
Päiväkirja 1967 osa 6
1.11.-31.12.

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

2. marraskuuta – Moskovassa alkoivat Lokakuun vallankumouksen 50-vuotisjuhlallisuudet. Puoluejohtaja Leonid 
Brežnev sanoi neuvostoarmeijan olevan ”voimakas, kauhea, lyömätön voima ja varustettu maailman parhain 
asein”.

•6. marraskuuta   – Rhodesian parlamentti sääti ensimmäiset rotuerottelulait.
•7. marraskuuta   – Ranskalainen muusikko David Guetta syntyi.
•9. marraskuuta   – Nasan Saturn V -raketti laukaistiin miehittämättömässä Apollo 4 -kokeessa Cape Kennedysta.
•9. marraskuuta – Helsingissä paljastui, että syyskuun alusta lähtien oli kuollut 44 henkilöä heidän nautittuaan 
liekkiviinaa eli kirkasta talousspriitä, jonka alkoholipitoisuus oli 94 prosenttia. Liekkiviinan käyttäjät olivat olleet 
lähinnä rappioalkoholisteja, mutta myös monien varusmiesten todettiin nauttineen sitä.
•17. marraskuuta   – Ranskalainen lehtimies Régis Debray tuomittiin Boliviassa 30 vuodeksi vankeuteen.
•19. marraskuuta   – Englannin punta devalvoitiin entisestä 2,80 dollarin arvostaan 2,40 dollarin arvoiseksi. 
Päätöstä seurasi kullan ostorynnäkkö ja Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit joutuivat poikkeustoimin 
pitämään yllä kullan virallista 35 dollarin unssihintaa.
•25. marraskuuta   – Iranin ensimmäinen ydinreaktori vihittiin käyttöön Teheranin yliopiston kampuksella.
•28. marraskuuta   – Ranskan entisen siirtomaan Gabonin ensimmäinen presidentti Léon M'ba kuoli. Presidentiksi 
nousi varapresidentti Omar Bongo, joka pysyi maan johdossa vuoteen 2009.
•30. marraskuuta   – Jemenin demokraattinen kansantasavalta (Etelä-Jemen) itsenäistyi. Viimeiset maassa olleet 
englantilaiset joukot olivat lähteneet Adenista edellisenä päivänä.

Marraskuu

1. päivä (keskiviikko)
Kello on nyt 17.50. Nousin klo 7.05. Koulussa oli iisiä.
Historian tunnilla yks’ kundi jutteli Vietnamin sodasta ja
vuoden 1776 sotien samankaltaisuudesta. Se oli
mielenkiintoista. Klo 11.00-11.30 olin yksin Speech
Classissä. No mail! C. P. S.:n jälkeen Study Hall ja sateen
aikana P. E. sisällä. Jalkani kipeytyi niin etten voinut
juosta ollenkaan. Olin kotona 16.15. Klo on nyt 22.46.
Klo 20-22.30 olin alhaalla. Pennit lähti klo 20. Join
kahvia & teetä ja sitten lueskelin 64 & 65 tietokirjat.
Olen nyt samalla onnellinen ja samalla haikealla
mielellä. Olen onnellinen sillä taas kerran tajuisin kuinka
loistavan mahdollisuuden tämä matkani on oppia
ymmätämään toisen maan kansalaisen
ajatuksenjuoksua ja vakaumuksia. Kotiin on silti ikävä.
Klo on nyt 22.54 käyn kohta [nukkumaan ]kunhan nyt
soiva ”Just give a little sign” [Gimme Little Sign ] loppuu. [Päivän päätteeksi piirros ]
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N  ovember  

November 1 (Wednesday), 1967
It is now 5.50. I got up 7.05. It was easy at school. In History class one guy talked about the similarities about the 
Vietnam   W  ar     and the 1776 war. It was very interesting. At 11.00-11.30 I was alone in Speech class. No mail! C. P.  
S. and then Study Hall. It was raining so P. E. Was inside. My
feet were so sore I could not run at all. I came home at
4.15. It is now 10.46 p.m. I was downstairs 8-10.30. The
Penns lef at 8. I drank coffee and tea. I was also reading
yearbooks 1964 and 1965. Now I am both happy and sad. I
am happy to realize once again what a wonderful
opportunity my year here gives me to learn the thinking of
another nation and their beliefs and convictions. I miss
home though. It is 10.54 and I am ready to go to bed when
this song is finished: Gimme Little Sign.

2. päivä (torstai)
Kello on nyt 17.16. Nousin klo 7.05. Koulussa oli L. A. 11 tunnilla testi Glass Menageri  e  sta  .
Historian jälk. olin Study Hallin aikana (11.04-11.45) coachin puheilla, joka järjesti kuuman
jalkakylvyn ja kehoitti olla harjoittelematta koko ensi viikon. Huoneessa oli muuten lintu. No
mail, luulin. Systeemin [Compariteve Political Sciense ] jälk. Study Hall ja P. E. Olin kotona 15.40.
Mail tulikin myöhään tänään, sain kolme E-S S. KWWL:n syntymäpäivä (20-vuotias). Klo 18.00-
18.30 olin syömässä. Klo 19.15-20.45 olin Chess Clubissa. Mr. Schwandt leikitteli kanssani pari
erää ja sitten hävisin 2 peliä Bonnielle. Mr. Schwandt sai pahasti nelilleen Curtiltä? Näytelmän
harj. näytäntö oli meneillään maskeineen päivineen. Axeli oli hyvän näköinen. Klo on nyt 22.20. Olen yksin kotona.
Klo on nyt 23.14 (Suomessa 7.14) kun ZZ

November 2 (Thursday), 1967
It is now 5.16 p.m. I got up at 7.05. At school in Language Arts we had a test about The Glass Menagerier. After 
History class during Study Hall I talked with my coach 11.04-11.45. He arranged a hot bath for my feet and asked
me not do any training next week. There was a bird in the room (home or school?). No mail, I thought. After C. P. 
S. Study Hall and P. E. I came home at 3.40. Mail was delivered late today. I got three newspapers. KWWL’s 20th 
birthday. Dinner was 6.00-6.30. Chess Club was 7.15-8.45. I played two games with Mr. Schwandt. He won easily. I
also lost two games to Bonnie. Then Mr. Schwandt lost to Curt?.  Play dress rehearsal was tonight with makeup. 
Axel looked good. It is 10.20 now. I am alone at home. It is now 11.14 and I am going to bed.

3. päivä (perjantai)
Kello on nyt 10.27. 4.11. Perjantaina nousin klo 7. Koulussa oli iisiä. Hissan koe
vähän pieleen. H P:ltä kirje + 3 Etelä-Suomea. C. P. S. koe päin h:ä. Klo 14.00-
14.35 Speech Class. P. E. Laiskotellen, kävellen seisoskellen. Olin kotona klo
15.40. Söimme jo viiden jälkeen. Klo 19.15 äiti, isä ja minä lähdimme Joycen ja
isänsä [Jim ] kanssa, jotka olivat tulleet hakemaan Latha  m   stadionille  .
Siellä istuin Joycen kanssa. Puoliajalla kävin ylhäällä missä oli isä ja Mr.
Jim H. Panthersit voitti Orangen Tigersit 35-6. Axeli loisti. Ei
epäonnistunut kertaakaan, Doug teki elämäsä ens. touchdownin. Kreg
Leymaster [11-luokkalainen, kuva ]ja Leland Larsen [kuva ]olivat hänen
lisäkseen (ehkä myös Steve Moon) joukkueen kantavat
voimat. Olin kotona Ericin (tapasimme portilla) ja Dougin
kanssa käveltyämme Joycen kanssa 21.45. Isä soitti kun
Doug oli tullut, että äidiltä oli puhjennut kumi ja oli
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Standard-aseman luona. Otimme Sharonin auton ja haimme isän ja menimme äitiä auttamaan. Siellä oli paikalla 
auttamassa tuntematon mieshenkilö. Olimme Hazlewoodilla klo 22.35 kuten oli sovittu. Söimme jäätelöä ja 
joimme kahvia. Olimme kotona 23.50.

November 3 (Friday), 1967
It is now 10.27 on the 4th. On Friday I got up at 7. School was easy. Test in History. I think I did not know much. 
Letter from Hanky Panky (Hannu Halonen) and three newspapers. Test C. P. S. I did bad. Speech Class was 2.00-
2.35. In P. E. I was lazy, just walked a little. I came home at 3.40. We had an early dinner, before 5 p.m. At 7.15 
mom, dad and I got a lift. Joyce and her dad picked up us. We drove to Latham Stadium. There I sat with Joyce. 
During halftime I was in the announcement room with dad and Mr. Jim H. The Little Panthers beat Orange Tigers
35-6. Axel was excellent. He never failed in his kicks. Doug had his first touchdown ever. Kreg Leymaster, Leland 
Larsen and Steve Moon were good too. Eric (we met him at the gate), Doug, Joyce and I came home at 9.45. Dad
called that mom has a flat tire at Standard gas station. We took Sharon’s car, picked up dad and drove to help 
mom. One man we did not know was already helping mom. After that we drove to the Hazlewoods at 10.35. We 
ate ice cream and drank coffee. We came home at 11.50.

4. päivä (lauantai)
Nousin eka kerran 5.10, koska meidän piti
lähteä ankastamaan, mutta Doug oli aika
yskäinen ja väsynyt. Nousin sitten klo 9.45.
Aamiaisen jälkeen tulin ylös 10.20.
Pölkkäröin. Sitten sain 2 Etelä-Suomea.
Soittelin sitten kymmenen paikkella
kavereille ja tuttavilla saadakseni kaverin
jalkkisotteluun, mutta turhaan. Klo 13.15
lähdin yksin parin asteen pakkasessa
ylimääräisen lipun kanssa stadionille, jossa 
UNI:n Pantterit voitti South Dakotan 15-7.
Välillä oli sakea lumipyry. Puoliajalla olin
kahvilla ja voileivillä kuuluttamossa. Olin
kotona klo 16. Klo on nyt 16.48. Klo 1745
lähdin äidin ja isän kanssa Waterloohon
päivälliselle. Olimme kaksikerroksisen talon
yläkerrassa 19 saakka ja siellä juttelin ja
tapasin pariskunnan Intiasta. Tapasin myös miehen Nepalista. Alakerrassa päivällisen jälkeen (vastapäätä istui 
tyttö Panamasta ja poika Kuubasta). Show’ssa esiintyi ekaksi mies Intiasta (piti puheen) ja sitten mies Nepalista 
lauloi nepalinkielisen laulun. Esiintyjiä oli myös Nigeriasta (2 miestä), tyttö Japanista, bolivialainen tyttö & mies, 
kaksoset Japanista. Show’n jälkeen olin tunnin. Lähdimme kylläkin jo 21.45 pois. Näin siellä muuten yhden saudi-
arabialaisen miehen lapsinen + yhden hyvännäköisen (WOW!) tytön Kuubasta. Doug oli tänään klo 13-18 
näytelmäharj ja sitten hän oli Joycen kanssa yliopiston ”The Fun”-näytelmää katsomassa. Kun he tulivat olimme 
22.15-00.00 Pennillä. Siellä söimme Ericin kanssa pizzaa ja pelasimme Tick it’ä. Kävin 00.15 nukkumaan.

November 4 (Saturday), 1967
I got up 5.10 because we were supposed to go duck hunting but
Doug was coughing and he was tired so we stayed home. I got
up 9.45. After breakfast I came upstairs at 10.20. I vacuumed. Two
newspapers in the mail. I called several people to get somebody
to go with me to the football game because I had an extra ticket. I left alone at 1.15, it was a
couple degrees below freezing point when I walked to the stadium. UNI Panthers beat South
Dakota 15-7. During the game it was snowing now and then, During half time I was in the
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announcement room, had coffee and sandwiches there. I came home at 4. It is 4.48 now. At 5.45 mom, dad and I 
drove to Waterloo. We had dinner there (I wonder who arranged the event). We were upstairs in the two-storey 
building till 7 p.m. There I met a couple from India and a man from Nepal. Downstairs at the table I sat opposite 
to a girl from Panama and a boy from Cuba. In the show the first performer was a man from India (he made a 
speech) and then a man from Nepal sang a Nepalese song. Other performers were from Nigeria (two men), a girl
from Japan, a girl and a man from Bolivia and twins from Japan. After the show we stayed till 9.45. I also saw a 
man from Saudi Arabia + a good-looking (WOW!) girl from Cuba. Doug was at play practise today 1-6. In the 
evening he and Joyce were at the university theater to watch a play called ”The Fun”. When they came home we 
were at the Penns 10.15-00.00. We ate pizza with Eric and played ’Tick it”. I went to bed at 00.15.

5. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 20.14. Nousin klo 9.00. Klo 9.35-12.25 olimme kirkossa. Siellä oli pyhä ehtoollinen, johon osallistuin 
tänään toista kertaa. Klo 13.30-15.30 olin metsällä Ericin, Frank Pennin ja Dougin kanssa Janesvillessä. Eric ja 
Doug saivat kumpikin oravan. Katsoin iltapäivällä TV:tä ja luin tietosanakirjoja. Tulin ylös klo 19.45. Klo on nyt 
22.30. Klo 20.40-20.55 vein H P:lle kirjeen. Käyn nukkumaan 5 min kuluttua.

Novenber 5 (Sunday), 1967
It is 8.14 p.m. now. I got up at 9.00. We were at chuch 9.35.12.25. Holy communion, second time here for me. In 
the afternoon 1.30-3.30 I was hunting in Janesville with Eric and Doug. They both got a squirrel. When we came 
home I watched TV and read non-fiction books. I came upstairs at 7.45. It is 10.30 now. At 8.40-8.55 I mailed a 
letter to Hanky Panky. I am going to bed in 5 minutes.

6. päivä (maanantai)
Kello on nyt 17.08. Nousin klo 7.05. Koulussa oli junioreilla 8-10 testi, joten
kolme ekaa meni iisisti. Eka tunnilla tosin meitä oli muutama, jotka
opiskelimme Hohlfeldin johdolla. Historian kokeesta sain 32 pistettä (max
50) ja C:n. Kirje kotoa ja Etelä-Suomi. C. P. S. tunnilla kokeen tulos oli pisteinä
(sain sen mukaan C:n). C. P. S. tunnilla Axel ja Connie kertoivat
governmentistään, 33 [+0,5 °C  ] astetta Waterloossa juuri nyt. II S. H.:ssa
pelasin John Heathin kanssa X&O:aa. P. E.:n aikana Dr. Happ jutteli aseista.
Olin kotona 15.45. Klo 17 saakka luin tietokirjoja. Klo 19.15-21.00 olin Balck
Hawk Villagessa katsomassa joululahjoja. En ostanut mitään vaan katselin
yksin. Äiti ja isä toi minut sinne. Klo on nyt 21.58 kun ZZZ

November 6 (Monday), 1967

It is 5.08 p.m. now. I got up at 7.05. Juniors had tests 8-10 so the morning was easy. Anyway there
were a few of us that Mr. Hohlfeld taught. I got 32 points in History test (max. 50) and C. Got a
letter from home and a newspaper in mail. In C. P. S. we got our tests back too, I got C. During that
class Connie and Axel told us about German government. It is 33 degrees in Waterloo. During the
second Study Hall John Heath and I played tic-tac-toe (the Finnish version of it). In P. E:. Dr. Happ
told us about guns. I came home at 3.45. Then I read non-
fiction books till 5. At 7.15-9.00 I was at Black Hawk Village
shopping for Christmas presents. Mom and dad took me there. I
did not buy anything. It is 9.58 and time for bed.

7. päivä (tiistai)
Kello on nyt 17.20. Nousin klo 7. Koulussa iisiä. Uusi student
teacher oli luokassa 222, Sheridan, ent. Mr. Dylan. No mail
except Etelä-Suomi. C. P. S. tunnilla Connie ja Axel juttelivat
Saksasta. P. E.:n jälk. olin kotona. S H:n aikana annoin Curt
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Lindamanille [kuva ] lainaksi kansion Suomesta. Olin
kotona klo 15.40. Klo 15.50-16.50 olin jouluostoksilla.
Kaupat on jo joulukoristuksissa. Connie tuli kauppaan
samaan aikaan. Mennessäni ostoksille College St. Ja
19 St. Kulmassa tapasin vietnamilaistyttö Gailin. Hän
kysyi: ”Are you Pekka?”. Yeah, kuului vastaus. Hän oli iloinen ja hyppi. Hän sanoi
leikkitoverille (poika),
että: ”This is our friend.”
Otin hänet syliini ja hän
nauroi. Klo 18.00-18.30
söin. Gail ja äitinsä tuli
meille. Ylhäällä olin vain
vähän aikaa kunnes Gail
tuli ylös. Jo
ruokapöydässä hän oli
törmännyt minuun ja
sanonut: ”I love you.”
Ylhäällä otin kuvan
hänestä. He lähtivät 19.40. Klo on nyt 19.56. Kirjoitin kirjeen kotiin ja klo 21.50
kun olin lähdössä viemään sitä mailboxiin Doug vihelsi ja mä juoksin Joycen
kyytiin, joka vei minut College Streetin mailboxille 23 ST:lle [katujen kulmaus ]
( joka suinkaan [ei ] ollut tarkoitukseni) ja kotiin. Klo on nyt 22.05 kun ZZ

November 7 (Tuesday), 1967
It is 5.20 p.m. now. I got up at 7. Easy at school. New student  teacher in class 222., Sheridan,
previous one Mr. Dylan. No mail except a newspaper. In C. P.  S. Connie and Axel talked about
Germany. After P. E. I came home. During Study Hall I loaned Curt Lindaman a folder about
Finland. I came home at 3.40. At 3.50-4.50 I was Christmas shopping. Shops have decorations
now. Connie was shopping too. On the way to the shops I met the Vietnamese girl Gail. She
asked: ”Are you Pekka?” Yeah, I said. She was happy and jumping all over. She said to the boy
that was with her: ”This is our friend.” I picked up her. She laughed. Dinner was 6.00-6.30. Gail
and her mother visited us. I had been upstairs only for a short while when Gail came there. Earlier during dinner 
she had told me: ”I love you.” Upstairs I took a photo of her. They left at 7.40. It is 7.56 p.m. I wrote I letter home. 
At 9.50 when I was going to take it to the mailbox I heard Doug whistle from the car Joyce was driving. They 
took me to the corner of College St. and 23th where the mailbox was and then home. I am going to bed at 10.05.

8. päivä (keskiviikko)
Kello on nyt 18.57. Nousin klo 7. Koulussa sain F-tunnilla ylistystä,
koska todistin (log a) = blog. suomal. aljan kirjan mukaan, iisiä
[mikä lie ollut ]. No mail. Klo 2.40-3.15 Student Council. Sitten
olimme Field Housessa [vielä pystyssä, ks. kartta ]
harjoittelemassa ampuma-asentoja. Olin kotona klo 15.40. Otin
kylvyn ja sitten en tehnyt mitään (ainakaan läksyjä). Illalla oli täällä
kymmenisen Sharonin tyttökaveria kahvilla, en tiedä miksi. Kirj.
kirjeen Ann Arboriin. Tein aljan laskuja kirjasta 1-17. Klo 21.15 olin
kahvilla. Klo on nyt 22.03. käyn ZZ



November 8 (Wednesday), 1967
It is now 6.57 p.m. I got up at 7. I got praised in Functions class. I solved a math problem (log a) = blog 
(whatever that was) with the help of my Finnish math book. It was easy. No mail. Student Council was 2.40-3.15.  
Then we were practising firearms shooting positions in the Field House. I came home at 3.40. I took a bath and 
did nothing (at least not homework). Approx. ten girlfriends of Sharon were visiting. I do not know why. I wrote a 
letter to Ann Arbor. I solved math problems from the book. We had coffee at 9.15. It is now 10.03 and I am going
to bed.

9. päivä (torstai)
Kello on nyt 17.04. Nousin klo 7. Koulussa iisiä. C. P. S.:n jälk. klo 1.35 me
senioriluokan pojat lähdimme Dr. Happin kanssa bussilla Janesvilleen päin. Noin
5 km päässä C. F:sta ampumaradalle. Siellä ammuimme savikiekkoja. Kokeilin
3:a haulikkoa. Ensin ammuimme 5:n sarjan (minulla 0), sitten 10 , sain niistä 3.
Otin 2 kuvaa. Tim Cantine [kuva ] sai 11 kiekkoa alas. Olimme koululla 15.55. Klo
16.00-16.30 vein kirjeen Ann Arboriin postiin. Klo on nyt 19.05. Klo 17.30 maissa
kun pelleilin Frostin kanssa, se puri minua oikeaan pikkusormeen ja kun Sharon
huusi minua 3:kin kertaa enkä saanut verenvuotoa lakkaamaan. Ruokapöydässä
Sharon kysyi, että olinko varma, ettei Frosty purrut. Näytin sormeni. Isä ja Doug
myös näkivät sen. Verenvuoto ihmeellisesti lakkasi. Klo 18.00-18.15 olin lännen
puoleisessa naapurissa. Päivällä rva Micket [? ] oli soittanut ja olin sitten mennyt
heille. He eivät ole kotona tänä iltana ja hän pyysii minua viemään Snoopy-
koiran ulko-ovesta sisään autotalliin kissan kanssa. Lähden kohta Chess Clubiin.
Klo on nyt 21.42. Tulin koulusta tunti sitten. Klo 21.15-21.40 olIn Judyn,
Sharonin ja Dougin kanssa maltilla [pirtelö ]. Äiti ei ole vieläkään kotona. Tänään
oli aurinkoinen päivä yli +15 °C. Klo 7 vielä +13 °C. Käyn nukkumaan 21.50.

November 9 (Thursday), 1967
It is now 5.04 p.m. I got up at 7. Easy at school. After C. P. S. at 1.35 we senior
boys took a bus with Dr. Happ 3 miles towards Janesville to a shooting range. I
tried three different shot guns. First we shot 5 discs. I got none down. Then 10, I
got 3 down. Tim Cantine got 11 down. Back at school 3.55. At 4.00-4.30 I took a
walk and mailed the letter to Ann Arbor. It is 7.05 now. At 5.30 when I was playing with Frosty, he bit me in my 
right hand little finger. Sharon called to me three times. I could not stop the bleeding. At dinner table Sharon 
asked me if Frosty had bit me. I showed her my finger, dad and Doug saw it too. No more bleeding. At 6.00-6.15 
I visited a neighbor west of us.. During the day Mrs. Mickey(?) had called  and I
visited her. They were not going to be home tonight and she asked me to take
their dog Snoopy and cat into the garage. Soon I will go to Chess Club. It is 9.42
p.m now. I came home an hour ago. At 9.15-9.40 I was having malt with Sharon
and Doug. Mom is not home yet. It was sunny today and +59 °F. At 7 p.m. it was
still +55 °F. I am going to bed at 9.50.

10. päivä (perjantai)
Kello on nyt 23.38. Nousin klo 7. Koulussa iisiä. Mail. Kirje E-L:lta. Toivoa antava.
Tuijalta tieto, että Tuijalle oli H P sanonut bänksit. Yllätys. Paketti Seija-tädiltä.
Lahti-kirja mm., jonka vein kouluun. (Ihastus!), P. E.:ssä sockeria. Axel loisti.
Kotona 15.40. Klo 16.00-16.30 Hilillä ostamassa ? ja Masalle UNI-puseron. Noin
klo 12.15 maissa olin onnellisempi kuin ehkä koko täällä oloni aikana. Doug lähti
näytelmään koululle klo 18. Klo 18.30 lähdin isän kanssa suurelle kanalalle
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käytyämme ostamassa ensin haulikon paukkuja. Klo 19.30-22.30 siirsimme (2-3
otti kiinni, minä + 2-3 kantoi ja 2 laittoi häkkeihin). Siirsimme 4000 20 000:sta
kanasta talosta toiseen. Huh! Olimme kahvilla ja klo 23.20 Mr. [Hurlbut? ] toi
meidät kotiin. Sharon oli 22 maissa Judyn kanssa hakenut auton Dougin käyttöön.
Meni Joycelle. Sleepy but happy. Good night. It’s 13 minutes to 12 o’clock.

Novenber 10 (Friday), 1967
It is 11.28 p.m. now. I got up at 7. Easy at school- A letter from Eeva-Liisa. It gave
me hope. In Tuija’s letter she told me that she had broke up with Hanky Panky
(back together later). Surprise. A package from aunt Seija. It had a picture book of
Lahti etc. Took the book to school and showed it to others. Delight! Soccer in P. E.  Axel was
excellent. I came home at 3.40. At 4.00-4.30 I was on the Hill shopping. I bought UNI jacket for
my brother Matti. At 12.15 today I was very happy. Perhaps happier than ever before since
coming here. Doug left at 6 for play practise. At 6.30 dad and I left. First we stopped to buy shotgut cartridges. 
Then he took me to a huge chicken farm. At 7.30-10.30 we carried chickens (2-3 persons got hold of them, I and 
2-3 others carried them to 2 persons who put them into cages). We carried 4000 of the 20000. Phew!  Then we 
had coffee and Mr. Hurlbut (?) took me home. Sharon gave the car to Doug tonight. He drove to Joyce’s. I am 
sleepy but happy. Good night! It is 13 minutes to 12 o’clock.

11. päivä (lauantai)
[Kustaa VI Aadolf ]
Kello on nyt 17.00. Klo 5.50 lähdin isän ja Dougin
kanssa Parkersburgin lähelle. Sumussa ajettuamme
olimme klo 6.30 erään joen varrella. Isä oli eri
paikassa. Olin Dougin kanssa. Hän ampui ja isä 2 kertaa. Turhaan. En ampunut. Klo 7.30 lähdimme P:iin. Siellä 
tapasimme Frank Pennin. Ajoimme erään isän tuntemalle farmille, jossa olimme 8.10. Fasaanien metsästyskausi 
alkoi 8.00. Kävelimme maissipellon moneen kertaan läpi. Ammuin 2 kertaa turhaan. Isä sai 2 ja Doug 3. Isä sai 
lisäksi jäniksen. Muut nylkivät saaliin ja sitä ennen joimme kahvia. Otin valokuvia ja sulkia. Klo 10 lähdimme pois. 
Klo 10.45-12.30 olimme päivällisellä koulun toisella puolella. Isä lähti klo 11.30 töihin stadionille. Kotoonta lähdin 
Dougin kanssa Camera Shopiin ja sieltä stadionille. UNI löi East Michigan Universityn
14-6. Olin kotona 16.15. Olimme stadionilla loppupuollella Don Fishin kanssa. Klo on
nyt 20.07 12.11. Klo 20 lähdin äidin ja isän kanssa Grass Harpia katsomaan. Axeli oli
yllättävän hyvä. Olimme kotona klo 22 Pennien ja Dillonien kanssa. Klo 23.00-1.15
katsoin TV:stä elokuvan ”From Here to Eternity”.

November 11 (Saturday), 1967
At 5.50 dad, Doug and I left to a place near Parkersburg. Ii was foggy. We stopped by a river. Doug and I were 
together. He shot once and dad twice. In vain. I did not shoot. At 7.30 we drove to Parkersburg. We met Frank 
Penn there. We drove to a farm that dad knew. We were there at 8.10 Pheasant hunting season started at 8.00. 
We walked through a cornfield several times. I shot twice but missed. Dad got 2 and Doug 3. Dad also got a 
rabbit. We drank coffee then the others skinned our catch. I took photos and feathers. We left at 10. At 10.45-
12.30 we had lunch next to the school (on the Hill probably). Dad had to leave at 11.30 and go to work at the 
stadium. Doug and I left later, first to Camera Shop then to the
game. UNI beat East Michigan University 14-6. We were with
Don Fish  later during the game. We were home at 4.15. At 8 we
went to the school at watch The   Grass Harp  . Axel was good. We
came home with The Penns and The Dillons at 10. At 11.00-1.15
I watched ”From Here to Eternity” on TV. 
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12. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9. Olimme vain (ei isä) Sunday Schoolissa 9.35-10.40. Klo 11.15-
12.15 ajoimme Genevaan isoäidille. Syötyämme klo 13.15 lähdin Dougin
kanssa aurinkoisella, mutta kolealla ilmalla Meyer-nimisen tilan
maissimaille metsälle (Otin kuvan). Eilen oli lämpöä +20 °C. Emme nähneet
mitään ja niin klo 14.30 lähdimme pois. Ajellessamme näimme Steve
Pledlin & muutamia 11:sta lapsestaan. Nähtyämme 2 kania säntäsimme
pellolle (turhaan). Klo 15 maissa menimme heille. Pelasin shakkia Mr. Steve
P:n kanssa 2 peliä. Hävisin ens. 5 min:ssa, mutta toisen pelin voitin, kesti yli tunnin. Klo
17.30 söimme. Klo 18 lähdimme isoäidille ja sitten 19.20 ajoimme kotiin. Klo on nyt
22.25. Klo 20.30-21.00 olin kylvyssä. Doug on Joycella. Käyn 5 min kuluttua nukkumaan.

November 12 (Sunday), 1967
I got up a 9. We only went to Sunday School (not dad) at 9.35-10.40. Then we drove to 
Geneva to Grandma’s. After lunch Doug and I left at 1.15. It was sunny but chilly.
Yesterday it was +68  °F. We to Meyer’s farm to hunt in the cornfields. I took a photo.
We saw nothing so we left at 2.30. We met Steve Plendl and some of his 11 kids. Then
we saw two rabbits. We went after them in vain. Around 3 we went to The Plendls. I
played 2 games of chess with Mr. Plendl. I lost the first one in 5 minutes. The other one
that lasted for more than an hour, I won. We had dinner at 5.30. We left the house at 6
and from grandma’s we drove home at 7.20. I had a bath 8.30-9.00. Doug was at
Joyce’s. I went to bed at 10.30.
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13. päivä (maanantai)
Kello on nyt 10.58. Nousin klo 9.30. Jaa,
miksiköhän en ole koulussa. Tänään
saamme ens. 9 viikon arvosanat. Doug
oli konferenssissa jo aamulla alkaen klo
7. Tänään aamulla maa oli ohuen
lukikerroksen peittämä. Nyt on nollasää
ja lumi häviämässä. Klo on nyt 14.10.
Klo 12.30-13.30 olin syömässä Dougin
kanssa ulkona kuten sanonta täällä
kuuluu. Doug oli sanonut, että naapurin
rva oli soittanut ja pyytänyt minua
hakemaan koiran sisään viennin
palkkioni. Hain sen klo 15 jolloin
kirjoittelin E-L:lle kirjettä, jonka sisään
laitoin kirjeen Tuijalle. Klo 16.10-16.45
olin äidin kanssa konferensissa.. Mr. Riechmann oli counselorini. Hyvin
meni. Lopetin kirjeeni E-L:lle illalla ja aloitin kirjeen Seppälään. Klo
18.45-20.30 olin Dougin kanssa Waterloossa ostoksilla. Kirje E-L:lle
laatikkoon. Ostin isälle käsineet ja Doug osti lahjoja Saksan
perheelleen. Klo on nyt 23.30. Klo 22.30-23.30 olin alhaalla elokuvaa
katsomassa. Käyn nyt nukkumaan.

November 13 (Monday), 1967
It is 10.58 a.m. now. I got up at 9.30. You wonder why I am not at school. Today we get our reports of the first 9 
weeks of school. Doug went to a conference at school at 7. We have a little bit of snow on the ground. Now it is 
+32 °F and the snow is melting. It is 2.10 now. At 12.30-1.30 Doug and I went out to eat, as they say it here. 
Doug told me that the neighbor had called and she had asked me to come and get my pay for taking the dog 
inside. I got it  at 3 when I was writing a letter to Eeva-Liisa. Inside the letter I put a letter to Tuija (her younger 
sister). At 4.10-4.45 mom and I were in the conference with Mr. Riechmann, who was my counselor. It was good. I
finished my letter to Eeva-Liisa and started one to Seppälä. Doug and I went
shopping 6.45-8.30. I mailed the letter to Eeva-Liisa. I bought gloves for dad.
Doug bought presents for his German family. I was downstairs 10.30-11.30
watching a movie. It is 11.30. Now to bed.

14. päivä (tiistai)
Nousin kello 7.05. Kello on nyt 17.42. Koulussa
oli iisiä. Scovel ei koulussa. 1.40-2.05
Homeroom Meeting. Healthissä alkoi
ensiapukurssi. Olin kotona 15.40 ja siellä oli
kirje Ritvalta. Äsken kanalan omistaja
soittaessaan [pyysi ] minua tulemaan töihin
kanoja kantamaan vähän enen klo 19. Klo 19.05
lähdin äidin ja Sahronin kanssa kanalaan. Äiti ja
Sharon jatkoivat matkaa mummolaan. Joku
tuttu oli tullut sinne Georgiasta asti. Isä oli
myös siellä ( jo) ja he tulivat 22.10. Minä tulin kotiin 21.50. Yks’ auttamaan tullut
kundi toi mut. Klo on nyt 22.50 kun ZZ
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November 14 (Tuesday), 1967
I got up at 7.05. It was easy at school. Mr. Scovel was not at school. We had Homeroom Meeting at 1.40-2.05. In 
P. E. we had a first-aid course. When I came home at 3.40 there was a letter from Ritva. The chicken farm owner 
called me a minute ago and asked me to come to work. At 7.05 mom and Sharon took me there, They continued
to grandma’s. Somebody all the way from Georgia had come there. Dad had gone there earlier. They came home
at 10.10. I came home at 9.50. One guy who was also helping at the farm took me home. It is 10.50 and I am 
going to bed.

15. päivä (keskiviikko)
Kello on nyt 20.08. Nousin klo 7. Koulussa iisiä. Etelä-Suomi. Systeemit
[C. P. S. ]. P. E.:ssä socceria. Olin kotona klo 15.40. Äidin tultua klo 16.30
olin College Drugin postitoimistossa. Käteistin shekin. Paketti maksoi 
$1.80. Sitten kävin Fred’s Super Value’ssä kysymässä työtä, mutta paikat
oli täynnä. Olin kotona 17.10. Söin ennen klo 18. Klo 18.15-20.00 nukuin
ja torkuin. Klo 21.30-22.30 olin alhaalla. Klo on nyt 22.55 kun ZZ

Novenber 15 (Wednesday), 1967
I got up at 7. It was easy at school. One newspaper in mail. C. P: S. etc.
We played soccer in P. E. I came home at 3.40. When mom came home I
went to the College Drug post office. I cashed one traveller cheque. The
package cost $1.80. Then I asked Fred’s Super Value if they had work (for Christmas break I
think). All the positions had been filled. I came home at 5.10. We had dinner before 6. At
6.15-6.00 I slept and dozed. I was downstairs 9.30-10.30. It is 10.55 now and I go to bed.

16. päivä (torstai)
[Mikis Theodorakis ]
Kello on nyt 17.29. Nousin klo 7.05. Koulussa iisiä. Levyautomaatti
koululle [Se tuli cafeteriaan. Aika usein tuli kolikoita sinne laitettua. ]
Jarskalta kirje. Healthin jälkeen juoksin 8 x 220 yardia. Olin sen
jälkeen poikki. Olin kotona 17.10. Klo 19.30 maissa Mitzu Hotta
pyysi tulemaan partyihin lauantaina klo 17. Connie ja Axel + suomal. tyttö tulee. Klo 18 on joku banquet ja sen 
takia sain tekosyyn kieltäytyä tulemasta. Klo 17.40-18.25 torkuin ja nukuin. Ennen klo 19 söin ja sitten tein läksyjä 
21.30 saakka. Klo 21.30-22.10 olin alhaalla. Klo on nyt 22.17 kun ZZ

November 16 (Thursday), 1967
I got up at 7.05. Easy at school. The school got a jukebox today. Letter from Jarska (Jari Halonen). After P. E. I ran 
8 x 220 yards. I was tired after that (I guess I was in bad shape). I came home at 5.10. Mitzu Hotta called at 7.30 
and asked to me come to a party on Saturday at 7. Connie, Axel and a Finnish girl  among others are coming he 
said. There is some kind of banquet here at 6 so I had a good ”excuse” to say to Mitzu that I cannot come. At 
5.40-8.25 I dozed and slept. Dinner was before 7. Then I did my homework till 9.30. I was downstairs 9.30-10.10. 
It is 10.17 now I am going to bed.

17. päivä (perjantai)
Kello on nyt 17.53. Nousin klo 7.05. Koulussa iisin puoleista. Kirje
Savu-Kallelta. Iisiä. Klo 14.00-14.25 Speech Class uuden open
johdolla. Kävin kotona ja P. E.:n jalkkiksen aikana koipeni kipeytyi
niin paljon etten voinut juosta. Olin klo 16.00-16.30 kävin turhaan
valokuvia hakemassa. Maksoin illalla lehtipojan 35¢. Illalla isä lähti
kämppäileen partiolaisten kanssa yöksi. Illalla klo 20.00-21.15 äiti
oli katsomassa koulussa konserttia, jossa Doug lauloi ta soitti tai
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kumpaakin [Miksi en mennyt? ]. Illalla Mrs. Francis
Winslow tuli meille. Join kahvia ja sitten pelasin
tunnin klo 23.10 saakka Dougin kanssa ristiä ja
ruksia. Kello on nyt 23.17. Kello on nyt 10.00 18.11.
Kävin nukkumaan klo 23.45.
[Sursillin suku ]

November 17 (Friday), 1967
I got up at 7.05. Quite easy at school. Letter from
Savu-Kalle (Kari Savutie). In Speech Class at 2.00-
2.25 we had a new teacher. I visited home. Then P. E.
we played soccer but soon my shin splints got so
sore I could not run. At 4.00-4.30 I walked to the
Camera Shop but my photos were not done. In the
evening I paid 35¢ to the newspaper delivery boy. 
In the evening dad left for camping with scouts. At 8.00-9.15 mom
was at school at a concert where Doug sang. (Why did I not go?).
Later Mrs. Francis Winslow visited. We drank coffee. Then I played tic-tac-toe with Doug for more than an hour 
till 11.10. I went to bed at 11.45.

18. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.25. Kello on nyt 16.03. E-S, ei muuta meiliä. Iltapäivällä olen
kirjoitellut kirjettä ja kuunnellut TOP 50:tä. Tänään kuulin eka kertaa
uuden Beatles-hitin ”Goodbye”. Klo on nyt 23.20. Illalla klo 17.30 lähdin
isän kanssa isoisälle. Isä meni ostamaan ruokaa banquetia varten ja klo
17.50 lähdin isoisän kanssa 1st Baptist kirkolle. Sinne tuli myös isä ja
Doug. Äiti oli jo mennyt aik. Siellä päivällisen jälkeen maailmankuulu 
kanaalin unnin suorittanut esiintyi ja näytti filmejään. Doug sai häneltä
uimalasit. Olimme kotona noin klo 21.30. Klo 22.20-23.20 olin alhaalla.
Isä meni taas yksin ulos leirilleen. Käyn nukkumaan 23.30. Linda Dillonin
syntymäpäivä.

November 18 (Saturday), 1967
I got up at 9.25. Just a newspaper in the mail. In the afternoon I listened to TOP 50. Today I heard ”Hello     
Goodbye” by The Beatles for the first time. At 5.30 dad took me to grandpa’s. Then he left to buy groceries for 
the banquet. Grandpa and I left at 5.50 and drove to the First Baptist Church. Dad and Doug arrived soon. Mom 
had come earlier. After dinner a world-famous swimmer showed a film about her/his swim across T  h  e English   
Channel. Doug got swimming goggles from
her/him. We came home at 9.30. I was
downstairs at 10.20-11.20. Dad left and
drove to the camp. I went to bed at 11.30. It
is Linda Dillon’s birthday.

19. päivä (sunnuntai)
Kello on nyt 16.34. Nousin klo 8.50. Klo 9.30-
12.15 olimme kirkossa. Istuin Joycen ja
Judithin kanssa. Kotona syötyämme
katsoimme Chicago Bearsin lyövän  St. Louis Cardinalsit 30-3. Ottelu
loppui 15.50. Tulin sitten ylös. Kello on nyt 21.45. Klo 17-18 olin äidin ja
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isän kanssa hakemassa Sharonin töistä yhdestä ”baarista”. Kävimme pois tullessa Hy-
Vee’ssä. Illalla opiskelin Suomen Governmentiä. Klo 21.00-21.35 olin alhaalla. Doug on
Joycella. Kello on nyt 23.15. Sain juuri tietää Dougilta, joka tuli ulkoa, että siellä oli lunta.
Katsoin ulos. Niin, peräti 5 cm. Kello on nyt 23.15 kun ZZ

November 19 (Sunday), 1967
I got up at 8.50. We were in church 9.30-12.15. I sat with Joyce and Judith. After lunch
we watched Chicago Bears beat St. Louis Cardinals 30-3. The game was over 3.50. I
came upstairs. At 5-6 mom, dad and I picked up Sharon from a ”bar” where she was
working. On the way home we stopped at Hy-Vee. In the evening I studied Finnish
government. I was downstairs 9.00-9.35. Doug was at Joyce’s. It is 11.15 now. Doug just
told me that it is snowing. I looked out. Right, 2 inches so far. Now to bed.

20. päivä (maanantai)
Kello 17.03. Nousin 7.05. Lunta muuten satoi vielä
tänään. Koulussa iisiä. Kirje Raililta, kortti Eino-sedältä,
kotoa ja Riitalta. En pitänytkään tänään esitelmää
Scovelin pyynnöstä. Koulun P. E.:ssä uintia. Kotona klo
15.40. Hain valokuvat Porter’sista, kävin College
Storessa ja sitten menin isän työpajaan. Isä opasti minut
yliopiston toimistotaloon, jossa täytin
työpaikkahakemuksen jonkinlaista jopia varten. Olin
kotona 16.40. Kello on nyt 22.54. Klo 19 huituvilla söin.
Katsoin TV:tä ja tulin klo 20. Lueskelin hiljalleen ja klo
20.30-21.00 olin alhaalla. En tehnyt paljon mitään. Käyn
nyt nukkumaan kun klo on 22.57.

November 20 (Monday), 1967
I got up at 7.05. It was snowing today too. Easy at school. A letter from Raili, postcards from uncle Eino, home 
and Riitta. I did not give my report today, Mr. Scovel asked me not to. Swimming in P. E. I came home at 3.40. I 
picked up my photos from The Porter’s and visited College Store. Then I walked to dad’s workshop. He showed 
me the way to the University Ofiices. The I filled out an application for a job. I came home at 4.40. Dinner was at 
7. I watched TV and came upstairs at 8. I read for a while, then dowstairs at 8.30-9.00. Did not do much of 
anything else. I am going to bed at 10.57.

21. päivä (tiistai)
Kello on nyt 23.07. Oh boy, I am happy. It’s 
my birthay. Nousin klo 7.05. Koulussa iisia,
4 Etelä-Suomea. Koulussa Student Council
teacher toi luokkaan heijastuskoneen, jolla
kykenin näyttämään tarkkaan. Vein
jokaiselle Etelä-Suomen [Sanomat ] YFU-
kassilla. Koko tunti menikin sitten
Suomesta puhuessa. Klo 1.40-2.10 Student
Council. Testi Healthissä. Juoksin sitten 4 x
440 y. Kentällä. Olin kotona 17.15. Doug
lähti jo ennen kuutta koululle
uimakilpailuihin. Hehän olivat hävinneet 
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Cedar Rapidsissä. Nyt tuli voitto. Isä ja Mr. Penn olivat ajanottajina. Joyce tuli ääni
käheänä Judithin kanssa klo 19.10 ja me menimme uimahalliin. Tungoksessa yks’
muija kävi rääkyyn mulle kun mä menin väärälle puolelle aitaa. Olimme kotona
20.45. Pennit, Dillonit (myös Linda), rva Winslow, isoisä, Hazlewoodit + Judith
(Sharonin kaveri). Sain äidiltä ja isältä käsineet, villapaidan äidiltä ja isältä,
villapaidan Hazlewoodilta, Penneiltä solmioneulan ja kellonhihnakalenterin.
Dillonilta hajuvettä ja Papermate’n (hyvä). Kuvia otettiin ja kakkua syötiin. Vieraat
lähtivät ennen klo 23. Käyn nukkumaan nyt kun klo on 23.20.

November 21 (Tuesday), 1967
Oh boy, I am happy. It’s my birthday. I got up at 7.05. Four
newspapers in the mail. At school the Student Council
teacher brought in a projector which I used.
Everybody got a Finnish newspaper. The whole
hour we talked about Finland. Student Council
was 1.40-2.10. Test in P. E. Then I ran 4 x 440
yards and came home at 5.15. Doug left before
6 to get ready for the swimming meet. They
had lost the previous meet in Cedar Rapids.
Now they won. Dad and Mr. Penn used  clocks
to take times. Joyce, who had a hoarse throat,
came with Judith at 7.10. In the crowd one
woman got mad at me because I climbed over
to the wrong side of a fence. We came home at
8.45. There we had guests: The Penns, The
Dillons, Mrs. Winslow, grandpa, The 
Hazlewoods + Judith (Sharon’s friend). Mom
and dad gave me gloves and a sweater. The
Penns gave me a tiepin and a calendar for my
watch strap (photo), The Hazlewoods gave me
a sweater and the Dillons gave me deodorant
and Papermate. Photos taken and we ate cake.
The guests left at 11. I am going to bed at
11.20.

22. päivä (keskiviikko)
Thanksgiving-aatto, 4 vuotta kulunut Kennedyn kuolemasta. Klo on nyt 23.54. Nousin
7.05. Koulussa iisiä, 11.00-11.30 Axelin kanssa Speech Class. No mail. Iltapäivällä
tunnit lyhennettyjä. Scovel ei koulussa. Finnessy näytti filmin Kiinasta. Tunti loppui
1.20. Klo 1.25-2.05 oli Study Hall. Kotona olin heti sen jälk. 14.30-17.00 nukuin.
Syötyämme isä vei minut 19.15 kanalaan töihin. Nyt työskentelin sisällä kantajana.
Käytimme traktoria apuna. Kuljetimme sillä kanahäkit alas, jossa vuorostaan oli niiden
tyhjentäjiä. Kanatalo tyhjeni 22.30. Kaakaon jälkeeen vasta 23.30 Mr. Dallas H. toi
minut kotiin. Kylvyn jälkeen aukaisin Dillonien paketin syntymäpäiväni johdosta, 2
paria sukkia. Klo on nyt 00.25 kun ZZ

November 22 (Wednesday), 1967
Thanksgiving Eve, four years ago Kennedy was assassinated. I got up at 7.05. School
was easy. Speech Class 11.00-11.30 with Axel. No mail. In the afternoon we had short
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classes. Mr. Scovel was not at school. Finnessy showed us a film about China. It was over at 1.20.
Study Hall 1.25-2.05. Then I came home. I slept at 2.30-5.00. After dinner dad took me to the
chicken farm. This time I carried chickens. There was a tractor that helped us. The cages were
taken down where they were emptied. The house was empty of chickens at 10.30. Then we were
offered hot chocolate, Mr. Dallas H.  Drove me home at 11.30. I took a bath. Then I opened a
gift from the Dillons. Two pairs of socks. I went to bed at 00.25.

23. päivä (torstai, Thanksgiving Day)
Klo on nyt 19.59. Nousin klo 7.30. Klo 9.00 lähdin Joycen, Sharonin ja Dougin kanssa autolla.
Äiti, isä ja isoisä olivat jo menneet aik. isoisän autolla setälään Genevaan. Olimme siellä 10.00.
Klo 10.30 Joyce, Doug ja vanhin sedän pojista ja mä lähdimme metsälle, tosin turhaan,
pakkasessa. Tulimme pois ennen klo 12. Söimme kalkkunaa ja klo 14.00-14.50 ajoimme kotiin. -
Muuten syntymäpäivänäni aterialla äiti oli pöytärukouksessa kiittänyt syntymäpäivästäni ja
toivoi hyvää jatkoa. - Kotona nukuin 16.00-17.30, jolloin Eric tuli ja herätti. Hän kysyi lähtisinkö
huomenna klo 8 metsälle. Kyllä vain. Alhaalle menin heti, tulin ylös 19.50. Doug oli lähtenyt jo
All State kuoroon Des Moinekseen. Nyt on 24.11. klo 17.27. Illalla klo 20-22.15 katsoin Ericin
kanssa elokuvan PT 109. Meillä oli korttia pelaamassa Pennit, Winslowit ja Dillonit. Kävin
nukkumaan klo 23.40.

November 23 (Thursday, Thanksgiving Day), 1967
 I got up at 7.30. At 9.00 Joyce, Sharon, Doug and I drove to Genava, to uncle’s house. Mom,
dad and grandpa had gone earlier in grandpa’s car. We were there at 10.00. At 10.30 Joyce, Doug, the eldest son 
of uncle and I left hunting in below freezing weather. We got nothing. We came back before noon. We ate turkey
and drove home 2.00-2.50. - By the way, during dinner on my birthday when mom was giving graces she 
thanked for my birthday and wished me well. - At home I slept 4.00-5.30. Eric woke me up and asked if I would 
like to go hunting with them tomorrow at 8 a.m. Sure. I went downstairs and came up again at 7.50. Doug had 
left to All State Choir in Des Moines. In the evening Eric and I watches a movie PT 109. The Penns, The Winslows 
and The Dillons were here. They played cards. I am going to bed at
11.40.

24. päivä (perjantai)
Nousin klo 7.15. Klo 8.15 Mr. Frank Penn ja Eric tulivat. Haimme
College Streetin asuntolasta yhdenkundin, joka lähti mukaamme
Diken lähelle metsälle. Olimme useilla pelloilla. Näimme pari kanaa
(fas.) ja aika useita jäniksiä. Eric sai yhden. Minäkin ammuin yhtä
kaksi kertaa aika läheltä, mutta tuloksetta. Kotimatkalla se
huuliveikkokundi kertoi juttuja Armystä. Joku kanadalainen
[sotilaskarkuri ] oli USA:n vierailun aikana laitettu armeijaan ja toisia
juttuja meksikaaneista. Olin kotona klo 12. Söin äidin kanssa. Sharon ja isä töissä. Klo 13 jälk.
tuli Gail, äitinsä, siskonsa ja serkkunsa mukanaan isoäiti? täti? tai joku sellainen. Gail taas
ylisti: ”I love Pekka.” Klo 13.45 lähdin äidin kanssa ruohonleikkaaja kyydissä sinne Dougin ja
minun ruohonleikkuupaikkaan. Äiti meni leikkauttamaan hiuksensa. Leikkasin ruohoa klo
15.15 saakka. Mr. X antoi $2. Hän vei minut Buickillaan kotiin koska soittaessani kotiin siellä
ei ollut ketään. Olin kotona 15.30. Luin Seija-tädin lähettämän kirjeen loppuun ja sitten nukuin klo 17 saakka, 
jolloin lähdin alas. Illalla klo 18.30 maissa syötyäni Gail tuli äitinsä & kumpp. kanssa. Ylhäällä minulla oli sitten 
20.15 saakka hankalaa niiden kanssa (tai ei Gailin). Se serkku oli jotenkin röyhkeä. Saanko mä tämän, saanko mä 
tuon. Lopussa serkku halusi jäädä mun kanssa kahdestaan, se oli joku kymmen-vuotias. Hän antoi suukon 
poskelle ja sitten mua alkoi yksinkertaisesto ottaa päähän. Se sanoi: ”Give me a kiss.” Good bye’tä huudettiin taas 
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kilpaa. Klo 20.30-21.50 olin äidin ja isän kanssa Waterloossa Black’ssä ja sitten K-martissa ostoksilla. Klo on nyt 
22.10. Käyn kohta ZZ
November 24 (Friday), 1967
I got up at 7.15. Mr. Frank Penn and Eric came at 8.15. From an apartment on College Street we picked up one 
guy and drove near Dike. We walked on the fields. We saw a few pheasants and several rabbits. Eric got one. I 
shot twice from a short distance but I did not get it. One the way back this funny guy told us stories from the 
army. One from Canada (a US deserter) got caught and also stories about the Mexicans. I came home at noon. I 
had lunch with mom. Dad and Sharon were working. At 1 Gail came with her mom, sister, cousin and grandma 
(or aunt), Gail again said. ”I love Pekka.” At 1.45 mom drove me with the lawnmower to a house Doug and I had 
been before. I mowed the lawn till 3.15. Mr. X gave me $2. He drove me home in his Buick because when I called 
home, there was no answer. I came home 3.30. I finished reading aunt Seija’s letter and then slept till 5 and went 
downstairs. In the evening after dinner at 6.30 Gail came again with her mom and others. I was upstairs with the 
kids till 8.15. IT was kind of annoying (not Gail). They were constantly asking me. ”Can I get this, can I get that?”. 
The cousin was approx.10 years old. She gave
me a kiss on my cheek. I did not like it. Then we
said Good byes again and again. At 8.30-9.50 I
was shopping with mom and dad at Black’s in
Waterloo and K-mart. It is 10.10 now and soon I
go to bed.

25. päivä (lauantai)
Klo on nyt 15.43 26.11. Lauanataina nousin 8:n
seutuvilla. Klo 9.30 lähdin äidin ja isän kanssa Des
Moinekseen, mutta ajettuamme Grundy Centerin
tuolle puolen eli 36:n ml:n päähän, huomasimme
ettei meillä ollut lippuja. Käännyimme. Kotona
olimme 10.55. Klo 11 lähdimme takaisin ja klo 13
olimme Des Moineksessa parin kolmen km:n
päässä sentteristä, kai isän sukulaisten kotona,
koska sukunimi oli Schuler. Siellä oli vain Mrs.
Schuler poikansa Clarkin kanssa. Ennen klo 15 syötyämme lähdimme Capitolia katsomaan.
Siellä sitten menikin aikaa kuvien ottamisessa ym. ja tämän jälkeen lähdimme kaupungille.
Olin Calrkin kanssa puolisen tuntia 16.15-16.45 jalokivikaupassa. Muut ostoksilla
tavaratalossa. Clark on armeijassa. Hän on Chicagon läheltä löytänyt tytön, jolle hän nyt osti
kihlasormuksen. Clark lähtee pian San Franciscoon ja toukokuussa sitten Vietnamiin.
Hiljainen poika. Hotellissa odotimme turhaan Dougia ja niinpä menimme Best Steak
House’iin syömään. Sieltä pois tullessamme tapasimme Steve Moonin ja Dougin kadulla. Me
haimme heidän matkalaukkunsa ja menimme Mrs. S:n kotiin, jossa vaihdoin puvun ylleni.
Menimme sitten KRNT-teatteriin, jossa olimme klo 19. Klo 19.30-22.00 siellä oli show.
Tapasimme Steven ja Dougin ja lähdimme kotiin. Klo 23.00-23.40 söimme Marshall  t  ownissa  .
Olimme kotona 00.30. Kävin nukkumaan klo 00.55.

November 25 (Saturday), 1967
On Saturday I got up around 8. At 9.30 mom, dad and I started driving towards Des Moines.
We had driven 36 miles past Grundy Center when we noticed we don’t have the tickets. We
turned back. We were at home 10.55. Left again at 11. We arrived in Des Moines at 1 a few
miles from downtown. It was one of our relative’s house because the last name was Schuler.
Mrs. Schuler was there with son Clark. We had lunch then drove to the Capitol. There we
took photos. After that we went to the shops. I was with Clark in a jewelry shop 4.15-4.45. 
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Mom and Mrs. Schuler were in a department store. Clark is in the army. He had found a girl near Chicago. A 
quiet guy. Now he bought an engagement ring for her. Soon he has to go to San Francisco. He is due to go to 
Vietnam in May. At a hotel we were looking for Doug but did not see him. We had dinner at Best Steak House. 
When we left the restaurant we met Steve Moon and Doug on the street. We got their luggage and drove to the 
Schulers. I put on my suit. Then we
drove to KRNT Theater We arrived at
7. The show lasted from 7.30 till 10.

After the show we drove home. On the
way we stopped at 11.00-11.40 to eat
in M  arshalltown  . We arrived home at 00.30. I went to bed at 00.55.

26. päivä (sunnuntai)
[Sammy Davis Jr. ]
[Juutinrauman silta ]
Nousin klo 9. Klo 9.45.12.00 olimme kirkossa. Kotona tapasimme isoisän, joka vei meidät (koko perhe) syömään 
Mr. Steak’iin. Olimme kotona 1.30 jälkeen. Katsoin TV:tä ja tulin ylös 15.30 Illalla tein vähän läksyjä ja 19.30-20.00 
olin kylvyssä. Klo 20 muut lähtivät Winslow’lle. Doug on kai Hazlewoodilla. Klo on nyt 21.30. Lähden alas. Klo on 
nyt 22.35. Tulin äsken alhaalta TV:tä katsomasta. Klo on nyt 23.03 kun ZZ

November 26 (Sunday), 1967
I got up at 9. We were in church 9.45-12.00. At home we met grandpa, who took
us  (the whole family) to eat at Mr. Steak. We came home after 1.30. I watched TV
and I came up at 3.30. I did some homework then took a bath 7.30-8.00. At 8 the
others went to the Winslows. Doug is at Joyce’s I think. It is 9.30 now and I am
going downstairs. I came upstairs at 10.35 after watching TV. I am going to bed at
11.03.

27. päivä (maanantai)
Klo on nyt 17.20. Nousin 7.05. Koulussa iisiä. Kirje kotoa, iisiä. C. P. S.: ssä filmi. P.
E.:ssä uintia. Olin kotona 15.40. Klo 16.00-16.50 olin
viemässä valokuvia Porter’siin ja sitten oli College
Storessa. Äiti tuli kotiin vasta klo 18 jälkeen. Syötyäni tuli
ylös klo 19.30. Tein läksyjä ja sitten kirjoitin kirjeen
kotiin. Klo on nyt 22.25. Käyn 5 min kuluttua
nukkumaan.

November 27 (Monday), 1967
I got up at 7.05. School was easy. I got a letter from
home. We were shown a film in C. P. S. During P. E. We
swam. I came home at 3.40. At 4.00-4.50 I visited
Porter’s and then College Store. Mom did not come
home until past 6. After dinner I came upstairs at 7.30
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and started doing my homework and wrote a letter home. It is now 10.25. I am going to bed in 5 minutes.

28. päivä (tiistai)
Kello on 20.25 Nousin klo 7.05 Koulussa oli iisiä. Etelä-Suomi. Systeemissä filmi. Healthssä saimme 2 testiä 
takaisin, B+ ja B. Juoksin ulkona 880 y. pakkasessa ajassa 2.35 ja sitten jalkani oli taas kipeä. Olin kotona 16.45. 
Viime viikonvaihteessa näin unen. Siinä oli vähän sekavaa kuten yleensä unissa. Olin tullut kotiin ja näin E-L:n, H 
P:n ja Tuijan jollain stadionilla. E-L pitää H P:ä kaulasta. En ollut huomaavinani, mutta sitten E-L huomasi ja huusi: 
”Pekka, sinua minä rakastan.” Klo on nyt 22.30. Klo 21.40-21.50 vein kirjeet kotiin ja Sauhulle mailboxiin. Klo 
22.00-22.20 katsoin uutiset. Tästä lähtien koetan joka ilta saada päivän lämpötilat. Today’s temperature: high 24 
°F (-4 °C), low 7 °F (-13 °C). Pilvistä. No snow. Klo on nyt 22.47 kun käyn nukkumaan.

November 28 (Tuesday), 1967
I got up at 7.05. It was easy at school. One newspaper in the mail. Another film in C. P. S. We got two of  the P. E. 
tests back. I got B+ and B. I ran 880 yards outsiden in below freezing weather. Sore feet again! I came home at 
4.45. Last weekend I saw a dream. It was a little bit mixed up as
dreams usually are  I had come back to Finland and I saw Eeva-
Liisa, Hanky Panky and Tuija in a stadium. Eeva-Liisa’s hand was
on Hanky Panky’s shoulder. I pretended not to notice, The
Eeva-Liisa noticed me. She shouted: ”Pekka, it is you I love.” At
9.40-9.50 I walked to the mailbox and mailed letters home and
Sauhu (my cousin Ritva Savutie). I watched the news at 10.00-
10.20. From now on I try to remember to write down the daily
temperature. Today’s high was 24  °F and low 7 °F. Cloudy. No
snow. It is now 10.47 and I am going to bed.

29. päivä (keskiviikkko)
Klo on nyt 17.10. Nousin 7.05. Koulussa sain eilen olleesta
pistokkaasta [Lienee Functions ] täydet pisteet. Lang. Artissa
luin Eleanor Rigbyn, sain sanat eilen Axelilta. Klo 11.00-11.40
olin Speech Classissa. No mail except parcel from home. Klo
2.40-3.05 Home room. Sitten baseballia sisällä. Sitten juoksin ulkona verytellen. Tulin kotiin 15.50. Klo 18.00-19.30
olin kirkolla. Olimme siellä syömässä. Sen jälkeen oli kokous, jossa käsiteltiin kirkon budjettia. Tulin ennen muita 
pois jonkun ukon pick-up truck’ssa. Klo on nyt 20.16. Klo 20.35-20.45 soitin Waterloohun yhdelle muijalle, että 
tulen sinne partyyn (233-9600) 9.12. klo 18. Klo 22.00-22.30 olin alhaalla. Today’s temperature: high +29 °F (-2 
°C), low +14 °F (-10 °C). Käyn nukkumaan 2 min kuluttua klo 22.40.

November 29 (Wednesday), 1967
I got up at 7.05. I got full points from the random test yesterday (Functions). In Language Arts  I read  Eleanor     
Rigby. I got the lyrics from Axel yesterday. Speech Class was 11.00-11.40. No mail
except parcel from home. Home room was at 2.40-3.05.
Then baseball inside. After that I jogged outside. I came
home at 3.50. At 6.00-7.30 we were at the church. Dinner
there. Then there was a meeting about the next year’s
budget etc. I left earlier than the others. I got a lift home
in one guy’s pick-up truck. At 8.35-8.45 I made a phone
call  (233-9600) to a woman in Waterloo. I told her that I
will come to the party on Dec. 9th at 6 p.m. I was
dowstairs at 10.00-10.30. Today’s temperature: high +29
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°F (-2 °C), low +14 °F (-10 °C). I am going to bed in 2 minutes at 10.40.

30. päivä (torstai)
Klo on nyt pari minuuttia 17 jälkeen. Nousin 7.05, koulussa iisiä. ”Eleanorini” oli
kuuden parhaan joukossa tänään äänestyksessä. Historian jälkeen Study Hall’sta 
lähdin jo klo 11.20. Kotona käytyäni lähdin Connien ja Axelin kanssa Foreign
Studies -luokan kanssa Mr. Hantulan kutsusta Waterloohun bussilla The
Mandarin Cafe -nimiseen paikkaan, jossa söimme kiinalaista ruokaa, joka maksoi
$1.50. Lähdimme sitten klo 13. Kävimme kiinalaisessa puistossa ja olimme
koululla 13.25. Kävin kotona. Study Hall’ssa juttelin Diane Immerzeelin kanssa,
joka pois lähdettyämme käytävässä taas jutteli ja sanoi: ”I like you.” [Mainitsen Dianen ensimmäisen kerran ]. Aika
kohteliasta. Healthin jälkeen verryttelin radalla 10 kierrosta 20 min:ssa eli 4 km eli 2 ½ mailia. Olin kotona klo 
16.45. Klo on nyt 22.40. Klo 19.00-20.30 olin katsomassa swimming meet’ä, jossa poikamme löivät Waterloon 65-
30. Kotona tulivat Pennit ja Dillonit kylään kahville. Joyce tuli myös. Tulin ylös äsken. High +40 °F (+4 °C), low +27
°F (+3 °C). Luin päiväkirjaani. Klo on nyt 23.28 kun ZZ
[Termonen-sukunimi ]

November 30 (Thursday), 1967

I got up at 7.05. Easy at school. ”My Eleanor” was among the six best when we voted today. After History Study 
Hall. I visited home at 11.20. Then Connie and Axel and I drove with others of Foreign Studies Class in a bus to 
Waterloo. Mr. Hantula had invited us. We had Chinese lunch in The Mandarin Cafe. It cost $1.50. We left the cafe 
at 1. After that we visited the Chinsese garden. Back at school 1.25. I visited home. Then Study Hall. There I talked
with Diane Immerzeel. When we left we talked more in the hall. She said: ”I like you.” Quite polite. (This is the first
time I mention Diane.)  After P. E. I ran 10 laps on the track in 20 minutes. That is 4 kilometers or 2 ½ miles. I 
came home at 4.45. At 7.00-8.30 I was at the school at swimming meet. Our boys beat  Waterloo 65-30. The 
Penns and The Dillons visited us. We had coffee. Joyce was also here. High +40 °F (+4 °C), low +27 °F (+3 °C). I 
read my journal for a while. It is now 11.38 and I am going to bed.
(Termonen)

Joulukuu

3. joulukuuta – Eteläafrikkalainen kirurgi Christiaan Barnard suoritti maailman ensimmäisen onnistuneen 
sydämensiirtoleikkauksen Kapkaupungissa. Potilas oli Louis Washkansky, joka eli 18 vuorokautta leikkauksen 
jälkeen.

•4. joulukuuta   – Antarktiksen Deceptionsaarella purkautui tulivuori kello 18:50.
•5. joulukuuta   – Eduskunta päätti perustaa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) ja varasi sen peruspääomaksi 
sata miljoonaa markkaa. Rahasto alistettiin Suomen Pankille.
•5. joulukuuta – Asematunneli avattiin Helsingin keskustassa.
•6. joulukuuta   – Suomessa vietettiin itsenäisyyden 50-vuotisjuhlia.
•8. joulukuuta   – Yhdysvaltalainen senaattori William Fulbright tuomitsi presidentti Lyndon B. Johnsonin Vietnamin-
politiikan ja sanoi Yhdysvaltain haluavan muuttaa pienen maan suureksi ruumishuoneeksi.
•9. joulukuuta   – Nicolae Ceaușescusta tuli Romanian valtioneuvoston puhemies, käytännössä maan diktaattori.
•11. joulukuuta   – Yliäänimatkustajakone Concorde esiteltiin yleisölle Toulousessa. Koneen ensilento tapahtui 2. 
maaliskuuta 1969.
•17. joulukuuta   – Australian pääministeri Harold Holt katosi olleessaan uimassa meren rannalla lähellä Portseata 
Victorian osavaltiossa.
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•28. joulukuuta   – Kansanedustaja Eino Raunio nimitettiin 
valtiovarainministeriksi vuoden 1968 alusta lukie  Suomen Pankin 
pääjohtajaksi siirtyvän Mauno Koiviston tilalle.
•26. joulukuuta   – Alaskassa sijaitseva Prudhoe Bayn öljykenttä löydettiin.
Öljyntuotanto kentällä alkoi 1977.
•29. joulukuuta   – Eteläkorealainen Hyundai Motor Company 
autonvalmistaja perustettiin.

1. päivä (perjantai)
Klo on nyt 22.54. Nousin klo 7.05. Koulussa iisiä, 2 Etelä-Suomea. Study
Hall -kakkosen aikana unohdin, että mun piti mennä Speech Classiin ja
niinpä opettajani tuli hakemaan minut 14.10. Koulusta meni valot
pimeiksi 14.25. Kävin kotona ja sitten menimme Field Houseen minne
tytötkin tuli baseball’a pelaan. Olin pelannut mökkiä Curtin kanssa,
mutta jouduin lopettaa sen kesken ja Diana [Diane ] ilmoitti iloisesti Field
Housessa löytäneensä Curtin. Klo 15.15 saimme sähköt tak. Kotiin tultuani lähdin
Hill’lle. Ostin stamppejä ja sateesta Charlene Wogens ja Judy Anderson poimivat
minut autoon ja veivät kotiin. Syötyäni klo 18.40 lähdin Dougin kanssa koululle
basket ball -otteluun [Tuskin pelasin ]. Siellä oli 2 ottelua. Junior & Senior.
Hävisimme ekan jatkoajan jälkeen ja voitimme toisen. Doug oli orkassa. Olin
kotona klo 21.55. Käyn nukkumaan klo 23.15. Päivän high +33 °F (+1 °C) ja low
+30 °F (-1 °C). Nyt sataa räntää.

December 1967
December 1 (Friday), 1967
I got up at 7.05. School was easy, two newspapers in the mail. During the second
Study Hall I had forgotten to go to the Speech Class so the teacher had to come
and get me at 2.10. The school lost power at 2.25. I went home and then back to
the Field House. The girls were playing baseball (softball?)
there. Earlier I had been playing a
game with Curt but I had to quit.
Later Diane told me happily that
she had found Curt. The power
came back at 3.15. Then home. I
walked to the Hill and bought
stamps. I was raining. Charlene
Wogens and  Judy Anderson
picked me up and drove me
home. After dinner Doug and I
walked to the school. They had
two basketball games. Juniors and Seniors. We lost the first
game after extra time. The second one we won. Doug was in
the pep band. I came home at 9.55. High +33 °F (+1 °C), low
+30 °F (-1 °C). I am going to bed at 11.15. It is snowing sleet
now.

2. päivä (lauantai)
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Kello on nyt 22.45. Nousin klo 9.45. Klo 10.45 lähdin isän kanssa. Hill’lle. Siellä kävimme sovittamassa minulle 
Lettermen-takkia joululahjaksi. Sitten kävimme molemmat parturissa joen tuolla puolen. Isä maksoi, yht $3.10. 
Olin kotona klo 12.30. Kirjoitin kirjeet Railille [Salminen ] ja Savu-Kallelle. Klo 15-16 olin äidin ja sän kanssa Hy-
Veessä. Kirjoitin sitten kirjeen Haaran Karille. Sain tänään kirjeen häneltä ja Ikeltä. Klo 17.30-21.00 olin Frank 
Pennin kanssa yliopistolla isän hankkimilla lipuilla kuinka UNI löi Mankaton koripallossa 97-67. Isä hoiteli 
valotaulua. Doug tuli kotiin klo 21.30 Grundy Centeristä, missä hän oli ollut koko päivän musiikkijutuissa. Olin 
pizzalla puolisen tuntia sitten. Klo on nyt 22.25. High +35 °F (+2 °C) ja low +33 °F (+1 °C). Käyn ZZ klo 23.50.
December 2 (Saturday), 1967
I got up at 9.45. AT 10.45 dad and I went the Hill. There I fitted my Lettermen’s jacket, my Christmas present. 
Then we both drove to the barber shop on the other side of the river. Dad paid for it, total $3.10. We came home
at 12.30. I wrote
letters to Raili and
Savu-Kalle. At 3-4 I
went shopping with mom and dad  to Hy-Vee. Then  I
wrote a letter to Kari Haara. Today I got a letter from
him and Iiro Mahkonen. At 5.30-9.00 I was at the
university with Frank Penn, tickets from dad. UNI beat
Mankato in basketball 97-67. Dad took care of the
scoreboard. Doug came home from Grundy Center at
9.30. He was at some music event there. We had pizza
tonight.  High +35 °F (+2 °C) and low +33 °F (+1 °C). I
am going to bed at 11.50.

3. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 16.17. Nousin klo 8.45. Kirkkoon lähdimme (ei isä, mutta nyt epätavallisesti Sharon) klo 9.30. Klo 12.05 
oli se ohi. Vartuin Joycen kanssa Dougin, joka oli kirkon jälkeen ylimäär. harjoituksissa. Klo 12.30 lähdimme 
kolmistaan Hazlewoodille. Siellä oli lounas ja sitten teimme pikkuleipiä. Klo 16 tulimme kotiin. Joyce toi meidät. 
Doug vaihtoi vaatteita ja lähti taas heille. Klo 19 äiti ja isä lähtivät hakemaan isoäitiä, joka tulee paimentaan meitä
lapsia sillä aikaa kun äiti ja isä on Floridassa. Klo 20 huituvilla olin kylvyssä. Klo 21.40-22.30 olin alhaalla. Sitten 
toin isän kanssa sängyn huoneeseeni Dougille. Isoäiti nukkuu Dougin huoneessa. Päivän high +46 °F (+8 °C), low 
+20 °F (-6 °C).

December 3 (Sunday), 1967
I got up at 8.45. We left to church at 9.30 (not dad, Sharon now which was
unusual). The church was over at
12.05. Then I waited for Doug with
Joyce. Doug was at (choir?)
practice. At 12.30 the three of us
drove to the Hazlewoods. There
we had lunch and then made
cookies. Joyce drove us home at
4. Doug changed clothes, then he
and Joyce drove back to the
Hazlewood.s. At 7 mom and dad drove to 
grandmom’s to pick her up. She is staying with us
kids while mom and dad are in Florida. I took a bath
around 8. I was downstairs at 9.40-10.30. Then dad
and I carried Doug”s bed to my room. Grandma will sleep in Doug’s room.



Daily high +46 °F (+8 °C), low +20 °F (-6 °C).

4. päivä (maanantai)
[Juhani Aho ]
Klo on nyt 20.02. Nousin klo 7.05. En ollut saanut unta klo 1. Doug nukkui kuten sanottu ”huoneessani”. Koulussa 
Functions test. Am. Kirjallisuudessa keskustelu ’Eleanorista’. Scovel ei koulussa. Iisiä. No mail! Oh no. Mr. 
Reichmann oli systeemeissä. Olin koko ajan kirjastossa. Study Hall’n aikana opetin Curtille suomea. P. E. lomaa. 
Juoksin ulkona 4 km ajassa 18 min. Olin kotona 15.50. Hain osan värikuvistani ja silloin huomasin, että Debbie 
Holmes, jonka näin ulkona, asuu meiltä neljä taloa itään saman kadun varrella. She’s cool. Klo 17-18.30 nukuin. 
Sitten söin. Tulin ylös 18.45. Klo 20.35-20.45 kirjeet Railille ja Savu-Kallelle mailboxiin. Klo 22.00-22.30 olin 
alhaalla. High +44 °F (+7 °C), low +24 °F (-4 °C). Luimme Healthiä ja klo 23.15 kävin nukkumaan.

December 4 (Monday), 1967
I got up at 7.05. I was still awake
at 1 a.m. As I told you Doug slept
in ”my room”. At school we had a
test in Functions. In American
Literature we discussed ’Eleanor’.
Mr. Scovel was not at school. Easy.
No mail! Oh no. Mr. Reichmann
was the teacher in C. P. S.  I was in
the library. During Study Hall I
taught Curt Finnish. No P. E. I ran 4 kilometers (2 ½ miles)
in 18 minutes. I came home at 3.50. I picked up some of
my color photos. When I was walking I noticed Debbie
Holmes who lives four houses to the east of us. She’s cool.
I slept 5-6.30. Then dinner. I came upstairs 6.45. At 8.35-
8.45 I walked to the mailbox and mailed letters to Raili and Savu-Kalle. I was downstairs at
10.00-10.30. High +44 °F (+7 °C), low +24 °F (-4 °C). We studied Health. To bed at 11.15.

5. päivä (tiistai)
Nousin klo 7.05. Koulussa F-testin palautus. Sain A:n (43+8 pointsia). Sitten L. Arts. Juttelimme puolisen tuntia 
Lucy in the Sky with Diamondsista ja Requiem to the Masses by Association. Kaverit oli tuonnu nää levyt, jotka 
soitimme. Kortti Kilosta [Pentti perh. ]. Healthissa testi. Sitten juoksin radalla 4 km ajassa 17 min 20 sek. Olin 
kotona 16.50. Kävin turhaan Porter’silla. Klo 17.30-18.30 nukuin. Äiti kävi herättämässä. Klo 18.30-19.00 söimme. 
Tein läksyt ja klo 20.30-22.30 olin alhaalla. Kävimme nukkumaan klo 22.35. High +53 °F (+12 °C), low +27 °F (-3 
°C).

December 5 (Tuesday), 1967
I got up at 7.05. At school we got the Functions test back. I got A (43+8 points). Then Language Arts. For half an 
hour we discussed Lucy in the Sky with Diamonds and Requiem for the Masse  s   by   The   Association  . Guys had 
brought the records and we played them. A postcard from Kilo (uncle Pentti’s family). Test in Health. Then I ran 4 
kilometres on the track in 17 minutes and 20 seconds. I came home at 4.50. Then I walked to the Porter’s, in vain.
I slept 5.30-6.30. Mom woke me up. Dinner at 6.30-7.00. I did my homework. At 8.30-10.30 I was downstairs. We 
went to bed at 10.35. High +53 °F (+12 °C), low +27 °F (-3 °C).

6. päivä (keskiviikko, Suomen 50 v. itsenäisyyspäivä)
Klo on nyt 20.38. Nousin klo 7. Koulussa iisiä. No mail except E-S. Klo 12.40-13.30 Student Council. Study Hall’n 
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aikana pelasin mökkiä Diane Immerzeelin kanssa. Muuten
Connie on ollut jo muutaman kerran tässä Study Hall’ssa, kai
lopetti ranskan tms. Tänään sumua. Pelasimme koripalloa Field
House’ssa. Sitten juoksin 4 km 20 min:ssa. Lopetin 8 kierroksen
jälkeen ja sitten lönkyttelin loppuun. Olin kotona klo 16.40. Klo
17.00-17.30 nukuin. Sitten söin ja katselin TV:tä 19.30:een. Klo
21.00-22.30 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.

December 6 (Wednesday, Finland’s 50th Independence Day),
1967
I got up at 7. Easy at school. No mail, just one newspaper.
Student Council was at 12.40-1.30. During Study Hall I played 
mökki wth Diane Immerzeel. Connie has been coming to this
Study Hall a few times. Perhaps she quit French. It was foggy
today. We played basketball in the field house. Then I ran 4
kilometers in 20 minutus. I stopped  running after 8 laps,
jogged tha last 2 laps. I came home at 4.40. I took a nap 5.00-
5.30.. Then dinner and watched TV till 7.30. I was downstairs
9.00-10.30. I went to bed at 10.45.

7. päivä (torstai)
Klo on nyt 22.40 torstaina. Nousin klo 7.05. Sain $10 šekin isältä. Se oli Dallas Hurlbutilta.
Koulussa meidät oli eilen matikan tunnilla jaettu kahteen ryhmään. Toinen oli lukenut trikon.,
toinen ei. Olen lukenut. Sitten juttelimme America-runosta. Klo 11.10 eilen muuten tultiin
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mua hakeen Speech Classiin. Olin
unohtanut. Tänään klo 11.30-11.55 kaikki
9-12-luokkalaiset + koulun opettajat
kokoontui juhlasaliin. Siellä oli ensin
minuutin hiljaisuus tänä aamuna kuolleelle
opettajalle (entinen?). Sitten nuhdesaarna
partyjen ym. johdosta. Dr. Nielsen ajoi
puhuessaan Jim Mizarin ulos koska hän oli
virnistellyt koko ajan. Syötyäni tulin kotiin
klo 12.15, 6 E-S:a. Koulussa ei Scovelia.
Väritimme eräitä karttoja Riechmannin
alaisena. II Study Hall”n alussa Mr.
Schwandt jutteli taas käytöksestä. Luin
koko tunnin E-S:a P. E.:n aikana sain
vapautuksen kotipallosta jalkani takia.
Juoksin sumussa tonnin 3.30. Olin kotona
15.40. Joyce tuli pian ja klo 16 lähdimme
koululle uintikilpailuihin. Istuimme Axelin
kanssa. Löimme Marsha  l  ltownin  . Olimme
kotona 17.30. Syötyämme tuli isän veli
perheineen. Lapset (3) jäivät tänne ja he
lähtevät äidin ja isän kanssa Floridaan.
Ensin autolla Des Moinekseen, sieltä
lentäen. Floridassa tänään muuten +80 °F
[+27 °C ]. Klo 22.00-22.30 olin alhaalla.
High +42 °F (+6 °C), low +39 °F (+4 °C).
Käyn nyt ZZ. Klo on 22.52.
December 7 (Thursday), 1967
I got up at 7.05. I got a $10 cheque from
dad. It was from Dallas Hurlbut. At
school our Functions Class was split  into
two groups. One had studied
trigonometry, the other had not. I have
studied. Then we talked about the poem
America (in Lang. Arts). By the way,
yesterday I again forgot my Speech
Class. The teacher picked me up at 11.10.
Today grades 9-12 were in the
auditorium.  First there was a minute of
silence. Some (former?) teacher had died
this morning. Then  Mr. Nielsen
reprimanded us for (wild?) partying etc. He had to ask Jim Mizur
(?) to leave because he was grimacing all the time. After lunch I
found six newspapers in the mail. Mr. Scovel was not at school.
Mr. Reichmann taught us. We colored some maps. In the
beginning of the second Study hall Mr. Schwandt talked to us
about good behavior. I was reading the newspapers during Study
Hall. I did not have to play basketball in P. E. because of my legs.
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But was able to run anyway, one
kilometer in 3.30 in the fog. I
came home at 3.40. Joyce
arrived soon and we walked to
the school to watch the
swimming meet. Axel sat with
us. We beat Marshalltown. We
came home at 5.30. After dinner
dad’s bother’s family arrived.
The kids (3) will stay with us and
they will travel to Florida with
mom and dad. First by car to Des Moines and then by airplane to
Florida. It is +80  °F in Florida now. I was downstairs  at 10.00-10.30.  High +42 °F (+6 °C), low +39 °F (+4 °C). It is
10.52 and I am going to bed.

8. päivä (perjantai)
Klo on nyt 7.48. Nousin klo 7. Doug nukkui omassa huoneessa. Isoäiti ja tytöt
myös yläkerrassa. Klo on nyt 22.42. Tuhlasin tänään $2. Koulussa matikassa
loistin, pikkuisen iisiä. Hissan tunnin olimme kirjastossa. Klo 12.15-12.30 oli
Etxra School Relation Committeen kokous 233:ssa. Olin siellä mm. Judy
Andersonin, Dian Wheatonin, Connien ja Axelin kanssa. Sitten C. P. S. Klo 14.00-
14.25 Speech Class. Kävin kotona ja sitten jouksin mailin radan sisäreunaa pitkin
ruohikolla 5 min 45 sek. Not too bad. Olin kotona 15.45. Klo 15.55 lähdin Jim
Mizarin ja Dougin kanssa West Waterloohon uintikilpailuihin, 75¢, jossa West löi
Mason Cityn. Olimme kotona klo 18. Söin. Doug koululla laulamassa. Klo 19
lähdin Dougin ja Richin kanssa C. F. High’lle. Siellä oli painiottelu. Sali täynnä. C.
F. H. löi West Waterloon niukasti 24-22. Viimeinen ottelu ratkaisi. Kansa hulluna.
Kanssamme oli Diane Immerzeel ja Joyce. Liput oli $1. Pop corniin meni 25¢. 
Olin kotona 22. Tulin ylös 22.30. High +38 °F (+3 °C), low +36 °F (+2 °C). Florida
+81 °F. Käyn nukkumaan klo 23.00.00.00000000 Kortti tänään Jokelasta.

December 8 (Friday), 1967
I got up at 7. Doug slept in his room. Grandma and the girls also upstairs. I spent $2 today. I excelled in math 
today, it was easy. During history we were in the library. At 12.15-12.30 Extra School
Relation Committee meeting in 233. I was there with Judy Anderson, Dian Wheaton,
Connie, Axel etc. Then C. P. S. Speech Class was at 2.00-2.25. I visited home then ran a mile
on the grass just inside of the track, 5 minutes 45 seconds. Not too bad. I came home at
3.45. At 3.55 Jim Mizur, Doug and I drove to
West Waterloo to a swimming meet. West beat 
Mason City. Back home at 6. We had dinner.
Doug was at school singing. At 7 Doug, Rich and
I drove to C. F. High They had a wrestling meet
there. Full spectator stands. C. F. H. beat West Waterloo 24-22. The
last match was the decisive one. The crowd went crazy. Diane
Immerzeel and Joyce were with us. Tickets cost $1 and popcorn
25¢. Home at 10. I came u. High +38 °F (+3 °C), low +36 °F (+2
°C). Florida +81 °F. I go to bed at 11.00.00.000000000. Postcard
from The Jokela family today.
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9. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.35. Klo on nyt 13.26. Doug oli noussut klo 7 ja mennyt johonkin testiin. Klo 12 hän käväisi kotona ja 
lähti sitten Marshalltowiniin uintikilpailuihin. Päivällä luin läksyjä. Klo 15-15.40 kävin Hill’llä. Kävin turhaan 
kysymässä valokuviani. Ostin sitten gift shopista UNI-pelikortit Mitsulle. Minun piti ensin antaa Axelille, mutta 
Connie halusi vaihtaa. Sitten käärin paketin 16:sta kertaan. Olin kylvyssä. Klo 17.30 tuli Doug. NUHS oli kolmas 
kuuden koulun joukosta. Pian sen jälkeen Mitsun ”isä” & Mitsu, Connie ja Axel tuli hakeen mua sekä Mitsun ”veli”.
Haimme Uten, sitten Sylvan ja Hugon. Menimme Waterloohon, jossa saksalais-hollantilainen rva & hra kestitti 
meitä. Oh boy, I had good time over there. Guy from Nepal was kind of funny. Tapasimme lopussa. Sain muuten 
lahjaksi Charlie Brown -kirjan [tallessa, kuva ]. En jutellut paljonkaan Irman kanssa. Se johtui kai siitä että kun klo 
23.30 Mitsun isä tuli hakeen meidät, saman porukan & pojan Filippiineiltä. Klo 23.45 lähdimme. Olin kotona 
00.20. Doug tuli kotiin 00.40. Klo on nyt 00.45.

December 9 (Saturday), 1967
I got up at 9.35. Doug had got up
at 7. He had some kind of test. At
12 he stopped at home and then
left with the swimming team to
Marshalltown. During the day I
did my homework. At 3.00-3.40 I
walked to the Hill. My photos
were not done yet. I bought a
deck of UNI playing cards for 
Mitzu. I thought I would give them to Axel but Connie suggested Mitzu.
I wrapped the gift 16 [sic] times. I took a bath. Doug came home at
5.30. NUHS finished third of six schools. Soon after that Mitzu’s dad,
Mitzu, Connie and Axel came to picke me up. We picked up Ute, Sylva
and Hugo. We drove to Waterloo. The a German-Dutch couple offered
us dinner. Oh boy, I had good time over there. Guy from Nepal was kind
of funny. I met him in the end. I got a Charlie Brown book as gift (I still
have it, photo). I did not talk much with Irma (Finnish girl). Mitzu’s dad
came at 11.30. The same group and a boy from The Philippines left at
11.45. I was home at 00.20. Doug arrived at 00.40. It is 00.45 now.

10. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 21.00. Nousin klo 8.40. Klo 9.30 lähdin Dougin kanssa
kirkkoon. Istuin Sunday Schoolin jälkeen Joycen vieressä kirkossa. Klo12
se oli ohi. Lähdimme Dougin kanssa Arlans’ille ostaan halpaa Root
Beer’ä ja Candy Bar’a. Olimme kotona 12.30. Söimme ja sitten katsoin
TV:stä kuinka Bears-Viking  s  -peli päättyi 10-10. Tulin ylös 15.30. Tein
läksyjä ja klo 17 maissa Joyce tuli hakeen Dougin heille. Klo 19.30
”floridalaiset” tulivat. Isä näytti heti ostetut slidesit [diat ], matkamuistot jaettiin. Miamissa heidän lähtiessä oli 
+85 °F [+29 °C ]. Täällä on tänään sadellut räntää. Oh boy, I am glad they had a nice journey. Klo 22.00-22.30 olin 
alhaalla. High +32 °F (±0 °C), low +30 °F (-1 °C). Kävin nukkumaan klo 22.35. Doug tuli taas huoneeseeni 
nukkumaan. Joyce oli äitinsä kanssa leikannut hänen tukkansa.

December 10 (Sunday), 1967
I got up at 8.40. At 9.30 Doug and I left for church. After Sunday School I sat with Joyce in the church. It was over
at 12. Then Doug and I drove to Arlan’s to buy cheap root beer and candy bars. We came home at 12.30. We ate 
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and then watched TV, Bears-  Vikings   game ended
10-10. I came upstairs at 3.30. I did my homework.
Joyce arrived at 5 to pick up Doug. The ”Floridians”
arrived at 7.30. Dad showed us slides they had
bought and gave us souvenirs. It was +85 °F in
Miami when they left. It was snowing sleet here
today. Oh boy, I am glad they had a nice journey. I
was downstairs at 10.00-1030. High +32 °F (±0 °C),
low +30 °F (-1 °C).  I went to bed at  10.35. Doug
slept in my room. Joyce and her mom had cut
Doug’s hair today.

11. päivä (maanantai)
Klo on nyt 20.48. Nousin klo 7.05. Koulussa loistin
matikassa. Mr. Hohlfeld oli saanut homework assignmentistä vääriä
tuloksia ja korkailin niitä taululla.  Lang. Artsissa typerä runotesti. Historiassa Finnessy. NO MAIL paitsi E-S (7.11.). 
Syteemeissä olin kirjastossa. Diane oli taas kanssani Study Hall’ssa. Klo 13.55-14.10 olimme hurraamassa kun 
uintijoukkueemme lähti 80 ml:n päähän Newtoniin (hävisivät). P. E.:ssä uimme. Juoksin sitten radalla, mutta ei 
oikein maittanut working. Olin kotona 16.45. Nukuin noin 17.15-18.00. Sitten söin. Klo 19 äiti ja isä lähti viemään 
isoäidin kotiin, he tulivat juuri ; klo on nyt 21.05. Tulin ylös klo 20. Doug tuli
klo 20.30. He hävisivät. Klo on nyt 7.13. Nousin klo 7.10. Illalla klo 23-23.55
luin päiväkirjaani. Kun Sharon tuli klo 1.20 en ollut vielä nukkunut.

December 11 (monday), 1967
I got up at 7.05. I excelled in math again. Mr. Hohlfeld had gotten wrong
answers from the homework assignment. I corrected them on the
blackboard. In Language Arts there was a stupid poem test (my opionion, I
probably knew nothing).  Finnessy taught history. NO MAIL except one
newspaper (Nov. 7th). During C. P. S. I was in the library. Diane was with me
in Study Hall. At 1.55-2.10 we were cheering for our swimming team. They
drove to Newton. In P. E. we had swimming. Then I ran on the track but
had little motivation. I came home at 4.45. I slept at 5.15-6.00. Then we
had dinner. Mom and dad left at 7 to take grandma home. Doug came
home at 8.30. They had lost. Mom and dad came at 9.05. In the evening at 11-11.55 I read my
journal. When Sharon came home at 1.20 I had not slept yet.

12. päivä (tiistai)
Klo on nyt 22.32. Koulussa iisiä. Scovelkin koulussa. No mail except E-S. OH NO! Healthissä
testi. Juoksin sitten sekä ulkona että sisällä. Klo 17 tulin kotiin. Doug, äiti ja isä tulivat myös
pian. Doug lähti jo klo 17.30 kirkolle valmistelemaan esitelmäänsä. Klo 17.50 me muut
lähdimme isoisän kanssa. Päivällisen jälkeen Doug näytti slidensä ja matkamuistonsa
[Seesen, Saksasta ]. Klo 21.10 olimme kotona. Doug sai jopista $5. Uutisten jälkeen tulin
ylös. Käyn nukkumaan klo 22.40.

December 12 (Tuesday), 1967
It was easy at school. Mr. Scovel back in school. No mail except one newspaper. OH NO!
Test in Health. Then I ran both outside and inside, I came home at 5. Doug, mom and dad
came soon too. At 5.30 Doug went to the church to get ready for his presentation. We left,
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with grandpa at 5.50. After dinner Doug showed his slides and souvenirs (from Seesen, Germany, host family ). 
We came home at 9.10. Doug got $5 for his presentation. After news I came upstairs and to bed at 10.40.

13. päivä (keskiviikko)
[Brian Jones ]
Klo on nyt 18.34. En ole vielä syönyt. Nousin klo 9.05. Koulussa iisiä. Klo 11.00-11.35 Speech Class. No mail! 
Systeemissä oli myös Mr. Hohlfeld, joka Schwandtin kanssa aikoo ’tietokoneilla’ surveymme Vietnamin sodasta, 
Hoffman’sta ym. Study Hall’n loppupuolella juttelin Dianen kanssa. P. E.:n aikan otin kuuman kylvyn jalalleni. 
Sitten juoksin aivan vähän ja kävin baseball-kentällä. Molemmat jalkani tuli nyt niin kipeäksi, että oli lopetettava. 
Olin kotona 16.40. Syötyämme kirjoitin kirjeen [Ann ] Arboriin ja
vein sen mailboxiin 20.30-20.45 parinkymmenen asteen
Farenheitissa [-6 °C ]. Klo 22.00-22.30 olin alhaalla. Klo 22.50
käyn nukkumaan. High +30 °F (-1 °C), low +19 °F (-7 °C).
December 13 (Wednesday), 1967
I got up at 9.05. Easy at school. Speech Class at 11.00-11.35. No
mail! Mr. Hohlfeld was in C. P. S. class too. He and Schwandt are planning to use computer for our gallup about 
Vietnam War, Hoffman (Abbie Hoffman?) etc. During Study Hall I talked with Diane. During P. E. I took a hot bath 
for my feet. Then I ran a little on the baseball field but both my feet got so sore I had to stop. I came home at 
4.4.0. After dinner I wrote a letter to Ann Arbor (YFU) and took it to the mailbox at 8.30-8.45, temperature was 
around 20 °F. I was downstairs at 10.00-10.30. I am going to bed at 10.50. High +30 °F (-1 °C), low +19 °F (-7 °C).

14. päivä (torstai)
Klo on nyt 22.46. Nousin klo 7.10. Koulussa 8.00-8.35 Home Room. Mr. Hohlfeld jakoi suomal. matikankirjan 
laskuja monisteena. Historiassa pelasimme taas Sections game’ä. NO MAIL. Systeemeissä juteltiin Gallupista. 
Study Hall’n jälkeen oltiin painisalissa harjoittelemassa ensiavun kuljetusmuotoa. Sitten juoksin vähän, mutta 
koipeni tulivat taas kipeiksi. Otin kuuman kylvyn niille. Olin kotona 16.50. Nukuttuani söimme 19 maissa. Tiskasin!
Klo 19.50 äiti ja isä lähtivät koulun Christmas Concertiin. Klo 21.15 Eric,
Joyce ja Doug tulivat hakeen mua Pennille. Äiti ja isä siellä. Olimme
kotona 22.20. High +25 °F, low +15 °F.

December 14 (Thursday), 1967
I got up at 7.10. Home Room 8.00-8.35. For math class Mr. Hohlfeld
had printed copies of  math problems in my Finnish math book. In
History class we played Sections (whatever that was). NO MAIL. After
Study Hall we practised how to carry an injured person in the
wrestling gym. Then I ran a little but my feet got sore again. I took a
hot bath for them (did not help much). I came home at 4.50. I took a
nap. After dinner I did the dishes! At 7.50 mom and dad went to the
school Christmas Concert. At 9.15 Eric, Joyce and Doug came and
asked me to come to the Penns. Mom and dad were already there.
We came home at 10.20. High +25 °F, low +15 °F.

15. päivä (perjantai)
Klo on nyt 00.43 16.12. Nousin eilen klo 7.05. Koulussa iisiä, 4 E-S:a. I
like Diane. Klo 14.00-14.25 Speech Class. Kävin kotona. 14.40-15.10
Student Council. Olin kotona 15.35. Kävin Porter’sissa hakemassa osan
valokuvista. Sitä ennen käteistin Mr. Hurlbutin šekin. Illalla luin
matikkaa. Eric ja Doug tulivat klo 21.15 koulusta basketball- game’stä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbie_Hoffman
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Menimme Pennille. Pelasimme Ping-Pongia ja
söimme sitten pizzaa. Olimme kotona 22.30.
Illalla rva Winslow tuli George? Winslows & 
Miss X:n kanssa. Tulin ylös 00.30. Käyn
nukkumaan 00.50.

December 15 (Friday), 1967
I got up at 7.05 Easy at school, got four
newspapers in the mail. I like Diane. Speech
Class was at 2.00-2.25 and Student Council at
2.40-3.10. I came home at 3.35. Then I walked
to Porter’s and got some of my photos.
Before that I cashed Mr. Hurlbut’s cheque. In
the evening I studied math. Eric and Doug
came at 9.15. They were at school watching
basketball game. We went to
the Penns. We played ping-
pong and ate pizza. We
came home at 10.30. Later
Mrs. Winslow and George
Winslow visited us with Miss
X. I came upstairs at 00.30. I
went to bed at 00.50.

16. päivä (lauantai)
[Kuivamaito Oy ]
Nousin, klo on nyt 23.40, klo 9.15. Ennen klo
10 lähdin äidin ja isän kanssa uimakilpailuhin,
jonka voitimme. Ostoksilla downtown Cedar
Fallsissa. Sieltä Black Hawk Villageen ja sitten
söimme ”baarissa”. Kävimme sitten Hy-Veessä
ja ostimme sitten ”joulupuun”. Olimme kotona
14.20. Nukuin. Klo 18.15 lähdin Dougin kanssa
Joycelle ja sieltä klo 19 ostoksille Waterloohon.
Pois tullessa kävimme Arlan’s’lla. Olimme
meillä 21.45. Käyn nukkuun 23.50. High +40
°F, low +11 °F.

December 16 (Saturday), 1967
Photo: College Hill
I got up at 9.15. A little bit before 10 mom,
dad and I went to the school to
watch swimming meet. We won.
After that we drove to downtown
Cedar Falls. From there we drove to
Black Hawk Village and had lunch.
Then we stopped at Hy-Vee and
bought a Christmas tree. We came

https://www.nastola.fi/nastola-tietoa/historian-havinaa/teollisuuden-historiaa/


home at 2.20. I took a nap. At 6.15 Doug and I 
drove to Joyce’s and from there shopping in
Waterloo. On the way back we stopped at Arlan’s. 
We came home at 9.45. I went to bed at 11.50.
High +40 °F, low +11 °F.

17. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 22.45. Nousin klo 9. Kirkossa olimme
9.45-12.05. Katsoin TV:tä, söimme ja klo 14.30-
15.00 nukuin. Klo 15 Doug tuli Joycea hakemasta. Toimme joulupuun sisään ja koristelimme sen. Klo
18.30 muut lähtivät kirkolle Christmas Concert’iin. Doug lauloi siellä. Sillä aikaa klo 20 saakka olin
kylvyssä ja pesin kenkäni (3 paria). Klo 20.30 he tulivat. Bill, Sharonin poikakaveri tulee tänään kotiin
ja niinpä Sharon lähti vastaan. Klo 21.20-22.20 olin Winslow’lla äidin ja isän kanssa kahvilla. Doug ei
ole vielä kotona. High +44 °F (+6 °C), low +31 °F (-1 °C). Käyn nukkuun klo 23.10. Eilen illalla oli
koulun Lettermen’s Dance.
December 17 (Sunday), 1967
I got up at 9. We were in church at 9.45-12.05. I watched TV, lunch and then I took a nap at 2.30-
3.00. Doug came with Joyce at 3. We carried the Christmas tree in and
decorated it. The others left at 6.30 to a concert at the church, Doug sang
there. I took a bath and washed three pairs of shoes. Mom and dad came
home at 8.30. Sharon’s boyfriend Bill comes home today. Sharon left to
meet him. At 9.20-10.20 mom, dad and I were at the Winslows for coffee.
Doug is not at home. High +44 °F (+6 °C), low +31 °F (-1 °C). The school
had Lettermen’s Dance yesterday. I am going to bed at 11.10.

18. päivä (maanantai)
Klo on nyt 19.50. Nousin klo 7.15. Koulussa iisiä. Pieni paketti Seija-tädiltä, 2
E-S:a. Kirje kotona ja kirje Riitalta. Happy, happy, happy!. Koulussa iisiä. Koko
II Study Hall’n juttelin Dianen ja Martin Melbergin kanssa. Hauskaa. Uintia.
Eric oli myös siellä. Koulun päätyttyä juttelin vähän Dianen kanssa. Olin
kotona 15.40. Klo 16.05-16.40 oli hakemassa valokuvani ja klo 18 jälkeen
näytin äidille Seija-tädiltä saamani koristeen [Puusta vuoltu ristin tapainen ].
Klo 20 kun Hugo Boliviasta ja Mitsu tulivat hakeen mua tapasin Sharonin
tosipoikakaverin [sic ] Billin, joka oli tullut hetkeä aikaisemmin. Mrs. Prize
[Price? ] vei pick-up truckillaan, jossa oli myös eräs Ann Prize & veljensä sekä John
Prize. Menimme arkkitehti Thorstenille (komea talo), jossa olivat toissalauantaisen
partyn osanottajat + paljon muita. Square Dance käytiin tanskalaisen pariskunnan
johdolla. Juttelin Mr. Thorstenin kanssa. Hänen poikansa oli ollut Suomessa pari vuotta
sitten aina Lappia myöten. Myöh. lähdin tämän Annin, Cathyn & yhden pojan kanssa
ulos. Axel, joka on Annin perään yritti parhaansa. Kun muut lähtivät sisään ja mä jäin istuun penkille, Ann tuli 
viereeni ja sanoi, ettei lähdekään. Axeli kääntyi myös. Myöh. lähdimme kaikki kolme. Sisällä en välittänyt heistä. 
Mä tunsin jotenkin vahingon iloa. Ann olisi halunnut olla mun kanssa ja Axeli Annin. Mulle se oli yhdentekevää. 
Tietysti olisi mukavaa olla Annin kanssa, mutta olin herrasmies Axelia kohtaan ja annoin mennä. Kun Ann oli 
jonkun muun kanssa Axel suorastaan säkenöi. Olin loppuajan Connien ja Cathyn kanssa. Axel lähti aik. Klo 23.20. 
Mr. Pricen (Study Hall’n valvoja) pick-up truck’ssa, jossa istuin Ann vieressä, Ann sanoi: ”Why didn’t you dance 
with me? I almost got mad.” (Well,… you know). She goes to school in C. F. High. She knows Joyce, Barbara ym. 
Mr. Price puolestaan sanoi, etää huomenna saisin jutella Dianen ja Martinin kanssa täyttä kurkkua. Right! It’s 
00.06 on Tuesday and I am happy and sad at the same time. You know why (but maybe you don’t). Klo 23.40 tulin



kotiin. Nice to meet you. Good bye. Söimme siellä muuten jäätelöä, litkimme kahvia ym. Klo on nyt 00.26 kun ZZ

December 18 (Monday), 1967
I got up at 7.15. Easy at school. A small package from aunt Seija and two newspapers, letters from home and 
Riitta. Happy, happy, happy! During the second Study Hall I talked with Diane and Martin Melberg. It was fun. 
Swimming. Eric was there too. After school I talked with Diane for a while. I came home at 3.40. At 4.05-4.40 I 
walk to the Hill and got my photos. At 6 I showed mom the decoration, made of wood, that aunt Seija had sent.. 
At 8 Hugo from Bolivia and Mitzu picked me up. At the same time I met Sharon’s boyfriend Bill. Mrs. Price came 
with a pick-up truck. Ann Price, her brother and John Price. We drove to architect Thorsten’s house (nice). People 
from the party on Saturday a week ago were there, also others. A Danish couple gave us direction how to do 
square dance. I talked to Mr. Thorsten. His son had been to Finland a couple years ago, also to Lapland. Later 
Ann, Cathy, a boy and I went outside. Axel tried his best to get Ann’s attention. When the others went inside I 
stayed sitting on a bench. Ann sat down by me. Axel turned back. Soon we went in too. I was gloating. Ann 
wanted to be with me. It didn’t matter to me. Of course it was
nice but I was a gentleman towards Axel and let it go. Axel
looked unhappy. The rest of the time I was with Connie and
Cathy. Axel left earlier. We left in Mr. Price’s pick-up truck at
11.20. Ann sat with me: ”Why didn’t you dance with me? I almost
got mad.” (Well,… you know). She goes to school in C. F. High.
She knows Joyce, Barbara etc. Mr. Price said that tomorrow you
can talk with Diane and Martin all you want. Right! It’s 00.06 on
Tuesday and I am happy and sad at the same time. You know
why (but maybe you don’t). I came home at 11.40. Nice to meet
you. Good bye. We ate icecream and drank coffee etc. In the 
house. I am going to bed at 00.26.

19. päivä (tiistai)
Klo on nyt 7.45. Nousin klo 7.05, jolloin äiti ja isä lähtivät töihin.
Klo 7.20-7.30 vein 13 joulukirjettä laatikkoon. Eilen sängyssä
muistin, että Ann Price oli se tyttö, jonka kanssa
Axel oli ollut Lettermen’s Dance’ssä. Axel oli
ennen sitä itse kertonut. Klo on nyt 17.35.
Koulussa Function’ssa pieni testi, iisiä. Historiassa
saimme Game of Sectionin loppuun. Joulukirje
Iirolta. Scovel kysyi, että enkö minä olut
mennytkään Rotaryn lounaalle. Enhän edes



kuullut siitä. Valmistelimme Galluppiamme ja Study Hall’n aikana saimme soittaa levyautomaattia. Diane kirjoitti 
koko ajan jotain. Pääs. klo 14.15 joululomalle. Connie tuli lopussa sinne. Klo 14.40-15.15 olin Collegella kysymässä
sainko töitä. Käskivät tuleen uudestaan, 16.30 kotiin, makasin klo 16.45 saakka. Klo 16.50 lähdin sinne. Käytyäni 
siellä käskivät tulla huomenna klo 10. Tapasin isän vähän matkan päässä. Olimme kotona 17.15. Hän oli 
tarkistanut, että pääsen huomenna töihin. Eric kävi täällä. Syötyämme lähdin klo 18.20 Ericin ja Dougin kanssa 
Tripoliin haettuamme Joycen. Siellä hävisimme juniorikoripallon, mutta voitimme pääottelun 59-51. Olimme siellä
19.10. Klo 21.55-22.40 ajoimme kotiin. Klo on nyt 22.56. Eric oli ostanut tänään Chervoletin. Käyn nukkuun 23.10.

December 19 (Tuesday), 1967
I got up at 7.05 when mom and dad left for work. At 7.20-7.30 I mailed 13 Christmas letters. Yesterday in bed I 
remembered that Ann Price was the girl that Axel was with at the Lettermen”s Dance. He told me that. In school 
we had a small test in Functions, easy. In History class we finished the Game of Sections. Letter from Iiro in the 
mail. Scovel asked me why I did not come to the Rotary lunch. I was never told about it. During class we 
prepared our Gallup poll. During Study Hall we were allowed to
use the jukebox. Diane was writing something the whole time.
Connie came there later. Christmas break started at 2.15. At
2.40-3.15 I was at the college asking if I got the job. They asked
me to come later. I came home then left again at 4.50. They told
me to come tomorrow at 10. I soon met dad. We came home at
5.15. He told me that I can start working tomorrow. Eric stopped
here. After dinner Eric, Doug and I left. We picked up Joyce and
drove to Tripoli to watch basketball. The  our juniors lost the
game but the Varsity won 59-51. We arrived there at 7.10. Drive home at 9.55-10.40. Eric
had bought a Chervolet today. I am going to bed at 11.10.

20. päivä (keskiviikko)
Joululoma, Jipii. Nouisn klo 7.05. Klo 7.35-7.50 kävelin isän ”shop’lle”. Siellä tapasin
pomon. Töihin tuli Allen Webb 7.55. Lähdimme pölyimurin kanssa Sabin Hall’iin. Sieltä etsimme työnantajan ja klo
8.30 pääsimme työn alkuun haettuamme koneharjan toisesta rakennuksesta. Työskentelimme kolmistaan, minä 
enimmälkseen luuttusin. Klo 9.30-9.45 coffee break. Haimme Pepsit. Klo 11.45 lähdimme ruokkikselle. Kotona (oli 
ollut uimassa 8.30-10-30) lähti klo 12 Ericin kanssa metsälle (saivat 2 jänistä). Joulukirje E-L:lta ja Tuijalta, 4 E-S:aa.
Klo 12.45-12.55 kävelin Sabin Hall’lle. Klo 15.20-15.35 break. Vahasin sen jälkeen Allenin kanssa 4 alakerran ja 2 
yläkerran huonetta, jotka olimme putsanneet. Klo 16.45 lähdimme kotiin. Syötyäni klo 18.30-21.00 olin Gallup-
hommissa. Kävin meiltä itään 19th Streetin ja 18th Streetin Collegesta Merneriin. Kävin Winslow’lla ja 2 kertaa 
Holmesilla, mutta Debbietä ei näkynyt silti. Kävin myös Butzierilla. Today’s high 53 °F (+11 °C), low +30 °F (-1 °C). 
Pohj. Arizonassa 83 tuumaa lunta. Klo on nyt 22.37, käyn kohta nukkumaan.

December 20 (Wednesday), 1967
Chrismas break, Yippee. At 7.35-7.50 I walked to dad’s shop. I met my boss there. Allen Webb came to work at 
7.55. We took a vacuum and went to Sabin Hall. There we found our employer and started to work at 8.30 after 
getting a mechanical brush from another building. The three of us worked. I mostly mopped. Coffee break at 
9.30-9.45. We got Pepsi. Lunch break started at 11.45. Doug had been swimming 8.30-10.30. At 12 he and Eric 
went hunting (They got two rabbits). Christmas letter from Eeva-Liisa and Tuija, four newspapers. I walked back 
to Sabin hall 12.45-12.55. Another break at 3.20-3.35. After that Allen and I waxed four rooms upstairs and two 
downstairs, the ones we had cleaned. Work was over at 4.45. After dinner I was doing gallup polls east of us, 
19th and 18th Street fom College to Merner Avenue. I visited the Winslows and twice at Holmes but Debbie was 
not at home. Also the Butzier house,. Today’s high 53 °F (+11 °C), low +30 °F (-1 °C). Northern Arizona has 83 
inches of snow. It is now 10.37 and I am soon going to bed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli,_Iowa


21. päivä (torstai)
Klo on nyt 22.08. Nousin klo 7.05. Aamulla oli pakkasta kuten koko päivän. Klo
8.00-8.10 olin täyttämässä Social Security kaavakeen, jotta minulle voitaisiin
maksaa palkka., kävin korjailemassa sitä kahvitauolla 9.40-9.50. Olin kotona 12.05.
Joulukirje kotoa. Doug ei voinut oikein hyvin eikä siksi ollut uimassa ja nukkui kun
tulin kotiin. Eric tuli klo 12.30 ja niinpä Doug nousi ylös. Eric vei minut töihin.
Aamulla oli ollut pieni lumituisku. Lepotauko 15.10-15.25. Vahasin sen jälkeen
Allenin kanssa lattioita klo 16.45 saakka. Pääsin isän autolla kotiin, koska Doug oli
tullut hakeen äitiä (oli vienyt heidät aamulla töihin) ja Mrs. X:n. Kylvyn jälkeen
syönti ja klo 18.30 lähdin Gallupilleni – 10 °C pakkasessa ja tuulessa. Kiertelin
eilisissä ei kotona -taloissa. Kävin mm. Mizurilla, Finnessyllä ja lopuksi 21.10
Holmesilla. Debbie tuli avaan oven. Isänsä ei ollut kotona. Debbie täytti omansa.
Hän olisi halunnut tuoda isänsä paperin sitten valmiiksi meille, mutta kerroin, että
olen töissä. Merry Christmas! Good byt. Boy, she’s nice though she is a little bit
too young but when she grows up (sorry) she’ll be a most beautiful woman.
Kotona klo 21.30-22.30 katsoin TV:tä. High 32 °F (± 0 °C), low +11 °F (-12 °C). Klo
on nyt 22.53, käyn kohta nukkumaan (22.55).

December 21 (Thursday), 1967
I got up at 7.05. It was below freezing in the morning like all day. At 8.00-8.10  I
was filling a form  for my Social Security card so they can pay my wages, made
some corrections to it during coffee break at 9.40-9.50. I came home at 12.05.
Letter from home in the mail. Doug was not feeling good so he did not go swimming today. He was sleeping 
when I came home. Eric came at 12.30 and woke him up. Eric drove me to work. We had a small blizzard in the 
morning, Break 3.10-3.25. Then I waxed floors with Allen till 4.45. I came home in dad’s car. Doug was picking up 
mom and Mrs. X. He had also driven them to work in the morning. After bath and dinner I started work on 
gallup polls again. It was windy and 14  °F. I visited houses that had nobody home last night, Mizur, Finnessy and
9.10 at Holmes house. Debbie opened the door. Her dad was not at home. She filled out her form and said that 
she can bring her dad’s to me but I told her that I will be working. Merry Christmas! Good byes. Boy, she’s nice 
though she is a little bit too young but when she grows up (sorry) she’ll be a most beautiful woman. At home I 
watched TV 9.30-10.30. High 32 °F (± 0 °C), low +11 °F (-12 °C). It is now 10.53 and I will go to bed (10.55).

22. päivä (perjantai)
Klo on nyt 23.12. Nousin klo 7.05. Töissä väsyksissä. Klo 12.10-
12.45 kotona. Työt loppui klo 15 koska työläisillä oli joku party,
tulin suoraan kotiin, torkuin ja 15.50-16.20 olin kylvyssä. Klo
19.20-21.20 olin Gapllupissani. Lopuksi kävin läntisessä
naapurissani, mukavin paikka. Tarjosivat 7up’a ja käskivät tulla
käymään. Äiti oli jonkun tuttavan häissä. Doug oli jättänyt viestin
että oli Eric’llä ja käski ”come down”. Klo 21.30-23.05 olimme siellä. High +14 °F [-10 °C ]  ja low +5 °F. ° [-15 °C ]. 
Käyn nukkuun 00.10.

December 22 (Friday), 1967
I got up at 7.05. I was tired at work. At home 12.10-12.45. Work ended at 3 today. Workers had a party after 
work. I came home. Dozed a little and took a bath 3.50-4.20. At 7.20-9.20 I was working on gallup polls again. 
Last place tonight was the neighbor west of us. Nice visit there, They offered 7up and asked me to visit them. 
Mom was at a wedding. Doug had left a message that he was at Eric’s and asked to come down. I was there 
9.30-11.05.  High +14 °F [-10 °C ]  ja low +5 °F. ° [-15 °C ]. I am going to bed at 00.10.



23. päivä (lauantai)
Klo on nyt 13.33. Nousin 9.20. Äiti ja isä lähtivät ostoksille.
Kirjoitin kirjeet kotiin ja Riitalle ja kuuntelin TOP 50:nen. I
Monkees, III Beatlesien Hello, Goodbye. Doug oli jossain häissä
ja äiti ja isä ostoksilla. Söimme noin klo 18. Klo 19.40 lähdin
Dougin kanssa CFH:lle. Joyce oli siellä tiikeriasussaan. Ens.
puolikkaan olimme Axelin kanssa. CF voitti kotipallossa Amesin
80-66. Klo 21.30 lähdimme Joycelle. Siellä aika kului jutellessa
ja kahvia juoden. Siellä oli alkuillasta pariskunta visiitillä.
Politiikka oli puheenaiheena. Loppupuolella juttelin Mr.
Hazlewoodin kanssa avaruudesta, atomeista ym.
Mielenkiintoista. Lähdimme kotiin 00.50. Klo on nyt 1.15 kun ZZ

December 23 (Saturday), 1967
I got up at 9.20. Mom and dad went shopping. I wrote letters
to home and Riitta and listened to TOP 50. Number one The
Monkees, third Hello Goodbye by The Beatles. Doug was at a wedding and mom and dad still shopping. Dinner 
was at 6. At 7.40 Doug and I drove to CFH. Joyce was dressed
in her tiger outfit. CF won Ames in basketball 80-66. Then we
drove to Joyce’s. We talked and drank
coffee. A couple I did not know was
there early in the evening. Later I talked
with Mr. Hazlewood about politics,
space, atoms etc. It was interesting. We
left at 00.50. It is now 1.15 and I go to
bed.

24. joulukuuta (sunnuntai,
jouluaatto)
[Georg Henrik von Wright ]
Klo on nyt 00.40 25.12. Nousin klo 9.15.
Klo 10.30 äiti, Sharon, isä, Bill, Doug ja
minä lähdimme Genevaan. Menimme
Plendl”lle, jossa söimme, kuuntelimme
levyjä ja katsoimme TV:tä. Klo 14.30
lähdimme isoäiti mukanamme. Klo 17
Sharon (isä oli jo lähtenyt) lähti viemään
äitiä, isoäitiä, Dougia ja minua kirkolle,
missä oli Christmas program klo 18
saakka. Kotiin tuli pian isoisä. Avasimme lahjat klo 19 maissa.
Isoäiti sai TV:n, Doug stereon ym. Sain villpaidan Sharonilta,
solmion Dougilta, Lettermen’s jacketin, valokuvakansion [kuva ], isoäidiltä 2 paitaa ja after
shave’ä, Millie-siivoojalta solmioneulan, Ericiltä 2 peliä. Söimme ja sitten aloin pelata
dominoa äidin, isän, isoäidin ja isoisän kanssa. Joyce ja Doug tulivat klo 22 maissa ja Joyce
antoi lahjaksi 2 paria sukkia ja Mr. & Mrs. Hazlewood after shave’ä. Doug ei ole vielä kotona,
ne muut nukkumassa. Käyn nukkuun 00.55. Doug tuli huoneeseeni lattialle nukkumaan.
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December 24 (Sunday, Christmas Eve), 1967
I got up at 9.15. At 10.30 mom, Sharon, dad, Bill, Doug and I drove to
Geneva to the Plendls. We had lunch there, listened to records and
watched TV. We left at 2.30 grandma with us. When home, Sharon drove
mom, grandma, Doug and me to the church (dad had gone there
earlier) at 5. The Christmas program there ended at 6. Grandpa came
home soon. We started to open the gifts around 7. Grandma got a TV,
Doug got stereos etc. I got a sweater fom Sharon, a tie from Doug,
Lettermen’s jacket and a photo album (photo) from mom and dad. From
Grandma I got 2 shirts and aftershave. Millie, the cleaning lady gave me
a tiepin and 2 games from Eric. We ate dinner. Then I played dominoes
with mom, dad, grandma and grandpa. Joyce and Doug arrived at 10. I
got 2 pairs of socks from Joyce and aftershave from Mr. & 
Mrs. Hazlewood. Doug is not at home now. The others are
sleeping. I am going to bed at 00.55. Doug came to sleep on
the floor of my room.

25. päivä (maanantai, I joulupäivä)
[Maj Kuhlefelt     ]
Klo on nyt 00.18 26.12. Eilen illalla liimasin valokuvia albumiini,
jonka sain perheeltäni. Nousin klo 10.40 Dougin kanssa.
Aamiaisen jälkeen opettelin yksikseen pelaamaan WFF:ää.
Isoisä tuli tänne ja näytin kaikille kuvani. Päivällisen jälkeen klo
14.30 lähdin Dougin kanssa Jean X:n (Mr. & Mrs. Hazlewoodin
tytär) kotiin, jossa myös koko Hazlewood family oli ja Jeanin aviomiehen sukulaisia, veli?
Välillä TV:tä katsottuamme lähdin Joycen ja Dougin kanssa viemään joululahjoja
tyttöystäville, Diane Immerzeelille ensin ja sitten Barb, ei ollut kotona vaan töissä sairaalassa.
Tapasimme hänet siellä 16.15. Olimme takaisin 16.40 maissa. Pelasimme TWIXT:ä (Fun!) ja
klo 20.30 lähdin Joycen ja Dougin kanssa H:lle, myös muut tulivat sinne. Pian lähdimme
sieltä 21.30 neljästään (Judy, Joyce, Doug ja mä) meille. Kylässä oli Pennit. Pelasimme Dougin
saamaa Twisteriä ja sitten Ericin Topping’a. Twisterissä oli kova matsi Dougin kanssa (voitin).
Muuten siellä Jean’llä tapasin sinne käymään tulleen aikoinaan alakouluiässä tänne tulleen
rvan, jonka kanssa juttelin suomea. Klo 24 vieraat lähtivät (Mr. & Mrs. Penn jo aik.). Käyn
nukkumaan 00.45.

December 25 (Monday, Christmas Day), 1967
I got up at 10.40 at the same time with Doug. Last night I had glued photos to my new
album. After breakfast I studied WFF (photos). Grandpa came here. I showed my
photos to him. After lunch at 2.30 Doug and I drove to Jean’s home where all the
Hazlewoods were, also relatives of Jean’s husband, brother? After watching TV for a
while Joyce, Doug and I drove to deliver gifts for Joyce’s girlfriends. First to Diane
Immerzeel, then Barb who was not at home but working in the hospital. We met her
there at 4.15. We were back at 4.40. We played TWIXT (Fun!). At 8.30 Joyce, Doug and I drove to the Hazlewoods.
At 9.30 Judy, Joyce, Doug and I drove home. The Penns were there. We played Twister (the game Doug got), then
Eric’s Topping. In Twister I had a tough match with Doug (I won). By the way, at Jean’s I met a lady who had 
moved from Finland as a small school girl. I talked Finnish with her. The guest left at midnight (the Penns earlier).
I am going to bed at 00.45.

https://en.wikipedia.org/wiki/Twister_(game)
https://boardgamegeek.com/boardgame/89940/wff-beginners-game-modern-logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Twister_(game)
https://boardgamegeek.com/boardgame/89940/wff-beginners-game-modern-logic
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maj_Kuhlefelt


26. päivä (tiistai, II joulupäivä)
Klo on nyt 22.32. Nousin 9.30. Klo 10.15 maissa lähdin isän kanssa Porter’sille viemään filmini kehitettäväksi. 
Sitten menimme downtowniin Green Starry -kauppaan, josta isä lunasti keilapallokassin. Sitten isä osti minulle 
kamerakaupasta 2 värifilmiä ja patterin ja antoi minulle Porter’sista ostamansa 3 salamavalokuutiota. Sitten isä 
kävi sovittamassa keilapalloa, jonka äiti oli ostanut hänelle joululahjaksi. Olimme kotona 12.30. Klo 13.30 lähdin 
käytyäni kylvyssä naapuripikkukaupunkiin parturiin isän ja Dougin kanssa. Siellä meni 1 ½ tuntia. Isä vei meidät 
sitten Joycelle. Mrs. H, Joyce ja Doug alkoivat maalata uuden talon huonetta. Nukuin siellä ja kuuntelin radiota. 
Hain muuten Joycen kanssa Coast to Coast’sta pensseleitä. Klo 17.45 lähdin Judyn kanssa ostaan läheltä 
virvokkeita, Otin perheenjäseniltä surveyni. Söimme klo 20 jälkeen. Klo 20.50 Joyce lähti viemään meidät kotiin. 
Katsoin TV:tä ja High +16 °F [-9°C ]  ja low -7 °F [-21  °C ].

December 26 (Tuesday), 1967
I got up at 9.30. At 10.30 dad and I went to the Porter’s, took my film there. Then we drove downtown to Green 
Starry where dad got his bowling ball bag. Then dad bought me 2 color films, a battery from a camera shop and 
gave me 3 flash cubes he had bought at
Porter’s. Then dad fitted his bowling ball which
he had got from mom. We came home at
12.30. I took a bath, then dad, Doug and I
drove to a neighboring small town to get a
haircut. It took us 1½ hours. Then dad drove
us to Joyce’s. Mrs. Hazlewood, Joyce and Doug
started painting one of the rooms in the new
house. I took a nap and listened to radio. Joyce and I drove to Coast to
Coast to get brushes. At 5.45 Judy and I got some refreshments from a
store nearby. They filled my survey forms. We ate around 8. At 8.50 Joyce
drove Doug and me home. I watched TV. High +16 °F [-9 °C ]  ja low -7 °F [-
21  °C ]

27. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 21.23. Nousin 7.30. Klo 7.50 äiti vei minut ja isän töihin. Kävelin
kotiin 11.59-12.07. Äiti laittoi ruo’an. Söimme. E-S! Nothing else. Äiti vei
minut töihin. Vacuum II kers. hallway. Klo 16.30 soitin (9-266-0367) eräästä
luokkahuoneesta kotiin. Klo 17.00-17.05 Doug haki meidät kotiin. Kävin
kylvyssä ja Dave Ames’sta oli tullut tuoden lahjan Gaililta, Liannelta jä
häneltä (Far East After Shave). Isänsä oli myös täällä vähän aikaa, mutta lähti
klo 19 kun isä lähti keilaamaan. Klo 20-21 pelasin Dougin kanssa Ericin pelejä. Klo 21.40 Doug, Dave ja minä 
lähdimme kävellen (-15 °C) Hy-Veen takana olevalle keilailuradalle. Siellä sain automaatista suklaalevyn 
suomalaisella viispennisellä. Sitten isä maksoi keilaottelun. Isä voitti 113, Doug II 106, minä III 104, Dave 63. Klo 
23 lähdimme autolla takaisin. Klo on nyt 23.28. Käyn kohta ZZ

December 27 (Wednesday), 1967
I got up at 7.30. Mom drove dad and me to work at 7.50. I walked home 11.59-12.07. Mom fixed lunch. Just a 
newspaper in the mail! Mom drove me back to work. We vacuumed the third floor hallway. At 4.30 I made a 
phone call home from one of the classrooms (9-266-0367). At 5.00-5.05 Doug drove us home. I took a bath. 
Dave, from Ames. had come with a gift from him, Gail and Lianne (Far East After Shave). His dad was here for a 
short while. He left when dad left to the bowling alley at 7. At 8-9 Doug and I played Eric’s games. At 9.40 Doug, 
Dave and I walked (+5 °F) to the bowling alley behind Hy-Vee. There I got a chocolate bar from a vending 
machine with a Finnish 5-penny coin. Dad paid for our bowling. Dad won 113, Doug 106, I 104 and Dave 63. We 
drove home at 11. It is now 11.28 and I will soon go to bed.



28. päivä (torstai)
Klo on nyt 22.48. Nousin klo 7.25. Äiti vei meidät
töihin ja sitten kotona ruokkiksella (No mail) oli
pizzaa. Isän veli Earl perh. oli tullut käymään ja sain
j:lahjaksi solmioneulan. Doug vei minut töihin.
Longer[? ] day in working. Siirryimme loppuajaksi
toiseen (computer building) taloon koska Sabin
Hall’ssa ei ollut enää vahattavaa. Doug haki isän ja
minut. Syötyämme soitin Hale’lle ja klo 18.15 lähdin
ulos ja hain Heleltä 9 poll-kaavaketta. Harrisonilta
seur. oli Browning. Juttelin Mr. Browningin kanssa ½
tuntia. Kävin sitten Dr. Happ’llä, jotka antoivat
kahvia, sitä ennen mennessäni yhteen taloon Mr.
Ferguson sanoi, kuultuaan nimeni, vihaisesti: ”What
do you want?” etc. Kävin lopuksi Bill Sindlingerin
kotona. Olin kotona klo 21. Kotona oli Bible Study
Club. Se loppui klo 22. Tulin ylös klo 22.30. High +20
°F [-7 °C ]  ja low -6 °F [-21  °C ]. Klo on nyt 23.15
kun käyn nukkumaan.

December 28 (Thursday), 1967
I got up at 7.25. Mom drove us to work. For lunch at
home we had pizza. No mail. Dad’s brother Earl had
come for a visit with his family. They gave me a
tiepin as Christmas gift. Doug drove me back to
work. Long day at work. Last part of the day we
worked at the computer building. There was no
more waxing in Sabin Hall. Doug picked up dad and
me. After dinner I called Hale and at 6.15 I walked
to his home and got 9 poll forms from him. I visited
Harrison, then Browning. I talked with Mr. Browning
for half an hour.  Then Dr. Happ. They offered me
coffee. Before that I was at the Fergusons. When Mr.
Ferguson heard me saying my name he said angrily:
”What do you want?” The last house was Bill Sindlinger’s home. I came home at 9. We had Bible Study Club at 
home. It was over at 10. I came upstairs at 10.30. High +20 °F [-7 °C ]  ja low -6 °F [-21  °C ]. It is now 11.15 and I 
am going to bed.

29. päivä (perjantai)
Klo on nyt 15.32 30.12 sunnununtaina [lauantaina ]. Eilen nousimme vasta klo 7.40.
Ehdimme juuri töihin. Menimme hallintorakennukseen pick-up truckilla. Mua
käskettiin vaan oleen laiskana. Klo 9.30-9.50 olimme office’ssa. Ruokkiksella kävelin
Daven kanssa kotiin. Isä oli koonnut Daven radion shop’ssa. Kävelin töistä kotiin. Klo
18 jälk. syötyäni olin suihkussa. Klo 18.40 lähdimme Lindan kanssa Waterloohon
häihin (Sharon & Dave). Sharon ja Doug olivat jo siellä. Sharon punaisissa morsiustyttönä (yht. 4). Bill oli 
vastaavana poikana. Doug lauloi 2 kertaa sooloa. Klo 21 lähdin Dougin ja Lindan kanssa läheiselle Benson’lle. Äiti 
ja isä tulivat myös. Noin klo 22.30 lähdimme kotiin. Olimme kotona 22.45. Klo 23 menin alas ja opetin Doug’lle 
japanilaisen vistin ja “seiskan”. Pelasimme 1.20 saakka. High +26 °F [-3 °C ]  ja low ±0 °F [-18 °C ].



December 29 (Friday), 1967
I got up at 7.40. We barely were at work in time. We drove to the Administrative bulding in a pick-up truck. They 
told me to take it easy. At 9.30-9.50 we were in the office. During lunch break I walked home with Dave. Dad had 
fixed his radio in the shop. I walked home from work. After dinner I took a shower. At 6.40  Linda and I drove to a
wedding in Waterloo (Sharon & Dave). Sharon and Doug were already there. Sharon was one of the bridesmaids 
(4 of them). Bill was one of the groomsmen. Doug sang solo two times. We left at 9 and went to Benson”s. Mom 
and dad too. We left home at 10.30. We came home at 10.45. At 11 I went downstairs and taught Doug Japanese
visti and “seiska” (seven). We played till 1.20. High +26 °F [-3 °C ]  ja low ±0 °F [-18 °C ].

30. päivä (lauantai)
Nousin klo 10.10. E-S! Nothing else. Siivosin sen jälkeen kun kuusi oli viety
ulos. Klo 13.45 lähdimme (myös Dave) Dikeen johtavan valtatien varrella
olevaan kirkkoon, jossa Jim Winslow vihitiin X:n kanssa. Osallistuin eka kertaa
riisin heittoon. Olimme kotona klo 15.30. Sataa juuri lunta. Pelasin Daven ja
Dougin kanssa seiskaa ja klo 19 lähdin Dougin kanssa Joycen siskon, Jeanin
kotiin ja haimme heidän 2 lastaan (vanhemmat lähtee Minneapolikseen) ja
veimme isoäidin luo H:lle. Judy tuli myös paikalle ja sanoi (kai leikillään), että
ette pyytäneet mua elokuviin, ette kai ottaisikaan. I kind of felt sorry for her
because she doesn’t have a boyfriend and I think she would have liked to
come along. I would have been glad to go with her but now it was too late to
ask. Waterloo Strand teatterissa olimme klo 19.50. The Bible kesti väliajan
kanssa klo 23:een. Isä antoi kotona $5, koska Doug oli sanonut hänelle ettei
mulla ollut käteistä. Doug antoi loput takaisin. Olin kotona 23.30. It was a
pretty good show. Tuhlasin omistani 95¢. Klo on nyt 23.45 kun käyn nukkuun.

December 30 (Saturday), 1967
[Mauno Koivisto]
I got up at 10.10. One newspaper in the mail. Nothing else. We did some
cleaning after taking the Christmas tree out. At 1.45 we drove (Dave too) to a
church on the highway to Dike. Jim Winslow was married there. The first time
in my life I threw rice. We came home at 3.30. It is snowing now. I just played
seiska with Doug and Dave. At 7 Doug and I drove to Jean’s home. We took 2
of their children (parents go to Minneapolis) and drove to their grandma’s. 
Judy was there too. She said, joking I think that you did not ask me to go to the
movies. I kind of felt sorry for her because she doesn’t have a boyfriend and I
think she would have liked to come along. I would have been
glad to go with her but now it was too late to ask. We drove to
Strand theater in Waterloo. We were there at 7.50. The movie 
The Bible lasted till 23 with the intermission Dad gave $5 to
Doug because I had said that i do not have much cash. Doug
gave the rest back. I spent 95¢. It is now 11.45 and I am going
to bed.

31. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 16.52. Nousin klo 9 maissa. Olimme kaikki kirkossa, myös Sharon & Bill. Kotona klo 12.20. Söimme ja 
katsoimme TV:stä kun Green Bay Packers löi finaaliottelussa Dallas Cowboy’t 21-17 (touchdown 13 sek ennen 
loppua). Pelasin isän, Dougin ja Davidin kanssa 3 peliä ”seiskaa”. Tulin ylös klo 16.20

https://en.wikipedia.org/wiki/Mauno_Koivisto
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible:_In_the_Beginning...
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible:_In_the_Beginning...


1968
Good luck! Klo on nyt 2.22.
Eilen kirjoitin 18 maissa
kirjettä H P:lle. Alhaalle oli
tullut Joyce. Äiti, isä, Doug,
Joyce ja minä lähdimme
kirkkoon 18.45. Siellä oli pyhä
ehtoollinen ym. Se oli ohi klo
20. Hazlewoodit lähtivät
sitten kanssamme. Judy oli
mennyt johonkin partyyn. Pennit, Dillonit (ei Linda) ja Winslowt tuliat myös.
Pelasin koko ajan korttia Dougin, Joycen ja Ericin sekä välillä Mr. H:n kanssa.
Seiskaa, heartsia ja pyyntiä [10 tikkiä ]. Klo 2 viimeiset lähti eli Doug lähti
viemään Joycea kotiin. Mulla oli hauskaa tänä iltana. High -3  °F [-20 °C ]  ja
low -16 °F [-26 °C ]. Käyn nyt nukkumaan kun klo on 2.31.

Valokuvia Suurimmat hitit 1968

December 31 (Sunday), 1967
I got up around 9. We were in church, Sharon & Bill too. Back home
at 12.02. We had lunch and then watched TV. Green Bay Packers beat
Dallas Cowboys 21-17 in the final game. Touchdown 13 seconds
before the end of the game. Then I played three games of seiska
with dad, Doug and Dave. I came upstairs at 4.20.

1968
Good luck! It is 2.22 a.m. Last night I wrote a letter to Hanky Panky. Joyce had arrived. Then mom, dad, Doug and
Joyce and I drove to church at 6.45. Holy communion there. It was over at 8. The Hazlewoods drove home with 
us. Judy had gone to a party. The Penns, The Dillons (not Linda) and Winslows came too. I played cards with 
Doug, Joyce, Eric and also with Mr. Hazlewood. Seiska, hearts and 10 tricks. The last ones left  at 2 when Doug 
drove to take Joyce home. I had fun tonight. High -3  °F [-20 °C ]  ja low -16 °F [-26 °C ]. It is now 2.31 and I go to
bed.

Photos 100 Best Songs of 1968
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