
Päiväkirja 1966 osa 3
1.5.-30.6.

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

1. toukokuuta – Suomen eteläosassa oli pahoja tulvia.

•4. toukokuuta   – Neuvostoliitto ja italialainen autovalmistaja Fiat allekirjoittivat sopimuksen henkilöautotehtaan 
rakentamisesta neuvostoliittolaiseen Togliattin kaupunkiin. Tehdas valmistui vuonna 1970 ja siellä aloitettiin Lada-
henkilöautojen tuotanto.
•6. toukokuuta   – Eduskunnassa järjestettiin ensimmäinen kyselytunti, jonka aikana kansanedustajat saivat esittää 
suullisia kysymyksiä ministereille.
•15. toukokuuta   – Etelä-Vietnamin joukot saartoivat à N nginĐ ẵ .
•16. toukokuuta   – Mao Zedong julkaisi 23 kohdan ohjelman, mikä merkitsi Kiinan kulttuurivallankumouksen alkua.
•20. toukokuuta   – Kreikassa sattui rengasmainen auringonpimennys. Suomessa pimennys näkyi osittaisena.
•24. toukokuuta   – Ugandan armeija pidätti Edward Mutesa II:n ja valtasi hänen palatsinsa.
•26. toukokuuta   – Guyana itsenäistyi.
•27. toukokuuta   – Rafael Paasion hallitus aloitti työnsä. Edellinen pääministeri Johannes Virolainen valittiin Paasion 
tilalle eduskunnan puhemieheksi ja SDP:n Veikko Kokkola ensimmäiseksi varapuhemieheksi.
•28. toukokuuta   – Kuuban Fidel Castro julisti maahan sotatilan Yhdysvaltain hyökkäyksen varalta.
•30. toukokuuta   – Helsingin Messuhallissa pidettiin Suomen kansakoululaitoksen satavuotisjuhla.
•31. toukokuuta   – Yhdysvaltain ulkoministeri Dean Rusk vieraili Suomessa. Helsingissä Esplanadin puistossa 
järjestettiin vierailun aikana suuri mielenosoitus Vietnamin sotaa vastaan.

Toukokuu

1. päivä (vapunpäivä,
sunnuntai)
Nousin klo 8.45. Menin alas
klo 8.05. Join kahvia ja tulin
ylös klo 9.10. Klo 9.45
tulivat Termoset meille
(Teuvo, Aino ja Timo).
Lähdin alas klo 9.50.
Muuten Teuvon autoon oli
joku ajanut kuorma-autolla
perään. Tulin ylös klo 10.10.
Lähdin alas klo 10.20. N. klo
10.40 lähdimme
Mommilaan mummon 70-
v.päiville. Sinne olivat jo
tulleet Salmelat ja Termoset
[Pentti perh.]. N. klo 11.45
olimme siellä. Pian tulivat
myös Seppälät. Siellä ajoimme Karin ja Pertin ja Matin kanssa [Eeron]
mopolla. Hypimme myös muiden kanssa. Söimme ja joimme. Klo 17.40 lähdimme. Olimme kotona
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klo 18.50. Lähdin alas klo 19.10. Klo 19.30-19.45 olin ylhäällä ja klo 19.45-20.00 ulkona. Tulin sitten ylös. Klo 
21.15-21.45 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.

2. päivä (maanantai)
[Lehdet eivät ilmestyneet] On lomaa, kivaa. Nousin siksi klo 8.50. Alhaalla join kahvia ja sain kuulla [Tukian] 
Liisalta, että kauppaan oli tullut uusi tyttö myymään. Tulin ylös klo 9.10. Lähdin ulos klo 10.05. Kävin Salmisella 
parturissa ja tulin ylös klo 10.35. Klo 10.45-11.45 olin ulkona. Vein nimittäin kaatopaikalle tyhjiä peltipurkkeja ym. 
Klo 12.05-12.30 olin ulkona. Olin sitten 10 min alhaalla ja tulin ylös. Klo 12.50-13.25 olin ulkona. Sitten ylhäällä ja 
klo 14.05-14.15 alhaalla. Sitten klo 14.20-14.55 ulkona. Sitten olin sisällä. Klo 15.45-15.55 kävin P[???]kulla. Olin 
ylhäällä. Sitten olin klo 17.00-17.05 alhaalla. Kuuntelin pop-säveliä radiosta ja myös nauhoitin klo 17.10-18.00. Klo
18.10-18.30 olin alhaalla. Sitten menin ylös. Olin Erkin kanssa ja ajelin myös pyörällä. Tulin sisään klo 19.25 ja 
syötyäni ylös klo 19.30. Klo 20.00-20.35 olin alhaalla ja myös klo 21.15-23.05 [Televisiosta Salainen agentti 86 ja 
Kuuma kesä]. Kävin heti nukkumaan.

3. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös. Klo
6.55-7.00 olin alhaalla. Tulin
alas klo 7.06. Hullu vei
meidät koululle klo 7.35.
Ensin oli Puolakan
rukoukset, sitten engl.,
ruotsia, saksaa ja klo 11.00-
11.45 ruokatunti. Sitten
pilsaa, hissaa ja 2 t:n aine
(kirj. ”Myöhäinen kevät’).
Saimme myös tänään engl. ja ruotsin kokeet. Molemmista sain 7 ja sitten pääs.
klo 15.05. Klo 15.30-16.00 tulin Lehtarissa. Menin ylös ja klo 16.15 alas. Tulin ylös
klo 16.35. Lähdin alas klo 18.00 tehtyäni läksyjä. Tulin ylös klo 18.30. Lähdin ulos
klo 19.10. Kävin mm. kentällä sahan luona, jossa en ollut käynyt sitten viime
syksyn. Tulin ylös klo 19.30. Klo 19.50-20.00 olin syömässä ja klo 21.15-21.35
alhaalla. Äiti ja isä ovat jossain kylässä. Anne nukahti sänkyyni mankkaa
kuunnellessaan. Kannoin hänet omaan sänkyynsä ja kävin nukkumaan klo 22.50.

[Václav Havel]
4. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.50.
Lähdin alas klo 7.06. Pääsin peukalokyydillä Simon, Matin ja
yhden muun pojan kanssa. Menin linja-autoasemalle ja menin
Viljaseen, jossa jo oli Tuula. Olin koululla klo 7.40. Ensin oli
Leskisen rukoukset, sitten ruotsia, fyssaa ja sitten saimme aineet
(Sain 5-), siten saksaa. Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Sitten
uskontoa ja aljaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Menin ylös ja klo 15.15 alas. Tulin ylös klo 15.30.
Lähdin alas klo 16.45. Tulin ylös klo 17.05. Lähdin alas klo 17.15.
Kävin kentällä ja juttelin Alpon kanssa. Tulin ylös klo 17.50. Klo
18.15-19.10 olin alhaalla. Muuten äiti ja isä lähtivät
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Uuteenkylään Katri Helenaa katsomaan. Lähdin alas klo 21.05. Tulin ylös klo 21.35. Äiti ja isä tulivat klo 22.10 
haettuaan Annen Tukialta. Kävin nukkumaan klo 22.25.

5. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 6.50. klo 6.55-7.00
kävin alhaalla. Lähdin las klo 7.08.
Yks’ uus ryppynaama vei meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli saksan
koe, sitten jomman pistokkaissa
kotilasku, jota en osannut. Sitten
engl. Klo 11.00-11.45 ruokatunti.
Muuten Naku lähti pois viime
viikonvaihteessa. Tilalle Jäppinen.
Klo 11.45-12.30 ruotsia ja sitten
fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.05 tulin Kossilasssa. Menin
ylös ja klo 15.15 alas. Lähdin ylös klo 15.35. Klo 16.30 lähdin ulos. Tulin
sisään klo 17.15. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja sitten poltin roskia ½ t.
Sitten klo 19.00-19.30 katsoin TV:tä [Salainen agentti 86]. Klo 19.30-19.40
olin ylhäällä ja klo 19.40-19.45 olin syömässä. Klo 21.15-22.10 olin TV:tä
katsomassa [Uutiset ja sää. Ensimmäinen maailmansota]. Kävin
nukkumaan klo 22.25.

6. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.50.
Lähdin alas klo 7.05. Ryppynaama vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli mölykuoron rukoukset. Sitten piirustusta,
engl. ja aljaa. Klo 11.00-11.45 oli ruokatunti. Sitten fyssaa ja
voimistelua. Sitten kävin Iiron kanssa apteekissa ostamassa
100 g kuparisulfaattia, maksoi 26 p. Sitten kävimme
Starckilla. Ostin polkupyörän ulkorenkaan. Sitten kävin
valokuvausliikkeessä Riihelässä. Klo 14.05-14.30 tulin
Lehtimäessä. Tulin ylös ja klo 14.35 alas. Tulin ylös klo
14.50. Suoritin kuparinpäällystyskokeita
[Yritin päällystää kolikoita kuparilla], mutta ne
eivät onnistuneet oikein hyvin. Liuoksesta
puuttui joitakin aineita IV l:n kemian työkirjan
mukaan. Klo 16.00-16.10 vein Virtasen Erkin
Lahtariin paketin. Klo 16.20 laitoin kuparoimissysteemin
kokoon, mutta katodina ollut markan hopeakolikko alkoi
taas mustua. N. klo 17 Iiro tuli. Kuuntelimme mankkaa ym.
Klo 18.30 hän lähti. Klo 18.40-18.45 olin kahvilla. Sitten
kävin piipulla (Kiltalla) Pulverin luona. Tulin kotiin klo 19.05. Klo 21.05-22.35 olin alhaalla
syömässä. Kävin nukkumaan klo 23.45.
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7. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.40. Join kahvia ja tulin
ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.07. Hullu
vei meidät Sisulla (Lahden Autokori Oy)
koululle klo 7.40. Ensin oli Harveksen
rukoukset. Sitten fyssaa, hissaa ja aljan
pistokkaat. Osasin laskun. Sitten klo
11.00-11.45 ruokatunti. Sitten aljaa. Klo
12.20 pääsimme. Klo 12.30-12.55
tulimme Viljasessa. Meidän kohdalla
Uudenkylän poliisi Lahtinen heitti
yhden humalaisen ulos. Tulin ylös ja klo 13 alas. Tulin ylös klo 13.30.
Lähdin ulos klo 14.30. Tulin ylös klo 16. Klo 16.20-16.35 olin ulkona.
Lähdin taas ulos klo 16.55. Klo 17.35-18.15 olin ylhäällä ja klo 18.15-
18.30 katsoin uutiset. Sitten vein kaatopaikalle tavaraa. Tulin kotiin klo
19.15. Klo 19.20-19.50 olin saunassa. Klo 20.15 lähdin alas. Söin ja tulin
ylös klo 20.35. Lähdin alas klo 21. Tulin ylös klo 21.35. Lähdin alas klo
22.30. Katsoin amerikkalaisen elokuvan ”Titanic”. Tulin ylös klo 00.15 ja
kävin nukkumaan.

8. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 10.35. Lähdin alas klo 12.05. Olin Annen
kanssa hakemassa kevätesikoita. Tulimme kotiin
klo 12.40. Söimme ja tulin ylös klo 13. Äiti ja isä
lähtivät Seurahuoneelle Nykästen kanssa. Lähdin
Annen kanssa ulos klo 13.50. Tulin sisään klo
14.35 hypättyäni seivästä 200 cm. Lähdin alas klo
15.20. Tulin heti ylös. Klo 15.35 äiti ja isä tulivat
meille Nykästen kanssa. Lähdin
ulos klo 15.55. Juoksentelin
muiden kanssa ja klo 17.50 tulin
kotiin. Lähdin alas klo 18.20.
Nykäset olivat vielä meillä. Tulin
ylös klo 18.30. Lähdin alas klo
20.45. Tulin ylös klo 21.35. Muuten
Spede voitti liikennevisailun
avauksessa ”Kuuluisuudet ratissa”
[Klo 20.45-21.05]. Kävin
nukkumaan klo 23.40.
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9. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.05.
Ryppynaama vei meidät koululle klo 7.35.
Ensin oli nunnan rukouukset ja sitten
piirustusta, engl. pistokkaat ym. ja aljaa. Klo
11.00-11.45 ruokatunti. Sitten fyssaa ja
pesäpalloa. Pääs. klo 13.30. Sitten kävin
Riihelässä, mutta en saanut valokuvia. Klo
14.50-15.10 tulin Lehtarissa kirkolle. Olin
kotona klo 14.20. Menin ylös ja klo 14.25
alas. Tulin ylös klo 15. Tein läksyjä ja
kuuntelin pop-säveliä. Lähdin alas klo
18.05. Äiti ja isä sekä Anne lähtivät Porkalle
ja Salolle klo 18.15. Tulin ylös klo 18.30. Klo
19.00-20.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo
21.15. Tulin ylös klo 21.35. Äiti, isä ja Anne
tulivat klo 22.40. Kävin nukkumaan klo
22.45.

10. päivä (tiistai)

Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.50.
Lähdin alas klo 7.06. Ryppynaama vei meidät koululle klo
7.40. Olkkosen rukoukset. Ensin oli englantia. Sitten ruotsia
ja saksaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten pilsaa ja hissan
pistokkaat. Sitten 2 t:n aine. Kirj. ”Tähtien salaperäinen maailma”.
Klo 15.05 lähdimme. Hain Riihelästä kuvat. Kävin Käävällä ja
Veskun kulman pysäkiltä klo 15.35-16.05 tulimme Lehtarilla. Tulin
ylös ja klo 16.15 alas. Tulin ylös klo 16.30. Klo 17.15-17.20 kävin
alhaalla. Klo 18.40-18.45 olin syömässä. Huomena on fyssan koe ja
sixi pingotin sitä aika tavalla. Lähdin ulos klo 19.10. Tulin sisään klo 19.40. 
Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.35



11. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.15. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30.
Klo 7.04 lähdin alas. Hullu ajoi meidät koululle klo 7.35.
Ensin oli Holopaisen rukoukset, sitten ruotsia ja 2 t:n fyssan
koe. Sitten oli saksaa. Klo 12.00-12.45 ruokatunti. Muuten
Iiro on pois koulusta. Sitten oli uspaa ja aljaa. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Ohessa Juhani
”Jussi” Baskin lippu 005298.
Tulin ylös ja klo 15.15 alas.
Tulin ylös klo 15.30. Muuten
näin tänään ensimmäisen
kerran Lehtimäen auton
pysähtyneen Luhtasen tehtaan tienhaaraan (odottaa
työläisiä). Lähdin alas klo 17.50. Tulin ylös klo 17.55
syötyäni. Tänään olivat muut saunassa. Lähdin alas
klo 21.05. Tulin ylös klo 22.35 katsottuani ”Kuuman
kesän”. Kävin nukkumaan klo 23.15.

12. päivä (torstai)
Nousin klo 6.15. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.30. Klo on nyt 6.32. Lähdin alas klo 7.06. Hullu vei
meidät koululle klo 7.35. Ensin oli yhden
tuntemattoman miehen rukoukset, sitten saksaa,
jommaa ja englantia. Sitten klo 11.00-11.45 ja sitten
ruotsia, fyssaa, pilsan pistokkaat. Sitten oli pääsy
koulusta klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa.
Tulin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.40. Klo
18.05 olin kahvilla. Lähdin alas klo 18.10. Klo 18.25
Iiro tuli meille. Laskimme aljan laskuja ja klo 20.05
hän lähti. Söin ja tulin ylös klo 20.10. Lähdin ulos klo
20.15. Hyppäsin seivästä 220 cm ja tulin kotiin klo 20.50
käytyäni saunalla pesulla. Lähdin alas klo 21.10. Tulin ylös klo
21.35. Äiti, isä ja Anne muuten kävivät Luhtasella. Kävin
nukkumaan klo 22.25.

13. päivä (perjantai)
Nousin vasta klo 7.05 ja kiiruhdin pysäkille. Hullu toi meidät
koululle klo 7.40. Eräs pappi piti rukoukset ja sitten oli engl. ja
piirustusta ulkona ja sitten suomea ja uskontoa (Eräs
tuntematon mies piti tunnin). Klo 12.00-12.45 ruokatunti ja
sitten saksaa. Sitten pelasimme potkupalloa ja pesäpalloa. Pääs.
klo 15.15. Klo 15.30-16.00 tulin Lehtarissa. Tulin ylös ja lähdin
alas klo 16.10. Join kahvia ja klo 16.45-16.55 vein Kangas-
Kärjelle tavaraa. Muuten tänään oli ulkona lämpöä +19 °C.
Lähdin alas klo 18.10. Tulin ylös klo 18.35. Huomenna on
jomman koe, huh. Klo 18.55-19.00 olin kahvilla. Klo 19.20-19.45
olin seivästä hyppäämässä (Hyppäsin 230 cm), ennätykseni 250
cm. Kävin tullessa saunalla. Lähdin alas klo 20.40. Söin ja tulin



ylös klo 20.50. Klo 21.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 21.35.
Kävin nukkumaan klo 22.50.

14. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.15. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30.
Klo 6.45-6.50 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.07.
Ryppynaama vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli
Harveksen rukoukset. Sitten fyssan kokeiden palautus (Sain
9) ja hissaa. Klo 10.00-11.20 oli jomman koe. Sitten
pääsimme. Kävin kirjakaupassa ja klo 11.40-12.15 tulin
Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 12.30 alas. Tulin ylös klo 12.45.
Lähdin alas klo 13.40. Vein
toivomukseni ”Kevyen
musiikin toivekonserttiin”
postilaatikkoon (Toivomus 
Beatlesien I feel fine). Tulin
ylös klo 13.50. Klo 14.45
lähdin ulos, kävin laittamassa
saunan uuniin tulet. Sitten
hyppäsin seivästä. Pian tuli
myös Rajalan Rainer
hyppypaikalle. Pääsimme
molemmat 235 cm. Tulin
kotiin klo 16. Kävin saunalla
ja tulin ylös klo 16.05. Lähdin
ulos klo 16.50. Hyppelin

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


Rajalan Riston kanssa ja tulin kotiin klo 17.03. Join kahvia ja tulin ylös klo
17.35. Lähdin alas klo 18.15 ja ylös klo 18.35 kun muut lähtivät saunaan.
Lähdin saunaan klo 19.45. Tulin pois klo 20.05, menin alas klo 20.25. Tulin
ylös klo 21.35. Ennen klo 22 heittivät todennäköisesti Riitta ja Ritva kiviä
ikkunaani, mutta koska minulla oli yöpuku päällä, en voinut näyttäytyä. Klo
22.00-22.30 olin ulkona piiputtelemassa. Kävin nukkumaan klo 23.30.

15. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.45. Menin
alas klo 9.55. Tulin ylös klo
10.10. Luin Cottonia ja klo
11.20 Savutien Ritva tuli
meille pyörällä Lahdesta.
Klo 11.20 lainasin pyörän
Tukialta ja sitten lähdimme
ajamaan Karhunsillan
lähellä olevaan niemeen,
missä Erkki oli Heinosen
Eskon ja Jukan kanssa
telttailemassa. Marjatta M.
[Minkkinen] oli tullut sinne
myös lapsineen. Kävin
vielä Ritvan kanssa rannassamme, missä oli vettä paljon.
Ritva jäi pois tullessa niemeen, minä tulin kotiin klo 13.35.
Näin muuten Pajulahden lähellä Lehtimäen ”Speden”
erään tytön kanssa. Kirkolla näin Iiron ja Veksin [Veijo
Nykänen]. Tulin kotona ylös ja klo 13.45 alas. Klo 14 tulivat
Salmelat sekä Satu vanhempiensa ja erään tytön kanssa,
kai sisko. Menin alas ja klo 14.35 ylös. Lähdin alas klo
14.55. Tulin ylös haettuani jäätelöä. Klo 16.25 vieraat
lähtivät ja samalla äiti, isä ja Anne Hollolaan. Menin silloin
alas ja tulin ylös klo 17.10. Lähdin las klo 18.15. Tulin ylös
klo 18.40. Lähdin ulos klo 18.55. Olin kentällä Risto Rajalan
kanssa. Hypimme seivästä 235 cm, korkeutta ilman vauhtia
110 cm ja vauhdin kanssa 120 cm. Tulin kotiin klo 20.30
käytäni saunalla pesulla. Muut olivat jo tulleet Hollolasta.
Klo 21.00-21.45 olin alhaalla. Lähdin ulos klo
22. Polttelin piippua ja juoksentelin. Tulin
kotiin klo 22.35. Tulin ylös ja klo 22.40-22.45
olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.50.

[Päiväkirjan ’niemi’ on Karhu(n)sillalta n. 500
metriä luoteeseen. Sinne johtaa tie ja polku.]



16. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.55. Lähdin alas klo 7.06. Hullu vei meidät koululle
klo 7.45. Ensin oli ”Akun” rukoukset, sitten
piirustusta, engl. ja aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti.
Sitten fyssaa ja pesäpalloa. Klo 13.30 pääs. Klo
14.00-14.35 tulin Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 14.40
alas. Tulin ylös klo 14.55. Huomenna on engl. koe.
Klo 18.00-18.15 olin hakemassa Sipilästä Jeremejevin
pyörällä maitoa [Kpa=koti, kartaan (1964) merkitty
myös kaatopaikka, jonne vein usein tavaraa]. Sitten
hypin mm. Riston kanssa. Hyppäsin korkeutta 125
cm (Ilman vauhtia 110 cm). Seivästä 220 cm (Ilman
vauhtia, seiväsvauhdilla 200 cm). Tulin kotiin klo
19.55. Tulin ylös klo 20.05. Lähdin alas klo 20.15.
Tulin ylös klo 20.50. Lähdin alas klo 20.15. Tulin ylös
klo 20.50. Lähdin alas klo
21.15. Tulin ylös klo 21.35.
Klo 22.00-23.00 olin alhaalla.
Katsoin siellä “Kuuman
kesän”. Kävin nukkumaan klo
23.20.

17. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.07.
Hullu vei meidät koululle klo 7.40. Ensin
oli 2 t:n engl. koe. Sitten oli saksan
kokeiden palautus (Sain 8+). Sitten klo
11.00-11.45 ruokatunti. Sitten pilsan
pistokkaat ja unskia. Pääs. klo 13.30.
Menin urkille [Urheilutalo] näyttekyyn (50
p). Jorma Salmelan piti olla siellä
Nupuran[?] edustajana, mutta en nähnyt
häntä. Klo 14.10-14.30 tulin Viljasessa.
Tulin ylös ja klo 14.40 alas. Tulin ylös klo
15.05. Klo 15.55-16.10 vein Virtasen
Erkille tavaraa linja-autopysäkille. Klo
16.40-16.45 kävin alhaalla. Lähdin alas klo
17.35. Hyppäsin yksin vauhditonta
korkeutta 110 cm, vauhdin kanssa 125 cm ja
seiväshyppyä seiväsvauhdilla 200 cm ja vauhdin
kanssa 240 cm. Tulin kotiin klo 18.35 käytyäni
saunalla. Lähdin alas klo 18.45. Tulin ylös klo 19. Äiti,
isä ja Anne olivat Rajalan Sirkan-päivillä. Klo 20.40-



20.55 olin syömässä kaalikääryleitä. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Tein aljan laskuja ja klo 22.55 lähdin alas. Tulin 
ylös melk. heti. Kävin nukkumaan klo 23.35

18. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.06. Rotta vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli ruotsia,
sitten saimme luokkakuvan fyssan tunnilla.
Sitten oli suomea ja sitten olin syömässä
välitunnilla. Klo 11.15-12.00 saksaa, sitten oli
ruokatunti 12.00-12.45. Sitten uspaa ja aljaa.
Klo 14.30 pääs. Kävelin Veskun kulmaan ja klo
15.05-15.25 tulin Viljasessa. Tulin ylös ja klo
15.40 alas. Klo 16.30-16.40 vein tavaraa
Granbergille. Lähdin alas klo 18. Tulin ylös klo
18.05 ja pesin ikkunan. Klo 18.20-19.00 olin
alhaalla. Klo 19.15-19.50 olin kentällä. Klo
20.05-20.15 oli Lehtisen Onni meillä
kaupassa. Muut olivat saunassa. Klo 21.00-21.20 olin saunassa. Klo
21.25-21.35 olin syömässä. Klo 21.50-24.00 luin Linguaphonea
[ruotsia]. Kävin nukkumaan klo 00.15.

19. päivä (helatorstai)
[Lehdet eivät ilmestyneet] Nousin klo 9.30. Klo 9.35-9.45 olin kahvilla. Sitten kuuntelin mankkaa Hildenin poikien 
kanssa. Klo 10.10-10.25 olin alhaalla. Sitten klo 10.30-11.30 olin ulkona kunnostamassa leikkimökkiä. Klo 11.30-
11.35 olin ylhäällä käymässä. Sitten olin Peltosen Alpon kanssa. Tulin kotiin klo 12.40. Lähdin alas klo 13.40. Olin 
vielä ylhäällä ja klo 14.30 lähdimme Lahteeen yleisurheilukilpailuihin (ei Matti). Kinnunen heitti keihästä 81.72. 
Savutiet olivat myös siellä. Klo 17 lähdimme pois. Vein kävellen Veikkaustoimistoon veikkaukset ja klo 17.15-17.35
tulimme kotiin. Ovi ei ollut auki ja niinpä tulin yläkerran ikkunasta 17.45. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja klo 19.10-
20.10 olin hyppimässä Peltosen Alpon kanssa. Hyppäsin seivästä seiväsvauhdilla 205 cm (uusi ennätys). Tulin 
kotiin, kuten sanottu, 20.10. Tulin ylös klo 20.35 katsottuani TV:tä ja juotuani kahvia. Lähdin alas klo 21.10. Tulin 
ylös klo 22.15 ja kävin nukkumaan klo 22.30.

20. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.35. Klo 6.50 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.09. Rotta vei 
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli rexin tukoukset. Sitten engl., piir. ja suomea, sitten uspaa. Klo 12.00-12.45 oli 
ruokatunti. Sitten oli saksaa. Sitten pelasimme pesäpalloa ja juoksimme maastolenkin [koulun ympäri harjun 
laella käyden] 3 kertaaa (yht. 1550 m). Olin II häviten n. 20 metriä Ahtiaiselle (aikani oli 5.56). Pääs. klo 15.05. Klo 



       Jaakko Tuominen    Juha Väätäinen

        Jorma Kinnunen        Reijo Vähälä

  Runomies Reijo Vähälä Kannnonkosken koululla ja     
kirjastossa 21.10.2013.

15.15-15.45 tulimme Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 15.55 alas. Tulin ylös klo 16.25. Klo
18.10-18.35 olin alhaalla. Klo 18.50-19.00 olin syömässä. Klo 19.45-20.00 olin
ulkona. Huomenna on aljan koe, joten luin vähän? Sitä. Klo 20.40-20.45 olin ulkona.
Lähdin alas klo 20.50. Puistelin Matin kanssa mattoja, koska äiti ja Anne olivat
parturissa. Tulimme syömään klo 21.35. Katsoin TV:tä [Takaa-ajettu] ja tulin ylös klo
22.35. Luin vielä ja kävin nukkumaan klo 23.05.

21. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Lähdin alas klo 7.08. Hullu vei meidät koululle klo 7.40. 
Ensin oli Harveksen rukoukset, sitten fyssaa ja unskia (sain pistokkaista 7). Sitten oli 2 t:n aljan koe. Pääs. klo 
11.30. Klo 11.40-12.10 tulimme Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 12.25 alas. Klo 12.45-13.00 vein Kuivamaidolle tavaraa. 
Tulin ylös klo 13.05. Pian tulivat Alhaset meille. Klo 14.45 lähdin saunalle. Sitten vein Kuivamaidolle tavaraa ja tulin
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ylös klo 16.05. Klo 16.55
lähdin ulos. Hyppäsin
kentällä, missä oli myös
paljon muita. Sillä aikaa
olivat Tuomaalat tulleet
(Airi, Sakari, Jouni ja
Meira). Tulin kotiin klo
17.25. Lähdin alas klo
18.15. Sitten söin. Lähdin
ulos. Vein tavarapyörällä
Seijaa (Anne ajoi omalla
pyörällä, sillä hän oli
oppinut ajamaan pari
päivää sitten). Tulin ylös klo
19.10. Muuten Pentti
Termonen oli tullut meille 
armeijan autolla. Lähdin
alas klo 19.30 ja tulin n. 15
min kuluttua ylös. Lähdin
alas klo 20. Näytin muille
sähköjunaa ja lähdin alas
klo 21.20 (saunaan) tulin
ylös klo 21.50. Lähdin alas
klo 22.05. Tulin ylös klo 22.20 juotuani kahvia. Sitten vintissä hakemassa sänkyvaatteita ja tulin sitten 
huoneeseeni. Muuten tänään voitti Cassius Clay Henry Cooperin Englannissa käydyssä raskaan sarjan MM-
ottelussa (6. erässä). Kävin nukkumaan klo 00.25. Äänitin vielä yöllä ja kävin sänkyyn 1.30.



22. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8. Menin alas klo 8.40 ja join
kahvia, tulin ylös klo 8.55. Muuten kaikki 

vieraat olivat vielä
meillä Pentti-setää
myöten. Klo 9 Pentti-setä
lähti armeijan paketti-
Volkkarilla (SA 2728). Klo
9.30 lähdin viemään
pienempiä ajelulle. Tulin
kotiin klo 11. Lähdin ulos
klo 11.30. Klo 13.00 tulin
sisään ja klo 13.05 ylös.
Lähdin alas klo 13.55. Söin
ja tulin ylös klo 13.50.
Lähdin ulos klo 14.
Kävimme Pulverilla ja



tulimme pois klo 14.35. Lähdin alas klo 15.30. Tulin ylös klo 15.45. Klo 16 Aili ja Keijo lähtivät ja klo 16.10 muut. 
Lähdin ulos klo 17.10. Ajelimme Pulverilla ja tulin kotiin klo 17.45. Tulin ylös klo 18.30. Lähdin alas klo 19.10. 
Lähdin ulos klo 19.25. Tulin ylös klo 20.30. Lähdin alas klo 21. Tulin ylös klo 21.35 kuuntelemaan nauhoittamaani 
Ota tai jätä -visailua Kävin nukkumaan klo 22.30.

23. päivä (maanantai)
Menimme tänään kouluun vasta klo 10 opettajain
kokouksen vuoksi. Heräsin siksi vasta klo 7.50. Nousin klo 8.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.20. Lähdin alas klo
9.25. Klo 9.35-10.05 menin Viljasella koululle. Ensin saimme
jomman kokeet (Sain 8 ½) ja sitten klo 11.00-11.45 oli
ruokkis. Sitten oli fyssaa ja pesäpalloa. Pääs. klo 13.30. Klo
13.45-14.15 tulimme Lehtarissa kirkolle. Olin kotona klo
14.30. Menin ylös ja klo 14.35 alas. Tulin ylös klo 14.55.
Lähdin alas klo 18. Join kahvia ja klo 18.05-19.10 olin
Peltolan Alpon kanssa hypäämässä. Voitin 5:llä cm:llä (I 240,
II 235). Tulin ylös klo 19.15. Klo 19.30 lähdin alas. Katsoin
TV:tä [Mies Marsista] ja söin, tulin ylös klo 20.05. Klo 21.15-
21.35 olin alhaalla ja sitten laskin taas aljan laskuja. Kävin
nukkumaan klo 23.05.

24. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40.
Klo 6.55-7.00 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.05. Rotta vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli Olkkosen rukoukset ja
sitten saimme engl. kokeet (sain 8-) ja sitten saimme aljan
kokeet (sain 4 ½). Sitten oli
ruotsia. Sitten klo 11.00-11.45
ruokatunti. Sitten pilsaa,
historiaa ja suomea. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös ja klo
15.10 alas. Join kahvia ja klo
15.30-16.15 vein kirkolle
tavaroita tavarapyörällä. Tulin
sitten ylös. Lähdin alas klo
18.05. Klo 18.10-18.15 olin
ulkona. Ja klo 18.15-18.30
uutiset katsomassa. Sitten vein
Annea tavarapyörällä Pulverille
ym. Tulimme kotiin klo 19.05.
Join kahvia ja tulin ylös klo
19.15. Lähdin alas klo 19.55 ja
ulos klo 20 Annen kanssa. Olin
kentällä ja tulin kotiin klo
20.40. Klo 21.15-21.35 olin
alhaalla. Kävin nukkumaan klo
23.10.
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25. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.35.
Lähdin alas klo 7.06. Hulle vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
Holopaisen rukoukset ja sitten
ruotsia, fyssaa, suomea ja klo
11.00-11.55 olin syömässä. Sitten
oli saksaa ja klo 11.55-12.45
ruokatunti. Sitten uspaa ja 7-
luokkal. ja opettajien välinen peli
[ehkä pesäpalloa]. Klo 14.30 lähdin kesken pois. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo
15.30. Lähdin alas klo 17.40. Tulin ylös klo 17.50. Lähdin alas klo
18.10. Söin ja tulin ylös klo 18.30. Lähdin alas klo 19.55. Olin
ulkona ja siellä Rautavirran Ari venäytti nilkkansa
tavarapyörällämme. Sitten pelasimme pesäpalloa mm. Rämön
Seija, Rajalan Risto, Paljakan Pekka  ym. Tulin kotiin 21. Lähdin
alas klo 21.10 [Uutiset ja sää. Kuuma kesä]. Tulin ylös klo 22.35 ja kävin nukkumaan klo 22.40.

26. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.45.
Lähdin alas klo 7.06. Hullu vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin
oli nunnan rukoukset, sitten
ruotsia, jommaa ja englantia. Klo
11.00-11.10 olin syömässä ja
sitten pääs. kotiin. Ostin
kesäopiskelua varten Kar de
Mumman ”Blandade kryddor”
(myös Red Top mukana) ja sitten
ostin engl. kiel. ”The True Story
of The Beatles”. Edell. 2.80, jälk. 3.20. Klo 11.40-12.10 tulin
”Speden” [Pekka Lehtimäki] kanssa Lehtarissa. Tulin ylös.
Lähdin alas klo 12.30. Tulin ylös klo 12.50 juotuani kahvia.
Lähdin alas klo 14.40. Klo 14.50-15.40 vein pitkin
kirkonkylää tavaroita ja klo 15.50-16.10 uudestaan. Klo on
nyt 16.29 kun sain tietää, että olimme ostaneet uuden
auton. Punaisen Opel Delivery Vanin. Klo 17.45 kävin
alhaalla. Klo 18.00-18.15 olin alhaalla. Ja klo 18.30-20.20
olin Alpo Peltosen kanssa hyppimässä. Join kahvia ja tulin
ylös klo 20.30. Klo 21.15-22.05 olin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 22.30.



27. päivä (perjantai)

Nousin klo 6.15. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.25.
Lähdin alas klo 7.06. Hullu vei
meidät koululle klo 7.35. Ensin
oli rexin rukoukset. Sitten
luokanvalvojan [Eira Rämö] tunti
ja klo 9.40 lähdin Iiron ja Jussin kanssa pois, ”raappasimme”. Klo 10.20-
10.50 tulin Lehtarissa. Klo 10.55 menin alas. Siellä join kahvia ja sitten olin
ulkona vähän aikaa ja klo 11.30-11.35 kävin sisällä. Sitten lähdin pihaa
siivoamaan, poltin sittemmin roskat ja klo 14.40 tulin sisään sateen vuoksi.
Lähdin alas klo 15.05. Muuten uuden automme rek.numero on IAK-13. Ent. auton [Commer Cob] numero HHG-
60. Lähdin ylös klo 15.15. Klo 15.50 lähdin ulos. Siivosin pihaa ja tulin ylös klo 17.05. Lähdin alas klo 18.15. Klo 
18.30 tulin ylös. Lähdin ulos klo 18.55. Klo 19.30 muut lähtivät Hollolaan. Minä jatkoin roskien polttelua ja klo 
19.40-19.55 olin alhaalla ja klo 19.55-20.10 ylhäällä. Sitten lähdin klo 20.10 ulos. Sitten klo 20.30 tulin Hildenin 
poikien kanssa ylös. He kuuntelivat yhden levyn ja lähtivät. Klo 21.15-22.40 olin alhaalla ja klo 21.40-21.55 ulkona.
Katsoin TV:tä ja n. klo 23.15 muut tulivat Hollolasta. Tulin ylös klo 22.40 ja kävin nukkumaan klo 23.05.

28. päivä (lauantai)

 



Nousin klo 7.45. Lähdin alas klo 7.55. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 8.20. Soitin myös muuten Iirolle. Lähdin alas klo 8.45. Klo 9 kävin
täällä. Klo 9.15 lähtevästä autosta myöhästyin joten menin klo 9.40-
10.05 Viljasella koululle. Vein ylioppilas Olavi Savutien kukat ruokasaliin
ja menin eräiden muiden kanssa kesken Harveksen puheen
etupenkkiin. Helena ja Ilmén pitivät runon ja l:n ylioppilas Olavi
[Savutie] puheen. Klo 11.15 loppui juhla ja saimme todistukset.

Klo 12.00-12.25 tulimme Lehtarilla kirkolle. Baskin Jussi ja Haaran Kari jäivät suoraan luokalle. Tulin kotiin klo 
12.35. Klo 12.50-13.15 olin alhaalla. Join mm. kahvia. Matti muuten jäi 2. luokalle. Klo 14.15-14.45 vein kävellen 
tavaraa radan taakse. Kuuntelin sitten mankkaa ja radiota ja klo 17.30-17.45 olin saunassa. Klo 18.30 lähdimme 
Savutielle Olavin lakkijuhliin. Matkalla näimme, että Lahden äskettäin valmistunut Suurlava oli palanut. Savutiellä 
joimme shampanjaa vähän Olavin kunniaksi. N. klo 20.15 Käri lähti viemään Riittaansa, Ritvaa, Helena Jokelaa 
(olivat tulleet klo 19.05) ja minua ajelulle. Muuten Savutiellä oli myös mamma ja pappa. Kävimme ensin Lahden 
Suurlavan raunioilla. Ja sitten veimme Ritvan ja Hessun Sointulaan [Kivistönmäellä]. Sitten ajelimme kolmistaan. 
Rondossa oli Juha Laine ja Risto Sallinen. Sitten ajelimme pitkin kaupungilla ja mm. ajoimme yhden pun. paketti-



Volkkarin kiinni. Sitten jäimme istumaan autoon torin laitaan. ”Hessu” ja Ritva olivat
kävelleet sinne, koska S. oli tylsä paikka. He tulivat kyytiin ja klo 21.55 lähdimme
viemään Hessua ja Ritvaa Katrille [Minkkinen]. Sitten Kari ja Riitta veivät minut kotiin
klo 22.25, missä olivat jo mamma ja pappa [Elina ja Albert Röntynen Rautalammilta] ja
Jokelat (ei Helena). Söin ja tulin ylös klo 22.35. Klo 22.55 kävin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 23.05.

Tässä julkaisussa mainitaan Kerinkallio s. 51, Salpauselän Yhteiskoulu s. 124 ja Sointula
s. 142.
Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä

29. päivä (sunnuntai, helluntai)

Nousin klo 8.45.
Klo 8.55-9.05 olin
alhaalla kahvilla. 
Olin alhaalla n. klo
9.40-9.55 (Jokelat lähtivät), nauhoitin
vähän. Laitoin junan ja näytin sitä
papalle. Klo 10.55 kävivät Jokelat vielä
täällä Savuteiden kanssa. Korjasin
junan pois ja lähdin alas klo 11.0. Söin
kylmää ruokaa ja tulin ylös klo 11.35.
Klo 11.45-11.55 olin alhaalla. Muut
lähtivät klo 11.50 Mommilaan ja sieltä
he vievät mamman ja papan Hollolaan.
Olin sen jälk. ensin ylhäällä ja klo
13.00-14.30 alhaalla. Sitten lueskelin ja
klo 15.35-17.15 olin alhaalla. Sitten n.
klo 18 käskin Rajalan Riston meille.
Kuuntelimme mankkaa. Risto lähti pois
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klo 19. Muuten äiti, isä, Matti ja Anne tulivat n. klo 18.10. Katsoin TV:tä klo 19.00-19.30 [Tämä tähtäimessä. 
Sarjakuvat] ja sitten luin Cottonia. Klo 20.45-21.35 olin alhaalla. ”Retu” [Reino Viitanen?] kävi meillä. Kävin 
nukkumaan klo 23.30.

30. päivä (maanantai, II helluntaipäivä)
[Lehdet eivät ilmestyneet. Oheinen kasku
kirjasta Ole totinen, toveri : kaskuja
kansandemokratioista. Helsinki 1965]
Nousin klo 9.05. Menin alas klo 9.10.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.25. Muuten eilen oli kylmä päivä vuodenaikaan nähden. En ollut ulkona, 
koska lämpötila ei noussut yli + 8 °C. Tänä aamuna oli asteita +7 °C. Lähdin alas klo 10.35. Tulin ylös klo 10.40. 
Klo 10.45 lähdin ulos. Klo 11 tuli Rajalan Lauri ”Mossellaan” ja vei meidät kansakoululle (myös Anne). Siellä oli 
liikennekilpailut. (Lisäys 28.6.-66 klo 22.45: Raili möi limonadia koulun pihassa, 2 koria (meiltä ostettu)) [Railista 
myöh. lisää]. Mahkoset osallistuivat siihen. Klo 12 maissa minä ja Hildenin Jorma & kumpp. menimme Kujalan, 
Ämmälän ja Launeen kautta Erkonkadulle linja-autoasemalle. Siellä piti katsoa ettei kukaan ajanut kiellettyyn 
ajosuuntaan (kukaan ei ajanut). Juttelin yhden linja-autokuskin kanssa ja näin myös Savutien Tuomon ja Ilkan. Klo
15.30. Rajalan Lauri haki meidät pois. Menimme koululle ja sieltä lähdin Riston kanssa kotiin klo 16.40. Olin 
kotona klo 16.59. Söin ja tulin ylös klo 17.05. Äiti ja isä lähtivät elokuviin Nurmien kanssa n. klo 17.30. Lähdin alas 
klo 18.05. Tulin ylös klo 18.50. Lähdin ulos klo 19.30. Tulin ylös klo 19.55. Klo 20.45-20.55 olin alhaalla. Klo 20.45 
olivat Nurmet tulleet äidin ja isän kanssa. Klo 21.15-22.30 olin alhaalla. Klo 22 jälk. lähti isä viemään Nurmet 
kotiin. Klo 22.25 tuli Tammelinin Ahto meille. Ylhäällä olin Annen kanssa ja kävin nukkumaan klo 23.15.

31. päivä (tiistai)
Nousin klo 11.00. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo
11.45. Klo 12.50-13.20
vein Annen ja Pian kanssa
Kuivamaidolle kävellen
tavaraa. Söin ja tulin ylös
klo 13.30. Lähdin ulos klo
14.05. Korjasin pyöräni ja
klo 15 kävin ylhäällä. Klo
15.30-16.30 olin Annen
kanssa pyörälläni
Karhusillan luona. Tulin
ylös klo 16.40. Klo 16.45-
16.50 kävin ulkona. Lähdin
ulos klo 17.00. Klo 17.35
tulin sisään. Lähdin alas
klo 17.45. Klo 18.35 lähdin
ulos. Hyppäsin siellä
Heinosen Eskon, Alpon ja
Raikun kanssa. Tulin kotiin
klo 20.35. Kävin ylhäällä ja olin sitten alhaalla. Klo
20.50 tuli Iiro meille. Olimme ylhäällä ja klo
 21.50 Iiro lähti koska hänen täyti mennä Ruolalle 
[Rakennustyömaalle] töihin 7:ksi. Kävin nukkumaan
klo 23.40.  Wäinö Aaltonen

http://www.wam.fi/waino-aaltosen-museo/waino-aaltonen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennus-Ruola


Kesäkuu

2. kesäkuuta – Yhdysvaltain Surveyor 1 laskeutui Kuuhun Oceanus Procellarumiin.

•3. kesäkuuta   – SVUL:n järjestämät Suomen suurkisat alkoivat Helsingissä.
•5. kesäkuuta   – Suomi voitti Ruotsin jalkapallomaaottelussa Olympiastadionilla 1–0, mikä on Suomen toistaiseksi 
viimeinen voitto Ruotsista.
•6. kesäkuuta   – Helsingin seudun kesäyliopiston kurssitoiminta käynnistyi. Ohjelmassa oli mm. kielikursseja 
(englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja latinaa), estetiikkaa, psykologiaa, kasvatustiedettä, matemaattis-
luonnontieteellisiä aineita, valtiotieteellisiä aineita, oikeustiedettä sekä opettajien jatkokoulutuskursseja ja -
seminaareja.
•7. kesäkuuta   – Oppositio esitti Kokoomuksen johdolla välikysymyksen Aarre Simosen kelpoisuudesta 
oikeusministerin virkaan. Välikysymyksen perusteena oli se, että valtakunnanoikeus oli tuominnut Simosen sakkoihin 
niin kutsutussa Kätilöopiston jutussa vuonna 1961.
•12. kesäkuuta   – Keimolan moottorirata avattiin Helsingin maalaiskunnassa.
•13. kesäkuuta   – Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin saapui puolisoineen vierailulle Suomeen.
•16. kesäkuuta   – Helsingin messuhallin vanhempi osa, vuonna 1935 valmistunut A-halli, tuhoutui tulipalossa.
•19. kesäkuuta   – Nesteen Porvoon öljyjalostamon vihkiäiset Sköldvikissä (nykyinen Kilpilahti).
•20. kesäkuuta   – Ranskan presidentti Charles de Gaulle saapui kymmenen päivän vierailulle Neuvostoliittoon. Hän 
kävi muun muassa Baikonurin avaruuskeskuksessa ensimmäisenä länsimaisena valtionpäämiehenä.
•28. kesäkuuta   – Argentiinassajuntta syrjäytti presidentti Arturo Ilian ja asetti maan johtoon kenraali Juan Carlos 
Onganian.
•29. kesäkuuta   – Yhdysvallat pommitti Hanoita ja H i Phòngiaả .
•29. kesäkuuta – Opposition tekemä välikysymys oikeusministeri Aarre Simosta vastaan kaatui eduskunnassa 
äänin 144–45.
•30. kesäkuuta   – Ranska erosi virallisesti Natosta.
•30. kesäkuuta – SVUL:n ja TUL:n päättävät elimet hyväksyivät sopimuksen liittojen välisestä avoimesta 
kilpailutoiminnasta, mikä merkitsi lähes 50 vuotta kestäneen suomalaisen urheilun kahtiajakoisuuden päättymistä.

1. päivä (keskiviikko)
Klo 5.45-6.20 oli
Mommilan pappa [Vihtori
Termonen] parin muun
miehen kanssa. He olivat 
Consul Cortinalla matkalla
Neuvostoliittoon. Klo 8.55
nousin. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo
9.20. Klo 9.40-9.55 olin ulkona. Klo 11.40 lähdin alas. Hain perunoita kellarista ja tulin
ylös klo 11.50. Lähdin alas klo 12.30. Söin ja klo 12.55 kävin ylhäällä. Ulkona kastelin
kasveja ja klo 14.35 tulin sisään. Sitten torkuin klo 15.30 saakka. Klo 17.30 lähdin
saunalle. Lämmitin sitä ja klo 18.00-18.10 olin ylhäällä ja kävin saunalla (Olin lähtenyt
sieltä 17.45). Klo 18.15-19.10 olin alhaalla. Kävin saunalla ja tulin ylös klo 19.15. Klo
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21.00-21.05 olin syömässä. Lähdin alas klo 21.15. Tulin ylös klo 21.40 ja klo 21.45-22.05 olin saunassa. Klo 22.20 
lähdin alas. Tulin ylös heti. Luin Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.35.

2. päivä (torstai)

Heräsin klo 7.05. Torkuin siinä sängyssäni ja klo
8 laitoin radion auki. Klo 8.55 nousin. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 9.15. Lähdin alas klo
10.15. Vein tavaraa Annen kanssa Levypyörälle.
Tulin kotiin klo 10.30 ja ylös klo 10.40. Klo
12.15-12.25 olin syömässä. Lähdin alas klo
12.55. Klo 13 lähdin Annen ja Kari-Matin kanssa
rantaan (Anne meni omalla pyörällä). Tulimme
kotiin klo 14.10. Lähdin alas klo 14.30. Tulin ylös
klo 15.30. Klo 16.35-17.00 vein tavaraa Kari-Matin kanssa Kuivamaidolle. Tulin ylös ja klo
18 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.30. Lähdin alas klo 18.45. Menin ulos. Hyppäsin
seivästä 240 cm ja klo 19.35 tulin kotiin. Äiti ja isä olivat jossain. Katsoin TV:tä ja tulin ylös
vasta klo 22.30. Kävin nukkumaan klo 23.35. Äiti ja isä olivat tulleet klo 23.15.

3. päivä (perjantai)



Nousin klo 8.50. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.15. Klo 9.20
lähdin alas. Korjailin sitten pyörääni ja söin. Klo 11.20 menin
pysäkille. Klo 11.40-12.00 menin kotkalaisessa. Vein Pika-Pesulaan
äidin puvun ja hortoilin sitten kaupungilla. Klo 13 näin Sallisen
Riston. Klo 15 hain mekon pois ja klo
15.20-15.50 tulin Lehtarissa. Menin ylös
ja klo 15.55-16.20 olin alhaalla. Halonen
[palopäällikkö] oli silloin meillä. Klo
17.20-17.35 vein kävellen tavaraa. Klo
18.10 menin alas. Klo 18.20 menin ulos. 
Tulin kotiin klo 18.50 rankkasateessa.
Myöh. satoi vielä rakeita. Lähdin alas klo
19.30. Siellä olin muiden kanssa
kentällä. (Lisäys 28.6.-66 klo 22.47: Raili
oli kentällä.) Hyppäsin seivästä 230 cm
eritt. märällä kentällä (En yritt.
korkeammalta). Siellä sain eräältä
Raililta? [Raili Salminen] terv. Maija-
Leenalta (rippikouluajalta). Tulin kotiin
klo 20.15. Lähdin alas klo 20.25. Klo
20.45-21.05 olin ylhäällä. Pian aäiti ja isä
lähtivät Virtaselle riitelemään? Helkan
työasioista meillä (Halonen ym.).
Katsoimme TV:tä ja klo 22.35 tulin ylös. Äiti ja isä tulivat pian. Kävin
nukkumaan klo 23.15.

4. päivä (lauantai)
Nousin klo 7 laittamaan radion auki ja sitten torkuin klo 8.50
saakka jolloin nousin. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.30. klo
10.20-10.25 olin syömässä. Käänsin koko aamun
Beatlesien kirjaa. Klo 12.25-12.30 ja klo 13.20-13.25
kävin alhaalla. Klo 15.05 lopetin kääntämisen
[Kirjoitin lyijykynällä suomennoksia sanojen
viereen]. Lähdin alas klo 15.10. Join kahvia ja tulin
ylös klo 15.25. Klo 16 Alhasen Aili ja Kari-Matti
lähtivät Annen kanssa Hollolaan. (Kepa [Keijo] on
muuten ollut yöt meillä). Klo 17.05-17.10 kävin
alhaalla. Muut lähtivät klo 17 saunaan. Klo 18.15-
18.30 olin alhaalla ja klo 18.40-19.10 saunassa. Äiti
ja isä olivat sillä aikaa lähteneet häihin. Lähdin alas
klo 20.50. Tulin ylös klo 21.00. Lähdin alas klo 21.10.
Katsoin TV:tä ja klo 21.50-22.30 olin piippuretkellä
aseman luona. Klo 22.35-22.40 kävin hakemassa
seipään pois kentältä. Se oli ollut siellä muutaman
päivän. Ylhäällä luin Cottonia. Klo 23.30 kävin
alhaalla. Kävin nukkumaan sunnuntaina klo 00.10.



5. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9.10. Klo 9.30-9.35 kävin alhaalla
ja sitten luin Cottonia klo 11 saakka jolloin
nousin sängystä. Klo 11.40-11.50 olin kahvilla.
Klo 14.05-14.20 olin syömässä. Klo 14.25 äiti
ja isä lähtivät Hildenille. Hildenin Anne ja
Kilpisen Seppo oli vihitty tänään (ei kirkossa).
Klo 14.30 lopetin Beatles-kirjan kääntämisen.
Lähdin ulos klo 16.25. Ulkona katselin
nappuloiden pesäpallopeliä ja klo 17.40-
17.50 annoin Viitasen Paavolle Y-lantaa ja klo
17.55 tulin sisään. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 18.35. Klo 19.10 lähdin ulos. Kentällä
hyppäsin seivästä 260 cm (seiväsvauhdilla
210 cm). Siellä oli myös Raili, Hellevi ja eräs
kuuromykkä poika (nimeltään Sulo). Tulin kotiin klo 20.25. Kotona olivat jo muut. Myös Kari-Matti, olivat 
Hildeniltä tultua menneet Hollolaan. Tulin ylös ja klo 20.35 alas. Tulin ylös klo 20.45. Lähdin alas klo 21.01. Tulin 
ylös klo 21.35. Klo 22 kävin alhaalla. Kari-Matti tuli nukkumaan huoneeseeni ja itse kävin nukkumaan klo 22.30.

6. päivä (maanantai)

Nousin klo 8.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.50. Luin engl. ja
klo 9.50-9.55 hain lihalaatikon tien reunasta. Klo 11.35 lähdin ulos. Olin
kentällä. Klo 12.30 kävin kotona. Ja sitten lähdin Masan, Harrin, Jorman
(vein rungolla) ja yhden Luhtasen lämmittäjän pojan kanssa Vakkeriin
[uimaranta]. Muut uivat siellä. Klo 13.35 tulin kotiin. Söin ja tulin ylös
klo 13.45. Lähdin alas klo 15.05. Klo 16.40-17.10 olin kentällä
katselemassa muiden pesäpallopeliä. Klo 18.00-18.20 olin
hyppäämässä korkeutta Rainerin kanssa. Hyppäsin 135 cm (ennätys).
Klo 18.20-18.30 olin syömässä. Sitten pelasimme pesäpalloa. Meitä oli yhteen aikaan
kaikkiaan 17 kpl. Uusia kasvoja oli sahan talossa asuvien Jokisten poika Raimo (oli päivällä
Vakkerissa). Mukana oli myös Rajalan Margit ja Hellevi ja Raili Salminen. Joukko pieneni ja
lopuksi oli meitä 5 kpl. Siellä törmäsin kerran juosten Railiin. Hän kaatui. Olen vähän pihkassa



häneen. Klo 21 lähdin kotiin koska oli satanut jo vähän aikaa. Kävin saunalla ja tulin
ylös klo 21.10. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Suomi voitti Norjan muuten
maaottelussa 108-104. Kävin nukkumaan klo 22.10.

7. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.10. Klo 9.20-
9.45 olin alhaalla. Luin
sitten engl. Klo 11.20
lopetin. Lähdin alas klo 12.
Olin ulkona. Vedin mm. 10
leukaa. N. klo 12.15 kävin
ylhäällä. Klo 12.25-12.50
vein Kari-Matin ja Annen
kansssa tavaraa
kaatopaikalle. Tulin ylös.
Klo 12.50-13.00 söin. Sitten
hain Matin tiskaaman ja siivosin Kari-Matin kanssa kaupan taka-(ulko)varaston. Klo 15.30 olin valmis. Tulin ylös 
käymään. Lähdin heti alas. Klo 16.00-16.05 kävin ylhäällä. Sitten ajelin pyörällä ja pelasimme myös pesäpalloa. 
Mukana oli melk. [kaikki] eiliset pelaajat. Hyppäsin muuten korkeuttakin 130 cm. Tulin kotiin klo 19.35. Klo 20 
näin Railin ja Margitin kentällä, joten ryntäsin sinne. Pelasimme palloa ja hypimme. Ennen klo 21 Rajalan Risto tuli
ja pian Raili ja Margit lähtivät. Harri Hilden tuli pian klo 21.20 paikalle ja klo 21.25 lähdin kotiin. Kävin saunalla ja 



tulin ylös klo 21.30. Klo 21.40-21.45 kävin alhaalla. Hyppäsin muuten tänään seivästä seiväsvauhdilla 215 cm ja 
korkeutta ilman vauhtia 115 cm. Luin illalla Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.05.

8. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 8.15. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.50. Luin engl. [eli käänsin Beatles-kirjaa] ja lopetin klo 
10.25. Lähdin ulos klo 10.35. Tulin ylös klo 10.55. Muuten tulin sisään klo 10.45. Luin Cottonia ja lopetin klo 12.55.
Lähdin heti alas, 13.30-13.45 olin pelaamassa pesäpalloa. Mukana oli myös Salmisen nuorempi veljeksistä, 
Markku. Kotona join kahvia ja tulin ylös klo 13.55. Klo 14 lähdin Rajalan Riston & kumpp. kanssa uimaan. Tulin 
kotiin klo 14.55. Tulin ylös. Tein huoneessani mm. sängyn paikan vaihdon ja muutin radion paikan n. 2 ½ m:n 
päähän mankasta. Yhdistin kovaääniset toisiinsa käämillä, jota löysin Matin laatikosta. Olin valmis klo 15.45. 
Lähdin alas klo 17.15. Hyppäsin seivästä ”Raikun” kanssa 260 cm ja klo 18 kävin kotona. Tulin kotiin klo 19.55. 
Olimme pelanneet pesäpalloa. Siellä kävi Paljakan Hannu [ja] Antti Johansson. Muuten Tuomaalat olivat tulleet 
meille ja muuten Alhaset asuvat Nastolassa (maanant. lähtien). Kävin saunalla ja tulin ylös klo 20.05. Lähdin alas 
klo 20.15. Tulin ylös klo 20.20. Klo 21.35 lähdin alas. Klo 21.45 kävin ylhäällä. Tulin sitten ylös klo 22.30. Kävin 
nukkumaan klo 23.05. Klo on nyt 22.55, kuuntelen radiota ja minulla on kauheasti ikävä Railia, ei häntä voi 
häkäisevän kauniiksi sanoa, mutta hän on sympaattinen. Ehkä 15-vuotias tai nuorempi. Yes, a very nice girl. Hän 
muuten asuu varmaan Seestaalla, koska sain häneltä terv. Maija-Leenalta (kai muistat rippikoululeirin). Annoin 
eilen Riston tehtäväksi (koska en itse muistanut) sanoa terv. Maija-Leenalle minulta. Raili kai lähti tänään, on kai 
Rajalan lapsien serkku. Ah… on niin ikävä.

9. päivä (torstai)
Klo 7 Kari-Matin herättämänä auk. radion
ja klo 8.25 nousin. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 8.45. Klo 8.50 lähdin alas,
koska minun täytyy lähteä saattamaan
Annea Nurmelle. Lähtee sieltä Tuijan
kanssa neuvolaan. Hänellä, ja muilla ensi
syksynä kouluun lähtevillä on tarkastus.
Pois tullessani näin Railin neuvolan edessä.
(Lisäys 28.6. 66 klo 22.53: Raililla oli
kahvitauko klo 9.00-9.15) Olin kotona klo
9.40. Luin engl. kieltä ja muuten klo 11.55
Raili kävi Margitin kanssa kaupassa. Lähdin
alas klo 12.10. Olin ulkona vähän aikaa.

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


Sitten söin ja tulin ylös klo 12.25. Lähdin ulos klo 12.40. Pesin tukkani saunalla ja tulin ylös klo 13.10. Lähdin alas 
klo 13.25. Lähdin Vakkerin läheiselle kannakselle. Tulin kotiin klo 14.15. Laitoin tarakan pyörääni ja klo 14.50-15.10
olin sisällä. Klo 15.10-15.20 vein Kari-Mattia pyörällä. Tulin ylös klo 15.25. Anne tuli Nurmelta, jonne oli mennyt 
neuvolasta. Klo 16.30 kuuntelin radiota ja klo 17.30 huomasin, että Raili oli kentällä. Klo 17.35-17.40 kävin 
alhaalla. Lähdin ulos klo 18. Klo 17.45-17.50 kävin muuten kahvilla. Ulkona kentällä oli myös Raili. Pelasimme 
pesäpalloa ja lepäsimme, myös
oli kauhean kuuma. Klo 20
kävin saunalla pesemässä itseni
sillä aikaa kun Raili ja Margit
kävivät Rajalassa. Sen jälk.
pelasimme taas. Oli myös
paljon muita. Hyppäsin
jälk.päin seivästä ”Antsan”
kanssa 260 cm. Raili lähti
Margitin kanssa. Tulin kotiin klo
21. Pesin taas itseni ja tulin ylös. Klo 21.15-21.40 olin alhaalla juomassa
kaakaota. Anne tuli huoneeseeni nukkumaan. Kävin nukkumaan klo
22.35. Klo 22.45 yritin tappaa yhtä itikkaa.

10. päivä
(perjantai)
Nousin klo 8.50
Annen kanssa. Tulin
ylös klo 9.10. Luin
engl. Lopetin klo
10.25. Lähdin alas
klo 11.10. Klo 11.25
lähdin ulos. Sitten
lähdin Hildenin
poikien ym. kanssa
Vakkeriin.  Minä ja
”Rape” emme uineet.
Risto Rajala tuli
myös pian sinne. Lähdin pian pois ”Rapen” kanssa.
Vein hänet kotiin ja tulin itsekin klo 13.15. Lähdin
ylös klo 13.20. Klo 13.40-13.50 olin syömässä. Klo
14.05 lähdin Kari-Matin kanssa parturiin, 14.45
lähdimme sieltä (Anne ajoi omall pyörällä) rantaan.
Kävimme entisessä sahan rannassa [Se pieni niemi
Karhusillalta luoteeseen]. Kari-Matti pulikoi. Tulimme
kotiin klo 15.50. Niinimäessä puhkesi meiltä kumi.
Keijo oli tullut. Klo 16.00-16.30 vein Kuivamaidolle tavaraa. Klo 16.45
tuli Raili kentälle. Lähdin ulos klo 17.05 ja olin sen jälk. vähän aikaa
pois. Siellä pelasimme pesäpalloa ja siinä se ilta menikin vanhan
sakin merkeissä. N. klo 20.30 kävin kotona pesulla. Hyppäsin sen
jälk. seivästä 260 cm, seiväsvauhdilla 210 cm, korkeutta 130 cm,
ilman vauhtia 110 cm. Tulin kotiin klo 21.30. Kävin tullessani saunalla
pesulla. Sitten söin lettuja. Tulin ylös klo 21.45. Tämä päivä ei ollut



oikein onnistunut mitä tulee minun ja Railin suhteisiin. Ei sen puoleen, en minä yritä mitenkään lähennelläkään, 
mutta muuten oli muissa keimeissä huono mäihä. Kävin nukkumaan klo 22.15

11. päivä (lauantai)

Nousin klo 8.40.
Alhaalla join kahvia ja
luin lehden. Tulin ylös
klo 9.10. Luin engl. ja
klo 10.40-11.00 vein
kävellen Kuivamaidon
konttoriin tavaraa. Tulin
ylös klo 11.10. Luin
engl. ja lopetin klo 11.40. Klo 11.50-12.05 kävin alhaalla. Klo 12.20
Raili pyysi minua uimaan Margitin kanssa. En voinut, koska minun
piti pian lähteä tavaroita viemään. Klo 12.40 lähdin viemään
kirkolle Laakson tilausta tavarapyörällä. Menin sen jälkeen suoraan
uimaan Vakkeriin kumipatjan kanssa. Raili ei voinut tietenkään
uida, koska hänellä ei ollut uimapukua. Pulikoin siellä muiden
joukossa mm. Masa, Jorkki, Risto Rajala & kumpp. Iiro kävi myös
siellä veneellä. (Lisäys 21.7.-66 klo 16.45-16.50: Uimassa ollessani
istuin sen jälk. laiturin kaiteella. Sitten pyysin Railia tuomaan
minulle huikat simapullosta, joka hänellä oli mukana. Join ja sitten
istuimme siinä kahdestaan. Myöh. siihen tuli myös Margit.) Kun
tulimme kolmistaan kotiin (Raili, Margit ja minä) klo oli 14.05. Sen
jälk. vein kaksi kertaa Helineille tavaraa ja kävin Rautniemen
yläkerrassa hakemassa Aili-tädille housut, ostoskassin ja
herätyskellon (Ovat siellä kortteerissa). Tulin kotiin ylös klo 15.15
juotuani kahvia. Sitten seurasi ankaraa väittelyä. Päätös, että minun
täytyyy lähteä Hesaan. Klo 16.45 kävin sanomassa Railille (oli
Margitin kanssa) hyvästit täksi illaksi. Klo 17 lähdimme. Lahdessa
tapasimme Tuomaalan Sakun [Sakari] ja Airin, Olimme Kilossa klo
19.15. Tuomaalat menivät Salmelaan. Illalla söimme, heitin tikkaa,
pelasimme sulkapalloa (”sulkkista”) ja n. klo 22.30-23.00 kävimme
(Kari ja minä) Tarvontiellä pyörillä. Menin ylös n. klo 23.10.
Kävin nukkumaan klo 23.55.

12. päivä (sunnuntai)
Klo 8.15 nousin. Klo 10.15 Kari ja Pera lähtivät Sadun ja Jorman (olivat menneet juuri
naimisiin, Satu odottaa) kanssa Keimolan moottoristadionin avajaiskilpailuihin. Lueskelin
päivällä ja klo 17 tulivat he pois Keimolasta. Klo 17.30 lähdimme. Olimme kotona klo
19.45. Tulin ylös haettuani avaimen Liisa Tukialta. Lähdin ulos klo 20.10. Kentällä oli
Veikko Paljakka, Tapperin poika, Raili, Margit ym. Pelasimme pesäpalloa. Tulin kotiin klo
21.30, koska Raili käskettiin pois (mummo). Pesin jalat saunalla ja tulin ylös klo 21.35.



Lähdin alas klo 21.40. Tulin ylös klo 22.10. Klo 22.30-23.55 luin
englantia. Kävin nukkumaan klo 00.00 eli 24.00.

13. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.40. 
Alhaalla join kahvia ja klo 10.05-10.30 vein Annen kanssa
tavaraa ruokalaan. Tulin ylös. Klo
10.35-10.45 olin
ulkona. Luin
englantia ja klo
11.30-11.55 vein
Salmiselle tavaraa
tavarapyörällä.
Pois tullessa
tapasin Railin
Niinimäen päällä.
Luin engl. ja klo
12.55 lopetin ja
menin alas. Söin
ja klo 13.20-13.30
olin ulkona.
Lähdin ulos
paikattuani
polkupyöräni
sisärenkaan. Hain
muuten kaupasta
uuden
ulkorenkaan
vanhan tilalle. Klo
13.50-14.05 olin
paikkaamassa
taas kumia.
Ulkona koko
ulkorenkaan
vaihto kusahti
koska ulkorengas
oli aavistuksen



liian suuri. Klo 14.30-14.40 vein Rajalan Laurin talon yläkertaaan mummolle töitä (vaatteita, joista hän saisi tehdä 
matonkuteita). Raili nukkuu siellä. Yläkerran eteisessä oli Railin 11.8/-64 tekemä piirros kukista. Tulin kotona ylös. 
Lähdin alas klo 15.20. Klo 15.25-16.20 hain Kari-Matin kanssa kävellen harjun poikki Annen pois (oli pyörällä). 
Vartuimme koululla (olivat vanhalla koululla klo 14-16). Kotona tulin ylös. Lähdin ulos klo 18. Siellä oli Veka, 
Tapperin ”Pertsa”, Margit ja Raili ym. Klo 19 kävin kotona laittamassa jalkapohjaani laastarin. Annoin myös 
Pertsalle ja Rapelle vettä. Pelasimme taas. Kentällä kävi myös Rajaloiden Ruotsin vieraiden eräs Seppo, 7-8 v. 
Könösen Risto oli myös välillä. Pertsa muuten oli jo lähtenyt n. klo 20. Tulin kotiin klo 21.30 käytyäni saunalla. 
Lähdin alas klo 21.30. Söin ja tulin ylös klo 21.50. Alhaalla ei ollut muita kuin äiti ja Aili-täti. Muut olivat Nurmen 
Paavon kanssa tekemässä tietä rannassa Kumialla. Eino Savutie oli myös siellä Renaultillaan (4L ?). Luin illalla vielä 
englantia ja kävin nukkumaan klo 23.05.

14. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.25. Alhaalla join
kahvia, tulin ylös klo 8.45. Klo
9.05-9.20 olin vihanneksia
kastelemassa. Luin englantia ja
lopetin klo 10.20. Klo 11 ja klo
11.40 kävin alhaalla. Klo 11.10
muuten Raili kävi kaupassa. Yritin
äänittää ääniä, mutta ei tullut
mitään. Klo 11.50 Raili kävi taas
kaupassa. Lähdin ulos klo 12.20.
Kastelin kukkia ym. ja tulin sisään.
Klo 13 söin ja tulin ylös klo 13.10.
Klo 13.05 lähtivät muuten Anne ja
Kari-Matti leikkikouluun kävellen.
Klo 13.10-13.25 olin saunalla
pesemässä tukkani. Sitten olin
ylhäällä kunnes klo 13.45-14.15
vein kävellen Virtasen yläkertaan
Jämsälle tavaraa. Sitten klo 14.20-14.40 Kääriäiselle Vilkalle.
Menin sitten Rajalaan. Sitten lähdin Rajalan pyörällä Riston
kanssa Vakkeriin (Risto mopolla). Uimme ja klo 15.45
lähdimme. Hain Annen ja Kari-Matin leikkikoulusta ja
tulimme kotiin klo 16.20. Vein sitten pyörän Rajalaan ja tulin
kotiin klo 16.25 vaikka Raili oli kentällä. Tulin ylös ja klo
16.30 alas. Tulin pian ylös ja sitten katselin kun Raili kävi
kävellen mäen päällä hiljaa (en tiennyt miksi, näytti kun hän olisi yrittänyt häikäistä minua
peilillä (olin makuuhuoneessa) [Yläkerran pohjoisen puoleinen huone]. Vähän enen klo 17.30
menin kentälle. Siellä oli Veka, Pertsa, Raili ym. Pian lähdimme uimaan, Veka, Rape, Margit,
Hellevi, Pia ja Raili. Veka ja Rape jäivät kävellessään jo alussa. Menimme sahan rannan
läheiselle kalliolle. Veka ja Rape eivät tulleet…. Lähdimme pois ja olimme kotona klo 19.
Matkalla rannasta tullut isä otti Hellevin ja Pian kyytiin. Join ulkona kahvia ja tulin ylös klo
19.10. Menin ulos n. 10 min kuluttua. Margit oli siellä. Pian tuli myös Raili, Veka, Rape ym.
Pelasimme ’Kuudesta kiinni’. Siinä Raili kysyi minulta! missä aioin viettää juhannuksen. Hän ei
haluaisi olla yksin (tärppäsi). Sanoin etten tiennyt vielä. Sen jälkeen hän sanoi minulle, että
miksi en ollut käynyt katsomassa häntä työmaalla hautuumaalla. Sinne saa tulla käymään klo 9
ja klo 14. Lupasin käydä joskus. (Lisäys 28.6.-66 klo 22.58: Illalla vein Railia ym. Kari Jeremejevin



pyörällä kyydissä. Railia vein Kuivamaidon tielle.) Klo 21.20 lähdin kotiin. Kävin saunalla ja kävin ylhäällä. Klo 
21.30-21.45 olin alhaalla katsomassa uutiset. Ylhäällä luin englantia. Kävin nukkumaan klo 23.05… klo 24 olin vielä
heräillä. [Oheisen Televisio-ohjelman olin teipannut päiväkirjaani]

15. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 8.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 8.50. Klo 8.55-9.00 kävin
alhaalla. Luin englantia ja lopetin klo
10.05. Klo 10.30 kävin alhaalla. Sitten
kuuntelin mankkaa ym. ja klo 11.40-11.50
olin ulkona ja klo 11.50-12.05 sisällä. Klo
12.15-12.25. olin alhaalla. Tulin sitten
ylös. Klo 12.40-13.10 vein kävellen Laaksolle tavaraa. Takaisin
tullessa juttelin Railin kanssa hautausmaalla. Siellä oli myös
Salmisen pojat ja Rönnebergin Ahti. Kotona söin ja tulin ylös
käymään klo 13.20. Sitten vein tavarapyörällä Helinille tavaraa.
Tulin käymään ylhäällä. Tulin käymään ylhäällä klo 13.45. Klo
13.50 lähdin viemään Railille
limonaadipulloa, jonka olin
luvannut tuoda hänelle
päivällä. Pääsin Niinimäen alla
isän kyytiin. Sileniuksen luona
jäin pois. Annoin hänelle
punaisen  veriappelsiini-
Palman ilmaiseksi. Siellä oli
myös Railin veljen hauta, oli
hukkunut 2-vuotiaana jokeen. Sain kuulla, että Raili oli käynyt
rippikoululeirin talvella koulun kanssa. Klo 14.00-14.15 oli heillä
kahvitauko. Klo 14.20 lähdin kotiin, jossa olin klo 14.25. Laitoin
sitten kuvan seinälleni The Swinging Blue Jeans yhtyeestä 
Rolling Stonesien päälle. Beatles-kuva on edelleen
([laitoin]17.3.-64). Lähdin hakemaan Annea ja Kari-Mattia klo
15.40. Tulimme kotiin klo 16.15. Klo 16.20-16.30 olin saunalla.
Klo 16.40-16.45 kävin alhaalla. Klo 17.30 lähtivät muut rantaan

https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Swinging_Blue_Jeans


Hildenin poikien kanssa. Klo 17.50 tuli Raili pihaan. (Lisäys 27.8.-66 klo 18.55: Kevyen
musiikin toivekonsertissa tuli viimeisenä levynä vähän ennen klo 18 Tom Jonesin
”Never give away a love”. Minulla on tämä äänitetty, mutta olin äänittänyt sen jo aikaisemmin. Kun juttelin Railin 
kanssa sitä ennen tuli radiosta Beatlesien ”If I fell”. Oli jo ennestään äänitetty.) [Lehtileikkeen olin  teipannut Etelä-
Suomen Sanomista] Käskin häntä sisään, mutta hän ei uskaltanut. Klo 18 lähdin hänen kanssaan rantaan. Siellä oli
Pia, Margit ja pian tuli Laitisen Tuula. En uinut Railin kanssa. Lähdimme pois n. klo 19. Klo 19.10 tulin kotiin. Silloin
tuli juuri Alhasen Keijo meille. Sanoin, ettei meillä ollut ketään kotona, mutta hän tuli sisään. Klo 19.30 lähdin alas 
ja klo 19.35 ulos. Olin Railin ja Margitin kanssa kentällä ja sitten eksytimme Könösen Riston. Sitten katsoimme 
kun Louise ja Pia Rajala saattoivat Görania, joka lähti sotaväkeen Lappeenrantaan. Sitten kävelimme varikon luo, 
jossa Raililla ja Margitilla oli ollut maja (kuoppa) vuosia sitten. Pois tultuamme pelasimme pari erää (Kuudesta 
kiinni). Tulin kotiin klo 21.20. tulin ylös klo 21.40. Kävin nukkumaan klo 22.55. Muuten alhaalla n. klo 21.35 
syödessäni – kun sanoin ettei minulla ole nälkä – äiti sanoi, että eihän sitä lemmestä elä. On kai saanut tietää 
isältä (Näki kun kävin tänään hautuumaalla n. klo 14).

16. päivä (torstai)
Nousin klo 8.20. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 8.45. Luin
engl. ja lopetin klo 9.30. Klo 9.35-
9.40 kävin alhaalla. Tein sitten Top
Twenty listani ja lopetin sen teon
klo 11.20 (Olin valmis). Lähdin alas
klo 11.40. Tulin ylös klo 11.50. Klo
11.55 lähdin alas. Tulin ylös klo
12.05. Lähdin alas klo 12.20. Klo
12.30-12.50 vein Ruolan taloihin
Savolaiselle, Vuoriselle ja
Koskelalle tavaraa. Näin Iiron
töissä siellä. Lähdin alas klo 13.05.
Söin ja tulin ylös klo 13.15.
Mietinpä tässä juuri lähteäkö
hautuumaalle Railia katsoman,
koska Margit taitaa olla siellä. Näin hänen tulevan Railin
kanssa klo 11.10 ruokatunnilta pyörällä ja menevän klo
11.50 takaisin. Klo 13.25 lähdin alas.
Klo 13.55 lähdin sitten Railia
katsomaan. Juttelimme. Klo 14.20
lähdin pois. Ostin jäätelöä
(tiikeritötterö 60 p). Kävelin pitkin
harjua ja klo 15.05-15.30 makasin ent.
vesitornin takana, sitten ostin
Vanhasen kaupasta King-Colan (36 p) [Ohessa kuitti].
Klo 16 pääsivät Anne ja Kari-Matti leikkikoulusta, klo 16.20 olimme kotona. Klo 16.35 tulin sisään kasteltuani 
vihannesmaan. Klo 17 näin, että Raili & kumpp. olivat mäen päällä. Odottivat minua uimaan. Lähdin. Mukana oli 
myös Seppo. Uin Railin kanssa melkein yhteen niemeen, mutta käännyimme joskus puolenvälin jälk. takaisin. 
Olimme kotona klo 18.30. Muut olivat juuri rantaan lähdössä. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.40. N. klo 19.15 
lähdin ulos. Kentällä hyppäsin seivästä 245 cm (En yritt. korkeammalta). Alpo hyppäsi 240 cm. Sitten klo 20.10 
lähdin kävelemään Railin ja Margitin kanssa, jotka olivat tulleet paikalle. Kävelimme aseman luo, jolloin Margit 
lähti kotiin. Tunnelma pingottui… Kävelin Railin kanssa. Kävelimme Pulverin portille saakka. Sitten käännyimme 

https://www.youtube.com/watch?v=FcOTExcE2dM
https://www.youtube.com/watch?v=vRpE6WMNoyU
https://www.youtube.com/watch?v=vRpE6WMNoyU
https://www.youtube.com/watch?v=vRpE6WMNoyU
https://www.youtube.com/watch?v=vRpE6WMNoyU


takaisin. Poikkesimme sitten metsään, jossa istuimme. Klo 20.25-20.50 juttelimme (En käynyt näin ensimmäisellä 
kerralla Railiin käsiksi). Tulin kotiin klo 21. Pesin saunalla itseni ja klo 21.05 kävin ylhäällä. Klo 21.05-21.15 olin 
alhaalla. Lähdin alas klo 21.30 uutisia katsomaan [Lähetysaika oli muuttunut]. Tulin ylös klo 21.50. Luin engl. klo 
23.40 saakka, jolloin kävin nukkumaan. (Lisäys 21.7.1966 klo 8.15: Raili sanoi hautuumaalla kirjoittaneensa minulle
kirjeen, mutta sanoi, että se oli mennyt pilalle. Kysyin mitä siinä oli ollut. Raili sanoi, että kaikenlaista hassua. 
Perjantaina hän myös kertoi, että hänellä oli ainekirjoituksessa 5.)

Kartassa (1964) mainittu vanha vesitorni on kirkosta n. 500 m lounaaseen. Vakkerin uimaranta muistaakseni 
Rauhaniemen lähellä.

17. päivä (perjantai)

Nousin klo 9. Alhaalla join kahvia ja klo 9.15-
9.25 olin kellarissa tyhjentämässä
perunakaukaloa vanhoista perunoista, kun
Luste toi perunoita. Tulin ylös klo 9.30. Klo 9.40
lähdin alas. Klo 9.45-10.05 hain Ruolan uudelta
kerrostaloalueelta laput



[kauppatavaratilaukset] ja tulin sitten ylös. Luin englantia ja klo 11.00-11.15 vein Koskelalle tavaraa. Tulin ylös klo 
11.25 luettuani lehden.. Klo 12.05-12.20 olin alhaalla kahvilla. Luin engl. ja lopetin klo 12.50 tehtyäni jo 
huomisenkin ohjelman [Minulla oli kai joku sivumäärätavoite/päivä]. Lähdin saunalle klo 12.55. Tulin sisään klo 
13.15. Lähdin hautuumaalle klo 13.50 mentyäni alas klo 13.30. Juttelimme ja sain tietää, että Raili on tänä iltana 
kotonaan. Lähdin klo 14.20. Olin kotona klo 14.25. Klo 14.55-15.05 olin siivoamassa Aili-tädin kanssa. Klo 15.45 
lähdin vanhalle koululle Annea ja Kari-Mattia hakemaan. Tulimme kotiin klo 16.20. Menin ylös. Klo 16.50 lähdin 
alas. Tulin ylös klo 17.25. Lähdin alas klo 17.40. Klo 17.55-18.50 olin Alpon kanssa seiväspaikalla. Hyppäsimme 
molemmat 230 cm. Alpo korkeutta 120 cm (En hypännyt selkää säästääkseni). Kävin saunalla ja tulin ylös klo 19 
käymään. Menin sitten kahville. Tulin ylös klo 19.15. Luin englantia ja klo 21.20 lopetin tehtyäni ja sunnuntainkin 
tehtäväni. Lähdin ulos klo 21.30. Kävellen kävin siellä paikassa, missä olin istunut Railin kanssa (metsässä Vilkan 
tapulitarhan takana). Hyppäsin sieltä tultuani seivästä 240 cm ja tulin kotiin klo 22. Pesin itseni saunalla ja tulin 
ylös klo 22.15. Lähdin alas klo 22.15. Tulin ylös klo 22.50 ja kävin nukkumaan klo 23.05 (Olin hereillä vielä klo 
1.00).

18. päivä (lauantai)

Heräsin klo 8.10 ja nousin klo 8.20.
Lähdin alas klo 8.30. Tulin ylös klo
8.45 juotuani kahvia. Lähdin alas klo
9.30. Klo 9.40-10.00 hain lappuja
Ruolalta. Juttelin pois tullessa Risto
Rajalan kanssa. Sitten siivosin saunan luiskaa ja kun kerran isä käski viedä Matin tavaroita kaatopaikalle ja Matti 
vain pelleili, löin häntä hiljaa (alkoi itkeä tekoitkuaan armottomasti). Tulin sisään sitten klo 10.45. Lähdin ulos klo 
11. Klo 11.25-11.35 kävin sisällä. Sitten pilkoin puita ja klo 12.00-12.20 kävin ylhäällä. Klo 12.20 näin Railin 
menevän Lahteen Margitin kanssa katsomaan jotain Railin parasta tyttöystävää. Tein töitä ja tulin sisään ylös klo 
12.50. Lähdin alas klo 13.20. Pian lähdin Annen kanssa saattamaan häntä leikkikouluun klo 13.25. Saatoin hänet 
tien yli ja tulin kotiin klo 13.35. Kastelin pihamaata ja välillä klo 14 laitoin saunan lämpiämään. Tulin ylös klo 14.55.
Lähdin saunalle klo 15.35. Tulin sisään klo 15.45. Join kahvia ja sain äidiltä Tapion-päivä lahjan (suklaalevyn). Tulin 
ylös klo 15.55. Kuuntelin Kaleidoskooppia ja klo 16.25 Raili ja Margit, jotka olivat uimaan menossa, pyysivät 
minua mukaan, en voinut kuitenkaan lähteä (Ei tehnyt oikein mieli). Klo 18.00-18.20 olin saunassa. Lähdin alas klo
18.55 ja tulin ylös klo 19.05. Vartun tässä koska Raili tulisi näkyviin (ei ole kuulunut myöskään). Toivottavasti hän 
vielä rakastaa minua [Voi Pekka-parka]. Klo 19.35 hän ilmestyi kentälle. Juttelimme (Anne ja Matti kävivät paikalla 
pyörillä yöpukusillaan). (Lisäys 23.7.-66 klo 8.55-9.00: Jutellessamme kentällä 20 maissa kuulin, että Raili oli kerran
pyörtynyt hammaslääkärissä. Lahdessa käydessään Margit oli ostanut samanlaisia tavaroita kuin mitä Raililla oli, 
mm. kaulassa roikkuvan ristin).  Klo 20.35 minun täytyi lähteä, koska äiti ja isä lähtevät Salmisen Inton [poliisi] 50-
v. päiville. Raili lähti saunaan. Hän ei enää taida tulla ulos tänä iltana (Mummo taitaa pitää huolen siitä). Klo 20.45 
äiti ja isä lähtivät Salmiselle  ( 44154). Ylhäältä lähdin alas klo 21.30. Tulin ylös klo 21.40, koska huomasin, että 
Raili ja Margit hiippailivat metsässä. Klo 21.45-22.00 olin heidän kanssaan. He olivat karanneet mummolta. Sitten 



kuuntelin levyjä ja odotin Railia saapuvaksi, koska Margit oli sanonut, että he tulevat vielä varmasti. Klo 23.20 
lopetin levyjen soittamisen ja klo 23.30 riisuuduin ja kävin nukkumaan, jätin parvekkeen oven kuitenkin auki. Klo 
23.40 suljin oven ja aukaisin ikkunan. Klo 1 äiti ja isä tulivat. Klo 3 olin vielä horrostilassa ja klo 3.30-3.35 istuin 
sängyssä. Itikat söivät.

19. päivä (sunnuntai)



Raili käy tänään kotonaan. Nousin muuten klo 9.40.
Lähdin alas klo 9.50. Join kahvia ja tulin ylös klo 10.
Luin lehden ja klo 10.20-10.25 kävin alhaalla. Silloin
Nurmet soittivat meille. Äiti oli Rajalassa käymässä.
Lähdemme Nurmien kanssa tänään rantaan. En ole
siellä vielä käynytkään tänä vuonna paitsi kerran
pyörillä Ritvan kanssa. Oli tulvat emmekä päässeet
perille. Klo 10.45 lähdimme rantaan. Matti oli
mennyt pyörällä. Siellä oli Ritva ja Kati (Olivat olleet
yön). Haimme muuten Nurmet matkalla. Uin ja klo
11.50 lähdin kävellen kotiin [matkaa 5 km]. Matkalla
näin ’Herran’ ja Könösen Riston, Olin kotona klo
12.55. Tulin huoneeni ikkunasta sisään. Klo 13 lähdin
alas. Hain Spriten ja Fantan jäähdyttämöstä ja tulin
ylös klo 13.10. Lähdin alas mankan kanssa.
Nauhoitin alhaalla TV:stä Elviksen parhaita
[Viritysmusiikista] ja tulin ylös klo 13.35. Klo 13.55-
14.05 kävin alhaalla. Lähdin sitten alas klo 15.25. Tulin ylös klo 15.50. Klo 16.20-16.45 olin alhaalla. Join mm. 
kahvia. Matti tuli klo 16.45 rannasta. Klo 17.20 äiti, isä ja Anne tulivat rannasta. Menin silloin alas ja klo 17.30 ylös.
Klo 18 näin, että Raili oli tullut kentälle. Lähdin sinne. Anne oli siellä pyörällänsä. Hän seurasi meitä vähän matkaa 
ja jutteli mm. ”Kyll’ mä tiedän, että te sitten pussaatte.” ja ”Meinaatteks’ te mennä naimisiin?” Kävelimme 
Pulveritehtaalle ja nojasimme vähän aikaa sen aitaan. Pois tullessa kävelin vähän aikaa metsän pimennossa Railin 
kanssa käteni hänen olkapäillään (vasen käteni). Klo 18.50 erosimme (Muuten Hellevi tuli kävellen vastaan). 
Lupasimme tavata klo 20. Pesin saunalla jalkani ym. ja tulin ylös klo 18.55. Luin vähän englantia. Klo 19.30 Raili, 
Margit ja Hellevi menivät kirkolle jäätelöä ostamaan. Lähdin las klo 19.50. Klo 20 tulin ylös ja klo 20.05 lähdin 
kentälle. Hyppäsin siellä seivästä 245 cm ja sitten pelasimme pesäpalloa. Mukana Raili, Margit, Hellevi ja minä ja 
toisella puolella Matti ja Jorma (Pistivät minua halvalla ; muistan kyllä tämän, ainakin Matin kohdalla). Oli siinä 
tilanteessa vähän noloa kun lisäksi Jorkke yllytti Könösen Ristoa huutamaan hävyttömyyksiä, mm.: ”Termosen 
Pekka salvataan tänään.” Teki mieli lyödä Jorkkea. Jorma ja Matti ilkkuivat myös. En tiedä miten Raili reagoi tähän, 
mutta jos kysyy selitän oman todellisen laidan häpeämättä. Koskahan muuten uskallan suudella Railia ; ei oikein 
uskalla kun on niin valoisaa ja mummo käskee Railin olla kotona klo 21 (Siihen aikaan he tänäänkin taas lähtivät). 
Kävin saunalla ja tulin ylös klo 21.05. Lähdin alas klo 21.20. Join kahvia ja tulin ylös klo 21.55. Luin illalla englantia 
ja kävin nukkumaan klo 22.50.

20. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.10. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös
klo 8.35. Luin aamulla
englannin kieltä ja klo
9.35 olin tehnyt valmiiksi
tämän päivän osan. Klo 9.45-10.05 vein Ruolalle
erääseen paikkaan tavaraa ja hain laput 4:stä
paikasta. Luin lehden ja tulin ylös klo 10.15. Kuuntelin
radiota ja klo 11.35 lähdin alas. Tulin ylös klo 11.45.
Lähdin ulos klo 12. Kastelin pihamaata ja tulin ylös
klo 12.30. Luin tänään tullutta Cottonia ja lopetin klo
13.10 ja lähdin alas. Alhaalla söin ja klo 13.30-13.50
olin kastelemassa kasveja. Klo 13.55 lähdin



hautausmaalle. Niinimäessä oli
mäkeen juuttunut eräs
ulkomaalainen Citroen. Siinä oli kova
ruuhka, koska valtatie, meidän
kohdalta Varjolankankaalle oli
suljettu päällystystöiden vuoksi.
Juttelin Railin kanssa ja klo 14.20
lähdin uimaan. Siellä oli myös Margit
& kumpp. Näin myös Vekan.
Vakkerista olin ottanut Masan
pyörän, jolla olin tullut kannakselle.
Matti kävi kuitenkin hakemassa sen
pois. Klo 15 lähdin kävellen kotiin.
Loppumatkan kävelin Halosen
Hannun kanssa, joka meni Lahteen
kursseille (oli saanut saksasta ja
ruotsista ehdot). Olin kotona klo
15.30. Menin ylös. Klo 16.15 Raili tuli
töistä. Luin englantia. Odottelin
vähän Railia uimaan, mutta näytti
siltä kuin Risto Rajala olisi keljuillut
hänelle ja Margitille. Ei varmaan
totta. Saas nähdä sitten. Klo 17.55
muut lähtivät rantaan. Lähdin alas
klo 18. Hain Spriteä jäähdyttämöstä
ja vein sinne lötkön suklaani
jäykistymään. Klo 18.30 hain suklaani
ja jatkoin Cottonin lukemista. Klo 19 kävin alhaalla. En ole nähnyt muuten Railia pitkään
aikaan. On kai uimassa. Tänään oli muuten Mikkelissä lämpöasteita 32 °C ja Ivalossakin 31
°C. Muuten tietä päällystetään parhaillaan. Muuten minua pelottaa taas. Pitääkö Raili
minusta? Hän ei ollut oikein hyvällä päällä tänään päivällä. Lähdin ulos klo 19.30. Kävelin
ensin Pulverille saakka ja kotimatkalla Jorkke ja Masa tulivat vastaan. Pääsin Jokisen
kohdalle kun Risto Rajala tuli paikalle. Menin hänen moponsa kyydissä Pulverille käymään.
Harri Hilden tuli myös. Tulin kotiin klo 20 (Risto toi). Muut olivat silloin jo tuleet rannasta. Tulin ylös. Railia ei ole 
vain näkynyt (Eikö tule ulos omasta tahdostaan, vain onko tämä mummon syytä). Who knows. Yes, Raili knows. I 
must ask her if she knows… well, of course she knows the matter. Klo 20.15 maissa tapahtui kolari läheisessä 
lautatarhassa. Siellä kuorma-auto ajoi traktorin päälle (Ei henkilövahinkoja). Hyppäsin sen jälk. seivästä 260 cm. 
Paikalla oli silloin Raili, Margit ja Seppo. Pelasimme sitten. Klo 21.10 lähdin kotiin. En kyllä oikein ymmärrä mikä 
ihme Railissa on vinossa? ???? Join kahvia ja tulin ylös klo 21.20. Lähdin alas klo 21.30. Tulin ylös klo 21.50.            
Nyt mua vituttaa ankarasti. Sain juuri tietää, että minun täytyy lähteä juhannukseksi pois kotoa. Ei
sen puoleen, Raili kyllä lupasi lähteä Helsinkiin jos en saa jäädä, mutta kuitenkin. Isä kyllä voi 
ymmärtää, mutta kun vihjasin äidille, hän sanoi, ettei tule kysymykseenkään. EI TÄMÄ ASIA 
TÄHÄN JÄÄ. VOI HELVETTI! Kyllä osaa ihmisen lasta vituttaa. Ja jos vielä saan huomenna tietää, 
että Raili rakastaa minua tulisesti, niin… KYLLÄ siitä meillä kotona jupakka nousee kotiin 
jäämisestäni. Olisimme lähteneet Salajärvelle veneellä. Voi mikä yö se olisi ollut. Raili oli jo 
pyytänyt valmiiksi veneen lainaksi. Klo 21.53. N. klo 22 itkin katkerasti, kun ajattelen Railia, itkin 
ensimmäisen kerran tytön vuoksi. RAUHOITUIN KYLLÄ VIELÄ ILLALLA, MUTTA…



[Lopetin kissankokoisilla kirjaimilla kirjoittamisen] Niin, koitan olla kiltti perjantainakin, eli juhannusaattoon asti, 
mutta sitten alkaa kaikkien aikojen murjotus [Siinä olen edelleen hyvä]. Klo on 23.03, luin juuri tänään tulleen 
Cottonin loppuun ja kuuntelin levyjä mankasta. Kuuntelin niitä klo 23.25 saakka, jolloin kävin nukkumaan.
(Lisäys 6.8.-66 n. klo 22.30: Klo 22 käydessäni tänään hautausmaalla katselin hautakiviä. Lisäykset tulevat ajalle 
15.-21.6.-66. 15.6. Istuimme Pyykön hautakiven reunalla. Silloin kävi hra Leppänen (puutarhuri) siellä ja kysyi 
minulta: ”Etsiikös Matti töitä?” Sanoin että ”Pekka”. Se siitä. 16.6. Raili istui Peltolan hautakiven päällä lähellä edell.
paikkaa ja minä nojasin hautakiven vieressä olevaan koivuun. 17.6. Istuimme Rautamon (tai Lehtorannan) 
hautakiven reunalla kirkolle päin edell. paikasta. 20.6. Nojasimme Aholan hautakiven vesialtaan lähellä, ei 
kaukana edell. paikasta. 21.6. Kohtalokas päivä. Menin ensin aivan hautuumaan kirkonpuolimmaiseen nurkkaan. 
Sieltä kävelin Railin ym. perässä suunnilleen Lahtisen kohdalla olevalle paikalle jne.)

21. päivä (tiistai)

Nousin jo klo 7.50 ja lähdin alas klo 8.05. join kahvia ja tulin ylös Kari-
Matin kanssa klo 8.20. Luin englantia. Lopetin klo 10. Klo 10.20 menin
kaupaan pihaan. Juttelin Rajalan Riston kanssa ja klo 10.35-10.50 kävin
Ruolalla. Näin siellä Iiron. Tulin ylös ja niin… ei se Raili taida enää
välittää minusta tai sitten… ? ? ? ? Täytyypä tänään päivällä kysyä. Klo
12.05 lähdin alas ja klo 13.00-13.15 vein Ollikaiselle tavaraa. Söin ja tulin
ylös klo 13.25. Luin englantia ja lähdin hautuumallle klo 13.50. Siellä oli
Railin kanssa Margit ja Teija. Kävelin minä heidän seurassaan ja olin n. 5
min vielä paikalla kun Margit ja Teija olivat lähteneet. Kyselin Raililta
kaikenlaista, esim. Oletko sä suuttunut minuun. Vastasi: EN TIEDÄ ja kun
myöh. kysyin samaa toisen kerran, tuli vastaus MITEN SEN NYT OTTAA.
Ja kun sanoin, että taidan tästä lähteä juhannukseksi Turkuun, Raili sanoi MITÄS SE MULLE KUULUU. Ja kun lähdin
kotiin klo 15.05 sanoin hei, ei vastausta kuulunut, huusin hiljakseen RAILI. Vastaus HEI. Ei nyt niin paljon vituta 
kuin eilen illalla, sillä minkäs sille voi. On vain koetettava unohtaa koko rakkausseikkailu. Vahinko vain ettei 
saaanut edes suukkoa, valokuvaa, ääntä mankalle tai muuta sellaista. Elätän kyllä toivoa vielä vähän (pikkuriikkisen).
Muuten kun kysyin Raililta lähdetkö tänään uimaan, hän sanoi EI HUVITA. Liekö tyttö löytänyt mukavamman 
pojan tai joku on laittanut sitten minusta ilkeän juorun liikkeelle tai sitten hän on yksinkertaisesti huomannut, että
ei pidä minusta enää. Ei tämä suhteiden katkeaminen muuten vituttaisikaan, mutta kun nyt ihmiset alkavat 
vittuilla, että onkos se tyttö jättänyt Pekan t.m.s. Olin alhaalla klo 16.10-16.40 pienen vitutuksen keralla, joka 
toivottavasti pian menee ohi. Täytyypä kysyä Margitilta Railin muuttumisen syytä, jos hän tietäisi. Kun vain ei olisi 
suuttunut siitä käytöksestäni sunnuntai-iltana. Klo on nyt 17.10 ja vitutus on melk. kokonaan kadonnut. Mutta 
jättääkseni muistoja Railista itselleni mainitsen tässä, että hän piti valsseista ja tangoista (Eino Grön: Valkovuokot) 
ja lisäksi hän on asunut Helsingissä. Muuttanut Seestaalle n. 2 v. sitten. Jäänyt luokalleen 4:llä luokalla. Pääsi nyt 
viidennelle. Try to forget the whole thing. Lähdin alas klo 18.35 luettuani englantia. Join kahvia ja tulin ylös klo 
18.45. Lähdin alas klo 19.25. Kastelin pihamaata ja klo 19.50 Raili meni tietä pitkin Margitin kanssa, ei 
katsonutkaan tänne päin. Luin englantia ja muuten klo 20.45-21.00 näin Railin olevan Margitin kanssa kentällä. 

https://www.youtube.com/watch?v=6clo8BdvhDg


TASAN VIIKON SE KESTI. SE RAILIN JUTTU. Lopetin englannin lukemisen klo 21.15. kun olin päässyt niin 
pitkälle, että seuraavan kerran täytyy ”kaivaa” kirja esille vasta 26 päivänä eli ensi sunnuntaina. Lähdin alas klo 
21.20. Söin vähän ja klo 21.25-21.50 olin ulkona. Sitten katsoin uutiset ja tulin ylös klo 21.45. Kävin nukkumaan 
klo 22.05 radiota kuitenkin kuunnellen. Suljin sen klo 22.15

22. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8 ja lähdin alas klo 8.10. Join
kahvia ja tulin ylös klo 8.30. Klo 8.45 hain
lehden laatikosta ja sitten luin sen ylhäällä.
Vein sen alas klo 8.55. Luin englantia kunnes
klo 9.55-10.15 vein Ruolalle tavaraa. Näin
siellä Jari Halosen ja Iiro Mahkosen. Luin
taas englantia ja lähdin alas klo 11.40.
Lähdin ulos välittömästi. Kastelin paikkoja ja
tulin sisään klo 12.05 kun alkoi sataa.
Ajattelinpa töissä yhtä asiaa, niin mitäpä sitä
turhaan mennä kysymään Margitilta ym.
syytä t. syitä Railin tympääntymiseen.
Muuten kun klo 10 näin Rajalan mummon
tienhaarassa Sepon ja erään naisen
seurassa, sanoin päivää, mummo tuijotti
minua kuin hullua ja juuri ja juuri sanoi
’Päivää’. Se siitä. Klo on 12.15. Klo 12.40-
12.45 kävin alhaalla. Lähdin taas alas klo
12.55. Siellä luin lehtiä ja söin tullen ylös klo 13.40. Äiti ja isä
kieltivät taas minua lähtemään töihin läheiselle
omakotirakennustyömaalle. Kieltäydyin. Klo 14 nurkilla äiti oli täällä
10 min ja puhui työhön menostani. Lupasi hankkia minulle töitä.
Tahdoin tai en. Lähdin alas klo 16.15. Tulin ylös klo 16.25. Kuuntelin
radiota ja klo 18.00-18.05 olin kahvilla. Lähdin alas klo 19. Tulin ylös
klo 19.30. Lähdin ulos klo 20. Tein yhden vastan ja kun istuin Annen
kanssa, näin Railin tulevan Margitin kanssa kirkolta ja menevän
valtatietä pitkin klo 20.35, tulin sitten ylös. Kuuntelin radiota ja klo 21.00-21.40
äänitin äidin pyynnöstä Cox-jännityskuunnelman I jakson. Klo 21.45-22.05 olin
saunassa. Klo 22.05-22.10 kävin alhaalla. Sitten äiti kuunteli Cox-kuunnelman
[”Seikkailija Paul Coxin roolissa on Joel Rinne ja muissakin rooleissa on monista
tuon ajan kuunnelmista ja elokuvista tuttuja näyttelijöitä: mm. Leo Riuttu,
Kaarlo Halttunen, Heidi Krohn, Keijo Komppa, Rauha Rentola, Ismo Kallio ja
Heikki Savolainen. .”] Se loppui klo 23. Kävin nukkumaan klo 23.05.

23. päivä (torstai)
Nousin klo 8.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.50. Kuuntelin radiota ja
klo 10.20-10.40 kävin Ruolalla. Näin siellä Jarskan [Jari Halonen] ja juttelin Iiron
kanssa. Tulin ylös ja lähdin alas klo11. Klo 11.15 lähdin tien reunaan odottamaan
autoa, sillä lähdin Lahteen. Klo 11.40 vasta kotkalainen tuli. Kävin ensin
tilitoimisto Merkurissa Vapaudenkadulla. Sitten Kemikaliossa Starckia vastapäätä
ostamassa hyttysöljyä, ja sitten Napissa ja nauhassa ostamasa Suomiselle
vetoketjun. Sitten kävin valokuvausliike Halmeessa ostamassa värifilmin. Klo



12.35 nousin pysäkillä Viljaseen. Satoi rankasti
Villähteelle saakka. Olin kotona klo 12.50. Klo 13.20-
13.30 olin syömässä. Klo 15.45-16.10 vein tavaraa
Hämäläiselle entiseen Oskari & Esteri & Lasse
Nurmen taloon. Kuuntelin sitten radiota ja lähdin
alas klo 18.10. Lähdin ulos klo 18.15. Olin Peltosen
pihassa Erkin (alkoi vähän yli 3 viikon loma tänään) ja
Heinosen Eskon kanssa. Klo 19 näin Railin ja
Margitin tulevan kentälle. Klo 19.10 menin sinne.
Raili lähti n. 15 [min] kuluttua. Sitten Margit katseli
kun hyppäsin korkeutta 130 cm ja seivästä 230 cm.
Klo 19.40 menin Peltoselle. Siellä oli keittiössä Marjatta, Erkki, Esko
Heinonen, Sari ja Jarmo (”Jysky”). Alpo nukkui. Hänellä ja Erkillä alkoi
tänään loma ja he lähtevät huomenna Rautalammille. Join myös siellä 2
kuppia kahvia kuunnellessamme levyjä. Tulin kotiin klo 20.30. Siellä äiti
kysyi missä olin ollut. Sanoi, että ulkona. Matti väläytti väliin: ”Railin
kanssa kävelemässä.” Vastasin: ”Enhän ollut.” niin kuin en ollutkaan. Äiti
jatkoi: ”Eihän Pekka lapsien kanssa kävele. Nehän on vasta 13-14-
vuotiaita ja Pekka melkein 17.” Raili on kyllä vanhempi (n. 15 v.), koska
päässyt jo viime kevättalvella ripille. - Tein uutta nauhaluetteloa ja lähdin
alas klo 21.30. Tulin ylös klo 22.20. Kävin nukkumaan klo 24.00. Muuten
jo klo 23.15 olin sammuttaut valot, mutta kuuntelin ohjelman
”Seurassanne Ilkka Kortesniemi”

24. päivä (perjantai, juhannusaatto)
Nousin klo 8.10. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 8.30. Muuten tulipa tässä mieleeni
muutamia asioita: Annen ja Kari-Matin (ei
käynyt I päivänä eikä viime lauantaina) käymä
leikkikoulu loppui eilen. Tämän viikon alausta
lähtien koulu muuten oli klo 10.12 (ennen 14-
16) ja Railista vielä yksi asia. Hän tapasi aina
sanoa ”Mitäs pienistä” esim. kun ensimmäisen
kerran kävin katsomassa hautuumaalla tuli
Leppäsen herra käymään siellä ym. Se siitä.
Klo 8.35-8.55 olin alhaalla lukemassa lehden.
Tein mankkaluetteloa ja klo 10.10-10.20 kävin
Ruolalla. Siellä muuten ei ole töitä lauantaina.
En saanut yhtään lappua [tilausta]. Klo 10.35-
10.40 vein tyhjiä pulloja kellariin. Lähdin alas
klo 11.35. Klo 11.30 näin muuten Railin käyvän
kaupassa. Matti vei hänet tavarapyörällä
Rajalaan. Klo 12 tulin ylös. Klo 12.10-12.15 olin
ulkona. Sitten luin ylhäällä Suurta Tietokirjaa ja
n. klo 12.50-13.00 olin alhaalla ja sitten lähdin
viemään Kuivamaidolle tavaraa tavarapyörällä,
koska isä lähti hakemaan Annen kanssa
kermaa Villähteeltä. Kaupan pihassa näin



Railin ja Margitin
tulevan kauppaan.
Raili sentään sanoi
”Terve”. Klo 13.40-
13.50 vein Laitilalle
Ruolalle kermaa ja
piimää. Sitten klo 13.50-14.10 vein Helinille ja Suomiselle tavaraa radan taakse. Tulin sitten ylös. Lähdemme 
tänään Kustaviin Tepun huvilalle. Se on Turusta vielä eteenpäin meren saaristossa. Klo on nyt 15.13. Klo 15.38 
lähdimme Kustaviin Tepun huvilalle. Olimme läheisellä lossilla tasan klo 20 kuten lupasimme. Tepu ja Olavi-setä 
olivat vastassa. Tepu vei Matin, Annen ja minut moottoriveneellä paikalle (Arkhimedes 20 hv). Sitten hän haki 
Olavi-sedän, äidin ja isän paikalta, jonne he jättivät auton. Siellä oli saaressa
Termonen Teuvo perh., Salmela Olavi ja Maire ja Jorma ja Satu Salmela sekä
Termonen Pentti perh. Illalla soutelimme, katselimme kokkoja , söimme makkaraa
ym. Kävin nukkumaan klo 00.40 lauantaina. Meillä oli uusi Sopu-teltta, jonne äiti
ja isä tulivat klo 00.50.

25. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.30, mutta Matti oli noussut kalaan jo klo 2.45. Aamuyöstä satoi.
Siinähän se päivä onkiessa ym. Klo 12.30 ja klo 15.30 muuten hiihdin vesisuksilla [Vauhdikas kuva ohessaI]. Illalla 
kävin nukkumaan klo 23. Anne tuli klo 23.15 ja Matti klo 23.30, äiti ja isä klo 1.

Kustavi
Pentti Termonen
(vas.) ja 
Teuvo Termonen



                                                  Vas. Anne Termonen, Juha Termonen, Timo Termonen, Pentti ja Teuvo

Vas. Matti, Pentti, Timo, Aino, Ellen ja Pekka



              Vas. Timo, Aino, Anne, Ellen, Maire, Eila ja etualalla Matti

                        Vas. Aino, Olavi, Pentti ja Maire



                                   Pekka lienee köyden päässä suksilla

   V. 1968 peruskartta. Teuvo ja Aino Termosen mökki Lounorvossa, lossista luoteeseen Kaurismaan pohj.puolella.



                                                             Mökki nyt (kuvan keskellä, alin laituri)

26. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.45, mutta nousin klo 9.55. Join kahvia ja klo 11 lähti Tepu viemään Jormaa, Satua, Karia ja Penttiä 
pois. N. tunnin päästä lähtivät myös muut, niin että sinne jäivät vain me ja tietysti Tepu perh. Söimme ja sitten 
joimme kahvia. Klo 14.25 Tepu lähti viemään meitä pois. Klo 14.45 lähdimme. Matkalla klo 17.30 Anne oksensi ja 
klo 17.45 kävimme ennen Hämeenlinnaa Esson huoltoasemalla. Olimme kotona klo 19.25. Tulin ylös klo 19.30. 
Klo 19.50-20.00 kävin alhaalla. Klo 20.20-20.35 olin syömässä. Klo 20.55-20.35 olin alhaalla hampaita pesemässä. 
Klo 21.20-21.45 kävin alhaalla. Sitten kuuntelin nauhoittamanai Ota tai jätä -visailun loppuosan. Luin sen jälkeen 
ja kävin nukkumaan klo 23.05. Muuten kun kello on nyt 22.55 minulla on vähän haikea tunto, on sittenkin ikävä 
Railia, kyllä hän on loistotyttö, miksi kaikki päättyikään välillämme niin äkkiä.

27. päivä (maanantai)
Nousin klo 9. Muuten yöllä klo 3.30 heräsin siihen kun Matti oksenteli. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.25. 
Klo 9.35 lähdin ulos ja klo 9.40-9.55 vein Kuivamaidon ruokalaan tavaraa. Luin englantia ja klo 11.10 kävin 
alhaalla. Klo 11.20 olin tehnyt valmiiksi tämän päivän osani. Klo 11.45-11.50 kävin alhaalla kuten myös klo 12.00-
12.05. Klo 13.30-13.40 olin syömässä ja klo 13.40-13.50 hain Savolaisen lapun Ruolalta. Siivosin huonetta ja klo 
15.40 kävin alhaalla ja ulkona. Klo 16.10 kävin taasen alhaalla. Lähdin alas klo 18.05. Klo 19.10 näin Railin olevan 
kentällä. Klo 19.35-19.45 olin syömässä ja klo 20.15 pesemässä hampaani. Sitten pelasin Annen kanssa 
laivastopeliä. Klo 20.30 huomasin Railin, Margitin ja Hellevin olevan kentällä. Lopetimme pelin klo 20.55. Silloin 
juuri tytöt olivat lähdössä kentältä. Hellevi oli enää paikalla. Menin Annen kanssa parvekkeelle. Hetken kuluttua 
Hellevi kutsui minua paikalle. En tiedä kutsuiko omasta tahdostaan (Oi jospa olisi kutsunut Railin pyynnöstä, joka 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Laivanupotus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tauno_Rautiainen


todella olisi sitä
halunnut). En mennyt,
näin että Raili ja Margit
hiippailivat höyläämön
takana. Klo 21 Hellevi
lähti ja minä lähdin
Annen kanssa ulos.
Kävimme pyörillä
Pulverilla ja tulimme
takaisin klo 21.30.
Katsoin uutiset ja tulin
ylös klo 21.45. Kuuntelin
Annen kanssa levyjä ja
nauhoitin Paula Ankaa
radiosta klo 22.30-22.50.
Kävin nukkumaan klo
23.05 (kynän vaihto).

28. päivä (tiistai)

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


Heräsin klo 7.50 ja nousin klo 8.20 radiota kuunneltuani. Alhaalla join kahvia ja huomasin, että Seija Alhanen oli 
tullut meille (Oli tullut Savosta, jonne Kari-Matti oli mennyt). Matilla on muuten tänään syntymäpäivä [13 v.]. Tulin
ylös klo 8.40. Kuuntelin radiota ja klo 10.00 lähdin Ruolalle. Tulin takaisin klo 10.15. Luin englantia ja klo 11.35-
11.55 vein Kuivamaidon ruokalaan tavaraa. Lähdin alas klo 13.30 luettuani tämän päivän englannin tehtäväni 
loppuun. Klo 13.30-13.35 olin syömässä. Lähdin alas klo 14.30. Odotin alhaalla sateen loppumista, että saisin 
lähteä viemään tavaroita Jämsälle radan taa. Söin myös jäätelöä ja vadelma- ja lakkahilloa. Tulin ylös klo 15.25. 
Klo 15.35-16.05 vein sitten sateessa sateenvarjon kanssa kävellen tavarat. Kun tulin ylös näin Railin menevän tietä
alaspäin. Hänellä oli yllään Jamekset (kuten tavallisesti, veljensä housut), jotka olivat aina kääritty lahkeesta ylös 
polveen saakka sekä tennistossut. Silloin kun kävelin Railin kanssa käsi hänen olkapäällään, oli hänellä kyllä hame 
ja kengät (Oli juuri tullut kotoaan käymästä, oli sitten heti tullut kentälle). - Nyt hänellä oli sadetakki ja olkihattu. 
Tulin siis ylös klo 16.05. Klo 16.15 kävin alhaalla. Klo 18.50-18.55 olin kahvilla. Luin englantia ja klo 19.55-20.30 
olin TV:tä katsomassa. Katsoin mm. ohjelman ”Mies Marsista” osan Sormenjäljet. Luin englantia ja mankkaa 
samalla kuunnellessani huomasin klo 21 miten hyvin Beatlesien I NEED YOU (IV/4) sopi tunnelmaan sanojensa 
puolesta (ON IKÄVÄ RAILIA). - Lopetin englannin lukemisen klo 21.25. Silloin olin lukenut huomisenkin osuuteni. 
Lähdin alas klo 21.30. Katsoin uutiset ja tulin ylös klo 21.45. Luin Suurta Tietokirjaa ja klo 22.30 aloin kuunnella 
radiota ja lukea tätä päiväkirjavihkoani. Lopetin klo 23.05 ja kun klo on nyt 23.04 minä vielä vaan kaipaan Railia 
[Tämän jälkeen olin kynällä pyyhkinyt yli monta riviä]. Kävin nukkumaan klo 23.10.

29. päivä (keskiviikko, nimipäiväni)
           Enää ei näin kirjoiteta kuvateksteissä.              

Tuosta nimipäivästäpä muistui mieleeni, että Railin nimipäivä
oli 13/6. Heräsin tänään jo klo 7.30. Nousin klo 7.45. Alhaalla
join kahvia ja klo 7.55 tuli Aili-täti töihin. Seija A. Oli ollut
meillä yötä. Tulin ylös klo 8.10. Luin englantia ja lopetin klo
9.50, jolloin olin tehnyt valmiiksi jo torstainkin osani. Klo
10.05-10.25 vein Ruolalle tavaraa. Näin Jarskan ja juttelin Iiron
kanssa. Hän oli ollut juhannuksena ”sitikalla” juhannusajelulla
Niemen Harrin ja tämän kaverin kanssa sekä erään intialaisen
englantia puhuvan miehen kanssa, joka asuu pistetalossa
kirkolla ja on töissä Kuivamaidon laroratoriossa. Iiro lupasi
tulla käymään jonain päivänä Donovanin LP:n ja Rubber
Soulin (Beatles LP) kanssa. Lueskelin Suurta Tietokirjaa ja klo
11.50 menin alas. Klo 11.55 näin Railin menevän sateessa
ruskea lyhyt sadetakki päällä töihin. Tulin ylös silloin. Lähden
tästä tavaraa viemään kun lakkaa satamasta. Lähdin klo 12.30.
Klo 12.35-12.55 vein sitten Kangas-Kärjelle ja konttoriin
tavaraa kävellen. Söin ja tulin ylös klo 13. Lueskelin ja klo
15.25-15.30 olin alhaalla. Sitten lähdin viemään Vilkalle
tavaraa. En kuitenkaan päässyt heti lähtemään, sillä Vilkan lisäksi tuli muutakin tavaraa. Klo 15.40 hain siten 
Hildenin Harrin pyörän, koska pojat itse olivat meidän tavarapyörällä kaatopaikalla. Vein pyörän takaisin klo 16. 
Klo 16.06 näin Railin tulevan Margitin kanssa Niinimäkeä alas. MUUTEN VOI VELJET MIKÄ HYMY RAILILLA ON. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rubber_Soul
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rubber_Soul
https://www.youtube.com/watch?v=6t24nX_sak8
https://fi.wikipedia.org/wiki/James_(farkut)


KUN ESIMERKIKSI ENSIMMÄISEN KERRAN MENIN TAPAAMAAN HÄNTÄ KESKIVIIIKONA HAUTUUMAALLA OLI 
SELLAINEN HILJAINEN HETKI NIIN KATSOIN RAILIA, HÄN KÄÄNSI PÄÄNSÄ. KATSOIMME TOISIAMME SILMIIN JA 
HYMYILIMME. EN OLE KOSKAAN VARMAAN OLLUT NIIN ONNELLINEN. OLIMME MOLEMMAT KORVIAMME 
MYÖTEN RAKASTUNEITA. PISTE. Ennen klo 17 Raili ja Margit kävivät kaupassa. Yritin äänittää heidän puhettaan, 
mutta en saanut kuin Margitin. Klo 17.10 näin heidän olevan kentällä. Muuten kun tänään ennen klo 16 vein 
Vilkalle Kääriäiselle tavaraa, oli siellä erittäin kaunis tyttö sisällä. Ehkä talon omaa väkeä tai kotiapulainen. Klo 
17.30 näin Railin ja Margitin lähtevän kentältä (pois) metsään asemalle päin kävelemään. Lähdin alas klo 18. 
Puhdistin salaattipenkkiä rikkaruohoista ja klo 18.15 tulin sisään. Join kahvia. Virtasen Olli oli myös kahvilla. Tulin 
ylös klo 18.25. Kuuntelin levyjä mankasta. N. klo 19 aloin lukea englantia niin että kun klo 20.10 lopetin olin 
lukenut perjantainkin osuuden. Lähdin ulos klo 20.15. Ajelin Annen kanssa tavarapyörällä ja klo 20.30 
käydessämme kentällä, Raili ja Margit olivat siellä. Ikään kuin olisivat varttuneet jotain. En mennyt lähelle heitä ja 
vältin katsomasta sinne päin [arkajalka]. Tulin kotiin klo 20.35. Näin vielä Railin ja Margitin kävelevän edestakaisin.
He näkivät kun aukaisin ikkunan ja lähtivät sitten takaisin. Klo 20.50-20.55 kävin alhaalla. Muuten ei Raili varmaan 
minua odottanut kentälle. Sillä kun heilautin kättäni, ei hän tehnyt mitään. Taipaapa vihata minua [Mikä 
pessimisti olinkaan]. Lähdin alas klo 21.30. Siellä oli Rajalan Lauri veikkaushommissa.
Minulle hän ei puhunut mitään. Tulin ylös klo 21.45. Kuuntelin nauhoittamani Cox-
kuunnelman loppuosan ja klo 22.05 aukaisin radion. Kävin nukkumaan klo 23.05 tehtyäni
vielä uutta nauhaluetteloa. N. klo 22.45 nauhoitin 2 Rollaria (Stupid Girl 
ja Mother’  s   Little Helper  ).

30. päivä (torstai)
Heräsin klo 7.45. Aukaisin radion klo 7.50 ja
klo 8 nousin. Alhaalla join kahvia ja klo 8.10
Aili-täti tuli yksinään (Seija jäi Hollolaan). Klo
8.15 tulin ylös. Luin engl. ja klo 8.55 lopetin.
Kuuntelin radiota ja nauhoitin Elvistä. Klo
10.05-10.20 kävin Ruolalla. Tulin ylös.
Kuuntelin mankkaa ja klo 10.50 aloin lukea
engl. Klo 11.06 näin Railin tulevan
ruokatunnille tienhaarassa ( jatkoi valtatietä
pitkin). Lähdin alas klo 11.40. Tulin ylös klo 11.45. Muuten klo 11.51 näin Rajalan Riston
vievän Railia mopollaan töihin. He menivät metsäpolkua pitkin. Luin Suurta Tietokirjaa ja klo
12.40.13.00 olin saunalla pesemässä tukkaani. Klo 13.25-13.35 olin syömässä. Sitten
kuuntelin radiota ja klo 14.15-16.14 luin sunnuntain englannin kielen osuuteni. HETI sen
jälkeen kun menin makuuhuoneen ikkunaan, näin Railin menevän valtatietä Pia (Tuula)
Rajalan kanssa. Klo 16.55 olin näkevinäni Sepon (ruotsalaispoika) ja Railin yhdessä
punaisessa helsinkiläisessä Datsunissa. Menivät hiljaa ohitsemme ja menivät Niinimäkeä
ylös. En nähnyt tuliko auto Rajalasta päin??? Klo 17.00-17.05 kävin alhaalla. Tultuani sieltä
huomasin heti, etttä Raili ei ollut siinä Datsunissa. Klo 17.05 näin hänen ajavan pyörällä
Margit kyydissään kaupan pihaan. Veivät varmaan pihassamme olevaan postilaatikkoon
kirjeen tai kortin.  He menivät sitten kentälle. Klo 17.10 en enää nähnyt heitä kentällä. Klo
17.15 Iiro tuli meille. Nauhoitin ensin Donovanin LP:n hänen nauhastaan ja sitten
suoritimme siirtotöitä nauhoillani. Ennen klo 21 näin Railin olevan kentällä likkojen kanssa.
Kerroin sen jälkeen Iirolle seikkailustani Railin kanssa. Muuten tytöt viheltivät ankarasti
kentällä. En tiedä jos Raili tahtoi, mutta jos tahtoi niin toivon hänellä olevan kärsivällisyyttä.
Lopetimme äänityksen kun Iiron mankka ”kusahti”. Kuuntelimme vielä levyjä, kunnes klo
21.15 Iiro lähti. Menin samalla alas syömään. Tulin ylös klo 21.25 ja alas klo 21.30. Tulin ylös
klo 21.50. kuuntelin levyjä nauhoista ja kävin nukkumaan klo 23.15.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://www.youtube.com/watch?v=QAszapI0unE
https://www.youtube.com/watch?v=QAszapI0unE
https://www.youtube.com/watch?v=QAszapI0unE
https://www.youtube.com/watch?v=aK5uZeeMFFk

