
Päiväkirja 1966 osa 4
1.7.-31.8.

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

1. heinäkuuta – Jyväskylän Kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui Jyväskylän yliopistoksi.

•4. heinäkuuta   – Pohjois-Vietnam julisti yleisen liikekannallepanon.
•5. heinäkuuta   – Indonesian parlamentti riisti syrjäytetyltä Sukarnolta hänelle vuonna 1963 myönnetyn elinikäisen 
presidentin arvonimen.
•7. heinäkuuta   – Varsovan liiton kokous päättyi avunlupaukseen Pohjois-Vietnamille.
•7. heinäkuuta – Valtionrautateiden pääjohtaja Erkki Aalto erotettiin virastaan.
•14. heinäkuuta   – Israelin ja Syyrian hävittäjät taistelivat Jordanin yllä.
•14. heinäkuuta – Richard Speck surmasi kahdeksan terveydenhoitajaopiskelijaa heidän asuntolassaan Chicagossa.
•16. heinäkuuta   – Uusi Kiina -uutistoimisto ilmoitti, että Kiinan 72-vuotias johtaja Mao Zedong oli uinut 
Jangtsejoessa 15 kilometriä 65 minuutissa.
•19. heinäkuuta   – Kansanedustaja Juho Tenhiälä erosi LKP:sta ja siirtyi Keskustapuolueeseen. LKP:n 
eduskuntaryhmä supistui kahdeksanhenkiseksi.
•28. heinäkuuta   – Yhdysvallat ilmoitti U-2-vakoilukoneen kadonneen Kuuban yllä.
•29. heinäkuuta   – Nigerian armeija kapinoi ja teloitti valtion johtajan kenraali Ironsin.
•30. heinäkuuta   – Englanti voitti jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelussa Lontoossa Länsi-Saksan 4-2.

Heinäkuu

1. päivä (perjantai)
Kun klo 7.10 heräsin, aukaisin radion. Torkuin sitä
kuunnellessani, taisin nukkuakin. Klo 8 heräsin. Nousin klo
8.10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.20. Kuuntelin
mankkaaa ja klo 9.55 lähdin alas. Hain sitten Mustoselta
radan takaa kolmisen kiloa raparperiä [Näin suosittiin
silloin lähiruokaa]. Kävin Jeremejevin pyörällä ja sitten
edelleen hänen pyörällään kävin klo 10.10-10.25 Ruolalla,
mistä en kuitenkaan saanut lappuakaan. Sitten pyytelin
Hildenin ja Jeremejevin pojilta pyörää lainaksi, mutta eivät
antaneet, koska lähtevät kohta uimaan (mikä kiire heillä
oli). Sitten klo 10.35-10.50 kävin Paukulla hakemassa
uuden tilauksen, koska entinen oli hukkunut. Hain sen
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Timo pyörällä 50 p:n korvausta vastaan. Tulin kotona ylös. Muuten en nähnyt Railia hautuumaalla, vaikka vilkaisin 
sinne ahkerasti. Ylhäällä kuuntelin levyjä ja klo 12.45-12.55 olin alhaalla. Kävin hakemassa kuviteltua 
makkaralaatikkoa [Lihajalostamolta ei siis tullut mitään]. Aloin tehdä Top 20 listaani. Olin valmis klo 14.15. I oli 
Sunny afternoon (THE KINKS). Klo 15.15 lähdin alas nauhoitettuani ja kuunneltuani radiota. Ulkona löysin linnun, 
joka ei osannut lentää. Annoin sen mennä pideltyäni sitä vähän aikaa kädessä. Tulin ylös klo 15.20. Klo 15.55-
16.00 kävin alhaalla. Klo 16.10 näin Railin lähtevän Lehtarissa Lahteen päin jonkun pojan kanssa, joka varmaan oli 
Rainer (oli olkihattu päässä). Raili muuten oli kertonut minulle, että hänen paras TYTTÖystävänsä asuu Lahdessa. 
Klo 16.25 menin alas. Siellä join 2 lasia maitoa ja söin yhden Coldrex-tabletin ja pian toisenkin. Klo 16.30-16.50 
vein Seppäselle ja klo 16.50-17.00 Johanssonin rva:lle Laakkosen pihamökkiin. Klo 17.05 näin Iiron tulevan 
mankkansa kanssa. Menin häntä vastaan alas. Nauhoitimme toisistamme ja suoritimme siirtotöitä. Ennen klo 21 
söimme lettuja ylhäällä. Klo 21.30 Iiro lähti. Menin alas, jossa katsoin uutiset ja tulin ylös klo 21.45. Kävin 
nukkumaan klo 22.10. Muuten olimme Iiron kanssa laittaneet mankan kovaäänisestä lähtevät johdot radioon niin,
että äänenvoimakkuutta voidaan säätää. Saimme myös tietää eräältä kaupan pihassa käyneeltä pojalta, että 
Nykäsen Veijo oli ostanut Luxor-mankan.

2. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.15. Alhaalla join kahvia ja
söin riisimuroja ja tulin Annen kanssa ylös
klo 8.30. Kuuntelimme levyjä ja klo 9.30
lähdimme hakemaan lappuja Ruolalta.
Haimme vain Rapolta. Tulimme takaisin
klo 9.50. Kuuntelin levyjä peräti klo 12.10
saakka, jolloin lähdin alas. Join teetä ja klo
12.25 huomasin Railin olevan linja-
autopysäkillä. Hänellä oli ruskea kassi kädessään. Hänellä oli päällään olkihattu, valkea pusero ja vihreät housut, 
joita en ollut hänellä vielä ennen nähnyt. Klo 12.30 hän lähti Lehtimäessä Lahten päin. Tulin ylös klo 12.30. 
Siivosin klo 12.40-12.50 ja klo 12.55 kävin alhaalla. Klo 13.05-13.25 kävin Rämöllä radan takana kysymässä 
heinäpellolla olisiko heillä perunoita. Siellä oli ihmisiä. Tulin kävellen kotiin kuten olin tullutkin. Isä haki perunat 
myöhemmin. Klo on nyt 13.55 kun muistin, että näin viime yönä sellaista unta, että kävelin valtatietä Railin kanssa
Levypyörän kohdalle ja mummo näki meidät Levypyörän tienhaaran kohdalla. Uni taisi loppua siihen, sillä en 
muista muuta. Klo 14 katkesi sähkö ukonilman takia. Klo 14.20 lähdin Nykäselle viemään jauhelihaa. Siellä 
odottelin sateen loppumista. Oli alkanut sataa jo kävelymatkallani. Oli myös ukkosta. Sinne tulivat myös Topi, 
Veijo, Halosen Hannu ym., jotka olivat olleet töissään. Klo 15.10 lähdin kotiin. Olin kotona klo 15.20. Klo 15.35 tuli 
sähkö. Klo 15.55-16.05 olin kahvilla. Kuuntelin radiota ja kun äiti klo 16.25 käski minua alkaa pukea Helsinkiin 
lähtöä varten sanoin, että enks’ mä saakaan jäädä niin kuin lupasitte. SAIN JÄÄDÄ. Syynä oli muka ukonilman 
pelko. Tosiasiassa olivat varmaan saaneet vihiä Railin ja minun suhteiden katkeamisesta, vaikka eivät olleet 
puhuneet ainakaan mitään siitä minulle. Sanoivat, että saisin pyytää Iiron tänne yöksi. Sanoin että en mä! Klo 
16.25-16.35 olin alhaalla ja kävin myös sen jälkeen. Klo 16.45 he lähtivät. Jäin yksin. Lähdin alas klo 17.10. Klo 
17.49 huomasin Halosen Hannun pysäkillä, oli varmaan myös viime perjantaina Railin kanssa pysäkillä. Ei hän kai 
kyllä jutellut edes Railin kanssa. Kuuntelin mankkaa klo 18 lähtien ja klo 18.45-18.50 kävin alhaalla. N. klo 19.30-
19.40 olin myös alhaalla. Luin illalla Matin Pop-lehtiä ja lähdin alas klo 21.15. Keitin siellä kolme perunaa ja hain 
kaupasta sardiinipurkin ja maitoa ja söin kunnolla. Illalla katsoin vielä TV:stä elokuvan Charles Lindberghin 
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Atlantin ylilennosta [Yksinäinen kotka]. Se loppui klo 00.25 sunnuntaina eli tänään. Hain sitten ulkokautta kaupan 
rappusilta 5,7 kg perunoita. Joidenkin Jokisten piti kai hakea ne. Ylhäällä kävin nukkumaan klo 00.35 laitettuani 
herätykellon soimaan klo 9.

3. päivä (sunnuntai)
[Ranska tuomitsi -leike , ESS, on päiväkirjasassani]
Heräsin klo 8.20 jo ennen klon soittoa. Aukaisin
mankan klo 8.25 ja klo 8.40 kuulin puhelimen
soivan. Kun menin alas se oli jo lakannut
soimasta. Klo 8.45 se soi uudestaan. Kun menin
vain paita päälläni vastaamaan oli toisessa päässä
Termosen Eero Mommilasta. Hänellä oli aika
hätäinen ääni ja kun sanoin, että olen yksin
kotona, kysyi hän milloin muut tulevat. Vastasin:
”Minun tietääkseni joskus iltapäivällä.” Lupasi
soittaa silloin uudestaan. Puin päälleni ja kirj. tätä.
Lähdin alas klo 8.55. Siellä join kahvia ja klo 9.20-9.40 tiskasin. Siten
kävin postilaatikolla, mutta lehti ei ollut vielä tullut. Klo 9.45 tulin ylös.
Kuuntelin mankkaa ja klo 10.10 kävin taas turhaan postilaatikolla. Tulin
ylös klo 10.15. Klo 10.45 kävin taas turhaan postilaatikolla. Klo 10.48 posti tuli. Luin sitten lehden ylhäällä ja klo 
11.10 vein sen alas ja klo 11.45 kävin alhaalla ja klo 13.30 kävin kaupassa ottamassa pakastekaapit pois verkosta 
ukonilman takia.. Klo 14.10 menin laittamaan ne takaisin. Klo 14.20 katkesi sähkö. Klo 15.26 tuli sähkö 
kävellessäni juuri kaupassa. Ylhäällä kuuntelin radiota ja kävin välillä alhaalla. Lähdin taas alas klo 17 ja (vähän 
ennen klo 17 soi puhelin, mutta en enää kerinnyt vastaamaan) laitoin sitten perunat kiehumaan. Söin ja tiskasin 
lautaseni ym. Luin ja tulin ylös klo 18.10. Klo on nyt 18.44 kun muistui mieleeni Day tripperin soidessa, että mitä 
tapahtuikaan 2 viikkoa sitten. Katso! Voi hitto, kun olis vielä ne ajat. Ja kun tarkemmin ajattelen, Raili taisi suuttua 
siitä, että pidin kättäni hänen olkapäällään kysymättä lupaa. Hellevi oli tietysti nähnyt ja juorunnut kotonaan. 
Mummo oli varmaan saanut tietää ja haukkunut Railin. Raili oli tietysti ajatellut, että olipa paljon mukavampaa 
silloin kun ei tuntenut minua. [Teinilogiikkaa] Niin varmaankin hän päätti lopettaa ja ajatteli, että kaikki oli minun 
syytäni. Kyllä Raili on yhtä syypää siihen, että rakastuin häneen. Muuten kun 6.6.-66
törmäsin juosten Railiin, kysyin häneltä sattuiko. Ei sattunut. Hildenin Harri, joka oli
ollut paikalla (oli Jormakin) sanoi: ”Terva on tainnut muuttua pihkaksi.” Vastasin:
”Antaa tervan muuttua.” -- Klo on nyt 19.11. Klo 19.30 Eero-setä soitti taas. Hän
sanoi, että lähtee ensi lauantaina
Leningradiin ym. [Ohessa Eeron kortti
7.8.1964]  Luin Matin Pop-lehtiä ja klo
19.55 äiti, isä, Matti ja Anne tulivat
Helsingistä. Olivat käyneet myös
Nummelassa [Jokeloiden kesäpaikka]. Klo
20.00-20.05 olin alhaalla ja odotin saavani
magn.nauhan Liisa-tädiltä, joka oli
luvannut sellaisen nimipäivälahjaksi. Eivät
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kuitenkaan puhuneet mitään sellaisesta. Klo 20.20-20.25 kävin alhaalla. Kuuntelin radiota ja merkitsin punaisella 
Beatles-kirjan sanavihkojeni sivumerkkejä.. Klo 21.30 lähdin alas. Tulin ylös klo 21.45 ja jatkoin työtäni Beatles-
kirjan sanavihkojen kimpussa klo 22.30 saakka, jolloin kävin nukkumaan.

4. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.30. Tein punaisella
sivumerkintöjä Beatles-kirjan sanavihkoihin ja klo 9.20 olin valmis. Luin sitten kirjaa
mankkaa kuunnellen. Klo 10.05 lähdin alas ja klo 10.15-10.30 vein ruokalaan tavaraa
tavarapyörällä ja klo 10.30-10.45 hain laput Ruolalta. Tulin ylös sen jälkeen. Luin
englantia ja klo 11.11 näin Railin tulevan sinisellä pyörällä mäkeä alas ja jatkavan
valtatietä pitkin. Hänellä oli sininen pusero päällä. On ostanut varmaan pyörän,
koska minulle hän kertoi ostavansa sellaisen ensi tilistä. Saa tilin joka kuun lopussa.
Lähdin alas klo 11.15. Tulin ylös klo 11.20. Klo 11.50 Raili kävi kaupassa. Nyt hänellä
oli valkoinen lyhythihainen pusero. Klo 12.13 olin lukenut tämän päivän englannin
läksyni. Klo 12.45-12.50 olin syömässä. Alhalla oli myös Rajalan Riston äiti. Äiti oli
sovittamassa hänen tekemiään työhameita. Klo 13.08 katkesi sähkö. Klo 13.10 lähdin
ulos. Menin kentälle ja sieltä Kuivamaidon tietä pitkin. Kohta tiessä olevan mutkan
jälkeen yllätti minut ankara tuuli. En voinut pitää silmiäni auki, koska läheisestä
sorakuopasta tuuli toi hiekkaa, joka lensi ilmassa. En muista koskaan käveleeni
kovemmassa tuulessa. Se loppui pian. Kävin paikalla ja omaa tyhmyyttäni repäisin
irti haavan oksan maasta, jonka Raili oli kuorinut 16 p:nä ollessamme istumassa
siinä. Laitoin sen sitten jotenkuten kiinni takaisin. Siinä oli pieni solmu päässä. Olen
kyllä aika torvi kun muistelen niitä aikoja, koska silloin kaipaan yhä enemmän häntä.
Seuraan myös tahtomattani hänen jokaista liikettään, jos mahdollista. Ei hän
varmaan kuitenkaan enää pidä tai tule pitämään minusta. Pois tullessa kävelin
Luhtasen tehtaan vierestä. Olin pihassa klo 13.35. Istuin keinussa (pihassa) ja tulin
sisään klo 13.40 kun alkoi sataa. Luin ja olin täällä myös Annen kanssa. Klo 14.40
lähdin alas. Olin ulkona pari min. ja sitten olin alhaalla kunnes tulin ylös klo 14.55.
Leikin siten sähköjunalla ja korjasin sen pois klo
16.10 pöydältäni. En nähnyt Railin tulevan töistä. Klo
16.20-16.30 vein Liisan [Tukia] pyörällä Mäkelään
tavaraa. Kuuntelin klo 17.30-18.30 Englannin TOP
TEN:in (I Paper  back Writer, THE BEATLES  ). Sitä ennen
klo 17.15-17.30 nauhoitin levyjä. Lähdin alas klo 18.
Join kahvia ja tulin ylös klo 18.07. Kuuntelin levyjä ja
lopetin klo 19.17. Lähdin ulos klo 19.20. Olin pihassa
ja istuin suurimman osan ajastani keinussa. Tulin ylös
klo 19.45. Luin englantia ja lopetin klo 20.40 ja lähdin
alas klo 20.45 syömään. Tulin ylös klo 20.55. Lähdin
ulos klo 21.20. Kävelin tietä pitkin asemalle ja sieltä
Pulverin [Kuivamaito Oy]  tietä metsään [Kartassa
Tehdas, tie merk. katkoviivalla]. Siellä juoksentelin
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itseni pieneen hikeen. Käveli kotiin ja matkalla hain Annen Jeremejevin pihasta. Tulimme sisään klo 21.55. Puin 
ylleni yöpuvun, joka oli minulla taas pitkästä aikaa. Viime yönä I kerran. Sitä ennen käytin kesäkuun ajan vihreä 
ym. raidallista. Nyt minulla on sininen silkkinen. Kuuntelin radiota ja kävin nukkumaan klo 22.50.

5. päivä (torstai)
Heräsin klo 7.55 ja nousin klo 8. Alas menin klo
8.10. Siellä kirj. erääseen Olaville lähetettävään
syntymäpäiväonnittelukorttiin: terv. Pekka. Olavi on
nykyään Saksassa opiskelemassa. Tulin ylös klo 8.20
juotuani kahvia. Luin englantia ja klo 9.35 olin
tehnyt tämän päivän osani valmiiksi. Klo 9.40 lähdin
alas. Luin lehden ja klo 10.05-10.20 kävin Ruolalla
mistä en kuitenkaan saanut yhtään lappua. Klo
10.30-10.50 vein ruokalaan tavaraa. Tulin ylös ja klo 10.55 alas.
Tulin ylös klo 11. Klo 11.05 näin ihmeekseni Railin menevän
pyörällä Margitin kanssa, joka oli myös pyörällä, mäkeä ylös.
Oliko Raili lopettanut töissä käymisen? Näytti kuin Margitin
tarakassa olisi ollut teltta. Sinne he vain menivät? Minne? I
don’t know. Sanopa nyt. Mitäpä minä heistä. Kuuntelin levyjä
ja klo 12.10-12.25 olin kahvilla. Pian sen jälk. kuuntelin levyjä
ja kirjoitin muistiin George Harrisonin I need you. Klo 13.30-
13.40 olin syömässä. Klo 14.20 lähdin alas. Klo 14.30-14.45
vein Koskelalle tavaraa (rva:n etunimi Solveig). Tulin ylös
käytyäni viemässä kellariin pulloja. Kuuntelin levyjä Seija
Alhasen kanssa ja klo 17.54 huomasin Railin ja Hellevin tai
Margitin olevan kentällä. Klo 17.56 he lähtivät. Lähdin alas klo
18. Temppuilin eli leikin apinaa rekkitangossa ja tulin ylös klo
18.10. kuuntelin levyjä ja klo 18.45-18.50 kävin alhaalla. Kiersin
myös talon ympäri ja katselin Annea, mutta en nähnyt. Klo
18.55 näin Railin ja Margitin menevän meidän kohdalta tietä
ylöspäin pyörällä. En kyllä ymmärrä mihinkä he olisivat
menneet kun vähän ajan kuluttua katsoin, en nähnyt heitä
Niinimäessä. Minä tietysti toivon, että he etsisivät minua.
Ajoivat meidän kohdalta, mutta kun en uskaltanut katsoakaan
ulos, en nähnyt vilkaisivatko he ikkunaani. Se olisi nimittäin
aika noloa, jos hän ei välittäisi minusta. Hän ajattelisi, että on
toikin hullu kun katselee perään, vaikka tietää etten enää välitä
hänestä. Klo 19 kun katsoin makuuhuoneen ikkunasta näin
heidän tulevan Varjolankankaalta päin. Eivät kyllä olisi
kerinneet siellä käydä. Menin seisomaan parvekkeen oven
kynnykselle. Ajoivat ohitse. Raili katsoi taakseen, mutta ei
heiluttanut t.m.s. Varmaan kyllä näki minut. Ajoivat kovaa,
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Margit jäljempänä. Klo on nyt 19.05. Nyt kun klo on 19.06 Raili ja Margit ajelivat taas tiellä Rajalaan ja lähtivät 
alaspäin. Klo 19.11 näin Railin ja Margitin menevän Pulverin tielle. Klo 19.13 näin heidät taas. Taidan olla aika 
kaistapää, kun merkitsen tällaisia asioita. Näin heidät myös klo 19.19. Klo 19.22 näin heidät taas kun he ajoivat 
Pulverille päin ja vilkuilivat ylöspäin (tänne). Klo 19.25 käväisin alhaalla. Klo 19.30 äiti ja isä lähtivät Viitasen 
Kaukon 40 v. päiville. Lähdin alas. Klo 19.35-19.50 olin saunalla pesemässä tukan. Klo 19.55 tulivat Matti ja Anne, 
jotka olivat olleet ulkona, sisään. Kuuntelin levyjä ja klo 20.30 nän Railin ja Margitin tulevan Pulverin tietä ja 
menevän tietä pitkin kotiinsa päin pyörillä. Klo 20.35 lähdin alas ja sieltä ulos. Käväisin rekkitangolla ja lähdin 
kävelemään tietä alaspäin. Tapasin Jokelan kohdalla pyöräillen taakseni tulleet Railin ja Margitin. Sanoivat 
muuten: ”Terve”. Vastasin: ”Terve, terve”. He kääntyivät Pulverin tielle. Jatkoin mäkeä alas asemalle. Matkalla näin 
Silannon? Villen & kumpp. kai hätyyttämässä törmäpääskyn pesiä hiekkakuopassa. Reunalla istuivat Raili ja 
Margit. Jatkoin asemalle ja olin katsovinani aikataulua. Pikajuna meni muuten silloin ohitseni Lahteen päin. 
Jatkoin ylös Pulverin tielle ja Vilkalle kääntyvän tein kohdalle, Raili ja Margit tulivat taas. Jatkoivat eteenpäin. Pian 
he tulivat taas vastaan ja virnuilivat. Virnuilin takaisin. Sitten kävin Pulverin portilla. Seisoin siinä vähän aikaa ja 
sitten klo 20.50-20.55 istuin metsässä eräällä polulla olevalla kivellä. Sitten kävelin kotiin päin. Vähän ennen 
asemaa Pulverin tiellä menin kävellen oli Railista ja Margitista, jotka seisoivat pyörineen sorakuopan reunalla. 
Kysyin heiltä: ”Hajottaaks’ nuo tuolla niit’ pääskysen pesiä?” Raili sanoi: ”En tiedä”. Kävelin eteenpäin ja sitten 
kuulin armotonta naurua takaani, tosin pidäteltyä. OLIN SITTENKIN PIRU VIE MENNYT ANSAAN. Tytöt olivat 
houkutelleet  minut ulos nähdäkseen rakastinko vielä Railia. Sitten nauroivat. En menetä silti vielä toivoa. Sillä en 
aivan varmasti tiedä nauroivatko minulle, sillä samaan aikaan Pia ja Hellevi Rajala tulivat pyörillä meiltä päin ja 
sanoivat, että Iiro Mahkonen kyseli minua. Ajoin Pian pyörällä tytöt kyydissäni meille klo 21. Siellä Iiro olikin. 
Menimme sisään. Kuuntelimme mankkaa ja luimme Pop-lehtiä. Klo 22.30 Iiro lähti. Kävin silloin alhaalla ja aloin 
kirj. tätä. Klo on nyt 22.45 kun olen valmis. Klo 22.50-22.55 kävin alhaalla. Kuuntelin radiota ja klo on nyt 23.21 ja 
muistan kun tänään klo 20.50-20.55 ajattelin siellä polulla, että olen onnellisempi kuin
koskaan sen jälkeen kun Raili jätti hyvästit. Olin aika hullu. KUINKA PIRUSSA OLIN TYPERÄ
KUN JUTTELIN HEILLE YLEENSÄ MITÄÄN. KYLLÄ RAILI OLISI ITSE TEHNYT ALOITTEEN, JOS
PITÄSI MINUSTA. Nauhoitin muuten illalla radiosta ja kävin nukkumaan klo 23.30. Äiti ja isä
eivät olleet vielä silloin tulleet.

6. päivä (keskiviikko)
[Päiväkirjaani olin teipannut IHMEMIES-uutisen Etelä-
Suomen Sanomista] Nousin ”vasta” klo 8.55 ja menin
alas, jossa join kahvia ja söin riisimuroja. Tulin ylös klo
9.30. klo 9.35 äiti huusi, ettei minun täytynyt lähteä
käymään Ruolalla, koska kaikki, joilta piti hakea laput, ovat
lomalla. Lueskelin englantia ja klo 10.25-10.40 vein Annen
kanssa tavarapyörällä tavaraa. Klo 11.05-11.35 vein
Seppäselle kävellen kahvia ja samalla toin sieltä raparperiä.
Luin engl. ja klo 12.25 olin valmis tämän päivän osalta.
Kuuntelin mankkaa ja klo 12.40-12.45 olin syömässä. Klo
15.20-15.25 olin alhaalla. Kuuntelin mankkaa edelleen ja
kirj. välillä laulujen sanoja. Muuten tänään tulivat Peltoset
kotiin (ei E. Minkkinen). Klo 16.05 ja kävin alhaalla ja olin



näkevinäni Railin valtatiellä. En jäänyt siihen
katselemaan. Klo 17.00-19.00 tuli radiosta pop-
musiikkia. Nauhoitin aika paljon. Lähdin alas klo 19.05.
klo 19.25 kun lähdin syömään näin Railin ja Margitin
menevän pyörillä alaspäin. Raili ajoi, Margit kyydissä.
Samalla potkaisin irti mikrofonin johdon mikrofonista. Ei irti, mutta yhteys
kuitenkin katkesi. Tulin ylös klo 19.35. Ulkona olivat Raili ja Margit kentällä.
He kävivät myös Jeremejevin luona. Korjasin koko ajan mikkiä. Katkaisin
mm. johdon ja klo 21 olin valmis. Kuuntelin klo 21.05-21.45 Coxia [Tytöllä
oli sata nimeä. Kolmas jakso] ja klo 21.45-21.50 olin alhaalla. Anne muuten
kertoo olleensa 20 maissa Jeremejevillä ja sanoivat nauraneensa, mutta
sanoi, ettei hän ja Pia olleet vihellelleet, vaan Raili & kumpp. En kyllä oikein
usko heihin. Lähdin ulos klo 21.55. Kävelin ja juoksentelin Pulverin tiellä.
Siellä näin leveästi tupakkaa poltavan ja pyörällä ajavan Paljakan Hannun.
Sanoi: ”No mitäs poika”. Luuli varmaan, että olin tupakalla, aloin kammata
tukkaani ja sanoin: ”Terve”. Tulin kotiin klo 22.15. Katsoin TV:tä [Amerikan
luonnonpuistojen, mm. Yellowstonen eläimistöä kuvaava
dokumenttielokuva] ja tulin ylös klo 22.40. Luin illalla vielä Cottonia
radiota kuunnellen ja kävin nukkumaan klo 23.20.

7. päivä (torstai)
Nousin klo 8.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.50. Luin englantia ja
klo 10.15-10.30 vein Liisa Tukian pyörällä Knuutilalle ja ruokalaan tavaraa.
Luin engl. ja klo 10.55 olin valmis tämän päivän osalta. Luin Cottonia ja
vähän ennen klo 11.55 Raili meni valtatietä pitkin töihin. Luin Cottonia ja
klo 12.20-12.30 olin syömässä. Luin edelleen Cottonia. Olin valmis klo



13.20. Klo 13.30-14.55 luin perjantain engl. läksyni. Luin sitten Suurta Tietokirjaa ja ennen klo 16 aloin puhdistaa 
mankaani sisältä päin. Klo 16.05 kävin alhaalla. Luulin näkevinäni Railin tulevan kaupasta. Tulin ylös ja puhdistin 
edelleen. Olin valmis klo 16.20. Olin muuten leikannut leikannut pois vaahtomuovipyörylät mankan kannesta, 
että voisin kuunnella mankkaa kansi päällä. Klo 16.45 näin taas Railin. En kyllä usko, että hän olisi käynyt klo 
16.05, koska silloin näkemälläni henkilöllä oli siniset vaatteet ja kun klo 11.55 näin hänet, oli hänellä punainen 
yksinkertainen hame niin kuin myös klo 16.45. Klo 17 Raili kävi taas kaupassa vihreät housut ja valkoinen pusero 
päällä kaupassa. Hän kävi Pian kanssa. Kuuntelin Pop-säveliä ja Strangers in the Nightin (Frank Sinatra) soidessa 
huomasin, että Raili oli kentällä. Ulkona pelasivat Raili & kumpp. (Hildenin pojat, Masa, Tapperin Pertti ym.) 
pesäpalloa. Lähdin alas klo klo 18.35. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.40. Kentällä olivat siirtyneet juttelemaan. 
Koitin ottaa sieltä ääniä. Mutta ei tullut Raili. Vain joitakin yksityisiä huutoja. Railin ääni ei ole mitenkään korkea, 
joten ei se kuulu kauas. Klo 18.52 sakki hajaantui omille teilleen. [Kenttä oli 100 m kotoa (Kpa)] Luin vähän 
englantia ja kun klo 19.30 menin alas syömään, niin pari min sen
jälkeen puhelin soi. Isä vastasi ja sanoi sitten, että puhelu oli minulle.
Kun menin niin toisessa päässä lankaa oli Margit. Hän pyysi minua
heille ja sanoi, että he olivat kahdestaan, Raili ja hän. Sanoin, että tulen
kun syön. Söin ja lähdin haettuani kengät ylhäältä. Muuten äiti luuli
varmaan, että lähden Margitin takia. Isä ja äiti nauroivat ja sanoivat, että
Margit se siellä soitteli lapselllisuudessaan. Muuten ennen puhelun
loppua sanoi, että ”Ihanko totta” kun olin vieläkin hämmästyksen
vallassa, en ollut uskoa korviani. Olin perillä klo 19.40. Emme paljon
jutelleet. Istuin vaan ja katsoin TV:tä. Siellä meni ”Munsterit [Me hirviöt]
Klo 19.55 tulivat Tapperin Pertti ja Rautavirran poika (En tiedä nimeä,
mutta n. 12-vuotias). Eivät olleet puhuneet heidän tulostaan minulle. He tarjosivat meille mehua ja karkkia. N. klo 
20.20 (muistaakseni) tytöt sanoivat, että (Täytyi vaihtaa kynää) lähdetään ulos. Kävelimme Pulverin tietä ja 
menimme Vilkan lautataapeleille. Siellä istuimme ja klo 20.50 lähtivät Pertti ja Rautavirta jotain kokkoa tekemään. 
Margit häipyi myös. Raili livahti jonnekin lautataapelin taa. Etsin vähän aikaa ennenkuin löysin hänet. HÄNELLÄ 
OLI MUUTEN VIHREÄT HOUSUT, JOISSA OLI KUKAN KUKKIA VIHREÄLLÄ (ERI SÄVYISIÄ VIHREITÄ) JA VALKEA 
PUSERO. KYSYIN ENSIN, ETTÄ KUKAS TÄMÄN JUONEN ON KEKSINYT. RAILI KYSYI VÄHÄN LOUKKAANTUNEENA 
[Syystäkin] JOTAIN TÄLLAISTA:  ”Mikä juoni tämä on?” Sanoin. ”Ei mikään”. Sitten hän sanoi, että tulin vain 
pyytämään anteeksi. Sitten kyselin monta kertaa mistä sä oikein suuttunut. Hän sanoi. ”EN MÄ OIKEIN ITSEKÄÄN 
TIEDÄ. SITTEN KYSYI HYVINKÖ MENI JUHANNUS. Sain kuulla, että he olivat olleet telttaretkellä. Lopuksi hän 
kysyi: ”No saanko mä anteeksi?” Sanoin. ”Tietysti”. Ehdin vielä sanoa, että minä olin kuin halolla päähän lyöty, kun
en tiennyt mistä tyttö on suuttunut. Silloin tulivat muut paikalle. Pojat vähän vittuilivat minulle. Kävelimme 
eteenpäin ja Pulverin tienhaarassa sanoin. ”Terve”. Klo oli sillloin 21. Tein vähän tyhmästi, sillä Raili oli 
lautataapeleidem takana hymyillyt älyttömän viettelevästi. Liekö taas rakastunut minuun. Olin kotona klo 21.05. 
Tulin ylös ja aloin kirj. tätä. Klo on nyt 21.34 kun lopetan ja lähden alas. En kyllä oikein jaksa uskoa, että hän 
rakastaisi minua, mutta en minä ainakaan uskaltaisi mennä pyytämään anteeksi vastaavanlaisessa tapauksessa 
TYTÖLTÄ. TOIVON PARASTA JA MYÖS TOIVON ETTÄ SAISIN SEN TIETOONI JO HUOMENNA. KIITOS JUMALALLE, 
ETTÄ ASIA selvisi näinkin pitkälle. Luin vielä englantia illalla ja klo 22.15 lopetin. Kuuntelin vielä radiota ja kävin 
nukkumaan klo 22.30 käytyäni vielä sitä ennen alhaalla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Me_hirvi%C3%B6t_(televisiosarja)
https://www.youtube.com/watch?v=Fd_3EkGr0-4


8. päivä (perjantai)
[Oheinen Beatlesien… 
leike on päiväkirjassani] 
Nousin klo 7.40 kun
Rajalan Mirjam tuli meille.
Kuuntelin juttuja, mutta en
kuullut äidin kertovan, että
kävin heillä eilen. Klo 8
auk. radion. Lähdin alas klo 8.10. Ääneni oli ihan
käheä. Klo 8.10 tuli Aili-täti. Seija oli jäänyt yksin kotiin.
Tulin ylös klo 8.30. Kun vähän aikaa yskin limaa pois
kurkustani, oli ääneni lähes normaali. Muuten Rajalan
Risto oli saanut ehtonsa läpi. Klo 8.35 kävin alhaalla
hampaat pesemässä. Muuten kun silloin 5 p:nä tytöt
nauroivat minulle, toivon, että se olisi johtunut siitä,
että Pia ja Hellevi tulivat paikalle, koska eilen illalla kun
Margit, Pertti ja Rautavirta tulivat Raili alkoi nauraa. Se
siitä. Luin klo 8.40 lähtien englantia. Kun lopetin klo
9.40 olin tehnyt lauantain osuuteni valmiiksi. Lähdin
alas klo 10.20 kuunneltuani levyjä. Hain eräälle pojalle,
Nurmisen Hannu, kaljoja kellarista ja klo 10.40-11.00 vein ruokalaan tavaraa. Ajoin
loppumatkan hitaasti kohdatakseni Railin, mutta en sentään voinut pysähtyä.
Kotona näin ylhäällä Railin tulevan klo 11.05 Margitin kanssa pyörillä. Kuuntelin
radiota ja mankkaa. Klo on nyt 11.39 ja nauhasta tulee Beatlesien ”There’  s a Place  ”. 
Luin englantia ja klo 11.54 näin Railin menevän Niinimäkeä ylös. Tullut valtatietä
pitkin. Luin edelleen englantia ja kun klo 12.45 lopetin, olin tehnyt sunnuntainkin
osuuden. Lähdin alas klo 13.15. Söin ja tulin ylös klo 13.25. Söin muuten
kaurapuuroa. Klo 14.25-14.40 olin ulkona ja juttelin Rajalan Riston kanssa. Luin
vähän englantia ja klo 15.45-15.55 kävin alhaalla. Klo 16 maissa näin taas
sinipukuisen tytön, jota olin eräänä päivänä luullut Railiksi. Hän on Seppäsen Liisa.
Klo 16.15-16.20 olin kahvilla. Klo 16.25 Raili ja Margit kävivät kaupassa. Pois
tullessaan he tirskuivat. Joku oli kai kaupassa puhunut minusta. Yritin äänittää tai
paremminkin ääntä, mutta en saanut heidän tai hänen eli Railin ääntä. Klo 16.55-
17.05 saatoin Aili-tädin sateenvarjon kanssa pysäkille koska satoi. Luin sitten
englantia ja lopetin klo 17.10 kun olin lukenut maanantainkin osuuteni. Kuuntelin
levyjä ja klo 17.30 sammutin mankan ukonilman takia. Sataa… Klo on 17.34. Klo
17.35-17.45 kävin alhaalla. Kuuntelin mankkaa ja klo 18.45-18.55 olin syömässä. Luin
englantia ja klo 20.35 kävin alhaalla hampaat pesemässä. Kun lopetin klo 21.05 engl.
lukemisen olin lukenut tiistainkin osuuteni. Klo 21.10 lähdin ulos, kävelin Pulverin
tiellä. Kävin myös metsässä paikalla, jossa olin istunut Railin kanssa. Kuorittua
haavan oksaa oli jokin liikuttanut. Voi jospa Raili olisi. Laitoin sen takaisin paikalleen
ja potkin maata. Tulin kotiin klo 21.40. Muuten eilen illalla oli päällä raidalinen

https://www.youtube.com/watch?v=vTsbYbN8VVI
https://www.youtube.com/watch?v=vTsbYbN8VVI


nailonpaita hihat käärittynä niin kuin koko viikon. Katsoin TV:stä Kuuman kesän ja tulin ylös klo 22.35. Kuuntelin 
mankkaa ja klo 22.50 kävin nukkumaan.

9. päivä (lauantai)

Nousin klo 8.05. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 8.30 luettuani lehden. Olin lukenut sen
klo 8.45. Kuuntelin levyjä ja klo on nyt 9.38. Luin
engl. ja lopetin klo 10.15. Luin taas engl. 11 jälk.
ja kun klo 12 lopetin olin lukenut keskiviikonkin
osani. Klo 12.15 lähdin viemään Sileniukselle
tavaraa. Sen vietyäni vein Moijaselle Ruolalle,
molemmat Liisan pyörällä. Pois tullessani näin
Railin linja-autopysäkillä. Hän oli taas menossa varmaan Lahteen.
Heilutimme molemmat kättämme. Hänellä oli vihreät housut ja valkea
pusero. Klo 12.28 hän lähti Lehtarilla. Kun pyysi anteeksi, en osannut odottaa mitään sellaista. Jos hän ei enää 
pidä minusta niin se ei ole hänen vikansa. Meillä ei ole (ei ainakaan minulla) mitään kaunaa toisiamme vastaan. 
Luin englantia ja klo 13.45 mennessä olin tehnyt torstainkin osuuteni. Lueskelin Suurta Tietokirjaa ja klo 14.35-
14.45 olin ulkona. Juttelin pihassa vähän Rajalan Riston kanssa ja vein tyhjiä pahvilaatikoita pannuhuoneeseen. 
AXJ-37, AS-278, TYB-17, EU-602, (Jawa VC-75), (Jawa TG-307), TC-980. Nämä rekisterinumerot ovat niitä autoja, 
jotka on varastettu lähiaikoina Ruolassa, ilmoitettiin juuri [Radiossa]. Klo on nyt 14.57. Klo 15.20 kuulin, että Eero-
setä oli tullut. Lähteee huomenaamulla Leningradiin. Klo 15.30-15.40 olin kahvilla. Klo on nyt 16.06 ja radiosta 
tulee Eino Grönin ”Valkovuokot”, tulee Railia ikävä, 17 maissa Hyppyrän isäntä toi 2 mottia halkoja saunapuiksi 
pilkottavakseni. Klo 17.25 Eero-setä lähti käymään Uudessakylässä. Muut lähtivät juuri saunaan. Klo 18.15-18.35 
olin Eero-sedän kanssa saunassa. Sinne oli jäänyt saaviin Anne. Klo 18.45-19.00 olin syömässä. Pesin myös 
hampaat. Klo 19.35 Raili ja Margit menivät pyörillä tietä pitkin ylöspäin. Klo 19.55 olin tehnyt perjantainkin 
osuuteni. Enää on tässä vaiheessa 3 ½ sivua kääntämättä (eli lauantain osuus). Jatkoin työtäni päästäkseni 
loppuun. Klo 20.20 Beatlesien ”And I Love Her”in soidessa Raili ja Margit menivät mäkeä alas ja menivät Pulverin 
tielle. Klo 21.06 olin saanut kirjani luetuksi Beatlesien ”Eight Days a Week”in soidessa. Lähdin alas klo 21.30. 
Muuten sitä ennen annoin taskupeilin Eero-sedälle lainaksi. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 21.45. Muuten 
TV:ssä näytettiin pätkä Beatlesien Englantiin paluusta (Olivat tehneet kiertueen Japaniin ym.). Soitin levyä niin 

https://www.youtube.com/watch?v=kle2xHhRHg4
https://www.youtube.com/watch?v=5tc0gLSSU1M
https://www.youtube.com/watch?v=6clo8BdvhDg


kovalla kuin sieti ja nautin elämästä. Klo 22.45 kävin alhaalla. Heti sen jälkeen olin kuulevinani ulkoa vihellyksen 
(Minulla oli ikkuna auki), mutta se oli vain toiveajattelua. Kuuntelin edelleen levyjä ja kävin nukkumaan klo 22.55. 
Vähän ennen sitä Eero-setä ajoi partansa huoneessani.

10. päivä (sunnuntai)
[Olliver Hawk]
Heräsin ensin klo 6.45 kun Eero-setä oli lähdössä Leningradiin.
Seuraavan kerran heräsin klo 9.15. Auk. radion klo 9.20 ja nousin klo
9.30. Klo 9.38 Anne toi takaisin Eero-sedälle lainaamani peilin. Klo 9.45-
10.00 olin kahvilla. Kuuntelin levyjä ja klo 11.35-11.30 kävin alhaalla.
Klo 11.45 näin Railin ja Margitin menevän pyörillä Pulverin tielle. Klo
11.55 näin heidän tulevan takaisin. Klo 12.03 näin tyttöjen menevän
takaisin Pulverin tielle. Olivat tulleet Jokisen talon takaa. Lähdin alas klo
12.55. Söin ja tulin ylös klo 13.05. Muuten kun ennen lähdin syömään
lueskelin ST:aa. Klo on nyt 13.05 ja näen Railin ja Margitin tulevan
Pulverin tietä ja menevän Rajalaan. Aamupäivällä Raililla oli ruskea
mokkatakki. Nyt hänellä oli sininen pusero. Klo 13.25 näin tytöt taas
Pulverin tiellä. Raili myös seisoi vähän aikaa pyöränsä kanssa. Menivät
tietä pitkin ylöspäin. Kun katsoin makuuhuoneen ikkunasta, olivat he jo
taluttamassa pyöriään Niinimäkeä ylös. Klo 13.55 kun sattumalta
menin makuuhuoneeseen, näin Railin ja Margitin Niinimäen päällä tulevan mäkeä alas. Menivät meidän 
ohitsemme ja niin he eivät kääntyneet Rajalaan, vaan menivät Pulverin tielle. Kuuntelin radiota ja mankkaa. 
Nurmet tulivat muuten meille, Helka, Paavo, Tuure ja Tuija. Lähdin alas klo 15.35. Tiellä oli ihmeekseni myös Kaija 
[Nurmi]. Join kahvia ja tulin ylös klo 15.50. Klo 16 näin Railin, Margitin ja Hellevin tulevan Pulverin tieltä ja 
menevän Rajalaan. Raili vilkuili meille päin useasti ilokseni. Olin aukaissut vähän ennen parvekkeen oven. Klo 
16.10 äiti ja isä lähtivät höyläämölle (200 m päässä) katsomaan kun Nurmet erottelevat sopivia lautoja 
höylättävksi. Kuuntelin levyjä kovalla ja kävin pari kertaa alhaalla mm. klo 16.30-16.35. Klo 17.10 Arminen kävi 
täällä. Olisi ostanut 2 onkea, mutta emme löytäneet. Lähdin ulos klo 17.25. Olin pihassa kymmenisen minuuttia 
tai paremminkin pihan läheisyydessä. Työnsin mm. kuulaa. Sitten kävelin seiväshyppypaikan kautta Pulverin tielle.
Rajalaan kääntyvää polkua ennen näin Railin ja Margitin. He juoksivat äkkiä metsään piiloon. Kun menin paikan 
ohi, katselin vain Lahteen päin menevää lättähattua (JUNAA). Vilkan tienhaarassa näin Tapperin Pertin 
korjaamassa mopoa erään tuntemattoman pojan kanssa, joka oli pyörällä. Varmaan näiden poikien takia tytöt 
juoksivat metsään. En sanonut Pertille ”Terve”, koska ei Perttikään edes katsonut minua. Kävelin eteenpäin hiukan
ja poikkesin metsään samasta kohtaa minne olimme menneet (Raili ja minä). Siellä kävelin ja istuin tämän paikan 
läheisyydessä. Lähdin sitten taas ajallani pois koska Tapperin Pertti ajeli koko ajan tiellä mopolla. Kävelin aseman 
kautta. En uskaltanut mennä suoraan. Sahan mäessä eräs nainen kysyi oliko meillä päin maalaistaloja. Sanoin, 
että harjun takana on. Kävellessäni Hildenin ohi, Jorma huusi: ”MITÄS RAILILLE KUULUU?” Sanoin: ”ENHÄN MÄ 
OLE EDES NÄHNY TÄNÄÄN”. Ne huusi jotain että ”ÄLÄ VIITTI. KAIKKIHAN SEN TIETÄÄ”. Voi veljet, jospa asiat 
olisivat niin kuin he yhä luulevat. Olin kotona klo 18.35. Kävin ylhäällä ja tulin alas. Klo 18.40 menin taas ylös. Klo 
on nyt 18.52. Klo 19.01 Raili ja Margit menivät pyörillä ohi. Heidän edellään ajoi mopolla kai Tapperin Pertsa. 
Katsoin hetken kuluttua makuuhuoneesta, en nähnyt heitä. Klo 19.06 he ilmestyivät Rajalasta päin ja menivät 
Pulverille päin ja vilkuilivat tänne. En kyllä uskalla mennä sinne. Klo 19.13 he tulivat Pulverin tieltä ja menivät 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dm6_ja_Dm7
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olliver_Hawk


Rajalaan ja klo 19.19 he menivät samaa tietä takaisin ja silloin Matti ja Hildenin pojat huusivat heille kauheasti. Ei 
ne sentään heille tainneet huutaa, vain muuten lauloivat jälkeenpäinkin. Klo 19.28 he tulivat takaisin Rajalaan 
ajaen älyttömän hitaasti. Raili katseli tänne kovasti kun seisoin parvekkeen kynnyksellä. En tiedä kyllä miksi hän 
katsoi. Rakkaudesta vai säälistä (että vielä jaksan rakastaa häntä). Mutta miksi he sitten ajelevat ahkerasti pyörillä. 
Kuuntelin levyjä ja odottelin, että tytöt tulisivat näkyviin. Uskon, että he vielä ilmestyvät ja antavat näkyvän merkin
siitä, että minun pitäisi tulla ulos. Tai ei sentään, kyllä tuo on liian optimistista. Voi olla, he katsovat TV:tä tai eivät 
enää pääse ulos. Ei tässä uskalla oikein vielä lähteä ulos, vaikka klo on yt 19.59. Ilmestyisivät nyt äkkiä. Klo on nyt 
20.01 ja Hippy Hippy Shakes soi. Klo 20.02 kun Hippy Hippy Shakes loppui, näin Railin ja Margitin tulvan Pulverin 
tieltä. Raili oli laittanut hämeen päälle. Ei, kun he tulivat meidän kohdalle, huomasin etteivät he olleetkaan he. 
Heidän on täytynyt mennä katsomaan hauskaa engl. elokuvaa (19.30-20.35) [Nokkera Norman tavaratalossa]. En 
varmaan näe heitä tänään. Klo on nyt 20.40 ja odottelen, että elokuva loppuisi. En kyllä usko, että he enää 
lähtevät ulos. Pari minuuttia [ennen] klo 21 he tulivat kentälle missä Rajalan Risto ajoi heitä mopolla takaa. Tytöt 
lähtivät klo 21.05 pyörillä Pulverin tielle minne Risto seurasi heitä. Katselin ulos, mutta tytöt eivät ilmestyneet klo 
21.25 mennessä. Klo 21.32 tytöt menivät takaisin Rajalaan päin. Pian meni Tapperin Pertti mopolla heidän 
perässään. Klo 21.41 näin Pertin menevän kotiin. Tässähän käy melkein mustasukkaiseksi jos niin JOS en usko. Oli 
tietysti tupakalla Margitin kanssa, sillä en usko, että Raili poltti. Laitoin yöpuvun päälle klo 21.48 ja kävin 
makaamaan sänkyyn radiota kuunnellen. Kävin nukkumaan klo 22.20.

11. päivä (maanantai)
Heräsin klo 7.50 ja aukaisin radion.
Nousin klo 8.05. Alhaalla join kahvia, 
söin riisimuroja ja luin lehden. Tulin
ylös klo 8.45. Lueskelin aamulla ruotsia
kirjasta Blandade kryddor (Kar de
Mumma). Välillä korjasin radiolta
lähtevää kovaäänisjohtoa. Klo 10.05-
10.15 vein Levypyörälle kävellen
tavaraa ja klo 10.20-10.35 vein
ruokalaan Kuivamaidolle tavaraa. Kuuntelin levyjä ja myös nauhoitin radiosta. Klo 11.02 näin Railin menevän 
valtatietä pitkin Rajalaan. Kuuntelin radiota ja luin vähän ruotsia. Klo on nyt 11.47. Klo 11.50-12.00 katselin 
ikkunasta, mutta en nähnyt Railia. Hän oli varmaan jo mennyt ennen. Lähdin syömään klo 12.10. Tulin ylös klo 
12.20. Lähdin pian alas pyytämään äidiltä parturirahaa, mutta hän sanoi, että Salmiset ovat lomalla ja Pistetalossa 
olevassa parturissa on 3:20 hintainen tukanleikkuu. Tulin ylös ennen klo 12.25. Äiti sanoi, että lähde ensi viikolla 
kun Salmiset tulevat lomalta Rovaniemeltä. Kuuntelin mankkaa ja radiota. Klo 14.05 lähdin pihaan. Siellä sahasin 
puita, jotka 35 v. eilen täyttänyt Hyppyrän Olli oli tuonut lauantaina. Klo 16.40 Risto Rajala kävi mopolla 
jututtamassa minua. Lopetin klo 16.55 ja sitten pesin itseni saunalla ja tulin ylös klo 17.05. Kuuntelin radiota ja 
nauhoitin myös. Klo 18.00-18.15 olin syömässä. Kuuntelin sitten nauhoittamani levyt. Kuuntelin vähän muutakin 
ja lopetin klo 19 aukaisten radion. Lähdin alas klo 19.10. Sahasin puita yhteen menoon klo 21.10 saakka, jolloin 
Matti huusi minut kahville. Muuten klo 20.45 näin Railin ja Margitin menevän pyörillä alaspäin. Juotuani kahvia 
katsoin TV-uutiset ja tulin ylös klo 21.45. Kuuntelin mankkaa ja klo 22.15-22.30 olin saunalla. Pesin siniset sukkani
ja kävin myös rekkitangolla. Ylhäällä kuuntelin radiota. Kävin nukkumaan klo 23.05.

https://levypyora.fi/yritys/historia/
https://www.imdb.com/title/tt0046464/?ref_=ttrel_rel_tt
https://www.youtube.com/watch?v=1Ke8mzgex4U


12. päivä (tiistai)
Heräsin klo 8 ja auk. radion.
Klo 8.05 nousin. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 8.30.
Olin täällä pari minuuttia ja
sitten lähdin sahaamaan
puita. N. klo 9.15 Matti tuli
töihin. Hän kantoi puut pois,
jotka olin sahannut ja lisäksi
pilkkoi juhannuskoivut. Matti
lähti vähän jälk. 10 pois ja
minä poltin pyykkipadan alla
roskia sahattuani halot
loppuun ja klo 10.45 tulin
sisään. Luin lehdet ja pari min jälk. 11 tulin makuuhuoneeseen nähdäkseni Railin tulevan ruokatunnille, mutta en 
nähnyt vaikka katsoin klo 11.10 saakka. Oli tietysti taas kerinnyt mennä. Klo on nyt 11.4. Kuuntelin radiota ja n. 
klo 12.30 aloin lukea ruotsia. Muuten n. klo 12 näin Alpon, jolla oli vielä loma, käyvän seiväshyppypaikalla. Myös 
hän etsi seivästäni, joka oli hävinnyt salaperäisellä tavalla. Nauhoitin muuten radiosta pari levyä. Klo 12.30-12.40 
olin syömässä ja sitten klo 12.40-13.05 vein kävellen Jämsälle Virtasen Ollin yläkertaan tavaraa. Sitten sahasin ja 
pilkoin vanhoja lankun ym. pätkiä. Klo 14.00-14.05 kävin alhaalla. Sitten pilkoin yhden vanhan saavin ja laitoin 
tulet padan alle, että Aili-täti ja äiti pääsevät pyykille. Tulin sisään klo 14.40. Söin pullia, joita äiti oli tänään 
paistanut ja join maitoa. Tulin ylös klo 14.55. Luin ruotsia klo 15 lähtien klo 15.50 saakka. Tasan klo 16 näin Railin 
tulevan töistä. Hänellä oli sama hame ja villatakki (punaiset) kuin kävellessämme 19 p:nä. Lähdin ulos klo 16.05. 
Vein nimittäin kävellen Kangas-Kärjelle, Raimoaholle ja Leimuselle tavaraa. Tulin kotiin klo 16.30. Luin ruotsia ja 
klo 17.08 näin Railin ajavan pyörällä Rajalasta Margit (tai Hellevi) tarakassa ja menevän Pulverin tielle. Klo 17.10 
he menivät takaisin. Klo 17.11 he pysähtyivät kentän kohdalle. Raililla oli valkea pusero ja vihreät housut. Klo 
17.14 Risto tuli Timo J. kyydissä mopolla paikalle. Tytöt lähtivät klo 17.15 taas Pulverin tielle. Klo 17.27 tytöt tulivat
pois. Nyt ajoi Margit (tai Hellevi), luulen että Hellevi. Klo 17.35 olin lukenut tämän päivän osuuteni ruotsista. Klo 
18.20 näin Railin menevän Margitin? Kanssa pyörillä Pulverin tielle. Raililla oli nyt punainen villatakki myös päällä 
ja farmarit (veljensä Jamekset). Klo 18.25 he menivät ohitsemme ja kääntyivät valtatietä pitkin Rajalaan päin. 
Raililla ei ollutkaan Jamekset vaan vihreät housut ja villatakin alla oli valkea pusero. Toisella pyörällä ajoi Margit. 
Kuuntelin levyjä ja lähdin alas klo 18.35. Olin pihassa ja vein Annea tavarapyörällä. Klo 18.50-18.55 olin kahvilla. 
Tulin sitten [ylös]. Klo 18.59 näin Railin ja Margitin tulevan Pulverin tieltä. He jatkoivat tullen ylöspäin ohitsemme. 
He jatkoivat valtatietä Lahteen päin. Klo 19.05 tytöt tulivat takaisin ja jatkoivat Pulverille. Klo 19.08 äiti, isä, Aili-täti
ja Anne [lähtivät] Hollolaan. Matti oli jossain ja minä jäin kotiin. Muuten Raili jättäytyi vähän Margitista ja katsoi 
myös tänne päin kun seisoin parvekkeella, 19.10 huomasin Matin tulevan kävellen alhaalta päin kotiin. Auk. 
hänelle oven. Klo 19.35 Matti lähti ulos. Kuuntelin mankkaa, muuten klo 19.40-19.55 olin alhaalla ja myös klo 
20.05-20.20. Muuten Matti oli kotona klo 20.00-20.35. Klo 20.37 näin Railin ja Margitin pysähtyvän Pulverin tiellä 
juttelemaan sen Rautavirran pojan kanssa, joka oli ollut Tapperin Pertin kanssa Rajalassa, jonne myös minut oli 
kutsuttu puhelimella. Klo 20.38 he jatk. Kävelemistään. He kävelivät Rajalaan. Kuuntelin levyjä ja katselin 
ikkunasta jos he vaikka tulisivat vielä ulos. Klo 21.30 mennessä heitä ei näkynyt ja niinpä menin alas TV-uutiset 
katsomaan. Matti tuli sisään klo 21.40. Tulin ylös klo 21.55. Kuuntelin mankkaa. Muuten ennen ylös tuloani otin 



kaapista vihreä/valkea ruutuisen lyhythihaisen paidan, joka oli ollut päälläni 19 p:nä. Siitä oli kaulus vähän rikki, 
ainakin nyt. Luin vielä ruotsia illalla ja lopetin sen klo 22.35. Kuuntelin radiota. Muuten muut olivat vielä Hollolan 
matkalla. Muuten äiti, isä ja Anne tulivat klo 22.40. Kuuntelin radiota ja klo 23.15 aloin lukea ruotsia radiota 
kuunnellen koska tiistaitanssien esiintyjien joukossa mainittiin THE ANIMALS. Luin ruotsia klo 23.58 sakka ja kävin
nukkumaan klo 24.00.

13. päivä (keskiviikko)

Heräsin klo 7.50. Auk. radion klo
7.55 ja nousin klo 8.05. Alhaalla
join kahvia. Aili-täti oli jo tullut.
Tulin ylös klo 8.20. Kuuntelin
eilen äänittämäni Animalsin ja
luin ruotsia. Klo 8.35 hain lehden
laatikosta ja luin sitä ylhäällä klo
9.10 saakka. Klo 9.20-9.30 luin
loppuosan tämän päivän ruotsin
läksystä. Klo 9.35-9.40 kävin
alhaalla. Satoi ja kuuntelin
radiota. Klo 10.30 isä huusi minut
alas. Näin, että olin saanut uuden
pyörän. Vein sen saunaan [suojaan, sauna kauppasiiven
alakerrassa]. Siihen oli myös valot. Mutta ne eivät olleet vielä
kiinni. Kuuntelin radiota ja klo 11.25-11.35  vein Ruolalle Upon
asunnoille tavaraa. Kuuntelin radiota ja klo 12.20-12.30 vein
Annen kanssa alakautta ruokalaan hiivapaketin. Ajoin uudella
pyörälläni. Sitten aloin laittaa valoja pyörääni. Klo 12.50 kävin
hakemassa ruuvimeisselin. Tulin sisään klo 13.25. Söin ja tulin ylös klo 13.30. Klo 13.40-14.00 olin saunalla. 
Pyörälläni oli ajanut joku, koska se ei ollut enää saunassa. Vein sen pois sateesta ja korjasin valoja ja ylhäällä 
kuuntelin radiota. Klo 14.15-14.40 olin saunalla pesemässä tukkani. Klo 14.45-14.55 kävin Annen kanssa 
ruokalassa, missä ei kuitenkaan ollut ketään. Tulin sisään klo 15 vietyäni ruokalan paketin takaisin kauppaan. Tulin
ylös klo 15.15. Lähdin alas klo 16.33 oltuani täällä Annen kanssa. Luin mm. tänään tulleen Tekniikan Maailman. 
Kävelin pihassa ja tulin ylös klo 16.40. Klo 16.42 huomasin Railin ja Margitin tulevan pyörällä kentälle. Raililla oli 
sinivihreä pusero ja vihreät housut. Klo 16.45 alkoi sataa hiljaa. Klo 16.45 tytöt lähtivät kun alkoi sataa kovasti. 
Tytöt muuten hyppivät korkeutta. Alpo oli nostanut eilen telineet pystyyn klo 12 maissa. Klo 16.50-16.55 kävin 
alhaalla. Kun tulin ylös, sade oli lakannut. Klo 17 alkoi tihuttaa. Klo 17.20 kävin hakemassa kahvia, join sen ylhäällä
ja klo 17.25 hain lisää. Klo 17.30 vein kupin alas. Kuuntelin sitten edelleen Kevyen musiikin toivekonserttia. 
Kuuntelin sitten nauhoittamani 2 levyä (V/2) ja vähän muutakin. Klo 17.15. Lopetin ja aioin lähteä ulos, mutta 
alkoi sataa rankasti. Sade loppui 5 min kuluttua. Kuuntelin mankkaa ja klo 18.30 lähdin alas. Hain pyörän ja lähdin
ajelemaan. Menin kirkon kautta, jonka luona muuten asfaltoidaan ja uudestaan laitetaan risteys. Menin Esson 
huoltoaseman kohdalla valtatielle ja sitten Sipilän maitosillan kohdalla käännyin metsätielle. Menin Luhtasen 

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


tehtaan ohi ja jatkoin Kuivamaidolle. Rajalan kohdalla näin Kaukosen kundin mopolla ja vähän sen jälk. tuli 
Paljakan Hannu kävellen vastaan. Sitten jatkoin valtatielle. Kävin Upon Nastolan tehtaiden kohdalla ja sen jälk. 
ajoin vähän matkaa tietä Elementtituotteelle. Sitten menin Pulverin kautta Pulverin tielle. Klo 19.15 näin Matin ja 
Annen Vilkan tienhaarassa. Ajoin heidän kanssaan Pulverin portille. Siellä näin Kotin pojan. Tulin kotiin klo 19.20. 
Hyppyrät olivat tulleet ja äiti ja isä lähtivät heidän kanssaan Hyppyrän mökille. Klo 19.35 kävin alhaalla. Odottelin 
tyttöjä, mutta ei näy. Katsovat varmaan TV:tä. Sieltä tulee klo 19.30-20.10 ”Ohimennen” (Nuorten 
iskelmäohjelma). En katso sitä itse. Muuten eivät äiti ja isä lähteneetkään. Kun on aika epävakainen sää ym. Luin 
vähän ruotsia ja klo 20.15 kävin alhaalla. Muuten tyttöjä ei vain ole näkynyt. Ehkä Raili edes ole tänään Rajalassa 
illalla. Lähdin ulos klo 20.25. Ajelin pyörällä Pulverin tielle aseman kautta. Ajelin pyörällä edestakaisin Pulverin tien
metsätaipaleella. N. klo 20.45 tulivat Paljakan Pekka ja Rajalan Risto edellisen mopolla vastaan. Katselin kun he 
korjasivat mopoa [Itse en koskaan mieluillut mopoa, Matti sen myöh. hankki]. Pekka lähti n. 10 min kuluttua. Heti 
sen jälkeen tulivat Raili, Hellevi, Pia ja Matti (Matti oli tullut vähän ennen heitä) pyörillä. Vein Ristoa pyörällä. 
Kävimme myös alhaalla sorakuopassa. Klo 21.0 he lähtivät. Matti oli lähtenytjo vähän aikaisemmin. Tulin ylös klo 
21.15 vietyäni pyörän autotallliin. Ylhäällä kuuntelin klo 21 alk. Coxin loppuun. Se loppui klo 21.40. Menin alas ja 
tulin ylös klo 21.45. Kuuntelin mankkaa ja klo 21.55 aloin lukea ruotsia. Lähdin alas klo 22.15. Katsoin TV:tä ja 
tulin ylös klo 22.40. Kävin nukkumaan klo 22.45. EN MUUTEN PUHUNUT TÄNÄÄN SANAAKAAN RAILIN KANSSA.

Jatkuu seuraavassa N:o:ssa

Päiväkirja n:o 12 Otettu käyttöön 14.7.-66 klo 8.07

14. päivä (torstai)
[Oheinen ESS-leike on päiväkirjassani]
Nousin klo 7.40 ja aukaisin radion. Nousin
klo 7.50. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
8.05. Klo on nyt 8.44 ja sataa rankasti.
Lueskelen tässä ruotsia. Jyrisi aika lailla. Klo
on nyt 9.03 ja sataa. Tällaisia epävakaisia
nämä ilmat on ollu jo vähän ennen juhannusta lähtien. Sitä ennen, kun olin Railin kanssa oli
erittäin helteisiä päiviä. Kesäkuun alussa oli kyllä sateista, mutta enhän edes tuntenut silloin
Railia. Klo 9.10-9.25 olin alhaalla. Sataa vieläkin, kun klo on 9.27. Klo 10 olin päässyt loppuun
tämän päivän ruotsin läksyn. Sataa edelleen. Klo 10.20-10.30 kävin alhaalla. Ja klo 11.15 lähdin
viemään Annen kanssa pyörillä Hämäläiselle tavaraa. Alkoi sataa loppumatkasta ja klo 11.50
vasta lähdimme, alkoi taas pian sataa. Olimme kotona klo 12.05. Olimme läpimärkiä. Lähdin
alas klo 12.50. Söin ja tulin ylös klo 13. Klo 13.35 kävin alhaalla. Klo 14 lähdin ulos
tihkusateessa. Minulla oli sini-valkoraitainen pusero. Lähdin Keskolle laskua maksamaan. Klo
14.05 molemmin puolin näin kun Raili tuli paljain jaloin Jamekset (veljensä) ja vihreä pusero
(tummanvihreä) päällä. Hän tuli pyörää taluttaen mummonsa kanssa ja menivät meille
(Tervehdimme) päin. He tulivat kirkolta. Pian Viljanen tulikin. Jäin Starckjohannilla pois ja
kyselin johtoa, mutta siellä ei ollut. Kävin sitten Veikkaustoimistossa ja sitten kävelin sateessa
sateenvarjon kanssa kaupungilla. Pian sade loppui ennen klo 15. Klo 15.05 menin Keskolle
[Rautatieasemaa vastapäätä, itään päin radan takana]. Siellä näin Rantasen Reinon ja Savutien
Einon Keskolla jonottaessani. Kävin Sähkö-Silmässä ja ostin johtoa ja pari banaanikosketinta.



Ostin vielä Suosikin ja kävin Käävällä ostamassa Kolan. Klo
15.50-16.10 tulin Lahden Liikenteessä kotiin. Menin ylös.
Sain isältä asiapalkkaa 5 mk ja risat. Klo 16.45-17.00 kävin
Annen kanssa kävellen Ruolalla Nurmisella, jota etsimme
vähän aikaa. Tulin ylös klo 17.05. Kuuntelin ja nauhoitin
Markku Helismaan Pop-säveliä ja klo 18.00-18.05 olin
kahvilla. Klo 18.05-18.10 olin kentällä. Siellä oli Alpo
Peltonen, Jukka Heinonen ja Jar[?]. Hän oli löytänyt
seipään. Toin sen kotiin kuivumaan ja tulin ylös mankkaa
kuuntelemaan. Lähdin alas klo 19. Ajelin pyörällä. Kävin Upon Nastolan tehtailla [Upo-Muovi aloittaa 1965 
tuotannon Nastolassa] ja sitten tulin Pulverille. Klo 19.20 maissa näin siellä Pia Rajalan, Hellevin ja Railin. Raili lähti
heti pyörällä pois. N. 5 min kuluttua minäkin lähdin. Ajoin Rajalan polulle saakka. Pia (Tuula) lähti kotiin. Raili ja 
Hellevi olivat käyneet alhaalla soramontussa. Sitten he menivät Pulverille tietä pitkin. Odotin vähän aikaa ja sitten 
päätin lähteä Pulverille. Menin sinne Vilkan kautta. Kun tulin Pulverin asfaltille, huomasin, että Raili ja Hellevi 
olivat menossa ylöspäin. Otin heidät kiinni. Annoin heille etumatkaa ja näin, että he kääntyivät Rajalaan. Annoin 
heidän mennä, vaikka kotitiellä näin, että he olivat taas tulleet tielle. Klo oli silloin 19.40. Kävin kotona ja sitten 
menin Jokisen kohdalle. Siellä Matti ja Hildenin Jorma polttivat paperisätkiä. Paikalle tuli myös pian ”Rake” (Raimo
Jokinen), yks’ pikkupoika. Olin heidän kanssaan melko kauan aikaa. Raili ja Hellevi ajelivat pyörillä. Kun hymyilin 
Railille, hän vain katsoi. Sitten ajelin pyörällä kohtaamatta heitä enää. Näin heidät kyllä Pulverin tiellä kun kävin 
asemalla. Matti, Jorma ja Rake olivat käyneet vähän sen jälk. Rajalassa. Rake oli huutanut hävyttömyyksiä ja niin 
pojat olivat lähteneet. Klo 20.30 tulin kotiin. Eero-setä muuten oli jo tullut. Kun klo 20.48 katselin ikkunasta näin 
Railin vievän pyörällä Piaa ja Hellevi ajoi omalla pyörällä. Tulivat Rajalasta ja menivät Pulverille. Klo 20.55-21.00 
olin ulkona. Aioin lähteä ajelemaan, mutta vein pyörän autotalliin ajettuani vähän pihassa. Klo 21.05 ja 21.10 
välillä hain pyörän autotallista, mutta kun aioin lähteä ajamaan, alkoi sataa. Klo 21.15 huomasin Railin Pulverin 
tiellä. Siellä oli ainakin myös Rake, Matti ja Hellevi ja Pia ja joku mustapukuinen kundi. Klo 21.17 Raili, Hellevi ja 
Pia lähtivät, alkoi nimittäin sataa. Lähdin alas klo 21.25. Sitä ennen Matti yritti valehdella, että Raili oli käskenyt 
minut Pulverin tielle 21.30. Vähän aikaa kuulusteltuani sain tietää, että Matti narrasi. Sain myös tietää, että se 
”mustapukuinen kundi” oli Tapperin Pertti. Voi olla, että Raili on pihkassa siihen – tai ei sentään. En usko. Klo 
21.25 näin Railin menevän taas Pian ja Hellevin kanssa Pulverin tielle. Alhaalla söin ja tulin ylös klo 21.35. Eero-
setä oli vielä meillä. Klo 21.45 kävin alhaalla. Luin illalla ruotsia radiota ja mankkaa kuunnellen ja kävin 
nukkumaan klo 23.25 luettuani vielä Suosikkia.
[Tätä kotona Heivävedellä kirjoittaessani on 15.2.2020. Kaksi päivää sitten löysin verkosta tietoja. Raili jos eläisi, 
täyttäisi 70 vuotta. Hän kertoi minulle jokeen hukkuneesta veljestään hautasmaalla jutellessamme. Hänen 
nimensä oli Seppo. Vaihto-oppilasvuotenani 1967-8 Raili ja minä olimme kirjeenvaihdossa, ystävinä.]
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15. päivä (perjantai)
Heräsin klo 7.45. Auk. radion
klo 7.55. Nousin klo 8.05.
Lähdin alas klo 8.10. Alhaalla
join kahvia ja pari kuppia
maitoa. Tulin ylös klo 8.35. Luin ruotsia
klo 9.35 saakka, jolloin olin lukenut
loppuun tämän päivän osuuteni. Sitten
tein Top Twentyäni. Sitten klo 10.30-
11.25 laitoin uuden johdon mankan ja
radion väliin. Klo 11.30 lähdin viemään
Hämäläiselle tavaraa. Tulin kotiin klo
11.50 ajettuani tulomatkan 2 min:ssa.
Tulin ylös klo 11.55. Noin klo 12
molemmin puolin vein Saarikankaalle
Ruolalle tavaraa. Satoi hiljalleen. Sitten
puistelin äidin kanssa mattoja ja tulin
sisään klo 12.15 ja aloin siivota
huonettani. Klo
12.30 olin siivonnut.
Klo 13.20-13.30 olin
syömässä tehtyäni
Top Twentyäni.
Jatkoin sitä syönnin
jälkeen. Klo 14.40-
14.45 vein
polkupyörällä
kovalevyn, joka ei
mahtunut autoon.
Vein sen ensin
vahingossa Rautniemelle. Luin sitten tämän päivän lehdet ja klo 15.45-15.55 vein Moijaselle Ruolalle tavaraa (pari 
leipää). Vein ne pyörällä. Klo 16 näin Railin tulevan töistä pyörällä. Meni valtatietä pitkin. Klo 16.28 huomasin 
Railin taluttavan pyörää, joku pikkutyttö kyydissä Rämön luona. Mummo käveli heidän kanssaan. He jatkoivat 
Niinimäkeä ylös. Lähdin alas klo 17.05. Klo 17.10-17.20 ajelin kentällä pyörällä ja kävin pyörällä Sipilän 
maitosillalla ja sieltä menin alatietä ylikäytävälle ja sieltä kotiin. Tässä pitäis Termosten (Pentti) tulla meille. 
Kuuntelin radiota ja luin Suosikkia. Klo 18.25-18.25 kävin alhaalla. Klo 18.28 näin Railin tulevan pyörällä Pulverin 
tiellä. Hänellä oli kyydissä joku ja toisella pyörällä oli Hellevi. Klo 18.29 tulivat Termoset. Pojat tulivat ylös. Vähän 
aikaa kuuntelimme mankkaa. Sitten joimme kahvia. Sen jälk. hyppäsimme korkeutta (Pera ja minä). Kari ajeli 
Matin kanssa pyörälläni. Hyppäsin 125 cm. Sen jälk. näimme, että Salmelat olivat tulleet. Myös Satu. Sen jälk. 
hyppäsi Pera ennätyksensä 235 cm ja minä 260 cm. Tulimme pihaan. Näin muuten pari kertaa Railin. Olimme 
pihassa klo 20.00-20.30. Tulin sitten ylös. Kuuntelin sen jälk. Peran kanssa levyjä. Klo 20.50-21.00 olin syömässä. 
Klo 21.10 lähdin pyörällä rantaan. Karhusillan luona tulivat Salmelat Valiantilla ensin ohitseni, sitten Pentti-setä, 
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isä, Kari, Pertti ja Matti Anglialla. Olin rannassa vähän [ennen] klo 21.25. Siellä katsoin kun kaksi telttaa nousi 
rantahiekalle. Klo 22 lähdin kotiin. Pajulahden kohdalla Pentti-setä ja isä menivät Anglialla ohitseni. Olivat 
lähteneet vähän minun jälkeen. Olin kotona klo 22.10 jälkeen (vähän jälk.). Tulin ylös vietyäni pyörän autotalliin. 
Klo 22.30-22.35 olin alhaalla. Unkari voitti muuten Brasilian jalkapallossa 3-1. Kerroin sen isälle. Hän sanoi, että ei 
olisi pitänyt kertoa, sillä hän katsoo sen ottelun. Luin vähän ruotsi ja kävin nukkumaan klo 23.05.

16. päivä (lauantai)

Heräsin klo 7.30.Torkuin ja vasta klo 7.50 heräsin kunnolla ja aukaisin radion. Klo 8.05
nousin. Alhaalla olivat Termoset jo heränneet. Klo 8.25 tulin ylös juotuani kahvia. Luin
ruotsia ja klo 9.50 olin valmis tämän päivän osalta. Klo 9.30 meni Raili muuten pyörää
taluttaen Hellevin kanssa mäkeä ylös. En tiedä kävivätkö kaupassa. Hänellä taisi olla
pieni ruokatunti. Lähdin alas klo 9.50. Luin lehden ja klo 10.05-10.15 hain Koskelan lapun. Tulin käymään ylhäällä 
ja klo 10.20 lähdin pyörällä rantaan minne Pentti-setä, Eila-täti ja Juha olivat lähteneet jo ennen klo 10. Klo 10.25 
näin hautuumaan kohdalla Railin töissä hautuumaalla. En tervehtinyt, koska ei hänkään [Pekka, voi Pekka- 
murjottaja] Katsoin kyllä pitkään. Olin rannassa klo 10.35. Siellä soutelin veneellä. Sitten söimme. Peralla meni lasi
jalkaan. Tai ei mennyt, vaan raapaisi varpaaseen haavan. Sitten syönnin jälkeen kävimme (Kari, Pera ja minä) 
[Kumian] myllyllä veneellä. [Nastolan myllyt]. Klo 12.40 lähdin Peran kanssa pyörällä kotiin. Pusilan kohdalla alkoi 
sataa. Olimme sateensuojassa maitosillalla. Olimme kotona klo 13.20. Kuuntelimme mankkkaa ja klo 14.20-14.40 
olin saunalla laittamassa sen lämpiämään. Klo 15.05-15.20 kävin Peran kanssa saunalla. Sitten klo 15.20-15.35 olin
ylhäällä. Klo 15.35-15.45 olin kahvilla. Klo 15.40 tulivat väet rannasta. Olin sen jälk. 10 min ulkona ja klo 16 tulin 
sisään. Kuuntelin Kaleidoskooppia, josta myös nauhoitin. Klo 17.05-17.40 olin Karan, Peran ja Matin kanssa 
kentällä. Hyppäsin korkeutta 120 cm ja seivästä 260 cm. Kuuntelin Lauantain toivottuja ja klo 18 jälk. kokeilimme 
radiomme kuuluvuutta. Pera oli ulkona ja sanoi, että Rämön luona vielä kuuluu. Sen jälk. kuuntelimme mankkaa 
ja klo 19.20-19.35 olimme kentällä (Kara, Pera ja minä). Lähdimme pois, koska alkoi sataa. Kara lähti ensin 
pyörällä ja sitten menimme höyläämön räystään alle suojaan (Pera ja minä). Lähdin pois ja tulin ylös. Klo on 19.38
ja Pera on siellä vielä. Muuten Salmelat lähti jo Kaleidoskoopin (tai Lauantain toivottujen) aikana. Klo 19.45-20.10 
olin Karin kanssa saunassa. Sitten kuuntelimme mankkaa. Vähän ennen klo 21 kävin hampaat pesemässä. N. klo 
22.20-23.05 olimme kävelyllä. Kävimme ensin asemalla (Kari, Pertti ja minä). Sitten kävimme vesitornin juurella. 

http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Nastolan_myllyt
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikuntakeskus_Pajulahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ford_Anglia


Sitten joimme vielä kahvia. Muut alhaalla valvoivat. Matti, Anne ja Juha nukkuivat. Pelasimme seiskaa Karin kanssa
ja kävimme kolmistaan nukkumaan huoneessani klo 00.15.

17. päivä (sunnuntai)

[Säätila-leike päiväkirjassani]
Klo 8.20 heräsin. Klo 8.30 äiti toi karamelliä. Nukuin
taas ja heräsin klo 8.50. Pojat heräsivät klo 9.10 kun
aukaisin mankan. Nousimme klo 9.30 ja menimme alas
klo 9.35. Tulin ylös klo 9.40 kirj. tätä ja lähdin alas klo
9.45. Join kahvia ja tulin ylös klo 10.10. Pelasin poikien kanssa jotain nappulapeliä ja
klo 11.35 lähdin pyörällä rantaan. Pian Pentti-setä meni ohi minusta ennen Pajulahtea.
Hän vei Karin, Pertin ja Matin sinne. Hän tuli minua vastaan pian yksin. Siellä
soutelimme ja minä uin myös. Ennen muuta soudin Karan kanssa. Sitten otimme Peran
Nurmen Alpon laiturilta, missä Pera onki Masan kanssa. Sitten söimme lenkkiä
paistettuna. Sitten lekottelimme auringossa. Pian Nurmen Helka-täti tuli rantaamme
keittämään kahvia. Nurmet rakentavat huvilaa lähelle [Viereinen tontti, joka
muistaaakseni lohkottiin Savuteiden ja meidän tontista, myöhemmin tien varresta
Porkalle määräala, jotka eivät koskaan rakentaneet mökkiä]. Klo 14.50 lähdimme
pyörälläni pois (Kara, Pera ja minä). Matti jäin onkimaan. Olimme kotona klo 15.30.
Tulimme ylös klo 15.45. Pera lähti pian ulos. Klo 16.35 kävin alhaalla, silloin Kari ja
Pentti-setä lähtivät rannassa käymään. Klo 16.50 lähdimme kolmistaan kentälle.
Hyppäsin korkeutta 130 cm ja seivästä vain 240 cm. En yrittänyt korkeammalta, kosa
selkääni alkoi koskea. Pera hyppäsi ennätyksensä 250 cm. Tulimme kotiin klo 17.25



kahville. Tulin ylös klo 17.40. Pelasin Karan kanssa nappipeliä ja klo 18.25 Kara lähti. Muut olivat lähdössä (myös 
meidän väki) Mommilaan, kun mummo Mommilasta soitti, että tuokaa jauhelihaa ja limonadia yksi kori. Klo 18.28
he lähtivät. Jäin yksin. Tulin ylös 18.40. Etsin sitten klo 18.45-19.00 kadonnutta Esso-sähköjunanvaunua. Kävin 
mm. leikkimökissä. Juha Termonen oli leikkinyt niillä illalla. Klo 19.20 näin alhaalla ollessani Railin ja Margitin 
tulevan pyörillä Niinimäkeä alas. Kun menin ylös, en enää nähnyt heitä. Kävin klo 19.30-19.35 alhaalla ja myös klo
19.40-19.50. Klo 19.55-21.00 luin ruotsia mankkaa kuunnellen. Lähdin klo 21 alas. Siellä lämmitin kahvia ja join 
pari kuppia. Katsoin myös TV:tä ja tulin ylös klo 21.45. Luin ruotsia ja klo 22.05 muut tulivat Mommilasta. Matti jäi
sinne. Klo 22.15 kävin viemässä pyörän autotalliin. Luin ruotsia edelleen klo 22.55 saakka. Muuten kerroin 
Termosen pojille, että minulla oli kimuli pari viikkoa. Karalle kerroin myös, että Raili oli pyytänyt anteeksi. Kari 
sanoi, että eihän se sitten taidakaan mikään huono tyttö ollakaan.

                           Salajärven rannassa. Vas. Anne, Tuija Nurmi ja äiti

     Tuija ja Anne istuvat Albert Röntysen tekemässä veneessä. Vieressä isä.



     Anne ja Tuija

18. päivä (maanantai)
[Kolari Nastolassa ja missi-leikkeet päiväkirjassani]
Heräsin klo 7.55 ja aukaisin radion. Klo 8.05 nousin. Alhaalle

mentyäni klo 8.10 tulivat 
Aili-täti ja Seija. Join
kahvia ja tulin ylös klo 8.20. Aloin lueskella ruotsia. Muuten
herättyäni satoi ja sataa vieläkin klo 8.30. Eilen oli lämmin päivä eikä satanut. Klo
8.40-8.50 kävin alhaalla. Hain ensin lehden ja luin sen. Sitten luin taas ruotsia ja klo
10 oli lukenut eilisen osuuteni. Klo 10.05-10.20 kävi Ruolalla lappuja hakemassa.
Klo 11.12 näin Railin tulevan kaupasta ja menevän alakautta Rajalaan uusi
tummansininen pusero päällä. Hän meni pyörällä. Luin ruotsia ja klo 11.55 tulivat
Raili ja Hellevi pyörillä. Vein mankan äkkiä makuuhuoneeseen ja yritin ottaa vintin
kautta ääniä, mutta he eivät puhuneet sillä kohtaa. Raililla oli edelleen sininen
pusero ja Jamekset. Klo 12.15-12.20 vein Levypyörälle kävellen tavaraa. Luin Suosikkia ja tässä kun klo on 13.03 
ajattelin, että vaikka rakastan Railia niin on todennäköistä, että hän ei pidä minusta. On parasta, että en seuraa 



häntä niin, että hän huomaa. Jos hän pitää minusta, hän
saa tehdä aloitteen. Tietysti en karta häntä erikoisemmin ja
tervehdin myös, mutta en enää ajele pyörällä hänen
perässään. Ei hänkään pidä siitä. Klo 13.05-13.10 vein
eräälle kaupasta lähteneelle rouvalle, joka käveli
Niinimäkeä ylös, tomaattipussin, joka oli unohtunut
häneltä. Vein sen pyörällä. Luin ruotsia kunnes klo 13.30-
13.35 vein Vilkan ruokalaan pyörällä mehupullon. Luin
ruotsia ja klo 14.50 lähdin alas. Söin riisimuroja ja klo
15.05-15.25 vein Hämäläiselle tavaraa. Klo 15.50-16.00 olin
alhaalla kahvilla. Vähän ennen klo 16 näin Railin tulevan
töistä. Muuten Niinimäkeä päällystetään juuri asfaltilla.
Vasen puoli meiltä katsottuna on jo valmis. Klo 16.25-16.30
kävi Raili Margitin kanssa pyörillä kaupassa. Klo 17 olin
saanut tehtyä tämän päivän ruotsin läksyn valmiiksi. Klo
17.00-17.05 olin alhaalla. Kuuntelin Pop-säveliä ja klo 17.55
huomasin, että Savutien Eino, Ritva, Tuomo ja Ilkka olivat
Opelilla pihassa. Olivat rantaan lähdössä. Lähdin alas klo
18. Menin Peltoselle. Erkki ja Peltoset olivat keittiössä. Eivät
jaksaneet lähteä kentälle. Klo 18.15-18.30 olin sitten yksin
seivästä hyppäämässä. Sari [?] oli siellä kanssani. Klo 18.30-
18.40 etsin Annea ja Seijaa. Kävin ensin Niinimäen päällä.
Kysyin asiaa Tuula Laitiselta. Ei ollut nähnyt, ja sitten menin
Pulverin tielle. Siellä he olivat & kumpp. Käskin heidät
kotiin ja tulin ylös. Klo 18.50 huomasin Railin ja Margitin
tulleen kentälle. Raililla oli päällä valkoinen pusero niin
kuin klo 16.30, mutta lyhythihainen. Nyt hänellä oli vihreät
housut. He eivät hyppineet ja klo 18.53 he lähtivät kai seuran (ei minun) puutteesta
pois pyörillä. Menivät Rajalaan. Klo 19.10-19.15 olin syömässä. Aili-täti oli vielä meillä
Seijan kanssa. Klo 19.20 kävin pesemässä hampaat. Kuuntelin mankkaa ja pelasin
jogaa klo 19.55 saakka. Klo 19.52-19.54 katselin kun Raili, Margit ja Hellevi menivät
ohitsemme pyörillä kirkolle. Raili ajoi vasenta asfaltoitua puolta ylös (pysähtyi mäen
päällä). Lähdin alas klo 20. Hyppäsin korkeutta kahdesti 130 cm ja seivästä hypätessäni
klo 20.20 tulivat Raili ja Margit paikalle. Seija ja Anne olivat olleet paikalla kun tulin
sinne. Klo 20.25-20.35 olin kotona saunalla. Kun tulin takaisin taas pyörällä, Raili ja
Margit lähtivät pyörällä ajelemaan. Muuten hyppäsin tyttöjen nähden seivästä 260 cm
(ensimmäisellä). Istuin kentällä pyörän satulassa kun tytöt kurkistivat sahan takaa
olinko lähtenyt heidän peräänsä. En ollut uskaltanut. Menin sitten höyläämön päähän pyörällä, missä olivat myös 
Seija, Anne ja Jeremejevin Pia ja Pekka. Klo 20.40 tulivat Raili ja Margit paikalle. Istuin pyörän satulassa, mutta en 
jutellut tyttöjen kanssa. Pari minuuttia, lähdin Seija tarakassani kotiin. Hildenin kohdalla nöykäytin päätäni 
pyörällä ajavalle Railille. Hän teki samoin ja hymyili vähän niin kuin minäkin. Kävimme Seijan kanssa meidän 
kohdalla, mutta Anne lähti Railin ja Margitin kanssa Peltosen tielle. Haimme hänet pois ja klo 21.10 tulimme 



kotiin. Tulin ylös klo 21.15 vietyäni pyörän saunalle. Lähdin alas klo 21.30. Katsoin TV:tä.
Aili-täti ja Seija jäivät yöksi. Tulin ylös vasta klo 22.40. Kävin nukkumaan klo 22.50.

19. päivä (tiistai)
[Rolling Stones -leike
päiväkirjassani]
Olin niin väsynyt, että
olin jättänyt illalla radion
auki nukahtaessani kuin
tukki, koska klo 6.00
heräsin siihen kun
uutislähetys ja samalla
päivän ohjelma alkoi.
Sain kuulla, että
amerikkalaisten Gemini-lennon lähtö oli onnistunut klo 00.20 yöllä. Suljin radion
klo 6.05 ja heräsin sitten klo 8.30 ja nousin. Alhaalla join kahvia ja luin lehden.
Tulin ylös klo 9.05. Luin ruotsia ja klo 9.45 lähdin alas. Klo 10.05-10.20 kävin
Ruolalla. Luin ruotsia ja klo 11.00-11.10 katselin makuuhuoneen ikkunasta, mutta
en nähnyt Railia. Luin taas ruotsia klo 11.35 saakka. Sitten tarkkasin ikkunasta ulos
klo 12 saakka, mutta en nähnyt Railia. Luin ruotsia ja klo 12.40-13.00 vein
Hämäläiselle tavaraa. Luin ruotsia ja klo 13.25 olin päässyt loppuun tämän päivän
osuuteni. Lähdin alas klo 13.30. Lähdin parturiin. Matkalla näin Railin
hautuumaalla. Tervehdin häntä käden heilautuksella. Hän teki samoin. Salmisella
minun ei täytynyt maksaa, sillä hän on pari kymppiä isälle velkaa telttavuokrasta.
Pois tullessa näin Railin. Hän ei tainnut nähdä minua. Oli sen verran kaukana.
Muuten tie on päällystetty kirkon kautta jo molemmilta puolilta Niinimäen päälle
saakka. Eilen tehty vasen puoli jouduttiin rikkomaaan keskiväliltä, koska se oli
tullut monttuiseksi. Tulin kotiin klo 13.55. Menin ylös. Klo 14.02 kun katsoin
makuuhuoneen ikkunasta näin Railin ajavan kovaa valtatietä pitkin Rajalaan.
Hänellä on klo 14.00-14.15 työtauko. Katselin sen jälk. makuuhuoneen ikkunasta
koska Raili palaisi töihin. Klo 14.14 hän tuli ja lisäksi meidän ohitse. Oli ehkä
käynyt kaupassa. Katselin häntä kunnes hän oli taluttanut pyörän mäen päälle.
Tietä päällystettiin juuri silloin siinä kohdassa mikä oli rikottu tänään. Klo 14.35-
14.50 oli alhaalla kahvilla. Kuuntelin sitten mankkaa kunnes klo 15.50 lähdin alas.
Klo 15.55-16.00 vein Seijaa ulkona pyörällä. Olin sitten 5 min alhaalla ja klo 16.05-
16.15 vein Helinille tavaraa ja klo 16.15-16.25 taas Kuivamaidolle Leimuselle. Pois tullessa minulla oli hyvä viuhka. 
Kurvasin huomaamattani Railin perään. Hän tuli kirkolta ja minä tietysti Kuivamaidolta. Kun käännyin meille, hän 
katsoi taakseen. Heilautin kättäni. Hän ei kerinnyt tehdä mitään. Kotona tulin ylös. Klo 16.35-16.40 Raili, Hellevi & 
kumpp. kävivät pyörällä kaupassa. Minulla oli mankka koko ajan päällä. En saanut hänen ääntään. Klo 17.05-17.10
kävin alhaalla. Klo 17.50 näin Railin ja Hellevin menevän pyörillä Pulverin tielle. Klo 18.03 näin Railin ja Hellevin 
tulevan Pulverin tieltä ja menevän Rajalaan. Raili katseli tänne päin. Klo 18.20-18.30 olin syömässä. Pari minuuttia 
klo 18.30 [jälk.] Raili ja Margit menivät pyörillä ohitsemme, menivät kirkolle. Klo 18.45 näin Railin ja Margitin 



Niinimäen päällä. En nähnyt sitten mihin he kääntyivät. Klo 18.55 Raili ja Margit ajelivat meidän lähellä ja 
pysähtyivät pari kertaa Rämön lähellä. Tytöt menivät ylöspäin klo 19. Lähdin alas klo 19.15. Tulin sitten käymään 
taas ylhäällä ja vielä kerran alhaalla ja ylös klo 19.20. Lähdin pyörällä kirkolle. Tie oli kokonaan asfaltoitu. 
Mahkosen luona kuulin vihellyksen. Iiro oli viheltänyt. Menin pihaan. Siellä hän oli teltassa Halosen Hannun ja 
Jarin kanssa. Iiro oli vetänyt roikan telttaan kellarin ikkunan kautta. Hänellä oli siellä mankka. Juttelin heidän 
kanssaan ja sain tietää, että kun he olivat kolmistaan kävelleet Niinimäessä, oli Jari viheltänyt kovasti kahdelle 
moottoripyöräpoliisille. Toinen oli vetänyt ”suhnulle”. Toinen veti perään. Molemmat kaatuivat. Tämä oli 
tapahtunut 19 nurkilla. Sitä siis Raili ja Margit olivat katselleet niin kovasti, eikä meille päin. Se oli nyt selvitetty. 
Klo 19.45 Raili tuli yksin pyörällä kirkolta. Klo 19.50 kun olin lähdössä, hän tuli takaisin Margitin kanssa. Lähdin 
ajamaan kovaa. Tytöt luulivat, että tulin heidän peräänsä ja lisäsivät vauhtia. Iiro muuten oli molemmilla kerroilla 
[kysynyt] kun Raili meni ohi: ”Tunnetko tuota?” Hannu kysyi kuka se oli. Sanoin, että: ”Yks’ kimuli Seestaalta.” 
Käännyin tyttöje ILOKSI kotiin päin. Tulin kotiin vähän ennen klo 19.55. Kuuntelin mankkaa ja klo 20.20-20.25 
tytöt ajelivat Pulverin tiellä ym. Klo 20.45-20.50 olin alhaalla. Söin lettuja. Lähdin ulos klo 20.55. Hyppäsin seivsätä
260 cm ensimmäisellä ja tulin kotiin ylös klo 21.15. Lähdin alas klo 21.30. Tulin ylös klo 21.45. Klo 21.35-2.00 kävin
alhaalla laitettuani yöpuvun päälle. Kuuntelin radiota ja kun klo on nyt 22.30 minulla on hiton ikävä erästä tyttöä. 
Tunnet kai. Miksi minulle täytyi tapahtua tällaista. Ensin rakastun silmittömästi tyttöön, joka tekee samoin. Sitten 
viikon päästä tyttö lopettaa. Ei ole naurun asia. Tulisipa nyt elokuun pimeät illat niin näyttäisin Railille, että ei se 
lempi sammu. Jospa saan ”iskettyä” hänet uudelleen. Tänään ei muuten satanut ja lämpöä oli jopa yli +25 °C. Luin
vähän vielä ruotsia ja klo 22.35 sain kuulla, että Porkat olivat piipahtaneet meillä äsken. Kävin nukkumaan klo 
23.05.

20. päivä (keskiviikko)

[Ei koskaan enää -leike
päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.10 ja nousin klo
8.15. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 8.40. Hain klo 8.45
lehden ja klo 9.00-9.40 luin
ruotsia ja sitten lähdin alas. Luin
siellä lehteä ja vartuin leivän
tuloa, että saisin lähteä
ruokalaan. Klo 10.15-10.30 sitten
kävin siellä. Klo 10.40-11.00
kävin pyörällä Upon asunnoilla (Ruolan tekemä) viemässä tavaraa ja hain lappuja.
Olin alhaalla ja klo 11.05 näin Railin tulevan töistä. Hänellä oli sama sinikukallinen
lyhythihainen pusero päällä kuin sinä tiistaina, jolloin hän suuttui. Hänellä oli
silloin Jamekset niin kuin nytkin. Tulin sen jälkeen ylös. Luin ruotsia ja klo 11.34
kävin alhaalla hakemassa eilisen lehden ja päätin, että tästä päivästä lähtien otan
joka päivä lehdestä jonkun uutisen tai jotain ja laitan tähän. Luin ruotsia sen
jälkeen ja klo 11.55 olin saanut valmiiksi tämän päivän osuuteni. Leikkasin



vanhasta lehdestä ilmoituksen ja klo 12.40 lähdin alas. Lähdin pyörällä
kirkolle. Menin Mahkoselle [Meiltä n. 500 m pohj. hautausmaan
kappelia vastapäätä, kuvassa Mahkosten koti syysk. 2011]. Iiro ei ollut
kotona. Ulla Mahkonen [Iiron äiti] antoi Iiron uimahousut minulle.
Halosen kohdalla näin Iiron ja Jarin (”Jaskan”). Olivat menossa
poimimaan 2 litraa mansikoita. Lähdimme kuitenkaan yleiseen
venerantaan. Riisuimme uimahoususillemme ja lähdimme soutelemaan Mahkosen veneellä. Menimme 
Luomaniemen eteen. Siellä oli rippikoululeiri menossa (22 tyttöä, 5 poikaa). Pojista tunti Rajalan Riston ja 
Tapperin Pertin. Tytöistä en ketään. Soutelimme ensin rantaan. Siellä Risto antoi 3 kaljapulloa ja käski ostaa 
antaen rahat. Soutelimme ja uimme myös. Tytöt istuivat leiritulella. Toiset uivat myös. Juttelimme parin kimulin 
kanssa ja lupasimme tulla käymään illalla. Menimme taas pian rantaan ja otimme Riston kyytiin. Hän souti ja me 
uimme välillä. Veimme lopuksi Riston rantaan ja minä soudin yleiseen venerantaan. Vähän ennen rantaa uimme. 
Olimme rannassa tasan klo 16. Kävelin Jarin ja Iiron ja olin kotona klo 16.20. Tulin ylös. Klo 16.35 näin Railin 
käyvän kaupassa. He menivät hetken kuluttua (Hän ja Hellevi) mäkeä ylös. Menivät varmaan uimaan. Kuuntelin 
radiota ja myös nauhoitin. Klo 17.45 hain ruokaa alhaalta (kaalikeittoa) ja tulin ylös syömään, koska Veijalainen 
soitti radiossa Cliff Richardin levyjä. Klo 18.40 Anne sanoi, että Alpo pyysi minua seiväshyppypaikalle. Menin. 
Siellä oli myös Heinosen Jukka. Siellä oli myös Seija, Marjatta Peltonen, Sari ja Jorma. Hyppäsin korkeutta 125 cm.
Alpo 115 cm. Seivästä hyppäsin 240 cm (En yrittänyt korkeammalta, koska Alpo jäi 230 cm:iin ja Spede-visio oli 
menossa). Tulin kotiin klo 19.15. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 19.25. Soittelin mankkaa ja klo 19.45 vislasi Jarska 
pihassa. Hän oli Hannun ja Iiron kanssa. Olin kotona muuten Seijan kanssa
kahdestaan, koska muut olivat lähteneet rantaan ja Aili-täti muualle. Juttelin heidän
kanssaan parvekkeelta ja klo 20 jälk. hain Risto Rajalan 2 mk:lla 40:llä hänelle 3
pulloa kaljaa ja toffeeta sekä purukumia. Olin sitten heidän kanssaan kaupan
rappusilla kunnes klo 20.30 pojat lähtivät. Tulin ylös ja klo 20.40 alas. Join Seijan
kanssa kahvia ja tulin ylös klo 21. Klo 21.10 kuulin ääniä ulkoa. Katsoin, Raili ja
Margit siinä kävelivät alaspäin, oliat juuri pysähtyneet ja juttelivat. He kävelivät
Rajalaan. Raililla oli käsi Margitin kaulalla. Klo 21.20-21.25 välillä Rajalan Lauri soitti
kaksi kertaa. Ensin hän kysyi oliko veikkausporukka kotona. Sitten hän kysyi minulta
tiesinkö, että Pajulahdessa on huomenna jotkut harjoituskilpailut. Lajeista, jotka hän
luetteli minulle, minua kiinnosti vain 800 m. Ne ovat klo 19. Lupasin tulla käymään.
Kuuntelimme radiota ja klo 21.35-21.45 kävin alhaalla TV:tä katsomassa. Klo 22.10
tuli Aili-täti kylästä Liisa Tukian pyörällä. Klo
22.15-22.20 kävin kirkolla kääntymässä pyörällä
Halosen luona. Äiti, isä ja Anne olivat jossain,
koska automme oli tallissa. Klo 22.40 tulivat äiti ja
isä Annen kanssa jossain harmaassa farmari-
Opelissa. Mukana oli joku pariskunta. He olivat
meillä ½ tuntia. Luin ruotsia ja kävin nukkumaan
klo 23.35 jättäen parvekkeen oven auki.



21. päivä (torstai)
Heräsin klo 8 ja aukaisin radion. Nousin klo 8.15. Menin
alas klo 8.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9. Klo
9.15 näin Railin ja Margitin tulevan pyörillä ja menevän
kauppaan. Klo 9.20 he lähtivät. Noin klo 9.00-9.15 Raililla
on työtauko tai sitten he menivät uimaan. Luin ruotsia ja
klo 9.55 lähdin alas. Klo 10.00-10.15 kävin Upon
asunnoilla ja taas sen jälk. 10.15-10.25 kävin samassa
paikassa myöskin pyörällä [Kuvassa näitä taloja kesäk.
2009]. Klo 10.30-10.45 kävin ruokalassa. Eilen oli
heinäkuun lämpimin päivä, tänään on varmaan yhtä
kuuma. Vielä äsken oli lämpöä varjossa +28 °C. Klo 11.00-
11.05 katselin makuuhuoneen
ikkunasta, mutta en nähnyt Railia.
Klo 12.10 mennessä olin saanut
luettua tämän päivän osuuden. Klo
12.15 lähdin pyörällä Mahkoselle.
Hra [Esko] Mahkoselta sain tietää,
että Iiro oli järvellä veneellä. Menin
sitten yleiseen venerantaan, mutta he olivat jo lähteneet. Sitten kävin sahan rannassa. Ajelin sitten vähän matkaa 
Pajulahteen päin ja käännyin pian ja Pusilan luota vähän eteenpäin. Näin Luomaniemen edustalla Mahkosen 
veneen näköisen paatin. Siellä oli kaksi henkilöä. Varmaan Iiro ja Jari. Tulin kotiin ylös klo 12.40. Klo on nyt 13.24 
kun alan kirjoittaa eilistä muistellen. Siellä Luomaniemessä veneessä olessaan Risto sanoi. ”Pekan tyttö se vaan 
asuu meillä.” Sanoin: ”Eihän asu.” Raili kyllä asuu, mutta eihän hän enää ole minun tyttöni. Kesti vähän aikaa 
ennen kuin Risto tajusi asian. Ei kai ollut tiennyt. Iiro sanoi välissä: ”Eihän Pekka enää sen kanssa ole.” Nyt Risto 
alkoi haukkua Railia. Sehän on sellainen HARPPU. Eihän se ole minkään näköinenkään. Iiro sanoi, ettei voi sanoa, 
koska ei ole nähnyt Railia 5 m:ä lähempää, vaikka varmaan on nähnyt, mutta oli kohtelias minulle. Minä olin 
hiljaa, vaikka olisi tehnyt mieli sanoa jotain Railin puolesta [Mikä surkimus olinkaan]. Se siitä. Klo 13.50-14.00 olin 
alhaalla syömässä. Tulin ylös parvekkeelle tervehtimään Nikkasen Mattia, jonka olin nähnyt tulevan skootterilla 
kauppaan. Sinnä oli kelt. Opettelukilvet. Hän oli rippikoulukaveri. Kysyin häneltä, että meinaatkos hankkia kortin. 
Sitten hän lähti. Lähdin alas klo 14.10. Klo 14.15 lähdin Mahkoselle pyörällä. Kun tulin tiellä huomasin Tukian 
luona, että Raili oli mäen päällä töihin menossa. Mahkosella oli Iiro teltassa. Juttelimme mankkaa kuunnellen. N. 
klo 15.30 tuli Jari. Jatkoimme mankan kuuntelemista. Oli älyttömän kuuma. Siellä kuuntelin myös levyn When a 
man loves a woman (Percy Sledge). Se oli äänitetty sinä torstaina, jolloin tuli USA:n Top ten ja olin Railin kanssa 
uimassa. Tämä on vain olettamus, sillä viikko tämän jälkeen 23.6. levy ei enää ollut USA:n Top ten:ssä. En ole aivan
varma. Mutta levyn alkukuulutus tuntui aika oudolta. Klo 15.55 näin Railin tulevan töistä samaan aikaan kun 
Mahkosen Esko oli hakenut Mahkosen Arjan [Iiron vanhempi sisko] autolla töistä. Lähdin klo 16 ja sain kotona 
heti viedä Seppäselle laatikon. Kotiin tullessa klo 16.15 (vähän ennen) näin Jeremejevin luona pyörällä kaupasta 
tulleet Railin ja Margitin. Vain Margit tervehti minun pään nöykytykseen. Klo 16.25-16.30 käydessäni alhaalla 
huomasin Railin ja Margitin menevän pyörää taluttaen mäkeä ylös [Kuvassa alla Niinimäki syysk. 2011]. Menivät 
uimaan? Klo 16.40 kävin taas alhaalla. Klo 17.10 kävin alhaalla sanomassa, että käyn Pajulahdessa 
juoksukilpailuissa. Muut lähtivät Hollolaan ja Mommillaan. Klo 17.50 myin Tapperin hra:lle tavaraa. Klo 18.10-
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18.15 myös Armiselle tavaraa. Lähdin alas klo 18.30. Lähdin ajamaan Pajulahteen. Olin siellä klo 18.45. Klo 19 tuli 
myös Rajalan Lauri. Siellä oli jo ennestään Mäkisen Otto. Tuttuja ei muita ollutkaan, paitsi Kilpisen Seppo. Ensin 
oli korkeushyppy, sitten keihäs ja 100 m. I laj, johon osallistuin oli 800 m. Se oli myös viimeinen laji. Kilpailijoita oli
8. Olin kolmas. Aikani oli 2 min 20 sek tällä ensimmäisellä 800 m:llä. Kilpailut loppui(vat) klo 20.35. Ajoin 
Mahkoselle. Olin siellä klo 20.45. Siellä oli pihassa Iiron lisäksi ja Jari ja Hannu Halonen. [Kuvassa Halosten koti 
pari  sataa m Mahkoselta kirkolle päin
huhtik. 2009] Lähdimme hetken kuluttua
tielle, koska Raili ja Margit olivat ajaneet
pyörillä kirkolle päin. Menimme hautaumaan
Niinimäen puoleiseen päähän. Siellä olimme
ja näimme, että Raili (R:lla oli valkoinen
pusero ja sinivihreät housut) ja Margit eivät
uskaltaneet tulla ohitse. Pian tuli myös
Nykäsen Veijo [Koti Mahkosista hieman
Haloselle päin Laitisten vieressä] pyörällä
(Vakkerista uimasta) paikalle. Hannu lähti minun ja Iiro Veijon pyörällä kiusaamaan
tyttöjä. Katselimme kun he kiilasivat tyttöjä. Hetken päästä lähdimme kolmistaan
kävelemään. Nykäsen kohdalla Veijo lähti kotiin. Jatkoin Jarin kanssa hautausmaan
sivussa olevalle pikkutielle. Pian tuli Hannu paikalle. Sitten Hannu lähti minä
tarakassa pyörälläni kirkolle. Kävimme melkein koululla saakka, mutta emme
nähneet tyttöjä emmekä Iiroa. Museon luo tultuamme oli siellä myös Iiro (Oli
kiertänyt lenkin Esson kautta valtatielle, valtatiellä oli oli nähnyt meidän vähän
tulevan), Veijo ja Jari. Istuimme museon kuistilla ja klo 21.40 menivät Raili ja Margit
ohitse. Klo 21.45 lähti Veijo ja klo 21.50 me muut lähdimme. Kotona söin leipää ja
maitoa. Tulin ylös klo 22.05. Klo 22.20-22.25 kävin alhaalla. Matti oli muuten tullut
pois Mommilasta. Luin ruotsia klo 22.45 saakka. Kuuntelin radiota ja kävin
nukkumaan klo 23.05.
[Oheinen Yleisurheilu-leike päiväkirjassani]



22. päivä (perjantai)
[Gemini-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8 ja aukaisin radion. Alhaalla join
kahvia noustuani klo 8.05. Tulin ylös klo 8.30.
Muuten minulla ei enää ole ikävä Railia, kun
vain saisin hänen äänensä mankalle ja
valokuvan, olisin valmis hänet unohtamaan.
Luin ruotsia ja klo 9.35 mennessä olin saanut
luettua tämän päivän osuuteni. Lähdin alas klo
9.40. Klo 9.40-10.00 vein Kuivamaidon
ruokalaan tavaraa ja klo 10.10 kävin ylhäällä.
Klo 10.20-10.35 vein, käytyäni ensin Hildenin luona etsimässä
Mattia, joka oli vienyt pyöräni. Vein siis klo 10.20-10.35 Upolle
tavaraa. Klo 10.40 lähdin Mahkoselle. Siellä olivat teltassa,
siellä yön nukkuneet, Iiro ja Jari. Pian Jari lähti pyörälläni
kauppaan ja Iiro syömään. Klo 10.55 isä vei Mahkoselle,
teltassa mankkaa kuunnellessani, tavaraa. Klo 11 Jari tuli.
Lähdin sitten viemään [Iiroa] pyörällä venerantaan. Laitisen
kohdalla Jouko L. tuli omalla pyörällä. Siellä rannassa jätimme
vaatteet rannalle ja olimme uimahoususillamme.
Luomaniemen kohdalla uimme. Sitten noustuamme
veneeseen kallistimme siihen vettä. Soudin sen rantaan, jossa
se upposi. Tyhjensimme veneen ja otimme Risto Rajalan
kyytiin. Hänellä oli vaatteiden lisäksi rahapussi ja
klo. Täytimme selällä veneen puoliksi ja kun sitten
hyppäsin perästä pois keventääkseni lastia, vene
hörppäsi kokasta, missä olivat Iiro ja Risto. Niin
siinä sitten kävi, että Risto ui. Työnsimme [uiden]
veneen rantaan ja tyhjensimme sen. Sitten
soudimme venerantaan, missä olimme klo 12.40.
Katselin kuinka pojat tyhjensivät veneen vedestä ja käänsivät sen nurin ja sitten uivat sen alla. Klo 12.45 lähdin. 
Klo 12.50 Mahkosen kohdalla näin Railin hautausmaalla. Heilautin kättäni. Hän teki samoin. Olin kotona hetkistä 
myöhemmin. Lähdin alas klo 13.10. Söin ja tulin ylös klo 13.40 käymään. Klo 13.55-14.05 olin pysäkillä 
varttumassa Viljasta, joka tuli pian. Lähdin nimittäin Lahteeen. Ensin kävin Starckilla kysymässä vanhaan pyörääni 
ulkokumia, mutta siellä ei ollut sopivaa. Sitten menin Jaloselle, minne olivat käskeneet minut Starckilla. Ostin sen 
sieltä. Sitten hain värivalokuvia Riihelästä. Minulle möi Ritta Rantanen, joka oli ollut ennen luokallani. Sitten ostin 
jäätelön ja menin Keskolle. Kävin ensin kassalla maksamassa laskun ja sitten kävin elintarvikeosastolla hakemassa 
kahvia ja sitten pakastamosta jäätelökakun. Menin sitten Veskun pysäkille n. 5 kg paketin kanssa. Ostin Käävältä 
jäätelön ja klo 15.50-16.10 tulin kotkalaisessa kotiin. Korjasin ensin pyörän ja etsin Matin käsiini ja annoin sen 
hänelle. Kävin myös Hildenillä ja tulin ylös klo 17. Lähdin ulos klo 17.15. Tulin sisään klo 17.40. Klo 17.50 lähdin 
kentälle, koska näin Alpon siellä. Hyppäsimme korkeutta. Voitin tuloksella 125 cm. Alpon tulos oli 120 cm. Tulin 
kotiin klo 18.15. Lähdin alas klo 18.30. Koska Mallasjuoman auto tuli vasta tällöin (klo 18.25) lähdin viemään 
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Kuivamaidolle [Kuvassa asunnot syysk.
2011]  Kangas-Kärjelle, Helinille ja Suloselle
juomia. Siten vein vielä sillipurkin Paukulle
ja kaljaa Nurmelle. Paukulta tultuani näin
Nykäsen kohdalla Railin ja Margitin tulevan.
Pois tultuani kotiin klo 19.05 olin näkevinäni
Railin sinivihreän puseron Pulverin tiellä.
Kannoin vettä Annen uimasaaviin ja tulin
ylös klo 19.15. Klo 19.26 seisoessani
parvekkeen kynnyksellä, näin Railin tulevan
yksin Pulverin tieltä. Meni Rajalaan. Menin
sen jälkeen makuuhuoneen ikkunaan, koska
arvelin, että Raili ei uskaltanut mennä
meidän ohi kirkolle. Ja aivan oikein. Klo
19.30 näin Margitin tulevan mäkeä ylös [p.o.
alas]  ja samaan aikaan Raili tuli valtatietä
pitkin Rajalasta. He kohtasivat mäen alla ja menivät sitten molemmat kirkolle päin. Muuten kun vein Nurmelle 
tavaraa, näin jäätelökioskin luona Halosen pojat, Iiron ym. Lähdin alas klo 19.35. Join kahvia ja klo 19.45-19.55 
puistelin mattoja Matin kanssa. Klo 20.00-20.05 kävin pihassa. Sen jälk. siivosin. Klo 20.45 näin Railin ja Margitin 
tulevan valtatietä ja menevän kävellen kirkolle. Klo 20.55 juttelin Peltosella olevan Savutien Ritvan kanssa. Lähdin 
alas klo 21. Kävin pyörällä Mahkosella, mutta Iiro ei ollut kotona. Ajoin sitten kirkolle. Nurmen luona klo 21.10 
näin Railin ja Margitin, jotka kävelivät. Sanoin ”terve”, Raili liikautti surullisen näköisesti huuliaan. Näytteli kai. 
Kävin Karhusillalla. Näin , että Luomaniemen edessä souteli vene. Mahkosen varmaankin. Käännyin takaisin. 
Laitisen luona näin taas tytöt.. He juttelivat Laitisen Tuulan kanssa (21.20). kotona söin leipää ja tulin ylös klo 
21.30. Silloin näin Railin ja Margitin tulevan mäkeä alas. En nähnyt mihinkä he kääntyivät. Klo 21.45-22.35 olin 
katsomassa ”Kuuman kesän” ja kävin nukkumaan klo 23.30.

23. päivä (lauantai)
[Pariisissa-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.50. Lueskelin vanhaa kesäkuun
päiväkirjaa ja klo 9.15 aloin lukea ruotsia, klo on nyt 9.19 ja Railista vielä yksi asia, 14.6.-66
hän oli kertonut pelatessamme ”Kuudesta kiinni”, Seppo Ruotsista pelasi myös palloa, kun
sanoin hänelle: ”Försök att ta fast bollen.” Siellä hän sanoi, että oli kerran käynyt
Tukholmassa. Se oli silloin, jolloin hän oli jäänyt 4:lle luokalle, koska oli koko talven vain
odottanut, että pääsee Ruotsiin. T:ssa Seppo oli juoksuttanut häntä ympäri kaupunkia.
Eräänä toisena tai samana päivänä, hän kertoi karanneensa eräänä talvena (taisi olla viime
talvena) kotoa pariksi päiväksi tänne mummolaan riideltyään isänsä kanssa. Klo 9.35 aloin
taas lukea ruotsia. Klo 10.15 lähdin alas. Vartuin siellä Lindbergin tilauksen valmistumista ja
klo 10.50-11.05 vein sen Upolle. Tulin kotona ylös. Luin ruotsia ja klo 11.35-11.45 kävin ulkona. Minun piti lähteä 
asialle tavarapyörällä, mutta pumpatessani siihen ilmaa puhkesi siitä kumi. Tulin ylös ja klo 11.55 mennessä olin 
lukenut tämän päivän osuuden. Katselin sitten makuuhuoneen ikkunasta klo 12.30 saakka, mutta en nähnyt 
Railia. Välillä klo 12.10-12.15 kävin viemässä pulloja kellariin. Vähän ennen yhtä näin parin tytön menevän mäen 
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päällä pyörällä. Toisella oli valk. pusero (lyhythihainen ?) ja vihreät shortsit.
Liekö ollut Raili ja Margit lähdössä retkelle, 19 p:nä hän oli kertonut uineensa
kotona käydessään vaatteet päällä. Hänellä oli silloin shortsit. Tämä oli kyllä
pelkkä olettamus, koska näin vain vaatteet ja nekin kaukaa. Mutta luulen kyllä,
että ei hän tällaisena viikonloppuna tänne jää. Hän on hyvä uimari. Klo 13.30-
13.50 vein Kerttu Reinikalle Pistetaloon tavaraa. Tulin ylös klo 13.55. Klo
14.35-14.50 kävin alhaalla. Alhasen Keijo, joka koeajelin Seijan kanssa sinistä
Angliaa, tuli klo 14.30 Lahdesta. Klo 14.55-15.15 vein Upolle tavaraa. Olin
ylhäällä ja klo 15.50-16.05 vein Jämsälle Virtasen Ollin yläkertaan tavaraa.
Kuuntelin ja nauhoitin Kaleidoskoopista ja klo 17.15 menin alas kun Keijo , Aili
ja Seija lähtivät 52000 km ajetulla Anglialla kotiin. Join sitten kahvia ja klo
17.40-17.50 vein Laakkoselle tavaraa. Tulin ylös klo 18 oltuani kellarissa
pulloja järjestelemässä. Klo 18.30 muut lähtivät saunaan. Olin sen jälk. 10 min
alhaalla. Kuuntelin sitten ylhäällä mankkaa ja klo 18.50 lähdin alas. Muuten isä
löysi eilen sähköjunan vaunun, jonka Juha Termonen oli hukuttanut viime
viikonvaihteessa. Tulin ylös alhaalta parin minuutin kuluttua. Klo 19.15-19.45
olin saunassa. Kuivattelin itseäni ja kuuntelin levyjä ja myös voimistelin. Klo
20.15 kävin alhaalla. Klo 20.20 huomasinn ihmeekseni Railin (Hänellä oli
punainen, sama kuin kävellessämme 19 p:nä, siis sama mekko ja sen alla
näkyi valkoista puseroa) ja Margitin, tulivat kävellen ja menivät Rajalaan. Klo
20.45-20.55 olin syömässä. Klo 21 alkoi sataa rankasti. Nyt ei ole satanutkaan
moneen päivään ennen kuin nyt. Sade loppui klo 21.15. Lähdin alas klo 21.30
mankan kanssa. Kuuntelin uutiset ja sitten nauhoitin Jesse James TV-sarjan
tunnussävelmän. Tulin ylös klo 21.5. Klo 22.20 lähdin ulos sanottuani siitä
alhaalla äidille. Alosen luona näin kirkolle päin kävelevät Iiron, Hannun ja
Jarin. Kävelimme Keski-Liikkeen luo. Minä pyörällä. Juttelimme ja sain tietää,
että he olivat viime yönä Mahkosen teltassa nukkuessaan käyneet klo 01.00 Luomaniemessä. Siellä he olivat 
joutuneet kiinni. Siellä oli nuoriso-ohjaaja ja pappi pitäneet vahtia. He olivat joutuneet antamaan nimensä. 
Kävelimme sieltä sitten Niinimäen alle. Kokeilin valoja pyörässäni ja muuten sitä ennen oli yks’ Trabant ajanut 
Uuteenkylään päin ilman mitään valoja. Saatoin vielä pojat Mahkosen luo ja klo 23.45 lähdin kotiin. Tulin ylös. Klo 
23.55 kävin alhaalla ja kävin nukkumaan klo 00.10

24. päivä (sunnuntai)
[Satu-leike päiväkirjassani]
Klo ½ 9 maissa olin valveilla, mutta nukahdin uudestaan. Klo 9.30 maissa heräsin ja
nousin klo 9.40. Luin ruotsia ja klo 10.20-10.35 olin kahvilla. Luin sitten lehden ja klo
10.55 aloin lukea ruotsia. Klo 12.15 mennessä olin saanut luettua tämän päivän osuuteni.
Klo 12.30 alkoi sataa. Klo 12.45-12.55 kävin alhaalla. Klo on nyt 13 ja vielä sataa. Sade
loppui klo 13.10. Klo 13.40 alkoi taas sataa. Klo 13.55 sammutin mankan koska alkoi
jyristä. Sade loppui n. klo 14. Lähdin alas klo 14.15. Lähdin ulos klo 15.25. Hyppäsin
kentällä korkeutta Alpon kanssa 125 cm. Nostimme yhden tiellä olleen kiven maasta. Klo
16.25 lähdin pyörällä kirkolle. Jatkoin suoraan Karhusillalle. Siellä näin Halosen pojat ja
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Veijon. Iiro oli kuullemma Säyhteellä.
Menimme Vakkeriin. Siellä uimme. Klo
17.30 lähdimme. Olin kotona klo 18.05
koska kävelin heidän kanssaan. En käynyt
kirkolla, vaan menin kentälle. Siellä oli
Peltosen [Alpo] sekä Erkki M. Ja Esko H.
Pyörittelimme epäkeskoa [Mikähän tuo
oli?] ja siinä pääsin ensimmäiseksi Eskon
kanssa tuloksella 25 kierr. Klo 18.15 tulin
kotiin ja ylös. Kuuntelin mankkaa ja klo
19.00-19.15 olin alhaalla kahvilla. Kuuntelin
mankkaa ja lähdin alas klo 20. Lähdin ulos
5 min kuluttua. Kävin ensin Peltosen
pihassa. Alpo oli lähdössä mattopyykille. Ajoin suoraan sahan rantaan, koska en nähnyt kirkolla ketään. Tulin pian 
pois sieltä ja klo 20.30 menin Mahkosen pihaan, koska näin Iiron siellä. Juttelin hänen kanssaan ja muuten klo 
20.45 menivät Raili ja Margit pyörillä kirkolle. Klo 20.55 he tulivat takaisin. Klo 21 Iiro otti Paulan Jopon ja 
lähdimme sitten käymään pyörillä Vanhasen kaupalle. Sen jälk. menimme Niinimäen päälle. Klo 21.40 lähdimme 
sieltä. Näimme sitten Mahkosen Arjan ym. Arja sanoi, että Halosen pojat olivat kyselleet meitä. Kävimme kirkolla 
ja pois tullessa ajoin yksin hautuumaan läpi, mutta en nähnyt heitä. Iiro sentään oli löytänyt heidät. Olimme 
Halosen luona jonkin aikaa ja siten ajoimme valtatien varteen. Olimme siellä n. ½ tuntia. Lopuksi ajoimme kaksi 
kisaa Nastolan mäen päältä alaspäin niin pitkälle kuin asfalttia riitti. Jari oli kyydissäni. Hannu oli hakenut Vesan 
pyörän. Klo 23 pojat lähtivät. Vein Jarin Mahkosen pihaan. Tulin kotiin klo 23.05 ja ylös. Kävin nukkumaan klo 
23.15.

25. päivä (maanantai)
 [Ennätyksen kehitys -leike päiväkirjassani]

Nousin klo 8.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.10. Klo 9.30 aloin lukea ruotsia.
Luin sitä klo 10.15 saakka, jolloin lähdin alas. Klo 10.20-10.55 vein omalla pyörälläni
Kuivamaidon ruokalaan tavaraa. Sitten klo 10.40-11.05 vein Upon asunnoille omalla
pyörällä tavaraa. Tultuani ylös näin klo 11.08 Railin tulevan töistä pyörällä ja menevän
valtatien kautta kuten tavallisesti. Hänellä oli 21. kesäkuuta vaatetus. Klo 11.15 aloin
lukea ruotsia. Klo 11.35 mennessä olin saanut luettua tämän päivän osuuteni. Klo
11.45-11.55 kävin alhaalla. Lähdin taas alas klo 12.00. Klo 12 näin muuten Railin
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menevän töihin. Klo 12.05 lähdin Mahkoselle. Iiro ja Jari olivat juuri
heränneet. Juttelimme ja sitten vein Jarin kotiin. Sitten odotin
Mahkosella Iiron syöntiä. Klo 12.40 Iiro tuli. Menimme Haloselle.
Sieltä lähdettyämme tuli mukaamme kanttorin luona ”Jokke”
(Laitisen Jouko). Menimme
venerantaan. Lähdimme
veneellä. Uimme sitten
mennessä Isolla Kukkasella [Iso-
Kukkanen]. Kävimme eräässä
lahdessa eräällä isolla kivellä.
Sieltä menimme Kiiskikalliolle
[Kartta v. 2020. Kuvassa
Kiiskikallio Karhunsillalta
nähtynä kesäk. 2009].
Hypimme kalliolta veteen ja
söimme mansikoita. N. klo
16 lähdimme pois. Näimme
pian Tapperin Pertin veneellä soutelemassa ja Karhunsillalla Niemen Harrin, jonka kanssa juttelimme. Olimme 
venerannassa klo 16.25. Klo 16.30 lähdimme. Olin kotona klo 16.45. Olin alhaalla ja klo 16.55-17.15 vein tavaraa 
Kuivamaidolle. Tulin ylös ja klo 17.40 molemmin puolin vein Upon asunnoille tavaraa. Klo 18 muut lähtivät 
rantaan. Menin alas. Siellä join kahvia ja pian tulivat Mallasjuoman miehet. N. klo 18.40. Klo 18.50 näin Railin 
menevän kirkolle pyörällä. Klo 19 taas näin Lehtimäen Pekan tulevan alhaalta Dodgella ajaen. He olivat läheiseltä 
kentältä meidän luota hakeneet sammalta. Klo 19.20 Raili tuli yksin kirkolta ja meni pyörällä (IHME) meidän ohi 
Rajalaan. Klo 19.30 kävin alhaalla. Lähdin alas taas klo 19.35. Kävin Mahkosen pihassa, mutta en nähnyt Iiroa. 
Kävin sitten Karhunsillalla. Pois tullessa otin jäätelökioskilta Paljakan Veikon. Vein hänet asemalle. Siellä näimme 
hiekkakuopan reunalla Railin ja Margitin, ”Veka” sanoi, että minusta ja Railista on kuulunut juoruja Vilkan 
lautatarhassa olostamme. Tapperin Pertti oli tietysti juoruillut. Kun menin kotiin, heilautin k’tt’ni, mutta en 
katsonut sinne sen jälkeen. Muuten tytöt vihelsivät minulle. Olin kotona klo 20.10. Klo 20.15 äiti, Aili-täti, isä, Seija
ja Anne tulivat rannasta. Matti on ulkona. Hän kävi kyllä välillä kotona. Minä lähdin ulos klo 20.30. Halosen 
kohdalla näin Jarin ulkona ruohikkoa leikkaamassa. Pian tuli Hannu paikalle. Klo 20.40-21.15 olin Hannun kanssa 
Vakkerissa uimassa. Sitten kävimme Mahkosen pihassa, mutta Iiro oli edelleen Hollolassa kalankasvatuspaikalla 
(Jari kertoi). Sitten menimme Laitisen pihaan, jossa olimme 10 min. Sitten kävimme Ruolalla
Hannun tupakan ajan. Sitten kävimme Keski-Liikkeen luona. Sitten klo 22.10 lähdimme.
Hannu lähti kotiin. Täytyy lähteä huomenna töihin Nykäsen Topin talon rakennukselle Laitisen
ja Hietasen väliin. Tulin kotiin klo 22.15. Söin leipää ja join maitoa. Tulin ylös klo 22.20. Luin
illalla ruotsia ja myös Cottonia. Kävin nukkumaan klo 23.30.

26. päivä (tiistai)
[Beatles-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.55. Klo on nyt 8.56 ja muistan kuinka Hannu kysyi kuinka vanha se tyttö on, joka
on Rajalan likan kanssa. Sanoi, että kyllä se ainakin 15 v. on, koska on ripillä käynyt. Sitten
sanoi, että sen kanssahan mä olin tässä kesäkuussa pari viikkoa. Alhaalla join kahvia ja luin



lehden, tulin ylös klo 9.30. Klo 9.45-10.20 luin tämän
päivän ruotsin läksyni ja lähdin alas. Vein Upolle
tavaraa ja hain lappuja. Sen tehtyäni en tullut kotiin,
vaan käännyin Niinimäen päällä Mahkoselle. Siellä Iiro
oli kuistilla ja tuli ulos. Juttelimme 3 min ja klo 10.50
lähdin meille. Iiro osti maitopullon, sitten hän tuli ylös,
luki Suosikkia ja kuuntelimme levyjä. Klo 11.20 hän
lähti. Lähdin alas klo 11.40. Klo 11.45 lähdin
Karhunsillalle, jossa olin klo 11.50. Olin luvannut Iirolle, että olen siellä klo 12. Klo 12 Iiro,
Jari ja Jouko tulivatkin veneellä. Menimme Kiiskikalliolle. Minulla oli räpylät ja
sukellusnaamarit. Uimme ja välillä söimme mustikoita. Klo 14.20 lähdimme. Jäin pois
Karhunsillan luona ja ajoin kotiin, jossa olin klo 14.40. Hautausmaalla näin punaisessa
mekossa Railin. Heilautin kättäni ja sain samanlaisen takaisin. Kotona söin ja tulin ylös klo
14.55 vietyäni kauppaan maitopullon. Margit oli juuri kaupassa. Luin Cottonia ja kuuntelin
mankkaa. Klo 16.20-16.35 vein Kuivamaidolle tavaraa. Tultuani kotiin huomasin Railin
pyörän kaupan pihassa. Muutaman minuutin kuluttua he lähtivät. Margit oli nimittäin
hänen kanssaan. Luin Cottonia ja klo 17.15 Kari ja Pera tulivat yllättäen huoneeseeni. Klo
17.20 Iiro tuli pihaan. Juttelimme mankkaa kuunnellen. Välillä Raili ja Margit (n. klo 18)
menivät pyörillä ylös. Klo 18.10 Iiro lähti ja klo 18.15-18.30 olin kahvilla. Sitten klo 18.35-
18.40 olin kentällä poikien kanssa. Sitten menimme kirkolle (Kari ja minä) pyörillä. Siellä oli
Hannu ja Iiro. Klo 19.05 lähdimme jäätelökiparilta kotiin. Kotona menimme ylös. Klo 20.00-
20.10 söimme. Sitten olin klo 20.10-20.40 kirkolla Hannun, Iiron ja Jarin kanssa. Klo 20.20
jäin Hannun kanssa kahdestaan, koska muut lähtivät katsomaan jalkapallo-ottelua (MM
Englanti-Portugali). Päättyi muuten 2-1. Kotona lähdin klo 20.55 kirkolle poikien kanssa.
Hannu tuli pian ulos. Olimme Halosen luona ja myös kirkon edessä. Klo 22.15 lähdimme
kotiin. Siellä kävimme sisällä. Äiti jutteli, että häntä oli kaupassa huvittanut, että 14 v. (Ikä ei
pidä Railin kohdalla paikkaansa) nykivät toisiaan (Margit oli toinen) kaupassa ollessaan kun
huomasivat pihassa pari kundia. Klo 22.30 lähdimme sitten kolmistaan leikkimökkiin
nukkumaan. Meillä oli siellä jo kumipatjat. Veimme myös limsaa ja keksejä. Söimme ne ja klo 23.45 lähdimme 
kirkolle Mahkosen pihaan, missä Jari ja Iiro vielä kuuntelivat mankkaa ja olivat lähdössä konnailemaan 
leikkimökkiin. Lähdimme kirkolle. Kävimme koululla ja sitten kävimme rautatieasemalla.
Klo 01.15 tulimme kotiin. Kävimme saunalla ja menimme nukkumaan.

27. päivä (keskiviikko)
[Mao-leike päiväkirjassani]
Klo8.30 tuli Pentti-setä herättämään. Nousin ja tulin ylös klo 8.40. Lähdin alas klo 8.50.
Join poikien kansssa kahvia ja klo 9.20 Termoset lähtivät Mommilaan ja sieltä Kiloon.
Luin lehden ja hain lihalaatikon tien reunasta. Tulin ylös klo 9.40. Luin ruotsia ja klo
10.20 lähdin alas. Klo 10.25-10.45 kävin Upon asunnoilla pienessä sateessa. Tulin ylös ja
luin ruotsia, kunnes klo 12.15 oli päässyt loppuun tämän päivän osani. Lähdin alas ja
tulin ylös klo 12.45. Lähdin taas alas klo 12.50. Söin ja klo 13.05 lähdin kirkolle. Näin
hautuumaalla Railin kun kävin Mahkosella ja muuten Raililla oli pun. hame. huivin näin



hänellä ens. kertaa. Sekin oli punainen. Menin Haloselle, koska Mahkoset eivät olleet kotona. Halosella näin Jarin 
pihassa ruusunoksia katkomassa. Juttelin hänen kanssaan ja n. klo 13.30 lähdimme meille. Kuuntelimme levyjä ja 
pelasimme joogaa laudalla. Jari luki myös Playboy-lehtiä. Klo 14.50 lähdimme pihaan. Sateessa lähdin viemään 
Jaria kotiin klo 15. Tulin kotiin klo 15.15, menin ylös. Luin Cottonia ym. Klo on nyt 17.52 ja ilma hyvin kostea. Ei 
taida kuitenkaan sataa. Klo 18.00-18.10 olin kahvilla. Luin ruotsia ja lähdina alas mankan kanssa. Klo 19.20. Klo 
19.25 hain autotallista autosta ruuvimeisselin. Sitten klo 19.30-19.55 nauhoitin TV:stä Ohimennen-ohjelmasta 3 
Donovania. Tulin ylös klo 20.25. Nyt sataa kun klo on 20.25. On jo satanut pari tuntia. Klo 21.00-21.40 kuuntelin 
Coxin kuunnelman radiosta ja klo 21.40-21.45 kävin alhaalla. Klo on nyt 21.48 ja ulkona sataa edelleen. Luin 
ruotsia ja kävin nukkumaan klo 22.50.

28. päivä (torstai)
[Eusebio-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.15. Alhaalla join kahvia, tulin ylös klo
8.40. Luin ruotsia ja klo 9.05-9.30 kirj. sanat 
Beatlesien ”Another girl”stä. Klo 9.30-10.00 Iiro kävi
täällä. Hän kertoi lähtevänsä tänään pariksi viikoksi
Haapajärvelle. Lähdin alas klo 10.05. Klo 10.10-10.30
kävin Upon asunnoilla. Koko aamun on tihuttanut
vettä. Klo on nyt 11.10. Klo 11.11 näin Railin tulevan
kaupasta. Hänellä oli vihreät housut, joissa muistelin
olven kukkakuvioita, mutta niissä onkin sini-vihreitä
ympyröitä. Hänellä oli lisäksi sininen sadetakki ja
punainen huivi. Katsoin ikkunasta hänen lähtöään
Rajalaan. Pyörällä vähän matkaa ajettuaan, hän
katsoi taakseen ja luulen, että hän näki minut.
Kuinka kaunis hän onkaan. Toivottavasti hän on
täällä lauantaina. Luin ruotsia ja lähdin alas klo
12.45. Söin ja tulin ylös klo 13.20. Sade loppui ennen
klo 14.30. Lueskelin ruotsia ja klo 15.15 olin saanut
luettua huomisenkin osan. Enää oli yksi kappale ja
Linguaphone-aine kirjoitettava [kurssiin kuului
ilmainen kirjeenvaihto Linguaphoneen tehtävien
muodossa] ja sitten ruotsin kielen opiskelu saa jäädä
tältä kesältä. Tai ei sentään, kielioppia täytyy
vilkaista. Lähdin alas klo 15.30. Otin taas kuumaa
vettä ja menin saunalle pesemään tukkani. Tulin ylös klo
15.50. Luin ruotsia ja klo 17.15-18.00 kuuntelin ja nauhoitin
Pop-säveliä. Klo 18.00-18.10 olin alhaalla. Siellä sanoin, että
jään kotiin, kun muut lähtevät Jokeloiden kanssa Savoon.
Matti J. on Savossa ja Hessu (Helena) jää Hesaan. Sain luvan
jäädä. Klo 18.10 Aili-täti ja Seija lähtivät kotiin. Kuuntelin
levyjä ½ tuntia ja luin ruotsia ½ tuntia. Klo on nyt 19.13. Klo

https://www.youtube.com/watch?v=EMBYNWr5R_U


19.15 lähdin alas. Klo 19.20-19.30 kävin kirkolla pyörällä. Halosen kohdalla seisoin vähän aikaa, mutta ei poikia 
näkynyt. En kehdannut mennä sisään. Kotona tulin ylös. Lueskelin mm. ruotsia. Klo 20.10-20.20 olin syömässä, 
siellä sain tietää että eilen oli pikajunasta tippunut mies. Juna oli pysähtynyt, mies oli kuollut. Viitasen Reino oli 
ollut nostamassa pois miestä. Klo 21.15-21.25 olin alhaalla. Sitten luin ruotsia ja klo 21.45 mennessä olin saanut 
luettuani ”Blandade kryddor” -kirjan loppuun. Klo 21.50 kävin ulkona laittamassa pyörän saunan luiskaan. En ole 
nähnyt Railia sen jälk. kun kävi kaupassa, mennyt kai Lahteen. Lueskelin ja kävin nukkumaan klo 23.10.

29. päivä (perjantai)
[Portugali-leike päiväkirjassani]

Heräsin klo 8.10 ja nousin klo 8.15. Alhaalla sain
tietää, että tänään on äidin syntymäpäivä [38 v.]. Tulin
ylös klo 8.35 auringon paistaessa pilvettömältä
taivaalta. Lämpöä oli silti vain +17 ° C. Lueskelin
ruotsia ja klo 9.45 isä kävi täällä. Lähdin alas klo 10.05. Menin kentälle. Siellä oli Tukian Hannu Auttoisista 
Padasjoen läheltä. Hän oli Petrin [p.o. Pertin?]. Juttelimme ja klo 10.25-10.35 kävin Upon asunnoilla. Tulin ylös klo 
10.45 luettuani lehden. Klo 11 käydessäni makuuhuoneessa huomasin ihmeekseni Railin tulevan töistä kävellen 
sinivihreä pusero ja sinivihreät housut yllään. Meni valtatietä pitkin. Kirj. Linguaphone-aineen ja lähdin ulos klo 
11.35. Olin kentällä. Hyppäsimme Hannun kanssa seivästä 260 cm (Hannu hypännyt yli 300 cm). Klo 11.55 lähdin 
kotiin. Klo 12.00-12.10 vein Upon asunnoille Järvenpäähän tavaraa. Lähtiessäni näin Railin (ei aivan varma) 
menevän pyörällä töihin mäen päällä. Kotona tulin ylös. Klo 12.15 lähdin alas. Katsoin mittarin lämpöä, oli jo +21 
° C. Tulin heti ylös. Lähdin ulos klo 12.30. Menin Tukian pihaan. Heittelimme tikkaa ja sitten olimme sahan 
raunioiden ympärillä vadelmia syömässä. Sen jälk. kiersimme Luhtasen tehtaan. Sen jälkeen heitimme taas tikkaa.
Klo 13.50-14.00 kävin pyörällä Halosen pihassa. Näin Railin hautuumaalla. Pois tullessani heilautin kättäni. Hän 
teki samoin. Hän oli vaihtanut paitaa ja nyt hänellä oli veljensä paita, valk., jossa on harmaita raitoja. 
[Jälkiviisautta. Olisi pitänyt mennä juttelemaan.] Söin kotona ja tulin ylös klo 14.10. klo 14.25-14.30 olin alhaalla, 
koska sain isältä Keskon laskuja maksettavaksi. Keijo-setä, joka oli tullut päivällä meille, lupasi viedä minut 
Lahteen Seijan kanssa. Lähdin alas klo 14.40. Lähdimme heti Lahteen. Levon hautausmaan jälk. ennen 
Vartiokallion mäkeä, loppui bensiini t.m.s. Menin pysäkille Levon luo ja klo 15.25 tuli Janssonin ajama Lehtari. 
Siellä oli myös Kilpisen Seppo. Jäin Starckin luona pois ja sitten tein 30 p. ostoksia Valtakulmassa, koska minun 



piti mennä soittamaan Urheilu-Saariselle. Koska [puhelin]kopissa oli joku ukko, menin itse liikkeeseen. Siellä 
annoin eräälle Huoviselle toimeksiannoksi viedä ”Kepalle” bensaa. Sen jälk. lähdin hiljaa juosten Keskolle. Olin 
kassan ääressä klo 15.55-16.10. Siellä oli myös Savutien Eino. Ostin Keskolta tultuani värifilmin kameraan 
Halmeelta ja kävin sitten Käävällä 30 p. ostoksilla. Klo 16.30-16.50 tulin Kossilassa kotiin. Tulin ylös. Kerroin 
muuten Aili-tädille Kepan kusahduksesta. Klo 17.05 lähdin alas. Lueskelin ja klo 17.35-17.45 vein Kangas-Kärjelle 
tavaraa. Kuuntelin radiota ja klo 18.20-18.45 kuuntelin mankkaa. Lähdin sitten alas. Kävin Karhunsillalta eteenpäin
”sahan” rantaan menevällä tiellä ja sitten menin kirkolle. Siellä näin Halosen Jarin. Tulin hänen kanssaan Halosen 
luo ja sinne tuli myös Hannu. Klo 19.35 tuli Tukian Hannu ja pyysi minua viemään hänet Tukialle. Tein sen ja klo 
19.40 kävin ylhäällä. Klo 19.40-19.50 kävin pyörällä Halosen kohdalla. Pois tullessa näin Railin ja Margitin. Tulivat 
vastaan minua Niinimäen päällä. Raililla oli sinivihreät housunsa ja valkoinen pusero. Kun sanoin: ”Terve” Margit 
sanoi melkeinpä ivallisesti hymyillen saman. Raili hymyili tuskin ollenkaan ja en muista tervehtikö hän edes 
minua. Voi jospa hän niin, voi jospa. Olen nimittäin lauantaina yksin kotona. En kyllä usko oikeastaan ollenkaan. 
Klo 20.15 huomasin Railin ja Margitin olevan erään kolmannen henkilön kanssa meiltä katsottuna oikealla 
puolella harjulla Niinimäen vieressä. Jos se kolmas on poika, olen todella mustasukkainen ellei hän ole Margitin 
kanssa. Tyypillä oli (on) punainen paita ja Margit seisoo hänen vieressään. Hän istuu, Raili istuu heistä n. 5 m 
päässä. Klo 20.20 tyyppi nousi (voi olla tyttökin) ja lähti kävelemään Upon asunnoille päin. Tytöt nousivat myös ja 
juoksivat pyöriensä luo mäen alle. He ajoivat kovaa valtatielle ja menivät höyläämön tietä pitkin Rajalaan. Lähdin 
alas kahville klo 20.30. Ennen sitä näin klo 20.27 Railin ja Margitin kävelevän Niinimäkeä ylös. He menivät samaan
paikkaan mistä olivat lähteneet. Siellä oli nyt toinenkin uusi tyyppi. Klo 20.40 juotuani kahvit, äidin syntymäpäivä 
sellaiset, huomasin, että he olivat kadonneet mäeltä. Tulin ylös klo 20.45. Nyt taitaa meikäläisen toivo siihen 
kimuliin olla lopullisesti mennyt. Klo 21.10 lähdin alas. Katsoin ohjelmaa Liverpoolin kaupungista (siinä juteltiin 
Beatleseista). Katsoin sitten vielä uutiset ja tulin ylös klo 21.45. Klo 21.55 kävin viemässä pyörän saunan luiskaan. 
Kuuntelin mankkaa ja kävin nukkumaan klo 23.05.

30. päivä (lauantai)
[Utriainen-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 7.50 ja auk. radion. Nousin klo
8.05 ja menin alas klo 8.15. Yöllä näin muuten
ihan älytöntä unta. Olin muka Karan ja Peran
kanssa Railin kotona. Siellä hän kertoi olevan
Viitasen Jaken kanssa. Lopuksi hän kertoi
katuvansa, että oli jättänyt minut, koska oli
”kaunis poika.”  Sanoin: ”Kiitos.” Tulin ylös klo
8.35 juotuani kahvit. Klo 9 käytyäni
makuuhuoneessa, näin Railin tulevan pyörällä mäkeä alas ja
kääntyvän valtatielle. Hänellä oli punainen hake (valk. Ratoja). Klo
9.00-9.15 hänellä on työtauko. Klo 9.05-9.10 kävin alhaalla. Katselin
koko ajan ikkunasta kunnes klo 9.25 näin Railin pyörän kaupan
pihassa. Seurasin häntä kunnes hän oli kadonnut harjun taa. Klo
9.55-10.10 kävin Upon asunnoilla. Tulin ylös klo 10.15. Muuten
tänään, koska on lauantai, Raililla oli klo 9.00-9.30 varmaan
ruokatunti. Klo 11 näin Tapperin Pertin. Heillä oli loppunut



rippikoulu. Varmaan konfirmaatio tänään. Klo 11.05 näin makuuhuoneen ikkunasta Railin ja Margitin tulevan 
kauppaan. Vähän ennen heitä tuli vihreällä miesten pyörällä ikäiseni kaveri. Hän katseli tyttöjä. Menivät kauppaan.
Vähän jälk. 12 tytöt tulivat ulos ja ajoivat hitaasti Rajalaan. Varsinkin Raili katseli kaupalle, koska kundi oli vielä 
siellä. Aikamoista teerenpeliä. Ei oikeastaan voi olla enää hymyilemattä ja seurata mielenkiinnolla tapahtumien 
kulkua. Klo 12.15 tuli Raili kauppaan. Hän pääsi pois vasta klo 12.35.  Hän ajoi heti takaisin Rajalaan ja vilkuili 
taakseen välillä. Lähdin alas klo 12.40. Tulin ylös klo 12.00. Samalla huomasin Railin ja Margitin kaupan pihassa. 
Menivät valtatielle. Klo 12.55 kävin valtatien reunassa hakemassa paketteja. Klo 13.05-14.00 kuuntelin 
poikkeukselliseen aikaan tullutta Kaleidoskooppia. Klo 16 alkaa nimittäin MM-jalkapallon loppuottelu. Tulin ylös 
klo 14.40 samaan aikaan kun Jokelat tulivat Helsingistä (Liisa & Sauli). Klo 15 lähdin alas. Vein Viitasen Paavolle, 
joka ei ollut kotona, tavaraa. Mennessäni Raili ja Margit olivat kentällä. Tullessani pois Annen kanssa he istuivat 
höyläämöä vastapäätä tien reunassa. Margit oli Railin pyörällä. Raili kysyi minulta miksi kävelin. Näytin tyhjää 
kumia (tavarapyörän). Sitten hän sanoi: ”Minä kyllä ajaisin.” Hän hymyili, tein samoin. Menin kotiin. Istuin 5 min 
Sauli-sedän kanssa ulkona ja tulin sitten kahville. Tulin ylös klo 15.25. Näin Railin ja Margitin tulevan Pulverin 
tieltä. Margit ajoi, Raili istui kyydssä. Meidän kohdalla Raili käveli kukkia kädessään. Seisoin parvekkeen 
kynnyksellä ja katsoin tyttöjä. Raili hymyili. Katselin kunnes he olivat kadonneet Niinimäen päällä. Raililla oli 
sinivihreät housut ja valkea pusero. Klo 15.45 tytöt tulivat kirkolta ja menivät Rajalaan päin. Raili katsoi tänne päin
monesti. Koitin vilkuilla takaisin niin paljon kuin uskalsin. Lähdin alas n. klo 16.20. Klo 16.35 lähtivät Jokelat ja oma
väki Savoon. Jokelan auto jäi talliimme. Klo 16.45 tuli Paljakan Veka kauppaan. Kun hän oli ulkona juttelin hänen 
kanssaan rappusilla seisten. Sain tietää mielenkiintoisia asioita. Hän oli kuullut tytöiltä 25 p:nä viedessään hänet 
asemalle, että Raili oli sanonut: ”En mä enää Pekan kanssa ole.” Lähden tästä Lahteen etsimään uuden pojan. Hän 
oli myös kertonut Vekalle, että minä kerron kotona Vilkan jutustani. Veka oli sanonut, ettei Pekka kertoisi. Sanoi 
Vekalle, että olin kyllä sanonut, että Margit oli soittanut, mutta ei muuta. Annoin sitten jollekin Puustisen ukolle 
pari leipää, jotka isä oli unohtanut tuoda. Laitoin Beatlesien suurkuvan [Oli ostamani ruotsalaisen lehden liiiteenä]
käytävään ja pesin itseni. Sitten laitoin sivi-valkoraidallisen paidan päälleni ja harmaat uudet housuni. Klo 17.50 
olin näkevinäni Railin sininen pusero päällä kentällä pienellä lasten pyörällä. Hellevi ajaa sillä välillä. Kävin alhaalla,
mutta ylhäällä olin enimmäkseen. Vilkuilin ulos ja vihdoin klo 18.35 huomasin Railin menevän kirkolle Margitin ja 
Rainerin kanssa. Menivät valtatien kautta. Klo 18.35-18.40 tuli yksi humalainen ovelle leipää pyytämään. En 
antanut. Sanoin, ettei ole aikaa. Alkoi haukkua minua ylpeäksi. Sanoi isää ”reiluksi mieheksi”. Klo 19.30 huomasin 
Railin ja Margitin harjun päällä. Siellä he juttelivat parin pojan kanssa ja katosivat sitten kahdestaan harjun 
metsikköön. Klo 19.37 Raili tuli yksin metsästä kävellen. Välillä hän otti juoksuaskeleita ja meni kirkolle päin. Voi 
jospa hän tulisi kävellen meidän ohi ja hymyilisi armottomasti minulle j.n.e. Klo 19.47 huomasin Margitin harjulla 
kahdestaan yhden kundin kanssa. Hän lähti sitten yksin kirkolle kävelemään. Kun klo on nyt 20.25 enkä ole 
nähnyt Railin tulevan pois kirkolta, alan todella olla huolestunut, Jospa hän sentään on jonkun pojan kanssa. 
Täytyy vain elättää melk. olematonta toivoa. Klo 20.30 lähdin taas kerran ulos. Tapasin Niinimäessä mopolla 
ajavan Rajalan Riston. Juttelin hänen kanssaan. Klo 20.40 hän lähti kotiin nukkumaan. Kävin pyörällä ”sahan” 
rannassa ja tulin kotiin klo 21.05. En nähnyt Railista vilaustakaan. Sen sijaan luulin näkeväni Margitin veneellä 
soutelemassa jonkun pojan kanssa. Raili oli tietysti lähtenyt Lahteen, sillä klo 19.40 lähtee kirkolta Lehtari Lahteen
vanhan aikataulun mukaan. Tulin sisään. Muuten kotona parvekkeen ovesta. Lähdin alas klo 21.15. Join kahvia ja 
tulin ylös klo 21.50. Kuuntelin mankkaa ja klo 22.30 lähdin ulos. Olin 10 min pihassa ja sitten lähdin kävellen 
kirkolle. Mahkosen kohdalla tapasin Paljakan Pekan. Hän kertoi Rajalan Riston ja Rautavirran Arin menneen 
Kuivamaidolle päin parin kimulin kanssa. Menimme Levypy;r’n luon ja klo 23 menimme Rajalan pihaan. 
Yläkerrassa paloi valot. Raili tuli ikkunaan. Pekka kysyi oliko Risto kotona. Raili sanoi, että: ”Voi se olla.” Tämän jälk.



hän meni näkyvistä. Sanoi sitten Pekalle: ”Terve.” Tämän jälk. tein mielestäni tyhmästi, miten olisi käynyt. Nimittäin
en alkanut vihellellä Railia ikkunaan. Hän kyllä varmaan tunsi minut raidallisesta puserostani. Klo 23.10 olin 
kotona. Tulin ylös parvekkeen ovesta. Lähdin ulos klo 23.20. Ripotteli hiljaa vettä kun menin kentän poikki. Minun 
ei tarvinnut edes mennä Viitaselle saakka kunnes huomasin, että pääty oli nyt pimeänä. Joko Raili oli lähtenyt 
ulos. Ehkä hän oli varttunut jotakin. Hänellä oli muuten hame (yöpuku t.m.s.) kun olin Pekan kanssa pihassa. Hän 
oli toivottavasti käynyt nukkumaan. Menin valtatien kautta kotiin ja tulin taas parvekkeen ovesta sisään klo 23.30. 
Olen hieman murheinen. Kävin nukkumaan klo 23.10.

31. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.30 ja nousin kun kello
soi klo 8.40 (Olin laittanut sen
soimaan, siksi). Kävin  alhaalla ja tulin ylös. Lähdin taas alas klo 8.50.
Hain perunoita 3 kpl ja laitoin kiehumaan ne. Klo 9.20 pääsin
syömään. Olin myös hakenut sardiinia. Klo 9.30 näin Railin ja
Margitin menevän kirkolle. Ripille pääsy on tänään klo 10. Raililla oli
sininen puku. Kauluksessa ym. valkoista. Hänellä oli tämä puku
myös 18 p:nä Lahdessa käydessään (kesäkuussa). Klo 9.35-9.40
kävin ylhäällä. Lähdin sitten pyörällä kirkolle. Halosen kohdalla näin
Hannun kuistilla. Menin hänen kanssaan kirkolle. Tienhaarassa näin
”Rämpän”. Jätin pyörän kirkon eteen tien toiselle puolelle. Raili ja
Margit, jotka olivat olleet seurakuntatalon portilla, tulivat kirkon
portille ja vähän ennen klo 10 rippikoululaiset marssivat albat päällä
kirkkoon. Olimme ulkona Hannun kanssa ja klo 10.30-10.40 haimme
Jarin. Olimme sitten taas kirkon edessä. Välillä satoi, välillä paistoi.
Söimme muuten jäätelöä välillä. Klo 12 menimme kirkon portille
Niemen Harrin kanssa, joka oli myös tullut paikalle. Kättelin Ristoa
ja sitten hain pyörän ja lähdimme kävlemään kotiin. Halosten
kohdalla aloin ajaa. Olin kotona klo 12.30. Klo 12.37 näin Railin ja
Margitin tulevan Rajalasta valtatietä pitkin ja häviävän Niinimäen taa. Jo klo 12.42 he tulivat takaisin päin. Heidän 
edellään käveli Tapperin Pertti. Hänen takiaan he varmaan sitten tulivatkin meidän ohi. Vihelsin Pertsalle. Hän vain
katsoi. Vilkaistessani Railia, hän katsoi minua kauhean vihaisesti, niin että minulta meni halut vähäksi aikaa ottaa 
häneen yhteyttä. Hildenin kohdalla tytöt saivat Pertin kiinni. He juttelivat jotain kävellessään. Sitten tytöt 
kääntyivät Rajalaan. Klo 13 lähdin alas (Olin tullut ylös klo 12.45). Klo 13.45 Nikkisen Soini kävi täällä hakemassa 
kaasupullon ja pari limonaadipulloa (veriappelsiini Palmaa). Klo 14.10 näin Railin ja Margitin menevän ohitsemme
ja menevän Pulverin tielle. Risto oli mennyt sinne hetkeä aikaisemmin mopolla. Raililla oli nyt sininen (vihreä) 
pusero ja sinivihreät housut eli samat vaatteet kuin eilen illalla. Järjestelin kuvia seinälläni ja klo 15.55 soitti Eino-
setä. Sanoi minulle: ”Sano Jokeloille, että poikkeavat meidän kautta.” Lähdin ulos klo 16. Ostin kirkolla 40 p 
jäätelön ja menin pyörällä edelleen ”sahan” rannan tienhaaraan saakka ja tulin sitten kotiin klo 16.25. Kävin vain 
ylhäällä ja sitten menin alas. Muuten klo 16.45 huomasin Railin ja Margitin juoksevan kirkolle valtatiellä. 
Päästyään mäen päälle he juttelivat siellä jonkun punapukuisen tyypin kanssa. Aloin sitten syödä leipää ja juoda 
maitoa. Klo 17.30 (vähän ennen) eräs mies kävi kaupassa (Osti laskuun, koska en tiennyt hintoja). Tulin ylös klo 
17.35 nähtyäni Railin ja Margitin mäen päällä juttelemassa jonkun kanssa. Klo 17.40 he lähtivät. He kävelivät 



meidän ohi ja klo 17.45 he menivät kentän poikki Rajalaan päin. Luin sen jälk. Cottonia ja n. klo 18.45 menin alas. 
Pesin tukkani ja silloin huomasin, että Halosen Hannu oli tullut kaupan pihaan. Käskin hänet sisään. Klo 19.05 
tulivat muut Savosta. Kuuntelimme Hannun kanssa mankkaa ja luimme Playboy-lehtiä. Klo 20 lähdimme ulos. 
Kävelimme Haloselle. Minä talutin pyörää. Haimme Jarin, Hannu vei samalla sisään Cottonit, jotka olin lainannut 
hänelle. Mennessämme valtatielle näimme Railin ja Margitin hautuumaan kohdalla. Olivat tulossa kirkolle, mutta 
huomatessaan minut, kääntyivät takaisin. Pojat kävivät ostamassa jäätelöt (maksoin myös Jarille velkani päivä-
jäätelöstä). Pois tullessa näimme tytöt (tai ainakin minä näin) Sileniuksen kohdalla. Hävisivät taas ja kääntyivät 
takaisin. Niinimäen päällä näin heidät meidän kohdalla. He kävivät myös kentällä. Seisoimme kolmistaan 
Niinimäen päällä kunnes klo 21.05 vein pojat pyörälläni kotiin ja tulin itse. Kotona ylös klo 21.10. Lähdin alas klo 
21.25. Tulin ylös klo 21.45 juotuani kahvia. Jo ennen klo 21 alkoi yläleukani vasemmanpuoleista takahammasta 
särkeä. Sitä särkee vieläkin kun klo on 21.45. Luin vielä Cottonia ja kävin nukkumaan klo 22.45.

Niinimäen päällä, tien itäreunalla oli paloasema. Lapsena kävin siellä elokuvissa. Kuva Upon asunnoille menevältä 
Niinitieltä kesäk. 2009 eli valtatielle menevä mäki paloaseman takana.

                                                               Levypyörä syysk. 2011



Elokuu
1. elokuuta – Charles Whitman ampui 16 ihmistä näkötornista Teksasin Austinissa.
•1. elokuuta – Kenraali Yakubo Gowon kaappasi vallan Nigeriassa.
•2. elokuuta   – Espanja kielsi brittien sotilaskoneiden lennot Espanjan yllä.
•5. elokuuta   – Martin Luther King johti marssia Chicagossa.
•10. elokuuta   – Itä-Saksa tuomitsi Günter Laudahnin elinkautiseen vakoilusta USA:n hyväksi.
•10. elokuuta – Ilta-Sanomat julkaisi etusivun sensaatiouutisen otsikolla "Homoseksuaalipesä Helsingissä", jutun 
tekijöinä olivat toimittajat Juha Numminen ja Matti Klemola. Jutun julkaisu tuomittiin yleisesti muissa 
tiedotusvälineissä ja Hufvudstadsbladetissa julkaistiin 88 kulttuurielämän henkilön allekirjoittama kansalaiskirje, 
jossa vaadittiin homoseksuaalisten tekojen rangaistavuuden poistamista. [2]
•13. elokuuta   – Maanjäristys Turkissa: 2 394 kuollutta.
•14. elokuuta   – Suomen Pientalonpoikien Puolue muutti nimensä Suomen Maaseudun Puolueeksi ja valitsi 
puheenjohtajansa Veikko Vennamon presidenttiehdokkaakseen vuoden 1968 vaaleihin.
•15. elokuuta   – Syyrian ja Israelin joukot taistelivat Genesaretinjärvellä.
•17. elokuuta   – Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiraatit aloittivat neuvottelut Kuwaitissa Jemenin sodan 
päättämiseksi.
•18. elokuuta   – Kiinasta ilmoitettiin, että puolustusministeri Lin Biao oli nostettu arvojärjestyksessä maan toiseksi 
mieheksi Mao Zedongin jälkeen.
•26. elokuuta   – Mellakoita Ranskan Somalimaassa.
•30. elokuuta   – Ranska tarjosi Somalimaalle itsenäisyyttä.

1. päivä (maanantai)
[Jalkapallosarjat-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.15 ja nousin klo 8.20. Alhaalla
huomasin, että Kari-Matti oli taas täällä
pitkästä aikaa. Tulin ylös klo 8.40 juotuani
kahvia. Klo 8.45 kävin alhaalla ja myös klo
9.05-9.15. Kuuntelin radiota ja klo 10.00-
10.15 vein Kuivamaidon ruokalaan tavaraa
Pulverin tietä pitkin. Sitten vein klo 10.20-
10.40 Upon asunnoille tavaraa ja hain lappuja. Olin sitten kellarissa
pulloja järjestämässä ja klo 11 tulin ylös. Lueskelin vähän jommaa ja
klo 12 huomasin Railin menevän töihin valtatien kautta. Ajoi mäen
ylös punainen mekko ja tummanpunainen villatakki yllään. Klo
12.40-12.45 kävin ulkona. Lähdin taas  ulos klo 12.50. Kävin
Halosella. Jari oli kuitenkin töissä kellarissa. Olin hänen kanssaan
vähän aikaa ja ajoin kotiin sateessa klo 13.15 kunnes klo 14.20-14.30
olin syömässä. Luin ja klo 16.05-16.15 hain Rapon lapun, koska se
oli hukkunut (rva kirj. uuden). Kotona klo 16.15 vein alhaalle kirjan, jonka äiti oli saanut syntymäpäivälahjaksi 
[Olisiko ollut joku Golonin Angelika kirja]. Klo 16.20-16.30 vein sitten Rapon tavarat. Silloin näin Upon asunnoilla 
palloa potkivan pojan, jota Raili ja Margit olivat katselleet lauantaina. Kuuntelin radiota ja klo 17.05-18.00 välillä 
nauhoitin myös vähän. Klo 18.20 lähdin alas. Join kahvia ja klo 18.30 lähdin kirkolle pyörällä. Niinimäen päällä 
näin Upon asunnoille menevän Railin. Hänellä oli valkoinen pusero ja punaiset housut. Vaihdoimme 
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tavanomaisen ”Terve”-sanan. Halosen pihassa näin Hannun. Vihelsimme Jarin ulos ja menimme kirkolle. Hannu 
tarjosi purukumia. Menimme sitten museon kuistille. Siellä oli Mahkosen Arja, Nykäsen Marjut ja Halosen Päivi. 
Pian tuli Jarikin. Juttelimme ja sitten ehdotin pojille uimaan lähtöä. Lämpötila tänään oli korkeimmillaan n. +20 °C.
Pojat suostuivat. Jari haki omat ja Hannun uimahousut ja klo 18.50 lähdimme kävellen. Jätin pyörän kuistin 
viereen. Olimme Vakkerissa, missä ei ollut ketään, klo 19.05. Uimme ja klo 19.25 tulimme vedestä. Klo 19.30 
lähdimme. Olimme kirkolla klo 19.45. Mennessäni hakemaan pyörääni, istuivat Raili, Margit, eräs tyttö ja eräs 
poika (sama tyyppi, jonka näin potkivan palloa viedessäni Rapolle tavaraa) kuistilla. En tiedä oliko poika Railin vai 
Margitin kanssa, mutta luulisin, että Margitin kanssa, koska poika on minua varmasti nuorempi. Pyöräni ei ollut 
enää paikallaan. Tokaisin sen vuoksi. ”Kukahan mun pyörän on varasstanut?”. Päästyäni kulman taa, kuulin 
naurua. Sitten huomasin pyörän aidan vieressä talon päädyssä. Menin aidan yli ja ajoin kuistin ohi Hannun ja 
Jarin luo. Olin kotona klo 19.55. Aloin syödä (Aili-täti ja Kari-Matti olivat vielä meillä). Klo 20 näin Railin ja 
Margitin kävelevän Rajalaan päin. Tulin ylös klo 20.05. Klo 20.25 näin Margitin tulevan yksin kirkolta Railin 
pyörällä. Klo 20.55 lähdin alas luettuani vähän jommaa. Klo 21 lähdin ulos. Menin Halosen pihaan. Pian Hannu 
tulikin. Hän otti Vesan pyörän. Olimme vähän aikaa kunnantalon pihassa ja sitten lähdimme Luomaniemeen. 
Olimme pihassa vähän aikaa ja kun siellä ei ollut ketään, lähdimme pois. Klo 21.45 olimme Halosen kohdalla. 
Kävimme Niinimäen päällä ja sitten juttelimme vähän aikaa Rautavirran Arin kanssa. Klo 22.00 lähdin. Kotona olin 
22.05. Tulin ylös, luin Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.05.

2. päivä (tiistai)
[Mussolini-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8 ja auk. radion. Nousin klo 8.10. Join
kahvia ja sitten lajittelin viinirypäleitä. Tulin ylös
vasta klo 9.20. klo 9.30-9.40 vein Laakkoselle
tavaraa. Luin lehden ja klo 9.55-10.15 kävin Upon
asunnoilla. Tulin ylös klo 10.20. Klo 10.40-11.00
vein ruokalaan tavaraa. Tulin ylös klo 11.10.
Lueskelin. Klo 12 (vähän ennen) näin Railin
menevän töihin pyörällä punainen hame ja villatakki päällä. Hänen
kanssaan ajoi joku pyörällä. Margit tai Hellevi. Klo 12.25-12.35 vein
Kuivamaidon koekeittiöön tvaraa. Tein Top Twentyäni ja välillä
kävin klo 13.20-13.25 syömässä. Klo 14.20 mennessä olin tehnyt
TOP TWENTYni. I SUMMER IN THE CITY (LOVIN’ SPOONFUL).
Lähdin alas klo 14.25. Klo 14.30 lähdin kirkolle Kari-Matti
kyydissäni. Ajelimme kirkolla pitkin [poikin]. Klo 14.55 näin Railin
hautausmaalla. Hänellä oli nyt Jamekset ja valk. pusero ja sen
päällä pun. villatakki. Klo 15.00-15.15 oli Kari-Matti Salmisella
parturissa. Klo 15.20 näin taas Railin. Oli riisunut villatakin.
”Moikkasimme” toisillemme. Tulin kotiin klo 15.20. Menimme
Jokisen kohdalle. Siellä [kuulin] oli joku ukko ajanut
humalapäissään autoa ja Villähteellä hän oli aiheuttanut kolarin.
Klo 15.30-15.55 olin myös siellä tultuani sitä ennen paikalta kotiin
klo 15.25. Paikalla oli myös Salmisen Into [poliisi]. Kotona olin
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alhaalla ja tulin ylös klo 16.05. Lueskelin Cottonia ja klo 16.45-17.00 kävin samalla laittamassa padan alle tulet. Klo
17.20-17.35 vein Laakkoselle limsakorin ja klo 17.35-17.45 Jämsän neidille tavaraa (pääsee tänään klo 10 töistä, 
joten paketilla ei kyllä olisi ollut kiirettä). Klo 17.55 lähdin kirkolle. Menin asfalttia pitkin ja tulin museon mäen 
ylös ja kuulin museon suunnalta vihellyksen, mutta en pysähtynyt. Hautausmaan kohdalla oli ”Jokke” [Laitisen 
Joukolla oli kerran varis lemmikkinä ja kun se oli kuollut, hänellä oli vielä sen jalka. Hän liikutti varpaita jänteistä 
vetämällä. Joukolla oli tapana juoda viiniä museon kuistilla ollessamme] ja Hietasen pikkukundi. Olin heidän 
kanssaan silloinkin, kun Upon ”hurmuri” ajeli vihreällä pyörällään ohitse. Lähdin vähän ajan kuluttua, mutta koska 
Halosella oli vieraita, ajoin kotiin. Niinimäen kohdalla harjulla näin taas ”upolaisen”. Tulin kotiin ylös klo 18.15. 
Luin vähän jommaa ym. ja klo 19.15 lähdin alas. Klo 19.20 kävin saunalla ja sitten lähdin kirkolla käymään 
pyörällä. Kävin Laitisen kohdalla ja tulin kotiin klo 19.30. Join kahvia. Pöydässä oli myös Aili-täti ja Paavo Nurmi. 
Tulin ylös klo 19.50. Luin jommaa ja kuuntelin mankkaa. Lähdin ulos klo 20.25. Ajoin Halosen pihaan. Pian Hannu 
ja Jari tulivat ulos. Menimme kirkolle. Siellä näin pyörällä ajavat Railin ja Margitin. Näimme heidät uudestaan klo 
20.55 mentyämme Mahkosen kohdalle. Klo 21 tulin kotiin. Klo 21.10 näin Hannun vievän pyörällä Railia Rajalaan 
päin valtatietä pitkin. Margit ajoi perässä. Klo 21.15-21.35 olin saunassa. Sitten söin ja tulin ylös klo 21.45. Luin 
jommaa klo 22.10 saakka. Aloin lukea Cottonia klo 22.15 laitettuani yöpuvun päälle. Klo 22.50 lopetin. Kävin 
nukkumaan klo 23.45.

3. päivä (keskiviikko)
[Satelliitti-leike
päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.10 ja nousin
klo 8.15. Join kahvia.
Silloin tuli Tapperin Hellin
meille töihin pitkästä
aikaa. Luin vielä lehden ja
tulin ylös klo 8.50. Luin
jommaa jonkin verran ja
klo 10.15 lähdin alas. Vein
ruokalaan alakautta
tavaraa. Tulin pois
valtatietä pitkin. Sitten olin kotona alhaalla. Yks’  lintu lensi keittiön
ikkunaan ja oli vähän aikaa pökerryksissä. Sitten klo 10.40-10.45
Rajalan Risto oli pihassa. Pyysi minua töihin huomiseksi ja pariksi
päiväksi harjulle johonkin omakotitaloon betonihommiin. Lupasin
tulla. Klo 10.50-11.15 kävin Upon asunnoilla. Tulin ylös klo 11.25. Luin
Cottonia ja klo 12.20 lähdin alas. Klo 12.25-12.45 vein Upolle
Järvenpäälle tavaraa ja siten juttelin Jarin kanssa Halosen pihassa.
Sitten kävin kirkolla Mustosella. Isä oli unohtanut hakea aamulla lapun
sieltä, mutta nyt siellä ei ollut ketään. Klo 12.40 näin Railin
hautuumaalla leikkaamassa saksilla ruohoa hautojen vierestä. Samaa hommaa mitä hän teki ”kohtalokkaana” 
torstaina. Pitkästä aikaa totesin ilokseni, että hän heilautti ens. kättään. Tulin kotona ylös klo 12.45. Luin Cottonia 
ja klo 13.45 lähdin syömään kaurapuuroa. Sitten järjestelin virvoitusjuomapulloja kellarissa ja tulin ylös klo 14.20. 



Luin Cottonia ja lopetin klo 15.30. Torkuin vähän sängyssäni ja sitten kuuntelin radiota. Klo 16.05-16.45 luin 
makuuhuoneessa. Klo 16.55 näin Railin tulevan pyörällä kauppaaan Jamekset ja valk. pusero päällä. Huomasin 
Railin lyhentäneen hiuksiaan aika paljon. Niille oli varmaan tehty jotain muutakin, sillä hän näytti entistä 
kauniimmalta. Kuuntelin radiota. Lähdin alas klo 17.10. Join kahvia ja klo 17.20 näin Railin tulevan pyörällä 
kirkolta (meni valtatietä). Muuten Keijo oli tullut päivällä meille. Klo 17.30 maissa hän, Aili-täti ja Kari-Matti 
lähtivät. Tulin ylös muuten klo 17.25. Kuuntelin radiota ja klo 17.40 tuli Halosen Jari tänne. Kuuntelimme radiota. 
Sieltä tuli klo 17.30-18.00 muuten Veijalaisen ”IKIVIHREITÄ IKINUORIA” sarjassa ”THE BEATLES”. Sitten tuli 
ulkolainen 8 kärjessä. I SUNNY AFTERNOON (THE KINKS) II SUMMER IN THE CITY (THE LOVIN’ SPONNFUL). 
Klo 19.10 lähdimme kirkolle. Kävimme kirkolla. Ensin kävimme Halosen kellarissa öljysäiliötä [lause jäänyt kesken].
Sitten klo 19.20 kävin kotona hakemassa uimahousuni. Tavoitin Jarin pari sataa metriä ennen Karhunsiltaa. 
Uimme Vakkerissa. [Sain 18.2.2020 Minun Nastolani Facebook-sivulla vastauksen kysymykseeni sen sijainnista: 
”Vakkerin ranta on Pikku-Kukkasella Karhunsillasta pohjoiseen. Ranta antaa länteen.”] Tulin kotiin klo 20.10. Näin 
muuten Hannun tänään kirkolla. Söin ja tulin ylös klo 20.25. Klo 21.00-21.30 olin alhaalla kuuntelemassa Coxin 
kuunnelman, koska ylhäällä mankka nauhoitti rinnakkaisohjelman ”Maailmanpolitiikan arkipäivää” [klo 21.05-
21.30]. Kuuntelin ylhäällä 10 [min] vielä Coxia [Tytöllä oli sata nimeä, klo 21.00-21.40] ja sitten kuuntelin 
nauhoittamaani Olavi Laineen jutun Pohjois-Vietnamista [Myös TV:ssä]. Klo 22.15 kävin alhaalla. Rajalan Lauri oli 
silloin käymässä meillä. Kävin nukkumaan klo 22.30.

4. päivä (torstai)
[Gandhi-leike
päiväkirjassani]
Heräsin klo6.30 ja
nousin klo 6.40.
Alhaalla join kahvia ja
näin äidin kanssa
Riston? Menevän
kirkolle mopolla. Meni kai varmistamaan oliko siellä töitä. Tulin ylös
klo 7 odottamaan. Klo 7.10 äiti sanoi, että Risto oli mennyt kotiin
päin. Luin jommaa ja klo 8.10 lähdin alas. Join vielä kupin kahvia ja
tulin ylös klo 8.20. Klo 8.45-8.55 kävin alhalla.. Luin jommaa ja lähdin
alas klo 9.40. Klo 9.55-10.10 vein Kuivamaidon ruokalaan tavaraa ja
klo 10.15-10.30 kävin Upolla. Tulin ylös klo 10.45. Klo 11 näin Railin tulevan mäkeä alas , valk. pusero ja Jamekset 
yllä. Hän kävi kaupassa ja ajoi kentän poikki Rajalaan. Klo 11.40 lähdin alas. Klo 11.45-11.55 kävin Kari-Matin 
kanssa pyörällä Halosella. Hannu oli juuri töihin lähdössä ja Jari alkoi juuri hakata kellarin ikkunan viereen aukkoa 
öljysäiliön takia. Tulin sisään, ylös klo 12. Vähän ennen klo 12 näin Railin ja Margitin menevän valtatietä pitkin 
pyörillä kirkolle. Klo 12.25-12.35 vein Järvenpäälle Upolle tavaraa. Sitten söin kaalikääryleitä. Klo 12.50-15.35 olin 
Rouhiaisen metsissä [radan takana] mustikoita keräämässä. Niitä oli vähän. Sain vain 1 litran. Join kahvia ja tulin 
ylös klo 15.50. Klo 15.55-16.10 vein Laurelille tavaraa. Samalla kävin katsomassa kolaria, joka oli tapahtunut 
Kellokutomon luona ollessani mustikassa. Olin kuullut ambulanssin huutavan. Siellä oli vaalean vihreä ”volkkari”-
koppakuoriainen ja Ruolan kuorma-auto oikealla puolella tietä. Kuorma-auto oli kyljellään ojassa. Sitten olin 
kaupan pihassa. Näin klo 16.15 Railin tulevan kaupasta klo 16.30. 17.00 vein Lemettiselle harjule tavaraa. Kävin 
samalla onnettomuuspaikalla. Kotona tulin ylös. Kuuntelin radiota ja nauhoitin. Klo 18.00-18.30 kuuntelin 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/05/05/olavi-laine-pohjois-vietnamissa-1966
https://www.youtube.com/watch?v=rts7Qdew3HE
https://www.youtube.com/watch?v=TYIl6n_SRCI


mankkaa ja sitten lähdin kirkolle Haloselle. Menin siään. Hannu oli WC:ssä kun katsoin sinne. Luulin sitä yhdeksi 
oveksi. Jari tuli myös pian ulos. Kävimme kirkolla ja sitten pojat menivät kotiin. Tulin kotona ylös klo 19. Klo 19.25-
19.30 olin syömässä pari leipää. Sitten kuuntelin vielä kerran uuden Beatlesien ”YELLOW SUBMARINE”. Se on eritt.
hyvä ja hauska (RINGO LAULAA). Klo 19.40 lähdin ulos. Klo 19.45-20.38 olin Jarin kanssa pyörälläni uimassa 
Vakkerissa. Pois tullessani rva Halonem huusi Jarille. Hän kertoi hänelle, että Hannu oli ystävystynyt RAILIn kanssa.
Voih! Näimme pian Hannun. Menimme meille. Kuuntelimme mankkaa ja klo 22 he lähtivät. Saatoin heidät heidän
kohdalleen ja tulin kotona ylös klo 22.20. Muuten kun Hannu oli täällä Jarin kanssa, kysyin häneltä oliko hän ollut 
kolaripaikalta tulossa kun olimme tavanneet hänet Niinimäessä. Hän sanoi, että oli ollut ajelemassa toisten 
pyörillä (tietysti RAILIN). Se siitä. Luin Suurta Tietokirjaa ja kävin nukkumaan klo 22.50.

5. päivä (perjantai)
[Kolari-leike
päiväkirjassani]
Nousin klo 8.45.
Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 9.15
luettuani vielä lehden.
Muuten muistuipa
tässä mieleeni, että
eilen klo 19.40
mennessäni Haloselle,
Raili ja Margit pyörivät
pyörillä Niinimäen
päällä. Minun
tervehdykseeni he
muistaakseni vain
katsoivat. Näyttivät
jotenkin leveiltä
(Margit ainakin).
Muuten viime
lauantaina Veka kertoi
minulle,että Raili oli
leveä tyyppi. Minä
vastasin: ”Riippuu
minkälaisisa väleissä
on sen kanssa.” On
kyllä totta, että siitä
tytöstä ei kyllä tiedä mitä hän ajattelee. Klo 9.55 lähdin alas. Klo
10.05-10.30 olin kirkolla. Vein ensin Upolle Järvenpäälle tavaraa ja sitten kävin Jaria katsomassa Halosella. Näin 
Railin haravoimassa hautuumaalla kappelin luona veljensä paita ja Jamekset yllä. Tulin ylös ja klo 10.40-10.55 vein
Kuivamaidon ruokalaan tavaraa. Klo 11.10 Raili ja Margit kävivät kaupassa. Klo 11.58 näin heidän menevän 
Niinimäkeä ylös. Klo 12.40-12.55 vein ”Nappulakylään” [Radan takana] tavaraa. Klo 13.50-14.10 olin alhaalla 

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


syömässä luettuani jommaa. Luin jommaa ja klo 15.05-15.40 kuuntelin radiosta hupailun. Klo 16.12 näin Railin 
tulevan Niinimäkeä alas pyörää taluttae, Tarakassa oli joku Rajalan pikkutyttö. Margit käveli. Klo 16.20-16.40 
puistelin mattoja Matin kanssa. Sitten satoi. Klo 16.55-17.10 vein Kellon kutomoon Lahdenperälle tavaraa. Tulin 
ylös. Kuuntelin mankkaa Annen kanssa ja klo 18.00-18.10 sain tietää kahvilla ollessani äidiltä, että se ”nätti poika” 
jolla oli ihailijoita (Raili ja Margit eivät enää ole käsittääkseni sen kanssa). Niin, hän oli ANTEROISEN poika. 
Ainakin klo 21 saakka satoi. Olin ylhäällä. Anne oli täällä kauan aikaa. Klo 20.50-21.05 olin alhaalla syömässä. Klo 
21.30-22.40 olin TV:tä katsomassa (UUTISET JA ”KUUMAN KESÄN”). Kävin nukkumaan klo 23.05 luettuani vielä 
Cottonia.

6. päivä (lauantai)
[Cassius Clay -leike päiväkirjssani]
Nousin klo 8.35. Alhaalla join
kahvia ja luin lehden. Tulin ylös
klo 9.10. Vaihdoin lakanat ja klo
9.15 vein lakanat sateessa
saunalle. Klo 10.10-10.15 kävin
alhaalla ja klo 10.20 lähdin taas
alas. Hain Upolta laput ja tulin
kotiin klo 10.35. Tulin ylös klo
10.40. Luin vähän jommaa ja klo 11.30-11.50 vein Heikkilälle
Upolle tavaraa. [Kuva: Minun Nastolani marraskuussa 2018] Siellä
kuulin radiosta uuden Beatles-LP:n sävelmiä (LP:n nimi
REVOLVER) mm. ”Doctor Robert”. Vähän keljutti [Etten ollut
mankan ääressä]. Klo 12 näin Railin tulevan töistä ruskea
mokkatakki yllä. Kuuntelin radiota ja luin myös Cottonia. Klo 13.50
tuli Hannu Halonen tänne. Kuuntelimme mankkaa. Klo 14.45-
15.00 vein Sepposelle tavaraa. Hannun oli lähdettävä. Ei ollut
tänään (lauantai) kuten tavallisesti Nykäsen Topin työmaalla. Tulin
ylös ja klo 15.05 alas. Laitoin saunan lämpiämään ja siivosin pihaa.
Klo 15.40-15.55 kävin kaatopaikalla Tulin sisään klo 16. Join kupin
kahvia ja tulin ylös klo 16.10. Kuuntelin radiota ja klo 15.50-17.05
olin saunalla. Sitten siivosin huonettani. Olin valmis klo 17.50.
Kuuntelin radiota ja nauhoitin. Lähdin alas klo 18.15. Tulin ylös klo
18.25 Matin tultua saunasta. Klo 18.40-19.25 olin saunassa. Ai
miksikö niin kauan. Pesin myös nimittäin toiseksi parhaitten
housujeni lisäksi itseni (HE HE, HYVÄ VITSI). Klo 19.30-19.45 olin
syömässä. Kuuntelin sitten mankkaa ja yritin lueskella jommaa.
Klo 21 laitoin jomman kirjan pois. Kuuntelin mankkaa ja lähdin
alas klo 21.30. Tulin käymään klo 21.45 ylhäällä ja lähdin sitten
ulos. Kävin pyörällä kirkolla. Menin sitten hautausmaalle. Olin yksin (ehkä juuri siksi) ja muistelin menneitä. 
Katselin hautakiviä, joihin olimme nojanneet ja istuneet niillä. Tulin kotiin klo 22.15. Klo 22.30-23.00 olin ulkona 
kävellen. Menin ensin Pulverin tielle. Sieltä sahan raunioiden oli Viitasen Paavon kohdalle. Sieltä näin hyvin Railin 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb9L3iAUhc0


ikkunaan. Verhot olivat edessä niin että vain keskellä oli kaistale paljasta. Näin Margitin vilahtavan siinä pari 
kertaa. Klo 22.50 lähdin paikalta. Kävin läheistä tietä pitkin valtatiellä, jossa paloi katuvalot. Klo 22.55 tullessani 
takaisin olivat valot sammuneet. Muuten olen varma, ettei Margit ollut siellä yksinään. Toisesta ( ja kolmannesta 
j.n.e.) en ole varma. Tulin kotiin ja ylös. Luin Cottonia ja klo 23.40 sain kuulla radiosta, että Cassius Clay oli 
voittanut MM-ottelussa engl. Brian Londonin kolmannessa erässä tyrmäyksellä. Kävin nukkumaan maanantaina 
klo 00.20.

7. päivä (sunnuntai)
[Houdin-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 9.05. Äiti toi Siesta-
suklaapatukan. Söin sen ja nousin
klo 9.20. Klo 9.25-9.30 kävin
alhaalla. Klo 10.00-10.15 olin
kahvilla. Sen jälk. hain housuni,
jotka olivat jo kuivuneet, narulta.
Tulin ylös. Luin jommaa ja klo 11.15 lähdin ulos laitettuani veryttelyhousut ja takin
päälle. Ajoin pyörällä automme perässä, jossa oli muiden lisäksi Harri Hilden. Menimme
Keskiseltä vielä eteenpäin mustikkaan. Poimin ensin muiden kanssa. Sitten erosin. Muut
vaihtoivat paikkaa ja minä poimin. Välillä satoi rankasti. Klo 13.40 lähdin. Olin kotona
klo 14. Muut olivat jo tulleet sateen alettua. He olivat keränneet marjojen lisäksi sieniä.
Söin ja tulin ylös klo 14.10. Kuuntelin radiota ja sitten luin Cottonia. Klo 17.10-17.30
kävin alhaalla. Lähdin taas alas klo 18.05. Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 19. Klo 19.25
lähdin kahville. Tulin ylös klo 19.45. Pelasin sitten Annen kanssa ja klo 20.45 lopetimme.
Klo 21 lähdin alas. Tulin ylhäällä käymään klo 21.25-21.30. Tulin ylös klo 21.45.
Kuuntelin nauhoittamaani ”Viisasten kerhoa” ja luin Cottonia. Kävin nukkumaan klo
23.40. Muuten koko illan satoi.

8. päivä (maanantai)
[Beatles-leike päiväkirjassani]
Kun nousin klo 9 satoi. Alhaalla join kahvia ja
nousin ylös (yläkertaan) klo 9.25. Klo on nyt 9.43
ja sataa vieläkin. Klo 9.55-10.00 kävin alhaalla.
Klo 10.05-10.25 kävin kävellen Upolla lappuja
hakemassa. Minulla oli harmaa sadetakki ja
saappaat. Pelasin taas Annen kanssa ja klo
11.10-11.25 kävin viemässä Upolle Lindbergille
tavaraa ja hakemassa Lentilän lapun. Klo 11.29
näin Railin tulevan kaupasta sininen sadetakki ja
saappaat yllä (mustat saappaat). Hänellä oli
kassi ja muovikassi. Rämön sekä kentän kohdalla hän pysähtyi vaihtaakseen näiden paikkaa. Katselin kunnes hän 
häipyi sateessa, joka vieläkin jatkuu, metsän suojaan. Missähän hänkin on viikonloppunsa viettänyt. Olisi fixu 
tietää. Luin jommaa ja klo 12.35-12.50 vein Upolle Järvenpäälle tavaraa. Luin kotona ja välillä klo 13.30-13.55 olin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Viisasten_kerho
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alhaalla. Söin mm. Luin Cottonia ja klo 14.25 Hannu Halonen tuli
tihkusateessa meille ja pyysi minua lähtemään Luomaniemeen.
Laitoin sadetakin päälle ja klo 14.35 kävell. museon luona pikkutiellä
Raili ja Margit tulivat pyörillä takaamme. Margitilla [p.o. Raililla] oli
sininen villatakki ja Jamekset. Hannu vihjaisi: ”Työhän viette meidät
Luomaniemeen.” Tytöt vain katsoivat ja menivät kunnantalon pihaan.
Kävelimme edelleen. Luomaniemessä saimme tietää, että Veijo
Nykänen oli saunalla. Olimme siellä jonkin aikaa (Veijo ym. nukkuvat
siellä). Poikia oli muuten 18 ja tyttöjä vähän yli 20. Sisällä
päärakennuksessa [kuva v. 2016. FB Luomaniemen toimintakeskus]
näin myös Baskin Hannun. Klo 16 lähdimme Veijon pyörällä. Olin
kotona klo 16.25. Tullessani kaupan ovesta sisään näin Railin ja
Margitin tulleen juuri kaupasta. Tulin ylös. Klo 16.35-17.00 hain
Varjolankankaan Osuuskaupasta 10 pulloa maitoa. Kuuntelin radiota ja
nauhoitin. Klo 17.40 kävin kahvilla (2 kuppia). Lähdin alas klo 18.25.
Menin Haloselle. Juttelin pihassa Hannun ja Jarin kanssa. Rajalan Risto
kävi myös pyörällään siellä. Klo 18.55 lähdin kotiin. Sileniuksen
kohdalla näin Railin tulevan sininen villatakki ja Jamekset yllä
Margitin kanssa. Heidän kanss. Oli kaksi poikaa, ”hurmuri”-
Anteroinen ja tuntematon tyyppi. Raili tervehti minua. Hänellä oli
hyvin surullinen ilme. Hän oli myös hieman vaivautunut kuten
minäkin. Kotona söin ja tulin ylös klo 19.15. Muuten sade loppui
tänään päivällä n. klo 15 ja kun klo on nyt 19.23 taivas on melk.
pilvetön. Lähdin ulos klo 21.25. Muuten klo 20.30-20.45 pelasin
Annen kanssa. Muuten luin koko ajan jommaa. Klo 21.30 Halosen
luona Hannu tuli ulos. Pyytelimme myös Jaria, mutta ei halunnut.
Menimme parantolan rantaan ja klo 22 yleiseen venerantaan.
Otimme (”lainasimme”) Mahkosen veneen ja soutelimme
Luomaniemen eteen. Hannu ei uskaltanut mennä 25 m
lähemmäksi. Sitten kun pyysimme Veijon ulos, menimme laiturin
päähän. Hannu pyysi kahta tyttöä soutelemaan, mutta ne eivät
uskaltaneet. Lähdimme sitten pois. Klo 23.10 olimme rannassa.
Olin kotona klo 23.25 pyörällä ajettuani Halosen luota. Tulin
parvekkeen ovesta sisään, muut olivat jo nukkumassa. Klo 23.30
kävin nukkumaan.

9. päivä (tiistai)
[Modsit ja Beatles -leikkeet päiväkirjassani]
Heräsin klo 7.55. Klo 8 auk. radion ja nousin klo 8.10. Lähdin alas
klo 8.40. Klo 8.20-8.25 kävin myös muuten alhaalla. Klo 9.00-10.00
olin Matin kanssa siivoamassa pannuhuonetta laatikoista, koska
meille tulee öljylämmitys. Lähdin alas klo 10.10. Klo 10.20-10.25



kävin ylhäällä ja sitten klo 10.25-10.45 kävin
Upolla. Klo 10.45-11.00 kävin Kuivamaidon
koekeittiössä ja klo 11.01 tultuani ylös näin
Railin menevän valtatietä pitkin Rajalaan
Jamekset ja vihreä pusero yllä. Luin Cottonia.
Klo 11.45 Raili kävi kaupassa. Hänellä oli
päässään sininen huivi, jossa oli valk.
ympyröitä. Klo 12.20 olin saanut luettua
Cottonin n. 15, joka tuli eilen. Klo 12.40-12.50
olin pannuhuoneessa. Sitten söin klo 12.50-
13.05. Sitten olin taas pannuhuoneessa klo
13.05-14.25. Tulin ylös ja klo 15 aloin puhdistaa
mankkaani. Klo 15.25-15.35 vein Upolle tavaraa,
olin sitten ylhäällä kunnes klo 16.05 näin Railin
ja Margitin käyvän kaupassa. Luin jommaa ja
klo 17.30-17.40 olin kahvilla. Klo 17.40-19.00
olin pannuhuoneessa roskia polttamassa ja klo
19.15 tulin ylös käymään syötyäni. Lähdin heti
alas. Klo 19.20 lähdin pyörällä Haloselle.
Vihelsin ulkona. Jari tuli ikkunaan ja 5 min kuluttua lähdimme
kirkolle. Jari käveli ja minä ajoin pyörälläni. Klo 19.40 huomasin
Hannun tulevan museon tietä. Siinä oli kolme muuta henkilöäkin.
Jari hyppäsi kehoituksestani kyytiin ja Säästöpankista vähän eteenpäin mentyäni huomasin, että Hannun kanssa 
käveli Raili ja Margit + 1 henkilö, jota en tuntenut. Hannu käveli uloimpana meistä. Sitten Raili, sitten Margit ja 
neljäs (kai poika). Käännyin heti nähtyäni Railin. Jari ihmetteli, mutta kun sanoin, että Raili ei pidä siitä, että 
näyttäydyin. Jari ymmärsi. Loppui muste. Vaihdoin kynän (säiliön) [Vihreästä tummanpunaiseen]. He olivat 
menossa rantaan. Jari istui koko Marttilan mäenkin kun poljin ylös. Klo 19.45 olimme meillä. Nurmet (Helka ja 
Paavo) olivat vielä meillä (olivat tulleet klo 19.10). Ylhäällä kuuntelimme mankkaa ja annoin Jarille Cottoneita. Klo 
20.30-21.30 kuuntelimme radiota ja sitten lähdimme Haloselle KÄVELLEN. Olin pihassa. Jari sanoi sisällä käytyään,
että Hannu ei ollut kotona. Klo 21.45 lähdin kotiin. Olin kotona klo 21.50. Nurmet olivat vielä meillä.  Nyt vähän 
vituttaa. EN VOI OLLA RAILILLE TAI HANNULLE VIHAINEN, MUTTA KÄY HANNUA KATEEKSI. Klo 22.15-22.20 kävin
alhaalla. Äiti ja isä eivät olleet kotona. Sen sijaan Aili-täti ja Kari-Matti olivat meillä (Jäävät yöksi). Nyt niin se sitten
on tapahtunut. Toivo on turhaa. Kyllä keljuttaa kun oli niin valoisat illat, että nuori lempi ei päässyt lehahtamaan 
silloin kun Raili oli minun. Nyt kyllä Hannun  kelpaa. Meillä näkyy olevan sama maku, koska Hannukin rakastui 
melk. heti ensi silmäyksellä, koska kyseli hänestä minulta jo alkuaikoina. Ylhäällä kävin nukkumaan klo 23.25. Otin
tiistaiaamuna muuten Beatlesien ”Miseryn” [Sopi tunnelmaan] ja klo 23.25 mennessä äiti ja isä eivät vielä olleet 
tulleet.

10.päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.15. Alhaalla join kahvia ja hain lehden. Tulin ylös klo 9.05. Luin jommaa ja klo 10.15-10.40 kävin 
Upolla, samantien klo 10.40-10.50 tulin sitten ylös. Luin jommaa ja klo 11.20 Railin ja Margitin käyvän pyörillä 
kaupassa. Raililla oli pun. Pusero ja Jamekset. Hän hymyili jollekin kovasti ja silloin hän näki varmaan minut 

https://www.youtube.com/watch?v=qhbcN3ew9z0


ikkunasa. Klo 11.25-11.35 vei MATTIEN kanssa ruokalaan tavaraa. Tulin
sitten ylös. Kuuntelin radiota ja klo 12.20-12.30 söin ja klo 12.30-14.10
olin pannuhuoneessa Mattien kanssa. Klo 12.50 sinne tulivat myös
Hildenin pojat ja klo 14.15-14.25 olin siellä taas. Sitten olin ylhäällä ja
klo 15.05-15.25 vein sateessa Seppäselle tavaraa. Isä vei ennen klo 14
auton Lahteen huoltoon. Kun isä klo 16.15 tuli Lahdesta vein
Kuivamaidolle klo 16.15-16.30 tavaraa. Klo 16.50 näin Railin ja Margitin
tulevan Rajalasta kävellen. Raililla oli Jamekset ja pun. Villatakki. He
kävivät kaupassa ja lähtivät klo 16.55. Kuuntelin radiota ja klo 17.45 olin
alhaalla juomassa 2 kuppia kahvia. Klo 18.10 näin Railin ja Margitin
tulevan kentälle Jokisen  kohdalla missä on kylän ”sakki” jalkapalloa
pelaamassa. Klo 18.15 tuli Anteroisen poika jonkun muun kanssa
pyörillä sinne. Klo 18.20 Raili, Margit ja Hellevi lähtivät Pulverin tielle
kävellen. Matkalla he juttelivat vähän poikien kanssa. Klo 18.20 lähdin
alas. Menin pyörällä kirkolle klo 18.25. Halosen pihassa juttelin Jarin
kanssa ja sitten lähdin Hannun kanssa pyörällä kirkolle. Näimme siellä
Railin ja Margitin ajavan pyörällä ohitse. Kävimme sen jälk. vielä 2
kertaa kirkolla pyörällä. Toisella kerralla Hannu osti minulle Eskimo-
jäätelön. Kolmannella kerralla olin kyydissä (Hannu ajoi). Näimme
muuten myös kirkolla Minkkisen Erkin ja Viitasen Jaken [kansakoulussa
luokallani, luokan paras lausuja] ym. Klo 19.25 lähdin kotiin. Kotona
tulin ylös klo 19.30. Näin kentällä edelleen pelattavan jalkapalloa. Pojat
olivat tehneet oikean maalinkin pari päivää sitten. Kentällä oli mm. Raili,
Margit ja Anteroisen poika. Raililla oli nyt sininen pusero. Klo 19.40 Raili
ja Margit lähtivät kävellen ylöspäin ja pelikin loppui ja Masa tuli kotiin.
He kävivät meidän kohdalla ja lähtivät takaisin alaspäin. Juttelivat sitten
poikien kanssa. Klo 19.45 lähdin alas. Söin ja ja tulin ylös klo 19.50. Klo
20.05 lähdin ulos. Kirkolle pyörällä mentyäni tapasin Hannun baarissa.
Kävelin hänen kanssaan Halosen pihaan ja klo 20.35 lähdin kotiin luvaten tulla
heille klo 21.30. Tulin ylös ja klo 20.30 lähdin alas. Katsoin Noposen
”maailmanympärysmatkan” ja klo 21.30-21.40 kävin ylhäällä. Siten ajoin
pyörällä kirkolle päin. Halosen kohdalla näin Hannun nojaamassa hautausmaan
aitaan. Ajoimme Luomaniemen tiehaaraan ja kävelimme Luomaniemeen päin.
Ennen pihaa kuulimme sieltä melua. Käännyimme takaisin ja klo 22.10
erosimme Halosen luona. Tulin kotona ylös ja klo 22.20-22.40 olin saunassa,
jonka Matti oli lämmittänyt. Sitten hain jäähdyttämöstä maitoa ja tulin ylös sen
kanssa sitä juomaan. Alhaset nukkuvat muuten alhaalla (Keijo, Aili ja Kari-Matti)
Kuuntelin nauhoittamani Coxin ja kävin nukkumaan klo 23.20.



11. päivä (torstai)
[New York -leike päiväkirjassani]
Auk. radion klo 7.50 ja nousin klo 8.20. Alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 8.45. Lähdin alas klo 9.55 mankkaa
kuunneltuani. Tulin ylös klo 10.10. N. klo 10.30 lähdin alas.
Klo 10.45-11.05 vein Upolle sateessa tavaraa ja myös klo
11.10-11.20. Isä oli klo 11.15 tullut Lahdesta auton kanssa,
joka oli ollut huollossa. Klo on nyt 11.40 ja sataa kuten on
jo satanut koko päivän. Luin hiukkasen jommaa ja klo 12.30
lähdin alas syömään. Klo 12.40-13.50 olin yksin
pannuhuoneessa roskia polttamassa. Sitten luin Cottonia ja
välillä jommaa. Klo 17.30-17.40 olin kahvilla. Muuten
Nurmen Tuija oli ollut meillä yötä ja oli klo 17.45 pois
lähdössä. Klo 17.40-17.45 muuten katselin kun Raili ja
Margit kävelivät Niinimäkeä ylös. Raililla oli sini(vihreä) puseronsa.
Klo 17.50-18.05 kävin kentällä katsomassa poikien jalkapallopeliä.
Tulin pois kun alkoi sataa. Äiti, isä ja Anne lähtivät Lahteen. Jäin
tänne Aili-tädin, Matin ja Kari-Matin kanssa. Luin jommaa ja olin
ylhäällä. Oli ukonilma. Klo 19.15-19.30. Olin alhaalla ja klo 19.30
äiti, isä ja Anne tulivat. Sitten klo 19.30-20.00 olin alhaalla
pannuhuoneessa Kari-Matin kanssa roskia polttamassa. Sitten söin
ja klo 20.15 huomasi isä, että Iiro oli tullut kaupan pihaan. Juttelin
Iiron kanssa, joka oli klo 19 tullut Haapajärveltä. N. klo 20.45 käskin
Iiron sisään. Kuuntelimme mankkaa ja klo 21.25 lähdimme pyörillä
(Iro Jopolla) kirkolle. Menimme Haloselle. Käskimme pojat ulos ja menimme
venerantaan. Kävimme Luomaniemessä Mahkosen veneellä ja klo 22.35
tulimme rantaan. Klo 22.50 lähdin kotiin, koska Jari mainits, että klo 22.30
alkanut Pop-sävel oli menossa. Kotona tulin ylös klo 22.55. Klo 23.05 Pop-sävel
loppu. Kävin nukkumaan klo 23.15.

12. päivä (perjantai)
[Beatles-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 7.50 kun äiti tuli parvekkeelle lakanoita puistelemaan. Klo 8.10
nousin. Alhaalla olin klo 8.20-8.45. Luin jommaa ja klo 10.05-10.15 vein
koekeittiöön tavaraa ja klo 10.20-10.35 kävin Upolla ja klo 10.45 tulin ylös. Luin
jommaa ja kuuntelin radiota ja nauhoitin. Klo 12.30-12.35 söin ja klo 12.40
lähdin taas alas. Klo 11.30 näin Railin ja Margitin tulevan pyörällä ylöspäin. Raililla oli
Jamekset ja sinivihreä pusero. He menivät Jeremejevin pihaan. Klo 12 näin heidän käyvän
kaupassa. Klo 12.40 kun lähdin, menin ulos, ajoin pyörällä Mahkosen pihaan, mutta Iiro oli
lähtenyt viemään isänsä kanssa mankkaa korjattavaksi. Kävin sitten Halosen pihassa. Juttelin
Jarin kanssa ja klo 12.50 menin kentälle. Siellä oli peli ( jalkapallo sellainen) käynnissä,
Anteroisen poika ym. Klo 13.15 tulin kotiin Kari-Matin kanssa. Ajoimme sähköjunalla Annen



kanssa ja klo 15 aloin korjata sitä
pois. Klo 15.35 tulivat iiro ja Jari
meille. Juttelimme ja kuuntelimme
mankkaa. Klo 16.15-16.40 vein
Jämsälle tavaraa. Tulomatkalla olin
Hildenin pihassa. Tulin ylös ja klo
17.10 sormeillessani radiota takaa
ruuvimeisselillä, siellä välähti jokin
ja sen jälk. sieltä ei kuulunut
mitään. Klo 17.15-17.30 kävin
alhaalla. Lähdin alas taas klo 18.
Kävin saunalla ja klo 18.15-18.30 olin kahvilla, sitten tulin ylös.
Klo 18.45 lähdin alas. Menin pyörällä kentälle katsomaan
nappuloiden jalkapalloa. Klo 19.25 menivät Margit ja Raili
jalkaisin ohi. Raililla oli uudet, siniset housut ja takki (kai
samettia). Pikkupojat huusivat heille hävyttömyyksiä. Minä en
edes katsonut. Klo 19.30 lähdin kirkolle. Mäen päällä otin
erään Luhtaselta töistä tulevan miehen, joka mäen alla oli
kysynyt kelloa, kyytiin ja vein kirkolle Lehtariin, joka lähtee klo
19.40. Mahkosen kohdalla tervehdin yksin kävelevää Railia. Pois
tullessa kävin Halosella ja Mahkosella turhaan. Raili jutteli
silloin polulla Laitisen Tuulan kanssa. Sitten menin kentälle
Annen kanssa. Klo 19.50 tulimme pihaan ja klo 20.10 tulin
sisään. Tulin ylös ja klo 20.15 pannuhuoneeseen. Klo 21.25 isä
sanoi, että pari poikaa oli tullut kaupan pihaan. Menin pihaan
ja siellä näin Iiron ja Halosen Hannun. Käskin heidän odottaa ja
menin sisään. Söin ja klo 21.15 menin ulos. Menimme kävellen Halosen pihaan ja vihelsimme Jarin ulos. 
Menimme venerantaan ja lähdimme Mahkosen veneellä Luomaniemeen (soudin). Pyörimme siinä kaislikossa ja 
klo 23.15 lähdimme hiljaisessa sateessa pois. Klo 23.30 olimme taas venerannassa. Olin kotona klo 23.50. Tulin 
ylös ja kävin nukkumaan.

13. päivä (lauantai)
Heräsin klo 8.10 ja nousin
klo 8.20. Alhaalla join
kahvia, tulin ylös klo 8.50
ison radion kanssa ja liitin
sen mankkaan parilla
johdolla ja klo 9.40 lähdin
alas. Tulin ylös klo 9.45
lukemaan lehden. Klo
10.10 lähdin alas. Vein Upolle tavaraa ja hain laput. Tulin kotiin klo 10.30. Pois tullessa satoi. Tulin ylös ja klo on 
nyt 10.55 ja sataa. Kuuntelin radiota ja n. klo 11.30 huomasin, että olin särkenyt mankkani mikin sorkkiessani sitä 



aamupäivällä. Nyt vituttaa kun klo on 13.05. Klo 13.30 raplattuani taas mankkaa sisältä sain äänityksen kuntoon. 
Klo 13.50 olin taas melko hyvällä päällä.. Klo 14.10 lähdin saunalle. Laitoin saunan lämpiämään. Klo 14.30-14.45 
vein kaatopaikalle tavaraa ja sitten kävin kirkolla ja Kuivamaidolla asialla. Sitten tulin kotiin klo 15.05. Kävin 
saunalla ja vein sitten taas klo 15.25-15.40 kaatopaikalle tuhkaa. Tulin ylös. Klo 15.50-16.05 olin kahvilla. Sitten 
kuuntelin ja nauhoitin Kaleidoskooppia [Usein soi myös The Beatles]. Klo 17 lähdin alas. Klo 17.10 tulin ylös. Klo 
17.30 lähdin alas kun muut olivat lähteneet saunaan. Nauhoitin radiosta, jonka olin vienyt alas klo 17, Lauantain 
toivottuja ja tulin ylös klo 18. Klo 18.15-18.40 olin saunassa. Klo 19.05 lähdin syömään. Kuuntelin sitten Kalevan 
kisoja [Tampereella] ja tulin ylös klo 19.45. Luin Cottonia ja klo 20.55 lähdin ulos. Kävin Halosen pihassa 
viheltämässä, mutta ketään ei kuulunut. Kävin sitten Kumialla saakka. Ajoin vähän eteenpäin meidän rannasta ja 
käännyin sitten takaisin. Pois tullessa kävin taas turhaan Halosen pihassa. Menin sitten asemalle, jossa olin klo 
21.50. Mennessä ei Railin huoneessa palanut valoja, mutta pois tuleessa paloi. Sitten kävin taas kirkolla Vanhasen 
kaupalla saakka. Mennessä ja tullessa viheltelin taas turhaan. Kävin sitten kotipuolessa Jokisen kohdalla ja koska 
Railin huoneessa paloivat valot edelleen, tulin kotiin, ylös klo 22.25. Luin Cottonia. Äiti katsoi alhaalla yksin jotain 
elokuvaa [Joka tuuleen kylvää…]. Klo 23.10-23.50 olin ulkona Hannun, Iiron ja Jarin kanssa, jotka olivat tulleet 
kaupan pihaan. Kävimme kävellen Kuivamaidolla. Luin vielä Cottonia ja kävin nukkumaan klo 00.25

14. päivä (sunnuntai)
[Pääsylippu tallella päiväkirjassani]
Nousin klo 9.15. Alhaalla join kahvia ja sitten klo 9.30 soitin Iirolle ja kysyin lähtisikö hän kanssamme Tampereelle 
Kalevan kisoihin. Lupasi lähteä ja tulla meille. Sitten hain Mattia mm. Hildeniltä. Käytyäni valtatietä pitkin Hirvosen
kohdalla, tapasin pois tullessa risteyksessä klo 9.55
kävellen kirkolta tulleet Railin ja Margitin. Raili hymyili
minulle ja käden heilautukselleni. Hänellä oli uusi
vaaleanpunainen pusero. Siiten kotona klo 10.10
pääsimme lähtemään. Olimme Tampereella linja-
autoasemalla klo 12.30. Siitä olikin lyhyt matka
Ratinan kumiasfalttistadionille. Saimme seisomapaikat.
Menimme sinne syötyämme grillimakkaraa. Klo 13.30
lähin Iiron kanssa linja-autoasemalle kun isä oli
antanut autonsa avaimen. Joimme autossa limsaa ja
sitten hortoilimme kaupungilla. Kävimme mm. Näsijärven rannalla. N.
klo 14.40 tulimme takaisin. Urho Kekkonen oli tullut myös klo 14 kisoja
seuraamaan. Olimme pääkatsomon portilla ja seurasimme sateessa
kilpailuja. Klo 16.45 lähdimme. Menimme asemalle. Siellä olivat muut
paitsi Matti. Pian hänkin tuli. Matti kävi baarissa ja klo 17.15 lähdimme.
Olimme kotona vietyämme Iiron klo 19.40. Olin ylhäällä ja klo 19.50-
20.45 olin Annen kanssa pannuhuoneessa roskia polttamassa. Sitten join
kahvia. Klo 21.10 lähdin ulos koska Hannu, Jari ja Iiro olivat tulleet pihaan
10 min sitten. Kävimme kirkolla ja hortoilimme tiellä. Klo 22.20 erosimme.
Olin kotona klo 22.25 ja tulin ylös. Kävin nukkumaan klo 22.50.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Joka_tuuleen_kylv%C3%A4%C3%A4
https://areena.yle.fi/1-4402948


15. päivä (maanantai)
[Kinnunen-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.25. Alhaalla join kahvia ja klo 8.45-
9.15 pesin auton. Tulin sisään ja klo 9.40-9.45
kävin ylhäällä. Klo 9.50-10.20 kävin Nykäsellä ja
Upolla. Klo 10.30-10.45 vein Kuivamaidon
ruokalaan tavaraa. Tulin sitten ylös. Muuten tulipa
tässä mieleen kun klo on nyt 11.10, että
perj.iltana käydessämme Luomaniemessä Iiro
kysyi: ”Jokos Salmisen likka oli käynyt ripillä?”
Sanoin, että: ”Johan se kävi viime talvena.” Sen
jälkeen Jari väläytti, että: ”Sillähän on naama kuin
rengin perse.” Kyllä meitä nauratti, mutta Hannua ja minua kyllä
vähiten. Teki mieli sanoa, että: ”Älä vittuile mulle.”, mutta en
kehdannut. Se siitä. Klo 11.50-11.55 kävin saunalla. Tulin ylös klo
12 nähtyäni Railin menevän valtatietä pitkin ja polkevan
Niinimäen ylös. Hänellä oli sininen villatakki ja Jamekset. Klo
12.40-12.50 olin syömässä. Kävin sitten kentällä. Siellä oli taas
peli (Anteroisen poika, Anttilan Olli ja joku Hannu). Kävin sitten
Mahkosella, missä ei ollut ketään ja klo 13 menin kentällä. Klo
13.15 tulin ylös koska alkoi sataa. Sade loppui kuitenkin pian.
Klo 14.20-14.40 ajelin Kari-Matin kanssa. Sitten luin hiukan aljaa.
Klo on nyt 17.00. Kuuntelin ja nauhoitin Pop-säveliä. Klo 18.00-
18.10 kävin kahvilla. Sitten luin aljaa ja klo 18.45 lähdin viemää
Jämsälle tavaraa. En sentään lähtenytkään, koska alkoi sataa.
Tulin ylös klo 18.50. Klo 19.15-19.30 vein sitten paketin
tihkusateessa. Luin aljaa ja klo 20.15 lähdin ulos. Mahkosen
kohdalla tapasin tiellä Iiron. Sitten menimme Halosen kohdalle.
Hannu tuli pian ulos. Hannun kehoituksesta lähdimme museon
tielle, koska Raili ja Margit tulivat kävellen tietä pitkin. Raililla oli
sininen samettipukunsa. Menimme kirkolle. Olimme siellä ja n.
klo 20.45 menin Hannun kanssa museon kuistille. Siellä olivat Raili ja Margit. Iiro ajeli sillä aikaa pyörälläni. Hänkin
tuli pian paikalle. Istuin Railin vieressä (Hän istui vasemmalla puolella ulkoapäin seinän vieressä kaiteella). Raili 
hymyili, kun katsoin häneen. Klo 21 tytöt lähtivät. Silloin Hannu käski Railia luokseen. Raili sanoi vain: ”Hei” eikä 
tullut. Klo 21.20 lähdimme me. Halosen kohdalla pyysimme Jaria ulos, mutta hän ei tullut. Sitten kävellessämme 
Niinimäelle päin, huusi yksi nainen ”Auttakaa” tiellä maaten. He pyysivät poliisia paikalle, mutta Iiron käytyä 
pyörällä soittamassa, ei kumpikaan ollut kotona (Salminen & Lahtinen). He riitelivät siinä, kun Rautavirran Ari tuli 
paikalle. Klo 22.30 lähdin kotiin. Söin leipää ja tulin ylös klo 22.40. Muuten museon portailla Hannu kysyi Raililta: 
”Missä Risto on?” Raili sanoi. ”En tiedä.” Sen jälk. hän vielä kertoi Riston lyöneen häntä. Hän haukkui Ristoa 
paviaaniksi. Luin illalla Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.25. Muuten illalla Raili sanoi: ”Montakohan astetta 
täällä on pakkasta?” Sanoin: ”Kyll’ täällä on aika monta.” Oli tosiaan kylmä.



16. päivä (tiistai)
[Palestiina-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.35. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 8.50.
Klo 9.20-9.40 olin pihassa.
Sitten klo 9.40-9.55 vein
kaatopaiaklle roinaa. Tulin
sitten ylös. Klo 10.05 lähdin
alas. Ylhäällä oltuani klo
10.10 kävin Upolla ja klo
10.30-10.45 kävin ruokalassa.
Tulin sitten ylös. Klo 11.05
Raili kävi kaupassa. Hänellä
oli sinivihreät housut ja
vihreä pusero. Pois tullessa hän katsoi ylös huoneeseeni
hymyillen. Seisoin juuri häntä katselemassa. Hän ajoi valtatien
kautta Rajalaan. Klo 11.35-11.55 kävin ostamassa, koska äiti
käski, Vanhasen kaupasta 40 5 p:n tikkaria. Tulin sitten ylös, klo
12 joku mustapukuinen häiskä ajoi Railin kanssa pyörillä (ehkä
Margitin) Niinimäen ylös. Kukahan se tyyppi oli? Luin Cottonia ja
klo 12.40 aloin tehdä Top Twentyäni. Klo 13.25-13.35 oli
kesäkeitolla. Klo 14.35 olin saanut listani valmiiksi (I YELLOW
SUBMARINE, THE BEATLES). Lähdin heti sitten alas. Olin pihassa
ja tulin ylös klo 15. Lähin taas
alas parin min kuluttua. Klo
15.05-15.15 vein sateessa
Rautavirralle pyörällä
kaasupullon. Odotin sateen
lakkaamista 3 kertaa puiden
alla. Kotona tulin ylös. Luin
sitten aljaa radiota kuunnellen
ja klo 18.45 lähdin alas. Join
kahvia ja tulin ylös klo 19. Klo
19.15 lähdin ulos. Menin
Mahkoselle. Katsoimme TV:tä ja
kuuntelimme levyjä. Klo 20.10
tulivat Halosen pojat pihaan. Iiro ei voinut lähteä, koska hetkeä aik. oli eräs vieras tullut heille ja Iiron vanhemmat 
eivät olleet kotona. Kävelimme kolmistaan ja klo 21.05 Hannu kävi hakemassa Iiron. Kävimme koululla ym. Klo 
22.25 tulin kotiin (pojat olivat tulleet valtatielle). Tulin ylös klo 22.30 juotuani maitoa ja syötyäni pullaa. Muuten 
klo 20 Mahkosella TV:tä katsoessani huomasin Railin tulleen yksin pyörällä kirkolta. Ylhäällä kotona luin Cottonia 
ja kävin nukkumaan klo 23.45.

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


17. päivä (keskiviikko)
[Oheiset kolme leikettä päiväkirjassani]
Heräsin klo 7.50 ja auk. radion. Nousin klo 8.15.
Alhaalla join kahvia ja klo 8.30-9.45 olin
pannuhuoneessa roskia polttamassa. Sitten vein
tuhkaa kaatopaikalle ja tulin kotona ylös klo 10.
Lähdin alas klo 10.10 Vein Nykäselle ja Upolle
tavaraa ja hain laput. Tulin kotona ylös klo 10.45.
Luin lehden  ja klo 11.10 lähdin alas. Tulin ylös klo
11.50. Luin Cottonia ja sen jälkeen aljaa. Lähdin
alas klo 14.30. Silloin tuli Iiro meille. Juttelin hänen
kanssaan rappusilla. Hän kertoi käyneensä Lahdessa tänään. Hän lähti pian ja
sitten söin. Tulin ylös klo 14.45. Lueskelin vanhoja lehtiä ja klo 16.15 tuli Raili
Margitin kanssa kauppaan. Pihassa seisoessaan Raili katsoi hymyillen taas tänne
yläkerran ikkunaan ja näki varmaan minut kun katselin häntä. Hänellä oli
vaaleanpunainen villapusero ja Jamekset. Klo 16.18 he lähtivät ja taas Raili katsoi
tänne ylös katsellessani häntä. Klo 16.30-16.50 olin saunalla pesemässä tukkani.
Sillä aikaa oli meille tullut vieraita. He kävivät meillä myös viime kesänä vihreällä
paketti-minillään. Kuuntelin radiota ja klo 18.00-18.10 olin kahvilla. Tulin ylös ja
sitten lähdin ulos. Ajoin Halosen pihaan. Ikkunasta kurkisti pian Jari ja Iiro, He
tulivat ulos. Menimme kirkolle. Siellä näimme myös Railin ja Margitin. Iiro haki
Hannun Tammelinin entisestä baarista ja istuimme museon kuistilla. Näimme taas
monta kertaa tytöt. Hannu ajeli minun pyörälläni heidän perässään ym. kun tytöt
olivat kävellen. Sinne tuli myös eräs ”Hosse”. Klo 19.55 erosimme. Kotona olin klo
20. Klo 20.05-20.35 poltin pannuhuoneessa roskia ja sitten klo 20.30 lähdin
kirkolle. Muuten ennen klo 20 näin kotiin tullessani Railin ja M.n menevän kirkolle.
Nyt taas tulivat tytöt vastaan Sileniuksen kohdalla. Raili hymyili kauheasti [kovasti].
Kävin Mahkosella ja Halosella ja lupasin tulla klo 21. Pois tullessa otin Niinimäen
päältä Railin kyytiin. Hiljensin ensin vauhtia ja kysyin: ”Onko matka mummolaan?”
Raili taas sanoi: ”Veisit mut’ kotiin.” Hän hyppäsi kyytiin. Margit käveli mäen alla.
Vein hänet Levypyörän kohdalle. Niinimäen päällä muuten hän kertoi, että hänen
hammastaan särki pirusti. Kun hän oli poistunut tarakasta, hän kysyi: ”Onko teillä
kotona vanhemmat keljuillu sulle?” Sanoi, että. ”Ei.” ja lisäksi: ”En mä niille mitään
ole puhunut.” Sitte kysyin: ”Onks’ ne sulle keljuillu?” Eivät olleet. Raili puhui keväästä nauraen. ”Silloin keväällä.” 
Koska Margitia ei näkynyt, lähdimme kävellen vanhalle kioskille. Raili katsoi sisään, mutta siellä ei ollut ketään. 
Hän kertoi, että siellä sisällä oli kauheita kuvia. Sanoin myös, että lähden Hesassa käymään. Sitten erosimme 
”Terve”-sanoilla. Raili kiitti myös kyydistä. Tulin kotona ylös klo 20.45. Olin hiton hyvällä päällä. En ole ollut 
paremmalla päällä sitten 7.7.-66. Se siitä. Toivottavasti jatkuu samaan tahtiin. Klo 21 lähdin ulos jätettyäni mankan
nauhoittamaan Coxia. Halosen luona tapasin Halosen pojat ja Iiron. Siinä oli myös Pamkeron [?] poika. Kävimme 
neljästään kirkolla ja tulin kotiin klo 21.45. Söin marjapuuroa ja tulin ylös klo 22. Kuuntelin Coxin ja luin Cottonia. 
Kävin nukkumaan klo 23.30.



18. päivä (torstai)
[Pembroke-leike päiväkirjassani] Jim Pembroke
Heräsin klo 9.45. Auk. radion ja nousin klo 8.10
luettuani hiukan Cottonia. Klo on nyt 8.17 ja
muistelen eilisiltaa. Tullessani klo 20.35
Haloselta Raili käveli hiljaa keskellä tietä. Hän
tiputtu (varmaan tahallaan) jotain tielle ja nosti
sen sitten ylös. Hänellä oli sininen
sametti(t.m.s.)takki, Jamekset ja tennistossut ja
punaiset sukat. Levypyörän kohdalla hän laittoi
myös päähänsä pienen sinisen hatun
(lippalakki). Lähdin alas klo 8.20. Join kahvia
ja tulin ylös klo 8.35. Kuuntelin mankkaa ja
klo 9.15 näin Railin tulevan kauppaan.
Hänellä oli yllään Jamekset ja veljensä
harmaa-valko-punaraitainen paita. Hän
hymyili minulle katsellessani hänät. Heilautin
kättäni ja sain samanlaisen vastauksen. Luin
sitten Cottonia ja lähdin alas klo 10.15. Kävin
Upolla ja tulin ylös klo 10.45. Luin aljaa ja klo
12.30-12.45 kävin Röntgen-kuvauksessa
kansakoululla. Siellä oli mm. Iiro, Halosen
pojat. Eilen oli naisten vuoro (yli 15 v.) klo
12-14 ja 16-18. Tänään miesten samaan
aikaan. Söin sitten ja tulin ylös klo 13. Klo
13.25-13.45 hain Virtasen Ollillta 2 kg
porkkanoita. Rva antoi ne, Tulin kotona ylös. Klo 14.15 näin, etttä Savon mamma ja pappa tulivat kävellen 
asemalta. Jaakko ja Seija Alhanen olivat heidän kanssaan. Tulivat postijunalla Suonenjoelta. Menin alas ja klo 
14.25-14.30 kävin ylhäällä. Klo 14.40-14.50 kävin kentällä. Siellä oli myös eräs kuuromykkä poika, Sulo. Olin 
muuten nähnyt hänet aikaisemmin kesäkuussa. Hän on Hildenillä. Luin hiukan aljaa ja klo 15.40-15.50 kävin 
Upolla. Klo 16.05-16.10 Raili kävi kaupassa. Hänellä oli punainen pusero ja sininen lippalakki päässä. Kun hän tuli 
kaupasta, punasteli hän ja katsoi tänne, ei hymyillen vaan, ei suuttuneena, en osaa selittää. Klo 16.55-17.05 vein 
Upolle tavaraa. Sitten kuuntelin Pop-säveliä ja klo 17.45-17.50 olin syömässä.. Tulin ylös ja klo 18.15 lähdin alas. 
Klo 18.20 menin ulos. Halosen pihassa Hannu muistutti minua, että meidän piti lähteä uimaan. Hain uimahousut 
ja sitten menin Halosella poikien huoneeseen [yläkerrassa]. Siellä Hannu yritti korjailla jotain radiosta. Klo 18.50 
lähdimme sitten uimaan. Ilmassa ei kyllä ollut asteita kuin noin +15 °C. Vesi oli älyttömän kylmää – eikä ihme. 
Kastelin vain itseni ja sitten nousimme pois. Klo 19.10 lähdimme. Klo 19.30 erosimme. Halosen tienhaarassa 
vartuin sitten Railia ja Margitia, jotka olivat tulleet museon tieltä. Raililla oli samat ”kuteet” kuin eilen paitsi nyt 
valkoiset sukat. He kävelivät. Ajoin pyörällä vieressä ja Niinimäen päällä hymyilin Railille ja sain vastauksen. 
Sanoin sitten terve ja menin kotiin. Muut olivat lähteneet viemään Alhasia ja Röntysiä Hollolaan. Matti oli jäänyt 
tänne. Join kahvia ja tulin yös klo 20.03. Klo 20.25 lähdin ulos, koska olin näkevinäni tytöt Niinimäen päällä. Näin 
Iiron tiellä. Halosen pojat olivat myös heidän kohdallaan. Kävimme kirkolla. Siellä näin myös Railin, joka oli 

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


Laitisen Tuulan kanssa. Klo 20.50 sanoin Hannulle, joka ajoi pyörääni, että lähden kotiin. Ajoin asfalttia pitkin ja 
Marttilan mäessä Raili, Tuula ja Margit seisoivat. Katsoin heitä hymyillen. Silloin tytöt sanoivat iltaa. Sanoin saman.
Pojat tulivat museon tietä. Vein Iiron pihaan 20.55 ja sitten ajelin tiellä. Kävin myös valtatiellä. Raili oli silloin 
kirkolla Laitisen Tuulan kanssa. Levypyörän kohdalla klo 21.15 ollessani taas kirkolla näin Nykäsen luona Veijon. 
Juttelin hänen kanssaan ja klo 21.20 lähdin ajelemaan. Vein pyörän kotiin ja lähdin kävellen kirkolle. B & K:n 
tienhaarassa tuli Raili yksin vastaan. Hän kysyi mihinkä olin matkalla. Sanoin: ”Sinua katsomaan.” Raili sanoi, että 
”lössi” on tuolla (takana kirkolla päin). Kysyin ketä siinä oli. Hän sanoi, että ainakin Halosen JÄTKÄT. Sanoin, että 
antaa heidän odottaa. Kävelimme mäen alas vasenta puolta ja valtatietä pitkin edelleen Rajalan pihaan. Puhelin 
matkalla mm. koulun alkamisesta. Rajaln pihassa sanoin hänelle: ”Koita kävellä ulkona illalla.” Hän sanoi: ”Saas 
nähdä.”. Klo 21.50 erosimme. Kävelin kirkolle. Laitisen kohdalla olivat Halosen pojat, Iiro ja Veijo. Kävimme kirkolla.
Siellä oli myös Heinosen pojat, Erkki Minkkinen ja pari kimulia. Klo 22.55 lähdin kotiin, missä olin klo 23.05. Kirj. 
tätä ja klo on nyt 23.19. Klo 23.20 kävin nukkumaan. Toivottavasti Raili alkaa pitää yhä enemmän ja enemmän 
minusta. Hän ei oikein illalla näyttänyt aktiiviselta.

19. päivä (perjantai)
[Urheilutietoa-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 7.55 ja nousin klo 8.10 kuunneltuani
radiota. Menin alas klo 8.20. Join kahvia 3 kuppia
ja tulin ylös klo 8.35. Luin aljaa ja lähdin alas
10.05. Luin lehden ja klo 10.30-10.55 kävin Upolla.
Tulin sitten ylös. Klo 11.05 näin Railin tulevan
töistä. Hänellä oli Jamekset ja sininen pusero. Klo
11.05-11.15 vein ruokalaan tavaraa. Klo 11.20 Raili
tuli alakautta Margitin kanssa kauppaan. Hän oli
vaihtanut paitaa. Nyt hänellä oli veljensä paita.
Koska Rajalan Risto oli myös kaupan pihassa, ei
hän oikein uskaltanut katsoa tänne ylös. Hän kyllä
vilkaisi ja näytti olevan hyvällä tuulella. He
meniväy yläkautta Rajalaan. Raili oli ostanut
jäätelön. Klo 11.50 Raili tuli pyörää taluttaen
mummonsa kanssa kauppaan. Hänellä oli
tarakassa paketti leikattuja matonkuteita., jotka
olin vienyt mummolle jokin aika sitten. Klo 11.55
Raili meni jo Niinimäkeä ylös. Luin aljaa ja klo
13.35-13.50 vein Upolle tavaraa. Pois tullessa kävin Mahkosella. Iiro oli kuitenkin
Lahdessa. En nähnyt Railia hautausmaalla. Tulin sitten kotiin. Klo 13.55-14.05 olin
syömässä. Klo 14.15 olin näkevinäni Railin menevän Niinimäkeä ylös
pikkutyttöjen kanssa. Tällä tytöllä oli myös Jamekset, punaiset sukat, tennistossut
ja sininen villatakki (miksi näin kuumalla ilmalla, +20 °C varjossa). Aamulla
hänellä ei ollut sitä. Lisäksi tällä oli vaalea pitkä takki. En kyllä usko, mutta
samapa tuo. Luin aljaa ja äänitin myös ”Taka-Pajulan”. Klo 16.10 näin Railin
tulevan töistä. Hänellä oli vaalea veljensä paita, eikä villatakkia. Hän meni



valtatietä pitkin. Kuuntelin radiota ja klo 17.05 lähdin ulos. Halosella juttelin Jarin kanssa ja Mahkosella Iiron 
kanssa. Hannu oli Kallen baarissa. Tulin kotiin klo 17.30. Olin kaupassa ja sitten kannoin mattoja ulos. Klo 18.00-
18.10 kävin ylhäällä ja hakkasin sitten mattoja. Klo 18.25 lähdin Haloselle. Hannu oli kotona. Kävimme Vakkerissa 
uimassa (vesi oli kylmää). Tulin kotiin klo 19.15. Matkalla Hannu muuten osti minulle mansikka-Eskimon. Join 
kahvia ja tulin ylös klo 19.30. Ylhäällä olin näkevinäni Railin menevän kirkolle Niinimäen päällä. Melko varmaan 
Raili. Sain kuulla alhaalla muuten kahvipöydässä, että Rajalan ”Mirkku” perh. lähtee huomenna Pohjanmaalle 
aamulla aik. Toivottavasti Raili jää tänne mummonsa kanssa. Olen kai hullu tai sitten vaisto varoittaa, mutta 
tuntuu kuin Raili ei enää pitäisi minusta, mutta se kyllä tuntuu mahdottomalta kun sain tietää, että hän ei ole 
ollut (erikoisemmin) kiinnostunut Halosen Hannusta. Toivottavasti hän rakastaa minua, mutta haluaa välttää 
turhaa julkisuutta. Klo 19.45 aloin siivota. Olin valmis klo 20.55. Klo 21.05 lähdin ulos kirkolle kävellen. Mahkosen 
kohdalla tuli joku poika pyörällä (ei Margitin) vastaan, Raili istui tarakassa. Sen jälk. kävelivät Margit, Risto Rajala, 
Ari Rautavirta. Menin Arin kanssa Kallen baariin. Katsoin ikkunoista, mutta en nähnyt Hannua. Kävin sitten 
kirkolla, mutta en nähnyt häntä. Tietysti hän vei Railia pyörällä, koska vihelsin Halosen kohdalla, eikä kukaan 
kurkistanut ikkunasta ja lisäksi Iiro oli kotona. Keljuttaa vähän kun en tavannut kahden kesken Railia kun klo on 
nyt 22.38. Tulin kirkolta kotiin klo 21.30. En mennyt sisään, vaan kävin Jokisen kohdalla ja huomasin, että Railin 
huoneessa ei palanut valoja, mutta toivottavasti hän silti on sisällä. Tulin kotiin klo 21.45. Katsoin ”Kuuman kesän”
ja tulin ylös klo 22.45 sanottuani äidille, että jään kotiin viikonlopuksi (muut lähtevät Helsinkiin). Äiti kyseli 
kaikenlaista. Tuonko ketään kotiin lauantaina. Sanoin että: ”En ainakaan poikia.” Ylhäällä hän sitten kysyi: ”Kukas 
tyttö se on?”, ”Pidänkös mä siitä?”, ”Onks’ se kiltti tyttö?” Tähän vastasin. ”Onhan sen oltava.” Äiti nauroi. Kävin 
nukkumaan klo 23.05.

20. päivä (lauantai)
[Maanjäristys-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.20 ja nousin klo 8.35. Olin hyvällä
päällä. Alhalla join kahvia ja tulin ylös klo 8.55.
Klo 9 Aili-täti huusi minut asialle. Äiti antoi
miulle 12 mk, vaikkei kolme
kestokermatölkkiä, jotka minun piti lähteä
ostamaan jostakin maksoivat yhteensä 1,95 .
Klo 9.05 tuli Raili minua vastaan veljensä
paita pääällä. Hän katsoi minua. Minusta
tuntui kuin hän olisi katsonut minua
ivallisesti. Ei tainnut edes vastata ”Terve”
tervehdykseeni. Hitto soikoon. Mielialani vaihtui
siinä silmänräpäyksessä surulliseksi [Sama vika
vaivasi Pekkaa myöhemminkin, lähes
sairaalloista epäilyä kaiken aikaa]. Kävin
Heurusen [entinen Vanhanen] Nastolan
Kauppapalvelussa ja tulin kotiin ylös klo 9.20.
Klo on nyt 9.40 enkä ole nähnyt railin käyvän
kaupassa. Mennyt varmaan yläkautta. Tulin ylös
klo 9.15 ja klo 10.10 lähdin alas. Klo 10.30-10.55



kävin Upolla. Klo on nyt 11.00 ja ajattelen tässä Railia.
Olisiko hän rakastunut johonkin muuhun.. Äiti sanoi eilen
illalla, että: ”Olet niin nuorikin.” Sanoin: ”Niin olenkin.”
Taipanpa olla liian ujo. Toivon, että Jumala antaa minulle
rohkeutta kysyä häneltä onko hän tänä iltana täällä.
Toivottavasti hän iloitsee kysymyksestäni ja alkaa hymyill
jne. Tasan klo 12 näin Railin tulevan töistä. Klo 12.20 tuli
Raili Margitin kanssa pyörillä kauppaan. Klo 12.25 lähdin
alas ja lähtiessäni klo 12.30 viemään Upolle tavaraa, Raili ja
Margit lähtivät kaupasta. Menivät alakautta. Vein sitten taas
Upolle ja vielä Kuivamaidolle. Tulin ylös klo 13.25. Luin aljaa
ja klo 14.05 huomasin, että Railin pyörä oli kaupan pihassa.
Menin kaupan kautta (en nähnyt Railia) ulos pihaan, jossa
aloin lastata pyörääni tavaraa. Kun lähdin viemään 3:een
paikkaan Upolle tavaraa Annen kanssa. Niin kun lähdimme
Raili oli jo lähtenyt. En nähnyt häntä. Tulimme Upolta klo
14.30. Klo 14.45-15.00 vein Upolle tavaraa. Mennessäni
sinne otin Hannu Halosen mäen päältä kyytiin (oli tulossa
meille). Hän kertoi, että oli ollut sisällä ennen klo 21.30. Ei
siis ole voinut viedä Railia kyydissä. Raili on nähtävästi
suuttunut minuun taas kerran. Hannu meni kotiinsa. Kun
siis tulin itse kotiin klo 15, Raili tuli juuri kauppaan veljensä
paita päällä. Heilautin kättäni. Hän heilautti takaisin vain
vaivoin. Ei hymyillyt tippaakaan. Raili tuli kaupasta
mehupullo kädessä. Huomasi varmaan minut. Oli vihaisen
näköinen kuten niin monesti ennenkin. Muuten Rajalan Laurin perheestä jäi kai Margit tänne Railin seuraksi jos 
kerran Rajalat ovat lähteneet aamulla Pohjanmaalle. Kerroin muuten Hannulle, viedessäni Salmiselle tavaraa, että 
jään yksin kotiin. Voi olla tyhmästi tehty kun sanoin. Iiro muuten lähti tänään isänsä ym. kanssa Suomenlahdelle 

kalastamaan. Tulevat pois huomenna. Klo 15.40 tulivat
mamma ja pappa Alhasen Keijon autolla. Lapset tulivat
myös. Klo 15.45-16.00 olin asioilla. Ensin Upolla ja sitten
Nykäsellä. Kuuntelin sitten Kaleidoskooppia ja
klo 16.35-16.45 puhdistin auton ja klo 17 lähdin
alas. Join kahvia ja klo 17.20 lähtivät meidän
sakki + mamma ja pappa. Helsinkiin. Alhaset
olivat jo lähteneet. En tiedä menivätkö A:t Hesaan. Muuten äidiltä oli tippunut jotakin, jonka he hakivat 
ehdittyään ajaa vain tielle saakka. Klo 17.20 näin myös Railin ja Margitin kävelevän risteyksessä. Näkivät kuinka 
meidän auto meni Lahteen päin. Raili oli sinisissä sameteissa. Tulin ylös ja huomasin aikataulusta, että klo 17.30 
lähtee Lehtimäki Lahteen hummaamaan. Oh no! Kuuntelin ”toivottuja ym.. Klo 18.10 lähdin alas. Pesin tukkani 
ym. Klo 18.40. Klo 18.40 kiljaisin riemusta ja tulin ylös. RAILI ja Margit tulivat mäkeä alas kävellen. Menivät 



yläkautta Rajalaan. Näin sitten erään pojan kävelevän yksin alakautta. En ole varma menikö Rajalaan, mutta 
luulisin (oli hyvät kuteet) [Pekkakin olisi voinut mennä jos olisi ottanut itseään niskasta kiinni]. Sen jälk. kävi eräs 
mies juomia ostamassa. Klo on nyt 19.25. Klo 19.40 lähdin kävellen kirkolle. Halosen luona näin Hannun, joka oli 
tulossa meille. Melk. heti tämän jälkeen Kauppisen Jyrki tuli paikalle. Kävimme kirkolla. Olimme jäätelökioskin 
luona. Sieltä menimme kävelemään ”pääväylää”. Silloin huomasimme tien vasemmalla puolella Railin ja Margitin. 
Hannu lähti juoksemaan heitä kohti. Vartuin Jyrkin kanssa. N. 1 min kuluttua hän tuli. Menimme Marttilan mäen 
ylös ja sitten menimme museon tietä museon kohdalle. Hannu vei minua pyörälläni tarakassa. Museon kuistilla 
oli Raili ja Margit. Emme jutelleet heidän kanssaan, vain Hannu ja Jyrki juttelivat. Kuuntelin heitä. Olimme siinä 
ainakin 15 min. Tytöt vain istuivat. Kun tytöt lähtivät, Hannu sanoi Railia ”kullanmuruksi”. Tytöt olivat 
kiehumispisteessä ja minua keljutti Hannun toiveilu. Klo 20.50 lähdimme mekin. Raili käveli yläkautta museotietä 
ja Margit asfalttia. Halosen kohdalla saimme tytöt kiinni ja vaikka en halunnut Hannu ajoi heidän perässään ja 
tytöt juttelivat: ”Onkos hauskaa?” Kun tulin kotiin (B & K):n tienhaarssa tuli Raili vastaan kävellen. Oli päässyt 
Rajalan Riston ja Paljakan pojan mopolla sinne. Raili katsoi minua erittäin suuttuneena purukumia jäystäen [Oli 
syytäkin]. Olin kotona klo 21. Istuin koko ajan sitten makuuhuoneen ikkunan ääressä mankkaa kuunnellen. Vasta 
klo 21.30 Margit meni yksin Rajalaan päin kävellen. Klo 21.40 tuli Raili. Hannu ahdisteli häntä vieressä kävellen. 
Raili käveli kovaa poispäin. Hannu tuli meille. Katsoimme  Maxwell Smartin (parodia James Bondista). Klo 21.45-
22.15 siten lähdimme kävellen kirkolle. Kävimme Nykäsen pihassa ja sitten Halosen (Jari ei ollut kotona). 
Menimme kirkolle, missä olimme klo 22.30. Siellä näimme Railin ja Margitin kunnantalon pihassa. Hannu kysyi 
Jaria. Sitten hän lainasi Raililta Margitin pyörän (Raili ei olisi antanut) ja kävi puhelinkopilla. Siellä olivatkin Jyrki, 
Jari ja Veijo. Vartuin tyttöjen kanssa sanaakaan vaihtamatta ja pian Hannu toikin pyörän. Tytöt lähtivät pian. Pojat 
huutelivat heille, koska haukkuivat heitä ”lapsiksi”. Tytöt menivät vasemmalle eli siis ei Marttilanmäelle päin. Jari ja
Veijo lähtivät jonkin ajan kuluttua. Me kolmistaan kävimme mäellä ja klo 23.10-23.20 olimme Kallen baarin 
edessä. Tulin yksin kotiin klo 23.25. Klo on nyt 23.57 surullisen tunnelman vallitessa. Toivottavasti Raili pettyi 
odottaessaan tältä vapalta lauantailta paljon ilman minua. Toivottavasti hän myös ymmärtää, että minä en ole 
haukkunut häntä ja katuisi tekojaan minua kohtaan [Turhaa tyttöä syytät]. Luin vielä Cottonia ja kävin nukkumaan
tänään eli sunnuntaina klo 00.25.

21. päivä (sunnuntai)
[Kiina-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.10 Nousin klo 8.15. Alhaalle menin klo 8.35. Vein
samalla radion ja mankan alas ja aloitin nauhasta VI/3. Klo 8.35-
9.55 poltin roskia ja kuuntelin sitä. Tulin ylös ja klo 10 alas. Hain
perunoita kellarista (3 kpl) ja laitoin ne kiehumaan. Hain sitten
lehden ja luin sen. Olin syönyt klo 10.40. Tulin ylös klo 11 mankan
ja radion kanssa. Klo 11.15 menivät tytöt alakautta ylöspäin. Raili
oli taas sinisissä. Tukian kohdalla Raili otti samettitakin pois. Sen
alla oli valkoinen paita. Niinimäen päällä Raili laittoi takin takaisin.
Luin Cottonia ja klo 11.55-12.00 kävin alhaalla. Klo 12.30 soitti
Rajalan Risto ja sanoi, että tulisinko minä heille mankan kanssa
vai he meille Rautavirran Arin kanssa. Ei puhunut mitään Railista
eikä Margitista. Klo 12.40 he tulivat. Kuuntelimme mankkaa ja
pelasimme korttia. Nauhoitin myös heidän puheitaan. Klo 14 näin

https://www.youtube.com/watch?v=rEGA7eyWeAA


Railin ja Margitin seisovan tiellä Rämön kohdalla.
Juttelivat joidenkin kanssa. Klo 15.50 menimme alas,
koska Risto sanoi, että Margit laittaa ruokaa klo 16.
Pojat lähtivät meiltä. Heti sen jälkeen kun Halosen Hannu oli tullut meille.
Olimme pihassa kahdestaan ja klo 16.30 tulimme sisään. Keitin kahvia ja
join sitä 2 kuppia. Hannu kuunteli sillä aikaa mankkaa ylhäällä. Pelasimme
sitten korttia ja n. klo 17 näin Railin ja Margitin tulevan pyörillä ylös
alakautta. Raililla oli nyt sinivihreä pusero. Klo 17.40 kävi Rämön Tuula
Viitasen pikkutyttöjen kanssa kaupassa. Sanoivat, että Raili oli lähettänyt
terveisiä. Kysyivät sitten, että veisivätkö minun terveiseni. Sanoin, että:
”Viekää.” Pelasimme sitten korttia ja klo 18.40 tulivat Helsingin matkalaiset.
Mamma ja pappa tulivat myös. Klo 18.45 lähdimme (Hannu ja minä) pyörälläni kirkolle.
Hietasen pihassa tapasimme Iiron, Jarin ja Joukon. He lähtivät kanssamme Vakkeriin.
Matkalla tulivat Marttilanmäen päällä Raili ja Margit, Anteroisen poika ym. vastaan. Kun
katsoin Railia, hän TAAS HYMYILI. Hymyilin takaisin. Klo 19.15-19.35 olin Hannun kanssa
Vakkerissa uimahoususillamme auringon laskiessa. Uimme myös. Kävelimme viidestään
kotiin. Olin kotona klo 20.15. Matkalla oli Raili ym. museon kuistilla. Tulin kotona ylös.
Lähdin alas klo 20.35. Sitä ennen klo 20.25 menivät Raili ym. pyörillä alaspäin asemalle
päin. Raili istui pyörän kyydissä, jota ajoi joku punapaitainen tyyppi. Ehkä Paljakan Veka,
Klo 20.35-20.45 kävin asemalla pyörällä junien aikatauluja mammalle ja papalle. Tulin ylös
ja klo 20.50 näin makuuhuoneen ikkunasta, että Raili meni yksin alakautta kävellen
kirkolle. Lähdin alas klo 20.55. Söin ja tulin ylös klo 21.15 käymään. Sitten lähdin pyörällä ulos.
Kävin Hildenin kohdalla, mutta en nähnyt Railin huoneessa valoja. Sitten menin ylöspäin.
Valtatiellä tulivat Halosen pojat ja Iiro vastaan. Iiro kertoi, että käydessään lauantaiaamuna
kaupassa äitini oli kertonut hänelle, että olin siivonnut kovasti perjantaina. Äiti luuli, että olin
siivonnut tyttöystäväni takia. Hän oli tavallaan oikeassa, sillä toivoin tosiaan, että saisin Railin
tänne [Mikset pyytänyt ]. Tulin kotiin klo 21.40 käytyäni yksin pyörällä Halosen luona, mutta en
nähnyt Railia. Katsoin sitten kotona uudelleen alkanutta Ben Casey -sarjaa [Teemasävel]pari
minuuttia ja klo 21.45 tulin ylös. Klo on nyt 21.50. Puin yöpuvun ja luin Cottonia. Kävin nukkumaan klo 22.40.

22. päivä (maanantai)
[Kari Haara -leike päiväkirjassani. Kari oli
luokkakaverini]
Nousin klo 8.25. Join kahvia ja tulin ylös klo 8.50.
Muuten meille oli tullut uusi myyjä kauppaan.
Ylhäällä käytyäni luin lehden ja tulin lukemaan
sitä tänne ylös. Klo 9 huomasin, että sillä oli
sivulla 11 9 mm:n kirjaimilla kirjoitettu, että
entinen luokkatoverini Kari Haara ( jäi
kuudennelle) oli voittanut SM:n pienoiskiväärin 40
laukausta makuulta tuloksella 388. Hän kilpaili
alle 20 v. sarjassa. Hän täyttää itse 23.10 18 v.

https://www.youtube.com/watch?v=10Jklu-kd8k
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tohtori_Ben_Casey


Lähdin alas klo 9.20. Klo 9.30-9.40 kävin ylhäällä. Klo 9.45
lähdin pyörällä Mahkoselle. Siellä Iiro nukkui vielä. Ulla-
täti herätti herätt. Hänet kuitenkin. Juttelimme ja kerroin
hänelle lähdöstäni Hesaan. Hautausmaalla näin Railin
töissä veljensä paita ja lippalakki päässä. Klo 10 lähdin
kotiin. Siellä sain kuulla uutisista, että Turkin maanjäristys
olisi vaatinut 2247 uhria. Muuten en tiedä näkikö Raili
minut käydessäni Mahkosella. Klo 10.05-10.25 vein
ruokalaan tavaraa. Klo 10.25-10.35 vein Levypyörälle ja klo
10.40-11.05 kävin Upolla. Klo 11.05 tuli Raili töistä. Meni
yläkautta Rajalaan lippalakki kädessä pyörällä. Tulin ylös ja
klo 11.30-11.40 kävin Salmisella viemässä tavaraa. Kävin
samalla parturissa. Kotona tulin ylös. Klo 11.55-12.00 katselin kun
Raili vei Rajalan pikkutyttöä pyörällä alakautta pyörällä. Margit ajoi
toisella pyörällä. Klo 12.40 lähdin alas. Söin ja löysin sienikastikkeesta
LASINSIRUJA. Olin syönyt klo 13.05. Klo 13.15-13.50 vein Upolle
tavaraa. Klo 13.15 juttelin valtatiellä Iiron ja Hannun kanssa. Iiro oli
Lahteeen menossa hakemassa mankkaansa korjaamosta. Klo 14.15
äiti ja isä lähtivät viemään minua Lahteen. Klo 14.50-16.50 menin
postiautolla Hesaan. Postitalon luona jäin pois.[Kuva alla: SKY-FOTO
Möller, Valokuvaaja 1972 Helsingin kaupunginmuseo] Jokelassa ei
ollut muita kuin Sauli-sedän sisko Eeva. [Kristianinkatu 15 A 14, kuva
kesäk. 2009.
Vastapäätä 
Ruiskumestarin
talo on
Kruununhaassa
sijaitseva,
viimeistään
vuonna 1818
valmistunut
puurakennus, joka on
Helsingin kantakaupungin
vanhin paikallaan pysynyt
puutalo]. Pian tulivat Liisa-täti,
Helena ja Anne kaupungilta.
Söimme ja klo 18.25 lähdin
Helenan kanssa ulos. Eräässä
baarissa tapasimme Hessun
tyttöystävän AILAN. Istuimme
ja sitten kävimme elokuvissa
katsomassa 



VAALEANPUNAISTA PANTTERIA. Kävelimme. Olimme teatterissa jo klo 20.15.  Klo
20.50-22.55 kesti kuva. Kävelimme Jokelaan. Aila meni kotiinsa. Olimme Jokelassa klo
23.45 ja kävimme nukkumaan.

23. päivä (tiistai)
[Nuorallatanssi-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 8.30. Klo 9.15 lähdin Annen kanssa kaupungille.
Kävimme satamassa ym. ja ostimme nauhan. Tulimme Jokelaan klo
10.50. Söimme ja Eeva lähti töihin n. klo 11. Klo 13 lähtivät Hessu ja
Anne käymään Liisa-tädin kaupassa Hesperiankadulla. Klo 13.30
lähdin itse ulos kuunneltuani Beatlesien LP:n (WITH THE BEATLES)
[Sauli-sedän verhoomo oli alakerrassa]. Kävelin kaupungilla ja tulin
pois klo 15.15. Helena ja Anne olivat jo siellä.
Lueskelin ja n. klo 18 tuli myös Liisa-täti. Liisa-täti
antoi minulle 30 mk nauhasta. Lueskelin illalla
edelleen ja klo 21.25 kävin nukkumaan. Eeva tuli
töistä n. klo 22.

24. päivä (keskiviikko)
[Peking-leike päiväkirjassani]
Nousin klo 7.50 ja söimme. Klo 9.20 lähdin Annen kanssa linja-autoasemalle. Klo 9.50-10.10
menimme linja-autolla Kilon asemalle. Salmelassa ei ollut ketään ja Termosella vain Pera (on
ollut kipeä, Kari oli koulussa, ammattik.). Pian Eila-täti, Maire-täti ja Juha
tulivat kaupasta. Menin ylös n. klo 11 Peran kanssa. Söin Maire-tädillä. Olin
sitten ulkona ja ylhäällä. N. klo 14 joimme kahvia. Klo 16.10 tulin ylhäältä
alas. Menimme tervehtimään Pentti-setää. Pian tuli myös Salmelan Olavi ja
Jorma (olivat lähdössä Keimolan ajoihin). Kari Termosen näin myös. Klo
16.20 lähdimme (Anne ja minä). Otin myös engl.kielisen kirjan
mukaan, jonka olin ostanut 1 mk:lla Peralta. Klo 16.28 lähtevään
junaan kerkisimme juuri ja juuri. Olimme Jokelassa n. klo 17.15.
Vähän jälk. klo 18 lähdin minä Annen ja Liisa-tädin kanssa
Kaisaniemen puistoon. Sieltä
menimme 3 B raitiovaunulla
Linnanmäkeen. Olimme siellä klo
18.30. Muut (Eeva, Eevan n. 16 v.
tyttö, n. 16 v. Tarja, Helena ja Sauli-
setä tulivat Mossella). Klo 19-20.30
olimme Peacockissa. Klo 21.30
lähtivät muut paitsi Tarja, Helena ja
minä. Kävelimme huvipuistossa ja
klo 22.30 lähdimme. Tulimme 3 T-ratikalla. Olimme Jokelassa klo 22.55. Kävimme
nukkumaan (minä klo 23.05).

https://www.youtube.com/watch?v=YgRtoSsF8mc
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaaleanpunainen_pantteri_(vuoden_1963_elokuva)


25. päivä (torstai)
[Keimola-leike (2 kpl) päiväkirjassani]
Nousin klo 8.20 (heräsin jo 7.50 tyttöjen meluun). Söin ja
soitin myös linja-autoasemalle ja kysyin pikavuorojen aika-
tauluja. Liisa-täti soitti myös. Klo 11.40 lähdimme Annen
kanssa. Otin Helenalta lainaksi Beatles-LP:n ym. levyjä. Klo
12.15-14.10 tulimme Lahteen pikavuorolla [Kuva: Linjaliike 
Rajalan Scania-Kutter Helsingin linja-autoasemalla]. Kotona
tulin ylös. Klo on nyt 15.09. Klo 15.15-15.30 kävin
kirkolla. Iiro ei ollut Mahkosella. Hautausmaalla näin
Railin valkeassa puserossaan ja myös Margitin. Klo
16.15-16.25 oli Iiro täällä. Klo 16.25-16.35 vein Upolle
tavaraa. Klo 17.25 näin Railin ja Margitin kentällä. ym.
Raililla oli valk. pusero ja sinivihreät housut. Klo 18.20
lähdin alas. Söin ja klo 18.35 lähdin mankkani ja
Helenan levyjen kanssa
Mahkoselle. Siellä
äänitimme. Klo 20 maissa
Halosen Hannu kävi myös
siellä. Klo 22.35 lähdin
kotiin. Tulin ylös klo 22.40
ja alas klo 22.45. Muuten
klo 21 join Mahkosella 2
kuppia kahvia. Tulin ylös
klo 22.50. Muuten jätin
mankkani Mahkoselle
(Jatkamme huomenna).
Luin vähän Cottonia ja
kävin nukkumaan klo 23.15.

https://bussidata.kuvat.fi/kuvat/R/Rajala+Linjaliike/


26. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Join kahvia ja
tulin ylös klo 8.35. Klo 9.25-
9.40 olin saunalla pesemässä
tukkani. Klo 10.30-10.50 hain
Upolta lappuja. Tulin sitten
ylös. Lähdin melk. heti alas.
Klo 11.00-11.10 vein Levypyörälle tavaraa. Menomatkalla
meni Raili punainen villatakki päällä edelläni. Sain hänet
postilaatikon luona kiinni. Hän hymyili tervehdykseeni kun
menin ohi hänestä. Klo 11.10 lähdin Peltoselle. Lainasin Erkiltä 2 nauhaa ja klo 11.25-
11.30 vein Kuivamaidolle tavaraa. Menin sieltä suoraan Mahkoselle. Äänitimme. Klo
12.05 Raili meni töihin valkoinen pusero yllä. Klo 13.15 kävin kotona. Vein sitten
Upolle tavaraa. Menin Mahkoselle. Siellä oli muuten myös Tammelinin Tarja. Klo 14.25
Raili tuli alhaalta päin pyörällä veljensä paita yllä. Äänitimme. Otin Erkin nauhalta mm.
Kari Kolehmaisen lauluja [Tallella on]. Klo 16.50 lähdin kotiin. Tulin ylös ja klo 17.00
vein Erkin nauhat hänelle. Kuuntelin mankkaa ja klo 18.25-18.35 olin kahvilla. Sitten olin ylhäällä kunnes klo 
18.55-19.15 olin ulkona. Laitoin myös saunan padan lämpiämään. Sitten siivosin huonettani ja klo 19.35 tulin ylös.
Klo 20.05 lähdin saunalle. Laitoin kiukaan lämpiämään ja sitten vaihdoin satulan Matin pyörään. Klo 20.30-20.40 
kävin sitten sillä Halosen luona paljain jaloin. Sitten siivosin saunaa ja klo 20.10 katsellessani makuuhuoneen 
ikkunasta. Mäkeä tuli Seppäsen auto alas. Se ei pysähtynyt, vaan jatkoi suoraan tien yli. Yht’’kkiä Lahdesta tullut 
auto joutui jarruttamaan kumit vinkuen. Muuten se olisi ajanut Seppäsen päälle. Aika tunari toi Seppänen. Sydän 
pomppasi kurkkuun. Lähdin alas klo 21.5. Katsoin TV:tä ja klo 21.20 isä lähti hakemaan äidin Salmiselta 
kampaamosta (Oli vienyt hänet jo aikaisemmin). Klo 21.35-21.40 olin saunalla. Klo 21.35 isä ja äiti tulivat. Klo 
21.45-22.00 olin syömässä. Klo 22.45-23.05 olin saunassa. Isä oli jäänyt sinne. Luin sitten Suosikkia ja kävin 
nukkumaan klo 24.00.

27. päivä (lauantai)
[Päijänne-leike päiväkirjassani]
Heräsin klo 8.45 ja nousin klo 8.50. Klo
9.05 lähdin alas. Join kahvia ja söin
maissihiutaleita. Klo 9.30 tulin ylös. Lähdin
alas klo 10.05. Kävin Upolla klo 10.10-
10.30. Tulin sitten ylös. Kuuntelin radiota
ja myös nauhoitin. Klo 12.30 aloin korjata
levysoitinta. Se toimi välillä ja meni sitten
taas rikki. Klo 13.15 vein ”sahan taloon”
leivän [Lähinpanä rautatietä oleva talo, johon muutimme Lahdesta
v. 1951]. Klo 14.10 oli levysoitin taas kunnossa: Nauhoitin
uudelleen Beatlesien LP:n ja yhden Paul Ankan [Saattoi olla vaikka
tämä, tosin julk. Jo 1957] Hessun levyltä. Kuuntelin ne sitten. Klo
16.05 aloin kuunnella Kaleidoskooppia.. Nauhoitin siitä levyjä ja

https://www.youtube.com/watch?v=ar-zZ21iW9w
https://www.youtube.com/watch?v=ar-zZ21iW9w
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/12/Juttuja-I-A-raita-1-osa-1-VAHVISTETTU.mp3


klo 17.15 lähdin alas. Söin ja tulin ylös klo 17.30. Äiti ja isä ovat lähdössä häihin. Klo 17.50 näin Railin (sinisissä 
sameteissa) ja Margitin menevän Niinimäkeä ylös. Lähdin alas klo 18.10. Klo 18.15-18.35 olin ulkona. Ajelin 
pyörällä Annen kanssa. Luin sitten Cottonia klo 19.15-20.05. Klo 20.05-20.10 kävin alhaalla. Klo 20.25 äiti ja isä 
tulivat käymään kotona. Klo 20.35 Nymanin Pauli [taksi] lähti viemään heitä Uuteenkylään häihin. Samaan aikaan 
Raili, Margit & kumpp. tulivat Niinimäkeä alas. Menivät yläkautta poikien kanssa. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. 
Luin Cottoni ja klo 22.05-22.30 olin Annen kanssa alhaalla kahvilla & teellä. Luin vielä Cottonia ja kävin 
nukkumaan klo 23.40.

28. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 00.50 jyskytykseen. Menin alas ja
päästin äidin ja isän sisään. Nousin klo 9.15. Söin
3 appelsiiniä ja klo 9.30-9.35 kävin alhaalla. Klo
10.05-10.10 myös ja klo 10.10-10.20 olin Annen
kanssa kahvilla. Sitten kuuntelin omia levyjä ja
myös nauhoitin niitä. Klo 12 aloin kuunnella
mankkaa. Klo 12.30 tuli Iiro kaupan pihaan. Klo
12.35 tuli hän sisään. Kuuntelimme mankkaa ja
klo 13.45 hän lähti. Lähdin alas klo 13.50. Söin kaaliruokaa ja tulin ylös klo 14.10. Muuten
klo 13.30 alhalla käydessäni näin Railin ja Margitin menevän valtatietä pitkin kirkolle.
Raililla oli sininen pusero. Ylhäällä kuuntelin radiota ja luin Cottonia. Luin myös aljaa. Klo
17 lähdin alas. Lähdin pyörällä Haloselle. Siellä ei ollut ketään kotona? Menin sitten
uimaan yksin Vakkeriin. Ilman lämpö oli vain +13 °C, mutta silti. Tulin kotiin klo 17.30.
Aloin lämmittää kahvia. Klo 17.40 Raili meni sinisissään Margitin kanssa kirkolle yläkautta.
Katsoin klo 18.00-18.30 TV:tä [Ohjelma ohessa] ja klo 18.35-18.50 olin kentällä. Hyppäsin
seivästä 235 cm (En yrittänyt korkeammalta, koska seiväs rusahti, katkaisimme sen sitten
lopullisesti). Kentällä oli mm. Anteroisen poika, Yksi Hannu, Tapperin Pertti, Paljakan
Pekka ym. Klo 19.10 tulivat Alhaset meille. Klo 19.15 näin Railin menevän kirkolle sinisissä
M:n kanssa. Klo 19.25 Alhaset lähtivät. Jaakko jäi tänne. Luin aljaa kunnes klo 21.05-21.35
olin alhaalla. Söin ja katsoin TV:tä. Luin sitten aljaa klo 23.40 saakka jolloin kävin nukkumaan.

29. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.05. Lähdin alas klo 9.20. Alhaalla join kahvia ja klo 9.50 tulin ylös. Söin muuten
myös maissihiutaleita. Klo 10.05 lähdin alas ja klo 10.15 lähdin kirkolle. Hain Sileniuksen
lapun. Laitisen laatikossa ei ollut mitään. Sitten hain Upolta laput. Tulin kotiin klo 10.40. En
nähnyt matkalla Railia. Liekä enää töissäkään. Klo 11 vein Levypyörälle tavaraa. Klo 11.15-
11.20 Iiro oli täällä (kävi kaupassa). Luin aljaa ja klo 12.40-12.45 olin syömässä. Kuuntelin
radiota ja klo 14.15 soitin Mahkoselle. Iiro oli kuitenkin jo lähtenyt. Meidän piti nimittäin
lähteä meidän autolla, mutta emme lähtenetkään. Iiro tuli klo 14.15. Pakkasin ja klo 14.20
lähdimme kirkolle. Klo 14.35-15.00 menimme Lehtarilla. Lahteen. Juhani Bask oli jo siellä ja
Rajalan Liikenteen autossa, istuessamme tuli myös Nikkasen Seppo. Niemisen Jorma oli
kipeä. Klo 15.20-16.15 menimme sitten Haaran mökin lähelle. Kari ja Jamo[?] (koira) olivat
vastassa. Menimme moottoriveneellä mökille. Siellä oli vielä Haaran muu väki. Olimme



kuistilla kunnes klo 18 lähdimme viidestään saunaan. Uimme 2 kertaa saunasta (ei Seppo). Pian Haarat lähtivät. 
Illalla pelasimme korttia. Muuten n. klo 21-22.00 muut paitsi minä olivat tuulastamassa, mutta turhaan.

30. päivä (tiistai)
Valvoimme ja n. klo 1 aloin minä loikoilla. Sitten siirryin n.
klo 2 keittiön viereiseen huoneeseen. Siellä torkuin Iiron ja
Karin valvoessa ja kuunnellessa Radion Luxembourgia
(engl.). Seppo ja Juhani yrittivät saada unta toisessa
huoneessa. Seppo nousi pian kuitenkin. N. klo 4 sain unen
päästä kiinni. Seppo oli tullut viereeni. Z Z Z. Nousimme
klo 9.15. Aamulla joimme kahvia ja kahden puolen klo 12 hiihdin Iiron ja
Juhanin kanssa vesisuksilla. Myös yhdellä suksella ja ilman suksen
perässä olevaa siipeä. Söimme, tein ruoan ja klo 15.15 lähdimme
Heinolaan 35 hp:n Mercuryllä. Siellä kävelimme ympäriinsä. Myös
Heinolan vesitornissa. [Tässä elokuvassa v. 1959   Heinolaa   puolitoista
minuuutia, alkaa 3 min 30 sek kohdalta] Klo 19 vaiheilla istuimme
baarissa. Välillä Iiro ja Seppo yrittivät saada viinaa. Klo 20.25 lähdimme
takaisin. Olimme perillä 20 min kuluttua. Klo 21 huomasin mennessäni puita hakemaan, että Pertti Suosio, Juha 
Laine ja Risto Sallinen olivat tulleet sinne (olvat olleet äskettäin Visbyssä). Pakisimme. Juhalla oli viskipullo ( joi 
itse). Juhani Baskilla oli muuten ollut pirtua 1 pullo. Klo 24 pojat lähtivät Suonion Datsunilla. Kävimme sitten 
nukkumaan. Iiro tuli myöh. viereeni.

31. päivä (keskiviikko)

Nousimme klo 10.10. Joimme kahvia ja pelasimme pingistä.
Siivosimme ja n. klo 14 aloimme hiihtää taas. Klo 15.30
lopetimme. Joimme taas kahvia & teetä. Klo 17 olimme taas
ulkona ja klo 17.40 tuli Karin isä. Muuten olin tullut Sepon
kanssa kanootilla melomassa (kastuivat housut). Klo 18
lähdimme Mersulla (1220). Olimme Lahdesssa klo 18.40. Klo
18.50-19.15 tulin Kossilassa kotiin. Matti oli yksin kotona. Klo
19.30-20.45 olin alhaalla EM-yleisurheilukisoja katsomassa. Klo
21.37 tulivat äiti, isä ja Anne. Kuuntelin radiota ja luin myös

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisurheilun_Euroopan-mestaruuskilpailut_1966
https://fi.wikipedia.org/wiki/Visby
https://www.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_113815
https://fi.wikipedia.org/wiki/Radio_Luxembourg


Cottonia. Klo 23 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.45.
Muuten tullessani Lahdesta ja noustessani Kossilasta kuulin
vihellyksiä, mutta en nähnyt viheltäjää (-jiä). Pihaan tullessani
näin Railin (punainen toppatakki yllä) ja Margitin menevän
ylöspäin yläkautta. Klo 20.30 he taas menivät, ylhäällä
käydessäni, alakautta pyörillä ylöspäin.

                                                 [Ohessa äidin viesti minulle]


