
Päiväkirja 1967 osa 4
1.7.-31.8.

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

Heinäkuu

3. heinäkuuta – Belgialaisen palkkasoturin Jean Schrammen johtama kapina alkoi Kongon Katangassa.

•4. heinäkuuta   – Yhdistynyt kuningaskunta laillisti homoseksuaalisuuden.
•6. heinäkuuta   – Nigerian joukot hyökkäsivät Biafraan itsenäisyysjulistuksen jälkeen.
•15. heinäkuuta   – Ahveniston moottorirata valmistui.
•23. heinäkuuta   – Pahimpia rotumellakoita Yhdysvalloissa: Detroitissa surmattiin 43 ihmistä, 342 loukkaantui ja 1 400
rakennusta poltettiin.
•24. heinäkuuta   – Ranskan presidentti Charles de Gaulle piti Montrealissa puheen, jossa hän kehotti kohottamaan 
kolminkertaisen eläköön-huudon ”vapaalle Québecille”. Ilmaus herätti voimakasta arvostelua Kanadan 
englanninkielisissä osissa kuin myös Isossa-Britanniassa. De Gaullen vierailu Kanadassa loppui alkuunsa.
•28. heinäkuuta   – Presidentti Urho Kekkonen nimitti kolme uutta maaherraa. Vaasan läänin maaherraksi tuli Martti 
Viitanen, Pohjois-Karjalan läänin maaherraksi Esa Timonen ja Oulun läänin maaherraksi Niilo Ryhtä. 
Maaherranimitykset aiheuttivat muutoksia hallituksessa: Viitasen tilalle sisäministeriksi tuli Antero Väyrynen, 
Timosen tilalle kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriksi Matti Kekkonen ja Ryhdän tilalle sosiaaliministeriksi 
Toivo Saloranta.

1. päivä (lauantai)
[Marlene Dietrich ] [Oheisen loistavan kirjan luin v. 2015.]
Nousin klo 9. Poltin roskia ja puuhasin muutakin. Klo
16.20 muut lähtivät Nummelaan. Lämmitin saunan ja klo
17.00-17.35 olin saunassa. Klo 18
soitin Jarille ja käskin tulla meille.
Klo 19.30 he tulivat (H P, Jari, Iäksen
Risto sekä Salmisen Markku). Aloin
tarjota Halosen pojille sahtia ja pian
tuli Hannu K. ja myöh. Hän kävi n.
klo 22 maissa hakemassa Arjan ja
Arjan siskon Eijan meille. Iiro+Paula
tulivat sitten Laren kyydissä, jossa
oli myös Korpin Jussi ja “Konsta”
Lahdesta. Ilta oli [meni ] hyvin mukavasti. Klo 23.30-02.00 Jari+Arja ja H P+Eija (muut olivat lähteneet) rakastelivat
eri huoneissa, minä mm. tiskasin alhaalla. Eija oli muuten aloitteen tekevänä osapuolena. H P ja Jari olivat muuten
ihan seipäässä. H P sentään pystyi juomaan kahvit. Klo 2.10 he lähtivät. Mankkansa, jolla olimme äänittänet 
alkuillasta, pojat jättivät tänne.
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2. päivä (sunnuntai)
Klo 9.50 heräsin siihen, että joku rynkytti ovea ja heitti katolle kiviä. Sehän oli H P. He olivat muuten yöllä 
tavanneet Sepen. Hannua vitutti koko juttu, että oli lähtenyt makaamaan naisen kanssa. Äänitimme pari levyä ja 
joimme kahvit. Klo 11.25 lähdimme meiltä. Klo 12 olimme pyörälläni Villähteen surkealla urheilukentällä [v. 1964 
kartassa 500 m Erstaan kartanosta itä-koilliseen ]. Vartuimme 1500 m:n alkamista klo 14.45 saakka. Olin koko – 

klo on nyt 23.27 ja kun olin joutunut keskeyttämään [päiväkirjan kirjoittamisen ] se oli 17. H P tuli silloin meille. 
Klo 17.10 lähdimme. Olin aivan röyhkekästi ottanut kaupasta 4 1,5 V:n patteria Veksin mankkariin. Olimme sitten 
äänittäneet Kallessa levyjä [jukeboksista ] ja klo 18.05 tulin kotiin ja Alhaset varttuivat pihassa. He ostivat ruokaa 
ja lähtivät. Sitten tuli Iiro ja me äänitimme mankalleni Veksin mankasta. Klo 20.05 hän lähti ja pian 10 min päästä 
tulivat Riitta ja Arja ja sitten H P, Kaitsu, Hannu, Jari, yks’ 14-v. tuttu kaveri Villähteeltä, jonka olimme tavannet 
myös urheilukentällä. Meillä oli aika sekaista. Pojat leikkivät mm. sähköjunalla ja Arja+Jari rakastelivat. Riitta lähti 
jo aik. Ja pian tuli Masa kotiin Hildenin poikien kanssa. Niin, äiti ja isähän olivat Kaikkosella. Nyt klon ollessa 23.35
minua suoraan sanoen hävettää ja vituttaa lapsellinen
käyttäytymiseni. En tosin ollut kutsunut tänään ketään
meille, mutta -. Eilinen ilta oli eritt. hauska 24:ään
saakka. Klo 23.40 kävin nukkumaan.
[En ollut kirjoittanut kilpailusijoitustani, mitali tallella.
Ehdin vain kirjoittaa: ”Olin koko”. Kirjoitin siitä 4.7. 
Leikekirja 1960-1969 ]
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3. päivä (maanantai)
Nousin klo 10 maissa. En muistanut, että minun piti mennä
rokotukseen klo 9.30, niinpä terveyssisar soitti. Klo 10.55-
11.15 olin sitten siellä. Mennessäni tapasin Railin ja
Margitin. Hekin jo tiesivät, että meillä oli eilen juotu sahtia.
Siivosin sitten eli tyhjensin alhaalla kaappeja ja klo 14.45-
15.25 olin parturissa, à 3 mk. Klo 18.20-19.10 olin kirkolla.
Olin Halosella Jarin kanssa. H P oli autokoulussa. Klo 20
seutuvilla tuli meille eräs unkarilainen turisti, joka halusi
myydä meille persialaisen? maton 200 mk:lla. Hän kertoi
edell. engl:ksi, että hän tarvitsi bensiinirahaa. Sain tingittyä
50 mk eli saimme maton 150 mk:lla [225 € v. 2020 ]. Se kuulemma? maksoi Suomessa
560 mk. Hän pyysi sitten vielä pullon juomista ja banaanin. Söin ja klo on nyt 20.32 ja
lähden ulos. Kallessa oli lössi. Klo 21.50 lähdin kävellen kotiin. Klo 22 kotona huomasin,
että Termosen Pentti perh. oli tullut (ei Pera). Klo 22.50 menimme (Kari, Matti ja minä)
leikkimökkiin nukkumaan [Kuvassa serkukset Anne ja Tarja leikkimökillä, kuva
sovelluksen värittämä ].

4. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.30. Klo on nyt 11.25 kun huomasin, että selostukseni sunnuntain
kipailuista oli jäänyt kesken, olin siinä toinen ajalla 4.49. Klo 12.30-13.00 kävin Karin
kanssa kirkolla. Kävin mm. rokotuttamassa itseni. Teimme vähän töitä sitten ja klo 18
lähdin rantaan [pyörällä ]. Kara ja Masa olivat jo siellä. Pesin kolme mattoa ja lähdin
sitten heti klo 20.35 kotiin . Kotona säin ja
katsoin TV:tä. Klo 21.30 isä ja Pentti-setä
lähtivät hakemaan poikia. Klo 22.10 menin
leikkimökkiin. Poltin siellä yksin tupakan
[varsinainen urheilijanuorukainen ], kun
pojat olivat syömässä.

5. päivä (keskiviikko)
[1000 mk 1700 € v. 2020 ]
Nousin klo 10.05. Joimme kahvia ja hommasimme eli poltimme vähän
roskia. Söimme ja klo 12.35 lähdin Karin kanssa isäni kyydissä Lahteen.
Ostin kirjakaupasta Janus-sarjan kirjan n:o 5 [Babylon revisited and two other
short stories ] ja klo 13.25-13.50 tulin Karan kanssa Kossilassa. Klo 15.00-15.30
jaoin Pentti-sedän kanssa tavaroita, koska automme oli huollossa. Klo 16.10
Pentti-setä lähti viemään Eila-tätiä, Juhaa, Karia, Mattia ja Annea rantaan. Klo
17.17-17.30 menin sinne pyörällä. Uin ja pesin kolme mattoa. Klo 19.30 lähdin
pois. Klo 19.50 olin Kallen luona. Siellä oli mm. E-L ja H P. E-L kyseli Ristolta
lähtisikö tämä uimaan koska halusi kähteä katsoon. Klo 20 tulin kotiin. Eino-
setä, Helvi-täti ja Ritva, joka oli äskettäin saanut ajokortin, olivat meillä. Klo
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20.10 he lähtivät. Meille laitettiin tänään koivuparketti kammariin.
Klo on nyt 20.28. Klo 20.45 lähdin rantaan viemään pojille, jotka
jäävät yöksi, evästä. Nurmet olivat mökissään saunomassa. Kävin
soutaen myllyllä ja poltin tupakan. Klo 21.50-22.15 tulin kotiin. Klo
on nyt 22.24. Klo 22.45 menin leikkimökkiin. Klo 00.10 suljin radion.

6. päivä (torstai)
[Niilo Wälläri ]
Nousin klo 10. Join kahvia, vein
tavaraa Pentti-sedän kanssa
Kuivamaidolle. Klo 12.05-12.40
haimme pojat rannasta ja
veimme Nurmelle tavaraa.
Menomatkalla näin E-L:n ja
Tuula Laitisen (?) Mahkosen
kohdalla. Moikkasin, tytöt
myös. E-L näytti hyvin viehättävältä. Sitten söimme ja
veimme Upolle ym. tavaraa. Tulimme kotiin klo 14.40.
Veimme vielä tavaraa ja klo 16.45-18.40 olin ylhäällä.
Sitten söin. Klo 22.45 menimme kolmistaan nukkumaan.
Klo 00.10 sammutin radion.

7. päivä (perjantai)
[Konni Zilliacuksen isällä sama nimi ]
Nousin klo 9.30. Klo 10.10-10.30 hain kurkkua Heideltä [Kasvihuone 
noin kilometri Lahteen päin
valtatien vieressä ]. Sitten klo 11.00-
11.30 veimme tavaraa ja sitten
pilkoin puita ja n. klo 13-13.30
veimme tavaraa. Klo 12.40 muuten
näin E-L:n kaupassa hakiessani
laatikoita. Klo 13.10 kun kävin B-
rapun II-kerr:ssa soittamassa
ovikelloa, joku avasi III-kerr:ssa ovea.
Ei kai E-L. Pojat heräsivät klo12.
Pilkoin puita ja Kari sahasi klo 16.50
saakka. Vein sitten klo 16.55-17.05
Kuivamaidolle perunoita. Pois
tullessani juttelin Arjan kanssa, joka
oli Hildénille menossa. Klo on nyt
17.32. Klo 20.10 lähdin kävellen
Kalleen. Siellä oli E-L, H P, Kaitsu ja
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Jokke ja toiselle puolle tulivat pian Seija, Riitta ja Arja. Jari lähti muuten seurastamme klo 20.50. Klo 21.15 kun E-L 
nousi lähteäkseen, kysyin: ”Saanks’ mä lähteä sun keralla?” E-L vastasi: ”Ole hyvä.” Kävelimme jutellen 
hautausmaalle, koska E-L halusi kastella yhden haudan. Se oli erään pojan hauta, joka oli synt. -52 ja jäänyt -61 
pyörällä rekka-auton alle. Hän kertoi, että yhtenä iltana kun Kaitsu oli keljuillut hänelle, häntä oli keljuttanut 
kovasti ja hän oli istunut haudalla ainakin ½ tuntia. Raili oli muuten kertonut hänelle siitä pojan surmasta, kurja 
kohtalo muuten! Menimme aidan yli. E-L kertoi pian kuivuvansa täällä ellei pääsisi pois ja kertoi lähtevänsä 
Hesaan kai maanantaina tädin luo ellei mummo tulisi heille. Kallessa olin kertonut E-L:n kuullen lähteväni 
Rautalammille huomenna muiden kanssa ja ulko-ovella klo 21.40 hän sanoi, että sä siis lähdet huomenna. 
Vastasin, että joo ja että tulisin pois vasta sunnuntai-iltana. E-L on muuten kotona äitinsa kanssa. Hän sanoi 
lähtevänsä maanantaina. Sanoin: ”Kai me sitten joskus vielä tavataan.” Hymy ja sitten ero. Olin ja olen vieläkin, 
kun klo on 22.00, onnellinen, vaikka alitajunta sanoo, että turhaan. Hyvä Jumala, toivon ratkaisua tässä asiassa. 
Minä tappelin illalla Matin kanssa. Emme halunneet enää ottaa häntä leikkimökkiin yöksi. Klo 23.30 Masa meni 
ylös. Pian lähdin Karan kanssa kävellen radion kanssa kirkolle. Herätin Jarin (H P ei ollut kotona) ja sitten kävimme
Kallen luona. Seppälän Mikin talossa paloi valot. Klo 00.20 Upolla käydessäni huomasin, että L:lla paloi E-L:n 
huoneessa vielä valot, hän siis valvoi. Sitten tultuamme harjua alas, näimme Railin ja Margitin juoksevan kotiin. 
Klo 00.30 tulimme leikkimökkiin. Klo 2 kävimme nukkumaan.

8. päivä (lauantai)
Heräsimme klo 10 ja nousimme klo 10.30.
Vähän ennen klo 12, kun isä, Kari ja Matti
kävivät Upolla tavaraa viemässä, klo 11.55 Kara
ertoi, että Masa oli vienyt tytölleni tavaraa,
vaikka Karalle olin kertonut, etten ole
kenenkään kanssa, mikä onkin tosi. Masa
luulee, että kuljen E-L:n kanssa, koska kerran
uimarannalla oli E-L:n kanssa. Jaoin sitten
Pentti-sedän kanssa klo 12.00-12.30
Kuivamaidolle. Söin ja klo 12.40-12.45 katselin
pihassa ja leikkimökin ikkunassa kun E-L tuli
kaupasta ja meni kotiin. Klo 12.50 kun isä tuli
kotiin, hän oli ajanut Sileniuksen pihassa ajanut
automme oven kasaan. Ovi oli peruuttaessa
auennut ja osunut tolppaan. Klo on nyt 13.06 ja olen hirmun
surullinen. Klo 13.40-14.00 jaoin Karan ja Pentti-sedän kanssa Upolle.
Klo 13.35 Iiro toi minulle L:n tyttöjen kirjan ”Sieppari ruispellossa” ja
lainasi minulta 2 nauhaa. Klo 13.45 näin Upolla autossa istuessani
pihalla E-L:n. E-L moikkasi ensin iloisesti minulle ja minä sitten. Klo
15.50 lähdimme Rautalammille kaikki. Klo 21.10 olimme perillä.
Soutelin Karan kanssa ja klo 22.45 lähdimme kirkolle. Ostin baarista
”Nortti”-askin ja sitten kävelimme ja tulimme mummolaan klo 00.15.
Klo 1.15 kävimme nukkumaan.

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


9. päivä (sunnuntai)
Nousimme klo 8.30.
Joimme kahvia ja
kalastimme. Klo 12-
13 kävin Annen
kanssa museossa.
[Kuvassa
(sovelluksen
värittämä) pappa,
Kari, Anne, Pekka ja
mamma ]
Uin ja klo 16.35
lähdimme. Olimme
meillä klo 21.15. Klo
21.30 lähdin ulos.
Kausan tiellä tapasin H P:n, tuli Tuijaa saattamasta. Oli
kertonut toissalauantain jutun hänelle. H P meni kotiin.
Kallessa oli Kaitsu ja Jokke Nyberg. Klo 22.30 lähdin
Kaitsun kanssa Kaikkoselle. Siellä oli Iiro+Paula.
Kaikkoset olivat Norjassa. Klo 23 lähdin kotiin. Kara odotti
pihalla. Leikkimökissä suljimme radion klo 1.15.

10. päivä (maanantai)
[Gunnar Myrdal ]
Nousin klo 10.30. Päivällä oli 30 °C helle. Teimme koko ajan
töitä klo 17 saakka. Klo 17.30 muut paitsi isä ja minä lähtivät
rantaan. Minä klo 18 [pyörällä ]. Uin ja pesin mattoja. Klo
19.35-20 tulin Karan kanssa pyörällä kotiin. Keitin kahvia ja
sitten muut tulivat. Klo 20.45 lähdin Karan kanssa Kalleen.
Siellä oli Tuija+H P. Sain Tuijalta tietää, että E-L oli lähtenyt Hesaan
sunnuntaina, on 2 viikkoa. Klo 21.30 lähdimme pois. Menimme
Kaikkoselle. Siellä oli Iiro+Paula. Klo 22.15 lähdimme sieltä. Kotona
juttelimme ja kuuntelimme radiota klo 2 saakka.

11. päivä (tiistai)
Nousin klo 10.10. Teimme töitä mel. Koko päivän ja kun Tuija kävi
kaupassa , äiti sanoi Karalle: ”Tuolla mnee pPekan tyttö.” Kara sanoi,
ettei se ole Pekan tyttö, vaan E-L. Kerroin ”jutusta” eilen Karalle
yöllä. Klo 18 aloimme lämmittää saunaa. Klo 19.20-19.50 olin Karan
kanssa saunassa. Klo 20.30 lähdimme ulos syötyämme. Kallessa oli
lössi. Istuin ensin Tuijan+H P:n ym. seurassa ja näytin valokuvia
tulevasta kodistani USA:ssa. Sain sieltä tänään kirjeen [alla ]. Klo
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21.55 lähdimme pois. Klo 21.55 lähdimme
pois. H P, Tuija, Kaa ja minä. Olimme
kotona klo 22.35.

12. päivä (keskiviikko)
Leikkimökissä nousimme klo 10.05.
Joimme kahvia. Siivosin sitten huoneeni ja
klo on nyt 13.10. Sain postista lisätietoja
matkasta ja papereita viisumia varten.
Tuleva kotini on Iowan osavaltiossa. Klo
16.17 poltin Karan kanssa sateessa roskia.
Klo 17-19 kuuntelin radiota. Klo 18.45
Termoset lähtivät. Klo 20.45 lähdin ulos.
Kallessa oli lössi. Klo 21.50 lähdimme sieltä.
Menin Iiron kanssa Mahkoselle katsomaan karttakirjasta tulevan kotikaupunkini Cedar Falls’n
sijainnin. Se on melk. tasan 2000 km etelämpänä kuin Lahti. Kävelin Iiron kanssa Upolle (Iiro
meni Kaikkoselle) ja klo 21.55 tulin kotiin. Klo 23.30 kävin nukkumaan.

13. päivä (torstai)
Nousin klo 9.50. Join kahvia ja ylhäällä luin engl. ja klo 16.30-17.30 nukuin. Klo 21.30-22.30
ja 23.05-00.25 olin alhaalla. Katsoin amerikkalaisen elokuvan ”Aleksanteri Suuresta”. Klo on
nyt 00.29 ja käyn nukkumaan.

14. päivä (perjantai)

Nousin klo 9.15. Klo 11.15-12.15 oli
Nikkasen Sepe, Iiro ja joku Sepen kaveri
meillä kaverin mustalla ”kuplalla”. Klo 14
söin ja sitten aloin liimata tuoleihin ym.
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”huopajalkoja” alakerran parketin
takia. Kannoin äidin kanssa sinne
tavaraa ja siivosin myös sekä klo
22.45-23.50 laitoin kirjakappiin kirjoja.
Klo 21.45-22.45 katsoin TV:tä [Minä
vakooja ]. Klo on nyt 00.14 ja käyn
nukkumaan minuutin kuluttua, en
käynytkään. Klo on nyt 1 ja käyn
nukkumaaaZZZ

15. päivä (lauantai)
Nousin klo 9. Join kahvia ja sitten
siivosin saunan rappua ja poltin roskia
koko päivän klo 16 saakka. Klo 17.05-
17.40 pesin eteisen ja kaupan ikkunat.
Klo 18.40-19.20 olin saunassa. Olin
väsynyt ja alakuloinen enkä mennyt
ulos. Klo on nyt 22.07. Klo 22.15-23.50 olin alhaalla. Katsoin amer.
Elokuvan [Ilmiantaja ] ja sitä ennen join
kahvia. Klo on nyt 00.25 kun käyn nukkumaan.
Mitähän E-L teki (tekee) tänä iltana.
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[Tämä kirje odotti kotona, osa sisällöstä ohessa ]



16. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10. Join kahvia ja lueskelin. Klo 17.30 tulivat Tepu perh. sekä
eräät ruotsalaiset ENGÅRDit, 65 v. mies ja hänen vaimonsa. Tepu oli sota-
aikana ollut evakkona heidän luonaan. Mies oli mm. koulussa opettanut
Tepua. Hyvin mukavaa väkeä. Klo 19 tulivat Jokelan Sauli ja Liisa. Klo 20
lähtivät Tepu ym. ja 15 min kuluttua Jokelat. Klo 20.30 lähdin ulos. Tapasin
mäellä Tuijan+H P:n. Tuija olikin eilen ollut Sysmässä ja H P:kin koko illan
melk. kotona. Klo 22 lähdin Kallesta. Kausantieltä saakka kävelin kotiin
Seijan kanssa. Kotona sain tietää, että meillä oli 11 oikein veikkauksessa.
Klo on nyt 1.45 kun käyn ZZZZ

17. päivä (maanantai)
[Melina Mercouri ]
Nousin klo 10.30. Klo 12.10-12.20 söin ja sitten korjasin radion
asemansäädintä ja yritin selvittää viisumin hakemuspapereita. Klo on nyt
17.18. Masa tuli muuten kotiin ja toi papalta tuohikontin, minkä vien
Amerikkaan tuliaisiksi. Klo 18 kun meinasin lähteä pesemään mattoja
luulin, että Masa oli vienyt pyörän, mutta klo 20 kun Savutien Olavi, Eino-
setä, Helvi-täti sekä Jäntin Maija-Leena tulivat, sain tietää, että Matti ei
ollutkaan ollut rannassa minun pyörälläni. Klo 21 vieraat lähtivät ja klo
21.05 lähdin ulos. Kirkolla tapasin Railin ja Makin [Margitin ]. Kävin
heidän kanssaan Kallessa ja kotiin päin kävellessä tapasin Mahkosen
kohdalla H P:n, oli Upolta tulossa. Minua vähän vitutti kävellä tyttöjen
kanssa. Raili pyysi käymään Rajalaan, mutta koska en tullut, hän sanoi:
”En mä yhtään loukkaantunu” sellaisella äänellä että… Skeidat (opin
uuden sanan L:n tyttöjen ”Siepparista”, se on yhtä kuin Paskat). Klo 21.30
tulin kotiin. Keljutti vähän kun pyöräni oli varastettu. Klo on nyt 00.35 ja
tutkiskelen tässä vanhoja päiväkirjoja. Luostarisen tytöistä on ens. kirjall.
maininta nimien kanssa 4. päivä lokakuuta, lauantaina, 12. päivä
marraskuuta oli muuten ne L:n hipat. Niistä muuten vielä. Jussi kysyi
siellä minulta E-L:n kuullen, että Pekka ei tainnut tanssia ollenkaan. E-L
siihen: ”Tanssi Pekka ainakin mun kanssa.” Klo on nyt 1.00 kun käyn ZZZZ

18. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.30. Join kahvia ja sitten klo 10.15-11.45 perkasin mansikoita,
joita Roos Uudestakylästä oli tuonut. Klo 11.45 näin Tuijan tulevan kai
kauppaan, mutta koska kaupan etupuoli oli suljettu valutöiden vuoksi ja
kauppaan on tultava takakautta, hän kai
luuli, ettei kauppaan pääse, vaikka siinä
oli joku lappu, ja kääntyi kotiin. Klo on nyt
13.36. 14.1. suutelin muuten E-L:aa.
Laitoin viisumipaperit kuntoon ja klo
14.45 lähdin Lehtarilla Lahteen. Kävin
valok.liikkeessä, mutta valokuvat eivät
olleet vielä valmiit. Sitten kävin
kirjakaupassa. Ostin ’lentokirjekuoria’ ja
Janus 13:ta = ‘Alibi’n [ks. kansikuva alla ].
Klo 15.40-16.10 tulin Lehtarilla kirkolle.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%ADna_Merko%C3%BAri


Kotona join kahvia ja klo 18.30-18.45 äänitin telkkarista ”viimeiset kuulumiset Beatleseilta”
[Viritysmusiikkia ] ja sitten aloin kirjettä amer. perheeseen, johon menen. Laitoin saunan
lämpiämään. Klo 21.45 isä tuli Kouvolasta Liupon kanssa. Klo 22.40-23.00 olin saunassa ja kun
klo on nyt 23.14 ja ikävöin E-L:aa käyn nukkumaan klo 23.20.

19. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.15. Join kahvia ja klo 10.05-10.25 hain Kaikkosen Hannulta, jonka jouduin
herättämään, pyörän lainaksi. Samalla otin lainassa olleet nauhani.
Klo 10.35 kun lähdin sitten rantaan, juttelin kaupasta tulevan Tuijan
kanssa, olivat olleet eilen Rajalassa. Rannassa pesin mattoja. Anne ei
kuulemma ollut siellä, ja koska hän halusi jäädä Nurmelle toiseksi
yöksi, annoin jäädä. Näin myös Kaijan [samanikäinen, oli
kansakoulussa luokallani ]. Klo 14.00 tulin kotiin. Klo 15.15-17.00
sahasin puita ja klo 18.15-21.20 siivosin pihaa. Kävin saunassa ja säin.
Klo 21.45-22.00 kävin kirkolla. Poltin tupakan hautausmaalla ja en
tavannut kavereita. En tosin käynyt Kallessa. Klo on nyt 22.30. Klo on
nyt 23.05 kun käyn nukkumaan.

20. päivä (torstai)
Nousin klo 9.30 Join kahvia ja klo 11.55 lähdin
rantaan Tuulikki Laakson (apulaisemme)
pyörällä. Matkalla tapasin Jarskan. Vein
Mikandereille paketin, jonka joku profes.
Mäkelä tulisi noutamaan. Pesin mattoja ja klo
15.30 tulivat rantaan Savutien Helvi ja Eino. Klo
15.45 lähdin kotiin. Anne jäi vielä Nurmelle.
Kotona vein mm. tavaraa. Klo 17.15-18.00 olin
ylhäällä. Join kahvia ja klo 19.40-20.45 pilkoin
puita. Söin ja olin ylhäällä ja klo 21.34-22.20
olin alhaalla. Klo on nyt 00.40 kun käyn
nukkumaan.

21. päivä (perjantai)
Nousin klo 9.15. Join kahvia ja klo 11.40-13.00 poltin sateessa roskia
[varmaankin rakennusjätettä ]. Lueskelin ym. N. klo 15.30-18.00 poltin
taas sateessa (roskia). Join kahvia ja klo on nyt 19.30. Klo on nyt 9.20
lauantaina, niin, klo 20.10 lähdin ulos. Mäellä tapasin Tuijan ja H P:n. He
olivat menossa L:lle teelle. Kallessa oli Iiro+Paula, Sepe ja Hanski. Klo
21.15 lähdin kotiin. Klo 22.35 tulin ylös. Luin Cottonia ja klo 00.25 kävin
nukkumaan.

22. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.45. Join kahvia ja tulin ylös klo 9.20. Olin ylhäällä ja klo 12
lähdin Annen kanssa Lahteen. Pysäkillä juttelin Arjan kanssa, joka oli
Hildenille menossa. Haimme valokuvat ja klo 13.00-13.25 tulimme Vilissä.
Rotta ajoi ja poitsu rahasti. Klo 13.45 tulivat Termoset (ei Kara eikä Pera).
Hei toivat pari engl.kiel kirjaa, jotka olin Karalle kirj:ni käskenyt ostaa. Klo
17.05-17.40 olin saunassa. Klo 19.45 lähdin ulos. Kallessa oli muut paitsi



L:n tyttöjä ja H P:tä. Klo 20.10
he tulivat- E-L ei edes
sanonut ’hei’, vaikka istuutui
viereeni. Klo 20.30 lähdimme
pihalle. Kallessa Tuija oli
kertonut, ettei heillä ole
ketään kotona ja olimme
lähdössä heille, mutta E-L ei
olisi vielä lähtenyt. Klo 20.45
lähdimme kävellen L:n työt, H
P ja minä sekä Iiro+Paula ja
Hanski, jotka jäivät Halosen
kohdalle. Jäätelökioskilta
kävelin H P:n kanssa Upolle,
koska työt jäivät keräämään
kukkia seppeleeseen. Klo
21.15 menimme heille. Klo 21.45 tulivat
Iiro+Paula. Klo 22.10 H P ja Tuija lähtivät
ulos ja minä jäin kahdestaan olohuoneeseen
E-L:n kanssa pimeään, 5 min kuluttua E-L
auk. television [Saamaton Pekka ]. Klo 22.40
Iiro+Paula tulivat katsomaan sitä. Klo 24
piisu loppui. Elokuva oli muuten argentiinal.
Vaikka olin luvannut Tujalle etten lähden
ennen kuin hän ja H P tulevat, lähdin pois
klo 00.15. E-L:kin sanoi: ”Ei sun tartte jäädä.”.
Kävelin Iiron kanssa ja olin kotona klo 00.25.
Nukuin, kuten sovittu, leikkimökissä....

23. päivä (sunnuntai)
klo 10 saakka. Klo 12.10 lähdin ulos. Tapasin
Halosen kohdalla H P:n, joka MAKSOI
VELKANSA 80 MK [136 € v. 2020 ]. H P meni L:lle ja minä lähdin
Mahkosen kohdalta Kaitsun kanssa Kalleen, jossa oli Jarska. Ei vielä
maksanut velkojaan. Klo 12.50 tulin kotiin. Päivällä kuuntelin
mankkaa. Muuten Eero-setä tuli aamulla meille. Mommilan pappa
tuli jo lauantaina. Klo 14.30-15.00 pesin auton ja sitten laitoin saunan
lämpiämään. Eero-setä lähti sitten illalla [Hän tuli usein
moottoripyörällään, ehkä tuolloinkin ]. Katsoin TV:tä ja ja klo 21.00-
21.20 juoksin, kävin saunassa ja
klo 21.50 tulin pois. Klo 22.20
lähdin Annen kanssa
leikkimökkiin nukkumaan. Klo
23.45 sammutin radion.

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/09/Eero-Termonen.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Young_People


24.7. (maanantai)
Nousin klo 9. Klo 9.30 Termoset
lähtivät, mutta pappa jäi tänne.
Kuuntelin mankkaa ja siivosin
huoneeni ja klo 14.45-15.00 vein
Upolle, mm. L:lle tavaraa. L:lla ei
ollut ketään kotona. Klo 18.10
lähdin kentälle. Klo 18.30 otin
lainaksi Hildenin Harrin pyörän ja ajoin ilman paitaa [Lahdessa klo 14
lämpötila +22 °C ] valtatielle. Näin sitten harjua laskeutuvan 1-talon
kohdalla tytön, jonka tunnistin Tuijaksi. Hän oli menossa Rajalaan ostamaan
mansikoita. Hän pyysi minua mukaansa. Siellä oli Raili ja Maki. Tuija osti 2 l.
Klo 18.45 tulin kotiin. Klo 20.00-20.30 olin papan kanssa saunassa. Klo 21 lähdin ulos. Kallessa oli Iiro+Paula, 
Hanski ja Olli. Iiro+Paula lähtivät klo 21.15 ja klo 21.30 lähdin minä Ollin ja Hanskin kanssa. Tulin kotiin klo 21.45. 
Klo 22.25 menin leikkimökkiin Annen kanssa. Klo 00.10 kävin nukkumaan.

25. päivä (tiistai)
[DC-8-62 ]
Nousin klo 9. Join kahvia ja klo 10.30 lähdin
pysäkille. Klo 10.35 tuli E-L siihen, oli
kauppaan menossa. Juttelin hänen kanssaan 5
min. Kysyin oliko hän ollut eilen Mäntylinnassa
Villähteellä niin kuin Iiro oli sanonut. Hän
kertoi olleensa Luomaniemessä Riitan kanssa
rippikoululaisia ja erit. Seijaa katsomassa.
Siellä oli myös Nurmen Eija. Pois tullessa hän kertoi jutelleensa Iiron kanssa.
Klo 11.05 olin Lahdessa. Klo 11.15 Rautatienkatu 3 A 3:ssa hammaslääkärissä.
Kaisa Vilppula tarkasti hampaani ja löysi 2 reikää, mutta ei paikannut. Hän
kirjoitti stipendiä varten todistuksen hampaitteni kunnosta. Klo 11.30 lähdin pois. Klo 11.40-12.10 tulin Lehtarilla. 
Kuuntelin mankkaa ja klo 15.05 lähdin ulos töihin. Klo 17 kävin välillä kahvilla. Klo 19.10 tulin sitten sisään. Klo on 
nyt 19.50. Klo 20.30 lähdin Kalleen. Tuija ja H P tulivat sinne melko pian. Lähdin heidän ja Iiron sekä Ollin kanssa 
kotiin klo 21.30 maissa. Tulin kotiin klo 22. Leikkimökissä sammuin radion jäädessä auki n. klo 23.15.

26. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9. Poltin roskia ja kannoin
puita koko päivän. Klo 17 tulin sisään. Klo
19.30-20.00 juoksin. Klo 20.45 lähdin
ulos. Tapasin vähän ennen Kallea E-L:n,
joka oli sieltä tulossa. Tuija+H P menivät
juuri sinne, mutta koska E-L ei halunnut,
en minäkään lähtenyt. N. 10 min kuluttua
tulivat Iiro+Paula siihen. Klo 21.15
lähdimme siitä kotiin, Kausantiellä
erosimme. Kävelin E-L:n kanssa melk.
Upolle. Sitten näimme suoran päässä
Sepen ja vartuimme häntä. E-L käveli
hänen kanssaan jutellen ja Upolla sanoin
yht’äkkiä klo 21.40 ”Hei”. Mutkassa

http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Kulttuuria,_huveja,_urheilua_ja_ajanvietett%C3%A4_1950-luvun_Vill%C3%A4hteelt%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-8


tapasin Tuijan+H P:n ja klo 21.50 heidän kanssaan Upolle, E-L ja Sepe
juttelivat edelleen. E-L lähti kotiin klo 21.55. Muuten E-L:aa potutti koko
Nastola. Häntä oli ikävä tätinsä luo Otaniemeen. Sillä oli ollut 11, 8 ja 5 v.
lapset. Mäntylinnassa oli ollut joku seurakunnan nuorten kesäleiri ja siellä
oli E-L:n tyttökavereita. Klo 22.05 tulin kotiin. Klo 23.15 lähdimme
leikkimökkiin.
[Verner Weckman ]

27. päivä (torstai)
[Rhodesia ] [Assar Rönnlund ]
Nousin klo 9. Join kahvia ja klo
9.30 tulin ylös. Klo on nyt 12.54.
Klo 12.20 näin E-L tulevan
kauppaan. Klo 12.25 hän lähti
pois ja jäi linja-autopysäkille.
Otin uimahousut ja
postilaatikosta kirjeen, jonka 
Doug oli kirj:nut [Kirje alla ]. E-L
oli menossa johonkin ( jonnekin) 
Pallakselle Lahteen. Juttelin
vähän aikaa ja lähdin hipsimään
Upolle lainatakseni pyörän,
mutta en löytänyt Ollin pyörää.
Kysyin muuten E-L:lta onko hän
kauan. Ei ollut. Klo 13 lähdin
Tuulikin pyörällä mattopyykille
rantaamme. Klo 15.05 lähdin
kotiin päin hiljakseen. Kävin
ensin [Kumian ] myllyllä. Klo 16
tulin kirkolle. Juttelin Halosen pihassa Jarskan kanssa ja sitten Arjan kanssa
Kausantienhaarassa ja hetkeä myöh. H P:n kanssa, joka oli tulossa töistä
Uudestakylästä pyörällä. Kotona mm. kävin saunassa klo 19.30-19.45. Muut
paitsi Matti ja minä lähtivät Nurmien kanssa jonkin Jokisen huvilalle
saunaan. Klo 21 lähdin ulos. Lehtimäen talon kohdalla tapasin E-L:n, Raikun,
Tuulan ym. Kuuntelimme Raikun juttuja ja klo 21.30 lähdin E-L:n ja Veksin
kanssa kotiin. Tuija+H P olivat jo menneet vähän aik. En tiedä miksi, mutta
E-L pyysi aina vähän väliä, että Veksi veisi hänet pyörällä
kotiin. Veksi ei kai suostunut, koska näki etten olisi pitänyt
siitö. Niinpä kävelin hänen kanssaan. Hän oli muuten kai
lähdössä huomenna heidän mökilleen Sysmään. Hän oli aika
hyvällä päällä. Klo 21.50 erosimme ulkoovella. Kotona oli
Matti yksin. Tulin ylös klo 22.30. Äitiä ym. ei vaan kuulunut
ennen kuin 00.40. Olin luullut heidän joutuneen kolariin ja
pelästyin kun ”folkkari” toi heidät humalassa pihaan.

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4901
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pallas_(yritys)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Assar_R%C3%B6nnlund
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rhodesia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verner_Weckman


28. päivä (perjantai)
Nousimme klo 10. Päivällä mm. kirjoitin kirjeen Melody Makeriin, että
he muuttaisivat lehden tulemaan Nikkasen Sepelle (vein sen
lauantaina postiin). Klo 20.45 lähdin ulos. Juttelin Iiron+Paulan kanssa
Kallessa. Klo 21.30 lähdimme kotiin. Klo 22.45 menimme
leikkimökkiin. Klo 23.40 luistin sieltä. Juttelin H P:n kanssa
herätettyäni hänet. Klo 24 tulin kotiin.

29. päivä (lauantai)
[The Hollies ] [I Can’  t   Let Go  , 1966 ]
Nousin klo 9. Klo 11.30 juttelin Tuijan kanssa pihassa.
E-L oli lähtenyt mökille. Tulee pois kai sunn:na. Klo
12.25 lähdin Annen kanssa Lahteen. Klo 13.35
tapasimme Jokelat linja-autoasemalla. Anne lähti
heidän kanssaan (ei Helena) Savoon. Ostin Agfa Iso-
Rapid kameran  [65.35 mk 111 € v. 2020, hinnassa
lienee mukana myös filmiä tms. Oheinen mainos v.
1965 ] ja klo 14.10-14.35 tulin Vilillä kotiin. Siivosin ja
klo 16 tulivat Kari+Riitta & Mika sekä Ritva ja Hessu
[Helena Jokela ] kylään. Klo 17.30 he lähtivät. Klo
19.30-20.00 olin saunassa. Klo 20.45 lähdin ulos.
Kallessa ei ollut ketään ja koska Moijaset ja Kaikkoset

https://www.youtube.com/watch?v=nN8KraEvsnc
https://www.youtube.com/watch?v=nN8KraEvsnc
https://www.youtube.com/watch?v=nN8KraEvsnc
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hollies
https://en.wikipedia.org/wiki/Melody_Maker


olivat tulleet meille, lähdin kävellen Kaikkosen ikkunan alle heittelemään kiviä (ovet olivat menneet lukkoon klo 
21). Siten lähdin Hildenin mökille. Siellä oli Riitta, Iiro+Paula sekä Jari+Arja pienessä. Sisällä sain pienet vodka-
pullosta. Klo 22.35 lähdin kotiin. Kotona Kaikkoset ja Moijaset lähtivät jo klo 23.15. Klo 23.35 lähdin ulos ja klo 
23.40 lähdin leikkimökistä Hildenin mökille. Siellä oli muut, mutta Iiro+Paula olivat kirkolla. He tulivat joskus 
puolenyön jälk. Olivat nähneet Tuijan+H P:n, joita he eivät olleet eilen laskeneet sisään. Sepeä oli kuullemma 
haluttu Suurlavalle. Siellä pimeässä ollessani Jarin+Arjan rakastellessa samassa huoneessa, missä oli myös Riitta, 
minut valtasi lähes sietämätön rakastelun halu, mutta tietoisuus siitä, että E-L on se tyttö, en tehnyt sitä, enkä 
kyllä ehkä muutenkaan olisi uskaltanut pyytää Riittaa sänkyyn. Klo 1.30 lähdin. Matti nukkui jo mökissä (leikki-).

30. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 11. Klo 15.15 äiti ja isä lähtivät
viemään pappaa Mommilaan. Klo 17.30 he
tulivat. Olin sillä aikaa lukenut Catherine-kirjan
[äidin kirja, sarjaan kuului useita, en muista
mikä tai mitkä olivat meillä ]. Klo 21.10 lähdin
ulos. Kallessa oli mm. E-L, Tuija+H P. En
puhunut sanaakaan E-L:lle eikä hän mulle kun 5
min päästä lähdin Tuijan+H P:n kanssa. Menin
Hildenin mökille. Siellä oli eilinen porukka.
Arja+AJri lähtivät klo 21.55 ja me muut klo 22.05. Mahkosen kohdalla tapasimme Sepen. Tulin kotiin klo 22.30. 
Klo on nyt 23.26. Klo on nyt 1.04 kun käyn nukkumaan.

[Tämä kartta vuodelta 1964 ]

[Nastola kasvoi nopeasti, oli yhteen aikaan Suomen nopeimmin kasvava 
kunta. Alla kartta v. 1978 ]



31. päivä (maanantai)
Niin, ei kahdeksatta [elokuuta ] niinkuin edell.
päiväykseni, vaan 7 ja maanantai. Nousin klo 10.
Tein töitä klo 10.50 saakka. Klo 12.30 tulivat
Mommilan mummo, Aino-täti, Unto-setä ja Tepu
+ Timo Oulaisista Salmeloilta. Klo 15.15 maissa he
lähtivät. Otin heistä kuvan kamerallani [Ohessa
alkuperäinen ja sovelluksen automaattisesti
värittämä ]. Klo 20.10 lähdin ulos. Kallessa oli muut
paitsi E-L. Hän tuli klo 20.30. En sanonut hei enkä
jutellut henkilökohtaisesti E-L:n kanssa koko iltana.
Klo 21.30 lähdimme Kallesta. Jari
maksoi 43 mk ja sitten kävelin
Kausantien kohdalta saakka E-L:n ja
Riitan kanssa alas. En tehnyt
elettäkään lähteä saattamaan E-L
Upolle. Minusta tuntuu, etten
rakasta häntä enää paljonkaan. Klo
21.50 olin kotona. Klo 23.20 kävin
nukkumaaaaaZZZ



Elokuu

1. elokuuta – Rotumellakat levisivät Washingtoniin.

•1. elokuuta − Kanadan pääministeri Lester Pearson sanoi, ettei Kanada ”hyväksy ulkoista puuttumista sisäisiin 
asioihinsa”, millä hän viittasi Ranskan presidentin Charles de Gaullen heinäkuiseen puheeseen.
•7. elokuuta   – Vietnamin sota: Kiinan kansantasavalta ilmoitti antavansa Pohjois-Vietnamille määrättömän summan 
apua.
•7. elokuuta – Yleislakko Israelin itseensä liittämässä Itä-Jerusalemissa.
•8. elokuuta   − Jordania kehotti palestiinalaispakolaisia palaamaan Jordanin länsirannalle, jotta nämä olisivat 
”piikkinä miehittäjien lihassa”.
•9. elokuuta   – Oulun raastuvanoikeus tuomitsi ”profeetta” Laila Heinosen sakkoihin kotirauhan häirinnästä.
•12. elokuuta   – Skientologian perustaja L. Ron Hubbard perusti Sea Orgin.
•17. elokuuta   − Kiinalaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Neuvostoliiton suurlähetystöön Pekingissä.
•20. elokuuta   – Ruotsin pääministeri Tage Erlander saapui Suomeen vierailulle, jonka ohjelma oli enimmäkseen 
epävirallista. Vierailun aikana Erlander paljasti erään esi-isänsä olleen kotoisin Mikkelin seudulta ja nimeltään 
Suhonen.
•21. elokuuta   – Kiina ilmoitti ampuneensa alas ilmatilaansa loukanneet kaksi Yhdysvaltain pommikonetta.
•22. elokuuta   − Kiinalaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Iso-Britannian Pekingin-lähetystöön.

1. päivä (tiistai)
[Ahti Karjalainen ]
Nousin klo 9. Klo 14.10-15.10 kävelin rantaan. Pesin Nurmien
laiturilla mattoja. He olivat kotona paitsi Kaija, joka suoritti
Lahdessa ehtonsa läpi. Hän tuli n. klo 17.30. Klo 18.30 maissa
tulivat äiti ja isä. Söin yksin lihakeittoa ja sitten joimme kahvia.
Muut kävivät muuten saunassakin. Klo 21.05
lähdimme autolla. Pusilan kohdalla näin E-L kävelevän
kirkolle päin jonkun tytön kanssa. Klo 23.25 kävin
nukkumaan.

2. päivä (keskiviikko)
[Helsingin kaupunginteatteri ]
Nousin klo 9. Klo 10.30 lähdin Tuulikin pyörällä rantaan mattopyykille. Matkalla
juttelin Iiron kanssa. Rannassa oli Nurmet. Pesin mattoja ja uin ”helteisessä”
vedessä [Lahdessa klo 14 lämpötila +27 °C ]. Klo 14.45-15.15 olin kahvilla
Nurmen kuistilla [Kuvassa Helka ja Paavo Nurmi ]. Klo 15.20 lähdin kotiin. Klo 16
tapasin Iiron + Jarin Halosen kohdalla. Kotona siivosin ja klo 18.50 lähdin
Mahkoselle tukimaan Hitachi mankkaa [Pakkauslaatikko vielä tallella, v. 2020 .
Maksoi 375 mk HS-mainosten mukaan eli 637 € v. 2020 ]. Äänitimme ym. Klo 21
lähdin kotiin käytyäni Iiron kanssa Halosella. Poikien vanhemmat ym. eivät olleet
kotona ja siksi pojat olivat kännissä. Tuija oli myös
siellä. Kotona, niin, klo on nyt 23.18. Klo 23.45 kävin
nukkumaan.
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3. päivä (torstai)
[Stokely Carmichael ]
Nousin klo 9. Join kahvia ja pelasin mankan kanssa. Klo
10.50-10.55 seurasin L:n tyttöjen kaupasta tuloa. He
kävelivät kai äitinsä kanssa. He menivät Niinimäen kautta.
Taidan sittenkin vielä pitä E-L:sta, mutta nyt on kyllä juttu
niin, että hän saa aloittaa, jos mielii. Klo 12.30 Iiro tuli.
Hän lähti klo 14.30. Klo 19.30-21.00 paistoin lettuja.
Muuten klo 18.50-19.05 Sepe ja Jari olivat käymässä.
”pienessä” meillä. Sepe maksoi 8 mk ja jäi täten auki vielä
12 mk. Klo on nyt 23.21 kun käyn nukkumaan.

4. päivä (perjantai)
Nousin klo 9. Söin lettuja ja klo 12.45 lähdin rantaan
Tuulikin pyörällä. Pesin taas Nurmen laiturilla vilttejä ja
uin. Klo 15.55 lähdin. Menin klo 16.15 kunnanlääkäri
Auran vastaanotolle, koska olin aamulla (klo 12) sopinut
puhelimella, että klo 16 jälk. saisin isorokkorokotuksen.
Koska Tuulikin pyörä täytyi viedä pois n. 15 min kuluttua
vein sen kotiin ja kävelin sinne. Klo 18.15 maissa pääsin
sisään. Sain rokotuksen (mk 3 mk). Menin Kalleen. Sieltä
lähdin heti Jarin ja Sepen kanssa Haloselle. H P joi juuri
siellä itseään humalaan. Sillä aikaa kun kävimme Kallessa
kaikki myös Kaitsu, tulivat sinne L:n tytöt ja Annikki. Klo
19.30 tulin kotiin käytyäni Tuijan kanssa ostamassa
hänelle kioskista tupakkaa. Klo 20.45 lähdin uudestaan Haloselle. Siellä oli nyt myös Iiro+Paula, jotka lähtivät kun 
aloin keittää kahvia ja pian myös E-L (klo 21.30). Sepe lähti n. klo 22, klo 22.55 Kaitsu soitti puhelimen herätyksen 
ja pyysi klo 24:n herätyksen L:lle. Sieltä tietysti tarkastettiin asia ja pian E-L soitti siitä H:lle. Jari oli puhelimessa ja 
kun Annikki oli, E-L käski sanoa Jarille ”herttaiset terveiset”. Klo 23 kun Jouko N. tuli, lähdin kotiin. N. klo 23.35 
kävin nukkumaan.

5. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.50. Poltin roskia pannuhuoneessa koko päivän. Klo 16
tulin pois. Kävin suihkussa ja klo on nyt 17.48. Klo 18.25 lähdimme me
sekä Hildenin Harri Kiloon. Illalla söimme. Katsoin jonkun elokuvan
[Aavelaiva ]. N. klo 24 lähdin ulos. Ajoimme sähköautolla
[sähköautorata ] ja pian tuli Pera kaupungista. Klo 1.30-1.45 olin Karan
kyydissä mopolla ajelemassa. Klo 3.30 kävin nukkumaan.

6. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10 nukuttuani Penan puolella sohvassa. Yöllä oli alkanut
sademyrsky pitkällisen hellekauden jälkeen. Klo 11 maissa äiti, isä ja
Tepu lähtivät Nummelaan hakemaan Annea. He tulivat
n. klo 15. Kara lähti n. klo 11 jälk. Hämeenlinnaan jotain
ajoa katsomaan. Klo 16.30 lähdimme. Olimme kotona
n. klo 18.30. Anne oli muuten tuonut Nummelasta
kissan (Katri Helena, myöh. Nöpö) mukaansa. Söimme
ja klo 20.30 lähdin ulos. Lehtimäen kohdalla tapasin

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


pyörällä kulkevan Railin. Hiljakseen – Kallessa ei muuen ollut
ketään, eikä Halosella. Jutellen kävelimme Niinimäen alas ja
Levypyörän kohdalla juttelimme klo 21.25 saakka. Yht”äkkiä
Raili muuten kysyi: ”Mitäs sä pidät E.L:sta?” Sanoin: ”Siinähän
se menee.” Sitten R. alkoi kertoa ettei oikein ymmärrä E-L, oli
ollut mm. Salmisen Maken kanssa ja se saksal. pojan juttu. R:n
kaveri oli ollut silloin E-L + saksal. kanssa ja kertoi, että he
olivat olleet hotelli Salpauksessa ja E-L ei ollut puhunut
sanaakaan. Menin harjun ylös ja mutkassa tapasin E-L:m. Hän
oli ollut Luomaniemessä. Hannu K. Oli siellä Margitin ym.
kanssa rippikoululeirillä. Hän (E-L) oli jutellut Risto (niin, sekin
oli siellä) Iäksen kanssa sekä Tuijan+H P:n kanssa. Sitten hän
kertoi kuinka tylsää täällä on kun Annikkikin lähti pois. Siis
selvää ”vittuilua”. Minä en kyllä olisi hänenä noin sanonut.
Hymyillen sanoimme kuitenkin (niin, H P+Tuija kävelivät meidän kanssa, sillä he tulivat paikalle meidän 
jutellessamme mutkassa) hei.  Kävelin Haloselle saakka H P:n kanssa ja sieltä Seijan [Rämön, tiellä kai tapasin ] 
kanssa kotiin. Klo on nyt 22.55. Kissa (Nöpö) muuten nukkuu? keittiössä. Klo 00.10-00.40 nukuin vahingossa ja 
kävin sitten nukkumaan.

7. päivä (maanantai)
[Giacomo Agostini ] [Mike Hailwood ]
Nousin klo 9. Poltin roskia ja klo 12 tulin pois. Klo
15.15 lähdin Kangas-Kärjelle hammaslääkäriin. Pois
tullessa kyselin Iiroa, mutta tämä oli lähtenyt
Haapajärvelle lauantaina (Arja jo viime maan:na).
Tulevat sunn:na. Kotona klo 20.15 lähdin, Kallessa oli
H:n pojat, Tuija, Veksi, Raili ja Margit ja pian tuli E-L.
N. klo 21.15 lähdin tihkusateessa E-L:n, Jarin ja Veksin kanssa. Jari meni kotiin.
Mutta E-L, Veksi ja minä menimme Upolle. E-L oli hyvin iloinen. Upolle tuli myös
pian T+H P. Klo 21.50 lähdin sieltä Veksin ja H P:n kanssa. Klo 22 tulin kotiin. Klo
23.40 kävin nukkumaan.

8. päivä (tiistai)
[Lennart Oesch ]
Klo on nyt 10.33 ja tunnelmat haikeat, koska viisi minuuttia sitten
näin Sepe Oksasen viimeistä kertaa, yli vuodeksi erosimme Kallen
baarin ovella. Nousin muuten, heräsin klo 8.45. Klo 9.45 lähdin
kävellen Upolle Sepeä hakemaan, mutta tapasin hänet sopivasti
kotinsa ovella. Hän oli kassi kädessään meille tulossa. Hän lähti 2-
3 viikoksi Heinolaan sairaalaan leikattavaksi. Hän maksoi velkansa
12 mk ja minä annoin hänelle Cottonit siksi, että hän sitten korjaa
mankan omalla kustannuksellaan, jos se pirahtaa, koska lainaan
mankan hänelle vuodeksi 50 mk:lla. Klo 10.15 lähdimme meiltä.
Kallen edessä erosimme. Klo on nyt 10.44. E-L ja Hessu sekä Tuija
ovat muuten kolmistaan kotona ( jo olleet muuten muutaman
päivän). Viime lauantaina heillä oli ollut ”hipat”. Päivällä siivosin
ym. Klo 20.20 lähdin ulos. Kallessa oli muut ja pian sinne tuli Raili,
rippikoulukaverini Maija-Leena Jussilaisen kanssa. Hän tiesi myös
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Amerikan matkastani ja kyseli siitä. Maija-Leenalla oli nyt pitkät
hiukset. Klo 21.15 lähtivät E-L ja Seija ja pian M-L ja Raili. Klo 21.25
lähdin minä yksin. Kotona katsoin TV:tä. Sieltä tuli ruotsinkielisestä
ohjelmasta ”Atomipommin historia”. Se loppui klo 22.50. Klo on nyt
00.18 kun käyn nukkumaan.

9. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.50 ; OHO! ; Siivosin ja aamupäivällä kävi meillä viiden
minuutin visiitillä Kuusiston Jukka. Eräs kansakoulukaverini, joka oli
jo kansakouluaikaan muuttanut pois. Nyt he asuvat Sotkamossa. Hän
oli autolla yhden toisen pojan kanssa. Klo 12.25 lähdin äidin kanssa
Lahteen. Ostimme minulle Kausi-Asusta harmaan puvun ja sitten
ostin yhtä sun tätä. Klo 14.05-14.30 tulimme taas
Lehtarilla kotiin. Klo 16.15-16.30 vein Sepelle (ei
ollut luonnollisesti kotona) Cottonini. Klo 19.30
muut paitsi Matti ja minä lähtivät Lahteen 
joulunäyttelyyn. Maalari maalasi
edelleen taloa. Klo 21 tulivat Jari

ja Veksi. Otin heistä mm. kuvan [vas. Jari Halonen ja Veijo Nykänen huoneessani ] ja klo 22.20 he lähtivät. Klo 
00.10 kävin nukkumaan.

10. päivä (torstai)
Nousin klo 8.15. Join kahvia ja sitten äänitin Linguaphonen ruotsin
kilen kurssin nauhalleni. Loppu muste säiliöstä. Klo 14.00-14.20
olin hammaslääkärissä: Sain muuten tänään Hildenin Riitalta, joka
on Ruotsissa, kortin. Klo 19.50-20.20 poltin roskia ja klo 20.35
lähdin ulos. Otin sateenvarjon, koska näytti siltä, että voisi sataa.
Kallessa ei ollut ketään ja ajattelin, että he voivat olla
Luomaniemessä. Keski-Liikkeen kohdalla tuli E-L vastaan. Muut
olivat L:ssa. Hänkin oli meinannut lähteä, mutta ei ollut viitsinyt,
vaan kääntynyt takaisin. E-L halusi mennä metsän poikki. Oli jo
hämärää. Kerroin hänelle juonen ”Nadjasta”, jonka viim. Osa tulee
tänään. Sitten neuvoin hänelle  tarkan USA:n kotini sijainnin. Aik.
Muuten E-L kertoi, että äitini oli kertonut hänelle eilen n. klo 12,
että ”Pekka menee tänään ostamaan mustan puvun.”
Kävimme hautausmaalla ja siellä E-L taas katsoi yhtä Iäksen
Ripan serkun hautaa. Poika oli jäänyt auton alle. Nybergin
Joken pikkuveli oli myös kuulemma haudattu maalle. Olimme
Upolla klo 21.35. Olin kotona klo 21.40. Klo on nyt 23.15. Juuri
kun aloin unohtaa E-L:n, hän alkoi käyttäytyä miellyttävästi



minua kohtaan, että minä olin taas aivan ”vauhkona”. Mutta ehkä E-L ei pidä minusta tippaakaan, mutta muuten 
on vain hyvä ja luulee etten minäkään pidä hänestä. Kävin nukkumaan klo 23.40.

11. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Join kahvia ja aamulla kuuntelin Alibia. Klo 11.15
lähdin Haloselle. Lainasin Jarilta mankan ja tulin kotiin klo 11.40.
Äänitin ja välillä vein tavaraa mm. klo 15 Rouhiaiselle. Klo 17.30-
19.00 siivosin ”talon”. Klo 19.30 tuli Jari. Klo 20.30 lähdimme
meiltä. Sitä ennen muut paitsi Matti olivat lähteneet Nurmen
huvilalle. Kallessa oli muut. En sanonut E-L:lle. Mutta kuitenkin
hän kerran kysyi:  ”Kuinka se Nadja oikein päättyi?” ja kerran:
”Lähets sä kohta?”. Klo 21.30 kun nousin ja sanoin, että lähden,
E-L sanoi, että minä lähden kanssa. Hän jäi kuitenkin kuunteleen
”Silence is goldenin” ja tuli sitten H P+Tuijan kanssa hymyillen.
Sillä aikaa olin antanut osoitteeni Railille ja Tuulalle (Laitinen) ja
Jokelle. Kävelimme nopeasti neljästään ja minusta tuntuu, että
E-L olisi halunnut minun jäävän lauantaiksi Nastolaan. Klo 21.50
tulin kotiin. Klo on nyt 23.47 ja olen hurjan onnellinen, mutta
äläpä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Klo on nyt 00.09 ja käyn
juuri nukkumaan.

12. päivä (lauantai)
Klo on nyt 10.50 ja päivä 14.8.-67. Nousin siinä klo 8. Klo 10.15-
10.30 olin Halosella. Pojat eivät olleet kuitenkaan kotona. Klo
12.00-12.30 jaoin isän kanssa Upolle tavaraa. Kävin Anttilalla
mm. ja näin Ollin. Rippikoulu oli loppunut häneltä. Näin myös
Hannut: H P oli käymässä NSU:lla. Klo 13.45-14.15 menin
Lehtarilla Lahteen ja klo 14.45 lähdimme Savutieltä, Olavi, Kari,
Riitta, Mika ja minä ja haimme vielä yhden Koltsun tyttöystävän
Seija Väisäsen kaupungista. Jokelassa ei olut ketään, mutta Ollilla oli avain.
Eksyimme Nummelaan [Nykyinen osoite Haapaniementie 12, Vihti ]
mennessä pahan kerran. Olimme siellä vasta klo 18.30. Jokelat olivat olleet
siellä, mutta lähteneet klo 18. Pian Olavi, Harri, S? Ja Masa lähtivät
viemään Mikan pois. Siellä oli jo Ritva ja Hessu sekä Hessun kaveri, yks’
Make ja tietysti Harri ja Matti. Aloimme heti ryypätä, 2 pulloa viiniä ja
Sherry-pullo + 10 l sahtia. Eivät kestäneet kauan. N. klo 21 tulivat
Olavi+Nilla ja Harri + Masa. Klo 21.50 lähdin uudelle puolelle nukkumaan
yrjöttyäni. [Olin pyyhkinyt lähes 4 riviä pois, niissä varmaan kerroin, että
Ritva kävi välillä vieressäni, mitään ei kuitenkaan
tapahtunut. ] Klo 24 lähdin saattamaan Ritvan
vanhalle puolelle. Olavi+Nilla lähtivät n. klo 22.30.
[Ensimm. kuvasssa vas. Kari, Riitta, Ritva, Seija ja
Kari K. Toisessa, Matti Jokela 13.4.2020: ”Alue on
muuttunut paljon ja muuttuu edelleen.
Haapaniementien alueen kaavoituskin on jälleen
käynnistynyt. Nummelasta purimme vanhat talot;
pystyssä on vain vanha Saulin työtila, joka toimii nykyään varastona. Nykyään Sari,
Sarin Matti, Marjo ja minä omistamme kukin 2200 neliön tontit vanhasta Nummelan kesäpaikasta. Olet löytänyt 
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hienon kuvan; kuvassa tikkaa heittää Harri Sipi, jonka äiti oli Lilli Sipi, joka oli älti-Liisan kolleega silloin kun he 
yhdessä omistivat ja 'pyörittivät' Hesperian Liha nimistä kauppaa. Hellin oli hoidettavana aikoinaan Hesperian 
sairaalassa sairastaessaan munuaistautia; sairaala sijaitsi melkein vastapäätä äidin kauppaa kadun toisella puolella
ja niinpä Liisalla oli mahdollisuus vierailla usein Hellin luona. Toinen kaveri
kuvassa on Markku Granqwist, joka oli Nummelan naapurimme ja jonka
kanssa paljon urheilimme ja touhusimme kaikenlaista. Sitten on vielä
koiramme Tomi itseni lisäksi. ] [Hesperian Liha (T-kauppa). Eteläinen
Hesperiankatu 12 ]

13. päivä (sunnuntai)
Nousin jo klo 7. Lueskelin lehtiä, heitin tikkaa ja pelasimme korttia. En ollut
yhtään kipeä. Klo 12.30-13.00 kävin yksin kävellen katsomassa junien
aikatauluja. Seur. lähti klo 17.58 Riihimäelle. Klo 13.15 lähdimme (Riitta, Kari,
Kari K.+Seija, Ritva ja minä) pois. Menimme linja-autoasemalle. Klo 15.25
lähdimme sieltä Someron linjalla Hesaan. [Pari riviä pyyhitty pois ] klo 17.10-
19.10 tulin Ritvan kanssa junalla Lahteen ja klo 19.50-20.15 tulin Lehtarilla
kirkolle, missä heti näin E-L, Railin ja pari pikkupoikaa. E-L huusi jo kaukaa
ilokseni: ”Pekka!” Olin kotona. Tuija+H P olivat L:lla, jossa ei ollut muita. Kotona
ei ollut ketään. Klo 20.30 tulivat Jari+Arja käymään ja sain tietää, että he olivat
olleet Hanskin rippiäisissä, missä vanhempani myös olivat. Klo 21 he tulivat. Klo
23.40 kävin nukkumaan.

14. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.50. Join kahvia ja klo on nyt 11.14. Klo 14.30
lähdin äidin ja isän kanssa Lahteen. Isä meni Keskolle ja minä
kävin ostamassa vanhemmilleni (tulev.)
tuohikonttiin pellavaliinan ja Sharonille
Hämeen kansall.pukuisen nuken ja
Douglasille kuvateoksen Suomesta. Klo 16
tulimme kotiin. Klo 16.30-17.00 jaoin isän
kanssa Upolle tavaraa. Klo 20.30 lähdin ulos.
Tapasin Kausantien kohdalla Iiron+Paulan ja
pian Ollin. Menimme Kalleen, jossa oli muut,
mutta ei H P:tä eikä T:aa. E-L lähti Seijan ym. kanssa ennen minua (onneksi),
Iiroa+Paulaa sekä Ollia. E-L lähti Seijan ym. kanssa. Saimme E-L kiinni
Kausantiellä. Kysyin saanko tulla heille. Vain H P+Tuija olivat kotona (L:lla). Klo
22.15. lähdimme vieraat kotiin. E-L hymyili minulle kivasti
pois lähtiessäni. Olin kutsunut illalla kaikki kaverit meille
(lauan.illaksi). Äiti ja isä lähtivät Nurmen huvilalle. Klo
22.25 tulin kotiin. Klo 23.30 kävin nukkumaan.

Shopping in Lahti with mom. We bought a linen cloth, a
doll  dressed in Häme   (Tavastia)   national costume for
Sharon and a picture book of Finland for Doug. They
would all fit in a birch bark backpack made by my
granddad.
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15. päivä (tiistai)
Nousin klo 8. Aamulla klo 9.45 kävin Mahkosella, mutta koska Iiro ei ollut alhaalla ja en muistanut, että hän 
nukkui vintissä, lähdin kotiin. Päivällä soitin Yhdysvaltain suurlähetystön konsulaattiosastolle. Päivällä klo 15-19 
luin ja kuuntelin ”Alibin”. Klo 20.35 lähdin ulos. Kallessa ei olut L:n tyttöjä eikä Halosen poikia. Välillä kävelin Railin
ja Makin kanssa heidän pyynnöstä. Klo 21.40 lähdin Kallesta yksin. Olin kotona klo 21.50. Klo 00.05 kävin ZZZZZ. I
just don’t know why but I still miss E-L. It’s perhaps because I love her.

During the day I called the U.S. Embassy in Finland. Visited  Helsinki the next day to get my visa.

16. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.50 Klo 8.15 lähdin äidin ja isän kanssa Lahteen. Veimme
ensin kukkia kauppias (rva) Rantaselle, joka täytti 50 v. Klo 9-10.45
tulin Sukulan pikalinjalla Hesaan. Rahastamassa oli muuten eräs 1-5
oppikoululuokan luokkatovereistani, Sinikka Puranen. Tapasin lähellä
Jokelaa Hessun ja Tomin [koira ]. He olivat torille menossa. Matkalla
sinne H. Kertoim kuinka eräs naapureista Nummelasta nimeltä
Linberg [Lindberg? ] oli soittanut Jokelaan lauant. kännäyksistä. Liisa-
täti sanoi ettei hän levitä juttua. Jokelassa
oli Masa jo tullut ulkoa. Pian lähdin
Kaivopuiston It. Puistotie 9 A:han
hakemaan konsulaatista viisumini. Vartuin
jonkun aikaa ja klo 13.45 pääsin
lähtemään. [Jotain ostin Akateemisesta,
leimassa väärä kuukausi. Ja Starckilta
(Lahdessa). ] Klo 14.15-16.05 tulin
Lahteen [Savonlinja Oy ] ja sieltä klo 16.30-16.50 Kossilassa kotiin. Kotona poltin myöh.
mm. roskia. Kävin saunassa ja klo 21.05 Masa sai selkäänsä koska yritti karata yöksi kotoa.
Lähdin sitten ulos. Kallessa oli Tuula, Riitta ja E-L. Sinne tuli pian Jari+Arja ja Veksi. Tuula ja
Riitta lähtivät pian, mutta n. 5 min myös E-L. Hän jäi seisomaan vähäksi aikaa ja uskalsi
(onneksi) kysyä minulta lähtisinkö mukaan. Klo oli silloin 21.20. Hän kertoi kuinka hän oli
sunnuntaina suuttunut Ripaan, koska tämä oli kännipäissään yrittänyt heiltä pois tullessa
suudella E-L:aa ja vakuutti rakastavansa. Mukana oli myös joku Liesmäen Jukka, josta E-L
pitää jonkun verran koska kerran ihmetteli miksei ollut nähnyt häntä sen jälk. Seur.
päivänä hän oli myös suuttunut Makeen. Hän oli Kallessa kertonut kuinka hän ei muuten
tiennyt (vanhempansa kyllä soittivat) tulevatko he tänään vai huomenna. Hän siis halusi
minut heille. Klo 21.35 ovella hän sanoi: ”Tu nyt sisään.” Heillä oli Tuija ja H P. H P lähti klo
21.45. Katsoimme TV:tä klo 22.15 saakka [Klo 21.45-22.15 tuli Pehejuttu (Family Affair)].
Istuimme (E-L ja minä) vierekkäin nojatuolissa ja E-L oli nojautuneena minuun päin. E-L
hymyili ilmeisesti ja toivottavasti onnellisena illalla ja pois lähtiessäni klo 22.20. Klo 23.15 kävin, niin klo on nyt 
juuri 23.15, nukkumaan.

17. päivä (torstai)
Nousin klo 8. Join kahvia ja klo 9.40 lähdin kävellen Mahkoselle ja vein Melodyt. Klo 10-11.15 kävin Lehtarilla 
Lahdessa KOP:ssa hakemassa valuuttaa. Otin käteistä 34 dollaria ja 150 dollaria matkašhekkeinä. Kävin sitten 
Mahkosella. Arja oli myös jo herännyt. Aamulla minun piti herättää Iiro vintissä. Lainasin Iirolta mankan ja äänitin 
kunnes klo 16.15-17.00 kävelin heillä viemässä sen pois. Illalla klo 20.35 lähdin ulos kovassa sateessa. Tapasin 
Iiron ja Paulan sekä Hanskin ja menimme Kalleen. Siellä oli myös Sepe Oksanen, olikin päässyt lomille [Heinolan 
sairaalasta ]. E-L oli paremminkin hänestä kiinnostunut ja kun E-L, Tuija, H P ja Sepe lähtivät, seurasin E-L, mutta 
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tämä ei eleelläkään osoittanut halua, että lähtisin mukaan, kun nousin lähteäkseni, muut sanoivat: ”Älä vielä.” Jäin 
sitten sinne. He lähtivät muuten n. klo 21. Minä yksin klo 21.30. Olin hyvin surullinen kävellessäni sateessa kotiin. 
Matkalla tuli H P vastaan ja saatoin hänet kotiin. Klo on nyt 23.15. Kävin nukkumaan klo 23.35.

18. päivä (perjantai)
Nousin klo 8. Aamulla äänittelin ja klo 14.30 lähdin
Mahkoselle. Siellä oli Iiro+Paula (Paula lähti melko pian)
ja Arja. Sitten klo 15.15 lähdin parturiin. Illalla klo 18 aloin
siivota. Sitä ennen laitoin lukon sähköjunalaatikkoon.
Siivosin klo 21 saakka. Klo 21.10 lähdin kirkolle. Näin
Halosen kohdalla, että Arja ja E-L olivat menossa kirkolle
päin. Eivät kai huomanneet kun menin Kalleen. Siellä oli
loput, mutta ei Jaria. Myöh. sain tietää, että tämä oli
lähtenyt Arjan kanssa ulos. Soitin mm. 1 mk:lla levyjä ja
klo 21.30 lähdimme (ei Tuija eikä Sepe) Luomaniemeen.
Lähdin, koska luulin, että siellä oli E-L ja Arja. Siellä oli
nimitt. Leiri (Siellä oli Vesa-Matti Villähteeltä, kts. 2.7.-67),
Salmiset, Aslak (=Jokke) ym. Mutta en
nähnyt E-L:aa enkä Arjaa. Reka (pomo) ajoi
ja soitteli [suutaan? ] meidät pois ja klo
22.50 tulin kotiin vähän ”sekavin” tuntein.
Klo on nyt 23.12 kun käyn nukkumaan.

19. päivä (lauantai)
[Rauma ]
Nousin klo 9.30. Join kahvia ja klo on nyt 11.05. Eilen muuten juttelin klo 16.35 E-L kanssa valtatiellä. Hän oli 
kauppaan menossa ja minä tavaroita viemään. Klo on nyt 8.31 20.8.-67. Klo 12-13 olin Mahkosella. Klo 15-16 
poltin roskia ja klo 16-17 kuuntelin Kaleidoskooppia ja sitten katselin TV:stä Ruotsi-Suomi maaottelua, jossa 
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Jouko Kuha juoksi 3000 m:n esteissä loistoajan 8.29,8. Klo 19.35 näin E-L:n ja Tuijan
menevän Niinimäkeä ylös. Klo 20.05 tulivat – lähden nyt kahville – klo on nyt 8.51 –
tulivat siis E-L, Tuija, Riitta, Arja, Paula, H P, Sepe, Jari, Iiro, Aslak [Jouko Nyberg ], Risto
Iäs, Liesvirran, oliko se nyt Vesa, Salmisen Make ja pian Hanski ja Veksi ja ei kai muita.
Joimme ensin kahvia ja kori limsaa oli myös tarjolla. Olin huoneessani välillä E-L, Tuijan
ja H P:n kanssa ja E-L oli hyvin mukava. Jokke ojenti muuten kukkia minulle tullessa
heiltä kaikilta ja Iiro heiltä kaikilta Party Book’n. Alhaalla istuin kiinni E-L:ssa kai tunnin ja
kissa oli sylissämme. Noin klo 23.45 E-L ehdotti, että lähtisimme ulos. Siellä heti nurkan
takana otin E-L kaulasta kiinni ja hän kiersi kätensä vyötäisilleni [Tämän jälken rivi
epäselvää, koska sivun toiselta puolelta olin pyyhkinyt tekstiä tussikynällä ]. Kävelimme
hiiren hiljaa alaspäin ja sahan talon luona käännyimme. Sitten näimme valtatiellä sakkia.
Muuten n. klo 23.30 kävi meillä jotain hulluja ennen näkemättömiä kasvoja. Tunkeutuivat röyhkeästi sisään. Tiellä 
oli (E-L halusi nähdä) Liesmäen Jukka, joka on Vesan nuorempi veli (n. 14 v.). Siellä oli jo pois lähdössä Aslak, Ripa,
Make. Veksi. Siellä oli myös muita (ei meillä käyneitä). Klo 00.15 ehdotin E-L:lle että lähtisimme ja niin erosimme. 
Sisällä istuin E-L:n vieressä eri tuoleiissaa sohvaa vastapäätä klo 3.10 saakka. Välillä klo 1 tulivat äiti ja isä. Olimme 
kyllä silloin ylhäällä. Kerran Iiro otti kuvan E-L:sta ja minusta Paulan läsnä ollessa. Sepe vei mankan mennessään 
kun klo 3.15 lähdimme. Siellä satoi hiukan ja olin E-L:n kanssa sateenvarjon alla ja pidin hänät kaulasta. Jarista ja 
Arjasta erosimme valtatiellä. Sepestä ulko-oven luona. Sitten kun H P oli suudellut Tuijaa ja lähti pois menin E-L:n 
jaTuijan kanssa sisään. Tuija käveli 1 ½ kerrokseen ja jäi. Minä pysähdyin klo 3.26 Eeva-Liisan kanssa 1. kerrokseen
[Pari riviä pyyhitty, minä typerys, mutta olin varmaankin kirjoittanut siihen suudelmastamme ]. Sanoin sitten: ”Kyl 
mä kirjoitan sulle.” ja sitten: ”Älä muistele mua pahalla.” E-L sanoi: ”En.” Juoksin alas ja kävelin (Arja oli sillä aikaa 
tullut sinne) Arjan, Iiron ja H P:n kanssa kotiin. Erosin viimeksi Arjasta ja Iirosta (klo 3.40). Kävin nukkumaan.

20. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 7.40

Klo on nyt 21.52 21.8. täällä USA:ssa ja 3.52 siellä Suomessa ja lisäksi 22.8. 
Klo 10.45 pääsimme lähtemään kotoa. Olimme Seppälällä klo 13. Klo
16.30 lähdimme sieltä Marskiin, jonka edessä sanoin hyvästi Seppälöille.
Marskissa oli päivällinen ym. Klo 20.40 loppui koko tilaisuus. Jokelassa olin
klo 21.15. Kävimme nukkumaan klo 22.15. Klo 23 valvoin vielä [Olikohan
pojalla matkakuumetta? ]

21. päivä (maanantai)
Nousin klo 5.30. Joimme kahvia ja klo 6.30 lähdimme Kiloon. Siellä oli Termosen Pentti perh.
kokonaan ja Timo. Lähdimme Seutulaan, jossa olimme klo 8. Klo 10.45 lähdimme Boeing
707:llä. Äiti ja isä sekä Anne ja Matti olivat heiluttamassa ja isä otti muuten ennen koneeseeni
nousua minusta kuvan. Lentomatka oli mukava ja mahalle kylläinen.
Istuin yhden hesalaisen huuliveikon ja michiganil. ukon välissä.
Olimme Detroitissa klo 13.40 paikallista aikaa (klo 19.40 Suomen
aikaa). Klo 15.30 tapasin ”vanhempani” sekä Dougin tyttöystävän
Joycen. Ajoimme letukalla ostoskeskukseen ja siellä isä osti minulle
farmarit ja paitoja. Sitten ajoimme eräälle leirintäalueelle, missä
söimme ja joimme ja illalla kävelin isän kanssa mm. rannassa. Istuin
vielä nuotin äärellä ja klo 21.50 tulin tänne telttaan. Klo on nyt 22.05
kun käyn nukkumaan.
[Tällä sivulla kuvia, ks. Photos. Part 1 ]
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August 21

•A truce is declared in the Democratic Republic of the Congo.
•Two U.S. Navy jets stray into the airspace of the People's Republic of China following an attack on a target in 
North Vietnam and are shot down. Lt. Robert J. Flynn, the only survivor, is captured alive and will be held prisoner
by China until 1973.
•August 24   – Pakistan's first steel mill is inaugurated in Chittagong, East Pakistan (Bangladesh).[15]
•August 25   – American Nazi Party leader George Lincoln Rockwell is assassinated in Arlington, Virginia.
•August 27
•The East Coast Wrestling Association is established.
•Beatles manager Brian Epstein is found dead in his locked bedroom.
•August 29   – The final episode of The Fugitive airs on ABC. The broadcast attracts 78 million viewers, one of the 
largest audiences for a single episode in U.S. television history.
•August 30   – Thurgood Marshall is confirmed as the first African American Justice of the United States Supreme 
Court.

August 21 (Tuesday), 1967
We go up 5.30 [at my aunt’s in Helsinki]. We drank coffee and at 6.30 we left. We drove to Kilo [my uncle, 10 
miles west of Helsinki]. From there we drove to the airport [photo, Helsinki
airport then ]. We were there at 8 a.m. Our plane, Boeing 707 took off at 10.45.
Mom, dad, Anne and Matti waved to me. Dad took a photo of me. The flight wa
pleasant and we had lots to eat. I sat between a funny guy from Helsinki and a
man from Michigan. We landed in Detroit at 1.40 p.m local time (7.40 p.m. in
Finland). At 3.30 I met my ’parents’ and Doug’s girlfriend Joyce. We drove to
ashopping center in a Chevy. Dad bought me jeans and shirts. Then we drove to
a camping site. We had dinner and later dad and I walked to a nearby lake. Then
we sat by the campfire. I came here into the tent at 9.50. It is 10.05 now and
I go to bed. Photos etc.

22. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 11. Klo 13.30-20 Detroitin lähellä Henry Ford museossa. Ilalla
pelasimme korttia. Klo on nyt 23 kun käyn nukkumaan.

August 22 (Wednesday), 1967
I got up at 11 [sic]. From 1.30 till 20 we visited Henry Ford
Museum near Detroit. In the evening we played cards. It is 11
p.m. and I go to bed.

23. päivä (torstai)
Nousin klo 9.30 maissa ja klo 13-20 kävimme taas lähellä
Detroitia. Ensin kävimme Fordin tehtailla katsomassa miten
metallista syntyy auton osia (se oli 1 mailin lenkki). Illalla
supper-pöydässä äiti ja Joyce kysyivät oliko minulla tyttöystävä.
Sanoin että on ja kun he kysyivät nimeä, sanoin ”Eeva-Liisa” ja
selvitin, että se on engl. sama kuin Eva-Lisa. Päivällä muuten
kävimme Greenfield Vilagessa. Kävin nukkumaan klo 22.
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August 23 (Thursday), 1967
I got up at 9.30. From 1 p.m. till 20 p.m. we again visited Detroit area. First to Ford factories where we saw how 
metal is bent into cars (1 mile loop). At night during supper mom and Joyce asked if I had a girlfriend. I said yes 
and when they asked for the name I said: ”Eeva-Liisa”, perhaps Eva-Lisa in English During the day we also visited 
Greenfield Village. To bed at 10.

24. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.30 Söimme ja otin kuvan kuten 23 p:nä Greenfield Villagessa ja sitten
aloimme laittaa kamppeita kasaan ja sitten kävin suihkussa. Lainasin 23 p:n iltana
partakonetta yhdeltä jätkältä. Klo 11.30 lähdimme pois. Greenfield Villagesta
lähdimme klo 14 ja menimme lentokentälle minne minäkin olin tullut. Kone tuli klo
15.40 ja n. tunnin (vajaan) kuluttua tapasimme Dougin ja lähdimme ajamaan kotiin
[900 km ]. Klo 20-21.15 olimme eräässä ruokala-baarissa (Stevensvillessä) syömässä.
Torkuin koko matkan. Klo 3.40 mm. kävimme huoltoasemalla. Klo 5.30 olimme Cedar Fallsissa ja menimme 
Hazlewoodille viemään Joycen. Siellä olimme tunnin, koska Joycen vanhemmat tarjosivat aamiaisen. Klo 7.30 
tulimme kotiin. Klo on nyt 8.10 kun käyn nukkumaan. Ulkona muuten jo tapasin 3 Dougin kaveria menossa 
jalkapalloharjoituksiin. Nyt on siis jo

August 22 (Friday), 1967
I got up at 7.30. We had breakfast and I took a photo, also took one on the 23th in Greenfield Village. Then we 
started packing. Last night I borrowed a razor from a guy I did not know. We left at 11.30. We left Greenfield 
Village at 2 p.m. and drove to the same airport I landed. The plane landed at 3.40 and in an hour we met Doug 
and started driving home [560 miles]. We stopped to eat at a diner 8-9.15 p.m. (Stevensville, wrong spelling?). I 
dozed the whole journey. At 3.40 a.m. we stopped at a gas station. We arrived at Hazlewoods in Cedar Falls at 
5.30. Joyce’s parents gave us breakfast. We arrived home at 7.30. It is 8.10 a.m. and I go to bed. By the way. 
Outside, Doug and I met three of his friends. They were on their way to football practise. So it is now...

25. päivä (perjantai)
Klo on nyt 23.02. Nousin klo 14.30. Söin ”aamiaisen” ja klo
15.40-16.40 kävin Dougin kanssa tapaamassa tämän kavereita
ja sitten kävimme koulullamme, jossa oli baseball-harjoitukset.
Klo 17.30, sen jälkeen kun äiti ja isä olivat lähteneet kylään
B??:lle, tuli Sharon kotiin käymään omalla autollaan Veimme
sitten hänet toiseen työpaikkaan K-martille ja sitten kävimme
ruokalassa syömässä ja sitten menimme klo 19 maissa
Hazlewoodille. Sinne tuli myös Joycen lisäksi hänen 3 siskoaan
ja niiden lapsia. Joycen isä rakentaa juuri samalle tontille uutta
taloa. Klo 20.05 lähdimme kotiin. Katsoimme TV:tä ja sitten tuli
Dougin kaveri. Klo 22 tulivat äiti ja isä ja isoäiti [isän äiti ]. Klo 
23.40 kävin nukkumaan.

August 25 (Friday), 1967
It is 11.02 p.m. now. I got up at 2.30 p.m. [sic]. I ate ’breakfast’
and 3.40-4.40 Doug and I visited some of his friends and also stopped at the school. They had baseball practise 
there. At 5.30 when mom and dad had left to make a visit somewhere, Sharon arrived with her car. We took her 
to work at K-mart, stopped to eat and drove to the Hazlewoods. Three sisters of Joyce arrived there with their 
children. Joyce’s father is building another house on their lot. We left at 8.05. At home we watched TV when one 
of Doug’s friends stopped by. Mom and dad and grandmother came home at 10. To bed at 11.40.



26. päivä (lauantai)
Heräsin kovaan tuuleen, joka heilutti ja rymisteli ovea klo 8.30,
mutta nousin vasta klo 9.10. Aamiaisen jälk. järjestelin
tavaroitani ja päivällä klo 12 jälk. täällä kävi 3 Dougin kaveria.
Klo 16-17 kävin Dougin kanssa naapurikaupungissa parturissa.
Minä en leikkauttanut. Kävimme naapurikaupungissa, koska
siellä tukanleikkuu maksoi vain $1.25 ja Cedar Fallsissa $2.35.
Sen jälkeen kävin isän kanssa tavaratalossa. Klo 19.30 Doug
lähti autolla kotoa, koska hänellä oli treffit Joycen kanssa. Klo
20.30-21.00 olin isän kanssa kävelyllä katsomassa hänen
työpaikkaansa yliopistolla. Klo on nyt 21.26 (4.26). Te siellä
(toivottavasti) nukutte. Nyt klo on 23.17 (6.17). Meillä oli juuri vieraita. He tulivat n. klo 21.30. Käyn nukkumaan. 
Kävimme klo 23 muuten katsomassa sen vieraan ukon kanssa jotain rekkavaunua, josta poimimme yhden ukon.

August 26 (Saturday), 1967
I woke up at 8.30 to a strong wind which was banging the door but did not get up until 9.10. After breakfast I 
organized my stuff. At noon three friends of Doug visited us. From 4 till 5 p.m. Doug and I drove to a 
neighboring town to a barber shop because getting a haircut was only $1.25 there, it was $2.35 in Cedar Falls. 
After that dad and I visited a store. Doug left at 7.30. He had a date with Joyce. From 8.30-9.00 dad and I walked 
to the office where he works at the University. It is 9.26 p.m (4.26 a.m. in Finland). I hope you are sleeping over 
there. It is 11.17 (6.17) now. We had guests. They arrived at 9.30. I go to bed. By the way, at 11 we were to see a 
semi-truck where we picked up a guy. [The Winslows]

27. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.30. Klo 9.25 lähdimme autolla
kirkkoon. Siellä oli 10 min kirkossa pari laulua
ja sitten 9.40-10.30 joku nuoriso-ohjaajan
tapainen jutteli yhdessä huoneessa, jossa oli
Dougin ja minun lisäksi 3 poikaa ja 2 tyttöä.
Klo 10.30-11.50 oli jumalanpalvelus, jossa
pappi sanoi nimeni, mutta ei kylläkään
sukunimeä, koska, hän sanoi, hän ei osannut
sanoa sitä. Kotona oli 12.30 päivällinen. Klo
on nyt 14.08. Klo 14.15 lähdimme viemään
isoäitiä (perj.illasta lähtien oli meillä) kotiin,
joka oli 50 min automatkan päässä länteen.
Siellä lähellä oli Dougin sedän ja tädin
asunto. Heillä on 11 lasta [kuva ]. Isoäiti asuu
asuntovauhussa. Kävimme myös sedän ja
tädin asunnolla. Klo 18.20-19.20 ajoimme
kotiin ja klo 20.15 lähdin Dougin kanssa Hazlewoodille. Joyce oli yksin kotona
kun tulimme kahden vesimelonin kera. Pian tuli äiti ja isäkin. Katsoimme TV:tä, söimme vesimelonia ja pelasimme
korttia. Klo 23.10 lähdimme sieltä. Klo on nyt 23.43 (6.43) ja käyn juuri nukkumaan.

August 27 (Sunday), 1967
I got up at 8.30. At 9.25 we left and drove to the church. We sang a couple of songs for 10  minutes and then 
9.40-10.30 some youth worker talked with us. In addition to Doug and me there were 3 boys and 2 girls. Church 
service 10-30-11.50. The pastor pronounced my name. Not my last name. He said it was too difficult. Lunch at 



home at 12.30. It is 2.08 p.m now. At 2.15 we left. We drove 50 minutes to the west and took grandmother home.
She lives in a trailor. Doug’s uncle and aunt live nearby. They have 11 children (photo). We visited them also. We 
drove home 6.20-7.20. At 8.15 Doug and I drove to the Hazlewoods. Joyce was alone when we arrived with two 
watermelons. Soon her parents arrived. We watched TV, ate watermelon and played cards. We left at 11.10. It is 
now 11.43 (6.43) and I go to bed,

28. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.05. Talo oli tyhjä ja niinpä söin paahtoleipää ja join maitoa
yksin. Pian Doug tuli baseball-harjoituksista. Klo 11.30 tuli isoisä [äidin
isä ]. Hänen autollaan menimme n. km päähän jonkun vanhan miehen
luokse. Leikkasin Dougin kanssa kahdella ruohonleikkuukoneella ruohon
tunnissa. Klo 12.40 tulimme kotiin. Saimme molemmat maksuksi $2.50 
[$19 v. 2020 ]. Tavallisesti hän antaa $3 , mutta nyt ei ollut pientä. Klo on
nyt 12.59 (19.59). Söimme klo 14 maissa Sitten nukuin yli tunnin. Välilllä
(klo 15) Doug kertoi menevänsä baseball-harjoituksiin. Klo 16 tulivat äiti
ja isä töistä. Klo 16.15 kävi täällä 5 min ajan minua jututtamassa yks’
Dougin kaveri, joka kutsui meidät heille klo 7.30:ksi p.m. huomenna. Hän
oli täällä myös lauantaina. Klo on nyt 17.48. Klo 19.30-21.30 kävin isän
kanssa Waterloossa jossain Sears-tavaratalossa. Kattolevyjä ostamassa.
Sharon tulee kotiin ja isä kunnostaa hänelle huoneen. Minulla on nyt
Sharonin huone. Oli aika touhu saada ne levyt. Mennessämme
tavarataloon pysäköimme 8-kerroksisen pysäköintitalon 6. kerrokseen.
Klo on nyt 23.38 (6.38). Tulin juuri alhaalta, olin ollut siellä tunnin äidin,
isän ja napurin rvan kanssa kahvilla ja kortilla. Käyn nukkumaan syvästi kaivaten Eeva-Liisaa.
Kaipaan tietysti kotiinkin. Toivon saavani E-L:lta kirjeen, jossa hän osoittaa rakastavansa
minua. Kävin nukkumaan klo 00.07 (7.07)

August 28 (Monday), 1967
I got up at 10.05. The house was empty so I ate toast and drank milk by myself. Soon Doug
came home from the baseball practise. Grandpa arrived 11.30. We drove in his car to an
another man’s house less than a mile away. Doug and I mowed the lawn with two
lawnmowers for an hour. We came home 12.40. We both got $2.50 ($19 in 2020). He usually
gives $3 but he did not have change. It is 12.59 (19.59) now. We ate at 2. Then I slept for
more than an hour. During that time Doug came and told me that he is going to baseball
practise. Mom and dad came home from work at 4. At 4.15 one of Doug’s friends stopped
for 5 minutes. He invited us to his home at 7.30 p.m. tomorrow. He was here also on
Saturday. It is 5.48 now. From 7.30 till 9.30 dad and I drove to Sears in Waterloo. We shopped
for ceiling panels. Sharon moved home and dad is fixing a room for her. I have Sharon’s 
room now. It was hard work to get those panels. When we arrived at the store we parked on
the 6th floor of a 8-floor parking building. It is 11.38 (6.38). I just came upstairs. I was
downstairs for an hour with mom, dad and a lady from the neighborhood. We drank coffee
and played cards. I go to bed now. I miss Eeva-Liisa terribly. I miss home too. I hope to get a
letter from Eeva-Liisa in which she will show that she loves me. I go to bed at 00.07 (7.07).

29. päivä (tiistai)
Nousin klo 8.15, vaikka vielä klo 1.30 olin hereillä. Kävin kylvyssä ja klo 8.40 lähdin alas. Paistoin kananmunia ja 
paahdoin leipää. Klo on nyt 10.04. Doug tuli juuri baseball-harjoituksista. Klo 10.30-11.15 kävimme kaupungilla. 
Vein valokuvani kehitettäväksi. Sitten klo 12.30 söin. Sharon ja isä olivat muuten myös kotona. Äiti syö 



Waterloossa koululla. Katsoin sitten loppuun erään osan TV-sarjasta
”Fugitive”. Sitten nukuin päivällä. Klo 15-16 luin engl. Klo 16.00-
16.45 katsoin TV:tä ja sitten nukuin klo 18.30 saakka. Sitten söimme
ja klo 19.40 äiti vei meidät autolla yhden Dougin kaverin kotiin
partyihin. Se oli upee talo. Keskellä olohuonetta kierreportaat ja
kaikki. Meitä oli 5 tyttöä & 5 poikaa, mm. saksal. Connie ja Axel.
Katsoimme 21-22 viimeisen osan Takaa-ajatetusta ja lähdimme
kotiin. Yks’ kaveri heitti Dougin ja minut + Axelin kotiin autolla. Klo
on nyt 22.50. Klo on nyt 00.12 luettuani päiväkirjaani lähes 1 ½ t. Oi
kuinka kaipaankaan E-L. Ellen kohta saa häneltä kirjettä masennun
täysin. Taidanpa käydä nukkumaaaZZ

August 29 (Tuesday), 1967
I got up at 8.15 although I was still awake at 1.30 a.m. I took a bath and went dowstairs at 8.40. I ate fried eggs 
and toast. It is 10.04 now. Doug came home from baseball practise. We visited downtown 10.30-11.15. I took my 
film to be developed. Lunch at 12.30. Sharon and dad were at home. Mom eats at school in Waterloo. The I 
watched one episode of The Fugitive. Then I took a nap. Then I studied English 3-4 p.m. Watched TV 6-6.45, then
slept again (Jetlag?) till 6.30. Then dinner. Mom drove Doug and me to a classmate’s home. Nice house. Spiral 
staircase in the middle of the living room etc. We were 5 girls and 5 boys in all, Connie and Axel from Germany 
among others. We watched the last episode of the Fugitive 9-10 p.m. Then one of the boys drove Doug, Axel 
and me home. It is 10.50 now, now 00.12 after reading my journal for 1 ½ hours. Oh, how I miss Eeva-Liisa. If I do
not get a letter from her soon, I am going to get very depressed. Time to go to bed.

30. päivä (keskivikko)
Nousin klo 10 kun Doug tuli harjoituksista. Paistoin taas
munia ja paahdoin leipää. Doug oli lähtenyt koululla
käymään. Klo on nyt 11.43. Klo 13.45-14.45 olin Dougin
kanssa koululla selvittämässä mihin luokkaan ja mitä aineita ottaisin. En oikein saanut sen
ukon (sorry) puheesta selvää ja niinpä sitten otin melk. summassa niitä. Kotona kirj.
kirjeen lentokoneemme vierustoverini Mäkikylän Michiganin osoitteeseen ja ennen klo
16 joku soitti jostain valokuvausliikkeestä, että Schulerin kuvat olisivat valmiita
noudettavaksi. Arvasin, että ne olisivat minun koska Doug oli siellä käydessämme
antanut sukunimensä. Kun isä tuli kotiin n. klo 16.30 kysyin asiaa ja niinpä lähdin
noutamaan niitä yksin. Lähetin kirjeen Mr. Mäkikylälle 8 ¢:llä ja hain valokuvat. Se maksoi 
$1.51. Kotona näytin kuvat äidille ja isälle ja klo 17.15 tulin ylös ja minusta oli ihanaa nähdä E-L ja minä samassa 
kuvassa. Näytin kuvat Dougille klo 18 kun hän tuli kotiin. Klo 18.10 tuli valokuvaaja Daily Recordista ottamaan 
valokuvia koko perheestä lehteen minun takiani. Hän kyseli nimeni ja kotipaikkakuntani ja minun oli tavattava ne 
hänelle. Hän otti kuvat ulkona. Klo on nyt 18.36. Päivällä minua vitutti koko koulu, mutta nyt minusta tuntuu, että 
kyllä minä selviän siinä kun muutkin. Esitelmät on ainoa ikävä puoli, mutta toivottavasti niistä on vain hyötyä. Klo 
on nyt 22.35 (5.35). 19.10 lähdimme Dougin kanssa autolla joen toiselle puolelle yhteen puistoon, jossa oli Class 
Party eli kaikki meidän luokkalaiset. Siellä ne sänkkäs jotain valokuvista ja sitten joimme limsaa ja klo 20.40 lähdin
Dougin kanssa. Kotona odotti meitä (Dougin) Joyce. Kävimme kaupassa kolmistaan ostamassa maitoa ja leipää. 
Klo oli silloin 21. Näytin sitten kuvat Joycelle ja katsoin I Spyn ja uutiset ja klo 22.50 tulin ylös. Klo on nyt 23.16 ja 
käyn nukkumaan.

August 30 (Wednesday), 1967.
I got at 10 when Doug came home from practise. I fried eggs again and made toast. Doug left to visit the school.
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It is 11.43 now, 1.45-2.45 Doug and I were at the school. There I chose the classes I want to take. I was difficult to
figure out what he said. At home I wrote a letter to (Jaakko) Mäkikylä in Michigan. He sat beside me in the 
airplane. At 4 somebody called from the photo shop, the Schuler photos have been printed. I  knew they were 
my photos because when we were there Doug had given his last name. When dad came home at 4.30 I asked 
him about it. Then I walked to the Hill. I sent the letter. It cost 8¢. Then I picked up the photos (In this PDF). They 
cost $1.51. At home I showed the photos to mom and dad. I came upstairs at 5.30. It was lovely to see the photo
of Eeva-Liisa and me. I showed the photos to Doug when he came home at 6. At 6.10 a photographer from Daily 
Record arrived to take photos of the family. He took the photos outside. He asked my name and the name of the
town I come from. I had to spell them for him. It is 8.36 now. During the day I was anxious about the school but 
now I  think I can do it as well as the others. The only stressful thing will be the presentations but I hope they are 
only for my benefit. It is 10.35 p.m. (5.35). At 7.10 Doug and I left by car and drove to a park on the other side of 
the river. Our class had a party there. There was some talk about photos (senior?) and then we drank soda. Doug 
and I left at 8.40. Joyce was at home when we arrived. The three of us got bread and milk from a grocery store. 
That was at 9. I showed the photos to Joyce. Then I watched I Spy and news on the TV. I  went up to my room at 
10.50. It is 11.15 now and I go to bed.

31. päivä (torstai)
Nousin klo 9.25. Alhaalla söin taas kunnolla ja ylhäällä
koetin lukea Facts about Finland [-kirjaa ], mutta eihän siitä
mitään tullut. Klo 12.20 oli lounas ja klo 13.15-13.45 kävin 
Porter’  s Camera Shop  ’ssa viemässä negatiivit filmeistäni,
jotta he kehittäisivät 25 lisäkopiota. Klo 15 jälk. pesin
kellarissa, jossa kävin eka kertaa, vaatteitani. Klo 17-18.30
nukuin ja klo 19 maissa oli päivällinen. Klo 19.30-20.30 kävin
isän kanssa Waterloon K-Martissa ostoksilla. Klo on nyt
20.53 (3.53). Niin, siellä Suomessa on siis jo alkanut se kauan odotettu ens. koulupäivä. He-hee, mutta eiköhän 
täälläkin kohta hymy hyydy. Klo on nyt 22.25 (5.25). Käyn nukkumaan 5 min kuluttua eli klo 22.30.

August 31 (Thursday), 1967
I got up at 9.25. I had a good breakfast. Then I tried to read Facts about Finland book but to no avail. Lunch at 
12.20. Then, 1.15-1.45 I was at Porter’s Camera Shop. I took my negatives there and ordered 25 copies, after 3 
p.m. I did my laundry in the basement. I was there for the first time. I slept 5-6.30. Dinner at 7. From 7.30 till 8.30 
dad and I were shopping in Waterloo K-Mart. It is 8.53 (3.53) now. So, there in Finland a new school year has 
started which you have been hoping for. Ha-ha. Well, I guess we’ll soon stop smiling too. It is 10.25 (5.25). I go to
bed in 5 minutes at 10.30.
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