
Päiväkirja 1969 osa 2
1.3.-30.4.

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

 
Maaliskuu

•1. maaliskuuta   – ”The Doorsin” Jim Morrison pidätettiin Miamissa ja häntä syytettiin siveettömästä käytöksestä ja 
julkisesta juopumuksesta.
•1. maaliskuuta – Armeija kaappasi puolustusministeri Hafiz al-Assadin johdolla vallan Syyriassa.
•2. maaliskuuta   – Neuvostoliiton ja Kiinan joukot taistelivat Ussurijoella.
•3. maaliskuuta   – Nasa laukaisi Apollo 9:n matkalleen.
•7. maaliskuuta   – Sekatyömies Tauno Pasanen surmasi metsästyskiväärillä neljä häntä pidättämään tullutta poliisia 
Pihtiputaan Korppisten kylässä. Surmansa saivat konstaapelit Mauno Poikkimäki, Veikko Riihimäki, Onni 
Saastamoinen ja Pentti Turpeinen. Elokuvaohjaaja Mikko Niskanen teki tästä tapauksesta elokuvan Kahdeksan 

surmanluotia vuonna 1972.
•13. maaliskuuta   – Apollo 9 palasi lennoltaan.
•14. maaliskuuta   – Neuvostoliiton ja Kiinan joukot kahakoivat jälleen Ussurijoella. Maat syyttivät toisiaan 
yhteenoton aiheuttamisesta.
•16. maaliskuuta   – 152 ihmistä sai surmansa venezuelalaisen matkustajakoneen syöksyttyä maahan miltei heti 
nousunsa jälkeen Venezuelan toiseksi suurimman kaupungin Maracaibon esikaupunkialueella.
•17. maaliskuuta   – Golda Meirista tuli Israelin pääministeri.
•19. maaliskuuta   – Brittien laskuvarjojoukot ja merijalkaväki nousivat maihin Anguillalla odottaen vastarintaa 
”presidentti” Ronald Websterin joukoilta. Paikalliset toivottivatkin sotilaat tervetulleiksi.
•21. maaliskuuta   – Euroopan neuvoston toimikunta, joka tutki poliittisten vankien kohtelua Kreikassa, keskeytti työnsä 
ja poistui maasta, koska Kreikan viranomaiset olivat vaikeuttaneet sen työskentelyä.
•28. maaliskuuta   – Tšekkoslovakia voitti Neuvostoliiton jääkiekon MM-kisoissa Tukholmassa. Voittoisan pelin 
jälkeen Prahassa järjestettiin useita Neuvostoliiton vastaisia mielenosoituksia.
•29. maaliskuuta   – Eurovision laulukilpailu järjestettiin Madridissa Espanjassa. Kilpailu päättyi Espanjan, Iso-
Britannian, Alankomaiden ja Ranskan tasapeliin.

1. päivä (lauantai)
Nousin klo 10.10. Klo 8 Lehtarissa
koululle. Siellä ainekirj. alk. Klo 9. Vain
Kari Ahola puuttui. Lähdin 11.30. Hain
muuten klo 8.30 Foto-Salpauksesta
valokuvani (18 mk) ja pääsin Järvisen
Joken kyydissä koululle. Tate oli myös
vähän aikaa kanssani kisoissa. Eggen
voitti 15 km. Vedenin (NL) oli II, K.
Oikarainen III. Tulin klo 15 Vilissä kotiin. Lämmitin saunan.
Muut lähti ilotulitukseen (Matti jo aamulla aik.). Tulivat 21.20.
KatsoinTV:tä ja kävin nukkuun n. 00.40.
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2. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.30. 50 km voitti Vedenin. Klo 12.45-13.09.15 (24:15)
juoksin lenkin. Nurmen Helka täällä. Klo on nyt 23.45. En tänään
laskenut yhtään Mat I varten, luin jommaa [geometria ], teorian vain
kerran. Katsoin TV:tä ym. Käyn nukkuun klo 24.10.

3. päivä (maanantai)
Toivottavasti nousen klo 6.30, nousin 7.10. Luin ja “laskin” jommaa. Klo
11.20 Spede (Lehtimäki) tuli täällä käymään, hakeen Algebra I osan
(Matin) lainaksi. Lähti 11.45. Postissa
kirje USAn kotoa ja yl.opp.lehti.
Lähdin 13.45 Lehtarissa. Kävin
valokuvausliikkeessä ja kirjkaupassa.
Koulussa nuhainen Sumppu
[Markku Sumanen ] piti 15-18 mat I
tentin. Sitten hän näytti sille osalle meistä, jotka oli jääny vielä sinne
todistukset. Mulla oli vaan manttu laskenu 9:stä 8:iin ja saksa nousi 6:sta
7:ään ja ruotsi muistaakseni 7:stä 8:aan. Tupe vei mut Oikokaudulle.
Menin Paulukselle klo 18.20 ja äiti ja isä tuli klo 19.15. Lähdimme klo
21.45. Amerikk. Apollo 9 lähti klo 18. Kävin Z 23.05.
4. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.20. uin saksaa ja ruotsia ja postissa ei mitään. Luin mat. Ja
klo 16.40-17.04 (24:00) juoksin lenkin 22. kerran. Toivonpa, että tulis
sulan aika ettei tarttis koko ajan olla varuillaan koska lentää pyrstölleen. 
Kuin silloin ennen by Jarkko ja Laura lähti sitten Euroviisuihin Madridiin.
Klo on nyt 21.45. Tänään noin -5° C. Ei ole vielä ollut suojaa tänä vuonna. Kävin
Z 23.45.

5. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7 maissa. Ei postia, koetin lueskella aljaa. Klo 14.05
Vilissä Lahteen, ostin Esperanto-kirjan [kuva ] ja Mat II tentti
taas klo 15. Mua alko loppupuolella ottaa aivoon, koska me ei
päästy pois ennen klo 18.20 mun vihjauksista huolimatta,
enkä täten voinut kuunnella klo 19.10 alkanutta esperanto-
kurssia [rinnakkaisohjemassa klo 19.10-19.30 ]. Tulin Taten

https://www.youtube.com/watch?v=g5PqV8JyQ_s


kanssa klo 19.05
Lehtarissa. Kävin juuri
saunassa. Klo on nyt
21.03. Kävin Z 22.40.

6. päivä (torstai)
Nousin klo 8.00.
Kahvitarjoilu tänään kaupassa, siksi
keittiön pöytä siellä. Ei postia, klo
on nyt 13.15. Klo 16.10-16.34.30
(24:30) juoksin lenkin ja sitten
suihku. Matti ei ole kotona koska
lähti iltapäivällä Hämeenlinnaan
jääkiekko-otteluun. Katsoin TV:tä
ym. Klo 20.20-20.45 vein veikkaukset kirkolle
postilaatikkoon. Klo on nyt 20.56. Matti tuli kotiin klo 23.30,
jolloin kävin Z.

7. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.00, ei postia. Klo 16.40-17.04.45 (24:45)
juoksin lenkin, sitä ennen vein pyörällä Heikkilään pienen
määrän tavaroita. Tänään -1° C. Klo 18.30 maissa äiti toi
kitafilmikameran ja sanoi, että se mk n. 400 mk, mutta ne
sai sen alle 200 mk:lla. Klo on nyt 19.04. Huomenna klo
12.30 ruotsin II tentti. Klo on nyt 22.00.
Kävin Z 000000000.

8. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Klo 11.15 Lehtarilla
Lahteen. Hain ensin valokuvat (5 mk).
Ostin kirjakaupasta pienen lahjateoksen
USA:aan (9:60). Sitten ostin RKK:sta
[Rautatiekirjakauppa ] Record Mirror’n (1 mk) [Saatoi olla tuo kuvan March 1, 1969 ]. Koululla alkoi klo 12.30 
ruotsin tentti. Siinä 7 vauhtia mulla. Käännöksen alkupuoli nimitt. meni aika kehnosti. Loppui klo 15.55. Klo 16.10 
Lehtarissa tulin kotiin. Eeva-Liisa tuli
kyytiin ”Kukonpojan” [1970-luvun
mainos ohessa ] pysäkiltä. Siinähän se
meni. Ei hän ainakaan paheksunut mua.
Kotona kahvit. Klo 17.55, kun Iiro kävi
täällä (päässyt Lahteen töihin pari päivää
sitten), lähdin juokseen. Tulin kotiin
18.18.45 (23:45) uudessa ennätysajassa.
Kävin saunassa ja klo on nyt 19.10. Klo
on nyt 22.27, vähän v-ttaa, pilasin omat
senssini, mutta ehkä omaksi hyödykseni.
Jokelat tuli pian, Kaikkoset, Moijaset ja ?
(Birgitta ja miehensä). Lähdin ulos 20.10. [Vas. takana Eino Savutie, Sauli Jokela, hra Moijanen, toinen kuva: rva 
Moijanen, Liisa Jokela ja hra Kaikkonen ja Ellen-äiti ] [Tauno Pasanen ]
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Baariin tuli 20.40 Arja, jonka kanssa
lähdin ulos ja sitten Riitan kanssa
Upolle baarille, missä rva Hellin Tapper
mäi meille tyttöjen tahtomat kuumat
koirat. Saatoimme Riitan 7 C -rappuun,
jossa asuu ? (en muista nyt). Saimme
Riitalta avaimen ja menimme etsiin
Iiroa ja Paulaa Munkista. Ei ollu. Hapi
[Harri Hakala ] sattu kulkeen ohi ja
”Arttu” [Arja Mahkonen ] huomasi. Sain
Hapin hänen pyynnöstään paikalle ja
sinne tuli myös myöh. Kaitsu. Tulimme
ulos n. 21.50. Arttu oli kiinnostuni
Hapista. ”Olin kohtelias”, annoin
Artulle mulla olleen avaimen ja sanoin
lähteväni kotiin. Arttu sano että ”Joo”.
Lähdin, olin kotona 22.10. Muut
pelasi ?? (en muista). Otin pari
valokuvaa ja joimme muuten Artun kanssa, joka oli jo aikamoisessa ennen
sitä, 2 ”Karjalaa”. No, ei se mitään. Klo on nyt 21.45. Su:na eilen kävin
nukkuun klo 23 maissa. Eino-setä oli muuten myös täällä.

9.3. (sunnuntai)
Nousin klo 9. Jokelat ja äiti ja isä olivat jo nousseet tänään Annen
syntymäpäivänä. ”Klo 20.15” Anne täytti 10 v. Täällä kymmenisen vierasta .
Nurmet tuli n. klo 13.30. Myös kaikki lapset. Siis myös Kaija ja Eija. Jokelat
lähti 15 maissa. Näytin valokuviani Nurmille. He lähtivät klo 17.10. Katsoin
TV:tä ja koetin lukea tiistain engl. tenttiä varten. Voi - ! Mä on onneton
olento. Klo nyt 22.01. Kävin Z
23.30.



[Neljännessä kuvassa Matti tulee kotiin jääkiekkoasussa. ]

10. päivä (maanantai)
1. voin alennusmyyntipäivä, nyt mk 5.50/kg eli n. 3 mk
entistä halvempaa. Nousin klo 8.00. Ei postia. En
paljonkaan lukenut engl:a. Klo 16.30-16.54.30 (24:30)
juoksin lenkin n. -3° C pakkasessa. Suihku jne. Äsken teellä ja voileivillä. Kävin nukkumaan klo 23.15.

11. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.50. Klo on nyt 12.08. Olen lukenut engl:a. Klo nyt 19.26. Klo 14.05 Vilissä Lahteen ja engl. tentti, 



loppu 18.10. Aika hyvin meni, Olkkonen
kehui ääntämistäni. Tulin klo 18.20
Lehtarilla. Kävin nukkuun klo 23.30.

12. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Luin vähän saksaa, kävin
partirissa ( á 3.90) ja tuli Speden kanssa
klo 12 Lehtarissa. Klo 13 aineiden
palautus 1 A luokassa, sain 7. Ostin sitten
Riihelästä niiden ottamia
penkkariajeluvalokuvia (1 mk) ja sitten
Halmeelta (4.50). Tulin klo 15 Vilissä. Kotiin tullut Middleton’ien tilaama
”National Wildlife” magazine. Nyt mua taas ei uvita tehdä mitään, en ole kyllä
vielä tänään tehnytkään. Klo on 19.49. Klo 20.30 lähdin saunaan. Beatle Paul
McCartney vihittiin tänään erän Linda Eastman’in kanssa. Kävin Z 23.25.

13. päivä (torstai)
Nousin klo 7.45. Kirje Sharon’lle ja til. Kirjeen
SYL:lle. Klo 15.00-15.23.45 (23.45) juoksin lenkin.
Sitä ennen otin huoneeni tuplaikkunan pois. Ei
postia. Klo on 18.44. Klo 19.00 Savutiet tuli
(+Kari) jutteleen kesämökin urakasta hra Laitisen
kanssa. Savutiet lähti 21.00. Kävin Z 23.30.

14. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.00. Laskin koko p’iv’n, hitaalla
tempolla tosin. Äsken laskin 35:nen eli viim.
Laskun huomiseen tenttiin. Klo on nyt 20.47.
Teoria pitäis vielä lukea. Kävin nukkuun 22.45
katsottuani Dave Clark Five’n ohjelman TV:stä.

15. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.00. Olen vähän lukenut
mat:aa. Klo on nyt 9.04. Lueskelen aljaa
ja klo 11.15 Lehtarissa Lahteen. Kävin
Lahden Säästöpankissa Rautatiekadulla
maksamassa LIFE’n tilauksesta vuoden
1970 loppuun (25:50) [39 € v. 2020 ].
Lasku tuli perj:na. Sitten kävin
Rautatiekirjakaupassa. Siellä tapasin
Heikkisen Riitan, jonka kanssa lähdin kouluun. Huttusen Rauski [Raimo Huttunen ]
liittyi mukaan matkalla. Klo 12.30-16.10 mat III tentti ja siinähän se meni. Kotiin klo
16.30 ’rotta’kuskin ajamassa Vilissä. Jääkiekon Mm-kisat alko tänään Tukholmassa.
Tänään tuli LIFE (March 17). Kahvit ja klo 17.45-18.00 juoksentelin ulkona, mutta
pistosten vuoksi en juossut varsinaista lenkkiä. Klo 18.30 lähdin saunaan, söin ja klo on
nyt 19.32. Klo 20.10 kun Aili & Kepe & Savon pappa tuli lähdin ulos. Invassa oli
Salmisen Sepe, joka oli lähdössä “Kukkaseen”. Lähdin kotiin, tulin klo 21.00. Katsoin
TV:tä. Alhaset lähti klo 22 maissa. Katsoin TV:tä ja kävin Z 23.30-



16. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9. Klo 11.41-12.05 (24:00)
juoksin lenkin. En lukenut mitään,
katsoin TV:tä ja kävin Z 23.35.

17. päivä (maanantai)
Nousin klo 7.40. Tänään I ylppäripäivä.
Klo on nyt 7.21. Siinä tuli ensimmäinen i. Kouluun klo 8
Lehtarissa. Klo 9-14.45 kirj. ainetta. Ennen tätä
äidinkielen koetta pieni hartaus Olkkosen johdolla. Kirj.
aiheesta ’Onko rantojen suojelu tarpeen’ ja kotona (Tulin
klo 15 Vilissä Tuijan kanssa) äiti kertoi, että radiossa oli
haastateltu äidinkielen opettajaa, joka sanoi, että juuri
tämä aihe oli vaarallinen. Moni varmaan kirjoitti vesistöjen suojelusta juuri niin
kuin minä. Ei mua oikeastaan kyllä keljuta, mul’ on niin pirun kiva olla – ei taas
välitä mistään mitään. VOI
NENÄ. Tuija muuten kirjoitti
aiheesta ”Työttyömyyden
ongelma”. Klo 19 lähdin ulos.
Menin Mahkoselle. Juttelin
Arjan ja Iiron kanssa. Arja lähti
n. klo 20. Siten saimme kahvit ja
klo 20.30 lähdi Iiron kanssa ulos.
Invassa mm. Paula. Tulin kotiin
klo 21.10. Katsoin TV:tä ja ym. Klo
23.40 kävin nukkuun.

18. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.30. Liisa-täti oli
aamulla soittanut. Päivällä jo n. 
±0° C. Kävin hakemassa klo 14
maissa pyörällä postista
postiennakko (SYL:ltä tilaamani)
kirjani. Klo 16.45-17.08.30 (23:30)
juoksin lenkin ennätysajassa. Suihku ja luin saksaa.
Kävin Z 23.40.

19. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.15. Luin ’Ruotsia omin päin’ [-kirjaa ].
Klo 17.45-18.08 (23:00) juoksin lenkin ennätyajassa.,
suihku ja äiti ja isä ja Anne lähtivät Nykäselle klo
18.30. Minä pian perässä. Anne tuli kanssani. Siellä
katsoin TV:tä ja kahvit. Kotiin klo 22.30. Kävin Z
23.30.

20. päivä (torstai)
Nousin klo 7.55. Ei postia, muuten klo 12.15-13.40
olin kaupan katolla aurinkoa ottamassa Annen



kanssa. Klo 19 vein veikkaukset pyörällä kirkolle. Katsoin TV:tä ja
klo 20.15 juttelin Seija-tädin kanssa puhelimessa. Katsoin vielä
tšekk. Elokuvan (aika hyvä!) ja kävin Z 23.40.
21. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Klo 8.10 Lehtarissa Tuijan kanssa Lahteen ja klo
9.00 alko ruotsin ylpp. Mielestäni siihen C:hen ja se lunkahti. Kotiin
14.00 Lehtarissa. Kotona posti tiedonanto. Hain Doug’n
“joulupaketin”, tulli siitä 1 mk 40 p. Happy, happy… siinä sukat,
paita ja aah… pizzaa. Klo on nyt 16.20. Klo 18.35-18.58 (23:00)
juoksin lenkin, aikani oli itse asiassa (25.50-), mutta otan vain 15
sek tarkuudella. Kävin vielä Niinimäen päällä. Juoksu todella
maittoi. Muuten aamulla Tuija kertoi, että myös Hanski ja Lasilan
Raimo oli kirjoittanut ’rannoista’ pieleen kuten minä. Hanskilla
lähti heikkona a:na. Muuten E-L:lle viime vuonna myös a aineesta
(ruotsi & saksa l ja mat. & engl. c). Olen aika hyvällä päällä. Klo on
19.45. Lähdin ulos klo 20. Olin Invassa (Jarska, Jokke,
Veksi ym.) Iiro & Paulakin tuli myöh. Kävelin heidän & 
Jarskan kanssa yhtä matkaa kotiin. Kävin Z 22.50.

22. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.00. En tehnyt mitään. Klo 15 tulivat Iiro ja Paula kuten sovimme, että Iiro (ainakin) tulee. He lähtivät 
samaa matkaa pois kun klo 16.30 lähdin viemään Upolle Ranvolaan? ? tavaroita. Klo 19 lähdin saunaan. Katsoin 
TV:tä ja klo 23.35 kävin nukkumaan.



23. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 10.32. Nousin klo 8.55. Jo klo 9.15-
9.38.30 (23:30) juoksin lenkin. Söin aamiaisen jne.
Lueskelin engl. ja kuuntelin kuinka Kalevi Laurila
voitti Ounasvaaran 50 km hurjalla ”MM”-ajalla,
joka oli alle 2 t 19 min. Klo on nyt 19.18. Kävin Z
23.40

24. päivä (maanantai)
Klo on 15.27. Nousin klo 6.40. Klo 8.10 Lehtarilla
Tuijan kanssa [engl. ] ylppäreihin. Lähdin ekana pois klo 13.05. Klo
13.25 Kossilassa kotiin, kahvit, no mail. Klo 21.38. Klo 18.30-18.53.00
(23:00) juoksin lenkin. Eino-setä tuli sitten tänne ja pian Mr. Laitinen,
jonka kanssa isä ja Eino-setä sopivat kesämökkiurakasta. Luin
saksaa ja katsoin uutiset. Käyn Z 21.45.

25. päivä (tiistai)
Eeva-Liisa täyttää tänään 20 vuotta. Nousin klo 8 ja klo 9.30 lähdin
pyörällä Lahteen vietyäni ensin Holmströmille tavaraa. Vein ensin
matemaat. taulukot & laskutikun kansliaan (reksi tai joku muu
tarkastaa ne). Lähetin sitten Finland-kirjan, jossa meni kirje ohessa,
USA:han, 4 mk 45 p. Ostin sitten TIMEn ja kävin ’turhaan’  Halmeen
valokuvausliikkeessä. Klo 11.10 lähdin kotiin. Kotona ’tänään klo
12.05’. Suihku, söin ja postissa
2 school bulletin’a. Torkuin klo
15 saakka, klo on nyt 15.24.
Enpä ole juuri lukenut huom.
mat. Varten. Klo on 21.46. Niin,
syytäpä vain sitten itseäni
huom. mat. Jälkeen. Actually I
don’t care!
You should have, klo on 8.26
to:na. Ti:na kävin nukkuun
23.15.

26. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.15. Kouluun klo
8.10 Lehtarilla. Olin kuulemma
kirj. engl:sta 8 pist. virheitä.
Tuupo [Tuomo Keskiaho ] 2 pist. Lähdin
mat. Kokeesta klo 14.45 laskettuani 7
laskua. Tulin klo 15 Vilissä. Kotona kahvit.
Mr. Pellinen? Täällä ’edustamassa’. Mulle
tuli LIFE ja National Geographic & 
Kuusisen mainos. Klo 18.15-18.38 (23:00)
juoksin lenkin. Meille tuli joku
tilintarkastaja. Isä vei sen Lahteen klo 21
maissa. Kävin Z 22.30.



27. päivä (torstai)
Nousin klo 7.50. Ykä muuten soitti eilen Lahdesta, se soitti
niiden NGM-mainosten takia, jotka olin pyytänyt lähettämään
sille, se halusi tilata. Ykä oli myös kirj. l:n engl:sta. Lueskelin
saksaa. Klo 18.30 jälkeen vein veikkaukset postiin kirkolle, sitten
söimme ja ’väittelin’ äidin ja isän
kanssa kommunismista ym:sta.
Kävin Z 22.35.

28. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Söin ja klo 13.10
lähdin 4. viimeisenä saksan
ylppäreistä. Sitten tuli Ykä kuten
sovimme. Ykä näytti mulle NGM-
kirjettä. Sitten kävimme kansliassa
katsomassa ruotsin pistemäärät.
Mulla 8- (10+24=34 pist.), engl:sta
muuten 4+4=8 pist. = 9 ½. Matikka



a:n ja c:n rajoilla [c tuli  ]. Sitten kävimme Ykän kanssa
Rautatiekirjakaupassa lehtitilauk. Johdosta. Tulin kotiin 14.00
Lehtarissa. Kahvit ym. Klo 18.35-18.58.30 (23:30) juoksin
lenkin sohjoisessa lumessa. Äiti ja isä & Anne lähti kylään.
Mä klo 20 ulos. Mahkosella oli Arja. Join kahvit ym. Klo 20.30
lähdin Arjan kanssa ulos Invaan. Siellä Iiro & Paula. Muut
lähti kai Munkkiin, klo 21.15 tulin kotiin. Matti täällä. Sitten poliisi [Into ]
Salminen kävi kysymässä tiesinkö (en) missä joku Tuomisen Ilkka asui.
Katsoin kun Tšekkoslovakia voitti U.S.S.R:n 4-3. Kävin Z 1.00.

29. päivä (lauantai)
Nousin klo 10.35. Eilen muuten soitin [Harri ] Haapalalle 21.35 ja sain tietää, että saksassa
mulle (16+38=54 pist.) 7- eli a:n ja c:n rajoille [c tuli ]. Sain aamulla kuulla, että toin Niinimäen
alla 2 lasta oli juuri jääny auton alle. Polisit siellä mittaili. Toinen oli kuollut heti. Klo 11.20-
12.00 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa. Siivosin ym. Klo 17.30 maissa lähdin saunaan. Söin ja
klo 19-20 join 4 k-olutta. Klo 20.15 lähdin ulos. Invassa muut paitsi ei Iiro & Paula. Klo 21
lähdin Kukkaseen Arjan ja Riitan kanssa. Hapi ja Jokke ei päässy sisälle koska niillä ei ollu
papruja. Join 2 olutta. Lasilan Raimo kävi myös meidän pöydässä täydessä vodkalastissa.



Lähdimme 23.00. Ostimme parit
pnakit [sic ] ja tulin kotin klo 23.25.
Katsoin kuinka Espanja, Englanti, 
Hollanti ja Ranska tuli tasapeliin á
18 pist. Euroviisuissa. Kävin Z
00.35.
[Ravintolan Kukkasen (Lahden
Osuuskauppa) kuvat  Työväen
arkistossa ]

30. päivä (sunnuntai)
Nousin ensin 7.50 ja söin muroja ja menin tak. sänkyyn. Nousin
klo 9.30 kahville ja äiti ja isä alko riiteleen aiheena eilinen lasten
auton alle jääminen ja sen vaikutus asiakkaisiin [Tytöt kai
kauppareisulla ]. Klo 19.47.00. Again, I feel like the unhappiest
person on earth though I know things could be much worse, so
cheer up and remember: you can do anything! Tšekit hävisi
tänään Ruotsille 1-0. Kävin Z 24.00 luettuani ”Geographiciä”.

31 päivä (maanantai)
Nousin klo 8.05. En oik. Lukenut ennen klo 13 yhtään. Kirj. aamulla
kirjeen ’kotiin’ (eli USAaan). Postissa National Wildlife Federation
associate membership card etc. Ja ’Aviisi’. Torkuin ja koetin lukea
sängyssä, jonka olin muuten eilen kääntänyt lyhempää seinää
vasten. Klo on nyt 21.40. Kävin Z 23.35.

Huhtikuu

•1. huhtikuuta   – Suomen valtion virastoissa siirryttiin ympärivuotisesti
viisipäiväiseen työviikkoon, jota jo kolmena edellisenä vuotena oli
noudatettu kesäkuukausina.
•3. huhtikuuta   – SKP:n edustajakokous alkoi Helsingissä. Myrskyisässä
kokouksessa puolueen vähemmistö menetti otteensa keskuskomiteasta ja
alkoi suunnitella oman puolueen perustamista. Myös puolueen
vähemmistön rivit rakoilivat.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Kommunistinen_Puolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/3._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6aika
https://fi.wikipedia.org/wiki/1._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurovision_laulukilpailu_1969
https://www.youtube.com/watch?v=aEW3rAkbgJI
https://www.youtube.com/watch?v=FasfUSRdoYc
https://www.youtube.com/watch?v=gS7vufqXCtI
https://www.youtube.com/watch?v=vf18U2cRrYo


•14. huhtikuuta   – Kiinan puolustusministeri Lin Biao nimitettiin maan johtajan  Mao Zedongin seuraajaksi Kiinan 
kommunistisen puolueen puoluekokouksessa Pekingissä.
•17. huhtikuuta   – Alexander Dub ekč  syrjäytettiin Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen ensimmäisen 
sihteerin virasta.
•21. huhtikuuta   – Tšekkoslovakian miehitystä arvostellut suurjuoksija, eversti Emil Zátopek erotettiin maan 
armeijan palveluksesta ”väärien tietojen levittäjänä”.
•25. huhtikuuta   – Puolustusvoimain komentaja, kenraali Yrjö Keinonen pyysi eroa virastaan.
•25. huhtikuuta – SDP:n puoluesihteeri Erkki Raatikainen valittiin Yleisradion pääjohtajaksi.
•28. huhtikuuta   – Ranskan presidentti Charles de Gaulle ilmoitti eroavansa virastaan.
•30. huhtikuuta   – Vietnamin sota : Amerikkalaisten sotilaiden määrä Vietnamissa oli suurimmillaan kun siellä 
palveli 543 482 sotilasta. Toukokuusta 1969 alkaen joukkojen määrä alkoi sitten asteittain vähentyä.

1. päivä (tiistai, aprillipäivä)
Nousin klo 6.30. Seija-täti muuten soitti eilen illalla ja juttelin hänen
kanssaan. Klo 13.45 Lehtarilla Lahteen. Kävin ensin kysymässä 
Ajokortista autokoulun alkamisaikoja (alk. tiist.) ja sitten hain
Kuusiselta äidin leningin ja stressinehkäisyvälineen [mikähän se oli? ]. 
Koululla 15-17.30 manttutesti. Tuupo & Heikki Lapissa. Helena ja Ykä
oli sensijaan meidän ryhmässä. Aika hyvin meni. Tulin kotiin 18.00
Lehtarissa. Klo 18.45-19.08.30 (23:30) juoksin lenkin ja sitten suihku,
kahvit jne. Klo on 20.20. Kävin Z 22.22.

2. päivä (keskiviikko)
Seija [Rämö ] muuten
täytti 17 v. Nousin klo
7.55. Klo on 8.43. Ei
postia. Klo 17.40-
18.03.15 (23:15) juoksin lenkin. Katsoin Speden ja klo on nyt 19.07.
Kävin nukkuun klo 22.35.

3. päivä (torstai)
Klo on 7.24. Nousin klo 6.40. Klo 12.05 Lehtarilla Lahteen. Klo 13.30-
13.25 saksan tentti kielistudiossa (Tuupo & Heikki puuttui). Helena
Skinnari oli meidän ryhmässä. Keljuttaa vähän kun nauhoitettu tentin
osa meni multa pieleen. Toinen kuuntelu & ymmärtämisen koe meni
paremmin. Käännöstä ei ollut koska olimme olleet ylppäreissä. Kävin
Kantolassa ja klo 13.45 Lehtarilla kotiin. Nyt sataa räntää, klo on
16.19. Äsken söimme pizzaa, jonka tein ”paketista”. Klo 18.30-18.45
vein Upolle kaljaa, piti viedä toiseenkin paikkaan, mutta en löytänyt
sitä. Tulin tak. ja vein sen syötyäni klo 19.20-20.10. Vein samalla
veikkaukset, matkalla juttelin Seijan kanssa (I don’t care anymore)
kirkolla vähän ja kotona katsoin TV:tä. Klo 22.45-23.30 nukahdin
sänkyyn ja sitten kävin oikein nukkumaan.

4. päivä (pitkäperjantai)
Nousin klo 8.45. N. klo 10 lähdimme Alhaselle (myös Matti!). Siellä
kahvit, söimme ja klo 15 tulimme kotiin. Klo 15.20 lähdimme

https://www.autokouluajokortti.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vietnamin_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/30._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ranskan_tasavallan_presidentti
https://fi.wikipedia.org/wiki/28._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Raatikainen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Sosialidemokraattinen_Puolue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Keinonen
https://fi.wikipedia.org/wiki/25._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek
https://fi.wikipedia.org/wiki/21._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ekkoslovakia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
https://fi.wikipedia.org/wiki/17._huhtikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lin_Biao
https://fi.wikipedia.org/wiki/14._huhtikuuta


Nurmelle kävellen (Tuure täytti 11 v.). Matti jäi
kotiin. Siellä koko perhe & Tuuren vieraita. Klo
19.50 tulimme kotiin tihkusateessa. Kävin
nukkuun 23.15.
5. päivä (lauantai)
Nousin 9.40. Kirjoittelin edelleen German
Vocabulary Cards’hin suomennoksia. Klo
12.30-13.15 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa,
lämpöä n. +8° C. Klo 14.45-16.00 olin pyörällä
ajelemassa. Ensin olin n. ½ [tuntia ] Joken ja
Veksin kanssa, sitten kävin Kumialla. Klo
17.05-17.30 (25:00) juoksin pehmeällä radalla [ilmeisesti Pajulahdessa ] lenkin. Saunassa ja syötyäni lähdin ulos 
20.10. Invassa Hapi & Tiveri, Arttu, Iiro, Paula ym. Lähdin ensin hakeen kotoa passini ja sain matkalla Munkkiin 
muut kiinni. Emme kuitenkaan saaneet ’välikaljaa’ ja menimme sitten Kaikkoselle. Sieltä kuitenkin 21.30 (ei Arttu 
& Hapi) takaisin koska Hapi sanoi, että sieltä saa. Saimme vain yhden ja sitten takaisin. Tuijan kanssa joku vieras 
nainen (mulle vieras). Juttelimme. Iiro sai mut jopa polttaan 2 Colt’a (ensimm. tänä vuonna). Lähdin kotiin 00.10. 
Kävin Z 00.35.

6. päivä (I pääsiäispäivä)
Nousin klo 10.20. Anne kirkossa. Klo 14.15-14.45 kävin
uimarannassa pyörällä. Klo 18.15 äiti ja isä lähtivät [klo 19.30
kaupunginteatterissa Kreivitär Martza ] Nurmien kanssa operettiin
ja Tuure ja Tuija tulivat tänne. Klo 18.40-19.06.15 (26:15) juoksin
eritt. Pehmeän radan. Suihku ja 3 välikaljaa. Klo 20.10 lähdin ulos.
Matti muuten eokuvissa (tuli klo 22). Kirkolla tapasin
hautausmaan tiellä Eeva-Liisan ja ? (eräs punertavatukk. Poika),
olin vapautunut (kaljojen ’syy’). Siinä kävi myös ensin Tuula
Laitinen ja sitten Jari. Lähdimme ensin kirkolle ja sieltä (E-L vähän
käsikoukkua tapaillen) etenpäin ja 21.02 lähdimme Eurenille. Riitta
ja Arja tuli vastaan ja sanoivat, että se meni kiinni klo 21. E-L:n
ehdotuksesta kiersimme kuitenkin sen kautta ja valtatietä pitkin
takaisin. Meidä kohdalla sanoin ’Kiitos kävelystä’ ja lähdin kotiin.
Kotona klo 21.45. Kahvit ja olen nyt hyvällä joskin haikealla päällä,
sillä musta on jo vähän aikaa tuntunut, että sittenkin pidän Eeva-
Liisasta eniten, klo on nyt 22.37. Kävin Z 23.25. Äiti ja isä tuli 00.30.
Ne ei ollu päässykään operettiin (Se oli loppuunmyyty) ja ne oli
menny vaan syömään.

7. päivä (II pääsiäispäivä)
Nousin klo 9.15. Alhaset & Jussi-setä tulivat meille. Lähti n. klo 15.30. Muuten 14.30-
15.00 kävin kirkolla pyörällä. Klo 18.35-19.00 (25:00) juoksin ja vähän kovemman radan
(±0° C). Klo 20.10 lähdin ulos kirkolle, mutta klo 21.50 tulin kotiin, join teetä ja kävin Z
23.30.

8. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.00. Klo 9.35 lähdin isän kanssa Lahteen. Isä meni muille asioille, minä
autokoulu Ajokorttiin. Ensin 10-11 teoriatunti n:o 8., sitten 15 min 15:sta ja klo 11.30-
12.30 mulla ajoa punaisella Cortinalla, kuskina nuori kaveri. Maksoin 100 mk ja tulin



kotiin 12,50 Lehtarissa. Söin ja klo on nyt
15.54. Enpä juuri lukenut kemiaa. Kävin Z
23.30.

9. päivä (keskiviikko)
Klo on 15.17. Nousin klo 6.55. Klo 7 Lehtarilla Lahteen. Klo 8.30-
9.30 ajotunti Cortinalla, nyt toinen kuski kuin eilen. Klo 10-11
teor.tunti n:o 1 ja 11-12 n:o 23. Tapasin sitten Iiron Laurin?
Kulmassa ja sitten juoksu 12.15 Lehtariin. Kotona söin ja luin
tänään tulleen LIFEn (April 14) [kansikuva ohessa ]. Klo 20
maissa kun Matti tuli kotiin, äiti leikkasi isän ”vartioidessa”
Matin tukkaa. Masa senkun itki ja osoitti lapsellisuutensa. Se
kesti n. 15 min. Kävin sitä ennen saunassa. Kävin Z  23.30.

10. päivä (tordstai)
Nousin klo 7.00. Klo 12.15 Lehtarilla
Lahteen. Klo 13.30-14.30 ajoa (mm.
Savutien ohi). Tänäänkin lähes
samanlainen sää kuin eilen (eilen
Lahdessa +13° C). Klo 15-17.30
kemian tentti. En osannut
kovinkaan hyvin, sain tietää, että
ylppäreissä mulla 30 pist. (c)
[mikähän aine ]. Klo 17.40
Lehtarissa kotiin. Kahvit. Klo 19.05-
19.29 (24:00) juoksin lenkin nyt jo
paljon sulaneella radalla. Klo on
20.50. Kävin Z 22.25.

11. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.45. Kirkolta 8.45
Lehtarilla Lahteen. Klo 9.30-10.00
ensin ajo (sujui hyvin) ja 10.30-
11.00 teoriaa, sitten 11-12 olin tunnilla n:o 26. Sitten
ostin R-kirjakaupasta Reader’s Digest’n ja Record
Mirror’n. Klo 12.30 Vilillä kotiin, 15-18 nukuin. Sitten
kahvit. En ollut ulkona. Kävin Z n. klo 23.

12. päivä (lauantai)
Nousin klo 9. Luin historiaa koko päivän. Klo 17.05-
17.38.30 (23:30) juoksin jo hieman paremman
lenkin. Kävin saunassa, en ollut ulkona. Luin ’Unskia’ 
klo 00.10 saakka.
13. päivä (sunnuntai)
Nousin 7.25. Eilen oli ollut kaunis sää, n. +8° C päivä,
mutta tänään satoi koko päivän räntää (yht. n. 10
cm). Lähdimme klo 8.05 Helsinkiin Seppälälle, siellä n. klo 10.30. Annoin vasta nyt heille Amer. Tuliaisen 
(hammastikkukupin). He olivat tilanneet Troikasta (Timo T. Kaukosen   omistama ravintola)   pöydän 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Timo_T._Kaukonen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Timo_T._Kaukonen


[Caloniuksenkatu 3 ] klo 12.30:ksi. Siellä oleva venäl. ruoka oli
hyvää. Takaisin klo 14:ksi. Siellä kahvit. Lähdimme klo 16.40.
Tulomatkalla poikkesimme sairaalassa Aili-tätiä katsomassa, jolta
oli torstaina leikattu sappikivet. Tulimme kotiin klo 18.30. Klo on
19.46. Luin historiaa. Kävin Z 23.30.

14. päivä (maanantai)
Nousin klo 7. Klo 12.35 Lehtarissa Lahteen. Postissa tuli muuten 2
NG School Bulletin’a ja 2 National Geographic Mag’a (March ja
April) sekä National Wildlife. Klo 13.00-13.30 eka ajo ja 14.00-14.39
toinen. Ajo sujui paremmin kuin koskaan ennen. Klo 15.00-17.35
Unskin tentti. Kolkesta kys:stä yhteen en osannut vastata ollenkaan
[muistaakseni taidehistorian kysymys ]. Kotiin 17.00 Lehtarissa
Tuulan (Laitisen T:n), Arjan & Jarskan kanssa kotiin. Kotona kahvit
ja 17.45 Iiro & äitinsä tuli meille. Klo 19.30 kun Eino-setä tuli
meille, lähdin Mahkoselle. Räntää, räntää. Iiro oli lähtenyt klo 18.20
ja lainannut mankkani. Kotona hän sitten äänitti LP:tä (ei
pelannut). Sinne tuli ensin Arja ja myöh. Paula. Klo 21.50 lähdin.
Kotona Z klo 23.25.

15. päivä (tiistai)
Nousin klo 8. Luin Unskia. Klo 11.25 Lehtarilla Lahteen. Klo 12.00-12.30 I ajo
uudella opella ja 13.00-13.30 II vanhalla. Klo 13.45 Lehtarissa kotiin, 15.00-
16.30 nukuin. Luin hissaa. Kävin Z 23.25.

16. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Luin hissaa. Doug’lta kirje. Klo on 10.53. Luin hissaa II ja klo
19.05-19.20 saunassa, tänäänkin satoi räntää ja huomenna on luvassa
samaa. Tulisipa pouta niin pääsis juokseen rästiin jääneet juoksut, 21. on
viim. Aloitettava. Klo on nyt 22.52. Kävin nukkuun n. 23.30.

17. päivä (torstai)
Nousin klo 7.10. Postissa postiosoitus USA:n paketista. En joutanut hakea.
Klo 12.25 Lehtarilla Lahteen. Ajokortissa oli myös Soili Tiainen (Hän oli
samalla luokalla ] II tuntiaan. Klo 13.00-13.30 6 ½ ja 14.00-14.30 7. tunti.
Matkalla Unskin tenttiin tapasin Sutun? (oikeustieteelliseen hakemassa). Klo
15-17.00 tentti ja klo 17.20 Lehtarissa kirkolle. Isä oli hakenutkin paketit (2).
Toisessa pizzaa, 2 purkkia
maissia, hanskat (sormikkaaat) ja
toisessa mokkasiinit, partiolaisten
tee-se-itse. Klo 18.25-18.49
(24:00) juoksin lenkin. Klo 19.00-
20.20 katsoin TV:tä [Salainen
agentti 86 ja Musta Amerikka ].
Aloin sitten koota mokkasiineja.
Klo 23.30 kävin nukkumaan ja
heräsin klo 9.30.

https://her.is/33nhe2z


18. päivä (perjantai)
Kokosin mokkasiinit valmiiksi klo 12
mennessä. Söin ja klo on 13.22.
Taisin minä nukkuakin. Klo 16.40-
17.03.30 (23:30) juoksin lenkin.
Suihku, söin ym. Klo 19.50 lähdin
ulos. Baarissa Jarska, Iiro & Paula,
Hapi ym. Kotiin klo 21.25. Katsoin
TV:tä ja kuuntelin radiota. Kävin Z
23.30.

19. päivä (lauantai)
[Bernadette Devlin ]
Nousin klo 10.00. Klo 11.15 maissa lähdin jakamaan tavaraa
Upolle isän kanssa. Iltapäivällä kävin pyörällä kirkolla n. klo 14
maissa. Ensin tapasin Iiron ja sitten kävin Veksin kanssa Eurenilla.
Veksi haki mopolleen pensaa. Pois tullessa juttelimme Lasilan
Raimon kanssa. Kotona kahvit ja klo 17.05-17.28 (23:00) juoksin
jo melko hyväkuntoisen lenkin. Just now I feel great. Saunasta
tultua join 2 k-olutta ja se piru paukahti päähän. Klo on 18.42.
Klo 19.30 lähdin ulos juotuani vielä yhden syötyäni!? Tapasin
Veksin ja lähdimme ”Munkkiin”, jossa oli Hapi, Iiro & Paula, Iiro
jo lastissa. Join 2 ja klo 20.20 lähdimme valtatielle pysäkille. Vili
tuli 20.55. Sillä Uuteenkylään (70 p). Joku yrjösi autossa.
Menimme Haarikkaan. Siellä 3 ja Hapin ja Veksin kanssa koululle
missä Fire Blues Quartet. Sieltä klo 23.30 Kossilassa kotiin. Kävin 
Z 23.45. Uudenkylän rakennushistoriaa

20. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9. Oli vähän huono
kunto, mutta nyt kun klo on
11.50 on taas hyvin. Klo 13.40
lähdimme (ei Matti) Lahteen.
Mustassa Kissassa söimme ja
klo 15 menimme Urkin
[Urheilutalo ] eteen, jonne n.
15.35 tuli Palma-viestin voittaja
Kenttäurheilijat -58. Klo 16
kotiin ja lähdin pyöräileen, noin
+11° C. Ajoin rantaan. Siellä
sattui oleen Arja. Kävimme
hyppytornissa ja menimme
sitten kirkolle. Siellä eilinen
konvaporukka ym. Klo 17 tulin pyörällä kotiin. Meillä Kari S. perh. & Ritva ja joku
R:n tyttökaveri (näytti Riitan siskolta). He lähtivät 18.20. Klo on nyt 19.31 – I need
a woman! Katsoin TV:tä 22.40 saakka. Kävin Z 22.45, mutta nousin taas klo 23. I felt really miserable, kaikki tuntui 
niin toivottomalta, tää elämän tarkoitus ym. Mä tunnun aina pelkääväni ihmiisä. Paras käydä taas nukkuun. Klo 
23.10.

http://www.tieokas.fi/RAKENNUSHISTORIA.pdf
http://www.lahden-ryry.com/br11paakonsertti.php
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Devlin


21. päivä (maanantai)
Nousin klo 7.10. Klo 7.50 Lehrailla Lahteen. Klo 8.30-9.00 I ajo,
toinen oli siirretty ½ t myöhemmäksi eli klo 10:ksi. Kävin välillä
ostamassa Reader’s Digestin, katsoin sitten ½ [t ] rainaa ja klo
11-12 oli oppitunti n:o 31. Klo 12.10 Lehtarissa kotiin, söin ym.
Ennen klo 15 kävin pyörällä katsomassa edelleen lumista
juoksurataa. Klo 16.35-16.57.30 (22:30) juoksin uuden
enätyksen. Tupakkakiintiö on kohta täynnä,
lauantaina Munkissa 1 eli nyt yht. 23 elok. 1. p:stä
1967. Äiti ja isä lähtivät Mommilaan klo 17.30.
Anne lähti soittotunnille. Klo 19 maissa Eino-setä
kävi täällä, joimme kahvit. Hän oli juuri käynyt
vielä märässä rannassa. Tänään soitti Kemppainen
uuden Beatles-sinkkelin [Get Back/Don't Let Me
Down (UK) Apple R5777 - April 11, 1969 ]. Kävin Z 
22.20.

22. päivä (tiistai)
Heräsin eka kerran klo 4.  Hildénin poika oli tullut
sanoon lehtiä jakaessaan, että vsijohtoputki oli
katkennut. Isä soitti jonnekin. Nousin sitten klo
8.05 uudestaan. Klo 9 hain Upolta laput, Koetin
lueskella fyssaa. Kävin Z 23.30

23. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7. LIFE tuli. Klo 11.15 Lehtarissa
Lahteen. Klo 12.30-13.00 I ja 13.30-14.00 ajot. Soili
myös siellä. Klo 15-17.15 fyssan tentti. Satoi. Klo
17.40 Lehtarissa kotiin. Klo 18.40-19.02.45 (22:45)
juoksin lenkin (en täysiä). Saunassa, söin ja 20-
21.15 ulkona. Invassa mm. Jarska. Katsoin TV:tä.
Klo 22.40 nukkuun.

24. päivä (torstai)
Nousin klo 9.40. Hain laput. Meillä joku lihamies kaupassa, söi meidän kanssa. Klo 12.45-13.20 kävin 
valokuvaamossa kirkolla ottamassa passikuvia. Samalla tapasin jonkun 2-3-vuotiaan pojan tienvarresta, joka oli 
neuvolaan menossa. Vein hänet sinne. Passikuvat (6 kpl – 8 mk). Klo 17.35-17.59 (24:00) juoksin lenkin todella 

https://www.youtube.com/watch?v=xk7f6i0CNfs
https://www.youtube.com/watch?v=xk7f6i0CNfs
https://www.youtube.com/watch?v=xk7f6i0CNfs
https://www.youtube.com/watch?v=YEESfv-11ng
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pentti_Kemppainen


lönkytellen. Suihku. Klo on nyt
18.45. Klo 20 lähdin Annen kanssa
kirkolle viemään veikkauksia. Anne
lähti kotiin. Jäin baariin. Siellä Arja,
Paula & Iiro, Jokke ym. Klo 21
lähdin Arjan kanssa heille hakeen
LIFE-lehtiäni. Iiro oli siellä.
Juttelimme. Lähdin klo 22 – olin
kotona 22.12 (turhan tarkka aika).
Kävin Z 24.05.

25. päivä (perjantai,
MATKAMITTARI)
Nousin klo 8. Hain laput ja 9.35
Vilissä Lahteen. Klo 10-11 teor.tunti
n:o 7. Sitten lähdin klo 11.30
käymään
Ammatinvalintatoimistossa, jossa
hra Kiviniemi ei kuitenkaan ollut. Sitten
kävin Keskolla, piti hakea saappaat,
mutta niitä ei ollut, tilasin sitten
itselleni housut. Sitten Foto-
Salpauksesta ostin Ferrania
kaitafilmikasetin (17,60). Sitten 6 mk:lla
Järvisen urheiluliikkeestä polupyörään
matkamittarin. Klo 13.00-13.30 9 ½ ja
14.00-14.30 10. ajotunti samaan aikaan
Soilin kanssa. Klo 14.30
kotikalaisella Luhtasen
kohdalle, harjun yli
valokuvaamoon hakeen
kuvat ja kotiin. Sitten
asensin matkamittarin.
Mittasin mm. juoksulenkkini.
Lukemaksi tuli 5 km 250 m.
Nyt ajettu 8 km 300 m.
Kävin Z 22.25.

26. päivä (lauantai)
Nousin klo 7. Klo 7.40 lähdin Auralle
lääkärintark:seen ajokorttia varten, mk 14 mk. Tulin
kotiin klo 8.40. Klo 11.40-12.30 olin jakamassa
tavaraa isän kanssa. Sitten haravoin pihaa, kävin
Mahkosella ym. Kotona lämmitin saunan ym. Klo
18.35-18.59.15 (24:15) juoksin lenkin. Saunassa, söin.
Tänään n. +15° C. Moijaset tuli n. klo 20.10. Kävin Z
00.20.



27. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.20. Isä ja Matti lähti rantaan taaplaamaan lautoja rantaan.
Savuteiltä meni 4 miestä. Klo 11.35 lähdin Kumialle pyörällä. Siellä Eino-
setä, Kari & Riitta ja Mika, Savutien Ilkka ja Tuomo, isä ja Masa.
Tulomatkalla kävin uudessa rannassa. Kirkolla tapasin Joken, näin Speden,
Jarskan, Tepon & Tipin. Tulin kotiin 12.55. Lueskelin hissaa III, katsoin TV:tä,
kahvit ym. Kävin Z 23.45. DE GAULLE EROAA.

28. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Klo 11.55 lähdin pyörällä Lahteen. Autokoulussa klo 12.50.
Soili myös. Klo 13.00-13.30 I puolikas ja jo 13.45 II. Nyt oli 11 tuntia ajettu.
Koululle. Siellä hissab III tentti pieleen. Pääs. klo 17.20. Kotona klo 18.10.
Kahvit. Vein Suloselle tavaraa ja 18.50-19.14.45 (24:45) lenkki ; se oli 50.
juoksukerta ja keskiarvo täälä 5250 m:n lenkillä on ollut 25 min. Suihku ja
nyt klo on 19.49. Klo 20.10-21.10 olin kirkolla. Kävin Z 22.25.

29. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.10. Klo 10.30 laput haettuani lähdin kirkkoherran viraston
kautta (hain virkatodistuksen, á 1 mk) pyörällä Lahteen. Siellä klo 11.40. Klo
12.00-12.30 esitestissä (1+3=4 virhettä). Ajelin välillä pyörällä ja tapasin
Kalen (Sepen kaveri). Klo 13.00-13.30 ja 14.00-14.30 ajo. Klo 15.30 kotona. Nukuin
ja klo 19 lähdin lämmittämään saunaa. Kävin Z 23.30.

30. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.30. Satoi räntää! Kävin
pankissa ja hain lapset. Jaoin tavaroita,
äänitin Matin mankalle äänilevyjä (äiti ja
isä meni Nurmien kanssa Hellberg’lle se
mukana). Kirje Joycelta. Klo 17.35-
17.56.45 (21:15) juoksin lenkin. Söin klo
19 maissa. Masa tuli kotiin 24 maissa.
Kävin Z 00.20.
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