
Päiväkirja 1969 Osa 3 
1.5.-30.6.

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

Toukokuu

•1. toukokuuta   – Suomen hallitus jätti kaikille Euroopan maille sekä Yhdysvalloille ja Kanadalle muistion 
yleiseurooppalaisen turvallisuuskonferenssin järjestämisestä. Tarkoituksena oli, että Suomen edustajat kävisivät 
näissä maissa alustavia neuvotteluja asiasta ja että Suomi tarjoutuisi konferenssin isännäksi. Elokuun loppuun 
mennessä 20 maata oli antanut myönteisen vastauksen ja vain Albania oli kieltäytynyt.
•7. toukokuuta   – Opiskelija Erik Schüller tuomittiin Helsingin raastuvanoikeudessa 14 kuukauden vankeuteen 
aseistakieltäytymiseen yllyttämisestä. Myöhemmin hovioikeus lievensi Schüllerin saaman tuomion 300 markan 
sakoksi.
•7. toukokuuta – Helsingin kaupunginvaltuusto teki päätöksen Helsingin ensimmäisen metrolinjan 
rakentamisesta.
•12. toukokuuta   – Eduskunta hyväksyi lain ”peltojen paketoinnista” eli viljelemättä jättämisestä. Tavoitteena oli 
saada 100 000 peltohehtaaria pois viljelykäytöstä maatalouden ylituotanto-ongelman ratkaisemiseksi.
•13. toukokuuta   – Eduskunta hyväksyi äänioikeusikärajan alentamisen 20 vuoteen.
•14. toukokuuta   – Helsingissä muurattiin Finlandia-talon peruskivi.
•14. toukokuuta – Helsinki-Vantaan lentoasemalla, eli silloisella Seutulan lentokentällä, otettiin käyttöön uusi 
lentoasemarakennus.
•15. toukokuuta   – Joukko Keskustapuolueen jäseniä muodosti aatepoliittisen Ryhmä 70:n.
•16. toukokuuta   – Neuvostoliiton Venera 5 -avaruusluotain laskeutui Venukseen.
•18. toukokuuta   – Nasa laukaisi Apollo 10:n matkalleen.
•21. toukokuuta   – Neuvostoliitto esitteli Moskovassa uuden ääntä nopeamman Tupolev Tu-144 -
matkustajakoneen.
•25. toukokuuta   – Armeija kaappasi vallan Sudanissa eversti Jaafar Nimeiryn johdolla.
•25. toukokuuta – Norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl aloitti Ra-kaislaveneellään matkan Marokosta 
yli Atlantin. Heyerdahl pyrki osoittamaan, että matka Amerikkaan oli ollut mahdollinen muinaisille egyptiläisille.
•27. toukokuuta   – Sudan tunnusti Itä-Saksan.

1. päivä (torstai, vappu)
Nousin klo 11.45. Lueskelin vähän suomen tenttiä varten,
klo 14-17 äiti ja isä kävi Hollolassa, en muuten kai
kertonut, että Annessa on ollut sikotauti viime lauantaista
lähtien (ei siis koulussa). Klo 18.40-18.50 vein veikkaukset
postiin eräänä vuosisadan kylminpänä vappuna, n +5° C.
Klo on nyt 22.14. Kävin Z 23.45.

2. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.50. Klo 9.40 Vilissä Lahteen, 10-11 oppitunti
n:o 6 uuden opett. kanssa, 11.00-11.30 ajo valk. Cortinalla
uuden opett. kanssa, 12.00-12.20 esitestissä, 0 pist. Kävin
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sitten ostamassa piikkarin piikkejä ja Newsweekin, 13.00-13.30 ajo (13 tuntia täyteen). Klo 13.45 Lehtarissa 
kirkolle. USA:sta AP:n vuosikirja [kuvat ], 2 School Bulletin’a. Luin niitä ja klo 17.25 Lehtarissa Upon punatukk. 
pojan kanssa Lahteen. Klo 18.00-18.20 huvikseni uudessa esitestissä (taas 0 pist.) ja sitten 
liikennemerkkikuulustelusta läpi. Klo 18.50 Lehtarissa kotiin. Kävin Z 00.20.

3. päivä (lauantai)
Nousin 6.30. Luin suomea. Klo 10.35
Lehtarissa. Autokoulussa ei teor. tunteja.
Sitten sain Järviseltä 2 ilm. piikkarin piikkiä
viall. tilalle ( á 65 p). Koulussa 12.30-13.30
suomen tentti. REPUTIMME kaikki, s-kelin
Saara [Puolakka ]. Maan:na klo 17 uusinta
samoin kysymyksin. Klo 14 Lehtarissa
kotiin. 15.45-17.40 nukuin. Klo 19.00-19.22 (22:00)
juoksin lenkin. Saunassa ja niin edelleen. En ollut
ulkona. Z klo 23.25.

4. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.20. Klo 11.25-11.46.30 (21:30) juoksin
PIIKKAREILLA lenkin, niillä oli huono juosta, vaikka ne
olikin kevyemmät. Klo 12.35-13.00 kävin pyörällä
kirkolla ja uudessa rannassa oli Hapi, jonka kanssa
tulin kotiin. Kotona Savutien Eino-setä ja Ritva, he
lähtivät klo 14, söimme ja nyt klo on 16.23. Klo
19.30-20.30. Iiro oli täällä. Kahvit ja kävin Z 00.10.

5. päivä (maanantai)
Nousin klo 8. Hain laput, klo 10.50 lähdin pyörällä
Lahteen. Klo 12.00-12.30 ajoa ja myös 13.00-13.30.
Sitten kävin parturissa ja kävin Vesijärven
satamassa ym. Klo 15 menin koululle. Klo 17-18.20
tentti Saaran johdolla opettajainhuoneessa. Kotona
klo 19.25. Nyt mittarissa 160 km. Kahvit ym. Kävin 
Z 22.30.

6. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.20. Klo 8.05 Lehtarissa Lahteen
autokoululle. Sieltä meidät (n. 12 henk.) vietiin
katsastuskonttorille, jossa kirjall. teor.koe. Mulla
yksi virhe ; hyväks. Koululla 11-12 teor.tunti n:o
22. Klo 12.00-12.30 ja 13.00-13.30 ajoa,
huomenna pitäisi olla koululla 8.15 inssiajoa
varten ; olin kotona 14.15. Söin ja 15-16.45
nukuin. Illalla en lukenut uspaa. Kävin Z 22.30.

7. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Klo 7.45 Lehtarilla Lahteen. Ensin
autokoululle. Siellä n. 8.45 autokoulunopettajani



kanssa reunan palstalle [Aleksanterinkadun ja
Vesijärvenkadun koilliskulmaan ]. Siellä alkoi
inssiajoni, jonka läpäisin. [Ainut virheeni oli kun
ajoimme vesitorninmäen tunneliin ja laitoin ajovalot,
en muistanut sammuttaa niitä ] Klo 9.30-11.00
’harhailin’ markkinakaupungissa. Ostin
Viipurinrinkeleitä ym. Noin +15° C. Hain opetustod.
koululta ja vein nimismiehen kansliaan ja tulin kotiin
11.40 Lehtarilla. Söin ja torkuin. Klo 19.00-19.21.45
juoksin lenkin, saunassa ja muuten maan:na kirje
Arlinda Isley’ltä. Klo on nyt 20.21. Kävin nukkumaan
klo 23.30. [Ilmari Kianto ]

8. päivä (torstai)

[Nousin ] klo 7 maissa, hain laput klo 9. Tänään kävi
Mikkelistä mies paikkaamassa parketin, takuu
maksaa kulut. Klo 13.25 lähdin pyörällä Lahteen. Hain
ajokorttini á 35 mk, sitten koulullla 15-16.35
kirkkohistorian tentti, kotiin klo 17.45. Pyörän
mittarissa nyt 199,6 km. Kävin klo 19-20.30 kirkolla
pyörällä. Vein Mahkoselle kirkkohist. kirjan tak.
Arjalle. Juttelin ’Artun’ 
kanssa. Kävin Z 22.45.

9. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Hain laput
ja vein autolla
tavaraa, myös
Kumialle, isän
kanssa. Sitten
aloimme siivota.
Riitta Hildén kävi
kutsumassa
pileisiin lauan:na.
Kirje USAn kotiin.
Klo 20.30-22.00
olin kirkolla Laitisen
pihassa ym. Iiron,
Joken ja Jarskan
kanssa. Kävin Z n.
klo 23.
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10. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.30. Ajoin
koko päivän tavaraa, klo
15.30-15.51.45 juoksin
lenkin, saunassa,
söimme ym. Klo 17.15
lähdimme Lahteen (ei
tietysti Masa) eli muut
Mommilaan, minä
Savutielle Ritvan 20-v-päiville. Siellä tuttuja ja
tuntemattomia. Tuttuja: Katri & Pasi, Kari, Riitta & Mika,
Hessu, Pirjo Jäntti. Grillasimme, livahdin kotiin klo 23
maissa. Vasta 23.55 lähti auto. Samassa autossa tuli myös
Teppo, Make ym. Kotiin ja nukkumaan aika seilissä 00.30.

11. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.25. Kahvit ja tak. Loikoon klo 12.15 saakka.
Klo 12.30-14.30 Mustassa Kissassa, ei Matti. Nyt jo tiistai
n. 23.20 – sunn:na iltapäivällä kirkolla ja sitten Hapin,
Iiron ja Jarskan kanssa [Hildénin ] mökille, minä näytin 60
punnerrustani minuutissa, joka oli tullut baarissa
puheeksi. Illalla vielä n. klo 20 ulkona. Kävin Z n. 23.30.

12. päivä (maanantai)
Nousin klo 8. Kuskasin
tavaraa. Klo 19 jälkeen
juoksin lenkin 21:15, kai
19.15-19.36.15. Sitten
kirkolla. Kävin Z 23.30.

13. päivä (tiistai)
Nousin klo 8. Aamupäivällä rak.mestari Sipilän? Kanssa
käymässä rannassa laittamassa ’neljä’ keppiä paikalleen, 



söin, vein tavaraa. Käänsin Jan.
-64 NG:a. En ollut ulkona. Vein
Kaikkosen Anterolle äidin
kukat (täytti 40 v. tänään). Klo
23.30 kävin Z.

14. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Kävin pankissa ja
hain laput, 12-18.30 jaoin
tavaroita yksin. Välillä kahvit,
näin Iiron Kausantiellä. Klo
18.40-19.01 (21:00) juoksin
lenkin, saunassa, söin ja 20.20
lähdin ulos. Kirkolta Veksin, Joken
ja Jarskan kanssa tikkaa heittään,
kotona klo 22.30 ja nukkuun
23.10.

15. päivä (helatorstai)
Nousin 10.10. Koko päivä
kääntelin NG:a. En ollut ulkona.
Kävin Z 00.10. Satoi, satoi.

16. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Vein taas tavaroita,
myös rantaan. Söimme Matin
kanssa eilen saamista hauista
tehtyä kalakeittoa. Klo 20.30-
20.51.30 (21:30) juoksin lenkin.
Salon Yrjö kävi täällä Vilillä. Käyn 
Z 23.45.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 8. N. klo 11 maissa
aloin viedä tavaraa. Tein töitä klo
17.30 saakka noin +10° C
kosteassa säässä. Saunassa klo
19.30 maissa. Söin. Päivällä sain
Seppäsellä kahvit. Klo 20.30 ulos.
Invalta klo 21 Artun [Arja
Mahkonen ] kanssa tyhjään
Munkkiin. Yhdet Karjalat ja klo
22 kirkolle päin. Sieltä
Mahkoselle. Katsoimme
viimeisen Jatkoajan ja Iiron
tullessa n. 24 joimme kahvit.
Lähdin kotiin klo 1.00. Nukkuun kotona heti.



18. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10. Söin, leikin sähköjunalla,
söin. Klo 14.30-16.00 olin Invassa. Äiti
ja isä Kaikkosella. Tuija Nurmi meillä.
Klo 19.10-19.31.15 (21:15) lenkki n. +8°
C. Klo 20.20-21.05 kävin kirkolla
lainaamassa Jarskalle 25 mk, kotona
TV:tä. Z klo 23.45. Apollo 10 lähti klo
18.49.

19. päivä (maanantai)
Nousin 8.40. Klo 9.25-9.50 kävin pankissa, postissa ja hain laput. Tänään vähän
töitä. Klo 19-20.30 Savutien Eino-setä & Olavi olivat täällä. Klo 20.30-22.30
ulkona, mm. tikkaa heittämässä Laitisen pihassa. Kävin Z 23.45.

20. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.15. Klo 9.15 hain laput.
Sitten n. 9.20 lähdin Lahteen meidän
autolla. Hain Keskolta meidän
kauppaan tavaroita. Sitten Kesoil-
asemalta pensaa (& öljyä). Klo 10.45
maissa kotiin. Suonion Pertti oli
täällä Malskin [Mallasjuoman ] auton
mukana, töissä siellä. Ajoin tavaraa
mm. Kumialle. Lämmitin saunan ja
klo 20.00-20.21.30 juoksin lenkin
sateessa. Kävin Z 22.30.

21. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Sataa vieläkin, klo 1-
10.20 olin Keskon rekan kanssa
näyttämässä tietä raudan
viejälle. Samalla vein Kauppisen
tilauksen. Auto painoi n. 30 ton.
ja K  arhunsillalla   painorajoitus on
12 ton. Kuski kirosi, yli kuitenkin
mentiin sateessa ja n. +10° C.
Vein tavaraa klo 17 saakka. Klo
18.30 maissa äiti, isä & Anne,
Hellbergit ym. lähti Lahteen
johonkin viihdeiltaan (ilm. liput).
Käyn Z 23.25.

22. päivä (torstai)
Nousin klo 7.50. Tänään ei satanut ja n. +13° C. Vein tavaraa klo 17.30
saakka. Klo 19.05-19.26 jouksin lenkin 62. kerran. Äiti ja isä & Anne 
lähti Kumialla tiiliä ostaan. Klo 14-16 muuten nukuin.
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23. päivä (perjantai)
Nousin 9.05. Hain laput, vein tavaraa ym. Klo
12.50 lähdin pyörällä Lahteen. Klo 14 koululla
tilaisuus, jossa ilm. ylppäreiden tulokset. LÄPI!
Ostin The Naked Ape nimisen kirjan [Juuri tuo
kuvan painos ] ja tulin kotiin klo 15.50. Vein
tavaraa aina rantaan saakka. Tulin kotiin klo
18. Kahvit. Klo 19.20 lähdin pyörällä kirkolle.
Heitin ensin tikkaa Laitisen pihassa ja sitten
menimme Invaan, josta tulin kotiin klo 20.55.
Klo 21.05 puhelisähkösanoma Jokeloilta. Kävin
Z 23.10.

24. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.45. Hain laput. Klo 10-16 vein tavaraa. Kahvit. Klo
17.05-17.25.45 (20:45) juoksin lenkin ennätysajassa. Kävin saunassa
ja klo 18.30 maissa hain äidin kampaamosta. Nyt
olen juonut 3 ”välikaljaa” ja nyt olen… niin, klo on
18.58 ja radiosta tulee I’ve got dreams to remember
by Otis Redding. Klo 19.30 lähdin ulos. Lähdin Iiron 

& Paulan ja Arjan kanssa Kukkaseen, jossa oli jo
Jarska ym. Pian Iiro lähti autokuskiksi Paulan kanssa. Join 3 A-
olutta á 1.51, ranskalaiset perunat á 1.75 ja kahvit á 1.50.
Lähdimme n. klo 23.30 maissa Lasilan kanssa (yliopp.). Halosen
Hanski reputti aineessa ; Tuija pääsi Lahden
sairaanhoitajakouluun. Tulin kotiin n. 00.10 ja kävin Z.

https://www.youtube.com/watch?v=i2RGu1v5388
https://www.youtube.com/watch?v=i2RGu1v5388
https://www.youtube.com/watch?v=i2RGu1v5388


25. päivä (sunnuntai, I helluntaipäivä)
Nousin klo 9.10. Kahvit ja corn flakes. Pesin
auton ja 10.30 maissa lähdimme (ei Matti)
Aulangolle n. +18° C. [Äiti vähän ihmettelin
kun laitoin puvun päälle. ] Siellä aika hauskaa.
Ajoin sieltä kotiin 16.30-18.00. Klo 19.10
lähdin ulos. Baarista Haloselle (vanhemmat
Uudessakaupungissa häissä). Siellä Jari & Arja
ja Iiro & Paula A:assa, mm. Iiro 6:ssa A:ssa.
Siellä kahvit. Tulin kotiin klo 21.00. Iiron ja
Paulan lähtiessä kaymään Kaikkosella Iiro ajoi
muuten pyörälläni ojaan. Meillä oli Savutiet
käymässä. Eilen viedessäni klo 15 Tantulle
tavaraa jouduin peruuttamaan eräälle pellolle
leveän taksin tullessa vastaan. Vajosin mutaan
ja jäin kiinni. N. 5 min joutui k.o. kuski auttaan
mua sieltä pois. Klo on nyt 23.28. Kävin
nukkuun klo 24.10.

26. päivä (maanantai, II
helluntaipäivä)
Nousin klo 9.50. Tänään kaunista ja n.
+20° C. Pian tuli Ritva & Tuomo Ritvan
skootterilla ja sen jälk. Eino-setä, Helvi-
täti ja Ilkka. Lähdimme rantaan, jossa
pinosimme tiilet, vedimme raudat tieltä
rantaan, yht. n. 1300 kg. Tulimme kotiin
klo 14. Suihku, söin ja käänsin NGM:a.
Apollo 10 maahan n. klo 18.50. Klo



18.50-19.11 (21:00)
juoksin lenkin, taas
suihku ja sitten ulos.
Kirkolla lainasin pyörän
Artulle ja Paulalle ja
kävin Mahkosen pihassa
ja sitten edelleen
kävellen Vakkerissa,
sieltä kirkolle missä
tytöt olivat & Iiro, Jarska
ja Jokke NSU:lla vei ne
rantaan. Tulin kotiin klo
21.10. Kävin Z n. klo 23 maissa (kai).

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 7 ja lähdin autolla
torille, josta äiti osti pihaan
istutettavia kukkia, sitten kävimme
Heinosella hakemassa lihaa. Vein
tavaraa, myös rantaan Annen ja
Tuijan kanssa. Illalla ulkona klo 20
maissa. Kävin Z klo 23.40.

28. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8. Klo 9.10 Lehtarissa
Lahteen. Ensin kävin ammatinval.
toimistossa sopimassa hra
Kiviniemen kanssa to:ksi klo 10
tapaamisen. Sitten kävin Halmeella
kysylemässä kaitafilmikameran
valoa. Sitten R:sta ”Sock it to me”.

Sitten vein Laineen Pirkolle 19 mk Seurahuonetta varten hänen sitä
eilen kysyessä puhelimella. Seija-täti myös soitti. Sitten ostin Kausi-
Asusta lakk.puvun. Lakki & lyyra samaan hintaan [260 € v. 2020 ].
Kotiin 11.20 Lehtarilla. Vein tavaraa & 14-15.20 nukuin. Vein tavaraa
17 saakka. Klo 20.35-20.56 (21:00) juoksin lenkin. Saunassa. Birgitta
Hellberg, joka oli muiden kanssa koulun näyttelyssä, oli meillä. Kävin 
Z 00.05.

29. päivä (torstai)
Nousin klo 8. Klo 9.05 lähdin pyörällä Lahteen. Tänään +20° C.



Matkalla tapasin Iiron Volkkarilla. Klo
10.00-11.05 ammat.val.toimist. Sitten
ostin Halmeelta á 70 mk lampun
[kaitafilmikameraan ]. Sitten vein lakkini
koululle. Tulin kotiin klo 12.35. Nurmen
Esteri tänään meillä leipomassa ym.
Eilen meille tuli jostain iso kissa eikä se
suostu lähteen pois. Hhmm. Vein
tavaraa isän kanssa. Nukuin ynnä vein
tavaraa 17.15 saakka. Kahvit. Klo 19 vein
Rajalaan puvun housuni lyhennettäväksi.
Katsoin TV:tä ja 20.30 lähdin pyörällä
kirkolle, rantaan Iiroa & Paulaa ets.
rannasta. Jarska lähti mukaan ja mä
lähdin kotiin 21.10. Hain housut
Rajalasta mk 4 mk. Kävin Z 23.30.

30. päivä (perjantai)
Nousin 6.50. Suihku, kahvit ja 8.10
lähdimme kaikki (Matti luokkaretkelle
Hesaan) Savutielle. Upon mäeltä Lahteen
menossa ollut viime kev. yliopp.
Seppälän tyttö tuli kyydissä. Savutieltä
tuli Olavi. Koululla klo 9. Klo 9.30-11.15
juhla. Ensin [tuntiopettaja pastori Elmeri ]
Harves, sitten laulua ym. reksi & Tupe [Tuomo
Keskiaho ]. Muut lähti pois. Olavi jäi kuvaan.
Ensin Keski-Lahden kirkolle ja sieltä
kaupungintalolle. Tulin kotiin 12.50 Lehtarissa.
Tänään +20° C & sunshine. Sain stipendin, á
200 mk. Sain kirjoituskoneen [kuva ]
vanhemmilta. Salmelat oli lähettänyt mulle
Osuuskassaan 50 mk. Klo 15.30 maissa kävin
Nastolan valokuvaamossa. Klo 16.30-16.50.45
juoksin lenkin lyhkäisissä housussa. Suihku. Klo
19.05 Lehtarilla Lahteen. Seurahuoneella
[Aleksanterinkatu 14  ] isoon saliin. Mun
kanssa samaan pöytään pari B-luokk. tyttöä & 
Helena Skinnari, Turso, Tate, Hanski ja Ykä. Ensin mk 8.50 kuohuviini, Helena, Ykä ja mä ja mä
sitten 2 vodkaa Spriten kera. Korpin Jussi & Sutu kävi myös siellä. Hämäl. Osakunnan kaverit,
jotka oli järjestäny tän oli myös siellä. Vodka 2.86 & vesi
1.70. Multa meni siellä n. 25 mk. Tulin kotin tylsän illan
jälkeen klo 23.40 Lehtarissa. Z klo 00.20.

31. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.50. SAIN KIRJ.KONEEN ÄIDILTÄ JA ISÄLTÄ.
Matille ensin ja klo 11 Annella koulussa päättäjäiset. Vein
tavaraa klo 18 saakka. Kai siinä klo 19 maissa tulivat Eino-



eno, Hulda-täti & Maija-Leena
valkolakki päässään. Hän kirj. ”ällän
ylioppilaaksi”. Kävin saunassa enon & 
isän kanssa, join A-oluen, sisällä join
samaa samppanjaa, jota joimme
Seurahuoneella. Eino-enolla oli jotain
omaa konjakkia, maistoin sitä. Kun n. klo
21 Liisä-täti, Sauli-setä & Helena & 
mamma, pappa vähän kuumeessa, jäi
Hollolaan, olivat tulleet, siinä oltiin aika
seilissä, muut ei kyllä kai huomannu kun
söimme, sen jälk. olimme huoneessani
katselemassa valokuvia & Maija &
Hessu tupakalla. Maija näytti muuten h-
tin komeelta, ja myös on, naiselta. N. klo
23 lähdimme kolmestaan Kukkaseen,
meillä kahdella hatut päässä. Maksoin
viulut 3:sta A:sta & 2:sta A:sta &
minttulikööristä. Poltin monta tupakkaa.
Viereisessä pöydässä hyviä tyyppejä ( 1
hyvä tyyppi). Lähdimme klo 00.50.
Meillä mm. saunalla tupakalla, taas. Ja sitten menimme mun
huoneeseen syömään voileipää. Sitä ennen äiti yrjös, ei yksin viinan
syytä, vaan myös sappikivien [Seuraavana päivänä äiti pyyteli minulta
anteeksi oksenteluaan ]. Matti tuli kotiin. Ottelin muuten valokuvia &
kaitafilmasin. Boy, she’s looking good. Kävin nukkuun klo 2.30. Nurmen
Esteri lähti kotiin vasta klo 1, tuli sitten aamulla klo 7.

                              Hulda Jäntti   Liisa Jokela                                 Eino Jäntti      Sauli Jokela



      Seija Seppälä    Eila Termonen   Ellen Termonen Olavi Savutie (lautanen kädesssä)



 Keinussa vas. Sauli Jokela, Paavo NurmI?, Keijo Alhanen   Ritva (skootterilla), Riitta, Kari, Olavi ja Kaj Savutie



   Tuomaalat ja Elina-mamma Röntynen     Takarivin aikuiset vas. Pentti, Eila, Hugo, Helena-mummo 
     Termonen, Seija ja Elja Seppälä, Vihtori-pappa ja Unto 
     Termonen. Lapset: Juha Termonen, Tarja Seppälä, Ari 

                Seppälä

 



Salpausselän Yhteiskoulun ylioppilaat
Lisää valokuvia tämän tiedoston lopussa

Olavi Savutie  n   kuvaama kaitafilmi      Juhlaväkeä Nastolassa -filmi

Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä

Kesäkuu

•3. kesäkuuta   – Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille tehtiin kantelu pastori Terho Pursiaista vastaan hänen 
Uusin testamentti -kirjasensa vuoksi. Kirjasen väitettiin yllyttävän ihmisiä lainvastaiseen väkivaltaiseen toimintaan. 
Tuomiokapituli lähetti asian rikospoliisin tutkittavaksi.
•5. kesäkuuta   – Moskovassa alkoi kansainvälinen kommunistikonferenssi, johon osallistuivat 75 maan 
kommunistiset puolueet. Poissa olivat Kiina ja sen kannattajat sekä Jugoslavia. Puoluejohtaja Leonid Brežnev vaati
avajaispuheessaan kommunistileiriltä yhtenäisyyttä ja syytti Kiinaa Neuvostoliiton vastaisen ydinsodan 
valmistelusta.
•7. kesäkuuta   – Rafael Paasio valittiin uudelleen SDP:n puheenjohtajaksi Turussa pidetyssä puoluekokouksessa. 
Puoluesihteeriksi valittiin yllätysnimenä yhteiskuntatieteiden maisteri Kalevi Sorsa.
•11. kesäkuuta   – UCB:n hittilääke Atarax sai myyntiluvan Suomessa
•16. kesäkuuta   – Belgialaisten kuningas Baudouin I ja kuningatar Fabiola saapuivat valtiovierailulle Suomeen.
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•17. kesäkuuta   – Moskovassa pidetty kommunistikonferenssi päättyi ristiriitaisissa tunnelmissa. Useat osallistujat 
arvostelivat Neuvostoliittoa Tšekkoslovakian miehityksestä, vaikka Neuvostoliitto pyrki välttämään asian 
esilletuloa. Päätösasiakirjan allekirjoitti kokonaisuudessaan vain osa konferenssin osanottajista. Muiden muassa 
Italia ja Romania korostivat jokaisen puolueen itsenäisyyttä.
•18. kesäkuuta   – Jorma Kinnunen heitti Tampereella keihäänheiton maailmanennätyksen 92,70 m.
•20. kesäkuuta   – Georges Pompidou valittiin Ranskan presidentiksi.
•28. kesäkuuta   - Homot, lesbot ja transihmiset nousivat vastustamaan Stonewallin mellakoissa heitä vainoavaa 
järjestelmää. Mellakat toimivat ratkaisevana tapahtumana joka käynnisti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksia puolustavan liikkeen Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

1. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 7.30. Jänttien piti lähteä jo klo 9.15, koska Maijan lakkiaiset on vielä vietettävä. Mulla oli muuten 
Kukkasessa s-kelin hauskaa. Näin vielä Artun & Hapin & Lasilan. Aamulla tuli Alhaset & Aili & Sakari [Tuomaala ] 
perh., Pena-setä, Eila-täti & Juha. Seppälät & Mommilan väet paitsi Eero. Kummisetäni pastori kansanedustaja 
[  Ensio   ] Partanen   kävi täällä myös. Sain tiimalasin lahjaksi. Olavi & Nilla ja Kaj, Kari & Riitta & Mika ja Ritva 
skootterilla oli myös täällä. Ritva tuli ja lähti ens:nä. Eino-setä, Helvi-täti & Helvi-täfdn isä kävi myös täällä. 
Nurmet lähti v:senä n. klo 18.15. Juutit ja Hellbergit tuli klo 19 maissa. Kun lasketaan Salmelan ruusuadressi sain 
yht. 710 mk [1088 € v. 2020 ] rahaa, and still I am sad. Boy do I ever fall in love easily. Klo on 23.12 ma:na. Su:na 
kävin Z 23.40.
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2. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.35. Hain Olavi Salmelan ruusuadressin
Osuuskassasta 50 mk + korko 1 penni ja sitten KOP:sta
Tuomaalan & Alhasten pankkivekselin 50 mk & laput. Vein
tavaraa klo 18 saakka, 18.15-18.35.45 juoksin lenkin. Arja
tuli sitten & vähän myöh. Mäkelät, Knuutilat, Sepät &
Mattsonit & myöh. Raimoahot & Lusteen Juhani & myöh.
Kaikkoset & Iiro & Paula & Leppäset (3 henk.). Viimeiset
lähti n. klo 23. I’m so sad. I need a WOMAN to make me
happy. WOW! Kävin Z 00.10.

3. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.30. Klo
8.20 Kossilalla
Lahteen. Ensin
Rajaselta ostin äidille
lyyran [Äiti joutui
muistuttamaan minua siitä. En ollut
tietoinen tästä tavasta ] ja sitten tilasin R:sta
NG-lehtiä, vein valokuvia kehitettäväksi ja
ostin Riihelästä yliopp.kuvia (yht. 25 mk:lla).
Tulin kotiin 9.45 Lehtarilla, hain laput, vein
tavaraa klo 17.45 saakka. Klo
18 meille tuli Nastolan
Valokuvaamosta kuvaaja
ottaan perhekuvan. Anne oli
sunn:sta saakka ollut
Nurmella, tuli tänään kotiin.
Äiti & isä ja Anne lähti
Hollolaan katsoon Savon
pappaa, johon oli tullut
keuhkokuume. Ne tuli n. klo
22. Kävin Z 22.30

4. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.45. Ajoin tavaraa. 14.05 Vilissä Lahteeen ja koska Olkkonen
soitti päivällä, vein ensin sateessa todistukseni jäljenn. Koululle
vahvistettavaksi ja ilmoitt. (30 mk) & maksoin pro exercitio maksun (18
mk). Siellä oli ensin vain ilmoittautuminen ja tulin kotiin 15.10
kotkalaisessa. Savutiet oli meillä saunassa, oli rannassa käymässä kuten
äiti ja isäkin. Laitinen & kumpp. aloitti tällä viikolla työt. Kävin Z 23.45.

5. päivä (torstai)
Nousin klo 8.15. Vein tavaraa (myös isä). Kirkolta 14.25 Lehtarilla Lahteen.
Ostin 2 10 matkan lippua (á 11,70). Dorschin Tuija, Rauhamäen Tuula ym.
myös yliop:ssa. Tulin kirkolle 17.05 Lehtarissa. Kävin Mahkosella, tulin
kotiin klo 18. Kahvit. Klo 20.25-20.46 juoksin lenkin. Kävin Z 23.45.



6. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Vein tavaraa. Klo 13.45 Lehtarilla Lahteen. Ostin kirjan ”A
Grammar of English Words” á 7,70. Sitten näin Rämön Hanskin, hain
koululta todistukseni jäljennökset. Klo 15.15-16 tunti yl.op:ssa. Ostin
Kukonpojan lähellä olevasta kirjakaupasta Uusimman Testamentin [kirj. 
Terho Pursiainen ] á 7,00 mk ja tulin klo 16.10 Lehtarilla kirkolle. Kävin
valokuvaamossa maksamassa mallikuvat (46 mk) ja kotona kahvit. Klo 18
Iiro kävi täällä, 19.30 lähdin ulos. Invasta tikkaa heittämään, heitin
ennätykseni (33). Tulin kotiin 21.00. Kävin Z 23.50.

7. päivä (lauantai)
Koko alkuviikko oli ollut n. 10-15° C ja sateista, nyt jo 20° C & sunshine.
Nousin klo 8.30. Vein tavaraa. 18.30-18.51 juoksin lenkin, n. klo 20 lähdin
ulos pyörällä. Olin Hakalan velj. kanssa ja sitten lupauduin Kasken Antin
Datsunin kuskiksi Suurlavalle. Klo 21.00 maissa menin Kukkaseen, jossa
Iiro & Paula, Lasila ym. Klo 22 olin Paljakalla käymässä
Hanskin & isänsä kanssa, hakivat rahaa. N. 22.30
lähdimme sitten Suurlavalle (Antsa, Nikulainen &
Paljakan Hanski). Siellä 23-24 istuin autossa – kuuntelin
radiota. Sitten tapasin Hakalat & Veksin. Sitten nukuin
autossa n. 1.30 saakka, sitten Antsa & joku kimuli tuli.
Antsa lähti Lahteen ja Lehtarilla kotiin. Kirkolla
huomasin, että pyöräni lukko oli rikottu. Kotona Z 2.10.
Pyörääni oli kuulemma riepotellut joku Hirvosen Kari. Takavanne myös
soikeana.

8. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10. Savutiet kävi meillä n. 11.30-12.40. Kävin rannassa
soutelemassa & juttelin kirkolla Jarskan kanssa. Kotona söin & 14.30
lähdin ulos. Kävin uudessa rannassa & sitten heitimme tikkaa. Heitin 35.
Tulin kotiin 16.10. Nukuin 18.15 saakka. Katsoin TV:tä, kahvit & 20.50-
21.15 olin ulkona. Tänään +20° C. Kävin Z 00.10.

9. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.20 kun äiti pyysi minua viemään auton huoltoon. Lähdin klo
6.35 Lahden Autotaloon, jonne jätin sen 55000 km huoltoon Jokiselle &
pyysin heitä laitattamaan turvavyöt. Tulin kotiin 7.20 Lehtarilla Luhtaselle.
Vein tavaraa Kuivamaidolle. Klo 14.20 kirkolta Lehtarilla Lahteen. Hain
valokuvat (18 kpl), 15.15-16.00 yliop:ssa tunti ja sitten pro:n käännösharj.

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


Lähdin ensimmäisenä pois (aikaa oli klo 18 saakka) ja tulin 17.15
Lehtarissa. Kahvit ym. Muut lähti rantaan, minä juoksin 19.05-19.25.45
lenkin. Suihku & klo 20 lähdin ulos. Invasta ulos & ostin Iirolle & 
mulle jetit [oliskohan jäätelöä ]. Sitten tikkaa heittään. Siellä meitä oli
lopuksi yli 12. Heitimme tiputusta, kerran 3:ksi. Sitten otimme
pyöränopeuskisat. Nopeus meillä n. 50-60 km/t.
Olin 2 kertaa voitolla mukana. En polkenut Jarskaa
& Jokkea & ym. vastaan. Tulin kotiin 22.30. Käyn Z
23.05.

10. päivä (tiistai)
Nousin 8.30. Mulle tuli kesäkuun NG. Vein tavaraa.
Klo 14.10 lähdin pyörällä Lahteen. Ostin R:stä
Newsweek’n & R.M:n (=Record Mirror) ja yliop:ssa
klo 15.15. Kotona klo 17.50. Kahvit ym. Lähdin ulos
klo 20. Kotiin klo 21.15. Savutien Kari & Olavi
kävi täällä. Z 23.40.

11. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.30. Vein tavaraa ja klo 14.15
Lehtarilla Lahteen shortseissa. Nyt ollut 4:sen
päivää +20° C. Kotiin klo 17.05 Lehtarissa.
Kahvit. Äiti & isä ja Anne lähtee tänään
Savutielle kahville. Lähetin tänään tilauksen
Newsweek’lle, 60:ksi viikoksi alle 40 mk:lla. Klo
19.55-20.15.15 (20:15) juoksin lenkin
urheiluhousuissa ja kevyissä tennareissa
ennätysajassa. Join 4 välikaljaa. Katsoin TV:tä.
Kävin Z 23.10.

12. päivä (torstai)
Nousin klo 8. Vein tavaraa ja
tänään kun oli taas yli +20° C
lähdin klo 14.10 pyörällä
Lahteen. Ensin edell. kokeiden
palautus, sain a+
(arvosteluasteikko a+, a, a-, i+
ja i). Sitten uusi koe, 17.18-
18.05 ajoin kotiin. Voileipä- & 
pullakahvit. Savutiet tuli.
Annoin heille valokuvani. Kävin
kirkolla 19.40-20.20. Klo 21.10
lähdin viemään veikkaukset
kirkolle. Jokke, Veksi, Vesa-
Matti ym. joku muu sai mut
yllytettyä kilpapyöräileen
Kurosen kaverin kanssa Esson
lenkin. Lähdimme Invan



edestä. Maali Laitisen kohdalla. Ajoin koko ajan perässä kunnes
Niinimäen alla ”aukaisin pellit”. Rakoa syntyi & voitin selvästi.
[Kartta (v. 1964) alla. Kirkolta ajoimme siis Lahteen päin, Esson
(Vanhataloa vastapäätä)  kohdalta valtatietä Niinimäen alle.
Laitiset asuivat hautamaata vastapäätä. Matkaa kertyi n. 3,5 km. ]
Tulin kotiin klo 23.15. Km pyörän
mittarissa nyt 516. Kävin nukkuun
n. klo 23.10.

13. päivä (perjantai)
Nousin n. 8.30. Vein tavaraa ja
14.10 Lehtarissa Lahteen. Ostin
TIMEn ja 15.15-16.00 yliop:ssa.
Kotiin 16.10 Lehtarissa. Nukuin,
kahvit, 19.55-20.15.15 juoksin
lenkin. Kävin ulkona, kotiin 21.30, Z klo 00.10.

14. päivä (lauantai)
Ylös klo 8.50. Sauhu kävi täällä, tuli rannasta,
jossa hän & Pirjo Jäntti & joku Heli viettää
yön. Klo 11-15 vein tavaraa. Kävin uimassa ja
saunassa 18.30 maissa. Lähdin ulos 19.30.
Anne jäi yksin kotiin, äiti ja isä lähti
käymään Mommilassa. Klo 21 lähdin
Arjan, Jarskan & Veksin kanssa
Kukkaseen. Siellä 4 A:ta & kahvit & 
ranskalaiset perunat. Lähdin klo 23.30
Kumialle pyörällä, jossa Sauhu täydessä
lastissa. Kävelin vähän sen kanssa ja tulin
kotiin klo 00.30. Z 00.35.

15. päivä (sunnuntai)
Nousin 10.45. Muut paitsi mä ja Matti
rantaan. Lähdin itsekin rantaan klo 12.45
maissa. Uin kumipatjalla veneen luo, jossa
oli Kari & joku kaverinsa (rannalla Riitta &
edell. kav:n perhe). Paistoin makkaraa.
Tulin kotiin  15.30 maissa. Aloin lukea
Tuulen viemää [kotikirjastossa, sinikantinen,
kolmena niteenä ] kun äiti ja isä lähti Kaikkoselle.
Kävin Z n. 24.

16. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.40. Vein tavaraa ym. Klo 12.05
lähdin pyörällä Lahteen. Ensin kirj. palautus, sain a+ (1 virhepiste). Sitten uusi
koe (vaikeampi). Tulin kotiin klo 18. Muut lähdössä juuri rantaan kahville.
Minäkin sinne pyörällä. Siellä uin, sitten tuli sinne Kari perh., Olavi & Eino-setä.
Lähdin kotiin klo 20 maissa. Klo 02.50-21.15 kävin taas ulkona. Kävin Z 00.15.



17. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.10. Vein tavaraa.
Klo 14.10 Lehtarilla Lahteen.
Yliop:sta kotiin 17.05
Lehtarilla. Ostin muuten R:stä
2 RD:a (April & May) [Reader’s
Digest ] & Newsweek’n. Klo
17.45-18.05.45 juoksin lenkin.
Klo 18.30 lähdimme Nykäsen mökille Ruuhijärvelle (ei
Matti). Siellä 19.15. Aira & Topi oli lämmittäny
saunan. Ajoin kotiin, lähdimme klo 22.30. Z klo 00.10.

18. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9. Vein tavaraa. Kävin pyörällä Lahdessa.
Yliop. kok. pal. Sain a+. Klo 19 maissa lähdimme
Nurmen mökille saunoon (ei Matti). Tulimme kotiin
22.30. Z 00.00.

19. päivä (torstai)
Nousin klo 8. Vein tavaraa. Klo
14.30 Lehtarilla Lahteen. Kotiin
klo 17.05 Lehtarilla. Nurmen
Esteri meillä siivoamassa, 20.00-
20.20.30 juoksin lenkin. Klo 21.45
vein veikkaukset. Z 23.15.

20. päivä (perjantai, juhannusaatto)
Nousin klo 8. Vein tavaraa heti aamusta alkaen, esim. Kumialle. Työt loppu klo
17. Muuten Virtasen Ollin tyttö Tuuka & Nurmen Eija on ollu meillä töissä
pari viikkoa. Klo on nyt 16.40. Klo on nyt 9.48 sunnuntaina. Klo 17
lähdimme rantaan, minä pyörällä. Matti lähti jo
ennen puoltapäivää Parolaan Hämeenlinnaan
Beach Boyseja katsoon. Rannassa oli jo mökissä
ikkunat, mutta ei ovia. Söimme ja samoihin
aikoihin tuli Eino-setä & Helvi-täti. Nurmilla
Helka rva oli Suurlavalla koko illan. Paavo oli
meidän puolella. Join n. 4 k-olutta ja lähdin
kahvit juotuani kotiin klo 23.45 pyörällä. Z klo 00.30.



21. päivä (lauantai)
Nousin klo 10. Klo 10.45 lähdin rantaan.
Siellä söimme, lueskelin ja soutelin &
uin. Lähdin [kotiin ]. Luin Tuulen viemää 
& n. 16-19 nukuin. Klo 19 maissa isä ja
Eino-setä kävi täällä hakemassa lisää ruokaa. Ne lämmitti myös sen
pienen saunan ja siivosivat mökin ympärystä. Kotona ollessani n.
13.15 joku Juutisen Osmo kävi täällä kaupassa. En juossut tänään
osuuttani vaan katsoin 20.30-21.15 TV:tä ja 21.50 lähdin pyörällä
rantaan. Muut oli Nurmien mökillä. Savutiet oli lähteny kotiin kuten viime yöksikin. Rannassa keitin yksin kahvit 
isän & muiden (Anne, Tuija, Tuure) houkutellessa mua Nurmille. Mua keljutti ankarasti KAIKKI. [Osoitus 
jääräpäisyydestäni, tällä kertaa itselle haitaksi ]
Lähdin kotiin 23.30. Laitisen pihassa heitin tikkaa
Jarskan & Joken kanssa. Z 00.20. Z 1.40. [Piti
näköjään yrittää kahdesti ]

22. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.01. Sun is shining bright and I feel
much better! Klo 10.15 lähdin taas rantaan.
Soutelin. Sauhu & Pirjo serkut oli myös siellä.
Söin ja lähdin kotiin jo klo 13.30. Kotona
lueskelin ja nukuin. Muut tuli n. klo 16 ja Mattikin
tuli! Kotona 18.15-20.55 TV:tä & join kahvit,
20.55-21.16 juoksin lenkin, joka jo II kertaa oli
normaalin pitempi, koska Vilkan pihassa oli
kaivettu syvä oja, joka piti kiertää. Pyörässä
kilometrejä nyt tasan 700 (km). Kävin Z 23.15.

23. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.20. Vein tavaraa ja 13.45 soitin
Jyväskylän yliop:stoon ja tilasin
hakemuskaavakkeita hum. tiedekuntaan Näin
Arjan viedessäni Kuivamaidon konttoriin laskun
[aamulla tavaraa viedessäni ].  Klo 13.50 lähdin
pyörällä Lahteen [17 km ]. Ostin äidin pyynnöstä
isälle tohvelit (3:sta kaupasta vasta sain
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jonkunlaiset) á 14 mk ja ostin sitä ennen
Newsweekin. Kok. palautus, 2 pist. eli a+ ja
sitten uusi koe (tuntui menevän vähän
huonommin). Lähdin pois klo 17. Tulin
kotiin klo 18. Savutiet kävi täällä. Join
kahvit. Muut lähti (ei M) käymään
rannassa. Klo 21.00-21.20.30 juoksin
ylipitkän lenkkini. Z klo 23.30.

24. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.15. Vein tavaraa.
Klo 14.10 lähdin pyörällä
Lahteen, tihkusatoi koko
matkan kuten kotimatkankin,
päästyämme klo 17.05.
Kotona klo 18.05. Äidillä ja
isällä tänään 20 v. hääpäivä [siksi nuo tohvelit ]. He ja Anne
lähti Lahteen. Klo on nyt 22.00. Kävin Z 00.05.

25. päivä (keskiviikko)
Heräsin klo 8. Aamulla syödessäni Kuusiston Jukka
(kansakoululuokkatoveri) tuli
käymään, oli tullut liftillä Sotkamosta
ja oli tulle meille Sepän Tuomon
kanssa. Hän kertoi tunteneensa myös
Bert’n. Klo 14 lähdin pyörällä
Lahteen. Kävin Riihelässä
monistamassa YFU-todistukseni. Klo
15.15-17.10 yliop:ssa. Kokeiden
palautus. Sain viidennen kerran a+ (4
pist.). Meistä n. 50:stä vain kahdella
oli a+. Mamosella? 5 p. (yksi kaveri) 
& mulla. Tulin kotiin klo 18. Kahvit.
Muut lähti rantaan Nurmen mökille.
Nyt pyörällä ajettu 820 km sitten
25.4. Klo 19.30-20.30 kävin kirkolla,
20.55-21.15.45 juoksin ylipitkän
lenkin. Kävin Z 00.10.

26. päivä (torstai)
Nousin 8.15. Tänään meillä kahvitarjoilu. Vein tavaraa. Klo
13.45 lähdin pyörällä Lahteen. Kävin vahvistamassa
nimismiehellä YFU-jäljennöksen (mk 2,80). Ostin ”It only hurts
when I laugh”n (3,80) [Taisi olla tuo kuvan kirja ] ja RM’n. 
Y.op:ssa jälleen koe. Lähdin klo 17. Kotona 17.50. Klo 20.10
lähdin ulos vieden postiin hakemukseni Jyväskylän yliopistoon. Klo 21 pois tullessa tapasin
Iiron ja Paulan, joiden kanssa kävin Munkissa Colilla. Tulin kotiin 22.15. Z 23.45.



27. päivä (perjantai)
Nousin 8.40. Vein tavaraa. Tänään ei yliop:a koska
perj. Tunti oli siirretty osaksi tiistaihin, osaksi
keskiviikoksi. Vein myös rantaan, tulin kotiin 18.10.
Kahvit. Klo 20.55-21.15.30 juoksin taas
normaalipituisen lenkin. Kävin Z n. 23.30.

28. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.15 maissa. Vein tavaraa n. 15 saakka.
Matti täyttää 16 v. Lähdin ulos klo 19.50. Invassa
Paula ja Iiro ym. kanssa. Klo 21 tulin Iiron & Paulan
kanssa meille. Äiti ja isä Savutiellä Ilkan rippiäisissä.
Anne kotona. Katsoimme TV:tä, saikat [teet ] ym. Klo
23.30 he lähtivät. Z klo 00.

29. päivä (sunnuntai, nimipäiväni)
Nousin 9.45. Klo 10 lähdin isän ja Matin kanssa
rantaan. Siellä Olavi & Kari valttaamassa taloa.
Siirsin? laastia, klo 13 tulimme kotiin syömään, jätin
pyöräni rantaan. Rannassa siivosin edelleen pihaa
ym. Rannassa myös Eino-setä, Riitta & Mika & Helvi-
tädin isä. Klo 19 toin äidin kotiin rannasta. Tulin
uudelleen pyörällä kotiin klo 19.20. Klo 20.00-
20.20.05 juoksin lenkin, siis ennätys (20:05). Kävin Z
n. 00.

30. päivä (maanantai)
Nousin n. klo 8. Vein tavaraa. Rajalan Margit tuli
töihin (vai oliko se 1.7.) meille. Kaikki myyjät lomalla
1.7. Klo 13.55 lähdin pyörällä Lahteen. Ostin pyörän
lukon [ohessa kuitti  ] & NEWSWEEK’n Sain 6:nen
a+:n (nyt niitä oli 4). Koe ja kotiin ajoin 17.05-18.00.
Muut lähti rantaan, minäkin klo 18.45 pyörällä. Siellä
Savutiet. Kahvit ja kotiin 19.45. Kirkolla heitin tikkaa
ja kotiin n. 20.30. Z 23.30.



30.5.1969                                          

                  Anne         PekkaSain valmiiksi osan, jossa liftireissu elok. -69. Here's phot

AnAAnnetc.
from trip to
Spain in 1969 
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            Keski-Lahden vanha kirkko
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