
Päiväkirja 1967 osa 1
1.1.-28.2.

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

Tammikuu

4. tammikuuta – Englantilainen Donald Campbell sai surmansa yrittäessään rikkoa moottoriveneiden 
nopeusennätystä Conistonin järvellä.

•10. tammikuuta   – Alankomaiden prinsessa Margriet ja porvarillista syntyperää oleva Pieter van Vollenhoven vihittiin 
avioliitton.
•13. tammikuuta   – Étienne Eyademan johtama sotilasvallankaappaus Togossa.
•15. tammikuuta   – Louis Leakey ilmoitti löytäneensä ihmisen esi-isän fossiileja Keniasta, hän antoi lajille nimen 
Kenyapithecus africanus.
•16. tammikuuta   – Italia asettui tukemaan Ison-Britannian hyväksymistä Euroopan talousyhteisön jäseneksi.
•16. tammikuuta – Tuusulan moottoritien (Tuusulanväylän) Helsingin kaupungin alueella oleva osuus avattiin 
liikenteelle.
•20. tammikuuta   – Rauno Aaltonen voitti Monte Carlo -rallin Mini Cooper S -autolla. Tämä oli Suomen kolmas 
perättäinen voitto Monte Carlo -rallissa.
•20. tammikuuta – Suomen Kotien Radio- ja Televisioliitto perustettiin Helsingissä
•23. tammikuuta   – Münchenissä aloitettiin oikeudenkäynti natsisotarikollista Wilhelm Harsteria vastaan. Hän oli 
syytettynä 82 856 murhasta, mukaan lukien Anne Frankin murha.
•24. tammikuuta   – Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Harold Wilson tapasi Ranskan presidentin Charles de 
Gaullen Pariisissa. Wilson tunnusteli Ison-Britannian mahdollisuuksia liittyä Euroopan talousjärjestöön EEC:hen, 
mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi.
•25. tammikuuta   – Raja-Joosepin rajanylityspaikka avattiin.
•26. tammikuuta   – Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti päätti kansallistaa 90 % terästeollisuudestaan.
•26. tammikuuta – Helsingin raastuvanoikeudessa alkoi oikeudenkäynti kirjailija Arvo Saloa vastaan. Kapteeni Artturi 

Vuorimaa syytti Saloa tekijänoikeuslain rikkomisesta, koska Salo oli lainannut kirjoittamaansa Lapualaisoopperaan 
useita otteita Vuorimaan kirjasta Kolme kuukautta Kosolassa.
•27. tammikuuta   – Tulipalo surmasi kolme Apollo 1 -astronauttia.
•27. tammikuuta – Yhdysvallat  Neuvostoliitto ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat Outer Space Treatyn, joka 
kieltää avaruuden käytön sotilaallisiin tarkoituksiin.
•31. tammikuuta   – Länsi-Saksa ja Romania solmivat diplomaattisuhteet.

1. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11.10. Alhaalla join tulin ylös klo 11.30. Laskin aljan laskuja ja klo 13 Hannu H. Tuli meille. Hänellä oli 
hammas kipeä, se liikkui hiukan. Teimme ruotsia ja n. klo 15.30-16.20 pelasimme jääkiekkopeliä. Klo 16.25 
lähdimme ulos. Menimme Haloselle. Klo 17.10 lähdimme sieltä. Olimme vähän aikaa rakennuksella Margitin, 
Leinon, Joken ja Tuula Laitisen kanssa. Klo 17.25-17.40 kävelin Margitin kanssa kotiin. Kotona pelasin Annen 
kanssa korttia klo 19.05 saakka. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Muuten Matti Jokela lähti iltapäivällä kotiin. Klo on 
nyt 19.12. Klo 19.20 lähdin ulos. Tein pihassa lumitöitä ja klo 19.30 lähdin kävellen kirkolle. Baarissa oli Eeva-Liisa 
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ym. Menimme pian (ei heti) rakennukselle. Siellä Eeva-Liisa istui vieressäni. Hän kyseli tulenko katsomaan Tuijaa. 
Sanoin tulevani ja yrittäväni Hanky Pankyä mukaan. N. klo 20.40 lähdimme ulos. Kävelimme hiljakseen ja välillä 
seisoimme. Olin (B&K):n tienhaarassa Halosen poikien, Joken ja Kaitsun kanssa n. 15 min ja klo 21.30 tulivat Eeva-
Liisa ja Arja paikalle (olivat saattaneet Tammelinin Tarjan). Kävelimme sitten (ei Kaitsu) kirkolle päin, matkalla 
Jokke ja Hannu lähtivät kotiin. Menin Jarin kanssa ja tyttöjen kanssa rakennukselle. Siellä istuimme ja (tyttöjen 
kengät kuivuivat patterilla) juttelimme. Klo 23.15 lähdimme. Jari ja Arja menivät koteihinsa. Menin Upon kautta 
Eeva-Liisan kanssa ja lupasin tulla käymään huomenna vaikka yksinkin. Klo 23.30 tulin kotiin. Join kahvia ja tulin 
ylös klo 23.50. Klo on nyt 23.57. Kävin nukkumaan klo 00.05.

2. päivä (maanantai)
Nousin klo 9.40. Alhaalla olin klo 9.45-10.00.
Klo 10.05 lähdin Haloselle Collinit mukana.
Siellä pojat vielä nukkuivat. Klo 10.30-12.20
teimme alhaalla Collinia. Sitten olin Hannun
kanssa n. 1 ½ ylhäällä ja suostuttelin Hannua
lähtemään kanssani Luostariselle. Klo 13.10
syötyämme piparkakkuja ja juotuamme simaa
lähdimme meidä kautta Luostariselle. Matkalla
juttelimme Iiron kanssa. Klo 13.30 olimme L:lla.
Siellä oli myös Mahkosen Arja ja M:n Paula.
Joimme kahvia (ei Hannu). Rva L. Oli muuten
Lahdessa (onneksi). Hannu ei ollut ihan tuntia.
Tuija muuten istui sohvalla. Pian tuli myös
Hessu (L:n noin 9-vuotias poika kaupasta). Sen
jälkeen kun Arja ja Paula (klo 15.05) olivat
lähteneet pelasin ping-pongia Hessun ja Eeva-
Liisan kanssa. Klo 15.25 lähdin. Kotona tulin
ylös klo 15.35. Laskin aljan laskuja ja klo 19.05-
19.20 olin kahvilla. Klo 19.30 lähdin ulos .
Baarissa oli Eeva-Liisa, Hanky Panky ym. Klo 21
menivät Eeva, Arja ja Tuija rakennukselle. Klo
21.15 menin sinne Hannun kanssa. Siellä oli myös Iiro+Paula ja Veksi ja Jokke. Klo 21.40 lähdimme kävellen, 
Hanky Panky jo aik. ja Tarja. Kävelin Eeva-Liisan ja Arjan kanssa Upolle. Klo 22 tulin kotiin. Klo on nyt 22.52 ja Tuija
sanoi päivällä, että huomenna hän mahdollisesti kävelee huomenna päivällä ulkona ja Eeva-Liisa sanoi tässä 
eräänä päivänä, ettei hän pidä Baskin Jussista. Hän (E-L) oli saanut J:sta tarpeekseen rippikoululeirillä Villähteellä. 
Muuten L. ovat asuneet myös kauan sitten Kuopiossa. Klo 23.15 kävin nukkumaan.

3. päivä (tiistai)Nousin klo 8.55. Alhaalla olin klo 9.00-9.35. Tein laskuja ja ruotsia. Klo 11.10 tuli Hannu H. 
mankan kanssa. Käänsimme ruotsia ja klo 13.15 aloimme pelata mankan kanssa. Klo 14.00-16.00 Hannu nukkui 
melkein koko ajan. Klo 17.30 lähdin ulos Hannun kanssa, koska minun täytyi lähteä viemään yhtä tilausta Upolle. 
Klo 17.50 tulin kotiin. Klo 19.00-19.30 tiskasin, koska olin luvannut tiskata kerran joululoman aikana. Sitten söin ja 
klo 20 lähdin alas. Baarissa oli kavereita. Pian sinne tuli Eeva-Liisa ja Arja. Eeva-Liisa antoi minulle pienen kirjeen. 



Siinä oli kortti ja uuden vuoden toivotukset minulle Raililta. Myös muut olivat
saaneet. Olivat tietysti tulleet Luostariselle isossa kirjekuoressa. Klo 20.20
lähdin tyttöjen ja Veksin kanssa rakennukselle. Siellä lupasin lähteä tyttöjen ja
Tuijan kanssa ”Miestä ja naista” katsomaan kun Tuija tulee terveeksi. Klo 21
lähdimme ulos ja käveleen Upolle päin. Risteyksessä Hannu ja Lasilan Raimo
lähtivät viemään minua alaspäin. Puolessa välissä he lähtivät. Menin kotiin klo
21.25 ja pihassa aloin tehdä lumitöitä. Tulin ylös klo 21.55. Kävin nukkumaan
klo 23.50.

4. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.30. Klo 9 lähdin Haloselle. Herätin pojat lumen kanssa ja siten
aloimme pelata mankkojen kanssa. Klo 13.05 rva Halonen huusi minulle
alhaalta, että äiti oli soittanut heille ja sanonut, että minua odotti vieras.
Lähdin heti kotiin ja siellä oli Seppo Nikkanen. Klo 14.45 olimme alhaalla
teellä & kahvilla. Klo 15.30 lähdimme Mahkoselle. Siellä oli Arja, klo 16 tuli
Iiro. Klo 17 lähdimme meille. Klo 19.00-19.10 saatoin Sepen linja-autolle. Tein
lumitöitä ja klo 19.35 tulin sisään. Klo 20 lähdin ulos kävellen. Kirkolla oli Arja,
Tarja, Seija+Sepe (tulleet Hesasta), Hannu ym., mutta ei L:n tyttöjä. Klo 21.40
tulin kotiin. Tein lumitöitä ja tulin sisään klo 21.55. Klo 23.40 kävin
nukkumaan.

5. päivä (torstai)
[Volmari Iso-Hollo ]
Nousin klo 9. Alhaalla join kahvia ym. Klo 9.30 tulin ylös. Klo 10.45 lähdin
lumitöihin. Klo 11.20-12.00 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa. Tein lumitöitä ja
klo 12.25-12.40 vein Kuivamaidolle tavaraa. Tein lumitöitä ja klo 13.35 tulin
sisään ylös. Lueskelin ja tein välillä töitä kaupassa. Klo 19.10-19.25 vein
Paukulle tavaraa. Klo 19.30 lähdin ulos. Kirkolla oli muut, mutta ei L:n tyttöjä,
niinpä lähdin eräiden muiden kanssa kotiin. Tulin kotiin klo 21.20. Tulin ylös
klo 22. Klo 22.10-22.30 olin saunassa. Klo 22.40-22.50 syömässä. Kävin
nukkumaan klo 23.30.

6. päivä (perjantai, loppiainen, Ikun syntymäpäivä)
Eilen oli muuten Anttilan Ollin synt.päivä. Nousin klo
11.25 (heräsin 11.20). Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 12. Siivosin komeron, laatikoita ym. klo 13.45
saakka ja annoin parikymmentä kirjaa Matille: klo
15.20 lähdimme Pauluksella. Sitä ennen olin sopinut
tapaamisesta Lahdessa Iiron+Paulan ja Arjan kanssa.
Klo 18.00 he tulivat Lehtarilla Vesijärven pysäkille
Kovasen pojan+ jonkun tytön kanssa. Menimme
Kareen [Hämeenkatu 16 ] ”Miestä ja naista”

https://www.youtube.com/watch?v=-YGMyM5tBxs
https://fi.wikipedia.org/wiki/Volmari_Iso-Hollo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mies_ja_nainen_(elokuva)


katsomaan. Kuvan alussa kysyin Arjalta miksi L:n tytöt eivät
tulleet. Arja sanoi, että Tuija oli kyllä kävellyt tänään ulkona,
mutta hänen jalkansa olivat vielä kipeät. Eeva-Liisa oli Kuopiossa. Klo 20.25
kuva loppui. Klo 20.35-20.55 tulimme Vilissä parantolan pysäkille. Menimme
kirkolla rakennukselle. Siellä oli Seija+Sepe, Riitta, Hannu K. ym. Klo 21.35
lähdin kotiin. Tulin ylös klo 22.20 katsottuani TV:tä. Kävin nukkumaan klo 23.

7. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.30. Alhaalla join kahvia ym. Klo 7.55 tulin ylös. Klo 8.35-8.45 vein Vilkalle tavaraa. Klo 9 soitin 
Mahkoselle. Arja heräsi, kerroin hänelle, että tuon 15 min päästä Iirolle Collinit ja laskuja. Klo 9.15-9.40 vein 
Upolle tavaraa, myös samaan rappuun kuin missä L:n asunto on.
L:n ikkunassa oli joku (keittiössä). Mahkosella käydessä Iirokin oli
jo herännyt. Klo on nyt 9.45. Klo 10.15-10.40 menin kotkalaisessa
Lahteeen ja klo 11.00-12.50 Savonlinjassa Hesaan. Kävelin Liisa-
tädille [Kartta: Kristianinkatu 15 A 14 ]. Siellä oli vain Sauli-sedän
sisko. Lueskelin ja klo 14.20 lähdin Annankadulle [29 A 13 4 ½
krs]. Klo 14.45 olin YFU:n toimiston edessä. Sinne tuli myös 7
muuta stipendin hakijaa. Kirj. aineen Suomen ulkopolitiikasta ja
kouluoloista. Klo 16.10 lähdin. Klo 16.45 olin Jokelassa. Klo 17 tuli
Liisa-täti ja pian Sauli-setä. Söimme ja klo 18.10 lähdin kävellen Sauli-
sedän kanssa linja-autoasemalle. Klo 18.30-20.20 tulin Sukulassa
Lahteen ja klo 20.30-20.55 Viljasessa kotiin. Meillä oli Moijaset ja
Kaikkoset kylässä. Klo 21.05 lähdin ulos. Klo 21.15 tulin rakennukselle.
Siellä oli TUIJA, Arja, Seija, Riitta, Kai, Sepe, Halosen pojat ja Veksi.
Pian Tuija pyysi minut kanssaan eri huoneeseen. Poltimme tupakkaa.
Pian sinne tuli Arja. Sieltä menimme pian (klo 22) toiseen
huoneeseen. Siellä oli enää Veksi ja Halosen pojat. He olivat lähdössä.
Saimme suostuteltua heidät jäämään. Siirryimme tak. lämpimään huoneeseen.
Siellä kuuntelimme Veksin mankkaa ja juttelimme maaten muovilevyjen päällä ( ja
istuen). Välillä kävin Tuijan kanssa ulkona. Pois tullessa kysyin haluaisiko hän lähteä
kuviin kanssani (eli tekikö mieli mennä katsomaan Miestä ja naista). Itsellä ei ollut
rahaa. T. naurahti ja sanoi, että: ”Eeei.” Tietysti luulin, että hän lähtisi. Loukkaannuin
vähän, mutta myöhemmin tajusin, että tyttö teki siinä viisaasti. Mikä minusta
pitämisen osoitus se olisi, jo toiseksi, mitä tuhlata rahoja. Illalla hän myös sanoi,
että tänään kaupassa käydessään äitini sanoi hänelle, että: ”Jopas tukkasi on
kasvanut.” Klo 01.00 lähdimme. Mahkosen kohdalta kävelin Tuijan kanssa. En kyllä
koskenut Tuijaan matkalla. Tuija, Veksi ja minä olimme jo aik. sopineet hiihtämään
lähtemisestä klo 13. Klo 1.20 tulin T:n kanssa Upon pihaan. - Vaihdoin säiliön, klo
on nyt 2.00. - Isänsä oli matkoilla ja Eeva-Liisa torstaista lähtien Kuopiossa. T. oli
luvannut äidilleen tulla kotiin klo 22.40. T. näki ja pelästyi, äiti oli ikkunassa. Saatoin
T:n ovelle. Klo 1.30 tulin kotiin. Klo 1.50 Moijaset ja Kaikkoset lähtivät. Kävin
nukkumaan klo 2.05.



8. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.35. Klo on nyt10.58.
Ajattelen tässä juuri – ja tulin siihen
päätökseen  etten minä niin erikoisen
paljon pidä Tuijasta. En nytkään tunne
tarvitsevani häntä, mutta annas kun
ilta tulee, jos silloin näen hänet, niin
sitten kyllä vastustamattomasti hän
alkaa vetää puoleensa. - Klo 12.10-
12.40 voitelin Annen ja minun sukset.
Klo 12.55 lähdin VPK:n talolle. Pian (klo
13.05 tuli Veksi) klo 13.10 tuli Tuija
pihaan hiihtoasussa. Sepe oli myös
siinä. T. lainasi Sepen sauvat ja klo
13.20 lähdimme kolmistaan, 5 min
päästä tapasimme Sepen Tapsan [? }
Kuivamaidon vesitornin vieressä.
Hiihdimme nelistään suppiin [hautausmaan takana ]. Siellä laskettelimme. Myös Anttilan Olli tuli sinne. Lähdimme
nelistään jonkin ajan kuluttua Elementille päin. Kävimme E:n tiellä ja käännyimme. Saatoimme Tuijan Upon pihaan
klo 14.35. Menin sitten Veksin kanssa kahdestaan Mahkoselle. Veksi meni kotiin. Hain Collinit. Iiro nukkui, herätin.
Arja ja Tarja olivat myös Mahkosella. Klo 14.55 lähdin. Tulin kotiin klo 15. Tulin ylös. Tuija sanoi minulle muuten 
supissa, että hänen äitinsä oli pelännyt sitä, että Tuija hampparoisi yksinään. Hän helpottui nähdessään minut. Klo
on nyt 15.29. Klo 16 tulivat Seija Rämö ja Riitta Hildén meille ja klo 16.10 Sepe. Kuuntelimme mankkaa ja klo 
17.40 lähdimme ulos. Sepe meni kotiinsa ja myös Seija ja minä menin Hildénin pihaan. Riitta haki 2 LP-levyä 
(Beatles For Sale ja Rollarien Aftermath). Tulin kotiin klo 17.45. Äänitin ne ja klo 19.25 lähdin ulos. Rakennuksella 
oli Luostarisen tytöt, Arja, Paula+Iiro, Margit, Halosen pojat, Veksi, Kai, Seija, Riitta ja välillä ym. Eeva-Liisa lähti jo 
ennen klo 20. Klo 21.20 lähdimme loput (myös Jokke). Kävelin Mahkoselta saakka Tuijan kanssa. Tuija kertoi, että 
tänä aamuna hän oli onnellisempi kuin pitkään aikaan. Lisäksi kun kerroin hänelle, että en tule huomeniltana ulos,
koska menen Mahkoselle. Tuija sanoi, että voin tulla häntä katsomaan, mutta sanoi sitten, että tapaammehan 
lauantaina. Tulin kotiin kotiin klo 21.35. Tulin ylös klo 22 juotuani kahvia. Kävin nukkumaan klo 2.00. Klo on nyt 
1.59, kuuntelin juuri Radio Luxembougin Top Twentyn.

9. päivä (maanantai)
Nousin klo 7.30. Alhaalla join kahvia ym. Klo 7.50
tulin ylös. Klo 8.20 lähdin pysäkille. Sinne tuli myös
Tuija, Paula+Iiro, Sepe, Hannu ym. Tuija istui Moijasen? tytön vieressä. Klo 8.50
olimme koululla. Ensin oli fyssaa, aljaa, ruokkis, hissaa, sittten piti olla ruotsin
koe, mutta opettaja [Harri Haapala ] oli unohtanut. Sitten oli engl. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulimme Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.15 alas. Klo 15.35 tulin ylös. Lähdin mankan kanssa 
Mahkoselle klo 16.05. Äänittelin Arjan ja Iiron kanssa. Klo 19.30 tulivat Tuija ja Eeva-Liisa sinne. Klo 19.40 lähdin 
yksin. Olin jo ennen tyttöjen tuloa lähdössä. Tulin kotiin klo 19.45. Klo 20.00-20.10 olin kahvilla. Klo on nyt 20.20 
ja tekisi mieli lähteä ulos, mutta olen aika väsynyt ja toiseksi minun täytyy pystyä hillitsemään itseni koulun 
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vuoksi, vaikka Tuija onkin ulkona. Toivottavasti hän ymmärtää ja kyllä ei sen puoleen, totta kai she understands. 
Klo 21.05-22.25 olin alhaalla [Televisiossa Uutiset ja sää sekä Raportti Vietnamin vesiltä klo 21.30-22.30 ]. Kävin 
nukkumaan klo 22.30.

10. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia, sitten laitoin sukset pakettiin ja
menin pysäkille, missä ei ollut L:n tyttöjä. Koululla olimme klo 7.40.
Ensin oli saksaa, sitten suomea [Saara Puolakka, kuva ] ja sitten
hiihdimme voikkatunnilla 10 km käyden
Tapanilan hiihtomajalla. Klo 11.35 tulimme tak.
Söimme ja klo 12.45-13.30 oli engl. Sitten
hissaa ja pilsaa, pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10
tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös klo 16.30.
Minulle tuli tänään Melody Maker (7.1.-67 numero, siis vain 3 päivää
vanha) [Kuva ]. Klo 17.15-17.35 kävin Upolla asialla. Klo on nyt 17.50
ja muuten eilen ollessa Mahkosella, Tuija kertoi nähneensä minut kun menin
Mahkoselle klo 16.05, mutta ei viitsinyt huutaa, koska oli sen verran kaukana. Klo
18.55 tulivat Sepe ja Kaitsu meille. Kuuntelimme mankkaa ja sitten söin. Klo 19.40
lähdimme ulos. Halosen kohdalla tapasimme Paulan ja sitten kohta L:n tytöt ( ja kai
joku muu?). Lähdin L:n tyttöjen kanssa Halosen pihaan. Menin yksin ylös. Pyysin
poikia ulos, koska Tuija oli pyytänyt Hannua ulos. Pojat eivät tulleet, mutta Hannu
antoi minulle 2 meiliä Tuijalle vietäväksi. Kun tytöt kuulivat, että pojat eivät tule ulos,
he ainakin sanoivat olevansa kiukkuisia Hannulle. Menimme baariin. Siellä olivat Sepe,
Kaitsu, Paula+Iiro ja Arja. Istuin Iiron viereen. Pian tuli myös Seija ja Riitta. Iiro+Paula
menivät rakennukselle. Klo 20.15-20.20 Hannu kävi baarissa (sen jälk. kun Iiro+Paula
olivat lähteneet). Klo 20.30 menin Tuijan, Eeva-Liisan ja Arjan kanssa rakennukselle.
Pian tulivat muutkin. Siellä tupakkaa polttaessamme hävisi Tuija. Hetken kuluttua
seurasin häntä toiseen huoneeseen. Tuija oli hyvin murheellisen näköinen eikä edes hymyillyt erikoisesti minulle 
eikä näyttänyt olevan yhtään iloinen siitä, että tulin hänen luokseen. Pian tulivat Eeva-Liisa ja Arja. Sitten E-L 
kertoi, että Tuija on hyvin tunneherkkä. Hän itkee helposti. Hän kertoi (Tuija), että jouluaattonakin hän oli itkenyt, 
kun eräässä kirjassa eräs mies oli kuollut. Koulussa oli myös T. itkenyt riidellessään E-Liisan kanssa. Klo 20.55 
lähdin tyttöjen kanssa (Tuija, Eeva-Liisa ja Arja) pois. Menimme kolmistaan Upolle. Tulin kotiin klo 21.10. Tuija ei 
muistaakseni edes sanonut hei minulle. Ehkäpä hän pitää Hanky Pankystä.  Ovat naimisissa 3.12.77 [Alleviivaus ja 
lisäys avioliitosta päivämäärä ] ja suuttui tosissaan, että Hannu ei tullut heti ulos. Tulin ylös klo 21.35. Klo on nyt 
22.06. Klo on nyt 22.50 ja minusta tuntuu jos Tuija ei minusta pidä, luulen, että pystyn unohtamaan hänet 
helposti, niin sanoi myös engl. opettaja tänään. Kävin nukkumaan klo 23.05

11. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 615. Alhaalla olin klo 6.50-6.45 ja 6.55-7.00. Klo on nyt 7.06 ja minusta tuntuu, että Tuija ainakin tietää,
että pidän Tuijasta. Mahkosellakin ennen L:n tyttöjen tuloa maanantaina, kun sanoin, etten lähde, hän sanoi 
lähtevänsä ja sanoi minulle minulle, että ”Tuijakin tulee.” Olimme koululla klo 7.45. Ensin oli suomea, sitten 2 t 
piirustusta. Sitten ruokkis, trigaa, ruotsin koe ja fyssaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös 



ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.40. Tein läksyjä ja klo 19.20-19.30 olin
syömässä. Lähdin ulos klo 19.45. Kirkolla oli baarissa Iiro+Paula, Arja ym.,
mutta EI L:n tyttöjä eikä Halosen poikia ym. Klo 20.15-20.50 olimme
rakennuksella. Sitten baarissa. Klo 21.05 lähdin yksin kotiin. Klo 21.15-
21.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

12. päivä (torstai)
Heräsin klo 6. Nousin klo 6.15. Alhaalla join kahvia ja klo 7.05 menin
pysäkille. L:n tyttöjä ei ollut siellä. Olimme koululla klo 7.40 -20 °C
pakkasessa. Ensin oli ruotsia, sitten aljaa ja trigaa,
ruokkis, uspaa [Tuula Laitinen, kuva ] ja engl. Pääs. klo
13.30. Klo 14.00-14.30 tulin Lehtarissa. Klo 15.05-
15.30 olin lumitöissä. Klo 15.30 näin kun L:n tytöt
tulivat Viljasella koulusta. Klo 16.05-16.20 vein Upolle
tavaraa. Klo 18.00-19.30 äiti, isä ja Anne kävivät Lahdessa. Klo
19.45-20.00 söimme. Klo 20.20-20.45 olin katsomssa ”THE
MONKEES” sarjan ens. osan TV:stä. Klo 21.15-21.30 olin
alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

13. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia. Klo 7.10 lähdin pysäkille. L:n
tyttöjä ei, kuten tavallisesti, ollut. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
trigaa, sitten engl., suomea, ruokkis, ruotsia, fyssaa ja pilsaa. Sitten pääs.
klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tuli Kossilassa. Klo 15.10-15.35 olin alhaalla.
Tein läksyjä ja klo 19.30-19.50 äänitin Beatlesien LP:n uudelleen. Klo
19.50-20.05 olin syömässä. Äänitin vielä pari levyä siltä LP:ltä ja klo
20.15 lähdin ulos. Rakennuksella oli TUIJA, Halosen pojat, Veksi, Kaitsu,
Iiro+Paula, Arja, Riitta ja Margit. Klo 21 kysyi [Tuija ] minulta koska aioin
lähteä (en ollut sitä ennen hänen lähellään). Sanoin, että koska hyvänsä.
Lähdimme. Matkalla kaikki menivät kotiinsa. Lopuksi meitä oli Tuija,
Riitta, Margit, Kai ja minä. Kävelin kahdestaan Tuijan kanssa muista
erillään. Hän kertoi, että tämä päivä oli mennyt häneltä ”pommiin”.
Päivällä hän oli ollut elokuvissa koulun kanssa katsomassa jotain
Disneyn eläinfilmiä. Siinä hän oli itkenyt parissa kohtaa. Hän kertoi
myös itkeneensä päivällä ½ tuntia kun hänen äitinsä ei
ollutkaan tuonut lankaa. T:n isä oli lohduttanut häntä. Tuija
kertoi, että välillä hän ei taas itke mistään. Saatoin Tuijan
pihaan saakka. Hän sanoi, että tulisin mahdollisimman pian
ulos. Olin hiiirveäään iloinen tullessani kotiin klo 21.20. Tulin
ylös klo 21.30. Klo on nyt 22.11. Kävin nukkumaan klo 22.30.

https://www.youtube.com/watch?v=r4ZnIcdOIEs
https://www.youtube.com/watch?v=r4ZnIcdOIEs


14. päivä (lauantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Klo 7.10
lähdin pysäkille. L:n tyttöjä ei tietenkään ollut (turha tästä lähtien
edes mainita). Olimme koululla klo 7.40. Muut pojat olivat
luistelemassa. Minä yksin pojista olin rukouksessa. Sitten olin
jäästadionilla. Sitten hissaa, saksaa, ruokkis ja aljaa. Pääs. klo 12.15.
Kävin Keskolla ja klo 13.05-13.25 tulin Vilissä. Lainasin Sepelle
Beatlesien LP:n ja klo 13.35 lähdin alas. Tulin ylös klo 13.50. Klo 14
tulivat Halosen pojat meille mankan [kanssa ], he äänittivät
Beatlesien LP:n ym. minulta. Klo 15.00-15.45 olin isän kanssa Upolla
tavaraa jakamassa. Klo 16.05-17.00 kuuntelimme Kaleidoskoopin.
Siinä soitetiin Suomen TOP 20. Teimme päivällä Sepen kanssa
saksan tunnilla siitä vetoja (hävisin 3 mk). Klo 17.05 pojat lähtivät.
Klo 17.10-17.40 siivosin alhaalla. Klo on nyt 18.25 ja Tuijaa ajatellessani muistan kuinka hän jutellessamme Upon 
pihassa sanoi, että välillä hänellä on hirveän surkea olo ja hän voisi vaikka kuolla. Sitten hän sanoi, että hän 
kutsuisi minut tappamaan hänet. Sanoin, ettei siitä tulisi mitään. Kun hän sanoi, että: ”Jos mä oikein kauniisti 
pyytäisin.” Sanoin: ”Silloin sitä voisi harkita.” Tällaista ym. hölynpölyä juttelimme. Lupasin hänelle tulla ennen klo 
21 ulos. Klo 19.50-20.00 olin syömässä ja klo 20.15-20.35 saunassa. Lähdin ulos klo 20.45. Rakennuksella, jonne 
oli tuotu pöytä ja penkit, olivat Tuija, Eeva-Liisa, Arja, Riitta, Margit, Halosen pojat, Veksi, Kaitsu, Lasila ( ja 
Paula+Iiro erillään). Margit lähti pian pois. Pelasimme jotain peliä, siinä pyöritettiin pulloa ja keneen se osui, 
hänen täytyi sanoa joko totuus tai tehtävä. Sitten pullonpyörittäjä asetti kysymyksen tai tehtävän. Tekijä pyöritti 
sitten pulloa. Klo on muuten nyt 00.35. Minä jouduin kerran vastaamaan kysymykseen rakastanko Tuijaa. Sanoin: 
”No joo.” Sitten jouduin kerran suutelemaan Eeva-Liisaa korvalle ja toisen kerran suulle. Minusta tuntuu, että Tuija
tuli tahtomattaan mustasukkaiseksi. Kerran myöhemmin Jari kysyi kenen kanssa haluaisin päästä autiolle saarelle. 
Mietin tahtomattani turhan pitkän ajan ja siksi kaikki varmaan älysivät, että puhun totta kun sanoin: ”Tuijan 
kanssa.” Tuija sanoi: ”Olen imarreltu.” Klo 22.15-22.50 olimme ulkona, mutta ”Kalle” oli kiinni. Sielläkään en ollut 
Tuijan kanssa paljon. Ujostelin (MIKSI. EN TIEDÄ). Muuten istumajärjestys rakennuksella oli tällainen.

Sen jälkeen en rakennuksellakaan ollut T:n kanssa. Minua vitutti, koska en ollut varma, että haluaako T. että 
näytän, että rakastan häntä [Voi Pekka-parka, vaikeaa oli ]. Klo 24 lähdimme ulos. Kunnantalon pihaan jäivät 
muut. Kävelin Tuijan ja Eeva-Liisan kanssa kolmistaan. Upon pihassa (en puhunut koko matkalla) kun lähdin 
kotiin, tytöt sanoivat, että minun on tultava illalla ulos huolimatta maanantain engl. kokeista. Kun nyt ajattelee, 
niin en osaa käyttäytyä, tai niin, vain kun olen kahdestaan Tuijan kanssa olen huisin onnellinen, en oik. muuten. 
Tulin kotiin klo 00.20. Kävin nukkumaan klo 00.45.

15. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.45. Klo 9.55-10.10 olin alhaalla. Klo 10.18 ja minua suoraan sanoen pelottaa. Pelkään, että Tuija 
suuttui minulle eilen, koska en mitenkään hakeutunut seuraani (en kyllä minkään hänen). Tai ehkä hän halusi 



näyttää muille, etei pidä minusta, vaikka pitäisikin.
MINUA VITUTTAA eilinen leikki. Tein läksyjä ja klo 11
jälk. olin kahvilla. Tein aljan laskuja, mutta koska en
onnistunut niissä, lähdin klo 13.15 hiihtämään. Klo
13.50 olin Elementillä. Hiihdin tehtaan (E:n)
harrastushiihtoladun yhden ukon perässä, mutta kun
kirj. laatikossa olevaan vihkoon nimeni, ukko pääsi
karkuun. Klo 14.45 tulin kotiin. Söin ja klo 15.00-15.25 olin saunalla. Pesin housuni (siniset) ja
otin suihkun. Klo on nyt 15.46 ja nyt olen taas hirveän onnellinen ja luottamus, että T. pitää
minusta, on palannut. Klo on nyt 22.50 ja nyt vituttaa vielä enemmän kuin päivällä. No,
kerrotaan illan tapahtumat. Lueskelin läksyjä ja klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja myös klo
19.40-19.50. Klo 20 lähdin ulos kävellen – 18 °C pakkasessa. Raksalla oli sama porukka kuin
eilen, mutta ei Lasilaa eikä Margitia. Paikat myös pöydän ääressä samat, mutta Riitta oli
toisella puolella, myös Seija oli tullut. Leikimme pullopeliä. Siinä oli suutelemisia paljon. Minä
muuten tanssin Tuijan kanssa, mutta se alkoi vituttaa, koska en osannut edes twistata Sitä
ennen olin suudellut Eeva-Liisaa poskelle ym. Eilen kannoin E-L:aa sylissä. Kerran kun Tuijalta
kysyttiin kenen pojan kanssa hän olisi mieluimmin TUIJA VASTASI: ”HANKY PANKYN.” Sillä
hetkellä olisin vaikka voinut itkeä. Kaitsu vielä sanoi Tuijalle. ”Sunhan olis pitäny sanoa Peterin,
koska sehän on saattanutkin sut monta kertaa.” Koetin siinä kuitenkin naureskella. Sitten kun Hanky Pankyltä 
kysyttiin samaa, hän vastasi: ”Tuijan.” Jos toi oli totta, en kyllä voi käsittää kuinka Tuija välillä käyttäytyi kuin hän 
pitäisi minusta. Klo 21.50 lähdimme. Lopuksi kävelin taas L:n tyttöjen kanssa. Iiro+Paula menivät ja tulivat edessä 
ja takana. Klo 22 erosimme. Tuija muuten kyllä taas kysyi koska tulen ulos. Klo 22.05 tulin kotiin. Klo 22.30 ylös. 
Sovimme Iiron kanssa, että valvomme koko yön. Klo 1 tulee Luxembougista muuten TOP 20 ja huomenna on 
engl. koe. Täytyy kai alkaa lukea. Klo on nyt 23.13. VOI VITTU. Klo on nyt 23.58 ja Tuija sanoi illalla, että hän ei tule
torstaina eikä perjantaina ulos kokeiden takia. Klo on nyt 00.37 maanantaina ja minusta tuntuu, että olemme 
kilpailijoita Hannun kanssa mitä Tuijaan tulee. Taidan jäädä toiseksi. Klo on nyt 1 ja TOP 20 alkaa. Klo on nyt 
02.11. Isä muuten kurkisti ovesta n. klo 1.20. I AM AFRAID THAT TUIJA DOES NOT LOVE ME. IF SHE HAS FALLEN 
IN LOVE WITH HIM = HANKY PANKY, I THINK THAT I AM ASHAMED WHEN I AM WITH TUIJA OR ”HANKY 
PANKY” IF THEY LOVE EACH OTHER. I REALLY HOPE THAT WHEN TUIJA SAID THAT THE BOY WITH WHICH SHE 
WANTED TO BE IS ”HANKY PANKY”, SHE ONLY SAID THAT BECAUSE OF HER SISTER WHO WAS THERE. TUIJA DID
NOT LIKE TO SAY CLEARLY THAT SHE LIKES (=LOVES) ME. I REALLY HOPE SO, BUT I’M STILL AFRAID UNTIL TUIJA 
SAYS SOME DAY  (I’D LOVE TO SEE THAT DAY) TO ME: ”I LOVE YOU” OF COURSE IN FINNISH. THE END. IT’S 18 
PAST TWO (AT NIGHT). [Englanniksi piti jostain syystä kirjoittaa ]. Klo on
nyt 3.32 kun käyn nukkumaan vaatteet päällä sohvan päälle. Klo on nyt
6.55. Nousin klo 6.25. Klo 6.30-6.50 olin alhaalla. Klo on nyt 15.33 siis 
16.1.

16. päivä (maanantai)
Olimme koululla klo 7.45. Ensin oli fyssaa, uspaa (sijaista), aljaa, ruokkis,
hissaa, 2 t:n engl. koe, klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Klo 15.25 tulin
ylös, silloin näin kuinka Tuija ja Paula+Iiro tulivat Vilissä. Klo on nyt 16.35
ja mietin kannattaako lähteä illalla ulos vaikka Tuija kai tuleekin myös,



mutta eihän hän
minusta pidä niin
paljon kuin Hanky
Pankystä (olen melk.
varma), joten ei minun kannata väkisin yrittää, joten pitää
kai koittaa unohtaa taas koko juttu. Klo 19.10-19.25 olin
alhaalla. Klo on nyt 19.24. Klo 21.05-21.30 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.10.

17. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja klo 7.10 menin pysäkille. Iirolla oli
sukset, mutta ei minulla. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli saksaa, suomea
ja sitten kävin Iiron suksilla hiihtomajalla. Iiro luisteli. Tulin koululle klo 11.45.
Söin. Sitten oli engl. ja sitten pari pappia (toinen huuliveikko) jutteli
uskonnon tunnilla. Sitten oli pilsaa. Pääs. Klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulimme
Vilissä. Tulin ylös klo 16.30. Tänään tuli taas muuten Melody Maker. Luin
läksyjä ja klo 17.20-17.30 olin alhaalla ja klo 19.45-19.55 olin alhaalla. En
lähtenyt tänä iltanakaan ulos. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan
klo 23.15.
 
18. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla söin Corn Flakesia ja klo
7.10 menin pysäkille. Olimme koululla klo 7.40.
Muuten Sepe tuli tänään Vilissä. Ensin oli suomea,
sitten piirustusta. Kävimme II:lla tunnilla
näyttelyssä. Sitten ruokkis, trikaa, ruotsia, fyssaa ja
klo 14.40-15.05 tulin Iiron kanssa Kossilassa. Tulin
ylös ja klo 15.15 alas. Tulin ylös klo 15.40. Klo 18.15
lähtivät äiti, isä ja Anne Hollolaan. Tein läksyjä ja
klo 19.20-19.30 olin syömässä. Klo 19.50 lähdin
ulos. Baarissa oli Iiro+Paula, Lasila, Olli ja pian tuli
Veksi. Klo 20.20 Lasila lähti ja klo 20.30 Veksi lähti.
Klo 20.45-21.05 olin Halosella. Pojat (ei ainakaan
Hannu) eivät olleet tällä viikolla lainkaan ulkona.
Onkohan L:n tytöt. Tulin kotiin klo 21.15. Tulin ylös
klo 21.30. Klo 22.15 tulivat Hollolassa käyneet.
Kävin nukkumaan klo 23.05.

[Minulla on vielä tallella Tuijan
minulle antama tulitikkurasia.
Milloin? Ei ole merkintää. ]



19. päivä (torstai)
Klo on nyt 6.55. Heräsin tänään klo 6 ja nousin 6.15. Klo 6.20-6.50 olin
alhaalla. Klo 7.10 menin pysäkille. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
ruotsia, aljaa, aljaa, ruokkis, uspaa ja engl. Klo 13.30 pääs. Klo 14.00-14.30
tulin Oksasen Sepen kanssa Lehtarissa. Klo 14.35-14.55 olin alhaalla. Klo
15.15-17.00 nukuin. Klo 18.05-18.15 olin kahvilla ja klo 18.15-18.30 vein
Upolle tavaraa. Klo on nyt 19.05 enkä vielä ole tehnyt mitään läksyjä. Klo
21.15-21.35 ja klo 22.30-23.20 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.25.

20. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla join kahvia ja klo
6.50 tulin ylös. Klo 7.40 olimme Vilillä
koululla. Ensin oli trigaa, engl., suomea,
ruokkis, ruotsin kokeiden palautus (Sain 7
½), fyssaa & kemiaa ja pilsaa. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Klo
15.10-15.30 olin alhaalla. Klo 16.45 lähdin
huomiset koulukirjat mukana. Kävin
Mahkosella ja klo 16.55-17.20 menin
Lehtarilla Lahteen. Klo 17.30 olin
Nikkasella Paasikivenkadulla [10 ]. Olin
Sepon kanssa ja klo 18.45 lähdin. Olin
Savutiellä [Kerintie 1 ] klo 19.05. Olavi tuli
Tampereelta kuullemma 2 viikon
poissaolon jälkeen kotiin klo 20.00. Klo
20.30 lähdin Ritvan kanssa Karin (kävi
kotonaan sitä ennen) asuntoon. Kari oli siellä yksin. Vaimonsa [Riitta ] oli
vielä sairaalassa. Olivat saaneet pojan keskiviikkona. Klo 21 tuli sinne
Väinö (Unski) Minkkinen pimunsa (Inga) kanssa sekä Kari Kolehmainen.
Joimme kahvia ja klo 22 lähdin R:n kanssa. Klo 22.40
kävin alas sohvalle nukkumaan.

21. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.45. Join kahvia ja klo 7.40-8.00 kävelin
kouluun. Ensin oli luistelua, sitten hissaa, saksan ja
aljaa. Pääs. klo 12.15. Klo 12.30-12.55 tulin Vilissä. Tulin
ylös klo 13.20. Klo 15-16.30 nukuin. Klo 17.10-17.40
olin saunalla. Klo 19.25-19.50 olin Annen kanssa
saunassa. Klo 20.00-20.10 olin syömässä. Klo 20.15
lähtivät äiti ja isä Moijaselle (Rva Moijanen on meillä
myyjänä) [Valokuvassa oikealla ]. Klo on nyt 00.45
sunnuntaina. Klo 00.30 tulin kotiin. (äiti ja isä ovat vielä
Moijasella). Klo 20.50 olin
rakennuksella. Siellä oli koko lössi,
myös joku Juke + hänen siskonsa.
Eeva-Liisa lähti n. klo 21.15 (on
kuullemma rakastunut, kertoi Tuija).
En puhunut kertaakaan Tuijan



kanssa (näytti olevan hyvin surullinen), en uskaltanut
käydä jutteleen. Klo 21.50 lähdin mitään puhumatta
Hanky Pankyn ja Kain kanssa meille. Kuuntelimme levyjä
ja klo 23 lähdimme. Kai meni kotiin. B&K:n tienhaarassa tuli
Tuija yksin vastaan. Oli tullut Veksin kanssa. Hän kertoi
suoraan kironneensa minut, kun olimme lähteneet hänelle
mitään sanomatta. Kertoi myös haukkuneensa muille Hanky
Pankyä kusipääksi. Kun hän [ei? ]oikein tiennyt [epäselvä
ilmaisu ], olisiko lähtenyt kotiin, vai ei, hän kysyi mielestäni
uhkarohkeasti minulta: ”KOSTO ON SULOISTA, VAI
KUINKA.” Sitten juttelin hänelle ja sanoin, etten ole mitenkään
häneen suuttunut. Hän sanoi, että hänen tekisi mieli lähteä
kanssamme. Ja niin hän myös lähti. Siellä Tuija jäi ensin alas.
Menin HP:n kanssa ylös ja kyselimme mitä Tuija oli kertonut
meistä, eivät muut vastanneet. Sitten Arja haki Tuijan. Klo 23.30
lähti Hanky Panky. Muut lähtivät myös pian paitsi Tuija, Arja, Jari
ja minä. Klo 24 lähdin Tuijan kanssa. Juttelimme matkalla
kaikenlaista. Matkalla olivat suhteemme taas sanoisinko (ei
aivan) ennallaan. Kerroin myös kesällä suututtaneeni Railin (R.
oli kertonut T:lle). Vähän ennen Upoa tuli Sepe vastaan. Hän
kääntyi. Pihassa tuli Iiro (oli saattanut Paulan). Klo 00.20 lähdin
Iiron kanssa. Klo on nyt 1.05 ja käyn nukkumaan.
[Nastolan historian III kirjoitti Anneli Mäkelä ]
[Valokuvassa Anne kotimme rappusilla ]

22. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10. Klo on nyt 10.12 ja eilisillasta vielä muutama sana. Arja toimi
Tuijan ja minun välillä eilen menestykkäästi välittäjänä. Ennen meille lähtöämme
hän oli puhunut Tuijan kanssa epätietoisuudesta ja sanoivat sen olevan pahinta.
Meiltä tultuamme Arja vakuutti sitä uudestaan minulle. Klo 10.15 lähdin alas.
Keitin kahvia ja klo 10.45 kävin ylhäällä. Tulin ylös klo 11.20. Klo on nyt 11.35 ja
Tuija sanoi eilen, ettei hän ole 2:een vuoteen ollut tällaisella päällä. Hän menee
muuten tänään Lahteen. Tein läksyjä ja klo 12.35 lähdin alas. Rasvasin sukset ja
klo 12.50 lähdin -17 °C pakkasessa hiihtämään Haloselle. Klo 13.05 ylhäällä näin
kuinka Tuija käveli yksin kirkolta poispäin. Oli saattanut pari henkilöä kai linja-
autoon, sillä H:lle tullessani olin nähnyt heidät kuitenkaan silloin T:aa tuntematta.



Klo 13.20 lähdin Hannun kanssa hiihtämään. Hiihdimme
Elementin lenkin ja klo 14.35 tulin kotiin. Klo 14.40-14.50 olin
syömässä. Lueskelin läksyjä pikkuhiljaa ja klo 18.15-18.35 kävin
alhaalla. Klo on nyt 22.39. Klo 22 tulin ulkoa. Sitten  olin
kahvilla, mutta asiaan. Klo 19.30 lähdin alas. Baarissa olin 15
min. Siellä oli Sepe+Seija, Jari, Lasila, Veksi ja Jokke. Menin Joken kanssa (Veksi myös
sitä ennen) rakennukselle. Siellä oli L:n tytöt, Arja, Kaitsu, Iiro+Paula ym. Olin
rakennuksella nyt jo vähän Tuijan kanssa, vaikka minua vieläkin pelotti vähän jutella
hänen kanssaan. En vieläkään luota täysin häneen, toivottavasti piakkoin. Klo 21.30
lähdin sieltä pois Tuijan, Eeva-Liisan, Veksin, Joken ja Margitin kanssa (minua vähän
vituttaa Margit, sillä sehän on vielä melk. lapsi). Kävelin Tuijan kanssa kahdestaan
loppumatkan. Hän sanoi, että hän haluaisi joskus jutella kanssani ja totesi puolestani
(ajattelin samaa), että haluaisin varmaan kuunnella. Sitten sanoin taas tyhmästi hei
Tuijalle ja E-L:lle enkä saattanut häntä pihaan ja menin alas M:n kanssa. Tuija kertoi
käyneensä Lahdessa päivällä kylässä. Sen, jonka näin 13.05 Halosen ikkunasta olikin
Eeva-Liisa. Klo on nyt 22.52. Hyvä Jumala suo minulle täydellinen luottamus Tuijaan ja
Tuijalle luottamus minuun. Tuija totesi taas illalla kävellessämme, että epätietoisuus on pahinta. Tällä hän tietysti 
tarkoitti epätietoisuutta siitä pidänkö yhä hänestä vai en. Vrt. viime sunnuntain tunnelmaani samoihin aikoihin. 
Klo on nyt 23.31 ja tulee hyvin onnelliseksi kun opettelee latinankiel. Lausetta AMOR VINCIT OMNIA, jonka Tuija 
kirjoitti 26.11.-66 aljan vihkooni linja-autossa. Lause on suomeksi RAKKAUS VOITTAA KAIKEN. Tuija kehui silloin 
lausetta järkeväksi ja hyväksi. Sitä se todella on. Klo on nyt 23.40 ja kun lueskelin tätä päiväkirjaaani huomasin, 
että rakastuin Tuijaan 14.11. 12.11 oli Luostarisen hipat ja silloin pidin vielä Railista. Tai oikeastaan jo 13. päivä oli 
kypsymisaikaa, kun olin tajunnut, että Railin ja minun välillä kaikki oli loppu – FOR EVER. Olin muuten jo 11. päivä 
aamulla Tuijan kanssa kahdestaan kouluun mennessä mielissäni siitä, että olin myöhästynyt. - Klo on nyt 1.00 ja 
TOP TWENTY Luxembougista alkaa. Klo on nyt 1.11 ja olen jo voittanut 4 mk Iirolta ja Sepeltä (iso) TOP TEN -
VEDON HYVÄSTÄ. Klo on nyt 1.31 ja TOP 10 loppui ja alan kuunnella 11-20. VOITIN muuten yhteensä 5 mk [9 € v.
2020 ] eivätkä Sepe ja Iiro mitään. Klo on nyt 2.02 ja käyn nukkumaan.

23. päivä (maanantai)
Klo on nyt 6.25 ja nousin juuri. Alhaalta tulin ylös klo 6.50. Klo
7.10-7.40 menimme Vilissä koululle. Ensin oli kemiaa, uspaa, aljaa,
ruokkis, hissaa, saksaa ja engl. Muuten aamulla oli pakkasta -23 °C. 
Juttelin engl. tunnin jälkeen Olkkosen kanssa ja klo 14.45 menin
Viliin istumaan linjaautoasemalle. Pian tuli Hanski, Bask, viereeni ja
taakse Jussi. Vähän ennen auton lähtöä tuli Tuija ja istui Jussin
viereen. He juttelivat. Kun Baskin velj. jäivät pois [Erstan kartanolla ],
Tuija tuli viereeni istumaan. Kerroin hänelle voittaneeni 5 mk ym. Klo
15.25 nousimme pois. Näin ja juttelin Sepen kanssa ja tulin kotiin.
Klo 16.05 tulin ylös. Tein läksyjä ja kuuntelin radiota. Klo 18.15-18.30
olin alhaalla. Klo 19.00-19.15 olin syömässä. Klo 19.30 lähdin ulos.
Baarissa oli Iiro+Paula, Margit, Kai ja Sepe. Klo 20.10 lähdimme
baarista. Silloin tuli Veksi paikalle. Klo 20.20-20.40 olin Halosella.
Tulin kotiin ylös klo 20.45. Lähdin alas klo 21.10. [Televisisiosta
Uutiset ja sää sekä  Raportti Chicagosta. Ei suositella lapsille ].
Tulin ylös klo 22.40 ja kävin nukkumaan klo 22.45.



24. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.25. Alhaalla join
kahvia ja klo 7.10 otin sukset
ja menin pysäkille. Iirolla ei
ollut suksia 17 °C pakkasen
johdosta. Olimme koululla
klo 7.40. Ensin oli saksaa ja
sitten suomea ja sitten piti
olla hiihtokilpailut, mutta ei
ollutkaan. Klo 12.00-12.45 oli
ruokkis, sitten engl., historiaa
ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös klo 16.40. Klo
17.10-17.25 äänittelin TV:stä TROGGSEJA [Viritysmusiikkia ]. Klo on nyt 17.59. Klo 18.15-
18.30 ja klo 20.45-21.00 ja klo 21.15-21.35 [olin alhaalla ]. Kävin nukkumaan klo 21.40.

25. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7, koska
suomen tunti oli siirretty
päivän loppuun. Klo 8.25-
8.50 tulimme Vilissä. Ensin
oli piirustusta. Tänään
meidän luokalle
Kuopiosta eräs poika
nimeltään Jaakko Marttila. Klo 11.00-11.45 ruokkis. Sitten
trikaa, ruotsissa rainoja ja 2 t:n aine. Pääs. klo 15.20. Klo
15.40-16.10 tulimme kotkalaisessa. Tulin ylös klo 16.30.
Tein läksyjä ja klo 18.10-18.20 olin syömässä. Klo 19
maissa äiti ja isä lähtivät Nurmelle. Klo 21.15-21.50 olin
alhaalla. Klo 22.15 kävin nukkumaan.

26. päivä (torstai)
Nousin klo 6.05. Alhaalla olin kahvilla klo 6.15-6.40.
Vilillä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli ruotsia, aljaa,
trikaa, ruokkis, uspaa ja engl. kokeiden palautus (Sain
7 ½). Pääs. klo 13.30. Hain Sepeltä 2 BEATLES LP:tä
(HELP (amer.) ja A HARD DAY’S NIGHT). Sepe oli
lainannut ne joltain tytöltä. Olin kotona klo 14.30.
Äänitin LP:eitä klo 18.45 saakka. Välillä olin klo 15 kahvilla ja klo 17 syömässä. Klo
on nyt 19.08 ja minulla on ikävä Tuijaa. Muuten tänä aamuna rehtori käski
rukouksessa niiden ilmoittautua, jotka olivat pinnanneet maitoa ruokalassa. En
aio Iiron kanssa ilmoittautua. Klo 20.00-20.25 olin Monkeesta katsomassa. Klo
21.15-21.35 uutiset. Tulin ylös ja kävin nukkumaan klo 23.10.

27. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.10. Alhaalla join kahvia ja klo 6.35 tulin ylös. Menin yksin Vilissä
koululle klo 7.40. Ensin oli trikaa, engl., suomea, ruokkis, ruotsia, kemiaa ja pilsaa.
Pääs. klo 14.30. Muuten ruokatunnilla kävin Iiron kanssa Nikkasella viemässä LP:t
pois. Klo 14.40-15.05 tulin I:n kanssa Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.15 alas. Tulin
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ylös klo 15.40. Matti muuten sanoi minulle
terveisiä Tuijalta. Tulivat Vilissä. En tiedä onko
sitten totta. Matin puheista kun ei… klo 16.10-
16.35 vein Upolle tavaraa. Klo 17.10-18.15
nukuin. Sitten join kahvia ja aloin siivota. Klo
19.40 tulin ylös. Klo 19.55 lähdin -20 °C
pakkasessa kirkolle. Tapasin mäen päällä Paulan, jonka kanssa menin baariin. Siellä
oli TUIJA, Halosen pojat, Iiro, Veksi, Margit, Arja ja Riitta Hildén. Klo 20.40
lähdimme ulos. B&K:n tienhaarasta saakka kävelin kahdestaan Tuijan kanssa.
Muuten baarissa Tuija kysyi olinko saanut häneltä terveisiä Matilta. Kiitos
terveisistä. Juttelimme kuutamossa kaikenlaista. Klo 21 tulimme ulko-ovelle.
Juttelimme 5 min ja sitten lähdin kotiin. Ovella Tuija kertoi, että kun
penkinpainajaispäivä tulee, hänestä tuntuu, että hän kuolee, sillä silloin hän on
aina kauhean surullinen. Hän kertoi tulevansa ulos kuolemaan. Lisäksi kun kerroin,
että tulen huomenna ulos n. klo 20, hän mainitsi, että hän joka lauantai on
pelännyt etten tulisikaan ulos. Kotona klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Klo on nyt 22.15 ja käyn tekemään aljan 
laskuja. Klo on nyt 23.46 ja käyn nukkumaan.

28. päivä (lauantai)
[Erkki Tuomioja ] [Ilkka-Christian Björklund ]
[Hertta Kuusinen ]
Nousin klo 6.30. Join kahvia ja Vilissä
menimme koululle klo 7.40. Olin Marttilan
Jaakon kanssa kahdestaan meidän luokan
pojista rukouksissa. Sitten oli toisilla
luistelua (J. ei ole luistellut 3 vuoteen).
Sitten olin Iiron kanssa elokuvan aikana
koululla. Sitten oli saksaa ja aljaa. Pääs. klo
12.15. Tulimme Vilissä klo 12.30-12.55. Tulin ylös ja äänitin Liisa
Sihvosen HELP-LP:tä (engl.). Klo15.15-15.50 olin isän kanssa
Upolla tavaraa jakamassa. Klo on nyt 17.46.
Klo on nyt 1.27 ja EN PIDÄ ENÄÄ TUIJASTA
HIUKKAAKAAN.
Klo 19.25 olin saunassa. Sitten söin ja klo 20.30 lähdin kirkolle 
20 °C pakkasessa. Raksalla oli Tuija, Halosen pojat ym. Klo 22.00-
22.45 olimme Kallessa [Kallen baari oli seurakuntataloa
vastapäätä, oikeanpuoleinen ovi , kuva heinäk. 2009  ] (Tuija,
Hanky Panky, Margit, Jokke ja minä). Siellä soitin 50 p:llä kolme
levyä [jukeboxista ]. Sitten raksalle. Kun kävimme istumaan klo
23.15 paikkeilla lattialle, Hanky Panky piti Tuijaa kaulasta. Sitä
ennen Tuija lähenteli Hanky Pankyä. Klo 00.10 huomaan yht’äkkiä
(sekunnin sisällä), tässä on kyllä Jumalalla
”sormet” pelissä, että en pidäkään enää
Tuijasta. Sitä ennen olin kauhean
mustasukkainen. Vapauduin sen jälkeen ja
kun klo 00.45 lähdimme poltin vielä 3
tupakkaa ketjuna. B&K:n tienhaarassa menin
suoraan. Tuija ja Hanky Panky vain
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rakastakoot. Klo 00.10 tulin kotiin. Tuijakin katsoi minua muuten pelokkaasti ja toivon saada selvittää hänelle vielä
joskus vakavasti, että en pidä hänestä. En yhtään ole suuttunut. Olen hirveän yllättynyt kuinka tilanne voi niin 
äkkiä muuttua. Se siitä, klo on nyt 01.37 ja käyn nukkumaan klo 01.40.

29. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 9 ja nousin klo 9.55. Klo 10.10-10.40
olin alhaalla. Ulkona on -27 °C pakkasta. Muuten
minua nyt varmaan nolottaa nähdä Tuija kaiken
tämän jälkeen. Eilen muuten juuri kun tulin
raksalle, Olli oli tippunut johonkin koloon ja
repinyt housunsa. Sen jälkeen Invassa. Minä olen
hirveän ujo ja siksi Tuija ei pitänyt minusta. En edes koskaan pitänyt häntä
kaulasta kiinni. Hanky Panky alkoi heti. CONGRATULATIONS. Toivon kovasti, että
olen edelleen hyvissä väleissä Hanky Pankyn kanssa ja myös Tuijan. Tein läksyjä
ym. ja klo 13.30 lähdin viemään pyörällä Kauppiselle kaasupulloa. Sen jälkeen
menin Haloselle. Siellä oli poikien lisäksi Lasilan Raimo. Olimme Hanky Pankyn
kanssa edelleen ystäviä kun lähdin Mahkoselle. Siellä oli Arja ja Iiro. Arja tiesi, että
Tuija ei enää ollut kanssani. Klo 14.35 lähdin sieltä. Söin ja tulin ylös klo 14.50.
Lueskelin ja klo 16 maissa äiti, isä ja Anne lähtivät Savutielle katsomaan Karin poikaa. Tulivat n. klo 19. Klo 21.15-
22.30 olin alhaalla. Klo on nyt 1.02 maanantaina ja TOP TWENTY alkoi. Huomenna on muuten lupaa. Kävin 
nukkumaan klo 2.

Päiväkirja nro 14
Otettu käyttöön 30.1.-67 klo 19.58. TOIVON PAREMPAA ONNEA KUIN EDELL:SSÄ OSASSA AINAKIN TIETYSSÄ 
SUHTEESSA.

30. päivä (maanantai)
Tunnelmat ovat syystäkin hyvin haikeat kun
klo on nyt 20. Syy selviää edell. osan viimeisltä
lehdiltä. Nousin klo 9.30. Alhaalla join kahvia.
Klo 10.10 tuli Iiro mankan kanssa.
Äänittelimme. Vähän ennen klo 13 soitti
Nikkasen Seppo ja valitteli, ettei ollutkaan
tullut 9 Vilissä kuten oli luvannut. Klo 13.05
Iiro lähti. Klo 13.30-13.35 olin syömässä. Ja klo
13.55 lähdin viemään Upolle 1-taloon C-
rappuun tavaraa. Sitten menin Tammelinin taloon kellokiikkeeseen
hakemaan äidin sormukset. Baarissa oli Halosen pojat, Seija, Riitta
ja 2 hesalaista kaveria. Klo 14.35 lähdin poikien kanssa Haloselle.
Sitten menin kotiin klo 15:ksi ja lainasin Riitalle pasianssikirjan. Klo
15.30-17.00 nukuin. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja myös klo
19.25-19.35 kahvilla. Klo 21.15-22.00 olin alhaalla. Klo on nyt 23.11
enkä ole vielä lukenut ruotsia yhtään. Klo on nyt 00.07 ja käyn
nukkumaan.



31. päivä (tiistai)
[Eero Ilmari Termonen ]
Nousin klo 6. Alhaalla join, söin
Corn Flakesia ja klo 6.30 tulin ylös.
Pysäkillä oli klo 7.10 taas Sepekin.
Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli
kemiaa, uspaa, aljaa, ruokkis ja
hissaa. Sitten 2 t:n ruotsin koe.
Sitten pääs. klo 14.15. Tulin Kossilassa
klo 14.40-15.05 Sepen ja Iiron kanssa.
Tulin ylös klo 15.40. Tein läksyjä ym. Klo
18.15 ja klo 21.15-21.35 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.45.

              Helmikuu

4. helmikuuta  – Suomen presidentti Urho Kekkonen piti ns. Ostrobotnian puheen, jossa hän muun muassa 
ilmoitti pitävänsä tärkeänä, että myös kansa  ndemok  raateilla   oli oltava periaatteellinen oikeus olla mukana maan 
hallituksessa vaikuttamassa valtakunnan asioiden kulkuun.

•5. helmikuuta   – KenraaliAnastasio Somoza Debaylesta tuli Nicaraguan presidentti.
•6. helmikuuta   – Tokion diplomaattilähteet kertoivat, että Kiinan kansantasavallan presidentti Liu Shaoqi ja 
kommunistisen puolueen pääsihteeri Deng Xiaoping oli erotettu ”kaikista keskeisistä viroistaan”.
•7. helmikuuta   – Kiinan hallitus ilmoitti, ettei se enää voi taata neuvostodiplomaattien turvallisuutta lähetystön 
ulkopuolella.
•8. helmikuuta   – SDP asettui presidentti Urho Kekkosen taakse vuoden 1968 vaaleissa.
•14. helmikuuta   – Kreikan kuningas Konstantin II pakeni maasta vallankaappauksensa epäonnistuttua.
•15. helmikuuta   – Neuvostoliitto ilmoitti lähettäneensä joukkoja Kiinan rajan lähelle.
•18. helmikuuta   – Kiina lähetti kolme divisioonaa Tiibetiin.
•20. helmikuuta   – Nirvana-yhtyeen solisti ja kitaristi Kurt Cobain syntyi.
•24. helmikuuta   – Moskova kielsi satelliittivaltioitaan solmimasta diplomaattisuhteita Saksan liittotasavaltaan.
•27. helmikuuta   – Länsi-Saksa ja Jordania solmivat uudelleen vuodesta 1965 poikki olleet diplomaattisuhteensa. 
Suhteet olivat katkenneet Länsi-Saksan tunnustettua Israelin.
•28. helmikuuta   – Lumimyrsky koetteli Suomea ja vaikeutti liikennettä erityisesti Pohjanmaalla.

1. päivä (keskiviikko)
Ensin nousin klo 6.30. Join kahvia ja Vilissä olimme koululla klo 7.40. Ensin oli suomea, 2 t piirustusta, ruokkis, 
trikaa, saksaa ja kemiaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Iiron kanssa Kossilassa. Tulin ylös klo 15.30. Klo 
17.15-17.45 olin Upolla isän kanssa tavaraa jakamassa. Vein myös Luostariselle sisään. Rva otti tavarat vastaan. En
nähnyt tyttöjä. Klo 17.55-18.05 vein taas Upolle. Klo 19 äiti ja isä lähtivät Mommilaan, sillä Eero-setä täyttää 
tänään 50 v. Klo 20.00-20.30 olin alhaalla. Klo 22.30 äiti ja isä tulivat. Klo 22.40-23.50 olin alhaalla kotsomassa EM-
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nyrkkeilyottelun (suomal. hävisi). Kävin nukkumaan ,
niin klo on nyt 1.20 kun teen sen.

2. päivä (torstai)
Klo on nyt 6.01, nousin juuri. Klo 6.15-6.50 olin
alhaalla. Hullu vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli
ruotsia, sitten vasta eilen ilmoitetut aljan kokeet (2 t). Sitten ruokkis, uspaa
ja englantia. Pääs. 13.30. Klo 13.45-14.15 tulimme Lehtarissa. Juttelimme
Hanky Pankyn kanssa ja klo 14.30 tulin kotiin. Klo 15.05 tulin ylös. Klo
16.00-17.15 nukuin. Klo 18.05-18.30 olin alhaalla ja myös klo 19.55-20.05
syömässä. Klo 21.15-21.30 ja 22.00-22.05 olin alhaalla. Kävin nukkumaan
klo 22.20.

3. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia. Ensin menimme Vilissä
koululle. Siellä oli trikaa, engl., aineiden palautus (Sain 7+), ruokkis,
ruotsia, kemiaa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Tulin Iiron kanssa
Kossilassa klo 14.40-15.05.
Tulin ylös klo 15.40. Luin
läksyjä ja klo 17.05 tuli äiti
tänne ja käski lähteä tavaraa
jakamaan isän kanssa. Matti
oli sanonut, että olin
sanonut niin, vaikka Matin
piti mennä tänään. Äiti itki ja
käski, en vain lähtenyt. Käski minun mennä helvettiin.
Lähdin alas ja siellä öiti uhkasi peruuttaa Amerikan
matkani [Päätöstä ei kylläkään vielä ollut ] ellen lähde.
Sanoin, että kai tässä on lähdettävä, kun käydään
kiristämään. Klo 17.25-18.00 olin siellä. Klo on nyt
18.30 ja huomenna on saksan koe. Klo 19.55-20.05
olin syömässä. Muuten mankkani mikrofoni meni rikki
klo 19 maissa ja sen jälk. hajoitin sen alkutekijöihinsä.
Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Lueskelin kokeisiin. Klo
on nyt 23.15. Jumala varmaan muuten rankaisi minua
sillä että mikki meni rikki, koska kiukkusin äidille.
Kävin nukkumaan klo 23.40.

4. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.10. Menimme Vilissä koululle klo 7.40. Ensin oli luistelua muilla, hissaa, saksan koe ja aljaa. Pääs. klo 
12.15. Klo 13.00-13.25 tulin Sepen kanssa Vilissä. Tulin ylös klo 14.40. Klo 15.05 lähdin Mahkoselle. Lainasin Iiron 
mikrofonin tämän tultua klo 15.30. Juttelin sitä ennen Arjan kanssa. Klo 15.55 lähdin. Olin ylhäällä. Klo 17.00-
17.30 olin alhaalla ja klo 18 lähdin saunaa lämmittämään. Pihassa juttelin Sepen ja Juken kanssa. Klo 19.30-20.00 
olin saunassa, klo 20.20-20.30 syömässä. Klo 20.50 lähdin kirkolle kävellen. Raksalla oli Luostarisen Tuija ja Eeva-
Liisa, Iiro+Paula, Jari+Arja, niin, ja Hanky Panky Tuijan kanssa. Lisäksi sinne tuli Juke+Riitta, Margit, Kai, Hannu 
Kaikkonen ja kun sinne tuli hesalaisia kundia, Juken kavereita, ryyppäämään ja kun Hanky Panky istui katsellen 
heitä, Tuija tuli viereeni istumaan ja sanoi, että häntä inhotti tuo ryyppäily. Lisäksi hän kertoi, että hänen tekisi 
mieli mennä ruusukonvaan ja ihmetteli miksi minä en oikein ollut halukas. Kun kerroin ettei minun ole koskaan 



tehnyt mieli ryypätä, hän sanoi,
että kerrankin näkee järkevän
ihmisen. Sitten tuli Hanky Panky
siihen. Polttelin piippua. Viimeksi
elokuun lopulla Haaran mökillä.
Klo 23.05 lähdimme, ei Jari eikä
Arja. Menin Ruolan kautta
muiden kanssa kotiin klo 23.30.
Tulin ylös klo 23.50
juotuani kahvia. Klo on
nyt 00.02 ja olen hyvin
onnellinen, koska en ole
yhtään kateellinen
Hanky Pankylle ja koska
Tuijan ja minun välit ovat
edelleen hyvät, vaikka en enää välitäkään Tuijasta. Klo 00.15 kävin nukkumaan. [Ludwig Erhard ]

5. päivä (sunnuntai)
Nousin vasta klo 11.40. Alhaalla join kahvia ja tulin
ylös klo 12. Klo 13.05 lähdin hiihtämään. Hiihdin
Elementin lenkin kolmannen kerran. Matkalla tuli
vastaan Simulan Seppo, joka on koulussamme 8:lla
luokalla. Tulin kotiin klo 14.15. Klo 14.20-14.30 olin
syömässä. Klo 15.05-15.30 olin katsomassa Esko
Kivikosken ja Australian tietomestarin välistä
kamppailua MM-tittelistä. Barry Jones voitti 5:llä
pisteellä. Barry oli erittäin sympaattinen herra ja ylisti Eskoa, koska hän oli
saanut tietonsa itseopiskelulla. Barry sen sijaan oli saanut akateemisen
koulutuksen. Barry sanoi, että moraalinen voitto on Eskon. Klo 18.15-18.30
ja klo 20.10-21.30 olin alhaalla. Huomenna on enkun koe. Klo on nyt 2.05
maanantaina kun käyn nukkumaan.

6. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla söin Corn Flakesia. Olimme koululla klo 7.40. Ensin
oli kemiaa, uskontoa, aljaa, ruokkis, hissaa ja 2 t:n englannin koe. Pääs. klo
14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Iiron ja Jussin kanssa Kossilassa. Klo 18.15
lähdin alas ja klo 18.35 pyörällä ±0 °C suojassa Haloselle. Juttelin Hanky
Pankyn ja Jarin kanssa. Klo 19 lähdin Mahkoselle. Iiro ei ollut kotona, mutta
lähdin Arjan kanssa kirkolle. Tapasimme Iiron ja Ollin. Klo 19.50 lähdin
kotiin. Tapasin matkalla Kaikkosen Hannun ja Paulan. Tulin kotiin klo 20.10.
Söin ja tulin ylös klo 20.25. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla. Klo 21.50 kävin nukkumaan.

7. päivä (tiistai)
[Lauri Törni ]
Nousin klo 6. Join kahvia ja laitoin sukset kuntoon. Vilillä olimme koulussa klo 7.45. Ensin
oli saksaa ja suomea. Sitten hiihtokilpailut. Olin 3:s. Sitten oli engl., tunti lomaa, sitten
hissaa ja sitten pilsan tunti lomaa, joten pääsimme jo klo 14.30. Tulimme 15.00-15.25
Vilissä. Tulin ylös klo 15.55. Klo 18.30 lähdin Mahkoselle radioni kanssa. Klo 18.40-19.05
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olin siellä saunassa Iiron kanssa. Sitten yritimme laittaa Esko-sedän kanssa
radioon suoraa johtoa äänitystä varten, mutta mankkani ei ollut siellä joten jätin
radion sinne. Klo 19.35-20.05 olin kotona syömässä. Sitten näin mäen päällä
mennessäni koko lössin, myös Tuija ja Railikin. Kävimme uudessa KOP:n talon
baarissa, mutta meidät ajettiin sieltä pois. Menimme sitten suppiin laskemaan
muovilla. Hanky Panky lumesi itsensä ihan tarkkaan. Klo 22.15 kun olimme jälleen
tiellä ja kun Hanky Panky oli lähtenyt, Tuija otti minua käsikoukkuun ja koska olin
luvannut hänelle, että menemme vielä suppiin, lähdimme sinne, mutta Sepe otti
röyhkeästi pian sen jälkeen kun olimme hetkeksi erillään T:aa kaulasta ja oli
tämän kanssa. Meitä oli enään Tuija, Eeva-Liisa, Sepe, Jokke ja minä ja Iiro ja
Paula. Hanky Panky oli muuten edelleen Tuijan kanssa, joka muuten yllättävän
paljon oli minusta kiinnostunut. Baarissakin hän pyysi minut viereensä istumaan.
Koko loppumatkan Upolle (Jokke ei ollut) Sepe oli T:n kanssa. Klo 22.50 tytöt
menivät kotiin. Laskin Ruolalla kerran [mäkeä? ] ja tulin kotiin klo 23.05. En
mene huomenna 3:lle ens. tunnille (suomea, 2 t fysiikkaa) Iiron kanssa. Klo 24
kävin nukkumaan.  Huom 14.9.-67 USA:ssa klo 22.49: E-L oli Jokke Laitisen
kanssa. Jokke piti mm. kaulasta E-L:aa kiinni.

8. päivä (keskivikko)
Nousin siis vasta klo 9. Klo 9.15-9.30 olin kahvilla.
Klo  11.00-11.35 menin Lehtarilla Lahteen. Ensin
oli trikaa, sitten ruotsia. Sitten sain välitunnilla 1
½ t istumista Sumaselta. Siten oli kemiaa, klo
14.30 pääs. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa.
Tapasin Iiron tiellä. Hän oli nukkunut rokuliin
(Heräsi klo 11.10). Tulin ylös klo 16.05. Klo 19
lähdin Mahkoselle mankan kanssa. Laitoimme
yhdysjohdon (Esko-setä, Iiro ja minä) klo 21
mennessä. Renailimme siis aika kauan. Välillä
olimme kahvilla. Sitten menimme ulos klo 21.10.
Siellä oli Paula, Sepe ja Arja. He saattoivat minut
kotiin. Kotona johdon kautta en kuitenkaan
saanut äänitystä. Klo 22.45 olin
saanut johdon taas kuntoon. Klo
23.05 kävin nukkumaan.

9. päivä (torstai)
Nousin klo 6.15. Alhaalla join
kahvia. Olimme Vilissä koululla klo
7.40. Ensin oli ruotsia, sitten aljaa,
trikaa, ruokkis ja kirkkohistoriaa,
jossa Nunnan jo kauan meillä ollut
sijainen, neiti Kolehmainen opetti meitä Cliff Richardin levyjen soidessa.
Sitten olimme vapaaksi saadun engl. tunnin aikana kantamassa
ruokasalista pöytiä juhlasaliin ruusukonvaa varten. Klo 13.20 lähdin Iiron
kanssa. Klo 13.45-14.15 tulin Iiron kanssa Lehtarilla kirkolle. Tapasimme
Hanky Pankyn ja Lasilan. Sitten menin Mahkoselle lainaamaan M:n vaarin vanhaa puvun takkia lauantain 8:nen 
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luokan poislähtöä varten. Tapasin sitten vielä Jarin. Klo 14.40 olin kotona. Tulin ylös klo 15.05. Klo 16.00-17.10 
nukuin. Klo 19.50-20.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.40.

10. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Olimme koululla Vilissä klo 7.40. Ensin siivosimme trikan
tunnilla juhlasalin, koska luokasta puuttuu kymmenisen oppilasta.  Sitten
oli engl. tunti, jolloin Olkkonen vaan eilisistä juhlista. Sitten suomea,
jolloin 8-luokkalaiset kävivät luokassa. Sitten ruokkis ja klo 11.45 8-
luokkalaiset kannettiin koulusta ja oli penkinpainajaiset kaupungilla. Klo
13.00-13.30 oli kemiaa. Sitten pilsaa. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Klo
16.50-17.05 kävin Mahkosella. Klo 18 laitoin saunan lämpiämään. Klo
19.35-20.10 olin siellä yksin kylpemässä. Klo on nyt 20.36. Klo 21.15-21.35
olin alhaalla. Klo 21.35 kävin nukkumaan.

11. päivä (lauantai)
Nousin klo 6. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
6.30. Tein aljan laskut ja klo 7.10 lähdin Vilillä
koululle. Klo 8 menimme me ”vanhat” vanhoissa
vaatteissa rukouksiin. Menin Erolan Elenan [VII B ]
kanssa käsikoukussa. Sitten 2 seuraavaa tuntia
kiersimme luokissa laulaen virsiä ja opettaenkin.
Olin Kinnarin Antin ja Speden [Pekka Lehtimäki ]
kanssa 9-10 5 B -luokassa. Sitten oli saksaa. Pääs.
klo 11. Klo 11.40-12.15 tulin Lehtarissa. Tulin ylös
klo 12.25. Klo 14.00-16.30 nukuin. Klo 18.00-18.35
olin pilkkomassa saunapuita. Klo 19.30 olin
syömässä. Alhaset, Virtaset, Nurmet ja Jokelat
tulivat meille ennen klo 19.45. Klo 19.55 lähdin ulos.
Klo on nyt 01.20. Tulin kotiin klo 1.15. Muuten kirkolle mennessä tapasin
ensin Arjan ja Jarin. He sanoivat, että menevät Kaikkoselle, koska he myös
menevät meille. Tapasin sitten Hanky Pankyn ym. Klo 20.45 menimme
Kaikkoselle. Siellä oli myös Arjan ja Jarin lisäksi Paula+Iiro, Hannu, Margit,
Eeva-Liisa ja Tuija. Margit lähti n. tunnin päästä. Tuija kertoi minulle,
että hän lähtisi minun kanssani Tirraan 5.6.-68 (Tuija täyttää 18 v.).
Lupasin lähteä. Hanky Panky ja Tuija rakastelivat [kuhertelivat ] koko
illan. Minä olin Eeva-Liisan kanssa, ”nukuimme”. Klo 00.30 lähdimme (ei
Arja+Jari eikä Paula+Iiro). L:n tytöt menivät kotiinsa. Laskin rattikelkalla
harjun mäkeä Hanky Pankyn ja Hannun kanssa. Klo 1.40 kävin
nukkumaan. HUOM. 14.9.-67 USA:ssa klo 22.52. Miksi en silloin rak. E-
L. Hänhän rakasti minua. Hän tuli sangyssä (missä oli Arja+Jari) viereeni
lähelle lattialla.

12. päivä (sunnuntai) ja 13. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.20. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös
klo 10.50. Klo 11.05 pyysi Iiro minua tulemaan heille
äänittämään pari Beach Boysien LP:tä, jotka
Tammelinin Tarja tuo heille klo 11.30 maissa. Klo
12.15 kun olin syönyt ja Jokelat tekivät lähtöä, lähdin
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Mahkoselle. Siellä oli Arja ja Tarja.
Äänitin myös ”Revolverin” [Sis.
mm. Eleanor Rigby ] ja join kahvia.
Klo 14.40 lähdin kotiin. Klo 15.40-
16.45 olin hiihtämässä. Hiihdin
Elementin lenkin 40 min:ssa.
Minulla on harvoin ollut niin hauskaa hiihtäessä. Sukset luistivat ja olin
muutenkin hyvällä päällä. Klo 19.30 kun Nykäset [Kuvassa alla, n. 1963
Salajärven rannassa, vas. Toivo, Veijo ja Aira Nykänen. Takarivissä edell. Aili
Alhanen, Ellen ja Anne Termonen ja Keijo Alhanen. Eturivin kolme lasta: Kari-
Matti Alhanen, Jaakko Alhanen ja Marjut Nykänen. Sovelluksella  autom.
väritetty ] tulivat meille lähdin ulos. Siellä oli vanha lössi, myös Raili, olimme
koko ajan museon tiellä klo 21.15 saakka. Minusta ainakin tuntui niin kuin
Tuija haluaisi irtautua Hanky Pankystä. Ainakin hän kerran pyysi minua kelkan
kyytiin ja me laskimme mäen alas. Toisen kerran hän taas kertoi haluavansa
jutella jonkun järkevän ihmisen kanssa. Sovimme sitten myöh. että ensi
keskiviikkona tulisimme klo 15 Viljasessa molemmat. Tuija haluaisi jutella
minulle. Hanky Panky muuten saattoi Tuijan (B&K):n tienhaaraan saakka. Klo
21.50 tulin kotiin. Lupasin Iirolle tulla heille klo 2.30 yöllä. Klo on nyt 23.15 ja
Nykäset ovat vielä meillä. Klo 23.50 Nykäset lähtivät. Klo on nyt 1.41 ja
muuten VEDOISSAKAAN EI kukaan voittanut. Klo on nyt 2 ja aion lähteä ulos
parvekkeen kautta. Klo on nyt 6.07, tuli
ulkoa 5 min sitten. NIIN. Mahkosella olin
klo 2.15. Iiro oli nukkunut tunnin. Arja
heräsi myös. Polttelimme piippua ja
menimme Ruolalle. Lainasimme pihasta
rattikelkat ja laskimme harjua. Klo 3
Kaikkosen Paula näytti tulitikkua
ikkunassa. Iiro oli kertonut retkestä.
Laskimme vielä kauan. Kävimme myös
kirkolla [Laskimme kohti Pikku-Kukkasta ].
Sitten klo 5 veimme kelkat takaisin. Klo
5.35 herätimme Halosen pojat. Kävimme vielä kirkolla. Klo
5.50 kun Iiro meni kotiin, oli Ulla-täti jo noussut, Oli aika
hämmästynyt [kun huomasi meidät ulkona keittiön ikkunasta
ulos katsoessaan ]. Minä pääsin huomaamatta sisään. Klo on nyt 6.11
ja lähden alas. Tulin ylös klo 6.30. OLIPA HIISKATIN FIKSU YÖ. Vilillä
olimme koululla klo 7.40. Ensin oli kemiaa, sitten uspaa, aljaa,
ruokkis, jolloin nukuin Iiron kanssa luokassa. Sitten hissaa, saksaa ja
engl. Sitten pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05  tulimme Kossilassa. Klo
15.30 tulin ylös. Kävin nukkumaan. Klo 19.15 heräsin. Söin banaaneja
ja kävin nukkumaan. Klo 23.20 äiti herätti. Sitten vasta laitoin
yöpuvun päälle. Klo 23.30 kävin nukkumaan.
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14. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30 mitään läksyjä tekemättä. Olimme Vilissä
klo 7.10 ja se vei meidät koululle klo 7.40. Ensin oli saksaa,
sitten suomea, 2 t hiihtoa, ruokkis, engl. ja hissaa. Pilsan
tunti oli lomaa. Klo 15.00-15.25 tulin Iiron, Ollin ja Malisen
(rippikoulutoveri) kanssa. TUIJAkin tuli myöh. kyytiin, mutta
jäi eteen istumaan. Tulin kotona ylös klo 16. Tein läksyjä ja
klo 18.15-18.40 olin kahvilla. Tein läksyjä ja kklo 20.05
lähdin kirkolle. Siellä oli ”koko” lössi paitsi Luostarisen
tytöt. Klo 20.40 lähdin Hanky Pankyn kanssa heille.
Laitoimme huulen Iiron nauhalle, joka oli Jarilla lainassa
kun Jari saapui klo 21.02. Tulin kotiin klo 21.15. Klo 21.30
tulin ylös ja klo 21.50 kävin nukkumaan.

15. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.20. Klo 7.40 olimme Vilissä koululla. Ensin oli
suomea, sitten tunti piirustusta, II tunnin pinnasin Iiron
kanssa luokassa. Sitten ruokkis, trikaa, tunnin lopussa
saimme aljan kokeet, sain 6-. Sitten saimme ruotsin kokeet (Sain 6+).
Sitten oli kemiaa. Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä. TUIJA
nousi autoon Karjalankadulla kuten olimme sopineet sunnuntai-iltana.
Tuija kertoi kaikenlaista mm. että silloin joskus syksyllä kun olimme juuri
tutustuneet, hän kertoi että hän luuli ettei  tuollaisen ujon pojan kanssa
voi tulla toimeen, mutta huomasikin sitten, että kyllähän se käy kun
alkuun pääsee. Pysäkillä pois noustuamme juttelimme vielä 5 min. Hän
kertoi mm. ettei välitä milloin Hanky Panky on ulkona (?????). Sitten hän
pyysi minua tulemaan perjantai-iltana ulos, vaikka itsellään on ruotsin
koe. Meillä oli trikan koe ja siksipä en mene istumaan 1 ½ t:a koululle perjantaina. Klo 15.40 lähdin kävellen 
kirkolle. Olin Halosella 15 min ja menin sitten Salmiselle parturiin [Hieman Kallen baarista eteenpäin vasemmalle].
Tulin kotiin klo 16.30. Klo on nyt 18.04. Klo 18.30-19.00 olin alhaalla ja klo 19.35-19.55 syömässä. Klo 21.05-21.30 
olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 21.35. [3.929 milj. mk 3,7 miljardia € v. 2020 ]

16. päivä (torstai)
Nousin klo 6.25. Vilissä
olimme klo 7.40
koululla. Ensin oli
ruotsia, sitten aljaa,
trikaa, ruokkis, uspaa
ja engl. Pääs. klo 13.30.
Klo 14.00-14.30 tulin
Lehtarissa.
Karjalankadulla nousi
TUIJA onneksi kyytiin,
sillä rahapussini oli
unohtunut kotiin. Sain häneltä lipun. Juttelimme taas kaikenlaista. Kotona tulin ylös klo 15
juotuani kahvia. Lueskelin läksyjä ja klo 18.35-18.55 olin syömässä. Klo 21.40 kävin nukkumaan.



17. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Vili vei meidät koululle klo 7.40. Ensin
oli trikaa, sitten engl., suomea, ruokkis, ruotsia, kemiaa
ja pilsaa. Klo 14.30 pääs. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös klo 15.50. Klo 16.45-17.05 olin
katsomassa TV:stä kuinka Kalevi Laurila voitti 15 km:n
SM:n. Klo 20.00-20.15 olin syömässä. Sitten kävelin
kirkolle Sepen kanssa, jonka tapasin Seijan ja Kaitsun
seurassa. He menivät kotiin. ”Luumäellä” [harjun päällä ] paloi
[katuvalot ] ensi kertaa. Baarissa oli Halosen pojat, Paula, Raimo,
TUIJA ym. Klo 21 lähdimme Invasta [Kuvassa BAARI ]. Olimme
Ruolalla klo 21.20 kaikki. Tulin kotiin klo 21.55. Kävin nukkumaan klo
22.30.

18. päivä (lauantai)
Nousin klo 5.55. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös lukemaan
trikaa. Klo 7.10-7.30 olin
alhaalla. Klo 8.35-8.50 menin
Vilillä koululle. Vilissä tuli myös
Kaikkosen Hannu. Ensin oli
hissaa, siten saksan kokeiden
palautus (Sain 9+), sitten
ruokkis ja 2 t:n trikan koe. Klo
13.05 lähdin. Klo 13.25-13.50 tulin Kossilassa. Klo 14.30 lähdin
Upolle Kaikkoselle. Hannu ei kuitenkaan vielä ollut tullut. Kun menin
ulos, hän tuli pian. Menin hänen kanssaan vielä sisään ja klo 14.40
lähdimme hiihtämään. Hiihdimme Elementin lenkin. Tulin kotiin klo
16. Klo on nyt 16.27. Kaleidoskoopin [Rinnakkaisohjelma klo 16.05-
16.55 ] ”Suosituin laulu- tai soitinyhtye” voitti THE MONKEES, II
edell. vuosien I THE BEATLES. Klo 17.00-18.00 nukuin. Klo 19.00-
19.30 olin saunassa. Sillä aikaa äiti ja isä olivat jo lähteneet
Kaikkoselle. Klo 20.10 tuli kaupan pihaan auto. Katsoin ja huomasin, että se oli Haaran Kari, joka ajeli. Kyydissä oli 
Iiro, Jari, Arja ja Paula. Menin heidän kyydissään kirkolle. Vastaan tuli Hanky Panky & Tuija, Kaitsu ym. He tulivat 
tak. Invaan. Me istuimme autossa n. 15 min. Sepe oli kuulemma kännissä jossain. Kari vei meidät sitten Eurenille. 
Siellä oli jo Raili ja Margit. Muutkin tulivat pian, myös Veksi. Klo 22 lähdimme sieltä. Olimme kunnantalon pihassa 
aika kauan. Ruolalle meitä tuli Hanky Panky & Tuija ja Hannu. Tulin kotiin klo 23.30. K’vin nukkumaan klo 23.45.

19. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11. Keitin kahvia ja klo 12.05-12.30 olin alhaalla juomassa sitä. Klo on
nyt 13.20. Klo 13.50 tuli Halosen Hannu meille hiihtäen kuten olimme sopineet.
Klo 14.10 lähdimme Upolle. Siellä tapasimme Kaikkosen Hannun. Näimme myös
Luostarisen tyttöjen heiluttavan meille ikkunasta. Hiihdimme kolmistaan klo
14.30-15.10 Elementin lenkin. Minulle meni aikaa tarkalleen 38 min. Klo 15.30
tulin kotiin. Klo 15.35-15.40 söin. Sitten kävin saunalla suihkussa, katsoin TV:tä
[Disneyland - Mainos-TV ] ja tulin ylös klo 16.40. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla ja klo 20.00-20.10
olin kahvilla. Klo 20.15 lähdin ulos. Matti tuli matkalla vastaan ja kertoi, että olemme Eurenilla,
he-he, eikun, että muut ovat Eurenilla. Menin sinne. Siellä muut olivatkin. Tuija kysyi heti
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minulta, että oliko Matti kertonut. Klo 21.10 lähdimme sieltä. Hanky Panky (Byrds) (käyttää
nykyään Byrds-laseja) meni kotiin suoraaan, niinpä kävelin Tuijan kanssa kahdestaan. Sepe ja
Liisa (Eeva-Liisa) tulivat perässä. Tuija antoi minulle Newport-tupakka-askin (6 tupakkaa) ja tikut
säilytettäväksi. Tuija lupasi tulla keskiviikkona taas Vilissä. Annan silloin ne takaisin. Tulin kotiiin
klo 22. Keitin kahvia ja tulin ylös klo 22.35. Klo on nyt 2.03 ja käyn nukkumaan.

20. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ym. Vilissä olimme klo
7.40 koululla. Olen järj. tällä viikolla. Ensin oli kemiaa ja sitten pitkästä aikaa
”nunnaa”. Sitten aljaa, ruokkis, unskia ja 2 t:n ruotsin koe. Aljan tunnilla
Sepe [Seppo Nikkanen ] muuten väitteli rexin kanssa ankarasti. Reksi
suuttui. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Iiron, Baskin Jussin [kanssa ] ja
Tuija nousi myös Karjalankadulta ja halusi istua viereeni ja istui myös.
Minulla oli [Eeva-]Liisan ja Tuijan tupakat mukana ja me poltimme yhdet.
Sitten Tuija kirj. ruotsin vihon sivusta kirjeen Hanky Pankylle. Tällainen.
Ulkona hän yritti sulkea sen
suudelmin, mutta siihen ei
tarttunut huulipunaa. Tulin
ylös klo 15.20. Klo 15.30
lähdin hiihtäen Haloselle.
Hannu ei ollut tänään
koulussa. Teimme
sopimuksen, että hän lainaa minulta 30 mk [51 € v. 2020 ] ja maksaa ennen 1.9.-67 40 mk. Klo 15.55 lähdimme 
hiihtämään Elementin lenkin lumipyryssä. Siihen meni aikaa 45 min. Tulin kotiin klo 17.15. Klo 18.15-19.00 olin 
alhaalla. Klo 20.00-20.10 olin kahvilla. Muuten ei minua oikeastaan keljuta se että Tuija ja Hannu rakastavat 
toisiaan ja toivon heille kaikkea hyvää. On eritt. hyvä että olen eritt. hyvissä väleissä molempien kanssa. Se siitä. 
Klo on nyt 20.20. Klo 21.15-22.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.50.

21. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6 ja nousin klo 6.15. Alhaalla söin perunaa ja kastiketta [Olipa
harvinainen aamupala ]. Nousin klo 6.40 rappuset ylös tänne huoneeseeni. Olin
vähällä myöhästyä Vilistä, jolla tulin klo 7.40 koululle. Ensin oli saksaa ja saimme
laiskanläksyt torstaiksi koulun jälkeen. Sitten suomea, 2 t. luistelua, ruokkis, engl.,
hissaa ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisesssa. Tulin
ylös klo 16.40. Klo 16.45-17.15 oli Halosen Hannu meillä hakemassa ne 30 mk.
Klo 19.55-20.10 olin syömässä mm. lipeäkalaa. Sitä ennen ja sen jälkeen luin
huomisia fysiikan ja kemian kokeita varten. Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Klo
23.45 kävin nukkumaan.

22. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 6. Join kahvia ja tulin ylös klo 6.30. Olimme Vilissä koululla klo 7.40.
Iiro ei tullut kouluun. Ensin oli fyssaa & kemian koe, sitten piirustusta 2 t.,
ruokkis, trikan kokeiden palautus (Sain 6), ruotsia ja aamupäivän kokeiden
tarkastus. Pääs. klo 14.30. Klo 15.00-15.25 tulin Vilissä Sepen ja
Tuijan kanssa. Tulin ylös klo klo 15.55. Klo 18.05-18.15 vein Upolle
tavaraa. Klo 19.15-19.25 olin syömässä. Huomenna on aljan koe.
Klo 21.15-21.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.10.

https://www.youtube.com/watch?v=9Xc-p0DlQEY


23. päivä (torstai)
[8300 mk 14100 € v. 2020 ]
Nousin klo 6.15. Heräsin jo kyllä klo
6. Vili vei meidät koululle klo 7.40.
Ensin oli ruotsia, sitten aljan koe (Iiro
ei vieläkään tullut kouluun). Sitten
aljan II tunti, ruokkis, uspaa, engl., ja
ylim. saksan tunti. Klo 14.35 pääs.
Klo 15.00-15.25 tulimme Vilissä.
Eeva-Liisa, Hannu K. ja minä.
Poltimme yhdet tupakat L:n tyttöjen askista, joka edell. oli minulla. Sovin myös
Liisan kanssa, että lähdemme yhdessä kisoihin, koska hän vie heidän Hessun
kisoihin ja minä Annen. Tulin ylös klo 15.45. Klo 18.35-18.45 oli syömässä ja klo
19.35-20.00 TV:tä katsomassa ja myös klo 21.15-22.15 jolloin join myös kahvia.
Kävin nukkumaan klo 00.05.



24. päivä (perjantai)
[Teollisuuden historiaa. Nastola ]
Nousin klo 6.30. Vili vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli trikaa, sitten engl., suomea,
ruokkis, ruotsia, kemiaaa ja pilsaa. Pääs. klo
14.30. Kävin Keskolla [Keskon talo radan
vieressä elok. 2011 ] ostamassa housut ja tulin
klo 15.20-15.50 Speden [kuva ]
kanssa Lehtarissa. Nukuin melkein
koko ajan. Klo 18.05-18.20 kävin
alhaalla. Hanky Panky täyttää
muuten tänään 18 v. ja hän ja
Lasilan Raimo lähtivät tänään tai
lähtevät huomenna Tirraan
”kaljoille” [Loviisankatu 8, Lahti .
Kuvassa Tirra ja Torvi 1980-luvulla.
Lahden kaupunginmuseon kuva-
arkisto ]. Klo 19.40 lähdin ulos.
Baarissa oli mm. Eeva-Liisa,
Iiro&Paula, Kaitsu, Jari jne. Tuija ja
Hanky Panky tulivat vähän
myöhemmin klo 20. Tuija pyysi minut ulos tupakalle. Hän kertoi, että saako tulla
Eeva-Liisan ja minun kanssa [kisoihin ] - tietysti. Juttelimme n. 10 min. Sitten
menimme takaisin baariin. Klo 20.20 lähdimme kaikki ulos. Eeva-Liisa lähti kotiin.
Klo 20.35 tulimme me muut Eurenille. Klo 21.30 lähdimme sieltä. Menimme
valtatietä pitkin. Sovin Tuijan kanssa, että klo 12 lähdemme Lahteen. Klo 22.20 tulin
kotiin. Tulin ylös klo 22.30. Klo 23.40 kävin nukkumaan.

25. päivä (lauantai)
Nousin klo 10.30. Klo 10.50-11.30 jaoin Upolla tavaroita. Vein myös Luostariselle,
missä Tuija oli yksin kotona. Klo 12.10-12.40 menin sitten Tuijan kanssa Lehtarilla
Lahteen. Linja-autoasemalla tapasimme Eeva-Liisan, Hessun ja Hessun
kaverin Veksin. Näin myäs Ahtiaisen Markun [kuva ]. Eeva-Liisa, Hessu
ja Veksi menivät baariin, minä Tuijan kanssa ”monttuun”. Siellä
tapasimme Hanky Pankyn ja Annikin ja Sepon. He lähtivät n. klo 14
pois. Sitä ennen tapasimme Eeva-Liisan ja Hessun ja Veksin vasta klo
14.30 (Olin Tuijan kanssa kohtauspaalulla). Klo 15.30 lähdimme saatuamme
tietää, että Assar Rönnlund oli voittanut 15 km:n hiihdon. Tapasimme muuten
myös Kaitsun, Ollin ja Hannun. Klo 15.40-16.05 tulimme Lahtarilla. Klo 18.10
menin Annen kanssa pysäkille. Sinne tuli myös Luostarisen tytöt sekä Hessu & 
Veksi. Montussa tapasimme Veksi Nykäsen, Joken, Railin ja Margitin. Hanky
Pankyä ei näkynyt. Klo 21.15 linja-autoasemalla näimme sattumalta kännissä
(Lasilan Raimo melkoisessa ja Hanky Panky lievässä) pojat. Hanky Pankyn saimme
autoon (Tuija sai). Olimme Nastolassa klo 22 kirkolla. Peltosen Alpo vei Sarin
kanssa Annen kotiin. Eeva-Liisa & Jokke vei muut pikkupojat kotiin. Tuija & Hanky Panky ja minä
olimme Kallessa. Tarjosin Tuijalle kahvit. Olimme noin ½ tuntia. Klo 22.40 lähdimme pois.
Tapasimme heti ulkona [Eeva-]Liisan & Joken. Menimme ns. pikkuraksalle Pistetalon kyljessä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Assar_R%C3%B6nnlund
https://www.nastola.fi/nastola-tietoa/historian-havinaa/teollisuuden-historiaa/


Se oli kylmä, mutta siellä parit rakastelivat [kuhertelivat ] kuitenkin ja minä YKSIN, ei minua kyllä vituttanut. Klo 24
lähdin kotiin tultuamme ulos. Kävin saunassa ja klo on nyt 00.46. Klo 00.50 kävin nukkumaan.

26. päivä (sunnuntai) ja 27. päivä (maanantai)
Nousin klo 9. Söin ja klo 9.45 lähdin Luostariselle kuten
olimme sopineet. Tuija oli yksin kotona. Lähdimme
Haloselle, missä olimme klo 10.15. Herätimme pojat ja klo
10.45 lähdimme Hanky Pankyn kanssa valtatielle, kävin
kotona. Klo 11.05-11.30 menimme Lehtarilla Lahteen.
Katsoimme 50 km hiihdon, jonka voitti Norjan Ole
Ellefsäter. Tapasimme muuten Eeva-Liisan, Hannun, Hessun,
Railin ja Margitin. Klo 15.45 kisat loppuivat. Valubetonin
mainoksen kohdalla tapasin
Kari Haaran, Iiron, Mönkäreen
Markun [ks. kuvat ] kuten
olimme sopineet.  Klo 16.45-
17.20 tulin L:n tyttöjen, Hanky
Pankyn ym. kanssa Lehtarilla. Söin ja laitoin ruokatavaraa kuntoon. Klo 18
tulivat Kari Haara, Juhani Bask [kuva ] ja Iiro hakemaan minua Baskin
valkoisella paketti-Anglialla [Ford Anglia Estate, ks. kuva ]. Kävimme
Haaralla ja sitten haimme Mönkäreen Markun. Sepe ei tullut, kävimme
(Iiro ja minä) nimittäin kysymässä sitä kisojen jälkeen. Alkumatka meni hyvin, mutta noin 10
km ennen mökkiä, kun Kari alkoi hurjastella vähän yhdessä mutkasssa Kari huusi: ”Täss’ on
pojat mutka.” Sitten sitä lennettiin yhdestä töyssystä. Menimme ensin
nokka edellä vasempaan laitaan ja sitten osui perä kovaan hankeen, tällöin
meinasimme lentää kyljelleen. Nokka otti vielä kerran penkkaan ja me
jäimme poikittain tielle. Kun menimme katsomaan, oli oikeassa
lokasuojassa kurttu ja maalit pois. Jätimme auton ½ km:n päähän mökistä.
Mökillä paitsi Iirolla ja minulla sukset. Me jouduimme kahlaamaan
hangessa. Olimme perillä klo 21. Olimme koko ajan saunamökissä. Karilla
ja Möykyllä oli ¾ l:n rommipullo puoliksi ja Jussilla joku taskumatti. Iiro
osti Karin osuuden ja klo 23 pojat alkoivat ryypätä. Kari ja minä vain
maistoimme. Klo 24 pojat (ei Jussi paljon) aika simassa. Iiro ja Möykky
istuivat ulkona penkillä ja ”yrjösivät”. Iirolla ei pitäneet jalat, ei sitten
yhtään ja hän hoki koko ajan: ”Mitä varten mun pitää olla näin kännissä.” ym. Klo 1.30 kävin Möykyn kanssa 
nukkumaan saunakammariin. Kari saunan lauteille ja Jussi pukuhuoneeseen. Kannoimme myös Iiron sinne. Klo 10
maissa nousimme. Aamulla keitin
päärakennuksessa kahvia ja joimme sitä
alhaalla. Klo14-15 maissa kaivoimme (Kari,
Möykky ja minä) entisen avannon paikalle
miehen mentävän. Kari ja Möykky kävivät
turhaan kalassa, minä lämmitin saunan,
kuuntelimme Pop-sävelen ja klo 18.30-19.30
olimme saunassa. Minä menin ensin
avantoon ja sitten muutkin paitsi Möykky, joka pyöri hangessa. Kävin vielä avannossa toisenkin kerran. Pelasimme
korttia ja klo 24 kävimme nukkumaan. [The Spencer Davis Group ]

https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Spencer_Davis_Group
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ole_Ellefs%C3%A6ter
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ole_Ellefs%C3%A6ter
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ole_Ellefs%C3%A6ter


28. päivä (tiistai)
Nousimme klo 9. Siivosimme ja klo 10.30 pääsimme lähtemään. Auto ei
lähtenyt käyntiin, koska akku oli tyhjä. Olin muuten käynyt auton luona
eilen klo 12 aikaan Karin ja Jussin kanssa aikomuksena käydä kaupassa.
Sopivasti tuli nyt läheisen talon traktori paikalle, joka veti meidät käyntiin.
Veimme Möykyn kotiin ja sitten minut. Olin kotona klo 12.10. Klo on nyt 14.
Klo 15-17 nukkuin. Klo 17 kävi Kari Haara täällä, koska reissulla mukana
ollut matkaradion jäi vahingossa laukkuuni. Samalla hän haki Baskilta omat
tavaransa. Se kurttujuttu meni helposti kuulemma, kun pojat selittivät, että
se meni hinauksessa. Klo 18.15-18.30 olin alhaalla. Klo 19.30-19.45 olin
syömässä. Klo 19.50 lähdin lumipyryssä ulos. Tapasin Railin mäellä. Kävin
hänen kanssaan Laitisella ja sitten menimme baariin (Invaan). Iiro ja Paula
tulivat matkalla vastaan. Olivat Munkkiin [tätä en muista ] menossa. Invassa
oli Halosen pojat, Arja, Lasila, Kaitsu, Hannu, Olli, mutta ei L:n tyttöjä. Tuija oli mennyt 2 päiväksi Riihimäelle. 
Eeva-Liisa oli kuullemma varttunut minua ja lähtenyt sitten Luomaniemeen. Siellä oli joku ”eräleiri”. Eilen olivat 
Kaitsu ja joku muu hakeneet Oksasen Sepen. Lasila lähti kotiin ja klo 20.50 lähdimme me muutkin ulos. Hanky 
Panky ym. menivät matkan varrella kotiin. Menin loppumatkan (B&K):n tienhaarasta Railin kanssa kotiin. Raili on 
ollut jo monta päivää Rajalassa. Raili on taas kai rakastunut ainakin vähän minuun, sillä hän totesi mennessäni 
suoraan kotiin, että ”Jokos sä nyt lähdetkin.” Minä en toivo edes näkeväni häntä. Klo 21.15 tulin kotiin. Tulin ylös 
klo 21.30. Klo on nyt 21.50 ja MINUSTA TUNTUU, ETTÄ RAKASTAN EEVA-LIISAA. Minulla tuskin on 
mahdollisuuksia, sillä hän kai rakastaa jotain JUHAA, jonka näin Tuijan kanssa kisoissa. Hän on jo aika vanha 
poika, oli armeijan vaatteissakin. Silloin Eeva-Liisa ei ollut paikalla. Ja kun olin yksin hakenut hänet ja Hessun 
kohtauspaalulta oli Juha jo lähtenyt. - Huom. 14.9.-67 klo 23.05. E-L sanoi: ”Olen harvoin ollut näin onnellinen.” 
Han otti minua käsikoukusta. - Eeva-Liisa ja Hessu olivat muuten meistä muista erossa 2 t. Kävin nukkumaan klo 
23.05.


