
1950

1.1. ”Ristiäiset olivat siis tänään Kerinkalliolla Nikkarink 47
herrasväki Savutien luona klo 13.00-14.00.
Ristimisen toimitti pastori Ensio Partanen ja nimeksi
tuli Pekka Tapio Termonen. Syli-kummina oli
n:ti Helka Valo Keiturilta ja past. Partanen
rouvansa kanssa oli varsinaisena kummina.”
Leimaukset jatkuivat, pakkastakin välillä, 35 astetta.
15.1. Sunnuntaikin jälleen…  Laatokka 6.1.1950
lastenseimen ’tädit’ (vanhat piiat)… klo 13.05 kolme kpl
nimittäin johtajatar K. Salminen, nti M. Latosuo ja nti           Nikkarinkatu 47 syyskuussa v. 2011
K. Tabell… olivat… niin paljon reiluja vieraita, että hoksasivat tuoda 
600:- lahjakortin mukanaaan, vaikka Annansilmä matkasikin 
Helsinkiin… unohtui autoon.”
16.1. ”Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit alkoivat…
kävin puolustamassa ent. presid. J. K.
Paasikiveä… Hankin tänään kuunteluluvan [radioon].” 
Vaalitulokset: Laatokka 19.1.1950
19.1. ”Yötä Anttilassa, Alastalo  Ylöstalossa. [n. 6-7 km
Hollolan kirkolta luoteeseen. Hauska talo tämä Anttila.
Ikävä kotiin…”                               Kartta oikella perustuu v. 1948 ilmakuvaan.
24.1. ”...palkkani nostettiin kuopasta (tai melkein kuilusta) ja se on 
nyt 550:- (21 € v. 2018) päivä + asunto ja sapuska. Toin Savutien

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1743206?page=1
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910115.aspx
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1743130?page=1


Kari-pojan meille tullessani kaupungista muutamaksi päiväksi.” Laatokka 26.1.1950
5.2. ”Hiihdon MM-kisat… Yhdysvalloissa.”
7.2. ”Joo – nyt se alkoi, sanoi suutari nälkää… halkoja pinoon.”    Laatokka 7.2.1950
18.2. ”Hel...nen lumipyry ja nyt sitä vasta tulikin. Luulisin, että 30 sm… Työmme metsässä on 
melkein sillä siisti... ei siellä enää voi liikkua.”
19.2. ”Salmelassa tupaantuliaisissa… nyt… Kerinkalliolla, 
Sinikantie 13. Myös Ida-täti ja Savutiet perheineen 
siellä.”      
22.2. ”Pekka kasvanut… pituutta tullut lisää
n. 10 sm ja painoa nyt 6,300 kg.”
24.2. ”Ensi kerta minulle kun leimasin metsää suksilla 
liikkuen.”  Laatokka 18.3.1950
Töitä riittää. Kyläilyä puolin ja tosin.
26.3. “Tämän päivä kohokohtia olivat kahvilla käynti 
Alastalon puolella… ja illalla näytelmä-kilpailuja katsomassa nuorisoseuratalolla. Lopuksi hieman 
tanssiakin, jota lystiä ei olla pidetykään
häiden jälkeen.”  Laatokka 26.4.1950
29.4. ”…linja-autossa Mommilaan… Pekka…
ensi kertaa mummolaan käymään.”
1.5. ”Pekalla.. ensimm. junareisu.”
4.5. ”Aamulla... jälleen pyörällä Puhtilaan
(10 km), jossa leimaustyöt… jatkuvat… Hellin on 
taas… sairaalassa.”   Puhtila kartassa vasemmassa ylä-        

    reunassa, perustuu v. 1948 kuvaan.
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Koti ’Kukossa’ eli Kukon-
koivussa (v. 1946 kuva)
14.5. ”Meidän äidin 
ensimmäinen äitienpäivä.”
Laatokka 21.5.1950
26.5. ”Alastalon kanssa 
kylvimme koko päivän 
männyn siemeniä.”
4.6. ”...retkelle Työtjärvelle.”
5.6. ”Ellenillä... alkoi kolmen 
kuukauden työt loman-
sijaisena tutussa Humpulan 
lastenseimessä.”
Laatokka 16.6.1950
21.6. ”Pekka täytti... 7 kuuk. 
hampaita kaksi.”
1.7. ”Lahteen ja sieltä klo 
14.10 toisella autolla 
Orimattilaan Kuivannolle Eino Savutien kotiin, jossa hänen vanhempansa nyt asuvat kahden.”
10.7. ”...Alastalon joutuessa kurssille… minä aloitin… työt… Itä-Hämeen Metsänhoitolautakunnan
nimissä Nastolan Pyhäntaan suunnalla.” Laatokka 11.7.1950       Laatokka 14.7.1950
15.7. ”Korealla… käyty sotatoimia. ” Laatokka 16.7.1950
17.7. ”Ellen ja Peku... taas töihin.”
20.7. ”Pyörällä... kohti Teuroa… kovat touhut käynnissä… pojat lyövät savitiiliä navettaa varten.”
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25.7. ”Lähdin... Hollolan kirkonk. hakemaan mainetodistuksen Evolla lähetettäviä todistuksia 
varten, siis metsäkouluun… aloin valmistella Tukholman matkaani.”
26.7. ”Tänään Tukholmaan Ruotsi-Suomi yleisurheilumaaottelua katsomaan.” Junalla Riihimäen 
ja Toijalan kautta Turkuun. ”Kello 16.00 avautuvat tullihuoneen ovet… nousimme… laivaamme 
(s/s Nordstjernaan)… kello 18.00… irtaantui laiva laiturista… ruokailimme n. klo 10.20.  Ruoka… 
suurenmoisen hyvää… lasku teki 335:- (12,71 € v. 2018).
Maaottelun lisäksi he kävivät kuninkaanlinnassa, vesibussiajelulla, kaupungitalossa, Skanssenilla 
ja eläintarhassa Ottelusta perusteellinen selvitys päiväkirjaan.
28.7. Kotimatka alkoi ”klo 22.30 Ruotsin aikaa.” Laatokka 28.7.1950    Laatokka 29.7.1950
29.7. Turkuun klo 14 puoli tuntia myöhässä… ”pikajuna toi meidät klo 22.10 Lahteen.”
1.8. ”Kerinkalliollakin Mairen juttusilla. Pentin poika, Kari, oli Mairella hoidettavana, kun Penalle 
tuli jo toinen poika [Pertti, s. 29.7.1950] äskettäin Helsingissä.” Laatokka 5.8.1950
6.8. ”Tämä päivä oli surullisen tuntuinen...Kävimme saattamaasa Valto Kytömäen [Eino Savutien 
setä] viimeiseen leposijaansa Pyhättömän hautausmaalla.”
Töitä eri puolilla Hollolaa, Lahtea ja Nastolaa. Urheilukilpailuissa itsekin mukana, yleensä 
katsomossa. Harjoittelu jäänyt vähiin.    Laatokka 16.8.1950
20.8. ”Saimme... vieraaksemme Ellenin serkun, Ilmari Kolehmaisen.”
31.8. ”Ellen ja Pekka kotiin… kesälomansijaisuus päättyi.”
2.9. ”Linja-autolla Mommilaan…”  Laatokka 2.9.1950
3.9. ”...savitiilit vielä polttamatta… Seija käy nyt Oitissa yhteiskoulua (IV luokalla). Ja Tuure käy 
ala-koulua (II luokalla) Mommilassa.”
13.9. Illalla Evon metsäkoululle. [Ellen] kait lähtee käymään Rautalammille äitinsä luokse Pekan 
kanssa.” Hakijoita metsäkouluun n. 300, pääsykokeisiin kutsuttu 100. Kouluun pääsi 50. Ensin 
kirjallisia, joissa isä hermostuksissaan epäonnistui, käytännön kokeet menivät hyvin.
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26.9. ”Äiti ja Pekka… kotiin. Jälleennäkemisen ilo oli rajaton.”  Laatokka 27.9.1950
1.10. ”Aamutoimisen jälkeen seurantalolla äänestämässä… kunnallisvaalien vuoro.”
21.10. ”Pekka poika... 11 kk.. ollut loisto-vekkuli, josta enää ei voi parempi olla. Kovin kiltti ja 
hyväntuulinen… muutamia askeleitakin syntyy” Elävä muisti Pauligin Paula -tyttö
29.10. ”Ruotsin kuningas Kustaa V Adolf on kuollut.” Laatokka 31.10.1950
18.11. ”Alastalo täytti omien sanojensa mukaan tänään 48 vuotta (lapseton – valitan).”
21.11. ”Suuri merkkipäivä Pekalle tänään…. 1 vuosi tuli täyteen…
2 viikon aikana kävellyt täyttä häkää… Onnittelut Pekalle!”
Laatokka 21.11.1950
24.11. ”Pekka oli valokuvassa.”
Elävä muisti Suomen ensimmäinen televisioesittely
2.12. ”Tampereelle Anelma Myllymäen ja Ilmari Kolehmaisen häihin. 
Ellen ja Pekka menivät... Kaija ja Pentti Porkan kotiin... [Pentti Porkka 
perusti v. 1961 toiminimen ja yrityksen, joka menestyi hyvin, vuonna 
1981 valmistuneeseen taloomme hankimme Porkka-jääkaappi-
pakastimen]. Häälahjaksi ostimme porukalla kahvipannun… Toivo-
sedälleni Härmälään, Etelä-Pirkkalantie 5 A 10… Pispalan työväentalolle, jossa e.m. häät.”
10.12. ”Kaija ja Pentti Porkka saapuivat Olli-Pekkansa kanssa meille kylään.!
24.12. ”Joulupöydässä [Mommilasssa] meitä kaikkiaan 13 henkeä” Laatokka 24.12.1950
31.12. ”Vuoden pahoin vastoinkäyminen… oli tyssäys pääsystä Evolle metsäkouluun.”
Laatokka 31.12.1950     Elävä muisti Lahjakengissä koulutielle
Elävä muisti Urheilukatsaus veneilystä jalkapalloon
Elävä muisti  Helsingin historiaa                
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1951
1.1. ”...joka ainoa päivä tuo jotakin uutta ja ennekolta arvaamatonta.” Laatokka 3.1.1951
21.1. ”...taas Kerinkalliolle. Torilla tapasimme Eino Savutien ja Eino Jäntin… E. Jäntti perheineen 
on... muuttomatkalla Kuopiosta Saloon, jossa hän saa hyvän, sahanhoitajan paikan…. Illalla sana-
harkkaa Alastalon kanssa palkoista… Ruvetaan 
lakkoon.” Laatokka 21.1.1951
22.1. ”Kävin pyrkimässä töihin Lahden Halko ja 
Puun Oy konttorissa Rautatienkatu 14. Eilisessä 
lehdessä… ilmoitti metsätyönjohtajan paikan olevan 
avoinna… asia järjestyi melkein samassa. 
Kuukausipalkasta sovittiin… noin 21000:- (683 € v. 
2018) korvilla.
24.1. ”Soitin illalla Voistion kartanoon T. Heikkiselle 
[Hollolassa] tästä asuntoasiasta, sillä nyt kun muutin 
työpaikkaa joudun lähtemään pois tästä talosta. 
28.1. ”In memoriam!  Laatokka 30.1.1951
Elävä muisti   Mannerheim
3.2. ”...klo 16.50 autolla koko perhe kylään Merras-
järvelle Savisten kulmalle (Nastolan puolta). 
Menimme tervehtimään Pentti Porkan poppoota, 
joka olikin minulle ensi kerta… Ilta kuluikin siellä 
myöhään Pekkojen takia, jotka piti meteliä yli 
oman tarpeen.
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[Olli-Pekka syntyi 23.11.1949, Kaija-äiti tapasi Ellen-äidin synnytyslaitoksella]
Merrasjärvi. Perustuu v. 1959 ilmakuvaan.
Muistan kyläreissut Porkalle. Koti järven 
pohjoisrannalla mäen päällä.
4.2. ”Tänään haudattiin… Suomen marsalkka...”
Hautajaiset YLE Elävä arkisto
”Kuuntelimme radiosta selostusta 
hautauksesta… kesti melkein 4 tuntia. Päivä 
kului siis näissä merkeissä Porkan siistissä 
kodissa.”  Laatokka 6.2.1951
11.2. ”Onneksi en ole enää Alatalon 
poppoossa… ei olisi hauskaa.”
14.2. ”...konttorissa [johtajana Laine] rahaa 
hakemassa (50.000, 1627 € v. 2018)… pakkasta 
19 astetta.”
15.2. ”Pyöräilin aamulla 25 ast. Pakkasessa 
Nostavalle ja maksoin tilin kaatureille.”
Uutta asuntoa ei ole löytynyt. Töitä riittää.
3.3. ”Lahteen Salpauselän hiihtoja katsomaan… 
saunaan Savutielle (Suokkaalle)… illalla tuli Eino 
Jäntti Halikosta yllättäen sekä Jokelat H:gistä… 
Tarinoitiin ja otettiin näkäräisiä klo 2:n yöllä.”
Kisauutisia ja Tauno Luiron ME-hyppy 139 metriä: Laatokka 4.3.1951
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4.3. ”Ellenin kanssa elokuvissa (Matka kuuhun). Unto, Teuvo ja Seija Mommilasta kävivät myös 
kisoja katsomassa.”  Laatokka 6.3.1951
14.3. ”Ellen meni tämän kuun ajaksi töihin ’tuuraamaan’… nyt töissä Invaliidiliiton 
lastenseimessä. [tukikohta täiden ajan Savuteillä] Pekka saa nytkin olla hänellä mukanaan.”  
Laatokka 18.3.1951
23.3. ”Pitkäperjantai.” Klo 2.30 Lahdesta lähteneellä junalla Suonenjoelle. ”josta autolla 
menimme Rautalammin kirkolle (20 km). Kello 10.00 olimme perillä ja ’Peti’ [Albert Röntynen] oli 
hevosella vastassa meitä.” Laatokka 23.3.1951
25.3. ”Lähdimme aamulla ’Petin’ kanssa ongelle suksilla kauniin sään viekoittelemana. Käytiin 
aika kaunana, jossain Konnevedellä. Kaloja… yksi soppa.”
26.3. ”Anopin ja Ailin saattamana lähtö paluumatkalle.”  Laatokka 11.4.1951
Aikamoinen homma isällä metsätyönjohtajana. Välillä tosin ruumiillistakin työtä.
21.4. ”Teatterissa… Salmelan Olavin ja Mairen kanssa (Miehen kylkiluu).”
Launeella turhaan asuntoa katsomassa. Kelirikko haittaa autojen ajoa. Laatokka 29.4.1951
30.4. ”Okeroisten seuratalolle vapun vastaanottoon… Juhlat olivat hyvät, vaikka en niistä enää 
paljon muista. Sahti oli kovaa.” 
2.5. Mommilaan. ”Äidin terveys käy yhä huonommaksi.” Laatokka 13.5.1951
14.5. ”Jokelat klo 21.18 junalla Helsinkiin, vieden Ellenin ja Pekan mukanaan.”
16.5. ”Tänään ajelimme ’tirehtöörin’ kanssa autolla hienosti Ämmälään. Sanomista ei ollut.”
19.5. ”Kello 16.30 lähti juna asemalta… pääkaupunkia kohti… olikin ensi kerta… Jokelan 
asunnolle Temppelinkadulle...”  Laatokka 19.5.1951
20.5. ”Pentin porukkaa katsomassa laiv.asemalla Deregössä… Korkeasaaressa (’pikkuserkkuja’ 
katsomassa).”
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23.5. ”Tänään alkoivat aika touhut Ämmälän pysäkillä [sijaitsi vajaan kilometrin päässä nykyisestä 
Polkustentien tasoristyksestä etelään], sillä aloimme lastata paperip.
rautatievaunuihin, joilla ne viedään Valkom’in satamaan... edelleen laivaan (Norjaan) s/s Rügen.”

29.5. ”Klo 16.00 tienoilla lähdimme johtajan kanssa autolla Nastolaan, jossa johtaja esitteli… 
asuntoa… Tämäkin on yläkerran huoneisto, keittö + huone [Pysäkintiellä, lähimpänä rautatietä]. 
Työt siirtyisivät minulta samalla 
Nastolan puolelle.”
Laatokka 29.5.1951
1.6. ”Ellen Humpulan 
lastenseimessä taas… 
kesälomansijaisena 3 kuuk.”
5.6. ”Ostin maalia 2 purkkia
(toisella maalasin tietä)… 
klo 15.15 junalla Nastolaan, jossa 
2 t. Maalasin kämppämme 
kattoa… yöksi Kerinkalliolle Savu-
tielle. Ellen ja Pekka sekä se 
kaikkein pienin [?] olivat myös 
siellä.”  Laatokka 13.6.1951
Valokuva: Anneli Mäkelä, 
Nastolan historia III (1982)
14.6. ”Muuttopäivä, sillä 
ajoimme tavarat firman autolla 
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iltap. Nastolaan. Mikään erikoinen vastaanotto ei meillä... ollut, sillä Parke Oy sahanhoitaja… aika 
tyranni. Onneksi hän joutuu lähtemään… Ellen tuli myös illalla tänne.”
17.6.  ”Sunnuntai kului tässä kämpällä remonttia tehden.”  Laatokka 21.6.1951
23.6. ”Juhannusta vastaanottamaan Merrasjärvelle Porkkain luo. Seija on huomenna ripillä 
Hausjärven kirkossa.
29.6. ”Tämän päivän olin tässä kotosalla töissä, sillä olin valvomassa lastausta tässä sahan 
alueella. Yksi vaunu lastattiin klo 
15.00 mennessä.”
Sivuraide Nastolan pysäkiltä.
Tässä v. 1959 ilmakuvaan perustu-
vassa kartassa näkyy myös uusi  
kaupparakennus (Kpa). Kaupan he  
avasivat 1.4.1955 tien toisella puol-
ella olevassa parakissa, joka näkyy  
alla olevassa kuvassa. Etualalla  
Teuvo ja Aino Termosen auto.
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30.6. ”Tilasin tänään vähittäismaksulla kirjakaapin kirjoineen… 21.000:- (6830 € v. 2018).”
2.7. ”Äänestämässä… eduskuntavaalien aika.”  Laatokka 6.7.1951
8.7. ”Tänään oli... vuorossa kamarin kunnostus… tapetit seinällä.”
18.7. Isä Mommilaan. ”Navetan teko on menossa (pohja laskettu).”
22.7. ”Saimme… Porkan perheen vieraiksi.”
24.7. ”Kuuntelimme radiosta… jännittävää Ruotsi-Suomi maaottelua, jonka lopuksi voitti Suomi 
pitkästä aikaa… 216-194… kolmimiehisin joukkuein.” Laatokka 26.7.1951
31.7. ”Olin tarhalla töissä tilapäisesti… myin tavaraa asiakkaille, halkoja, lautoja y.m.”
7.8. ”Tänään jäi Lahti näkemättä… ajelimme Salorannan kanssa... Mankalassa sekä Uudessa-
kylässä. Minä olen myös opetellut ajamaan autoa… tänään ajoin Uudenkylän ja Nastolan välin 
edestakaisin aika kyytiä 70-80 kmt. Iltap. olin valvomassa taaplausta tässä sahan tarhalla.”
19.8. ”Hauska retki tänään… Kerinkallion Martat järjestivät... autoretken… Koskelle – Lammille – 
Tuulokseen – Vanajaan – Hämeenlinnaan ja Hattulaan – Lepaalle – Aulangolle. Paikka on todella 
kaunis ja viehättävä.  Laatokka 21.8.1951    Elävä muisti Aulanko – Hämeen helmi
26.8. “Ensi kertaa Nastolan kirkkoon koko perhe. Jumalanpalveluksen jälkeen kävimme kotona… 
ja… sitten järvelle (Kukkanen), jossa firmalla on vuokrattuan eräs pikku alue. Siellä otimme 
aurinkoa, keitimme kahvia...uimmekin, joka olikin ensi kerta kesässä.”
Työkiireitä riittää, aika paljon menee aikaa matkoihin, välillä esim. vaunujen lastausta 
iltamyöhään. Kyläilyä paljon, kortin peluuta, saunomista. Laatokka 13.9.1951
15.9. ”Junalla... Helsinkiin… Jokelain asunnolle [Temppelikatu 13 eli nykyisen Temppeliaukion 
kirkon vieressä… Ellenin kanssa ostoksille… soitin Penalle Deregöön ja sovittiin reisusta 
stadionille, jossa alkoi klo 17.00 Suomi-Ranska yleisurheilumaaottelu… minulle käynti ensi kerta.”
16.9. ”Käynti Saulin kanssa Pentin parakille Degerössä… Gallian kukko tuli kynityksi.”
L  aatokka 18.9.1951
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10.10. Joskus leimikkokauppa oli huutokauppaa. Nastolan seurakunnan leimikon sai Lahden 
Halko ja Puu, vaikka ”Heinolan Vaneri tuli kanssamme kilpasille.”
11.10. ”Meidän herrat, johtajat, Laine ja Heinonen, saapuivat eilen kuukauden kestäneeltä 
ulkomaan matkaltaan. Saa nähdä millä tuulella herrat ovat?” Laatokka 11.10.1951
15.10. ”Sain ensi kerran opetella ajamaan johtajan uudelle venäl. mallisella – Popeda’lla.”
20.10. ”Käväisin tervehtimässä Salorantaa hänen kotonaan… ajoi pari viikkoa sitten kolarin 
moottoripyörällä, katkaisten kylkiluita aika kasan.”  Laatokka 23.10.1951
24.10. ”Tänään kotimatka epäonnistui hiukan… Nousin nimittäin Lahden asemalla pikajunaan, 
joka pysähtyi vasta Kouvolassa… heti toisella pikajunalla takaisin Lahteen… ehdin vielä nipin 
napin linja-autoon, joka lähti 18.30. Yksin en tätä reisua tehnyt, vaan eräs Uudenkylän mies 
’harjoitteli’ myös.”  YLE Elävä arkisto 7.11.1951 Nyrkkeilymaaottelu
 Laatokka 8.11.1951  (Laatokan viimeinen numero) 
18.11. ”Soittivat Kerinkalliolta ja pyysivät Einon päiviä viettämään… myös Jäntin Eino… Salosta. 
Tuli… hiukan maisteltua ’Varsovan laulua’ y.m. Eukot kävivät ajan kuluksi teatterissa.”
21.11. ”Pekkamme täytti kokonaista kaksi vuotta… Näyttää olevan ’tilaus sisässä’ myös toisesta 
pojasta – tai tytöstä (ehkä molemmat).”
13.12. ”Tänään tein… uuden ennätyksen tukkien mittauksessa, sillä 158 runkoa tuli jaettua 
päivän aikana.”
21.12. ”Pistäydyin... Savuteilläkin. Rautalammin kolhoosi (Röntyset)… jouluksi etelään… pyhiksi 
Helsinkiin Jokelain luo.
24.12. ”Hain joulukuusen ja saunan lämmitin kuumaksi. Lehtiset olivat meillä iltaa istumassa… 
Onni pukkina.” Lumeton joulu.
28.12. ”Röntyset tulivat... meille pariksi päiväksi.”
31.12. ”Lahteen Kerinkalliolle uutta vuotta vastaanottamaan… Onnellista Uutta Vuotta.”
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1952
Kansalliskirjaston historiallisessa sanomalehtiarkistossa ei ole enää tekijänoikeudellisista 

syistä sanomalehtiä (uudemmat kaikissa vapaakappelekirjastoissa)

1.1. “Uudenvuodenpäivä. Olympiavuosi… viime yönä, jolloin vuosi vaihtui, esitettiin radiossa heti 
ensimmäisenä lähetyksenä olympiafanfaari, joten kyllä yleisradiokin näyttää ottavan asian 
omakseen… vihdoin Nastolaan kotimökille, joka on sentään paras paikka.”
5.1. ”Päätimme illalla lähteä yhtiön Pobeda’lla (johtaja Laineen luvalla) Mommilaan pitkästä 
aikaa… [Lehtinen autokuskina] Pena ja Eila Helsingistä olivat saapuneet samaan aikaan.”
Paluu seuraavana päivänä, loppiaisena.
13.1. ”Elviira-täti [Elvi Vidgren, avioitui myöhemmin Matti ’Vintiö’ Pauluksen kanssa] 
Huhmarannasta ja Savutiet… tulivat käymään.”
14.1. ”Töitä näkyy riittävän vaikka tekisi niitä yötä päivää.”
23.1. ”Asiat luistaneet kohdaltani paremmin kuin olisin osannut edeltäpäin uudesta työstäni 
ajatella. Hyvää jatkoa!”
3.2. ”Lahteen… Porkkain luona… Kerinkalliolla käymään ja jätimme Pekan Salmelaan  ja 
lähdimme pitkästä aikaa teatterissa käymään (Puut kuolevat pystyyn).”
10.2. ”Mainittakoon, että Englannin kuningas Yrjö VI kuoli äskettäin Lontoossa.”
12.2. ”Otin tänään itselleni 200.000:- (6425 € v. 2018) henkivakuutuksen ’Suomi yhtiöstä’. Eino 
Hirsimäki kävi illalla narraamassa.”
16.2. ”Talviolympialaiset Oslossa avattiin eilen.”
20.2. ”Kerinkalliolla, Salmelassa kuuntelemassa radiosta Oslon kuulumisia. Hyvää sieltä kuuluikin, 
sillä V. Hakulinen ja toisen oli E. Kolehmainen.” Elävä arkisto Tuplavoitto Oslon 50 kilometrillä
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2.3. ”Lähdin... käymään Tennilässä, jonne Savutien sakki muutti eilen. He vuokrasivat sieltä erään 
talon ja rupeavat pitämään kauppaa. Siinä talossa on nimittäin ennenkin ollut 
sekatavarakauppa… Jokelan Sauli... myöskin...Touhusimme... kaupan siivoamisessa”
5.3. ”Tänne sahalle... uusi työnjohtaja – Paavola laitetaan hyllylle… alakerta kunnostetaan uudelle 
pomolle.”
7.3. ”Esko Heinosen kanssa Roverilla Metsäkylässä.”
8.3. ”Salpausselän kisoja katsomaan… Yöksi Porkkain luo Suojalinnan [Lahden korkein talo] 
naapuriin.”
9.3. ”Yleisöä oli luultavasti ennätysmäärä, ehkä 50.000 henkeä. Unto ja Teuvo Mommilasta… 
myös… Vielä toiseksi yöksi Porkkain luo.”
13.3. ”Tänään… Ruuhijärvellä… satoi lunta kuten hyviin tapoihin kuuluu.”
15.3. ”Eilen saimme... sen uuden työnjohtajan... (Pakari)… kolmihenkinen perhe… majoittuivat... 
alakertaan, joka on ollut tyhjänä Vorsellin poislähdön jälkeen.”
17.3. ”Ellen ja Pekka… Lahteen viikoksi töihin invaliidiliiton lastenseimeen, jossa ’Elviira’ 
johtajattarena.”
18.3. ”Taas Marttilan metsää mittamassa Kalkkolassa.”
24.3. ”Joht. Laine… Saksaan kauppoja hieromaan... (Olisi vaan kauan?)”
30.3. ”Salpausselän parantolasta kävi lisää vieraita (tyttöjä minua katsomassa).”
Tilit maksettiin käteisellä. Isä kavi ”ruinaamassa’ rahaa konttorista ja kävi maksamassa työmiehille 
kuten… YLE   Elävä arkisto     Salpausselän 50 ensimmäistä vuotta
8.4. ”Sitten menin Ämmälään tilejä maksamaan.
10.4. ”Koko perhe pääsiäispyhiä viettämään Padasjoelle sukulaisille. Parin tunnin matkan jälkeen 
tulimme Arrrakosken kylään, jossa jäimme autosta ja menimme A. Kiurulle, joka oli ensimmäinen 
’etappi’ . Maire ja Jorma samassa autossa. Olavia… pari tuntia myöhemmin… töistään Viialasta.”
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11.4. ”Serkkuni Pentin kanssa kylää katsomassa… samalla erästä sotakaveria (M. Stenhammar). 
Otettiin valokuvia.”
12.4. ”Sitten Seitniemeen J. Knuutiselle… tarinaa riitti.”
15.4. ”Arkinen aherrus alkoi Montarin kylässä.” Nastola
1.5. ”Vappumme... kotosalla pientä kävelyretkeä ja Lehtisillä käyntiä lukuunottamatta...2-4 ast.”
7.5. ”Pekka oli rva Pakarin hoidossa [tuhkarokko].”
8.5. ”Ostin… Ellenille uuden polkupyörän (17.600:-, 565 € v. 2018) vähittäismaksulla.”
11.5. ”Äitienpäivä… pyörillä ensin Kukkasjärven rannalla… iltap. teimme pitemmän reisun aina 
Kuivannolle asti (Koskusille), jossa käytiin tervehtimässä Savutien vaaria ja mummoa.
Matkaa n. 16 km.”  YLE Elävä arkisto Armi Kuusela, Suomen neito 1952
26.5. ”Ellen... tilapäisesti töissä... lastenseimessä.”
29.5. ”Junalla kohti Suonenjokea… Veimme Jokelan Helenan mukanamme Savoon kesäksi.”
31.5. ”Kaivoin muutaman metrin ojaa tähän talon viereen tulevaan uuteen tiehen… tanssimassa 
työväentalolla.”
2.6. Paluu. ”Mukanamme oli eräs Elli-tyttö, joka menee Savutielle lastenkaitsijaksi.”
3.6. ”Ellenillä alkoi nyt 3 kk työ lastenseimessä, kesälomansijaisena… 60:- (2 € v. 2018) päivä”
13.6. ”Suomalaiset jalkapalloilijat selviytyivät pohjoismaiden mestariksi… ihmeiden aika ei ole 
ohi.”
17.6. ”Tehtiin... ratapölkkyjä sahatukeista, joka on kans’ yhtä lajia hassutusta.”
21.6. ”Mommilaan… häihin (Irma Lemmetty – A. Kivinen).”
27.6. ”Myös Ämmälässä käytiin yhtiön metsässä, jolla reisulla pudotin mustetäytekynäni niiden 
kirottujen riukujen takia [niitä yritetty ostaa useasta paikasta, Hollanti tarvitsi]. Melkein 
kymmenen vuotta palvellut kynäni hukkui… Hetken hiljaisuus.”
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1.7. ”Olympiakuukausi on nyt alkanut… vaikka se vieläkään ei ole... ’kirkossa kuulutettu’. Jos 
’sotaherrat’ panevat töpinäksi niin ehtivät niin ehtivät kyllä alkamaan omat juhlansa.”
Olympialaisten jalkapallo alkoi jo ennen avajaisia… mm. Lahdessa ja Kotkassa.
16.7. ”Postijunalla Tennilään Savutielle, jossa olivat Eino Jäntin väet myös ohimatkalla uuteen 
paikkaansa Kemiin… Einojen kanssa Lahten katsomaan jalkapallo-ottelua Englanti-Luxemburg. 
Englanti putosi jatkoajalla tuloksin 3-5.”
19.7. ”Olympiakisojen avajaiset pidettiin tänään.” Isä töissä,
 mutta ehtii sentään joskus kuuntelemaan kilpailuja radiosta. 
Tuloksia päiväkirjaan.
26.7. ”Sain ostettua eilen 3 kpl pääsylippuja
olympiakisoihin huomiseksi… klo 16.00 junalla kohti Helsinkiä… 
Jokelain luo Temppelik. 11.”
27.7. ”Saulin kanssa… stadionille, naisväen mennessä isäänsä 
katsomaan Mäkelänkadulle… eivät… tavanneet.”
31.7. ”Aloitimme tänään kaataa Nast. seurak. metsästä suuria 
mäntyjä, joista on tarkoitus sahata ratapölkkyjä (Puolaan).”
3.8. ”Sattui kaunis sää… keitimme kahvit saarella, pestiin matot 
ja uitiin...” Olympialaiset päättyivät, Suomi pisteissä kuudes.
Sateinen kesä… ”Lits – läts ja läts”
Elävä muisti Muistojen kisakesä 1952
2.9. Pitkästä aikaa Mommilaan.
3.9. ”Sokerijuurikassato, näyttää tulevan hyvä.”
4.9. ”Seija on nyt Lahdessa kouluaan jatkamassa 6:lla luokalla. Oitin koulun kun oli vain 
keskikoulu.” Kotiin Nastolaan 8.9.  YLE Elävä arkisto Seutulan lentoasema 1952
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10.9. ”Ellen ja Elvi Vidgren alkoivat tänään kutoa seinäryijyä, toin eilen kangaspuut lainaksi 
Rouhiaiselta, josta myös haemme maitoa jälleen.”  Isä nyt paljon Nastolan sahalla, tavaraa lastat-
tiin vaunuihin mm. Englantiin meneväksi. Elävä muisti K. J. Ståhlberg 1865-1952
29.9. ”Tarha muutetaan Loviisankadulta [11] Möysään.”
5.10. ”Kotosalla, vaikka meitä olikin pyydetty kylään Savutielle, jonne Ville Jäntti [Ellenin isä] oli 
tullut käymään Helsingistä. Kirja-asiamies kävi… tilattiin uusia kirjoja.”
16.10.  ”Pari englantilaista puutavaramiestä kävi tänään sahalla.
26.10.  ”Lepopäivä kului suurimmaksi osaksi lukutoihuissa, joskin kylässä Rämöllä ja Lehtiset kävi 
meillä.”
2.11. ”Muutamme ’maitotinkimme’ Peltolaan huomisaamusta alkaen.”
8.11. ”Keijo[-serkku] Parinpellosta tuli meille… kysymään töitä täältä sahalta.” Johtaja lupasi 
järjestää  kun isä sitä kysyi seuraavana päivänä. Aloitti 11.11.
21.11. ”Pekka-poikamme vietti tänään 3:tta syntymäpäiväänsä. Meeri-täti, ’Topi’-setä sekä 
Elviira-täti kävivät… lahjoja tuomassa.”
30.11. ”Eero… meille ensi kertaa Nastolassa ollessamme.”
3.12. ”Kävin Savutien uutta kauppaa katsomassa Kirkko- ja Mannermaankadun kulmassa. He 
muuttivat siis liikepaikan Tennilästä.”
6.12. ”Kärpäsen mäelle Ida-tädille, joka vietti 50 v.  päiväänsä (3.12.-52)
7.12. ”Savutiet lähtevät aamulla… muuttavat Tennilästä asumaan tänne Nastolaan aivan tähän 
naapuriin (Kaukolle).”
13.12. ”Autoin Savutien Einoa muuttotavaroiden siirrossa asemalta Kaukolle. Vettä ja 
lumiräntää.”
21.12. ”Tein Pekalle leikkijunaa pukin leikkijunaa pukinkonttia varten.”
23.12. ”Illalla klo 23.00 lähdimme reisuun, kohti Savoa.”
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25.12. ”Ensi kertaa elämässäni joulukirkossa.” Kotiin 28.12.
29.12. ”Työt maistuivat puulle… mittasin nimittäin puita koko päivän.”
31.12. ”Valvottiin klo 24.00 asti… Lykkyä tykö vuodelle 1953…!”

Ilon ja ylpeyden vuosi 1952
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