tässä USAn  
   armeijan bussissa, annoin tummalle kuljettajalle
   mukanani olleista pankin antamista Suomi-vihkosista 
   yhden, ei muita matkustajia), 42 km/591 km
- Fiat 124:llä Mannheimin lähelle, 71 km/662 km 
- Kuplalla Heidelbergiin, 20 km/682 km
- Simca 1000:lla Waldorfin lähelle, 15 km/697 km
- Ford Taunukselle Karlsruheen, 37 km/734 km   Telttalippu, Kassel 4.-5.8. 

6. päivä (keskiviikko, 128 km)
- BMW:llä Freiburgin lähelle, 
  118 km/852 km
- BMW:llä Freiburgiin, 
  10 km/862 km

Valokuva: Heidelberg,
noin 700 km Lyypekistä etelään

  Oikella Karlsruhe-  

raitiovaunumatkalippuja

Freiburg Konsum & raitiovaunumatkalippuja 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
https://fi.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kassel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mannheim
https://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bad_Nauheim
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchheim_(Hessen)


Freiburgin leirintäalue Freiburg Sininen reppu on Pekan

 7. päivä (torstai, 152 km)
- Kuplalla Baselin lähelle, 48 km/910 km
- Kuplalla Baseliin, 10 km/920 km
- Opelilla Solothurniin, 68 km/988 km
- Renault 16:lla Bieliin, 26 km/1014 km

 8. päivä (perjantai, 171 km)
- Renault 4:llä Neuchâteliin, 
   40 km/1054 km
- Volvolla Boudryyn, 8 km/1062 km
-  Volvolla 8 km/1070 km
- Citroenilla Yverdoniin, 19 km/1089 km
- Renault 4:lla Lausannen lähelle, 
  36 km/1115 km
- Austin 1100 Geneveen, 
  70 km/1185 km
- Bussilla 15 km/1200 km

Camping Biel 7.-8.8.
Camping Biel 7.-8.8.

Vas. 
Saimme tämän italialaiselta
papilta, joka vei meidät 
Lausanneen, Sveitsissä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Geneve
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yverdon-les-Bains
https://en.wikipedia.org/wiki/Boudry
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuch%C3%A2tel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Solothurn
https://fi.wikipedia.org/wiki/Basel


 

Bussilippuja ja leirintälippu, Geneve

9. päivä (lauantai, 125 km)
- Citroenilla Allonzieriin, 20 km/1220 km
- Peugeot 404:llä Annecyyn, 14 km/1234 km
- Citroenilla Chambéryyn , 48 km/1282 km
- Peugeot 204:llä Les Échellesiin, 23 km/1305 km
- Ciroenilla 15 km/1320 km
- Renaultilla Voironiin, 5 km/1325 km

Neuchâtel (sain kaksi tuntematonta kuvaan)                           Les Échelles 

10. päivä (sunnuntai, 425 km)
- Simca 1000:lla 5 km/1330 km
- Peugeot 204:lla Bollèneen, 150 km/1480 km
- Mersu 180:lla Perpignaniin, 270 km/1750 km

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perpignan
https://en.wikipedia.org/wiki/Boll%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89chelles
https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuch%C3%A2tel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Voiron
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89chelles
https://fi.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fi.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://en.wikipedia.org/wiki/Allonzier-la-Caille
https://fi.wikipedia.org/wiki/Geneve


11. päivä (maanantai, 200 km)
- Citroenilla Le Boulouhin, 21 km/1771 km
- Bussilla rajalle, 9 km/1780 km
- Bussilla Barcelonaan, 162 km/1942 km
- Taksilla El Toro Bravoon, 8 km/1950 km

  Perpignan 10.8.    Bussilippu Le Boulousta Espanjan rajalle 11.8.

                                Jokke ja Veksi pitkällään
12. päivä (tiistai)
Aktikvariaatista Barcelossa ostin kaksi vanhaa National
Geographic -lehteä.

Yllä oik.  El Toro Bravon valintamyymälän kuitti 12.8.

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Boulou
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perpignan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Boulou


13. päivä (keskiviikko)   

Iiro (Iku)         Pekka (Roope)

14. päivä (torstai)
- Junalla Madridiin (lippu, yöjuna?), 
  690 km/2640 km

15. päivä (perjantai)
- Bussilla Alcaláan, 30 km/2670 km 
- Kun nousin bussista, huomasin, että 
   reppuni oli jäänyt auton tavarasäilöön.
   Aikamoinen homma oli löytää se
   Madridista. Onneksi sain avuksi yhden
   taksinkuljettajan.

  Matkatavaralippuni

 Torrejón Air Base oli Billin lentotukikohta, bussilippu

https://en.wikipedia.org/wiki/Torrej%C3%B3n_Air_Base
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://fi.wikipedia.org/wiki/Madrid


16. päivä (lauantai)

  Sharon, Bill and Lianne McCracken Lianne vasemmalla

McCrackenien parvekkeelta

       Lianne 5 pv, s. 5.10.1968  
       
Cervantesin patsas Alcalá  ssa     

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://fi.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes


   
 

        Cervantes-museo

17. päivä (sunnuntai)
McCrackenien autossa Guadalajaraan, 25 km/2695 km
Guadalajarasta Atecaan Fiat 600:lla, 167 km/2862 km
Atecasta Calatayudiin, 14 km/2876 km
Junalla Barcelonaan, 400 km/3276 km

Oikella Madridin metrolippu 16.8. ja junalippu Calatayud-
Barcelona 17.8.

18. päivä (maanantai)
Iiro, Jouko ja Veijo olivat jo lähteneet kohti Travemündeä.
Junalla Baseliin, n. 1000 km/4300 km

19. päivä (tiistai, 236 km)
Kleinbussilla Freiburgin lähelle, 57 km/4357 km
Lava-Kleinbussilla Karlsruheen, 135 km/4492 km
Kuplalla Heidelbergin lähelle, 44 km/4536 km

20. päivä (keskiviikko, 624 km)
Kuplalla Darmstadtin lähelle, 54 km/4590km
BMW:llä (1600) Göttingenin lähelle, 240 km/4830 km
Lübeckiin suomalaisella Scania-rekalla, oli tuomassa tankilla unkarilaista viiniä
ALKOlle, 330 km/5160 km

290 km/päivä, liftillä 2800 km, keskimäärin 62 km joka liftillä.
Pisimmät: I 330 km, II 270 km, III 240 km, IV 167 km, V 150 km, VI 135 km, VII 118
km, VIII 100 km.

Finnhansa lähti 22.8 tai 23.8. Tapasin pojat
laivalla?

https://fi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Darmstadt
https://fi.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
https://fi.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Basel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Travem%C3%BCnde
http://www.museocasanataldecervantes.org/the-building/


- Junalippu Barcelona-
   Basel
- Baden-Baden 20.8.
- Parco 21.8.
- Reimers 22.8.

21.8. ostin
pienoisrautatietarvikkeita
Märklin-rataani (mm. Lok
=veturi)

Laivamatkasta en muista
mitään. En myöskään
elokuun lopusta tai
syyskuusta. Varmaankin
jatkoin töitä
kotiinkuljetusten parissa.

Tämän löysin, tiedot olin kopioinut päiväkirjasta.
Tiedot kyydeistä siis siitä.

https://www.maerklin.de/en/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Baden-Baden




                    

   Veijo, Iiro ja Jouko nukkuvat paluumatkalla
   Elokuun lopussa vielä muutama kuitti ja
päiväkirja, jonka löysin aamulla 31.8.2020.



    George         Riitta, Seppo, Arja ja Jari
 Lahdesta ostamani Bildjournalenin mukana tuli tämä juliste, joka oli seinälläni kuten 19.8.1967 kuvasta näkyy.

                  16.8.                                               Salida=Lähtö 18.8.                        21.8.

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


              21.8.

            22.8.

22.8.

Päiväkirja 31.7.-16.10.1969 löytyi aamulla 31.8.2020. Olin kyllä löytänyt laatikoistani
aikaisemmin, mutta oli kateissa. Ehdin jo huolestua. Alla elokuu.



31. päivä (torstai)
Nousin klo 6.50. Aloin pakata, en ole ajanut partaani
sunnuntain jälkeen. Hain laput & kävin Mahkosella. Iiro
kävi myöh. meillä ostamassa muonaa. Klo 11 Lehtarissa
Veksin kanssa Lahteen ja 11.50-13.45 Rajalalla Hesaan. Jätin reppuni säilytysosastolle
aamuksi & hain Liisa-tädiltä  Hesperiankadulta [Hesperian Liha, Et. Hesperiankatu 12 ]
avaimen asuntoon. Täällä [Kristianinkatu 15 A 14 ] n. klo 14.45. Iiro ja Jokke  tulee
aamulla Hesaan. 
Klo on 8.45 Lübeckin leirintäalueella.  Klo 18 tuli Jokelan väet (ei Sauli-setä) kotiin.
Söimme & kahvit, 20-22.15 olin Hessun kanssa kävelemässä mm. satamassa katsom.
NL:n sotalaivoja. Z 23.15.

1. päivä (perjantai)
Nousin 6.50. Kahvit. Klo 7.20
lähdin kävellen linja-
autoasemalle, jonne olin
jättänyt reppuni. Linja-autolla
Sompasaareen ja laiva 1 t.
myöhässä. Lähdimme klo 10.
Ostimme vodkapullon (10 mk) 
& joimme myös olutta.
Mähläsimme I lk seisovassa
pöydässä, Jokke kärähti (10 mk
40 p). Hieno ilma, klo 11 [23 ] 
Sliteen ja klo 12 S:stä, kävin klo
12 nukkuun takakannelle.

2. päivä (lauantai)
Nousin klo 9. Söimme. Iltapäivällä pelasimme korttia. Klo 12.00-12.45 Rønnessä (Tanska) ja
klo 22.30 täällä [Lyypekki ]. Iiro oli eilen illalla (perj.) sopinut yhden keravalaisen  tytön
kanssa, että se saa tulla nukkuun meidän telttaan, koska se myöhästyy junasta. Taksilla
5:stään tänne, 10 mk 20 PF. Z n. 00.00. Iiro ei nukkunut koko yönä.

3. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8. Söimme. Tytöt lähti (1+3) klo 7.42. Ma:na eilen klo 9.10
maissa lähdimme helteessä kaupungile, ostin L:n kartan ja etsimme 
puhelinluttelosta [puhelin-sanan tilalle olin piirtänyt puhelimen kuvan
] autovuokraamojen nimiä. Ensin kävimme SL-vuokraamossa, sitten
meidät neuvottiin Hertz:iin, matkalla valokuva. Hertz:ssä kalliit hinnat.
Sitten Finken Strassen kiinni olevaan vuokraamoon. Sieltä
rautatieaseman (Madrid 200 mk) kautta leirintäalueelle klo 14.30.
Kylmä suihku & nukuimme, maksoimme yöpymismaksun (mk 4.95) ja
klo 18 lähdimme. Kävin Iiron kanssa Finken Str:n vuokraamossa (auki
20-22). Ikäraja esteenä. Soitin Granzille. Connie ei kotona, äitinsä
puhelimessa. Klo 21 Veksin ja Joken luo. Päätimme liftata (minä Veksin
kanssa). Klo 22 nuorenparin pahnalla Hamburg’iin. Siellä liftasimme 24
saakka, 2 autoa pysähtyi, mutta molemmat Bremeniin menossa.
Nukuimme 4 saakka tien vieressä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8nne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Slite


4. päivä (maanantai)
Klo 4.20-5.50 liftasimme kunnes pääsimme taas pakettipahnan kyytiin, kaveri Wilhelmshaveniin menossa, jätti 
meidät pois Bremen-Hamburg & Bremen-Hannover -moottoriteiden risteykseen, jossa nyt liftaamme.
Klo on 10.03, edellinen jäi kesken, koska saimme juuri kyydin kaverin Taunukseen, joka oli Berliiniin menossa. 
Eräältä parkkipaikalta pääsimme klo 9.20 Volkkarin (kuplan) kyydissä Hildesheimiin. Mies ajelutti meidät ensin 
kaupalle ja tak. moottoritien varteen. Söimme juuri. Klo on 15.58 Kasselissa, Hildesheimista VW 411 kyydissä 
Seesenin lähelle lepopaikalle. Siellä mehut. Sieltä kuplankyydissä Göttingeniin ja sieltä avovolkkarilla 
(lierihattuinen viiksiniekka ajoi) Kasselin keskustaan leirintäalueelle & sieltä 4 km kävely tälle, jossa Veksi on 
ennenkin ollut. 
Klo on 19.00 Heidelbergistä n. 10 km etelään. Eilen illalla nukuin kunnes klo 19 Iiro & Jokke & Veksi herätti mut 
nostamalla ilmaan. Ne oli tullu n. klo 18 (3:lla autolla). Heidän telttansa vieressä oli eräs hra & rva Lahdesta. Illalla 
söimme ym. Z 22.30.

5. päivä (tiistai)
Nousimme n. klo 8. Suihku, söimme & klo 9.10 maissa lähdimme pois. Muuten leirintäaluemaksu oli vain 2.50 
telttaa kohden, kaveri osas vähän suomea. Lahtel. vei meidät n. 5 km päähän autobahnin varteen. Iiro & Jokke 
pääsi n. klo 10, me vasta 11.50 erään amerikkal. (4 v. Saksassa) neekerin kyytiin Opel Commodoriin, alussa 180 
km/t (saanut 3 sakkoa). Pääsimme Kirchheimiin saakka, jossa söimme, 4.20, maito 1.30 [Hotel Eydt, kuitti 
ylempänä ]. Kävelimme autobahnin Shell-asemalle & siellä 3 ruotsalaista, polizei kävi käskemässä pois & tuli 
myöh. (14.30) tak. ja alkoi antaa 5 mk sakkoja. Valehtelimme Veksin kanssa ettei ollut rahaa, vain shekkejä. Poika 
otti passit. Samalla neekeri tuli paikalle. Kysyimme mihin se oi menossa & pyysin lainaksi 10 mk ja sanoin 
maksavani autossa. Selvisimme! Pääsimme Giessenin lähelle & sieltä 5 min päästä rämällä Taunuksella n. 25 km 
päähän ja sitten melk. heti linja-autoon. Hätäkässä multa jäi Doug’n mulle antama
kuivamustekynä tielle. Tyhjässä linja-autossa Frankfurtin lentoaseman lähelle ja sieltä taas 5
min päästä nuorenparin Fiat 124:llä Mannheimin lähelle. Siellä WC:ssä ja 65 p. kaakaot ja I:llä
liftauksella pojan kuplalla Heidelbergiin & taas 5 min päästä jätkän Simca 1000:lla Walldorfin
lähelle, jossa n. klo 18.20 hiljaisella tiellä.
Klo on 8.50 Freiburg’ssä. Klo 19.50 pääsimme yhden kaverin heikkokuntoiseen Taunukseen, jolla pääsimme 
Karlsruheen Aral-aseman luo, jossa Iiro ja Jokke muuten kävivät. Liftasimme sen luona vähän aikaa ja sitten 
kävelimme lähellä olevalle vilkkaalle kadulle. Siinä kai vähän aikaa ja vähän ennen klo 22 teltan levitys ja 
makuupussiin, söin 3 leipää. Paikkamme oli erään puutarhan käytävällä.

6. päivä (keskiviikko)
Nousimme 5.30. Liftasimme n. 8:aan saakka, mutta autot tuntuivat olevan Stuttgartiin matkalla. Lähdimme 
raitiovaunulla n:o 13 päärautatieasemalle. Siellä kaakaot & jälleen raitiovaunulla (nyt A:lla) autobahnin varteen 4 
km päähän. Siellä klo 9.35 poliisit ajo meidät toiseen paikkaan ja siinä liftasimme 14.20 saakka ennen kuin 
pääsimme erään siistin kaverin BMW:hen (Baseliin menossa). Välillä Veksi osti Coke’t & kerran pysähdyimme 
vilvotteleen. Käännyimme sitten pois Freiburgin tielle, mutta kun se näki, että sinne oli 10 km, se ei viitsiny jatkaa 
matkaa, vaan pysäytti kädenheilautuksin & äänitorvella toisen BMW:n, joka juuri jätti liftarit & pyysi sitä viemään 
meidät perille. Sillä sitten päärautatieasemalle & sieltä raitsikalla n:o 4 kaupungin itäosaan, jossa
tapasimme 3 suomal. tyttöä, kauppaan & jatkoimme monien mutkien jälkeen tänne kaukaa kiertäen.
Täällä n. klo 17.30. Poiken teltta näkyi heti (tulleet n. klo 14). Söimme & sitä ennen suihku & sitten
joimme Black & White whiskyä, jonka
saimme suomal. tytöltä teltassamme Lübeckissä. Sitten 2 kaljaa ulkomaisen teltassa? (á 1.10) & 
jatkoimme kävellen matkaa kaupungille, matkalla krouvissa 1.20 kaljat & sitten tapasimme erään
saksalaisen hieman juoneen miehen, joka vei meidät kaljoille (minä tilasin kahvin). Poika maksoi, erosimme sitten 
sovussa. Täällä klo 1.00 & nukkuun, mun vatsa vähän sekaisin.
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7. päivä (torstai)
Nousin klo 8.30, muut vielä nukkuu. Klo on 11.00 Biel’ssä. Eilen Veksi vielä huonossa kunnossa. Lähdimme 
kaakaot & sämpylät syötyämme pois raitovaunulla n:o 3 keskustaan ja sitten etsin Joken kanssa kauppaa, mistä 
ostaan Sveitsin kartan. ”Siestan” loputtua klo 14 ostin (mk 4.80). Sitten kävimme hakemassa Iiron ja Veksin ja 
kävelimme taas kävelykadun läpi ja ostimme mm. ruokaa. Sitten C:llä (linja-auto) St.  Georgeniin [Sankt Georgen 
muutama kilometri Freiburgista lounaaseen ], jossa n. klo 16. Ostimme 3+3 Esson maantiekarttaa. Liftasimme ja 
16.20 pääsimme Volkkariin (kupla) ja sillä 7 km päähän Baselista. Vasta 19.10 taas kuplalla rajan yli ja sitten 
kävelimme rautatieasemalla vaihtaan valuuttaa ja sieltä bussilla n:o 36 kaupungin eteläpuolelle (St. Jakob). Siellä 
meidän ei edes tarvinnut liftata kun jo pääsimme erään miehen vanhaan Opeliin (ajoi lujaa). Balsthalissa se tarjosi
kahvit. Veksi näki muuten Iiron ja Joken Baselin huoltoasemalla. Pääsimme Solothurniin, jossa klo 22.10. Mies 
lupasi jatkaa matkaa klo 23.30-24.00 Bieliin, mutta kun klo 23.55 juuri ennen viim. kyytiä  katsoin sen autoa ei 
enää ollut. Siis nyt Renaultilla (16) tänne leirintäalueelle saakka klo 00.30 ja Z

8. päivä (perjantai)
Nousimme 10.40. Nyt klo on 12.55 9 km Genevestä etelään. Pe:na leirimaksut maksettuamme söimme ja sitten 
matkaan. Kävelimme pitkälti ennen kuin pääsimme Neuchâtelin tien varteen, josta n. klo 14.30 ensimm. Ranskan 
rekisterissä olevalla autolla (Renault 4) Neuchâteliin kahden kaverin, toinen neekeri, kyydissä. Sieltä yksinäisen 
kaverin Volvolla n. 16.30 eteenpäin Boudryyn. Sieltä Volvolla taas n. 20 km Suomessa synt. Naisen kyydissä. Sitten
Citroenilla Yverdoniin ja sieltä ilman liftausta erään papin R 4:lla Lausannen moottoritien varteen ja sitten pian 
pojan Austin 1100:la leirintäalueelle saakka, jossa klo 20.15. Iiro ja Jokke tulleet n. klo 18. Siellä söimme ja 
juttelimme Espanjassa käyneen suomal. perheen kanssa. Nukkuun klo 23.

9. päivä (lauantai)
Nousimme klo 8.30. Söimme. Lähetin II kortin kotiin, I Kasselista. Lähdimme vähän ennen klo 11 pois. Ensin 
trolley-bussilla 22, sitten raitsikalla 12 ja sitten busalla D tänne. Klo 8.45 Voironissa yöpymispaikassa. Eilen 
Genevestä pojan Citroenilla Allonzieriin, sieltä pian Peugeot 404:lla Annecyyn Citroenilla ja pitkän kävelyn jälkeen 
Peugeot 204:llä Les Echellisiin ja sieltä Citroenilla (kupla) n. 15 km. Sitten klo 20.55 (vasta) Renaultilla hurjaa 
vauhtia tänne, jossa 21.15. Liftasimme 22.30 saakka ja sitten Z läheiselle leirintäalueelle, josta... 

10. päivä (sunnuntai)
...aamulla luistimme 8.40 maksamatta. Meillä ei ole muuten yhtään Ranskan frangia. N. klo 9.15 pääsimme Simca 
1000 kyytiin, jolla poika vei meidät 5 km päähän Grenoblen tienhaaraan. Klo nyt 8.53 30 päässä Espanjan rajasta. 
Klo 10.30 pääsimme Peugeot 204:ään, jolla n. 140 km Bollèneen, jossa alkoi juuri sataa. Tapasimme 2 sveitsiläistä, 
joiden kanssa vaihdoin 20 Sfr 25:een Rfr:iin (voitin n. 2 mk). Sitten aloimme kävellä etsimään ruokapaikkaa. Jonkin
ajan kuluttua autorouten maantieveron ottajista yksi tuli autolle ja näyttti lompsaa. Se oli kuitenkin sveitsiläisten, 
pääsimme kyydissä n. 2 km, sitten huomattuamme, että lasi maitoa maksoi 1 Rfr emme ostaneet, vaan 
varastimme omenoita. Söin 4. Klo 13.20 pääsimme 3:n saksalaisen (berliiniläisen?) pojan Mersu 180:een, jolla 
pääsimme tänne saakka, eli n. 270 km. Olimme täällä klo 19. Veksi antoi heille saksankiel. ”Tosiasioita Suomesta”. 
Välillä pysähdyimme ostaan kilon persikoita, 11 kpl (1.50) ja klo 17.40 meiltä puhkesi vasen etukumi 15 km 
Narbonnesta tänne. Korjasivat sen ½ tunnissa. Täällä liftasimme klo 22 saakka. Ostimme välillä kaupasta 1 litran 
maitoa (0.94), 6 sämpylää (1.10) ja 100 gr. Suklaata (0.65) ja söimme. Sitten kävelimme pari kilom. pois 
kaupungista. Klo 23 leiriydyimme mutaiselle paikalle.

11. päivä (maanantai)
Nousimme klo 8. Liftasimme. Klo 18.50 Toro Bravolla ti:na. Eilen pääsimme kyytiin klo 8.45 Citroenilla 20 km 
kaupunkiin, jossa söimme. Vaihdoimme valuuttaa & liftasimme turhaan klo 14 saakka ja sitten klo 14.40 linja-
autolla rajalle (1.30) ja sieltä klo 16 busilla Barcelonaan, 240 pesetaa per person tai 19 frangia. Taksilla El Toro 
Bravolle, 250 pes. Klo 8.15 [20.15 ]. Teltta pystyyn ja söimme, nukkuun 23.15.
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12. päivä (tiistai)
Nousin klo 8. Veksi kävi uimassa. Pojat oli tullu Barcelonaan klo 5 maissa ja sieltä tänne taksilla.
Tapasimme heidät portilla klo 12. Iltapäivällä uimme kaikki. 
Klo on 14.25 to:na. Klo 19.30 maissa kasasimme Veksin kanssa teltan ja maksoimme ja olimme
lähtevinämme pois. Kävelimme kanavan vartta ja jätimme laukkumme tien varteen ja menimme
auttaan Jokkea ja Iiroa, jotka myös kasasivat teltan ja tulivat tänne. Olimme ostaneet sitä ennen
1 ¾ l Bacardia, 1 l 86 pesetaa ja 21.15 aloimme nauttia sitä Coca-Colan kanssa. Klo 24 maissa
Iiro sammui. Meiltä jäi melk. litra tähteeksi. Me muut vain vähän huppelissa. Jokke ja Veksi kävi pelikentällä.

13. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Kävin ostoksilla ja sitten uimme kovissa tyrskyissä aamupäivän & iltapäivän. Klo 15 maissa 
lähdimme busalla (10 pes.) Barcelonaan, jossa ensin ostin 35 pes. B:n kartan. Sitten söimme hyvin 50 pesetalla 
yhdessä kapakassa. Kävimme taxilla 2:lla rautatieasemalla kyselemässä junien aikatauluja. Sitten kävelimme 
takaisin pysäkille ja sieltä klo 21 busalla tänne. Kävin Z klo 22.30.

14. päivä (torstai)
Nousimme klo 10. Söimme ja sitten uimaan. Tulin tänne 11.10 pakkaamaan
Madridiin lähtöä varten. 
Klo on 18.12 la:na Alcalassa. Klo 15 jälkeen lähdin takaisin uimaan poikien
kanssa. Tulin tak. Ennen klo 17 ja pian pojatkin. Klo 17.10 lähdin matkaan.
Klo 17.50 vasta pääsin busalla kaupungille ja sieltä 20 pesetalla
rautatieasemalle (TERMINO) [Kuva v. 1983 ]. Klo 19.20 juna oli
loppuunmyyty, joten aloin jonottaa lippuja 22.35
junaan. Jonotin lähes 2 tuntia. Tapasin jonossa 2
espanjalaista opiskelijaa, jotka tarjosi Coca-Colat
ja autto mua matkaan. Juna pääsi lähteen klo
22.45. Torkuin penkillä mielestäni aika paljon. 

15. päivä (perjantai)
Klo 10 olimme Chamartinin asemalla. Siellä sain
monen mutkan jälkeen tiedon miten päästä 
Torrejonin tukikohtaan. Ensin 12.45 maanalaisella
Rocalettoon? ja sieltä kävellen Balboa hotellin
eteen, söin läheisessä Restaurantessa 80 pesetalla
ja klo 14.30 busalla (20 pes.) Torrejoniin (unohdin
repun busaan). Sieltä sain vihdoin tietoon
McCrackenien osoitteen, mutta vain kadun nimen
ja asunto. Minut neuvottiin Madridiin. Sinne liftillä
ja sitten otin taxin,mutta kuljettaja ei tiennyt
osoitetta. Vei minut vihdoin Hilton hotelliin eräälle
engl. puhuvalle neuvoa kysyttyään. Hiltonissa minut vietiin
puh.keskushuoneeseen, jossa olin melk. tunnin soitellen eri paikkoihin.
Ei apua. Neuvoivat tak. Torrejoniin. Klo 17.45 Balboa hotellin edessä.
Vietin tunnin kahdessa läheisessä baarissa. Klo 19 busalla Torrejoniin.
Siellä neuvoivat käveleen läheiseen asutuskeskukseen, jossa asui
amerikkalaisia. Kysyin neuvoa turhaan. Päivemmällä välillä kovasti
keljutti,mutta kyllä se sitten meni ohi. [En kirjoittanut missä vaiheessa
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sain reppuni takaisin, varmaankin linja-autoaseman löytötavaroista ] Tapasin sitten sattumalta erään baarin 
edestä Emilio-nimisen meksikolaisen, joka oli saanut koulutuksen Kaliforniassa ja oli kuin amerikkalainen. Hän 
kehoitti istuun ja tarjosi Coca-Colan. Sitten hän lupasi viedä minut Alcalaan (n. 9 km), jossa asuu amerikkal. Ja 
McCrackenitkin voisivat olla siellä. Hän kysyi osoitetta pari kertaa ja nyt ihmiset alkoi tietää paikan. I was glad. Klo
21.10 maissa löysimme talon. Rappukäytävässä etsimme ja Emilio sanoi jossian vaiheessa McCracken ja yht’äkkiä 
tämä tuntematon rouva hyppäsi kaulaan. Sharon! Annoin Emiliolle espanjankielisen ”Tosiasioita Suomesta”. Ilman
häntä en olisi löytänyt tänne. Asuntoon tuli myös pian Lianne ja Bill. Annoin Liannelle 2 mekkoa. Illalla lähdimme 
naapuritaloon.* 
Klo on 14.55 56 km Madridista. *Siellä join oluet & soitimme levyjä. Kotiin 00.30 ja Z Liannen kanssa samaan 
huoneeseen.

16. päivä (lauantai)
Nousin klo 10. Aamiais. Jälk. n. klo 12 lähdimme kaupungille, jossa kävimme mm. Cervantesin talossa. Tak. 15-16 
maissa. Söimme hampurilaiset (cheese-) ja klo 19.30 tulivat eräs Terry & Donald. 
Klo on nyt 1.07 yöllä ma:na junassa. Nyt ei konduktööriä seurannut henkilöllisyystodistuksia tarkastava poliisi 
kuten tullessa. La:na ajoimme ensin asemalle, mutta väärälle, koska sieltä ei lähde junia Eurooppaan. Olin ollut 
siinä uskossa perj. Lähtien, että pojat lähtee Bsta 12.30 ma:na, mutta illalla muistin, että nehän jo lähtee su:na. En 
kerkiäisi enään Baseliin enkä
B:naan. Menimme
maanalaisella Chamartinin
asemalle, jossa lopullisesti
päätin junien
loppuunmyynnin ym. tähden,
että lähden peukalokyydillä
pois. Olimme takaisin auton
luona klo 22, Ramblerin,
jonka Bill oli ostanut $70:llä ja
jonka olimme pesseet
iltapäivällä. Ajoimme Plaza
Mayorin parkkialueelle maan
alle, josta lähdimme kiertään
caves’ja. Ensin yhdessä
paikassa eritt. maukkaat
sangriat & lihaa + meistä
valokuva. Terry aika jo -  -.∼
Muutimme sitten paikkaa,
jossa viini ei kyllä oikein
maistunut (pahaa!). Sitten
yhdessä paikassa limsat ja
puolen yön jälk. kotiin päin,
jossa klo 1.20 & Z. I had a
good time. [Muistan Billin
ajaneen, aukaisi lähtiessä
penkillä istuessaan oven ja
kurkisti leikillään auton alle,
ettei kukaan vaan jäänyt
sinne ]
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17. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.10. Jätin Mc:lle kortin Connielle lähetettäväksi. Klo 14.30 McCrackenit lähti viemään minua n. 25 km
päähän parempaan liftauspaikkaan, jossa klo 14.50 & hyvästit. Sain liftata 19.10 saakka. Sitä ennen 2 autoa oli 
pysähtynyt, mutta toisella väärä suunta ja toinen täysi. Pääsin tänne geologin kyydissä 160 km. Jäin pois n. 21.45. 
Sitä ennen hän oli tarjonnut mulle Pepsit. Sain uuden kyydin nopeasti, taas Seat 600:lla, nyt 14 km. Tämäkin 
tarjosi Coke’t. Calatayudissa huomasin, että juna M:sta olisi siellä 22.58. Kiiruhdin neuvoa
kysyyn ja pääsinkin asemalle. Lippua ostaessa juna tuli jo paikalle, mutta kerkisin hyvin
(mk 321 ptas). Annoin 3:nen Fakta-vihkoseni täällä junan käytävässä vieressä istuvalle
perheelle, II annoin 160 km minua kuljettaneelle.

18. päivä (maanantai)
Klo on nyt 12.50 Baselissa. Madridissa [p.o. Barcelonassa ] klo 7.30. Jätin reppuni & 
makuupussini tavarasäilöön (5 Ptas) ja lähdin lipun ostettuani (1630 Ptas) kaupungille.
Kirjoitin kirjeen Annelle & kiertelin kaupungilla. Sain ostettua 2 vanhaa NGM:a 80 Ptaslla.
Ostim TIME:n.. Sitten söin hyvin 50 Ptalla eräässä ravintolassa. Klo 16 tulin asemalle. Jätin
reppuni junaan kuljetettavaksi  50 Ptalla ja klo 18-22 junalla rajalle, junan vaihto ja ja 22.35
junalla DB:n vaunussa tänne.

19 päivä (tiistai)
Nukuin n. klo 8 saakka, jolloin tulimme Geneveen. Ostin Uuden Suomen ja Aug. RD:n.
Vähän keljuttaa, koska olen jo 2 t odottanut, sillä reppuni ei tullutkaan samassa junassa
kuin minä.
Klo on nyt 8.23 Lübeckissä torstaina. Sain reppuni klo 15. Raitsikalla n:o 4 rajan
tuntumaan ja sieltä kävelin autobahnin varteen, jossa olin n. klo 16. Klo 16.15 sain kyydin
pakettivollkarilla Freiburgiin. Poika oli joku lähetti. Liftasin n. 1 ½ tuntia kunnes pääsin
taas Kleinbussilla (lava) Karlsruheen, jossa klo 21.15. Partaniekka ajeli koko ajan 60 km/t.
Välillä n. klo 20.15 meiltä puhkesi oikea takarengas. Pimeässä autoin häntä ostamalla
läheiseltä huoltoasemalta taskulampun (9 mk & suklaata). Karlsruhessa olin samassa
risteyksessä, jonne olimme tulleet Veksin kanssa. Sieltä pääsin klo 23 jälkeen kuplalla
pojan kyydissä Freiburgin lähelle, jossa kävin nukkumaan puun alle klo 23.30.

20. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.10. ja aloin liftata 8.30. Klo 9 pääsin kahden amerikkal. servicemanin kyytiin, joiden kyydissä 
Darmstadtiin, jossa sain odottaa 9.35:stä yli 2 ½ tuntia ennen kuin pääsin BMW 1600:een. Avioparilla oli 
takapenkki täynnä tavaraa (Espanjasta Bremeniin menossa) ja he silti halusivat ottaa minut etupenkille (2 erill. 
Penkkiä) 3:ksi. Good people. Mies oli ollut 2 vuotta Amerikassa ja he tarjosivat 1.30 makkaran & keksiä. Sitten 
eräällä huoltoasemalla 125 km Hannoverista etelään klo 14.45 he huomasivat suomal. rekan ja neuvoivat minua 
kysymään kyytiä. Se sattui meneen Travemündeen ja kyyti järjestyi. Mellendorfissa [n. 20 km Hannoverista 
pohjoiseen ] n. 17 maissa kävimme syömässä (mä 3.90 ja paljon sapuskaa). Pojalla oli säiliöauto, jossa 22700 litraa
unkarilaista viiniä Budapestistä ALKO:lle. Olimme Lübeckissä klo 19.40. Kiertelimme ensin kaupunkia ja sitten 
pysähdyimme (kai) Satamakadulle, jossa kiertelimme ilotalokorttelia piruuttamme & join Coca-Colaa baarissa. 
Sitten tapasimme 5 suomalaista (1 lähti pois pian) rekkailijaa. Niiden kanssa istuin kapakassa ja välillä pojat kyseli 
hintoja (20-30 mk). Suurimman osan iltaa istuimme eräässä vähän paremmassa paikassa ( join kahvit). Mun kuski 
& yks’ toinen oli vaan enää mun kanssa. Klo 1.40 maissa autoon nukkuun. Pojat jäi ’haastatteleen’ tarjoilijaa.

21. päivä (torstai)
Nousin klo 6 kun pojat tuli ”töistä”. Ne lähti ”Traveen”, mutta kun tajusimme, että ei enää menty samaa tietä kun 
oli tultu, pyysin jäädä pois (6.10). Sieltä kävelin n. 6-7 km tänne leirintäalueelle, jossa 7.50. Kun ukko meinasi ottaa
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passini, hulluuksissani en antanut ja se ajoi pois. Klo on nyt 8.57 ja on vähän vilu. Ilma on melko kylmä. Klo on nyt
10.45 Suomen aikaan siirrettynä. Lübeckissä tuli pian poliisit kysyyn passiani. Menin sitten tak. leirintäalueelle, 
kävin läh. pankissa käteistämässä 100 DM:n šhekin ja jätin sitten tavarani leirintäalueelle ja klo 10 maissa lähdin 
kaupungille. Ensin rautatieasemalla setelien vaihto ja sitten kävelin pitkin poikin etsien MÄRKLIN-liikettä. Löysin 
sellaisen, söin sämpylöitä ja maitoa. Kirj. kortin Matille käytyäni ostamassa 82.50 DM:n arvosta Märklin-osia. Klo 
15 aikaan takaisin leirintäalueelle. Nukuin vähän ruohikolla makuupussin päällä, mutta sitten alkoi sataa. 
Lueskelin RD:a ym. Klo 20 maissa kävin nukkuun ulos pesulavuaarin viereen seinän viereen. N. ½ tunnin kuluttua 
Iiro herätti ravistellen minua. Ne oli tullu juuri Lübeckiin. Laitoimme teltan pystyyn ja lähdimme sitten 
huorakadulle. Siellä jäimme istuun DISKOON, jossa olin jo ollut. Join kahvit. Klo 1.20 maissa lähdimme teltalle, 
jossa n. klo 2 Z.

22. päivä (perjantai)
Nousimme klo 10.30 maissa. Leirintäalueen pomo suuttui pojille kun ne ei meinannu antaa passia. 
Maksettuamme me käytiin suihkussa ja 12.10 lähdimme, veimme tavarat rautatieasemalle säilöön ja lähdimme 
kaupungille. Jokke (n. 12) ja Iiro (4 kpl) pölli koko ajan kaupoista pieniä viinapulloja. Klo 14.30 maissa yht’äkkiä 
Veksi käveli vastaan kadulla. Veksi [Lienee liftannut yksin ] vei tavaransa asemalle ja klo 16 tapasimme taas. Sitten 
kiertelimme kapakoissa. Yhdessä ensin söimme sopat 50 PF:llä, toisessa kaljat ja klo 20.30 maissa DISKOON, jossa
alussa tempo päällänsä. Sitten olimme seuraamassa perheriitaa ja sitten juopunutta discjockeytä. Klo 4.10 la:na se
suljettiin.

23. päivä (lauantai)
Kävelimme ja istuimme porttikongeissa. Klo 6 menimme rautatieasemalle ja klo 6.40 maissa lähdimme kävellen 
satamaan. Pian eräs B-rekisterissä oleva Citroen otti meidät kyytiin. Se oli suomalainen, joka oli myös laivaan 
menossa. Laivassa heti eli klo 7.20 nukkumaan kahteen lepotuoliin. Nukuimme klo 17 saakka. Sitten söimme ja 
pelasimme kortteja. Klo 19 Rønnessä, 20 maissa join Veksin kanssa loput Bacardista. Pöytäämme tuli yks’ 
Ateenassa käyny suomal. ja sitten siirryimme kaljakapakkaan, jossa 4 kaljaa ja 2 ’pnakit’. Pöytään tuli 2 muuta 
suomal. Sieltä suljettua klo 2 Suomen aikaa (myös klo 20 mukaan luettuna) [Mitä tarkoitin?  ], klo 3 aikaan menin 
nukkumaan.

24. päivä (sunnuntai)
Nousin 8.40. Klo 8 Ruotsin aikaa Slitessä. Klo on nyt 11.06. Pojat vielä nukkuu. On satanut melk. koko 
laivamatkan. Klo on 8.58 to:na. Sun:na pelasimme korttia. Jokke oli jonkun tamperel. popparin seurassa. Välillä 
joimme teet ja aloimme tungeksia kohti tavarasäilöä. Klo 23.20 läpi tullista. Iiron ja Joken viinat meni hyvin läpi. 
Linja-autolla linja-autoasemalle ja sieltä klo 24 Rajalan pikalinjalla (7.60) Lahteen, jossa jo klo 1.40. Iiro soitti 
kotiinsa ja 2.05 Iiron isä tuli hakeen. Klo 2.20 kotona. Lueskelin mulle tullutta postia ja klo 3 Z.

25. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.45. En ajanut tavaraa. Kokosin sähköjunan ym. Klo 14.30 maissa lähdin isän ja Annen kanssa 
Lahteen. Yhdyspankissa kävin vaihtamassa 250 DM:aa SM:ksi. Myymässä sama ystävällinen rva. Sitä ennen olin 
vienyt valokuvani kehitettäväksi. Kotona 16.30, klo 18  jälk. rantaan, jossa kylvimme & uin. Lähdimme kotiin n. klo
21. Jäin kirkolle, kotiin n. klo 22.15. Z klo 00.55.

26. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.40. Hain laput. Vein tavaraa. Illalla äiti ja isä lähti rantaan. Olin Annen kanssa, Katsoin TV:tä 23.15 
saakka, Z.

27. päivä (keskiviikko)
Lähetin kirjeen Jyv. Yliopistoon koskien armeijaan menoa & hyväksymistäni. Hain laput. Vein tavaraa ja klo 12.30 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Yhdyspankki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Slite
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8nne


isän ja Annen kanssa rantaan. Klo 14.30-16.05 kävin linja-autolla Lahdessa ostamassa English for you II, yht. 
22.35. Klo 18 lähdin äidin kanssa rantaan. LIFE tuli. Kotiin klo 21. Z 23.30.

28. päivä (torstai)
Nousin klo 8.10. Vein klo 12 isän rantaan. Kokosin koko sähköjunani. Vein tavaraa ja klo 17 hain isän kotiin. Illalla 
klo 18 maissa äiti, isä ja Anne lähti Lahteen jhkn joulunäyttelyyn. Kokosin junan [pois ] ja klo 20 maissa muut tuli. 
Klo 20.45-21.15 olin viemässä veikkaukset. Z 23.15 maissa.

29. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Vein tavaraa. Klo 13.45-15.45 olin isän kanssa Lahdessa. Hain valokuvani, 32 mk 50 p. Sitten vein 
tavaraa. Klo 19.30 maissa myös Kumialle. Klo 20-22.15 olin Mahkosella, kirkolla, Invassa & Kukkasessa (A-kalja). Z 
23.20.

30. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.10. Klo on 11 ti:na. Lauantaina satoi viedessäni tavaraa Matin kanssa. Klo 15.45 pääsimme lähteen 
Rautalammille [Luhtarantaan ] (ei Matti). Muuramessa kahvit ja vaihdoimme ajajaa (isä jatkoi). Satoi koko matkan.
Savossa klo 20.30. Söimme ja 21.30-22.00 olin saunassa. Klo 22.40 menin savusaunakammariin nukkuun.

31. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.10. Kahvit. Soimme ym. Minkkisen Väinö kävi siellä 14 maissa. Me lähdimme klo 14.35. Ajoin koko 
matkan (kaunis ilma), 45 km ennen Jyväskylää otimme liftaripojan kyytiin, Kuopiosta Tampereelle menossa, 
Tukholmassa asuva poppari. Jätimme sen Tampereen tienhaaraan 60 J:stä ja otimme 2. vuoden yliop. opiskelijan 
kyytiin. J:stä H:kiin menossa. Mukava tyyppi. Kotona klo 19. TV:tä ja Z 23 maissa.

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