
Päiväkirja 1966 osa 6
1.11.-31.12.

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

Marraskuu

4. marraskuuta – Egypti ja Syyria allekirjoittivat keskinäisen puolustussopimuksen.
•5. marraskuuta   – 38 Afrikan maata vaati Britanniaa käyttämään voimaa Rhodesiaa vastaan.
•7. marraskuuta   – Professori Ilmo Hela valittiin Unescon hallituksen jäseneksi.
•9. marraskuuta   – Saksan liittokanslerina vuodesta 1963 toiminut Ludwig Erhard ilmoitti eroavansa virastaan.
•11. marraskuuta   – Espanja armahti kaikki sisällissodan aikaisista rikoksista tuomitut, käytännössä vain falangistit.
•11. marraskuuta – Tuhat kiloa dynamiittia räjähti Rikkihappo Oy:n tehtaalla Laukaan Vihtavuoressa. 
Dynamiittisekoittamo tuhoutui täysin ja neljä työntekijää sai surmansa.
•11. – 15. marraskuuta – Viimeinen Nasan Gemini-avaruusohjelman miehitetty lento Gemini 12 tehtiin.
•21. marraskuuta   – Armeija murskasi vallankaappausyrityksen Togossa.
•28. marraskuuta   – Neuvostoliiton Sojuz-avaruusohjelma alkoi miehttämättömällä Kosmos 133 koelennolla. 
Ohjelman ensimmäinen miehitetty lento Sojuz 1 tapahtui huhtikuussa 1967.
•29. marraskuuta   – Asuntohallitus aloitti toimintansa Aravan seuraajana. Aravan pääjohtaja Olavi Lindblom jatkoi 
myös asuntohallituksen pääjohtajana.
•30. marraskuuta   – Barbados itsenäistyi.

1. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join
kaakaota ja klo 6.50 tulin ylös. Klo
7.05 alas. Hullu vei meidät koululle
klo 7.35. Ensin oli saksaa
kielistudiossa ja sitten suomea ja 2 t
voimist. Klo 12.00-12.45 ruokkis.
Sitten engl. Engl. tunnin jälkeen
kyselin Olkkoselta muita stipendejä.
Sitten oli historiaa ja pilsaa. Pääs. klo
15.30. Klo 15.45-16.10 tulin
kotkalaisessa. Tulin ylös klo 16.45. Klo
17.15-17.25 ja klo 17.35-17.45 vein
Kuivamaidolle tavaroita. Klo 19 maissa tuli
rva Rouhiainen meille. Klo 19.40-19.50 olin
syömässä. Lähdin alas klo 21.05. Tulin ylös
klo 21.40 ja kävin nukkumaan klo 21.45.

2. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 7. Koska menin yhdeksään en
mennyt 7.10 Vilissä (Seppo Nikkasen
[antama] nimi), vaan menin vasta 8.05
Vilissä. Tänään muuten täyttää Savutien Eino 50 v. Olimme koululla klo
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8.50. Ensin oli 1 t piirustusta. Klo 10.00-
11.00 olimme Taidehallissa
ryijynäyttelyssä [Lahden museoiden
kokoelmahistoria ]. Sitten oli ruokkis ja
klo11.45-12.30 oli trigonometriaa. Siten
saksaa ja 2 t:n aine. Klo 15.30 lähdimme.
Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisessa.
Kävin ylhäällä ja sitten join kahvia. Klo
16.40 tuli Anna-täti taas meille. Tulin ylös
klo 16.45. Klo 18.00-18.10 olin kahvilla ja
klo 19.15-19.35 hernesopalla. Klo 19.15
olivat muut paitsi minä lähteneet Eino-
sedän syntymäpäiville. Luin huomisia aljan
kokeita varten ja klo 22.15 kävin
nukkumaan.

3. päivä (torstai)
[Maapallon väkiluku v. 2000 oli 6,143
milj. eli hyvin piti ennuste paikkansa]
Nousin klo 6.35. Kävin alhaalla ja myös
klo 6.50-7.00. klo 7.05 menin alas. Rotta
vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
ruotsin kokeiden palautus (Sain 6-) ja sitten 2 t:n aljan
koe. Klo 11.00-11.45 ruokkis ja sitten uskontoa ja
sitten engl. jälk. oli viime maanantaisten palautus (Sain
7-) ja sitten pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.15 tulin
Lehtarilla kirkolle. mm. Paulan, Speden ja Iiron kanssa.
Olin kotona klo 14.25. Söin ja klo 14.55 lähdin
hammaslääkäriin. Siellä 25 min:ssa olivat hampaani
jälleen ehjät. Sitten kävin hakemassa papintodistuksen
uudesta seurakuntatalosta. Sitten kävin parturissa.
Tulin kotiin klo 16. Tein läksyjä ja klo 17.15-18.00 olin isän kanssa tavaraa Upolle jakamassa. Klo 18.05-18.15 olin 
Kuivamaidolla samassa tehtävässä. Sitten aloin kuunnella nauhoittamaani Pop-säveltä. Klo 20.10-20.25 olin 
syömässä. Nauhoitin tuntemattoman ja klo 22.30 kävin nukkumaan.

4. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6.35. Alhaalla söin puuroa ja klo 7.00 tulin ylös. Rotta vei meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli trigonometriaa ja sitten engl. ja sitten suomea, klo
11.00-11.45 ruokkis ja sitten ruotsia, fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Kävin ylhäällä ja tulin sitten ylös klo 15.25. Klo 16.05-16.30
vein tavarapyörällä Kuivamaidolle tavaraa. Sitten olin kaupassa töissä ja tulin
sitten ylös Annen kanssa. Anne nukkui sängyssä ja n. klo 18.30-19.00 olin
saunalla. Klo 19.15 lähdin pyörällä kirkolle. Baarissa olivat Hannu H, Sepe, Iiro, Kai
ja Juhani Bask (oli tullut Haaran Karin Mersulla, olivat sen jälkeen myös Iiro
kyydissä ajelleet Nastolassa). N. klo 19.20 tulivat RAILI ja Margit
baariin ja sitten Jari. Klo 19.30 jälkeen lähdimme Eurenin baariin.
Siellä olimme ja sitten tulivat vielä Luostarisen tytöt ja Harri Niemi.
Sitä ennen tuli myös Nykäsen Veijo. Klo 21.30 maissa RAILI ja Margit
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lähtivät. Klo 21.40 lähdin Jarin kanssa. Huomasin sitten, että hattuni oli jäänyt baariin. Hain pyöräni kirkolta ja 
sitten tulin kotiin klo 22. Tulin ylös ja klo 22.10 alas. Klo on nyt 22.47 ja tulin juuri saunasta (klo 22.10-22.20 söin) 
ja muistelen Railia. Muistelen Eevan sanoneen, että nythän mun ei tarvitse sanoa sinulle terveisiä Raililta. Eeva 
varmaan sanoi Margitille, joka istui Railin vieressä. En silloin älynnyt tuon lauseen merkitystä, mutta nyt älyän ja 
huomasin, että olin tehnyt tyhmästi kun en ollut kiinnittänyt RAILIin näkyvää huomiota. Kerran hän vain jutteli 
minulle. Sanoi Maijan käskeneen tuoda terveiset. Kävin nukkumaan klo 23.15.

5. päivä (lauantai, pyhäinpäivä)
Nousin klo 9. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.20. Klo 10.05
lähdimme Hesaan. Kävimme matkalla kirkolla kukkakaupassa,
Nurmella ja Levon hautausmaalla [varmaankin äidin siskon, Hellin
Savutien haudalla ]. Olimme Hesassa n. klo 12. Söimme ja noin klo 13 
lähdin Helenan ja Annen kanssa kävellen Radio, TV ja soitinalan
näyttelyyn. Siellä tapasimme Suonion Pertin [Suonioilla oli  Lahdessa
Soitin-Suonio-niminen liike ] ja Aholan Karin. Olimme takaisin
raitiovaunulla n. klo
15.15. Joimme kahvia
ja minä sitten
lueskelin ym. Klo 18
lähdin Helenan
kanssa johonkin
rautatieaseman
läheiseen 
elokuvateatteriin [Bio
Rea, kuvassa v. 1966 ].
Siellä pyöri ”Käpy
selän alla”. Koska
emme saaneet
lippuja 18.45 näytökseen, ostimme 20.45
näytökseen. Tulimme takaisin Jokelaan klo
19.15. Klo 20.15 lähdimme
uudestaan. Kuva loppui klo
22.45. Klo 23 olimme
Jokelassa. 
Klo 00.15 sunnuntaina
kävimme nukkumaan.
Sain nuorisotilaisuuteen
kutsuvan lapun
Liisankadulla yhdeltä
kundilta.

6. päivä (sunnuntai)
[Lehdet eivät ilmestyneet ]
Heräsin klo 8.40, mutta nousin klo 9.40. Klo 10 lähdin Helenan kanssa kaupungille rautatieasemalle ym. 
ruokatavaraostoksille. Tulimme Jokelaan klo 10.50. Lueskelinym. Söimme ja klo 13.30 lähdimme. Tulomatkalla 
kävimme Savutiellä. Tulimme kotiin klo 15.50. Klo on nyt 16.16. Luin vähän läksyjä ja klo 18.20-18.30 olin alhaalla. 
Klo 19 maissa Salon Yrjö kävi linja-autolla [Viljasella ] meillä. Lähdin alas klo 19.30. Paistoin makkaraa ja klo 19.50 

https://elokuvateattereita.blogspot.com/2015/02/bio-rea-entinen-elokuvateatteri.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4py_sel%C3%A4n_alla
https://www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/levon-hautausmaa


tulin [ylös ]. Klo 20.15 olin tehnyt kaikki läksyni. Täyttelin stipendi-kaavakkeita ja klo 21.05-21.45 olin alhaalla. Klo 
23.30 kävin nukkumaan.

7. päivä (maanantai)
Jippiiiii, lomaa. Nousin klo 9.35.
Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 9.50.  Pelasin Annen kanssa
korttia. Klo 10.25 saakka.
Lueskelin ja kirj. stipendijuttuja
ja klo 13.45-14.10 olin
syömässä. Klo on nyt 14.26.
Klo 14.30 lähdin pyörällä
kirkolle. Mahkosen Iiro ei ollut
kotona vaan Halosella. Jari oli
saanut eilen mankan.
Äänittelivät. Klo 16.25 tulin
kotiin. Olin ylhäällä ja klo 18
lähdin alas. Silloin Iiro tulikin
meille. Pihassa odottivat
Halosen pojat, Veijo N. ja
”Jokke” [Laitinen ]. Menimme
Ruolan pihaan. Klo 18.45 tuli
Sepe ulos ja myös vähän
ennen Kaitsu. Menimme
Eurenille. Mukana oli myös Paula,
Marjatta, Hannu K. ym. Olimme
bensiiniasemalla klo 20.30 saakka.
Kävelimme kirkon kautta ja klo
21.30 olin kotona (meitä oli yhteen
aikaan 15 laumassa). Tulin ylös klo
22.45 ja kävin nukkumaan klo
23.05.

8. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join
kahvia ja 7.00-7.05 kävin ylhäällä.
Rotta vei meidät koululle klo 7.40.
Menimme entiseen tapaan sisään.
Minä kyllä sainkin mennä, sillä olen
tällä viikolla järj. Rautakosken
Leenan kanssa. Ensin oli uskontoa, sitten fysiikkaa ja aljaa. Aljan tunnin jälkeen



annoin rehtorille stipendipapereita. Sitten oli ruokkis. Sitten
historiaa, saksan kokeiden palautus (Sain 9+) ja engl. Pääs.
klo 14.30. Klo 14.40-15.00 tulin Kossilassa. Silloin huomasin,
että asemanpuoleista linja-autopysäkkiä siirrettiin
parhaillaan 100 m Uuteenkylään päin. Tulin ylös käymään ja
menin alas, josta tulin ylös klo 15.30. Lueskelin läksyjä ym.
Klo 19.15-19.35 olin syömässä. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.35.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 6.50. Lähdin alas klo 7.05. Hullu vei meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli suomea, sitten 2 t
piirustusta ja klo 11.00-11.45 oli ruokkis. Sitten
trigonometriaa ja sitten ruotsia ja fyssaa. Sitten klo
14.30 pääs. klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa, ens.
kertaa uudelle pysäkille. Tulin ylös klo 15.20. Siellä
huomasin, että hra Heikkilän suosituskirje oli jo
tullut. Tein läksyjä ja klo 16.50-17.05 vein tavaraa
Upolle ja Nykäselle. Klo 18.10-19.10 olin alhaalla.
Söin ja katsoin TV:tä. Klo 19.55 lähdin ulos. Ajoin
tihkusateessa pyörällä kirkolle. Baarissa näin myös
Eevan, Paulan, Sepon ja Iiron. Klo 21 lähdimme
baarista. Menimme Ruolalle. Siellä klo 21.25 Eeva
meni sisään ja klo 21.35 Sepe. Klo 22 lähdin minä
Iiron kanssa Iiron katkaistua keinusta ketjun. Paula
lähti myös. Vein Iiron kotiin ja klo 22.05. Klo 22.10-
22.20 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

10. päivä (torstai)Nousin klo 6.35. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Klo 7.05
alas. Hullu vei meidät koululle klo 7.40.
Ensin oli trigonometriaa ja sitten aljaa. Klo
11.00-11.45 ruokkis ja sitten uspaa (oli
pistokkaat, en kirj. mitään). Sitten engl. Klo
13.30-13.45 engl. tunnin jälkeen Olkkonen
neuvoi minua stipendiasioissa.. Sitten ostin
autolipun, otin valokuvia its. Valtakulmassa
[passikuvia ] ja sitten ostin äidin 20 mk:lla 2
levyä (Eino Grön ja Mario Lanza). Klo 14.25-
14.50 tulin Rajalassa. Tulin ylös klo 15.35.
Join kahvia ja soitin YFU:n toimistoon
kielenkääntämisjutun vuoksi ja tulin ylös klo
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15.35. Tein läksyjä ja klo 18.15 olin saanut ne
tehdyksi ja lähdin alas. Söin ja tulin ylös klo 18.35.
Valmistelin stipendiäni ja välillä klo 20.45-21.25
nauhoitin ”tuntematonta”. Kävin nukkumaan klo
22.30.

11. päivä (perjantai)
Heräsin vasta klo 7.35, joten myöh. Matin kanssa
”Vilistä”. Lähdin alas klo 8.20 ja menin pysäkille.
Sinne tuli tihkusateessa myös Luostarisen Tuija. Istuin hänen vieressään Lahteen
ja juttelimme. Olin koululla klo 9.10. Ensin oli engl. ja sitten suomen tunnilla oli
lääkärintarkastus. Klo 11.00-11.45 ruokkis. Muuten LEENA ei ollut tahallaan
ilmoittanut poissaoloani trigonometrian tunnilta, joten hyvin menee kuitenkin.
Siten oli ruotsia (Oli pistokk.), jonka jälkeen kysyin Haapalalta stipendiä varten
häneltä ruotsin kielen arvosteluaan. Sitten oli fysiikkaa ja biologiaa. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Olin
alhaalla ja tulin ylös klo 15.35. Tein läksyt ja klo
18.15-18.30 olin alhaalla. Sitten tein valmiiksi
stipendijutun. Välillä klo 19.35-19.55 kannoin
ulkoa maidot sisään [Ilmeisesti kaupan maitoja,
kylmiöremontti? ]. Klo 21.05 lähdin pyörällä
pienoisessa räntäsateessa kirkolle. Niinimäen
päällä tapasin jo Hannut, Iiron, Kain, Veksin ja
näin Arjan ja Paulan. Kävin Ruolalla ja tulin
kotiin klo 21.40. Katsoin Takaa-ajetun ja tulin
ylös klo 22.40. Kävin nukkumaan klo 23.05.

12. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla söin puuroa ja tulin
ylös klo 6.55. Klo 7.05 lähdin alas. Rotta vei meidät koululle
klo 7.40. Ensin oli voimistelua ja sitten historiaa ja saksaa.
Klo 11.00-11.30 ruokkis. Kyselin ruokkiksella Olkkoselta
stipendikaavakkeita, mutta ne eivät olleet vielä valmiit. Klo
11.45-12.15 oli reksiä ja sitten pääs. Klo 12.30-12.55 tulimme
Viljasessa. Tulin ylös klo 13.10 ja klo 13.55-14.05 vein
Kuivamaidolle Luostarista vastapäätä. Upolla näin
Luostarisen Tuijan, oli tulossa meille kauppaan. Klo 14.20
lähti pois. Klo on nyt 14.38. Torkuin ja klo 16.05-16.40 olin
isän kanssa Ruolalla [Upolla ] tavaraa
jakamassa. Siellä oli pihassa myös Iiro,
Halosen pojat, ulos tuli myös Kaikkosen
Paula vietyäni sinne tavaraa. Pian tuli myös
Sepe ja Kai. Juttelin heidän kanssaan noin
10 min ja sain kutsut Luostarisen tyttöjen
hippoihin klo 19:ksi. Äiti oli jo käynyt
saunassa ennen klo 18 kun menin alas.
Muut olivat taas vuorostaan siellä. Juttelin
äidin kanssa hippoihin menosta. Äiti vähän
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suuttui, koska ei halunnut jättää Mattia ja Annea kahdestaan kotiin. Tulin ylös klo 18.30 soitettuani Iirolle ja 
sanottuani, että myöhästyisin. Klo 18.40-19.05 olin saunassa. Klo 19.20 äiti ja isä lähtivät Nurmien kanssa Lahteen.
Klo 19.30 lähdin Luostariselle. Siellä Eeva ja Tuija ottivat minut vastaan. Siellä oli myös RAILI, Arja, Paula, Halosen 
pojat, Iiro, Sepe, Kaikkosen Hannu ja Kaitsu. Kaikkosen iso mankka soi. Iiron nauhat soivat. Klo 21 maissa joimme 
teetä ja muut tanssivat paitsi Jari, Kai. Iiro ja Paula olivat kahdestaan. Hannu K. tanssi Railin
kanssa usein. Klo 24 maissa lämpenin minäkin ja tanssin pari kertaa Eevan kanssa. Sepe
muuten meinasi heti alkuillasta lähteä pois Lahteen. Niin ja olihan mukana myös Baskin Jussi,
joka oli tullut klo 18.20 Lehtarilla Lahdesta. N. klo 1 lähtivät Paula, Arja, Iiro, Hannu K. Ja Jussi
pois. Vievät kai Mahkosen autolla Jussin Villähteelle [Koti Erstan kartanossa ]. Sen jälkeen
enimmäkseen juttelimme ja poltin Hannun tupakkaa Smart Senioria. Klo 1.45 lähdin Halosen
poikien kanssa pois. Tuija, Eeva ja Raili saattoivat meidät Sepen kanssa asfalttitielle. Raili kai jäi
Luostariselle. Klo 2 aikaan olin kotona, mutta kaikki ovet olivat lukossa. Rynkytin ja pääsin sisään klo 2.15 äidin 
aukaistua ovn. Kävin nukkumaan.

13. päivä (sunnuntai)

[Ostin tuon Lennonin kirjan. Kivijärvellä asuessamme v. 1973-77 lahjoitin sen kirjastoon
(paljon muitakin). Vuosia myöhemmin olin unohtanut lahjoitukseni ja etsin sitä
kotikirjastosta. Sitten n. v.  2010 eräs asiakas pyysi kirjaa kaukolainaksi Kannonkoskella
asuessamme. Se tuli naapurista Kivijärveltä. Kun hän palautti sen, hän sanoi, että
kirjassa on omistuskirjoitukseni. Mikä jälleennäkemisen riemu! ]Nousin klo 9.35. Alhaalla
söin riisipuuroa ja klo 10.10-10.55 olin ylhäällä. Sitten olin kahvilla. Tulin ylös klo 10.50
juotuani isänpäiväkahvit. Klo on nyt 10.55 ja huomaan, että en enää eilen pitänyt
Railista juuri yhtäkään. Juttelin kyllä Railin kanssa monta kertaa ja pelasin hänen kanssaan korttia. Klo 12.20-12.30
olin syömässä. Matti kiukkusi lähdöstään Mommilaan. Klo 13.05 lähdimme. Loppumatkan, n. 5 km ajoin minä ja 
Matti sai remmiä. Termosella ei ollut kuin Unto-setä. Hain isän kanssa, minä ajoin, mummon Nuutiselta (siellä oli 
50-v.päivät). Eero-setä jäi vielä. Joimme Termosella kahvit ja klo 15.50 lähdimme. Minä ajoin n. 10 km. Olimme 
kotona klo 17.10. Tulin ylös. Tein läksyjä ja klo 18.55 lähdin ulos. Tapasin tiellä Paulan, Hannu K:n ja Kain. Kävin 
hakemassa Halosen pojat ja menimme kirkolle. Klo 19.30 lähdimme Eurenille. Mukana myös Margit, Arja ja Iiro 
sekä Veksi. Klo 20 lähdin kotiin. Tulin ylös ja klo 21.15-21.40 olin kahvilla. Kävin nukkumaan klo 22.45

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4902


14. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.45. Klo 7.05 lähdin alas. Hullu vei meidät
räntäsateessa koululle klo 7.40. Ensin oli uspaa, sitten
fyssaa ja aljaa. Pääs. klo 11 ruokatunnille. Sitten klo
11.45-12.30 oli hissaa ja sitten 2 t:n ruotsin koe, sitten
klo 14.25 lähdyttyäni Iiron kanssa hoitelin
stipendijuttua ja vasta klo 15.25 pääs. lähtemään.
Kävimme postissa ja klo 15.50-16.10 tulimme kotkalaisessa.
Tulin ylös klo 16.40 Tein läksyjä ym. klo 19.10 lähdin
syömään. Klo 20.05 lähdin ulos. Baarissa istuin Paulan,
Margitin ja Iiron kanssa. Sain tietää, että äitini jo tietää, että
Luostarisella oli ollut ne hipat ja koko se kerrostalokin tai
ainakin se rappu tietää sen, ei ihme. Tulin kotiin klo 20.55.
Tulin ylös ja klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan
klo 21.50. Klo on nyt 21.47 ja minusta tuntuu, että pidän
Luostarisen tytöistä, varsinkin Tuijasta, koska hän on minua
nuorempi, Eeva vanhempi [Tiukkaa oli siihen aikaan ].

15. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Klo
6.45-6.55 olin
kahvilla. Klo 7 äiti
kysyi minulta
alhaalla
monennessako
kerroksessa Luostariset asuvat, kun koko talo heräsi. Lähdin
alas klo 7.05. Hullu vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
saksaa kielistudiossa ja sitten suomea. Kinnarin ja
Lehtimäen esitelmä kesti koko tunnin. Sitten juoksimme
Salpauselän 1 km:n pururadan ympäri. Sitten tunti
koripalloa. Pääs. klo 11.45. Kävin Iiron kanssa kaupungilla.
Klo 12.45-13.30 oli engl. ja sitten historiaa ja pilsaa. Pääs.
klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös
klo 16.35. Tein läksyjä ja klo 19.35-19.45 olin syömässä. Klo
20.15 lopetin läksyjen teon (tein torstain läksyjä, koska
torstaina on aljan koe). Lähdin uloa klo 20.25. Siellä oli
satanut lunta ±0 °C asteista n. 5 cm. Menin pyörällä kirkon
kautta Eurenille. Sieltä lähdimmekin pian (Paula, Iiro, Kai,
Hannu K. ja Veksi).
Klo 21.05 lähdin
kirkolta kotiin. Tulin
kotiin klo 21.15..
Tulin ylös klo 21.40
ja kävin nukkumaan
klo 22.30
kuunneltuani Radio
Luxembougia.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Radio_Luxembourg
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16. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia
ja tulin ylös klo 6.50, klo 7.05 alas.
Pysäkillä oli Luostarisen tytöt, Sepe,
Iiro ym. Rotta vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli suomessa aineiden
palautus (Sain 7 ½) ja sitten 2 t
piirustusta. Klo 11.00-11.45 ruokkis.
Sitten trigonometriaa, saksaa ja
fyssaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo
15.10-15.40 olin kahvilla. Tein läksyjä
ja klo 18.15-18.40 olin alhaalla
syömässä. Huomenna on aljan koe.
Lähdin ulos klo 19.55. Kirkolla näin Sepen. Otin hänet pyörääni ja
menimme Invaan. Siellä oli Paula ja Iiro. N. 5 min. päästä menimme
kunnantalolle. Siellä sai pelata pingistä ym. Emme pelanneet vaan
lähdimme pois klo 20.25. Klo 21.20 lähdimme kävellen pois. Klo
21.30 tulin kotiin. Tulin ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo 22.30.

17. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Menin alas ja klo 6.40-6.50 olin ylhäällä. Klo 6.50-7.00 alhaalla. Lähdin
alas klo 7.05. Rotta vei meidät koululle
klo 7.40. Ensin oli ruotsia ja sitten aljaa.
Klo 9.15-10.30 (Neljä laskua, jotka sain
kaikki oikein). Sitten 20 min ”trikaa” ja klo
10.50 pääsimme. Klo 11.45-12.30 oli
uspaa ja sitten engl. Pääs. klo 13.30. Klo
13.45-14.15 tulimme Lehtarissa kirkolle,
Paula K., Spede ja Iiro ym. Tulin kotiin klo
14.25. Tulin ylös klo 14.40 Tein vähän
läksyjä ym. Klo 16.20-16.35 vein
veikkaukset postiin. Kuuntelin sitten Pop-
säveliä ja minun päätäni särki ja oli
kuumetta. Klo 18.00-18.15 olin alhaalla syömässä. Klo 18.25 tulivat Mahkosen
Ulla ja Esko meille. Lähtivät klo 18.30 Mahkosen autolla koulumme iltamiin.
Menin alas ja klo 18.30-19.25 katsoin TV:stä Beatles-jutun. Sitten aloin nukkua ja
klo 20.40 nousin ja klo 20.45-21.20 nauhoitin Tuntematonta [Kuudes osa ] ja
kävin klo 21.25 nukkumaan. Klo 23 Mahkoset toivat äidin ja isän kotiin.

18. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30, mutta aina kun liikutin päätäni,
päätäni särki, joten en lähtenyt kouluun. Kävin
nukkumaan klo 6.40 ja nousin klo 10.35. Klo on nyt
11.33. Loikoilin ja klo 12.50-13.20 siivosin
makuuhuoneen ja oman huoneeni. Klo 14.30-14.45
olin syömässä. Klo 15.15 soitin Iirolle ja pyysin häntä
tulemaan tänä iltana näyttämään läksyt. Klo 15.25

https://areena.yle.fi/1-4301220


katselin kun Luostarisen tytöt tulivat Viljasella koulusta. Klo 16 kävin loikoilemaan, torkuin klo 18.25 saakka, 
jolloin Iiro tuli. Hän näytti läksyt ja klo 19.10 lähti. Klo on nyt 19.20 ja riisuin juuri yöpukuselleni ja aion käydä 
nukkumaan.

19. päivä (lauantai)
[Esko Kivikoski     ]
Klo 8.10 nousin. Join alhaalla kaakaota ja kävin taas
klo 8.30 nukkumaan ja oli edell. huono olo. Klo
12.40 nousin. Iiro oli tuonut aljan koepaperin ja
antanut sen Masalla. Sain luokan parhaan [Olin
matematiikka-linjalla ]. Piti laskea vain 3 laskua,
mutta minä laskin neljä ja oikein [Sain 10 (13+)].
Loikoilin ja klo 19.10-19.30 olin alhaalla (muut
saunassa) ja klo 20.15-20.30 syömässä. Kävin
nukkumaan klo 20.35. Nukuin yön huonosti ja kävin
alhaalla pari kertaa. Kurkkuni oli kipeä ja yskin
veristä limaa. 

20. päivä (sunnuntai)

Klo 10 nousin. Klo 10.20 tulivat Jokelat (ei Helena) ja Sauli-
sedän sisko, Eeva. Join kahvia ja tulin ylös klo 10.40. Loikoilin ja
klo 13.30 lähdin syömään. Tulin 15 min päästä ylös. Klo 15.15
Jokelat lähtivät. Loikoilin ja klo 17.10 lähdin alas. Tulin ylös klo
17.45. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 20 kävin nukkumaan.

21. päivä (maanantai)
[Täytin 17 vuotta. Tällainen
kierrosjuhla tällä kertaa. 21.11. ]
Nousin klo 10.30. Klo 11 isä vei
minut kirkolle lääkäri Pirkko
Auralle [9 mk 16 € v. 2020 ]. Klo
12 isä tuli hakemaan. Haimme
reseptilääkkeet ja klo 12.20 tulimme kotiin. Loikoilin ja klo 18 lähdin alas. Klo 18.45 äiti ja isä
lähtivät Anne mukanaan Lahteen Keskolle (Tulin muuten ylös klo 18.30). Lueskelin ja vähän
ennen klo 21 äiti, isä ja Anne tulivat, oli koko illan satanut lunta (n. 5 cm)
ja heidän tulomatkansa [17 km ] oli kestänyt tunnin (kuullemma). Klo
21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.55.

22. päivä (tiistai)
Nukuin yön aika hyvin ja kurkkuni ei ollut enää paljon kipeä. En lähtenyt
kiutenkaan kouluun. Klo 9.35 nousin. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
9.45 maissa. N. klo 13.00-13.15 olin syömässä. Klo on nyt 13.28. Klo
14.10-14.30 olin ulkona ja klo 16 lähdin taas, pyörällä Mahkoselle. Iiro oli
tuonut ruotsin kokeeni, josta olin saanut 5 ½ ja kyselin häneltä läksyjä.
Tulin kotiin klo 17.10. Tein läksyjä ja klo 20.30-20.40 olin kahvilla. Klo

https://fi.wikipedia.org/wiki/21._marraskuuta
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21.15-35 olin alhaalla. Tänään on muuten kulunut 3 v. pres. Kenn  e  dyn  
kuolemasta. Kävin nukkumaan terveenä klo 22.45.

23. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.40. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 9.15. Tein läksyjä ja
klo 10.30-10.40 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 11. Klo 11.10-11.35 menin
Lehtarilla Lahteen. Jouduin
maksamaan  15 p [27 snt v. 2020 ]
ylimaksua, koska lippuni vain 1:10 mk
[2 € v. 2020 ] arvoinen. Matka maksaa
1:25. Ensin oli trigonometriaa. Sitten
saksaa ja fyssaa. Pääs. klo 14.30 klo
14.40-15.05 tulin Kossilassa. Nyt
maksoin 55 p maksua. Tulin ylös ja klo
15.10-15.20 olin alhaalla. Tein vähän
läksyjä ja klo 18.15 lähdin alas. Söin ja
sitten katsoin Spede Vision ja tulin ylös klo 19. klo 20.45-20.55
kävin lämmitetyssä saunassa suihkussa. Lähdin alas klo 21.15. Tulin
ylös klo 21.40 ja kävin nukkumaan.

24. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Klo 6.45-6.50 olin kahvilla. Sitten menin klo 7.05 pysäkille missä olivat myös
Luostarisen tytöt. Sitten Hullu vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli saksaa. Sitten aljaa ja
trikaa. Klo 11.00-11.45 ruokkis ja sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.15 tulin
Lehtarilla kirkolle. Olin kotona klo 14.25. Tulin ylös klo 14.55. Tein läksyjä, 18.50-19.05 olin
syömässä. Nauhoitin Tuntemattoman [Seitsemäs jakso ] ja klo 21.30-21.35 kävin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 21.45.

25. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Klo 6.55-7.00 olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.05.
Hullu vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli trigon. Sitten engl. ja
suomea. Klo 11.00-11.45 oli ruokkis ja sitten ruotsia ja fysiikkaa ja
pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös
klo 15.25. Klo 16.00-19.00 nukuin ja klo 19.25-19.40 olin kahvilla.
Sitten luin huomisia saksan kokeita varten ja kävin nukkumaan klo
21.30.

26. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.10. Alhaalla klo 6.15-6.20 olin kahvilla ja klo 6.30-6.40
puurolla. Lähdin alas klo 7.05. Pysäkillä oli myös Luostarisen Tuija.
Autossa hän istui vieressäni. Jäin Iiron kanssa linja-autoasemalla
pois, koska sain tietää, että menemme uimaan. En mennyt uimaan
eräiden muiden poikien tavoin. Saimme tunnin lomaa Pulkkaselta
[Kuva ] ja joudumme tulemaan uimaan
maanantaina koulun jälkeen (Hullu mies).
Tulimme koululle. Ensin oli historiaa. Sitten
saksan koe ja klo 11.00-11.30 ruokkis. Sitten
aljaa. Pääs. klo 12.20. Klo 12.30-12.55 tulimme
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Viljasessa. Tulin ylös klo 13.20 ja
nukuin. Klo 14.45 lähdin laittamaan
saunan lämpiämään. Tulin ylös klo
15. Klo 18.10-18.35 olin saunassa
Matin kanssa. Sitten loikoilin. Klo
20.15 kävivät Luostarisen tytöt,
Kaikkosen Hannu ja joku muu tyttö
meidän pihassa. Juttelin heille vintin
ikkunasta ja lupasin tulla Eurenille.
Klo 20.30-20.40 söin ja lähdin klo
20.45 kävellen lumisateessa Eurenille.
Olin siellä klo 21. Siellä oli
Luostarisen tytöt, joku Eevan
luokkalainen, Hannu H, Jari, Kai,
Veijo ja Hannu K. Klo 21.30
lähdimme ulos. Silloin tulivat
myös Arja, Paula ja Iiro.
Kävelimme valtatietä pitkin ja
minä kävelin Tuijan ja Hannu H:n
kanssa Luhtasen kautta. Eevan
luokkalainen lähti sillä aikaa ja
Arja, Hannu, Paula ja Iiro lähtivät.
Menimme hautausmaan läpi
kunnantalon pihaan ja sieltä
Kallen baarin pihan kautta
Ruolalle. Siellä olivat Arja, Paula,
Iiro ja Kaikkosen Hannu. He
lähtivät taas pian. Lähdimme
myös. Mahkosen kohdalla lähdin
Halosen Hannun kanssa
saattamaan Luostarisen tytöt
kotiin [Näin tekivät herrasmiehet ]
kotiin klo 23.50. Tulin kotiin klo
24. Kävin nukkumaan klo 00.10.

27. päivä (sunnuntai)
Nukuin yöni ens. kertaa sohvalla, joka eilen tuotiin huoneeseeni. Alakertaan tuli
uusi sohva. Nousin klo 10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 10.35. Tein
läksyjä ja klo 13.30 meinasin lähteä ulos kuten lupasin Tuijalle ja Hannu
Haloselle. Äiti sanoi, että älä lähde, koska syömme kohta. Klo 13.55 tulivat Tuija,
Hannu ja Iiro kaupan pihaan. He lähtivät luvattuani, että tulen
kirkolle syötyäni. Näin, että he menivät harjun poikki Ruolalle.
Syötyäni lähdin klo 14.15 kävellen kirkolle. Tapasin heidät mäen
päällä Ruolan tienhaarassa Kain ja Margitin kanssa klo 14.20.
Menimme Invaan ja siellä olimme 15 min. Sitten menimme
hautausmaan poikki Mahkosen kohdalle. Iiro lähti kotiin, niin myös
tytöt ja Kai. Minä lähdin Haloselle kyselemään aljan laskuja. Lähdin
sieltä 5 min päästä klo 15.10. Tulin kotiin klo 15.20 ja tulin ylös.



Tein läksyjä ja klo 18.50-19.00 olin
kahvilla. Klo 19.15 lähdin ulos kirkolle
kävellen. Mahkosen kohdalla tapasin
Halosen Hannun piippua poltaen.
Menimme Ruolalle. Siellä tapasimme
Iiron, Sepon ja Baskin Juhanin. Jari
muuten tuli kanssamme. Sinne tli
myös Tuija. Pian lähdettyämme Leinon
rapusta tulivat Kaikkoset Hollolasta.
Tuija, Sepe, Jari ja minä lähdimme
kirkolle. Baariin tulivat pian Paula, Iiro
ja Hannut. Arja oli jo siellä Margitin
kanssa. Klo 20.35 lähdimme baarista.
Klo 20.55 lähdimme kävelemään.
Juhani lähti 21.10 autossa kotiin. Tuija
meni sisään klo 21.20. Klo 21.30 lähdin minä kotiin. Minusta tuntuu, että alan pitää
Tuijasta, vaikka ei minulla taida olla mahdollisuuksia hänen suhteensa. Ei mitenkään
vakavaa. Kotona tulin muuten ylös. Kävin nukkumaan klo 22.30.

28. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30 herättyäni klo 6.15. Alhaalla
join kahvia ja tulin ylös klo 6.50. Menin alas klo 7.05. Hullu
vei meidät koululle klo 7.40. Tuija meni yhdeksään. Ensin oli
uskontoa, sitten fyssaa ja aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokkis ja
sitten historiaa [Kuvassa Toimi Helatie ],
saksaa ja englantia. Pääs. klo 14.30,
mutta menin vielä Sepon, Heikki K:n ja
”Konstan” kanssa uimahalliin. Siellä
Pulkkis-Ville käski uida 300 m. Sitten
pääs. klo 15.05. Klo 15.30-16.00 tulin
Lehtarilla kirkolle. Sitten tulin kotiin klo 16.10. Klo 16.10-
16.25 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo 17.40-17.50 olin
kahvilla. Klo 18.15-18.30 olin kahvilla ja klo 20.00-20.15 hernekeitolla. Klo 21.15-21.35 olin uutiset katsomassa. 
Kävin nukkumaan klo 22.35.

29. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6.10, mutta nousin
klo 6.30. Alhaalla olin
kahvilla klo 6.55-7.00.
Lähdin alas klo 7.05.
Pysäkillä oli myös Tuija.
Linja-autossa istuin erään
tytön viereen. Olin niin
tumppi, että vasta linja-autosemalla näin, että hän oli Paula. Vähän noloa, kun
en jutellut yhtään. Hullu vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli saksaa
kielistudiossa ja sitten suomea ja 2 t voimistelua. Klo 12.00-12.45 ruokkis,
sitten engl., historiaa ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulin
kotkalaisessa Paulan, Sepen, Jussin ym. kanssa (Iiro oli pois koulusta). Sain



tietää, että oleskelu Ruolan pihassa oli nyt
kielletty. Tulin ylös klo 16.35. Huomenna
on fysiikan koe, mutta siitä huolimatta
tehtyäni muut läksyt aloin klo 17.40
nukkua. Nousin klo 19.50. Klo 19.55-20.05
olin kahvilla. Klo 20.40-20.55 olin
syömässä kesäkeittoa. Klo 21.15-21.35 olin
alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.35.

30. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.10, koska
suomen tunti oli siirretty
fysiikan kokeisiin koulun
jälkeen. Katsoin Viljasen
lähdön ja klo 7.20-7.30 olin
kahvilla. Klo 8.15 lähdin alas.
Klo 8.25-8.50 menin
Viljasella koululle. Kyydissä
oli myös Kaikkosen Hannu ja
Baskin Hannu ja Tuula. Ensin
oli 2 t piirustusta, klo 11.00-
11.45 ruokkis ja sitten trigaa,
ruotsia ja 2 t:n fyssan koe.
Lähdimme klo 15.15. Klo 15.30-16.00 tulin Iiron ja Speden
kanssa kirkolle. Olin kotona klo 16.10 ja ylös klo 16.30. Tänään oli
muuten Eino-setä käynyt meillä. Tein läksyjä radiota kuunnellen
ja klo 19.50 lähdin ulos. Ajoin pienessä pakkasessa kavereista
tyhjän kirkon seudun kautta Eurenilla. Siellä olivat Paula, Arja,
Margit ja Iiro. Klo 20.25  lähdin sieltä kotiin. Menin valtatietä pitkin pyörälläni ja sitten harjun poikki kirkon kautta 
kotiin klo 20.35. Tulin ylös. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

Joulukuu

1. joulukuuta – Kurt Georg Kiesingerista tuli Saksan liittokansleri.

•1. joulukuuta – Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Harold Wilson ja Rhodesian Ian Smith neuvottelivat 
HMS Tigerilla Välimerellä.
•2. joulukuuta   – U Thant suostui toiseen kauteen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerinä.
•3. joulukuuta   – Portugalin vastaisia mielenosoituksia Macaossa.
•7. joulukuuta   – Syyria tarjosi aseita Jordanian kapinallisille.
•9. joulukuuta   – Ilmatieteen laitos muutti uuteen toimitaloon Vuorikadulle Helsingin Kaisaniemeen.
•14. joulukuuta   – Eduskunta hyväksyi äänin 127–53 puoluetuen käyttöönoton vuoden 1967 alusta lukien.
•16. joulukuuta   – YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi öljysaarron Rhodesiaa vastaan. Etelä-Afrikka ei liittynyt 
saartoon.
•18. joulukuuta   – Suomessa riehui voimakas lumimyrsky.
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•18. joulukuuta – Televisiossa esitettiin Reino Paasilinnan tekemä ohjelma ”Vakuutusasia – sydämen asia”, joka 
aiheutti vilkasta mielipiteiden vaihtoa. Vakuutusyhtiö Tarmo teki ohjelmasta kantelun oikeuskanslerille, koska se 
katsoi joutuneensa käsitellyksi ohjelmassa epäasiallisesti.
•20. joulukuuta   – Harold Wilson perui kaikki Rhodesialle annetut tarjoukset ja sanoi Britannian hyväksyvän maan 
itsenäisyyden vain mustan enemmistöhallituksen johtamana.
•31. joulukuuta   – Walter Ulbricht ehdotti neuvotteluja Saksojen yhdistymisestä.
•31. joulukuuta – Suomalainen 20-vuotias Tuula Höök murhattiin Englannissa Jerseyn saarella. Murhaajaa ei 
suuretsinnöistä huolimatta onnistuttu tavoittamaan.

1. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. klo 6.55-7.00 olin
alhaalla. Lähdin alas klo 7.05. Pysäkillä ei ollut Luostarisen tyttöjä. Klo 7.40
Rotta vei meidät koululle. Ensin oli ruotsia, sitten aljaa ja trigaa. Klo 11.00-11.45
ruokkis ja sitten uspaa ja engl. kokeiden ( joissa en ollut) palautus. Klo 13.30
pääs. Klo 13.45-14.15 tulin Lehtarissa. Tulin kotiin klo 14.30. Tulin ylös klo 14.55.
Klo 15.40-15.50 kävin postissa veikkaukset
viemässä. Tein läksyjä, kuuntelin Pop-sävelen ja
klo 18.15-18.40 olin alhaalla. Join mm. kahvia.
Tein läksyjä ja klo 20.20-20.30 olin syömässä.
Sitten nauhoitin Tuntemattoman [Kahdeksas
osa ] ja klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Kävin
nukkumaan klo 23.05.

2. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Menin alas ja
klo 6.40-6.50 olin ylhäällä.
Tulin ylös klo 7 ja lähdin alas
klo 7.05. Luostarisen tytöt
eivät olleet pysäkillä, mutta
muuta vakioporukkaa kuten Paula, Sepe, Iiro, Hannu K. ym. Ei mutta
olihan Luostarisen Eeva-Liisa. Rotta vei meidät koululle klo 7.40. Ensin
oli trigon. Sitten engl. kokeiden tarkistusta (en ollut niissä). Sitten 2 t:n
aine. Klo 12.00-12.45 ruokkis ja sitten fyssaa ja pilsaa. Koko pilsan
tunnin Iiro ja Sepe pelasivat ”ristiä ja ruksia” [Jätkän shakki ]. Olivat
pelanneet tunnin alussa ja Leskinen [Kuva ] oli määrännyt heidän pelata
sitä koko tunnin. Kun sitten Pertti Suonio meni paikalle ja eikä
suostunut tulemaan pois, sai hän ”muikan”. Pääs. klo 14.30. klo 14.40-
15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös klo 15.35. Klo 16 kävin loikoilemaan ja nukuin
klo 17.15 saakka, jolloin äiti pyysi minua lähtemään tavaroiden jakoon isän
kanssa Upolle. Lähdin. Vein myös Luostariselle perunoita. Eeva otti ne
vastaan. Pihalla näin Kain. Tulin kotiin klo 17.50. Tulin ylös ja klo 18.05. Lähdin
alas. Kuuntelin uutiset ja klo 18.30-18.55 olin saunalla laittamassa sen
lämpiämään. Olin ylhäällä. Klo 19.30 kävin saunalla ja lähdin sitten pyörällä
kirkolle. Siellä olin baarissa Paulan, Iiron, Jarin ja Kain kanssa. Tulin kotiin klo
20. Klo 20.40-20.55 olin syömässä. Lähdin saunaan klo 21.10 Matin kanssa.
Tulin pois klo 21.35. Sitten äiti ja isä lähtivät saunaan. Kävin nukkumaan klo
22.45.

https://brainking.com/fi/GameRules?tp=5
https://areena.yle.fi/1-4301225
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jersey
https://fi.wikipedia.org/wiki/Englanti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Ulbricht
https://fi.wikipedia.org/wiki/31._joulukuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/20._joulukuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reino_Paasilinna


3. päivä (lauantai)

Nousin klo 6.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.55.
Silloin Aili-täti tuli meille. Lähdin alas klo 7.05. Hullu vei meidät
koululle klo 7.40. Luostarisen tytöt eivät tuleet autossa. Ensin
oli voimistelua, sitten hissaa, saksaa, ruokkis ja aljaa. Pääs. klo
12.15. Klo 12.30-12.55 tulimme Viljasessa. Tulin ylös klo 13.35.
Kävin loikoilemaan ja nukuin klo 16 saakka. Klo 17.00-17.25
olin kellarissa pulloja lajittelemassa. Klo 18.15-18.50 kävin



sateessa kirkolla pyörällä. Kävin ensin hakemassa Hannun ulos. Jari ei ollut kotona, vaan Luomaniemessä mankan 
kanssa. Koska en pääse tänään ulos, koska äiti ja isä lähtivät klo 18.50 häihin, olisin äänittänyt Jarin kanssa. Hannu
lähtee Uuteenkylään. Kävimme muuten baarissa ja Mahkosen pihassa juttelimme Iiron, Kain ja Hannu K:n kanssa. 
Klo 19.05-19.15 oli Rajalan Lauri täällä hakemassa VPK:n pikkujoulun makeisia. Kirj. uutta mankkaluetteloa ja klo 
20.25 lähdin alas. Klo 20.30 tulivat äiti ja isä häistä ja lähtivät Nykäselle. Tulin ylös klo 21. Klo 21.15-21.35 olin 
alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.30.

4. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9.15 ja nousin klo 9.35. Klo 9.45-
10.00 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo 12.00-
12.30 olin alhaalla laittamassa verhoja sen
jälkeen kun huoneeseeni oli vaihdettu verhot.
Sitten lähdin pyörällä kirkolle. Baarissa oli Arja,
Kai, Jari & kumpp. 10 min päästä lähdin Jarin
kanssa heille. Hannu H. oli Ruolalla. Jari söi ja
sitten klo 13 lähdimme Jarin mankan kanssa
meille. Matkalla tapasimme Ruolalta tulleet Raili
Salmisen, Margitin, Hannun, Iiron, Hannu K:n
ym. Luultavasti Hannu lupasi tulla meille.
Äänitimme Jarin kanssa ja klo 14 tulivat Hannu
ja Veksi. Klo 16 maissa Veksi lähti. Siinä maissa
myös söin. Alhaalla oli pikkujoulut. Liikeapulaiset miehineen ynnä Nurmet
ja Alhaset (+lapset) ja kai muita. Klo 19.15 Hannu lähti. Äänitin Jarin kanssa.
Klo 20.45 Hannu tuli Eurenilta. Siellä oli Eeva, Sepe, Jokke, Laitisen Tuula,
Veksi ym. Klo 21.20 lähdin Hannun ja Jarin kanssa kävellen pois. Kävimme
Halosella ja sitten lähdin Hannun kanssa kirkolle. Siellä oli kunnantalon
viereisessä asuintalon rakennuksessa [Yläkertaan tuli Ravintola Kukkanen,
siellä hilluimme usein ] sisällä Arja, Paula+Iiro ja Hannu K. Pian tuli Kaitsu.
Poltin muuten yhden Marlboron (Melperin). Jari tuli pian. Lähdimme
Eurenille (ei Paula+Iiro eikä Arja ja Hannu K.). Koulun kohdalla tulivat Eeva, Sepe, Veksi ja Jokke vastaan. 
Lähdimme kirkolle. Laitisen kohdalla tuli Iiro vastaan (Paula ja Hannu olivat lähteneet ja Arja). Jokke lähti myös. 
Menimme Ruolalle [Upolle ] (Eeva, Sepe, Veksi, Jari, Hannu H, Iiro ja minä). Eeva ja Seppo lähtivät kotiin. Klo oli 
silloin 22.15. Menimme (B&K):n kautta. Tulin kotiin klo 23.05 ja ylös. Alhaset olivat jääneet meille. Klo on nyt 
23.25. Kävin nukkumaan klo 23.40.

5. päivä (maanantai)
On lomaa ja siksi nousin klo 10.30. Klo 10.55-11.05 olin alhaalla.
Loikoilin ja klo on nyt 13.25. Klo 14.10 lähdin pyörällä Upolle. Jaoin
siellä isän kanssa tavaraa ja klo 14.50 kun lähdin pois, näin Kai
Leinon. Lähdin viemään häntä tarakassa kirkolle. Baarissa ei ollut
ketään, joten menimme Haloselle. Siellä oli Hannun ja Jarin lisäksi
Lassilan Raimo (Hannun luokkatoveri). Klo 15.55 lähdimme. Tulin
kotiin klo 16.05. Tulin ylös klo 16.15 juotuani kahvia. Tein läksyjä ja
kuuntelin Pop-sävelen. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 19.20-19.35
olin syömässä. Klo 19.35 tultuani ylös Hannu vihelteli ulkoa. Klo 19.40 lähdin ulos. Kävelimme hakemaan Jarskan. 
Kävelimme kolmistaan Eurenille, jossa olimme klo 20.10. Siellä oli Iiro+Paula, jokin tuntematon tyttö, Raili, Margit,
Kai, Veksi, Sepe, Lasikan poika, niin, ja Luostarisen tytöt. Heidän mukanaan oli Luostarisen pikkupoika, n. 10-
vuotias. Tämän vuoksi TUIJA, Eeva, Raili ja Margit kai lähtivätkin pojan kanssa pois klo 20.40. Me loput lähdimme 



n. klo 21.30. Olin ostanut myös King-Colan. Istuin samassa pöydässä Hannun, Jarin ja Raimon kanssa. En kerinnyt 
jutella (ei voinut) Tuijan kanssa yhtään. Tervehdimme vain. Muuten sinne tuli myös Laitisen Tuula (Lähti pois Railin
kanssa, muuten Kai lähti samaan kai samaan aikaan, juu). Kävelimme kirkon kautta (B&K):lle. Siellä olimme KOP:n 
edessä, klo 22.40 lähdin Jarin, Hannun ja Veksin kanssa. Tulin kotiin klo 22.55. Kävin nukkumaan klo 23.20.

6. päivä (tiistai, Suomen itsenäisyyspäivä)
Nousin klo 10. Lähdin alas klo 10.20. Meille oli
tullut kauppaan 4 apulaista laittamaan kaupan
joulukuntoon. Alhaalla ollessani Eino-setä
soitti meille. Isä oli puhelimessa ja sai tietää,
että Eino-sedän isä oli kuollut. Tulin ylös klo
11. Kirj. engl. sanakertausta ja klo 13.55-14.05
olin syömässä ja klo 14.30-16.15 poltin roskia
pannuhuoneessa. Tulin sitten ylös. Luin
englannin sanoja ja klo 18.50-19.05 olin
kahvilla. Klo 19.45 äiti, isä, Anne ja Matti lähtivät Savutielle. Klo 19.50 lähdin kävellen baariin. Siellä oli Paula+Iiro, 
Margit, Halosen pojat, Sepe ja Kai. Ostin King-Colan ja klo 20.10 tulivat Luostarisen tytöt ja sitten Arja ja Hannu K.
Kai heitti huulta baarimuijalle ja noin 15 min päästä lähdimme ulos. Olimme pihassa jonkin aikaa ja menimme 
museon tietä ylös, joka oli ihan jäässä. Margit ja Eeva menivät vasempaa puolta ja minä ja Tuija oikeaa (Reunat 
eivät olleet jäässä). Vartuimme ja nauroimme muiden kaatumisia (Arja ja Hannu K. olivat jo menneet). Sitten 
lähdimme ja pian Sepe ja Hannu tulivat. Halosen pojat menivät kotiin. Kävelin TUIJAN kanssa. Ruolalle tulivat 
myös Paula+Iiro ja tietysti Eeva, Sepe ja Kai. Tuija kertoi, että hänellä oli nuha ja hänestä tuntuu, että hän tulee 
kipeäksi. Tuija käveli aina välillä auton kohdalla ojassa, koska hän pelkäsi autoja. Tänään Harri Niemi oli kertonut 
hänelle, että valtatiellä oli jäänyt joku mies auton alle [Katso 8.12. lehtileike ]. Olimme Ruolalla noin klo 21. 
Olimme pyöräsuojassa. Siellä Tuija lähti pois seurastani kun, niin, ensin hän oli polttanut kynttilää. Sitten Kai 
sammutti sen Sanoin Tuijalle. ”Sytytetäänks’ me se uudestaan?” Olin taas toiminut tietysti ajattelemattomasti. 
Tuija suuttui myös vähän Sepelle ja Eevalle sekä Kaille. Tuija oli Paulan ja Iiron kanssa. Tai en mä tiedä suuttuiko 
hän minulle. Jos hän huomasi sanojeni vihjailevan merkityksen ja halusi kohteliaasti sanoa: ”Ei” olemalla vaiti. 
Mene ja tiedä. En enää jutellut 15 min:iin. Olin Eevan ja Sepen kanssa. Toivottavasti Tuija huomannut, että pidän 
hänestä erikoisesti. Tai jos huomasi niin, ei suuttunut. Mua kyllä keljuttaa, jos Tuija ei enää pidä seurastani. ”She is 
really a very nice girl”. Luulen, että pidän todella hänestä. Vaikka huomasin kyllä, että kykenin elämään ilman että 
näin häntä viime viikolla. Huomenna Tuija ei kai tule kouluun. Minun pitäisi kyetä seurustelemaan paremmin 
tyttöjen kanssa. Olen ujo, mutta ei se mitään, mutta kun rakastan jotain tyttöä, en osaa olla näyttämättä, että 
pidän hänestä. Sitten tyttö, joka ei pidä minusta. Yeah, she says ”Hello, I don’t care” Minä olen aika nolona, jos 
näin on. Olisi mukava saada vakituinen tyttöystävä, johon voisi luottaa. Kun tytöt lähtivät klo 21.20 lähdin 
minäkin. Tulin kotiin klo 21.25 ja klo 21.30 tulivat muu väki Lahdesta. Klo on nyt 22.28 ja huomenna olisi enkan 
koe. Muuten vielä Tuijasta. Tuntuu niin kuin hän ei ainakaan rakastaisi ketään muuta poikaa. Olen kyllä melkein 
varma, ettei hän rakasta minua, mutta toivottavasti osaan käyttäytyä sopivasti tulevaisuudessa. Kävin nukkumaan 
klo 23.05. Klo on nyt 23 ja toivon hartaasti, että (alkaa) pitää minusta ja toivon, että muut kaverit eivät ole 
huomanneet kiintymystäni Tuijaan. Tuija on niin vilkas ja minä hiljainen, mutta sehän on hyvä, että toinen edes 
puhuu, kun että molemmat on hiljaa. Ei kyllähän minäkin puhuin Railin kanssa aikoinaan.

7. päivä (keskiviikko)
[Lehdet eivät ilmestyneet ]
En saanut unta pitkään aikaan ja vielä klo 01.40 olin valveilla. Heräsin klo 5.55 ja nousin klo 6.25. Alhaalla join 
kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Lähdin alas klo 7.05. Luostarisen tyttöjä ei ollut pysäkillä. Hullu vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli uspaa, sitten fyssaa, aljaa, ruokkis, hissaa ja 2 t:n enkan koe. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin 
ylös ja klo 15.15-15.30 olin alhaalla. Luin läksyjä ja klo 18.15-19.00 olin alhaalla. Klo 20.10-20.20 olin syömässä. 



Huomenna on aljan koe ja klo on nyt 20.30. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Klo on nyt 21.59 ja huomasin, että 
Jokamiehen tietosanakirjasta etsiessäni amor-sanan kohdalta, koska 26.11. Tuija oli kirjoittanut aljan vihkoni 
etukanteen ”AMOR VINCIT OMNIA” (lat.). Suomeksi = RAKKAUS VOITTAA KAIKKI. Mitä lienee Tuijalla ”pyörinyt” 
päässä tämän kirjoitettuaan käännettyäni hänelle Collinin kpl:een 7 autossa. Nousipa mielialani aika tavalla. Kävin 
nukkumaan klo 23.15.

8. päivä (torstai)
Nousin klo 6.20. Kävin alhaalla ja tulin ylös klo
6.50-7.00 olin kahvilla. Klo 7.05 menin alas.
Pysäkillä ei ollut Luostarisen tyttöjä eikä
Sepekään. Paula ja Iiro ja Hannu K. kyllä ym. Viljasta ei vaan
kuulunut. Klo 7.20 tuli Sepe (menee yhdeksään). Luostarisen
tytöt tulivat paikalle klo 7.30. Juuri ennen sitä Sepe antoi 10
mk ja kävin ostamassa hänelle meiltä Marlboron. Klo 7.35
Luostarisen tytöt menivät Lehtarissa. En voinut jutella Tuijan
kanssa. Siitä meni vielä monta Lehtaria ja klo 8 Rajalassa meni
Hannu. Klo 8.10 näin kun Halosen pojat menivät Lehtarissa
kouluun. Klo 8.20 meni aamu-Viljanen hirveää vauhtia
Lahteen. Sen perään tuli Salon Yrjön ajama Vili. Menin siinä
Paulan, Iiron ja Sepen kanssa. Sepe tuli koululle saakka.
Menimme Iiron kanssa saksan tunnille klo 8.50. Sitten oli
aljan koe ja klo 10.15-11.10 joku lähetyssaarnaaja piti
esitelmän apartheid-politiikasta aulassa. Sitten
oli ruokkis ja sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30.
Klo 13.45-14.15 tulimme Lehtarissa kirkolle.
Näimme Halosen Hannun ja juttelimme. Tulin
kotiin klo 14.30 ja ylös klo 15. Klo 15.40-
16.10 vein Holmströmille tavaraa ja vein
postiin veikkaukset. Tein läksyjä ja klo 18
lähdin alas. Iiro soitti ja kysyi tulenko heille
tänään. En sanonut tulevani. Söin ja tulin
ylös klo 19.15. Klo 20 lähdin ulos. Kävin
Invan luona, mutta en nähnyt kavereita.
Kävelin takaisin ja Mahkosen luona tuli Sepe
vastaan. Kävimme Mahkosella, mutta Iiro oli
ulkona. Nurkalla oli Hannu Kaikkosen pyörä.
Kävimme sillä Eurenilla – turhaan. Klo 20.40
lähdin kotiin tultuamme valtatietä pysäkin
tienhaaraan. Tulin ylös. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla ja myös klo 22.00-
00.34 katsomassa liikenneaiheista keskustelua. Klo on nyt 00.36 perjantaina ja käyn
nukkumaan.

New Vaudeville Band - Winchester Cathedral     The Beach Boys - Good Vibrations

Donovan - Mellow yellow   Lady Godiva - Peter & Gordon

https://www.youtube.com/watch?v=Src_WCmsg8o
https://www.youtube.com/watch?v=64mb_hUOb4g
https://www.youtube.com/watch?v=Eab_beh07HU
https://www.youtube.com/watch?v=cT0Jh9lUhrc


9. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Klo 7.05 menin
alas. Pysäkillä oli mm. Luostarisen Eeva. Hullu vei meidät koululle klo 7.35.
Ensin oli trigon., engl. kielistudiossa ja sitten suomea. Klo 11.00-11.45
ruokkis ja sitten ruotsia, fyssankokeiden palautus (sain 7) ja pilsaa. Pääs.
klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös, klo 15.10-15.25 olin
alhaalla. Loikoilin ja klo 17.50 lähdin Haloselle mankan kanssa. Siellä
äänitin Hannun ja Jarin kanssa puolin ja toisin klo 20.05 saaka. Jätin
mankan Haloselle ja menin kirkolle. Mäkisen rakennuksella olivat 
koksipolttouunien lämmössä Paula+Iiro, Sepe ja Kai. Lähdin klo 20.35.
Tulin kotiin klo 20.45. Join kahvia 3 kuppia ja tulin ylös klo 20.55. Klo
21.15-22.35 olin TV:tä katsomassa [Takaa-ajettu ]. Kävin nukkumaan klo
23.15.

10. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla söin puuroa klo 6.45-
7.00. Menin alas klo 7.05. Pysäkillä oli kavereita,
mutta ei Luostarisen tyttöjä. Rotta vei meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli voimistelua, sitten
hissaa, saksaa, ruokkis ja aljaa. Pääs. klo 12.15. Klo 12.30-12.55 tulimme Vilillä.
Klo 13.00-13.40 olin alhaalla. Klo 15.00-15.45 olin isän kanssa lumisateessa
tavaraa jakamassa. Kävin myös Luostarisella. Siellä rva L. otti tavarat vastaan.
Olin sitten ylhäällä klo 17.40 saakka. Klo 17.55 tulin ylös kun Termosen Tepu
perh. oli tullut Mommilasta. Klo 18.50 lähdin pyörällä lumisateessa ulos.
Tapasin Veksin ja sitten kävimme kirkolla. Siellä oli Paula+Iiro ja Hannu K. Lähdimme pian ja tapasimme Halosen 
pojat, Kain ja Sepen. Käännyimme takaisin. Hannu H. meni kotiin ja me muut baariin. Kai tarjosi limsat ja klo 19.20
lähdin museon tielle, menin asfalttia pitkin, koska mäki oli m:n tiellä liukas. Näin sitten Hannu H:n ja heti sen 
jälkeen Tuijan ja Eevan. Kävin baarissa ja jätin heidät sinne. En puhunut vieläkään Tuijan kanssa. Tulin kotiin klo 
19.30. Klo 19.40-20.10 olin Tepun, isän ja Matin kanssa saunassa. Klo 20.30-20.45 olin syömässä. Klo 21 lähdin 
ulos. Kävelin kirkon kautta Eurenille. Olin siellä klo 21.25. Siellä oli Tuija, Eeva, Sepe, Hannu, Veksi ja Kai. Istuin 
Tuijan pöytään. Tuija oli jotenkin surullisella päällä, koska ei ottanut tarjoamaani King-Colaa.
En jutellut paljon mitään hänen kanssaan. Klo 22 lähdimme ulos. Kävelin aika paljon
kahdestaan Tuijan kanssa. Halosen kohdalla tuli Niemen Harri. Hän käveli Tuijan kanssa.
Käännyimme (B&K):lle. Puolessa välissä matkaa Harri lähti kotiin. Olimme KOP:n edessä
vajaat ½ tuntia. Klo 23.15 maissa lähdimme. Kävelin Tuijan kanssa ja (B&K):n ja Ruolan
tienhaarassa Halosen pojat (niin, Jari oli ilmestynyt vähän Harrin lähdön jälkeen), Eeva, Sepe ja Veksi lähtivät 
kirkolle. Tuija, Kai ja minä lähdimme Ruolalle. Saoin Tuijalle vain ”Hei” ja juttelimme muuta. En osoittanut millään 
tavalla, että pidän hänestä erikoisen paljon. Lupasin tulla päivällä ulos. Klo 23.40 lähdin pois. Tulin ylös. Juttelin 
Timon kanssa. Kävin nukkumaan klo 00.25.

11. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 10 ja nousin klo 10.40. Timo [s. v.1960 ] oli jo
noussut. Lähdin alas klo 10.50. Join kahvia ja tulin ylös klo 11.20.
Tein läksyjä ja klo 15 lähdin syömään. Klo 15.10 lähdin kävellen
kirkolle. Vihelsin Halosen pojat ikkunaan. Hannu teli läksyjä ja sanoi, että hän tulee ulos n. klo 19 minua
hakemaan. Kävin ostamassa Invasta Pax-askin ja tulin kotiin klo 15.45. Vein sitten VPK:n pikkujouluun
pyörällä tavaraa ja tulin ylös klo 15.55. Lueskelin ruotsia kokeita varten ja klo 19.30-19.45 olin kahvilla
Termosten ja Jeremejevin Railin ja ”Topin” kanssa. Klo 20.05 Hannu H. vihelsi ulkona. Klo 20.10 lähdin

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


hänen kanssaan valtatietä pitkin Eurenille,
missä olimme klo 20.30. Siellä oli Sepe, Jari,
Veksi ja Kai. Pelasimme Flipperiä ja klo 21.15
lähdimme. Menimme kirkon kautta. Klo 21.35
olin kotona. Tulin ylös klo 21.45. Kävin
nukkumaan klo 23.20.

12. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Klo 7.05 lähdin
alas. Pysäkillä ei ollut Luostarisen tyttöjä eikä myöskään Sepeä. Hullu vei
meidät koululle klo 7.40. Iiro oli jäänyt linja-autoasemalla pois ja kävellyt
Paulan kanssa koululle ja oli myöhästynyt
rukouksesta. Ensin oli uspaa, sitten fyssaa ja
aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokkis ja sitten hissaa ja
2 t:n ruotsin koe. Klo 14.20 lähdin. Kävin
ostamassa New Musical Expressin [Ehkä tuo
10.12.1966 numero ] ja klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös klo 15.20. Klo 17.30-18.05
olin isän kassa jakamassa tavaraa Upolla. Klo on
nyt 19.16. Klo 19.50-20.05 olin syömässä.
Rajalan ”Mirjam” oli meillä jotain verhoja
ompelemassa. Klo 21.40-21.55 olin kahvilla. Kävin nukkumaan klo 23.15.

13. päivä (tiistai)
Heräsin klo 5.55. Klo 6 auk. radion ja klo
6.35 nousin, Alhaalla join kahvia klo 6.45-
7.00. Klo 7.05 lähdin alas. Pysäkillä ei
ollut Luostarisen tyttöjä. Hullu vei meidät
koululle klo 7.40. Ensin oli saksaa
kielistudiossa, sitten aineiden palautus
(Sain 6) ja sitten 2 t voimistelua. Klo
12.00-12.45 ruokkis ja sitten engl.
kokeiden palautus (Sain 7+) ja ”Unskin”
suulliset. Selvisin ilman kusetusta. Sitten
pilsaa. Pääs. klo 15.30. Kävin ostamassa
pari engl. pop-lehteä ja klo 15.50-16.10
tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös. Klo
16.30-16.50 olin alhaalla. Klo on nyt
17.43. Klo 17.45-18.00 olin kahvilla. Klo
19.45-19.55 olin syömässä ja klo 21.15-
21.35 alhaalla. Kävin nukkumaan klo
22.20.

14. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia klo 6.45-7.00 tänään isän syntymäpäivänä [s. 1922 ]. klo 7.05 lähdin alas. 
Vilissä ei tullut Luostarisen tyttöjä. Rotta vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli suomen tunnilla Sepen ja Iiron 
esitelmät, sitten piirustusta. Toisella tunnilla olimme näyttelyssä. Tulimme koululle klo 11.15. Sitten klo 11.45-
12.30 trigaa ja sitten ruotsia ja fyssaa. Pääs. klo 14.30. Menin Wetserlundin luo tapaamaan äidin (oli ostanut isälle 



banjon). Klo 15.05-15.25 tulimme Vilissä. Sinne tuli myös Luostarisen Eeva. Iiro oli jo
siellä. Tulin ylös klo 15.40. Vähän ennen klo 17 laitoin kirjeeseen 5 mk ja vein
postilaatikkoon. Lähetin sen YFU-stipendihakemuskaavakkeista sinne Hesaan. Klo
18.10-18.30 olin alhaalla. Klo 19.10 lähtivät
Termoset, äiti, isä, Anne ja kauppa-
apulaistemme (ei kaikki) perheet Hollolaan
Ailille kylään. Olin ylhäällä, koska
huomenna on trigonometrian koe. Klo on
nyt 20.49. Klo 21.10-21.35 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.10.

15. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla keitin kahvia ja
join. Tulin ylös klo 6.55. Lähdin alas klo
7.05. Luostarisen tyttöjä ei näkynyt. Rotta
vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
ruotsia, sitten 2 t:n trigan koe, sitten
ruokkis. Sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30. Menin
Westerlundille vaihtamaan äidin ostamaa nauhaa. Sinne
tuli myös Nikkasen Seppo. Sitten menimme
kirjakauppaan. Ostin kolme kirjaa joululahjoiksi. Sitten
kävimme vielä Askossa [Kuva n. 1968. Kaija Halme ]. Klo
15 menin linja-autoasemalle. Viljasessa oli myös Baskin
Jussi. Vesijärven
pysäkiltä tuli Tuija L.
ja seuraavalta Eeva.
Nastolasssa pysäkillä
juttelimme 5 min.
Tulin kotiin klo 15.30
ylös. Lähdin alas klo
15.45. Muuten
Termoset olivat jo
lähteneet. Klo 16.00-
16.15 kävin pyörällä postissa ja klo 16.35-16.50 Kuivamaidolla. Klo on nyt 17.12. Klo 18.15-18.40 olin alhaalla. 
Lähdin ulos. Baarin luona näin Sepen, Kain ja Arjan, Margitn ja mäen päällä Paula+Iiron ja Hannun. Menin 
Haloselle ja klo 19.30 jälk. lähdin Hannun ja J:n kanssa Eurenille. Sieltä tulimme baariin (Invaan), koska Euren oli 
suljettu. Klo 20.30 lähdin Jarin kanssa meille. Klo 21.35-21.50 saatoin Jarin takaisin. Tulin ylös ja klo 22.05 alas. 
Tulin ylös klo 23.20 [Televisiosta tuli Erwin Leiserin Hiroshima-dokumentti atomisodasta ja ihmisen vastuusta ] ja 
kävin nukkumaan.

16. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.15. Alhaalla keitin kahvia ja
join, tulin ylös klo 6.40. klo 6.50-6.55
olin alhaalla. Lähdin alas klo 7.05.
Luostarisen tyttöjä eikä Sepeä ole ollut
pitkään aikaan, sillä nyt on Upolta
alkanut lähteä Lehtimäki klo 7.15 Rotta
vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli

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


trigon. kokeiden palautus (Sain 10), sitten engl. ja suomea. Klo
11.00-11.45 ruokkis ja sitten ruotsin kokeiden palautus (Sain 5 ½)
ja sitten fyssaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.15. Tulin klo 14.40-15.05
Iiron ja Paulan kanssa Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10-15.20 olin
alhaalla. Sitten klo 16.10-16.25 Upolle tavaraa. Klo 17 kävin
nukkumaan. Klo 17.35 isä herätti ja pyysi minua lähtemään Upolle
tavaraa jakamaan. Vein myös
Leinolle (Kaitsu oli kotona) ja
Luostariselle. Siellä otti tavarat
vastaan rva L. Tulin kotiin klo
18.30. N. klo 19.15-19.30 olin
alhaalla. Klo 19.35 lähdin viemään
Upolle Ollikaiselle
talouskaljapullon. Sieltä kävelin
Halosen kohdalle, missä tapasin
Jarin. Kävelimme Jarin kanssa
Eurenille. Siellä oli Paula+Iiro,
Sepe jaVeksi. Hannu K. ja Arja M. tulivat pian. Klo 21.15 lähdimme. Kävelin Sepen kanssa kahdestaan Upolle, tulin 
kotiin klo 21.50. Klo 21.55-22.10 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.15.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Klo 7.05 lähdin alas.
Luostarisen tyttöjä ei ollut, mutta kyllä Sepe. Hullu vei meidät koululle klo 7.40. Ensin
oli voimistelutunnilla, ei voimistelua, koska joulujuhlien lavasteet olivat voim.salissa,
vaan Pulkkanen jutteli meille. Sitten historian tunnilla katselimme kuvia
kemian luokassa. Sitten Haapala [Kuva ] jutteli meille. Sitten aljan kokeiden
palautus (Sain 7-). Klo 12.15  pääs. Kävelin Kauppilan Heikin kanssa
[rautatie]asemalle. Kävin Keskolla, joka oli kiinni. Kävelin kaupungilla,
kunnes klo 13.25 menin linja-autoasemalle, josta lähti tällöin Kossila.
”Viiskulman” kohdalla tuli TUIJA kyytiin. Oli myös päässyt jo klo 12. Oli
ostamassa hattua, mutta ei ollut löytänyt, niin kuin en minäkään Keskolta.
Juttelimme kaikenlaista, tulin kotiin klo 13.50. Klo 14.55-15.30 olin isän
kanssa Upolla tavaraa jakamassa. Kun tulin pois, huomasin, että Termosen
Tepu perh. oli tullut. Olin saunalla laittamassa sen lämpiämään ja tulin ylös klo 16.05.
Klo on nyt 16.50. Klo 17.15 kävin saunalla. Laskeskelin sitten aljan laskuja, jotka oli
annettu joululoman aikana tehtäväksi. Klo 19.25-19.45 olin isän ja Teuvo-sedän kanssa
saunassa. Klo 20.05-20.15 olin syömässä. Klo 20.30 lähdin ulos. Kävelin Eurenille. Siellä ei ollut Luostarisen tyttöjä.
Silloin juuri Sepe, Hannu H. Ja Margit lähtivät Rajalaan. Baarissa oli Paula+Iiro, Lasila, Jari, Arja ja Hannu K. 
Lähdimme, mutta koska vastaamme tuli (ei Margit) Rajalassa käyneet, käännyimme. Takaisin (ei P+ eikä A+H). Klo
22 lähdimme. Klo 22.15-23.00 olimme Kallen baarissa. Tulin kotiin klo 23.25. Kävin nukkumaan klo 23.40

18. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.50. Klo 10.00-10.30 olin alhaalla kahvilla. Laskeskelin aljan laskuja ja n. klo 12.15 lähtivät äiti, isä, 
Teuvo-setä ( ja Anne?) Kuivannolle Savutien vaarin hautajaisiin. Klo 12.40 lähdin ulos. Kävin kävellen Invassa, 
Sitten klo 13 menin Haloselle. Siellä näin ikkunasta, että Luostarisen tytöt menivät kävellen kirkolta Upolle päin. 
Klo 13.20 tuli Sepe, joka sanoi tavanneensa tytöt. Klo 13.25-13.35 kävin Sepen kanssa Invassa. Klo 13.40 tulivat 
Hannu ja Jari ulos mankan kanssa. Klo 13.50 tulin meille Jarin kanssa. Sepe ja Hannu kävivät Anteroisella 
hakemassa Sepen paristo-pienoisnauhurin. Tulivat klo 14 juuri kun olin syönyt. Jari äänitti minulta ja n. klo 14.30 



tulivat hautajaisporukka (myös Jokelan Liisa ja Sauli kävivät). Klo 16.50
pojat lähtivät. Sepe muuten otti Nyky-Kalevala-juttuni. Klo 16.50-17.00
olin alhaalla. Klo on nut 17.09. Klo 18.05-18.25 olin alhaalla. Klo 18.35 tuli
Sepe meille. Oli ylhäällä n. 5 min. Sitten lähdimme kävellen kirkolle.
Tapasimme Halosen kohdalla Jarin, haimme sitten Hannun ja kirkolla
näimme Kain. Pian tuli Veksi. Haimme Lasilan Raimon ja menimme
”vuosisadan lumimyrskyssä” Eurenille. Klo 20.45 lähdimme Eurenilta.
Työnsimme yhden Mossen ojasta ja tulin kotiin klo 21.20. Join kahvia ja
tulin ylös klo 22. Klo on nyt 22.18 ja on pyryttänyt ja tuullut kauheasti jo
klo 13.30 lähtien. Klo 22.40 kävin nukkumaan.

19. päivä (maanantai)

Nousin klo 6.15. Heräsin jo klo 6. Klo 6.25-6.55 olin
alhaalla. Klo 7.05 lähdin alas. Pysäkillä vartuin Iiron ja
Masan kanssa Viliä turhaan. Klo 7.30-8.00 tulimme
Lehtarilla. Olimme koululla klo 8.15. Muut katselivat
filmiä ja klo 9.15 tulivat. Klo 9.30 pääs. Kävin Iiron kanssa
Keskolla ja klo 10.55-11.15 tulin Lehtarilla kirkolle. Klo
11.35 olin kotona. Tulin ylös klo 12.10. Klo 12.50 näin
kun Tuija tuli kaupasta. Klo 12.55 lähdin alas. Söin ja klo 13.10-14.55 nukuin. Klo 15.10-15.45 vein pyörää 
taluttaen Upolle tavaraa. Klo 16.45-16.55 olin alhaalla ja klo 17.00 lähdin pysäkille. Iiron kanssa menin koululle. 
Joulujuhlat olivat alkaneet klo 16. Klo 17.35 olimme koululla. Klo 17.55 muut tulivat luokkaan. Sain todistuksen, 
jonka k.a. oli 7.86. Klo 18.20-19.00 tulin Lehtarissa. Klo 20.10-20.20 olin syömässä. Klo 20.25-20.55 kävin kävellen 
kirkolla. Ei ollut kavereita. Klo 21.15 lähdin alas. Tulin ylös klo 22.35. Kävin nukkumaan klo 22.45.

20. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.50. Klo 10.00-10.20
olin alhaalla. Klo 11.40-12.20 olin
alhaalla ja klo 12.50-13.45 olin
Tepun kanssa Kuivamaidolla
tavaraa jakamassa. Tein sitten
sähöjunan ja leikin sillä ja
korjasin, olin valmis klo 16.50.
klo 16.50-17.05 olin alhaalla. Klo
18.10 lähdin alas. Join kahvia ja
tulin ylös klo 18.20. klo 19.15-



19.30 olin Corn Flakesillä. Klo 19.40 lähdin kävellen – 9 °C pakkasessa kirkolle. Tapasin mäen päällä Anttilan Ollin. 
Menin hänen kanssaan Eurenille, missä olivat Iiro+Paula, Arja ja Hannu K., Sepe, Jari, Kaitsu (”paroni”) ja Veksi. 
Iiro+P ja A. ja H. Lähtivät ja n. klo 20.20. Klo 20.55 me muut, menimme kirkon kautta ja klo 21.25 olin kotona. Klo 
22.55-23.05 olin alhaalla ja kävelin nukkumaan klo 23.40.

21. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 9.05. Alhaalla join kahvia ja Corn
Flakesia. Klo 9.30-11.10 olin ylhäällä. Anne ja
Matti menivät Tepun autolla parturiin jo klo
10.50. Minä menin pyörällä. Pois tullessa
juttelin Iiron kanssa. Tulin kotiin ylös klo
11.50. Klo 12 lähdin alas. Tulin ylös klo 12.15.
Klo 12.50 lähdin kävellen kirkolle. Tapasin
Iiron ja Arjan, sitten Paulan ja sitten Hannu
K:n. Menimme Liukolle tilaamaan
turkishatun ja he jäivät Eurenille. Tapasin sitten Jarin, joka oli
myös sinne menossa. Sitten klo 14 tapasin kirkolla Sepen ja ”paronin”. Olin heidän
kanssaaan Invassa klo 14.25 saakka. Kotiin tulin14.35. Salon Yrjö oli meillä käymässä. Klo
14.40-14.50 olin kahvilla. Klo 16.10-16.50 jaoin Tepun kanssa Upolle tavaraa. Klo 17.05-
18.50 Iiro oli täällä. Käänsimme yhden Collinin. Klo 19.10 lähdin ulos. Invassa tapasin
Halosen pojat, Paula+Iiron, Hannu K:n, Kain ja Veksin. Olimme sen jälkeen pihassa ja sen
jälkeen vielä baarissa. Klo 21.30 tulin kotiin. Klo 22.30-22.55 olin saunassa Tepun, isän ja
Matin kanssa. Klo on nyt 23.28 ja tulee mieleeni Tuija. Luostariset eivät kai ole kotona,
koska tyttöjä ei ole näkynyt. Kävin nukkumaan klo 23.30.

22. päivä (torstai)
[Joulukortti Kari- ja Pertti-serkulta. Mainoksen säilytin, en tilannut Music Maker -lehteä]
Nousin klo 9.35. Klo 9.40-10.10 olin alhaalla. Klo 11.30 lähdin Annen kanssa pysäkile. Klo
11.45-12.10 menimme kotkalaisella Lahteen. Menimme Paulukselle [Valokuva ].



Joimme kahvia ja vaihdoimme lahjapaketit. Sitten veimme Porkalle Kimmon lahjan (Lähdimme klo 13.15 sinne). 
Sitten hortoilimme kaupungilla. Ostelimme kaikkea. Näimme myös Nikkasen Sepon ja Sallisen Riston. Klo 15.05-
15.25 tulimme ”Vilissä”. Siinä tuli myös Sepe A., Pastori ja Veksi. Tulin kotiin ja klo 16.05-16.20 kävin postissa. Pois 
tullessa Mahkosella. Klo 16.55 tuli Iiro ja klo 17.20 Sepe tuli meille. Klo 18 Sepe lähti ja klo 19.05 Iiro. Klo 20.40 
lähdin ulos. Menin pyörällä kirkon kautta Eurenille. Siellä oli Halosen pojat, Arja, Lantan Marjatta, Veksi, Margit, 
Seija R., Sepe ym. Klo 21.15 lähdimme. Menin pyörällä valtatien kautta Paronia rungolla vieden, kotiin tulin klo 
21.35. Kävin nukkumaan klo 23.35.

23. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.15. Alhaalla join
kahvia ja klo 10.15. maissa tulin
ylös. Klo 11.15 lähdin Tepun
kanssa tavaraa jakamaan.
Jaoimme koko päivän tavaraa klo
16.10 saakka. Kävimme myös Iiron
kanssa Liukolla, mutta se oli kiinni.
Muuten Alhasen Keijo oli päivällä täällä Röntysen Albertin (papan)
kanssa. Nukuin ja klo 17.30-18.00 olimme taas jakamassa. Iiro oli jo
tullut meille. Luimme ruotsia ja klo 19 hän lähti. Klo on nyt 19.15.
Klo 20 lähdin kävellen valtatietä. Eurenilla ei ollut ketään, kävelin
kirkolle päin. Vastaan tuli pian Marjatta L., Paula+Iiro, Paroni, Hanky
Panky (Hannu H.), Arja, Hannu K., Jari ja Veksi. Menimme Eurenille ja
klo 21.15 lähdin. Tulin kotiin klo 21.35. Tulin ylös klo 22.35 ja kävin
nukkumaan klo 23.55.

 Alhaset Rautalammin Luntarannassa, vas. 
Keijo, Kari-Matti, Aili, Seija ja Jaakko.

 

Oikealla Nastolassa Albert Röntynen, Elina 
Röntynen ja Anne, 1969?

https://www.hematology.fi/fi/user/kimmoporkka


24. päivä (lauantai, jouluaatto)
Nousin klo 8.50 kun isä herätti. Alhaalla join kahvia ja klo
9.15-10.25 jaoin Tepun kanssa tavaraa. Klo 10.40-11.25
kävimme lumipyryssä Lahdessa meijeriosuuskunnalla. Klo
11.45-12.15 veimme Kuivamaidolle tavaraa. Klo 12.40-
13.35 veimme taas tavaraa ja sitten minä olin ylhäällä ja
alhaalla vuorotellen ja klo 14.45 kävin laittamassa saunan
lämpiämään. Klo 15.30 kävin kovassa tuulessa ja hirveässä
lumituiskussa Halosen kohdalla. Juttelin poikien kanssa ja
tulin pian kotiin. Tein myös lumitöitä parikymmentä minuuttia. Klo on nyt 16.52. Klo 18.00-
18.25 olin saunassa, klo on nyt 18.43. Klo 19.00-19.15 olin syömässä. Klo 19.30 tuli ”Reiska”
[Viitanen, kuvassa vas. Reino, isä, oik. Paavo Nurmi ] pukkina. Klo 20 vihelsi Halosen pojat,
Iiro ja Lantan Marjatta ulkona. Olimme kirkolla. Iiro haki sitten
Paulan, Hannun ja pari muuta kaveria (yks’ tyttö ja poika, en
tuntenut). Klo 22.30 tulin kotiin. Klo on nyt 23.25 ja käyn
nukkumaan.

25. päivä (sunnuntai, I joulupäivä)
Nousin klo 10.05. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 10.40. Klo 12
maissa tulivat Jokelat ja klo 13.30 maissa Alhaset + mamma ja
pappa. Klo 14.45 lähtivät Jokelat (ei Matti) ja klo 15.45 Alhaset
ynnä mamma ja pappa. Pelasin sitten Tepun kanssa Masan
jääkiekkopeliä. Klo on nyt 17.07. Muuten en ole nähnyt Tuijaa
sitten viime sunnuntain enkä ole jutellut sitten toissa lauantain.
Luostariset kyllä ovat olleet joulun kotona. Sepe muuten narahti tupakasta aaton aattona. Tuija muuten kertoi 
itsenäisyyspäivänä minulle joutuvansa aivo?leikkaukseen joululoman aikana. Kääntelin ruotsista Collinia ja klo 
18.30 tuli kaupan pihaan huuteleen Halosen velj., Paula+Iiro, Sepe, Seija Rämö, Riitta Hilden, eilisiltainen kundi 
Juke, Lasila, Marjatta. Sepe osti itsensä ja muiden rahoilla tupakkaa, jota minä myin. Klo 18.40 lähdin heidän 
kanssaan ulos. Paula+Iiro lähtivät valtatietä pitkin itään. Muut kirkolle. Olimme mm. Mäkisen rakennuksella. Klo 
20.05 lähdin eräiden muiden kanssa kotiin päin. Olin kotona klo 20.25. Silloin oli tullut kylään myös Savutien Eino 
ja Olavi Gunilla Bergin kanssa. Klo 20.43 he lähtivät. Illalla pelasin korttia isän, Tepun ja Mattien kanssa ja myös 
jääkiekkopeliä. Klo 23.50 kävin nukkumaan. Jokelan Matti nukkui huoneessani.

26. päivä (maanantai, II joulupäivä eli Tapaninpäivä)
Nousin klo 10.05. Alhaalla olin klo 10.20-10.35 kahvilla. Klo on nyt 10.40. Klo 10.45-11.00 olin taas kahvilla. 
Kuuntelin mankkaa ja myös käänsin (yhden) Collinin kappaleen. Klo 13.45 lähdin pyörällä kirkolle. Ei ollut 
kavereita. Sitten menin Haloselle. Olin 10 min poikien kanssa ja klo 14.15 lähdin Jarin kanssa meille, Hannu meni 
Hannu K:n ja Paronin kanssa kirkolle. Äänittelimme ja klo 16 maissa tulivat Termosen Pentti perh. Klo 19 Jari lähti. 
Alhaalla joimme kahvit ja illalla pelasimme jääkiekkopeliä huoneessani klo 02.30 saakka, jolloin kävin nukkumaan.
Matti J., Kara ja Pera huoneessani.

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.10. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös n. klo 10.45. Kääntelin Collinia, muuten mamma oli tullut meille
aamulla. Klo 12.40-12.50 kävin Karin kanssa asemalla katsomassa junien aikatauluja [Kuva alla ]. Sitten söimme ja 
klo 14 molemmat Termosen perh. lähtivät. Klo on nyt 14.46. Klo 15 aloin lukea yhtä kirjaa. Kävin välillä kahvillakin.
Mamma oli vielä meillä. Klo 18.25 lähdin kävellen karvahattu yllä ulos. Tapasin Sepon, jolla oli treffit Seija Rämön 
kanssa klo 18.30. Pian Seija tulikin ja kävelimme kirkolle päin. Halosen kohdalla menin Haloselle. Hain pojat ulos. 
Kävin vääntämässä Halosen TV-antennin .Siellä oli myös Veksi ja Jokke. Menin poikien (H ja J) kanssa Invaan. 

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/teollisuuskaupunki/lahti-elintarviketeollisuuskeskuksena/


Siellä oli Seija, Sepe, Iiro+Paula, Hannu
K, paroni, Marjatta. Lähdin pian Lasilan
ja Halosen poikien kanssa hakemaan
Veksiä mankan kanssa, Klo 19 tulivat
museon tiellä vastaamme mm.
Luostarisen tytöt. Menimme Nykäsen
kohdalle ja sieltä n. klo 19.15 Mäkisen
lämpimään rakennukseen (myös Arja
M.) koko iso lössi. Kuuntelimme Veksin
mankkaa ja Tuija käski minut istumaan
viereensä ikkunalaudalle. Hän mm.
kertoi, että hän perjantaina menee
sairaalaan ja on sen jälk. 4-5 päivää
sisällä, eikä voi tulla ulos. Klo 21.15 lössi
hajaantui ja lähdimme. Kävelin siinä
porukassa missä Tuijakin. Minä ”Peter”
toverieni keskuudessa. ”Hanky Panky”
(Hannu Halonen) [antoi nimen? ].
Koulussa minä olen Roope [saituuteni vuoksi ]. Kävelin lopun 200 m Tuijan ja Eeva-Liisan kanssa.
Klo 21.55 tulin kotiin. Kävin nukkumaan klo 22.40.

28. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.50. Klo 10.05-10.20 olin alhaalla. Klo on nyt 10.56. Klo on nyt 11.02 kun tuli
mieleen, että Tuija, ikkunalaudalla istuessamme, kertoi, että hän tänään lähtee n. klo 9
Lahteen viemään jollekin pojalle tämän tavaroita. Hän kertoi, että se on loppu heidän
väliltään. Vielä kesällä hän oli kirjoitellut. Häntä keljuttaa lähteä. Klo 11.05 Hannu
Halonen tuli meille mankan kanssa. Ensin käänsimme 2 kpl Collinista ylioppilaskirj.
puolelta. Klo 13 aloimme äänittää kaikenlaista. Klo 15 tuli Sepe meille. Klo 15.30 Iiro kävi
täällä ja pian hän ja Sepe lähtivät. Klo 16.50 Hannu lähti. Kuuntelin radiota ja klo 18.15-
18.28 olin kahvilla. Klo 19.05 äiti ja isä lähtivät Lusteelle, Matit ja Anne jäivät kotiin kun
klo 19.10 lähdin kävellen kirkolle. Tapasin Halosen pojat ja Veksin. Menimme Invan
eteen. Sillä oli Iiro+Paula, Kaitsu ym. Menimme pian (klo 19.30) Mäkisen rakennukselle. Siellä oli Luostarisen tytöt,
Arja, Seija+Sepe ja kai myös muita [Sisään pääsimme rakennuksen takaa ]. Olin enimmäkseen Eeva-Liisan kanssa. 
En tietysti mitenkään karttanut Tuijaa (mutta sattuneesta syystä). Klo 21 lähdimme. Kävelin Tuijan, Eeva-Liisan, 
Kain ja Ollin (oli pyörällä) kanssa. Sitten tuli B&K:n tienhaarassa Hannu K. ja joku kundi. Kaitsu ja Olli jatkoivat 
eteenpäin. Juttelimme noin 10 min ja sitten kävelimme kolmestaan. Klo 21.35 erosimme. Olin hetkeä myöh. 
kotona. Klo on nyt 21.55. Kävin nukkumaan klo 23.05.

29. päivä (torstai)
Nousin klo 7.30. Klo 7.45-9.35 olin lumitöissä. Klo on nyt 10.04. Klo 10.10
lähdin Haloselle. Tein Hannun [kanssa ] 2 kappeletta Collinista ja klo 12.15
lähdin kotiin. Klo 13 lähdin hiihtäen (ens. kertaa tänä talvena) VPK:n talolle.
Sinne tuli myös Hanky Panky, hiihdimme ”Elementille” saakka ja kiertelimme,
mutta ei löytynyt hyvää latua. Klo 14.10 tulin kotiin. Hannu jäi jutteleman
Sepen kanssa. Minä söin ja tulin ylös klo 14.25. Klo 14.40 lähdin viemään
Upolle kahteen paikkaan tavaraa pyörällä. Sieltä menin suoraan Haloselle.
Siellä oli myös Lasila, Leino ja tänään sain tietää, että Sepon sukunimi ei ole
Anteroinen, vaan Oksanen [Lihavointi 11.3.2020 ]. Siellä Halosella lainasin

https://www.youtube.com/watch?v=bsgKZb9jQ1s


Hannulle ja Jarille 40 mk [72 € v. 2020 ]. Pojat lupasivat maksaa sen tak. ennen syyskuun 1. päivää 1967 60 mk:na 
[Tyypillistä Roopea ]. Klo 15.40 tulin kotiin. Klo on nyt 18.40. Klo 19.30 lähdin kävellen ulos. Kirkolla tapasin lössin. 
Luostarisen tytöt olivat muuten saaneet Raililta (Do you remember) joulukortin Ruotsista. Näin sen kun olimme 
menneet Mäkisen rakennukselle. Siellä koetin olla Tuijan seurassa, mutta nykyään myös olen hyvissä väleissä 
Eeva-Liisan kanssa. Klo 21.35 mennessä oli lössi pienentynyt, käsittäen Tuijan, Eeva-Liisan, Sepen, Veksin ja minun.
Siellä kun Sepe ja Veksi kähnäsivät leikillään ja kun Sepe oli seinää vasten työnsin melko kovaa Veksin häntä päin. 
Sepe meni tahallaan aivan veltoksi. Kannoin hänet (Tiesin kyllä ettei häntä sattunut) Veksin kanssa levyjen päälle. 
Siihen tulivat myös tytöt. Tuija luuli, että Sepeä oli sattunut ja kun annoin luunapin Sepen vatsaaa, Tuija sanoi 
vihaisesti: ”Älä!” Loukkaannuin kyllä vähän, mutta kohta tajusin, että Tuija teki aivan oikein, olisihan voinut olla 
tositilanne. Ulkona lepyin. Menimme hautausmaan poikki (Veksi meni kotiin). Klo 22.15 tulimme nelistään Upolle. 
Sepe muuten lähtee huomenna Hesaan uutta vuotta viettämään. Sepe meni siään klo 22.30. Muuten kun olin 
meinannut lähteä kotiin, Eeva-Liisa sanoi, älä vielä, sillä olin sopinut tyttöjen kanssa, kun Sepe ei ollut paikalla, 
että tulisin kellariin heidän kanssaan, koska Sepe sanoi, että hänellä on siellä viiniä. Tuija sanoi, että hän on huikan
tarpeessa. Kun olimme menossa kellariin, Tuija näki siellä liikettä. Menimme ulos. Koneenhoitajan ( C ) rapussa 
näimme hänet rvansa kanssa. Menimme sitten B-rapun kohdalta kellariin, missä jokaisella perh. on oma ”vintti”. 
Menimme siihen komeroon, jossa oli Anteroisen + kahden muun. Emme nähneet mitään pulloa. Siellä 
ollessamme tuli joku kellariin. Noin minuutin kuluttua lähdimme pois. Koneenhoitaja säntäsi peräämme ja alkoi 
huutaa tytöille ulko-ovella ja uhkasi kertoa latarille [talonmies? ], mutta Eeva-Liisa lupasi, etteivät he toisten mene
sinne. Juttelimme vielä kauan aikaa ja sain tietää, että Luostariset olivat ennen tänne muuttamista asuneet 
Lahdessa Saimaankadulla Paateria vastapäätä ym. Kun klo 22.45 lähdimme koteihimme, Tuija pyysi minua 
käymään heillä kun hän on sairaana kotona. Lupasin käydä joskus. Tuo taisi merkitä jotakin, toivottavasti. Tulin 
kotona ylös ja kävin nukkumaan klo 23.25. Muuten kun klo on nyt 23.22, Tuija kertoi olevansa hermostunut, mikä 
onkin luonnollista.

30. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.10. Alhaalla söin
aamuruokaa ja tulin ylös klo 9.35. Luin
ruotsia ja klo 11.30 lähdin linja-
autopysäkille. Klo 11.40-12.00 menin
kotkalaisella Lahteen. Kirjakaupassa
vaihdoin 2 joululahjakirjaa, joita oli
tullut 2 kpl engl. ja ruotsin kielen
sanakirjoihin (4 kpl). Jouduin
maksamaan väliä vielä n. 4 mk. Klo
12.20-12.45 tulin Kossilassa. Luin
ruotsia ja klo 14.05-14.20 olin
syömässä. Klo 16.05-16.20 olin
lumitöissä ja klo 16.25-16.55 jaoin isän
kanssa Upolle tavaraa ja klo 17 tulin
kotiin. Klo 18.15-18.35 olin alhaalla. Klo
on nyt 23.00, tulin 5 min sitten ulkoa.
Kerron nyt tämän illan tapahtumat. Klo
20.10 lähdin ulos. Museon tiellä tapasin Iiron ja Paulan sekä Joken ja Veksin.
Veksi haki mankan ja sillä aikaa Iiro+Paula hakivat pattereita Mahkoselta. Klo 20.30 menimme Mäkisen 
rakennukselle [Google-kuva alla kesäk. 2009, ravintola siinä edelleen, ensimmäinen oli nimeltään Kukkanen ]. 
Siellä oli Eeva-Liisa, Arja, Seija, Sepe, Halosen pojat, Kaitsu ja Lasila. Sepe lähteekin vasta huomenna Hesaan. Veksi
muuten myös. Välillä kävi Niemen Harri pelottelemassa, mutta lähti sitten heti pois. Klo 22.15 kun lähdimme 
meitä oli enää Eeva-Liisa, Arja, Halosen pojat, Jokke ja Veksi sekä minä. Matkalla menivät kaikki kotiinsa. 



Loppumatkalla Kaitsu yritti työntää Eeva-Liisaa hankeen,
joten minun oli koko ajan pidettävä häntä. Leikkiähän
tietysti. En muistanut tai kyllä muistin, mutta en viitsinyt
Kaitsun läsnäollessa sanoa terveisiä Tuijalle. Veksi, Jokke,
Arja ja Iiro kyllä sanoivat. Niin, Iiro oli tullut uudestaan
vietyään Paulan kotiin. Näimme hänet kunnnatalon
pihassa. Paula kysyi rakennuksella Tuijaa ja ihmeekseeni
hän ei tiennyt, että Tuija oli ollut tänään sairaalassa. Eeva-
Liisa kertoi, että Tuijalta OLIKIN leikattu JALKAPOHJISTA
jotakin, eikä hän pääse kävelemään [Olin siis kuullut ’jaloista’ väärin, ’aivoista’ ]. Eeva-Liisa sanoi Paulalle, että 
tulkaa katsomaan Tuijaa. Toivottavasti Tuija ei loukkaannu tai toivottavasti Eeva-Liisa osaa käyttäytyä hienosti 
sanoessaan keneltä tuli terveisiä. Olen tässä eilisestä lähtien miettinyt kun aion maanantaina mennä Tuijaa 
katsomaan siitä huolimatta, että rva L. on siellä. Viedäkö kukkia (tai yksi) Tuijalle. WHAT TO DO? Toivon, että 
Jumala antaa tähän vastauksen. Kävin nukkumaan klo 23.20.

31. päivä (lauantai, vuoden viimeinen päivä)
Klo 9.10 nousin. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 9.30. Klo on nyt 11.55. Tein aljan läksyjä ja
klo 14.40-15.10 vein Upolle tavaraa ja klo
15.25-16.00 jaoin isän kanssa Upolla ja klo
16.15-16.30 vein taas sinne. Klo 18.15-18.55
olin alhaalla ja klo 19.10-19.40 saunassa. Klo
20.00-20.15 syömässä. Klo 20.30 lähdin ulos.
Menin ensin Leinon kautta, mutta siellä ei ollut
ketään, vaikka Kaitsu oli luvannut olla klo 22
saakka. Klo 20.50 saavuin baariin. Siellä oli
Eeva-Liisa, Arja ja Hannu H. Klo 21 lähdimme.
Pihassa Hannu ja Arja antoivat toisilleen pusuja
(olivat pienessä). Sitten olimme vähän aikaa
Mäkisellä. Siellä oli Iiro+Paula. Kävelimme
nelistään Upolle, missä olimme klo 21.45. Menimme aina Luostarisen ovelle
saakka. Siellä sanoinkin Tuijalle terveisiä Eeva-Liisan kautta. Eeva-Liisa ei tulisi
enää ulos. Matkalla tapasimme Lahdesta tulleet Marjatan ja Margitin. Arja meni
matkalla kotiin. Sitten aloin juosta Hannun perässä, koska Eeva-L. oli sanonut,
ettei H:a saa päästää kotiin. Klo 22.10 menin hänen kanssaan sisään. A. tarjosi minulle äitinsä nähden maitoa ja 
leipää. Jari oli muuten Uudessakylässä. Klo 22.20 lähdimme. Menimme rakennukselle. Siellä oli myös Hannu K, 
Kaitsu ja Olli ym. Klo 23 lähdimme ulos poikien kanssa, koska Junton [? ] poika ja Veka olivat ottaneet Kaitsulta 
tupakoita. Kävelimme poikien kanssa ja välillä juoksimme heidän perässään. Hanky Panky töni Vekaa 
lumihankeen. Menimme takaisin rakennukselle ja klo 23.30 tuli kova lössi mukana myös mm. Junton iso, n. 19-
vuotias veljeksistä + pari tuntematonta. Hän häikäisi Hannua taskulampulla silmiin ja sitten löi huulen verille. Pian
he lähtivät. Klo 23.45 lähdin Hannun kanssa ulso. Kävelimme vähän aikaa ja Tammelinin kohdalla vaihtui vuosi. 
Olimme sitten vielä kunnantalon pihassa ja klo 00.30 lähdimme. Klo 00.45 tulin kotiin vuoden

1967
puolella. Nurmet lähtivät juuri meiltä. Kävin nukkumaan klo 1.25.
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