
Päiväkirja 1967 osa 5
1.9.-31.10.

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

Syyskuu
1. syyskuuta – Junaliikenne Hyvinkään ja Karkkilan välisellä, 45 kilometrin pituisella yksityisellä kapearaiteisella 
rautatiellä päättyi.

•2. syyskuuta   – Eduskuntaan tuli kaksi uutta kansanedustajaa. Pohjois-Karjalan läänin maaherraksi siirtyneen Esa 
Timosen tilalle tuli lehtori Paula Ruutu ja Oulun läänin maaherraksi siirtyneen Niilo Ryhdän tilalle Pudasjärven 
kunnanjohtaja Veikko Honkanen. Molemmat olivat toimineet aiemminkin kansanedustajina.
•3. syyskuuta   – Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen.
•3. syyskuuta – Nguyễn Văn Thiệu valittiin Etelä-Vietnamin presidentiksi.
•7. syyskuuta   – Kuvanveistäjä Eila Hiltusen luoma Sibelius-monumentti paljastettiin Helsingissä.
•10. syyskuuta   – Gibraltarilla vain 44 äänestäjää 12182:sta kannatti liittoa Espanjan kanssa.
•10. syyskuuta – Paavi Paavali VI nimitti Suomen katolisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi alankomaalaisen lakitieteen 
tohtorin Paul Verschurenin. Verschurenin edeltäjä, niin ikään alankomaalainen Gulielmus Cobben oli johtanut 
Suomen katolista kirkkoa 33 vuoden ajan.
•20. syyskuuta   − Ruotsi, Norja ja Tanska pyysivät Euroopan neuvostoa aloittamaan tutkimukset Kreikan 
sotilashallituksen tekemistä ihmisoikeusloukkauksista.
•25. syyskuuta   – Moskovan televisio väitti Suomen aloittaneen sodan Neuvostoliittoa vastaan 30. marraskuuta 1939.
Suomen ulkoministeriö kumosi väitteen.
•26. syyskuuta   – Boliviassa alkoi oikeudenkäynti ranskalaista lehtimiestä Régis Debrayta vastaan. Häntä syytettiin 
Bolivian hallitusta vastaan taistelleiden sissien tukemisesta.
•26. syyskuuta − Presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Belgiaan.

August
September 1
•The Khmer–Chinese Friendship Association is banned in Cambodia.
•Ilse Koch, known as the "Witch of Buchenwald", commits suicide in the Bavarian prison of Aichach.
•September 3
•Nguyễn Văn Thiệu   is elected President of South Vietnam.
•At 5:00 a.m. local time, all road traffic in Sweden switches from left-hand traffic pattern to right-hand traffic.[16]
[17]
•September 4   – Vietnam War – Operation Swift: The United States Marines launch a search and destroy mission in 
Quảng Nam and Quảng Tín provinces. The ensuing 4-day battle in Que Son Valley kills 114 Americans and 376 
North Vietnamese.
•September 5   – The television series The Prisoner  has its world broadcast premiere on the CTV Television Network 
in Canada.
•September 8 – Chuck Jones' last Tom and Jerry short, "Purr-Chance to Dream" is released.
•September 10   – In a Gibraltar sovereignty referendum, only 44 voters out of 12,182 in the British Crown colony of 
Gibraltar support union with Spain.
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•September 17
•A riot during a football match in Kayseri, Turkey leaves 44 dead, about 600 injured.
•Jim Morrison   and The Doors defy CBS censors on The Ed Sullivan Show, when Morrison sings the word "higher" 
from their #1 hit Light My Fire, despite having been asked not to.
•September 18   – Love Is a Many Splendored Thing debuts on U.S. daytime television and is the first soap opera to 
deal with an interracial relationship. CBS censors find it too controversial and ask for it to be stopped, causing 
show creator Irna Phillips to quit.
•September 27   – The RMS Queen Mary arrives in Southampton at the end of her last transatlantic crossing.
•September 29
•Tangerine Dream   is founded by Edgar Froese in West-Berlin.
•The classic sci-fi TV series Captain Scarlet and the Mysterons broadcasts on ITV.
•September 30   – In the United Kingdom, BBC Radio completely restructures its national programming: the Light 

Programme is split between new national pop station Radio 1 (modelled on the successful pirate station Radio 
London) and Radio 2; the cultural Third Programme is rebranded as Radio 3; and the primarily-talk Home Service 
becomes Radio 4.

1. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.45. Kävin kylvyssä ja sitten söin. Klo 10-11.30 nukuin. Päivällä
autoin vähän Dougia tiskauksessa. Sitten lueskelin alhaalla ja klo on nyt 16.44.
”Setäni” kävi täällä juuri ylhäällä. Klo on nyt 18.40. Päivällä joku ukko koulusta
soitti ja kysyi miten lausuin sukunimeni.
Huh! Klo 20-21.30 ajoimme (isä, äiti ja
minä + Frosty) 2 kanootin kera ja
peräkärryn kanssa 60 mailia Cedar
Fallsista länteen eräälle Beeds-järven
leirintäalueelle, joka paljon mukavampi
kuin se Michiganin paikka. Siellä oli joidenkin
tuttujen (se rekka-autokuski ja rva:nsa) leiri jo
valmiina asuntovaunuineen. Illalla rekka-kuski
teki pop cornia ja asuntovaunussa joimme myös
kahvia. Klo 23.40 kävin nukkumaan.
[Beeds Lake State Park ]
 
September 1 (Friday), 1967
I got up at 8.45. I took a bath, then breakfast. I
slept 10-11.30. During the day I helped Doug a little, he was doing dishes. Then I read downstairs. It is 4.44 p.m. 
now. My uncle visited me upstairs. It is 6.40 now. One man from the school called and asked me how to 
pronounce my last name. Then, 8-9.30 p.m. we drove (dad, mom and me + Frosty) with 2 canoes in a trailor 60 
miles west to Beeds Lake State Park. It was much nicer than the one in Michigan. One family they knew already 
had their camp ready (the truck driver and his wife, The Winslows). In the evening we ate popcorn he had made 
and drank coffee in their trailor. I went to bed at 11.40 in our tent.
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2. päivä (lauantai)
Nousin klo 9-9.10 välillä. Söimme aamiaisen ja klo
10 maissa tulivat Doug ja Sharon. Myöh. tuli myös
Linda [Dillon ] (luokkatoverini) ja hänen äitinsä ja
isänsä sekä yks’ Eric [Penn ] ja äitinsä ja isänsä sekä
väkeä Chicagosta ennemmin tai myöh. Klo 11
maissa meloskelin Dougin kanssa sen pari km:sen
järven ympäri ja eräällä tukilla näimme 4 kilpikonnaa. Päivällä haimme pari-kolme kertaa putouksen ( järven 
”alapäähän” oli tehty 20 m korkea kivinen kynnys, joka muistutti pyramidin reunaa) alapuolelta nuotiopuita. 
Kaadoimme (Eric, Doug ja minä) kuivia puita. Illalla pelasimme mm. ”scoopia”. Silloin oli Dougin sedän lapsia 
siellä (11 lasta) (ei kaikkia), kaksoset ja 2 isointa tyttöä. Klo 22.30 kävimme nukkumaan. Eric tuli meidän telttaan. 
Sharon meni asuntovaunuun. Klo 21-22 kävimme sedän talossa [Genevassa n. 20 km kaakkoon ] hakemassa 
Ericille makuupussin. Siellä sain taulun isommalta tytöltä.

September 2 (Saturday), 1967
I got up 9-9.10. We ate breakfast. Doug and Sharon arrived at 10. Later Linda Dillon (our classmate) with her 
parents and Eric Penn with his parents and also people from Chicago. Around 11 Doug and I paddled aound the 
1 mile long lake. We saw 4 turtles on a log. During the day we fetched firewood below the waterfall (They had 
built a pyramid like stone wall). Eric, Doug and I took down dried trees. In the evening we played ’scoop’ etc. At 
that time some of the uncle’s kids were there, the twins and 2 of the oldest girls. We went to bed at 10.30. Eric 
slept in our tent. From 9-10 p.m. we visited uncle’s house [in Geneva] to get a sleeping bag for Eric. While there I 
got a painting from the oldest girl.

3. päivä (sunnuntai)
Pojat nousivat klo 8, minä n. klo 9.15. Klo 12
molemmin puolin olimme kalassa. Päivällä
kun kävin isän kanssa moottoriveneajelulla (oli
lainannut Cedar Fallsista isoisältä 5,5 hp
Evinruden). Minun täytyi soutaa 2-3 sataa
metriä kun kone lakkoili. Kalassa ollessamme
emme saaneet mitään. Klo 14-16.45 nukuin. Klo 19.00-20.30 olimme putouksen alla kalassa.
Sain 3 kalaa. Yksi niistä illan suurin. Sen jälk. chicagolaiset lauleskelivat ja naapurileiristä tuli
nuori pariskunta kuunteleen lapsensa kanssa. Meitä oli n. 20 henkeä. Klo 21 lähtivät sedän
lapset kotiin. Klo 22.20 menin Dougin kanssa nukkumaan.
[Jochen Rindt ]
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September 3 (Sunday), 1967
The boys got up at 8. I got up at 9.15. At noon we were fishing. During the day dad and I took a motor boat ride 
on the lake. Dad had borrowed a 5.5 hp Evinrude from grandpa. I had to row the boat 200-300 meters. We had 
trouble with the motor. We did not catch any fish when we were fishing. I slept 2-4.45 p.m. In the evening 7-8.30 
we were fishing below the waterfall. I got 3 fish. One of them was the biggest we got. After that the Chicago 
people were singing. From the camp nearby a young couple with their child joined us. In total there were 20 of 
us. At 9  uncle’s children left for home. Doug and I went to bed at 10.30.

4. päivä (maanantai ja työntekijöiden päivä USA:ssa ja vapaapäivä)
Klo 1 mennessä en ollut vielä nukkunut. Ajattelin Nastolan ”koululaisia” ja
kuinka he 1.10 menivät Viliin jos he menevät 8:aan kouluun. Klo 2.30
kävin restroomissa herättäen äidin. Nousin klo 9.15. Söin ja koko aamun
laitoimme leiriä kasaan. Klo 11.30-11.50 olin Dougin kanssa järven
rannalla ja sitten lähdimme. Klo 13.10 olimme kotona. Oli saanut kirjeen
kotoa sekä Des Moinesta metsästyksen vuoksi. Autoin kotona tavaroiden
purkamisessa ja nyt klo on 15.20. Muuten lauantaina kävin Dougin ja
Ericin kanssa leirintäalueen toimistossa lunastamassa minulle
kalastusluvan. Se mk $5 (aika kallis). Isä maksoi sen. Klo on nyt 22.13.
Illalla klo 19.45 lähdin Dougin kanssa Hazlewoodille. Siellä teimme
jäätelöä ja sen kanssa söimme pop cornia. Siellä oli myös II nuorin 4:stä
sisaruksesta, Judith sekä vanhin, jolla oli jo 3
lasta. Hän lähti samaan aikaan kun Doug ja
minä eli klo 21.55. Olen hyvin hermostunut
huomisen koulun alkamisen johdosta.
Tänään oli Daily Recordissa (tai en tiedä
onko se tämän päivän, mutta äsken äiti
näytti sen meille) kuva perheestä (ei
Sharonista). Käyn nukkumaan klo 22.25.
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September 4 (Monday, Labor Day)
At 1 a.m. I had still not slept. I was
thinking about the school kids in
Nastola when they board the buss at
1.10 if the school starts at 8. At 2.30 I
went to the restroom waking up mom. I
got up at 9.15. We had breakfast then
we spent the morning packing up the
camp. Doug and I went to the lake
shoreline 11.30-11.50, then we left. We
were at home at 1.10 p.m. A letter from
home was waiting and also from Des
Moines about hunting. I helped to unpack. It is 3.20 now. By the way, on Saturday Doug, Eric and I went to the 
campground office to get me a fishing licence. It cost $5 (quite expensive) . Dad paid it. It is 10.13 now. In the 
evening at 7.45 Doug and I drove to the Hazlewoods (2121 Oak NE). There we made ice cream and ate it with 
popcorn. The second youngest of the four sisters, Judith was there and also the oldest who already has three 
kids. She left at the same time as Doug and I, at 9.55. I am very nervous about the school that starts tomorrow. 
Today’s Daily Record had the photo of the family (not Sharon). I
go to bed at 10.25.

5. päivä (tiistai, I koulupäivä)
Klo on nyt 16. Nousin klo 7. Klo 7.50 lähdin Dougin kanssa koululle.
Juhlasalissa jouduin nousemaan seisomaan taputtavalle yleisölle. Sitten
meidän luokka (12. luokka) kokoontui luokkaan 222. Siellä meille jaettiin
papereita ja jouduimme myös täyttämään eräitä. Sieltä lähdin
matikanopet. Hohlfeldin opastuksella luokkaan 153, jossa tapahtui
”Functions”:n opetus. Siellä oli myös Mr. Schwandt. Sieltä kiiruhdimme
tak. luokkaan 222, jossa Miss Fink opetti meille Language Arts 11.
Connie oli myös siellä. Connie pyysi tunnin alussa miksi en tulisi
istumaan viereiseen pulpettiin. Menin. Sitten oli American History luokassa 253. Siellä opetti
Mr. Scovel. Siellä oli myös Axel. Sitten oli Study Hall luokassa 248 ja Miss Fink. Sitten klo
11.55-12.40 ruokkis. Söin Dougin ja monen muun kanssa ruokalassa alakerrassa. Kävin myös
kotona, jonne oli tullut kirje Michiganin Jaskalta. Olin valinnut oikeat aineet. Klo 12.40-13.35
oli Comparative Political Systems luokassa 252 ja Mr. Scovel. Siellä oli myös Connie ja Axel
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Roessing [Rössing ]. Sitten Study Hall cafeteriassa
(ruokalassa) ja Mr. Schwandt. Luin siellä Our Living
Government’a. Sitten oli Physical Education
[liikunta ] ja Mr. X [Dr. Happ ]. Siellä oli kaikki
luokkamme pojat eli myös ens. kertaa Doug ja
tietysti Akseli. Kaikissa luetteloissa, joista ilmeni ketä otti osaa kuhunkin
tuntiin oli etunimeni kirjoitettu PECCA. Mr. X on muuten Dr. Happ. Koetin
illalla lueskella läksyjä. Klo 19 maissa oli päivällinen. Klo on nyt 22.30 kun
käyn nukkumaan.

September 5 (Tuesday), 1967
It is 4 p.m. now. I got up at 7. Doug and I walked to school at 7.50. In the
auditorium I had to stand up to a clapping audience. Then our class (12)
met in class 222. There we were given lots of papers and we also had to fill
some. After that Mr. Hohlfeld took us to class 153 where we had Functions.
Mr. Schwandt was also there. From there we walked back to class 222
where Miss Fink taught us Language Arts 11. Connie was also there. At the
beginning Connie asked me to move to a desk close to her. I did. Then
American History in class 253 taught by Mr. Scovel. Axel was there too.
Then Study Hall in in class 248 and Miss Fink. Lunch break 11.55-12.40.
Doug and I ate with others in the cafeteria downstairs. I visited home too. A
letter from Jaakko in Michigan had arrived. I had chosen the right classes (I
had asked his opinion about the classes to take). Comparitive Political
Systems 12.40-1.35 p.m. in class 252 taught by Mr. Scovel. Connie and Axel
Roessing (Rössing) were there too. Then Study Hall in the cafeteria and Mr.
Schwandt. There I was reading Our Living Government. Then Physical
Education and Mr. X. All the boys in our class attended, Doug for the first time (in the same class). In all the 
papers where my name was it was written PECCA. By the way, Mr. X is Dr. Happ. In the evening I tried to do 
homework. Dinner at 7. It is now 10.30 and I go to bed.

6. päivä (keskiviikko)
[Olof Palme ]
Nousin klo 7.05. Klo 7.45 Mr. Hohlfeld tuli tänne kuten olimme eilen sopineet.
Kävelimme 10 min. yliopistolle II kerrokseen huoneeseen (2), jossa oli tietokone.
Siellä oli myös Mr. Schwandt. Siellä ne teki jotain sillä koneella ja klo 8.45 pääs.
pois. Klo 9.00-9.55 oli Language Arts 22:ssa. Sieltä pois tullessa Connie varttui
ulkopuolella. Olin nimittäin jättänyt kirjoittamatta aineen itsestäni ja Connie näki
kun menin ilmoittamaan siitä tunnin jälk. Miss Finkille. Connien kysyessä mitä hän
sanoi, aloin vahingossa sönkätä suomea. Pyysin anteeksi ja selitin ettei se mitään. Sitten oli
American History ja sitten Study Hall cafeteriassa koska n:o 248 oli liian pieni. Söin ja klo 12.05
tulin kotiin. Siellä oli 2 kirjettä. Toisen luulin olevan E-L, koska siinä oli pun. paperikin, mutta se
olikin Laitisen Tuulalta. Toinen oli Iirolta. Klo 12.40-13.35 oli Comparative Political Systems ja sitten
Study Hall cafeteriassa ja siten marssimisen jaloa taitoa opettelemassa jumppasalissa. Pääs. klo
15.35. Klo 16-17 kävin ostoksilla kaupungilla. Hain mm. valokuvat, jotka olin vienyt torstaina ja
sitten kävin College Storessa ja ostin sanakirjan ja opiskelulehtiön. Klo on nyt 18.32 ja minulla olisi
tehtävänä paljon kotitehtäviä. Klo on nyt 22.28. Tänään muuten cafeteriassa minä olin sieltä pois n.
15 min, koska minut kutsuttiin ”Hearing test”iin ja sitten jouduin lukemaan lauseita, joissa oli eri
äänteitä. N. klo 18.45-19.50 olin alhaalla. Siellä oli Connien ”isä” ja (kai) hänen vaimonsa. Dinner-
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pöydässä he juttelivat ja kyselivät aika paljon asioita minulta.
Klo 22.00-22.15 olin kahvilla. Sitten oli rekkakuskin muija
[Mrs. Winslow ] käymässä. He muuten asuvat 2 taloa tästä
itään päin (1 talo siinä välissä [p.o. kolmas talo, punainen ].
Klo on nyt 23.10 kun käyn nukkumaan.



September 6 (Wednesday), 1967
I got up at 7.05. Mr. Hohlfeld came to our house at 7.45 as he had told me yesterday. We walked 10 minutes to 
the University. There in the second floor, room 2 was a computer. Mr. Schwandt was there too. They did some 
work on the computer. We left at 8.45. We had Language Arts 9.00-9.55 in class 222. When I came out, Connie 
was waiting. I had not written an essay about myself and Connie had seen me going to tell that to Miss Fink after
the class. Connie asked me what she had said. By accident I started speaking Finnish to her. I apologized and 
Miss Fink said it was okay. Then American History and Study Hall in the cafeteria because class 248 was too 
small. I ate lunch and visited home at 12.05. Two letters. I thought the other one was from Eeva-Liisa because 
paper was red but it was from Tuula. The other was Iiro’s. Comparative Political Systems 12.40-1.35, then Study 
Hall in cafeteria. After that we practised the noble art of marching in the field house. I left school at 3.35. Then 4-
5 p.m. I walked to the Hill. I got the photos and then bought a dictionary and a pad of paper in College Store. It 
is 6.32 now and I have lots of homework to do. It is 10.28 now. Today I was away from the cafeteria for 15 
minutes. I had a hearing test, then I had to read sentences that had various sounds of the language. I was 
downstairs 6.45-7.50. Connie’s “dad” and his wife (I think) were there. At the dinner table they asked me all kinds 
of questions. Coffee 10-10.15 p.m. The truck driver’s wife was visiting. They live two houses east of us (in fact, 
three houses, a red one). It is 11.10 when I go to bed.

7. päivä (torstai)
[Marcel Proust ]
Klo on nyt 18.36. Nousin klo 7.05. Koulu meni samaan tuttuun tahtiin. Klo 12-12.30 olin
yksin kotona. Klo 15.50 tulin kotiin. Kotona kirj. kirjeen Ann Arboriin ja välillä vastasin
pariin Sharonille tulleeseen puhelinsoittoon. Vein kirjeen 8¢ postimerkillä varustettuna
mail boxiin klo 18 maissa. Hyvin panee. Klo on nyt 22.10 kun käyn nukkumaan.

September 7 (Thursday), 1967
It is 8.36 now. I got up at 7.05. School was as usual. I was alone at home 12-12.30. Back
home from school at 3.50. At home I wrote a letter to Ann Arbor (YFU) and also answered
a couple of phone calls that were to Sharon. At 6 p.m. I took the letter with a 8¢ stamp to
the mail box. Life is good. It is now 10.10 and I go to bed.

8. päivä (perjantai)
[Sibelius-monumentti ]
Nousin klo 7. Klo 7.30 lähdin kotoa koska klo 7.45 meidän piti olla
tietokonehuoneessa The Hill:ssä. Koulu meni iisisti. Axel oli eka
kertaa klo 11.00-11.50 Study Hallissa, koska hän keskeytti
Statisticsin ja otta tilalle 2 periodin Language Arts 11. Klo 15.50
tulin kotiin. Viim. tunnilla pelasimme jalkapalloa tai oik.
temppuilimme pallon kanssa. Klo 16.30 lähdin katsomaan baseball
harj. Doug oli siellä. Klo 18 se loppui. Klo 19.25 lähdin Dougin kanssa sairaalaan. Sieltä noudimme Joycen ja 
tämän tyttöystävän. He ovat siellä töissä. Hazlewoodilla illalla Doug ja Joyce tekivät pizzaa ja pelasimme Life-peliä
(Joyce, Judith, Doug ja minä). Klo 00.10 lähdimme kotiin. Kävin nukkumaan klo 00.30.

September 8 (Friday), 1967
I got up at 7. I left home at 7.30 because we had to be at the computer room on the Hill at 7.45. School was easy.
Axel was at the Study Hall for the first time 11.00-11.50 because he quit Statistics and started Language Arts 11 
instead. At Phys. Ed. we played football (soccer?), actually just practised tricks with the ball. At 4.30 I walked to 
watch baseball practise. Doug was there. It was over at 6. At 7.25 Doug and I drove to the hospital. We picked up
Joyce and her girlfriend. They worked there. At the Hazlewoods Doug and Joyce made pizza and then we played 
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a game called Life (the one in the photo?), Joyce, Judith, Doug and I. We left at
00.10. I went to bed at 00.30.

9. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.20. Klo 6.50 isä, isoisä, Eric ja isänsä [Frank Penn ] sekä minä lähdimme 
Clarksvilleen. Otimme Cedar Fallsissa vielä yhden ’ukon’ kyytiin. Clarksvilleen oli
matkaa 30 ml ja sieltä ajoimme 5 ml eteenpäin joen varrelle. Jätimme Ericin + isänsä
auton sinne ja ajoimme isoisän Chervoletillä 2-3 ml ylävirtaan
päin, jonne jätimme auton. Klo 8-14 kahlasimme sitten virtaa
alas saapashousut tai pitkät saappat jalassa toisen auton luo.
Eric muli täydellisest. Isä sai 3 kalaa ja isoisä yhden, me muut
ei mitään. Olimme kotona klo 15.45. Klo 16.30-17.45 olin
Dougin kanssa ostoksilla. Vain minä törsäsin (vaatteisiin) rahaa
[K-mart ja Arlan’s ]. Klo 19.15 Joyce, Eric, Doug ja minä
lähdimme stadionille Hillille katsomaan Cedar Fallsin Collegen ja jonkun Michiganin välistä jalkapallo-ottelua. The
guests won 7-3. Klo 21.45 olimme kotona. Klo 23.10 tulin ylös katsottuani Miss American valitsemisen (Miss 
Kansas). Klo on nyt 23.21 kun valmistauduun nukkumaZZ

September 9 (Saturday), 1967
I got up at 6.20. At 6.50 dad, grandpa, Eric, his dad and I
left towards Clarksville. On the way we picked up one
man in Cedar Falls. It was about 30 miles to Clarksville.
From there we drove about 5 miles to a river. We left
Eric’s and his dad’s car and then took grandpa’s
Chervolet 2/3 miles upstream. Then 8-2 p.m. we waded
down the river with wading boots on to the other car. Eric
got himself totally wet. Dad got 3 fish, grandpa one, we
others got none. We were home at 3.45. Doug and I were
shopping (K-mart and Arlan’s) 4.30-5.45. I was the one only
who spent money (on clothes). At 7.15 Joyce, Eric, Doug
and I went to the stadium to a football game. UNI against
Michigan. The guests won 7-3. Back home at 9.45. I came upstairs at 11.10 after watching 
Miss America (Miss Kansas). It is 11.21 and I go to bed.

10. päivä (sunnuntai)
Nousin klo, klo on muuten nyt 16.45, 8.45. Klo 9.30 lähdimme porukalla, ei Sharon,
kirkkoon. Klo 9.45-10.30 siellä oli Sunday School ja sitten Doug meni toisaalle, koska hän
meni kuoroon. Kun Hazlewoodit tulivat, liityin heidän seuraansa. Äiti ja isä istuivat
toisaalla. Istuin Joycen vieressä. Klo 10.45-12.00 oli vars. Jumalanpalvelus. Kotona klo
13.30 lähdin Ericin, isänsä (Frank Penn) ja Dougin kanssa Janesvillen lähistölle (7 ml täältä
pohjoiseen) metsälle. Minä sain kiväärin. Saimme etsiä kauan ennenkö löysimme talon,
jossa oli väkeä kotona. Saimme luvan metsästää ja melk. heti Mr. Penn huomasi oravan
puussa. Minulle suotiin kunnia ampua ensin, osuin! mutta Frank tiputti sen koska se
takertui puuhun. Ammuimme myöh. erään hylätyn auton rek.laattaa ym. Siellä sain hyvin n. 10 m:n päästä 
osuman ”IOWA”:n A:han. Klo 16 tulimme kotiin saamatta muuta kuin sen oravan. Klo on nyt 16.52. Klo on nyt 
16.43 11.9. Illalla ennen klo 18 lähdimme Penn:lle pari taloa etelään. Sinne äiti ja isä veivät omia eväitä ja 
syötyämme pelasin Ericin ja Dougin kanssa krikettiä 4 erää. Voitin I:n. Klo 20 tulimme kotiin. Klo 22-00.10 olin 
alhaalla. Siellä oli TV:ssä The Old Man and the Sea.
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September 10 (Sunday), 1967
I got up, by the way, its 4.45 p.m. now, at 8.45. At 9.30 we left for chuch (not Sharon). Sunday School 9.45-10.30. 
Then Doug left because he is in the choir. When the Hazlewoods arrived, I joined them. Mom and dad sat 
elsewhere. I sat by Joyce. Church service was 10.45-12.00. When at home, at 1.30 p.m. we went hunting, Eric and 
Frank Penn, Doug and me. We drove near Janesville (7 miles north from home). It took us some time to find a 
house with people in. We got the permission to hunt. Very soon after that Mr. Penn noticed a squirrel in a tree. 
They gave me the honor to shoot first. I hit it! Frank had to get it down because it was stuck in the tree. Later we 
did target shooting at licence plate of a deserted car. I got a nice hit on the letter A of IOWA. We arrived home at
4 without getting anything else but the rabbit. It is 6.52 now. It is 4.43 on the 11th now. In the evening before 6 
p.m. we walked to the Penns, a couple of houses south of us. Mom and dad took food with us. After dinner we 
played 4 sets of cricket. I won the first one. Back home at 8. I was downstairs 10.00-00.10. We watched the movie
The Old Man and the Sea.

11. päivä (maanantai)
Nousin klo 7. Koulussa oli 8-10.45 testi .
Ensin yhteiskunnallisia asioita 90 kys.
missä oli aina 4 vaihtoehtoa. Sitten mat.
testi. Study Hallin jälkeen tulin kotiin klo
12 ja ilokseni oli postilaatikossa kirje E-
L:lta. Koulussa oli Mr. Scovel sairas ja
sijainen opetti. Sitten Study Hall:n jälk.
uintia. Kotona olin klo 15.45. Klo 16-16.30
kävin postitoimistossa. Ostin mm.
postikortteja ja merkkejä. Klo 18.15 lähti
Sharon viemään minua First Baptist
Church:lle. Siellä oli joku partiojuttu. Isä
oli jo lähtenyt aik. Doug tuli myös pian. Söimme
ja klo 19.10 tulin Dougin kanssa kotiin. Klo
20.55-20.55-21.00 kirj. E-L:lle kirjettä ja jatkoin
sitä klo 22.25. Välillä katsoin I Spy’n. Klo 23.15
kävin nukkumaan.
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September 11 (Monday), 1967
I got up at 7. At school we had tests 8-10.45. First test had 90
questions about the society, all questions had 4 choices. Then
math test. After Study Hall I went home. Happy to get a letter
from Eeva-Liisa. At school Mr. Scovel was sick so we had a
substitute teacher. After Study Hall we had swimming. Back
home at 3.45. I walked to the post office 4-4.30. I bought
postcards and stamps. Then at 6.15 Sharon drove me to First
Baptist Church. They had a scout event there. Dad had left
earlier. Doug arrived soon too. After eating Doug and I came
home at 7.10. In the evening I wrote a letter to Eeva-Liisa.
Also watched I Spy on TV. To bed at 11.15.

12. päivä (tiistai)
Klo on nyt 7.18. I got up at 7.05. Klo 7.45-7.55 vein kirjeeni E-
L:lle mailboxiin. Koulussa oli klo 8.00-9.10 juhlasalissa
tilaisuus, jossa reksi näytteli kuvia Columbiasta, jossa hän oli
viime kesänä. Sitten seuraavana oli testi, mutta heti alussa
huomasin, että se oli tällä kertaa [tarkoitettu muille? ] ja
keskeytin ja menin kirjastoon, jossa oli Axel. Lueskelin kirjoja
kunnes klo 11.45 lähdin ruokalaan. Connie oli
kuullemma ollut ”kotona”. Syötyäni menin kotiin,
jossa odotti kirje kotoa. [Lue syyskuun   ja  
lokakuun   kirjeet tästä   ] Koulussa oli C. P. S. ja
sitten Study Hallin aikana Mr. Schwandt neuvoi
minua vähän aikaa tietokoneasioissa. Sitten oli P. E.
terveysoppitunti kuten aina tiistaisin ja torstaisin.
Klo 15.35 pääs. pois. Kotona klo 18.10-18.40 söin
ja sitten kävin pitkäkseni ja nukahdin ja välillä torkuin. Klo 20.45 nousin. Klo on nyt 21.05. Klo on nyt 23.20. Klo 
21.10-22.30 olin alhaalla. Katsoin elokuvan ”Fun in Acapulco” pääosassa Elvin. Käyn nyt nukkumaan.

September 12 (Tuesday), 1967
It is 7.18 now. I got up at 7.05. I walked to the mailbox 7.45-7.55 and mailed a letter to Eeva-Liisa. At school we 
were in the auditorium. The principal showed us photos from Colombia where he was last summer. Then there 
was a test but I quit it soon (not meant for me?) and went to the library. Axel was there. I read books, left at 
11.45 and went to cafeteria. I heard that Connie was at home. After lunch I walked home. A letter from home. 
Back to school, C. P.  S. and then Study Hall. There Mr. Schwandt gave me advice about the computers. Then P. E. 
lesson in class as every Tuesday and Thursday. Left school at 3.35. We had dinner 6.10-6.40. After that I slept and
dozed. I got up at 8.45. It is 9.05 p.m. now. It is 11.20 p.m. now. I was downstairs 9.10-10.30. We watched a movie
”Fun in Acapulco” starring Elvis. Now I go to bed.

13. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7. Klo on nyt 17.28. Vein kirjeen taas aamulla äidille ja isälle. mailboxiin ja koulussa oli ensin Functions,
sitten kokoontui koko meidän luokka 222:een, jossa juteltiin taas jostain valokuvista ja Homecoming Queen:stä. 
Sitten oli pätkä Miss Fink’ä ja sitten American History ja sitten Study Hall. Ruokkiksella olin kotona ja menin 
kirjastoon klo 12.40, jossa tein P. E. assignmentiäni ja klo 14.30 kävin kotona. Sitten oli urheilua sisällä ( jotain 
pallopeliä). Axel oli pois tunnilta, koska hän luuli, että silloin myös oli testi. Klo 15.05 tapasin Joanin? [JoAnn 
Reimer ], Connien ja Axelin kuten oli sovittu (Tämä Joan oli se tyttö, jonka luona kävimme ens. päivänä täällä 
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ollessani). Ford Mustangiin itsemme pakattuammae ajoimme
Waterloohun Waterloo Daily Courierin toimistoon. Siellä oli myös
muita vaihto-oppilaita sekä Koreasta että myös Japanista sekä
yksi suomal. kansallispukuinen tyttö, joka (minua vähän vitutti
koko tyyppi) alkoi sänkätä suomea ja kysyi mistä päin olin. Selitin
asiani hänelle engl:ksi. Ulkona parin korttelin päässä meistä
otettiin kuvia ja sitten vielä toimistossa käytyämme lähdimme
pois. Ajelimme pitkin kaupunkia ennen kuin JoAnn vei minut
kotiin klo 17.20. Koetin lukea läksyjä. Klo 18.50-19.15 olin
syömässä ja sitten luin ja kirj. kortin Seppälään ja kirjeen Paulalle.
Klo 20 jälk. oli melkein ukonilma. Klo 22.00-22.30 olin alhaalla. Klo
22.30 kävin nukkumaan.

September 13 (Wednesday), 1967
I got up at 7. It is 5.28 p.m. now. In the morning I mailed a letter
to mom and dad. At school we had Functions, then our class had
a meeting in class 222. We talked about photos and
Homecoming Queen. Then Miss Fink for a while. Then American
History and Study Hall. During lunch break I was at home and
then went to the library where I worked on my P. E. assignment. Visited home at 2.30. Then we had sports inside 
(some kind of ball game). Axel was not there. At 3.05 I met JoAnn, Connie and Axel (we visited JoAnn’s the first 
day I was here). We packed ourselves into a Ford Mustang and drove to Waterloo Daily Courier office in 
Waterloo. There were other exchange students too, Korea, Japan etc. Also a Finnish girl dressed in national 
costume (I did not like her). She started speaking Finnish to me asking where I came from. I answered her in 
English. A couple of blocks from the ofiice they took photos of us. Then back to the office, After that JoAnn 
drove me home at 5.20. I tried to do homework. Dinner 6.50-7.15. Then I studied and wrote a postcard to 
Seppälä (my aunt) and a letter to Paula. We almost had a thunderstorm. I was downstairs 10.00-10.30. To bed at 
10.30.
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14. päivä (torstai)
Klo on nyt 22.40. Nousin klo 7.05. Klo 7.35 lähdin
Computer huoneeseen The Hill:lle. Sitten oli klo
9.00-9.55 koululla Language Arts jne. Klo 12 jälk.
olin vapaa testien vuoksi. Kotona äänitin iltapäivällä
kunnes klo 15.30 lähdin koululle, koska olin
luvannut liittyä koulun juoksuporukkaan. Siellä oli 6
muuta kaveria. Juoksimme ruohokenttää (n. ½ km)
ympäri 4 kertaa välillä leväten. Ei mitenkään
hirveätä. Olin kotona klo 17. Klo 19.20 lähdin
koululle. Klo 19.55 tuli Mr. Schwandt ja Chess Club kokoontui. John Heath oli myös siellä. Klo 21.30 lopetimme. 
Tulin kotiin 21.50 pelattuani ristiä ja ruksia [jätkän shakkia ]. Satoi juostessani kotiin. Join vielä kahvia ja klo on nyt
22.45. Taidanpa lukea tätä päiväkirjaa. Minulla on muuten sellainen tunne, että E-L rakastaa minua. Toivon 
hartaasti, että se olisi tosi. Klo on nyt 23.38 kun käyn nukkumaan. 

September 14 (Thursday), 1967.
It is 10.40 p..m. I got up at 7.05. I left home at 7.35 and walked to the computer
room on The Hill. Then Language Arts 9.00-9.55. No school for me after noon.
Others had tests. I recorded (probably music from radio on my Hitachi TRQ-520
tape recorder, photo) in the afternoon. At 3.30 I walked to the track field because
I had promised to join the track running team. There were 6 other boys. We ran 4
laps on the grass (appr. ¼ mile each). Not too bad. I came home at 5. Back to
school at 7.20. Chess Club taught by Mr. Schwandt started at 7.55. John Heath was
there too. We stopped at 9.30. Then we played lumberman’s chess (photo) till 9.50.
I ran home in the rain. We had coffee at home. It is 10.45 now. I start reading my
journal. I hav e a feeling Eeva-Liisa loves me. I sure hope it is true. It is now 11.38
and I go to bed. 



15. päivä (perjantai)
Klo on nyt 18.05. Nousin klo 7.05. Koulussa oli ensin funktioita ja sitten
Miss Finkin sijasta opetti joku nuori pojan retale, jolla oli hyvät eleet. Hän
[opettaja-harjoittelija ] on muuten istunut aina ennenkin tunneillamme.
Sitten Am. History, Study Hall, ruokkis. Olin saanut kirjeen Raililta, en ollut
oikeastaan ilahtunut siitä. Sitten koululla oli joku jalkapallojoukkueen
esittely ja sieltä tuli kova möly. Sitten Study Hallin jälkeen pelasin
urheilutunnilla tennistä. Sitten kokoontui taas juoksupumppu. Olimme nyt
radalla. Ensin verryteltyämme juoksimme ½ mailia. Olin meistä 6:sta
kolmas. Aika 2.35. Siten levättyämme ¼ mailia. Juoksin neljänenä maaliin
90 sek:ssa [tuskin täysiä tuolla ajalla ]. Klo 17 olin kotona. Vähän ennen klo
18 söimme. Isoisä oli meillä. Isä ei ollut kotona. Klo on nyt 23.07. Klo 19.10
äidin ja hran ja rvan (Lindan vanhemmat) [Dillon ] kanssa stadionille. Siellä
oli jalkapallo-ottelu, jossa pelasivat myös Doug Schuler ja Axel Rössing
(kuten hänen nimensä saksaksi kuuluu). Axel pelasi (potkaisi) aika hyvin.
Steve Moon oli meidän voitokkaan joukkueen ”johtotähti”. Klo 21.45 tulin
kotiin. Koululla oli tanssit (á  50¢), 50¢ oli myös pääsylipun hinta otteluun.
Minua ei huvittanut yhtään mennä sinne koska en osaa tanssia. Illalla pelasin korttia äidin, isän, Lindan äidin sekä 
rekkakuskin muijan [Mrs. Winslow  ] kanssa. Klo on nyt 23.13 haikeissa tunnelmissa. Huomenna aloitan uuden 
vihkon. Klo on nyt 1.43 lauantaina. Klo 23.30 menin alas. Doug, Joyce ja Joycen kaveri Barbara olivat tulleet, 
söimme pizzaa ja pelasimme korttia klo 1.35 saakka. Klo on nyt 1.50 kun käyn nukkumaan.
Hyvää jatkoa

September 15 (Friday), 1967
It is 6.0.5 p.m. now. I got up at 7.05. We had Functions first at school. Then instead of Miss Fink a young guy 
taught us. He had funny gestures. He had been sitting with us before. Then American History,
Study Hall and lunch break. I got a letter from Raili. Not terribly excited about it (I dated her for
a while in the summer of 1966). Then at school there was a noisy presentation of the football
team. After Study Hall I played tennis in P. E.  Then track practise. Warm-up first, then ½ mile
run. I was third of the six of us. My time 2.35. We rested for a while then ran ¼ mile. I finished
fourth. My time 90 seconds (not good). I came home at 5 p.m. We had dinner
at 6. Grandpa ate with us. Dad was not at home. It is 11.07 p.m. now. At 7.10
mom, Mr. And Mrs. Dillon and I walked to the stadium. Our school had a
football game. Doug and Axel were in the team. Axel kicked pretty good. Steve
Moon was the star in our winning team. I came home at 9.45 There was a
dance at school (50¢), 50¢ was also the ticket for the game. I had no desire to
go to the dance because I cannot dance. In the evening I played cards with
mom, dad, Mrs. Dillon and Mrs. Winslow.  It is 11.13 p.m. now. I feel a little bit
melancholy now. Tomorrow I have to start a new journal. It is 1.43 a.m. on
Saturday now. I went downstairs at 11.30 p.m. Doug, Joyce and Joyce’s friend
Barb (Ripka) had arrived. We ate pizza and played cards till 1.35 a.m. Ii is 1.50
now and I go to bed.
Good luck!
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16. päivä (lauantai)
Tänään nousin jo klo 6.30. Klo on nyt 17.06. Klo 7.21 kun olimme
lähteneet, meiltä puhkesi kumi tiellä. Renkaan vaihto kesti 12 min.
Lähdimme taas kalaan samalle joelle kun viime lauantaina. Klo 8
maissa ( jälk.) olimme perillä. Isoisä ja hänen kaverinsa oli jo siellä.
Minä ajoin Dougin kanssa autolla yläjuoksulle. Meillä ei ollut
kumihousuja ja niinpä ongimme rannalta noin pari tuntia. Rannalla
näin hämähäkin, joka oli 4-5 cm pitkä. Sen jälk. ammuimme
piekkarilla noin sata laukausta peltipurkkeihin ym. Sitten klo 14.30-
15.30 nukuin auton takapenkillä. Klo 16 isä, Doug ja minä lähdimme
kotiin. Klo on nyt 17.30. Eric tuli juuri tänne. Kirjoitin kirjeen
Termosen Karille ja klo 21 maissa olin äidin kanssa kahdestaan
alhaalla syömässä. Isä oli töissä, Doug Hazlewoodilla ja Sharon? Klo
22 jälk. kävin kylvyssä. Klo on nyt 23.06 kun käyn nukkumaan. Tai
käyn kohta, Tom Jones laulaa ”I’ll never fall in love again”. Tunnen
itseni surulliseksi ja samalla onnelliseksi.

September 16 (Saturday), 1967.
Today I got up at 6.30. It is 7.06 p.m. now. When we left home we had a flat tire at 7.21. It took 12 minutes to 
change it. We drove to the same river than last Saturday. We were there a little bit after 8. Grandpa and his friend
were already there. Doug and I drove upstream. Since we did not have waders we fished from the shoreline for a 
couple of hours. I saw a huge spider. It was two inches long. After that we did rifle shooting, about 100 shots 
aiming at cans etc. Then I slept in the backseat of the car 2.30-3.30. At 4 dad, Doug and I left. It is 5.30 p.m. now. 
Eric arrived a minute ago. I wrote a letter to my cousin Kari Termonen. At 9 p.m. mom and I had dinner. Doug 
was at the Hazlewoods and Sharon? After 10 p.m. I took a bath. It is now 11.06 and I go to ded. Or soon will. 
Tom Jones is singing ”I’  ll   never fall in love again  ”. I feel sad and happy at the same time.

17. päivä (sunnuntai)
Tänään nousin klo 8, koska Connie ja hänen miehensä
[p.o. vanhempansa ], jotka olivat täällä kerran, olivat
tulleet hakemaan (kuten sovittu) kirkkoon. Olin silloin
erehtynyt luulemaan heitä saksal. Connien
”vanhemmiksi”. Menimme evankelis-luterilaiseen
kirkkoon, jossa olimme klo 8.25. Tunnin päästä oli
jumalanpalvelus ohi. Heillä on tosiaan upea kirkko. Sitten
menimme syömään erääseen ravintolaan. Sitten menin
heidän kanssaan heille. Heillä on upee Oldsmobile, jossa
on stereoradio ja talo oli myös upee. Luin päivän lehdet
ja klo 12 olin kotona. Hra toi minut. Klo 12.15 muut
tulivat kirkosta. Koetin lukea läksyjä ja klo 14.30-15.50
katsoin TV:tä. Klo 16 lähdin Dougin kanssa Pennille.
Lähdimme sitten Ericin kanssa biljardisaliin. Pelasimme
biljardia 3 erää ja klo 17 jälkeen tulimme meille. Ericin
vanhemmat olivat jo täällä. Katsoimme TV:tä, söimme ja
klo 20-21 katsoimme Dougin Saksasta ottamia
kuultokuvia [dioja ], mutta sitten projektori simahti. Klo
22.30 oli 3 min sitten tulin ylös käydäkseni nukkumaan.
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September 17 (Sunday), 1967
Today I got up at 8 because Connie and her ”parents” picked me up. We drove to the Evangelical Lutheran 
Church. We were there at 8.25. The service was over in an hour. They have a nice church. Then we drove to a 
restaurant to have breakfast. After that we drove to their home. Their Oldsmobile is nice, stereo radio etc. And 
the house too. I read the daily papers. Connie’s dad drove me home at noon. The others came from church at 
12.15. Then I tried to do homework. I watched TV 2.30-3.50. At 4 Doug and I walked to the Penns. There Doug , 
Eric and I played 3 rounds of billiards. Back home at 5. Eric’s parents were there too. We watched TV, ate and 8-9 
Doug showed his slides from Germany till the projector stopped working. I came upstairs 3 minutes ago at 10.30
and go to bed.

18. päivä (maanantai)
Tänään nousin klo 7. Klo on nyt 20.13. Koulunssa oli Functions, Lang. Arts ja Amer.
Historyssa sijainen, Scovel on poissa 3-4 päivää Cedar Fallsista. Study Hallin jälk. ruokkis.
Lainasin Lunch cardiani Frank Kirbylle (hän lainaa omansa minulle huomenna). Klo on nyt
21.40, 10 min sitten tulin alhaalta, niin, ruokkiksella sain H P:ltä kirjeen. Iltapäivätuntien jälk.
(uimme voikkatunnilla) juoksimme. (meitä oli 7). Klo 17.10 olin kotona. Klo 18.00-18.45
loikoilin sängyssä. Sitten olin alhaalla klo 20 saakka katsellen TV:tä. Eric tuli klo 19.30
maissa. Klo 20.05-21.30 olin taas alhaalla pelaamassa korttia Ericin ja Dougin kanssa. Eric
lähtee huomenna Mankaton yliopistoon ja emme ehkä näe häntä ennen marraskuun
loppua. Tänään muuten juoksimme 3 x 400 m ¾ vauhdilla leväten välillä 3 min sekä 3 x 100
m leväten noin minuutin. Olimme ?? toisella puolella länteen baseball-kentällä. Klo on nyt
22.40. Käyn nukkumaan 5 min kuluttua.

September 18 (Monday), 1967.
Today I got up at 7. It is 8.13 p.m. now. At school we had Functions first, then Language
Arts , in American History we had a subtitute teacher. Mr. Scovel is out of town for 3-4
days. Study Hall and then lunch break. Frank Kirby borrowed my lunch card (I borrow his
tomorrow). It is 9.40 p.m. now. I came up 10 minutes ago. By the way, during lunch break I got a letter from 
Hanky Panky (Hannu Halonen). After the afternoon classes we swam in P. E.  Then we ran (7 of us). I came home 
at 5.10. I layed in bed 6-6.45. Then I was downstairs watching TV till 8 p.m. Eric came here at 7.30. Eric, Doug and
I played cards 8.05-9.30. Eric leaves tomorrow. He goes to study at Mankato State College. We may not see him 
till late November. By the way. Today we ran 3 x 440 yards at ¾ pace with 3 minute intervals. The 3 x 110 yatds 
with 1 minute intervals. It is now 10.40 and I go to bed in 5 minutes.

19. päivä (tiistai)
[Martti Talvela ]
Nousin tänään klo 6.30, koska Mr. Schwandt sanoi, että hän on Collegessa jo klo 7.05 ja
ajattelin olla siellä aik., mutta jouduin varttumaan aamiaisen vuoksi ja klo 7.35 lähdin äidin ja
isän kyydissä sinne. Olin siellä normaaliin aikaan klo 7.45. Siellä oli joku Miss X
kuunteluoppilaana ja hänen kanssaan opiskelin Do statementiä Mr. Schwandtin opastuksella.
Koulussa oli I Study Hall:n aikana Student Council, siellä meitä oli noin 20 & Mr. Riechmann.
Doug on presidentti. Siellä saimme myytäväkseme 5 lippua Homecoming’a varten. Se kesti
noin ½ tuntia. Sitä ennen muuten yks’ tyttö luokaltani (Diane Wheaton) kysyi minulta
suostuisinko käveleen Connien kanssa, joka tulee olemaan queen. Homecoming-
tilaisuudessa. Suostuin tietysti, sillä Connie on tosi hyvännäköinen. Comparative P. S. tunnilla
olin kirjastossa muiden kanssa. P. E. tunnin jälkeen oli juoksua baseball-kentällä. Sitä ennen valmentajamme kyseli
meidän mielipidettä osallistuisimmeko lauantaina mailin juoksuun. Siinä meni ½ t. Juoksimme (meitä oli noin 5) 3
x 400 m ¾ vauhtia sekä 5 x 100 m täysiä välillä leväten minuutin. Olin kotona klo 17.40. Klo 18.45 lähdin 
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syömään. Ruokapöydässä vierähti tunti istuen, syödessä ja rupatellessa. Klo 20-20.30 olin isän kanssa ostoksilla. 
Ostin vyön $1.50. Klo on nyt 20.48. Klo on nyt 21.59 kun käyn nukkumaan.

September 19 (Tuesday), 1967
Today I got up 6.30 because Mr. Schwandt had told that he’ll be at the college 7.05. I had to have breakfast first 
so it was not until 7.35 that mom and dad took me there. I was in the class at 7.45. Miss X was there listening 
and with her I studied Do statement (whatever that was) with the help of Mr. Schwandt. During the first Study 
Hall we had a Student Council Meeting, there were about 20 of us and Mr. Riechmann. We were each given five 
tickets to sell for the Homecoming. It lasted about half an hour. Diane Wheaton asked me if I would accompany 
Connie at Homecoming because she will be an honorary queen. I said yes, Connie is good looking. During 
Comparative P. S. I was in the library with others. After P. E. We ran on the baseball field. Before that our coach 
asked us if we would like to attend a mile run race on Saturday. That
took us about ½ hour. We ran (5 of us) 3 x 440 yards at ¾ pace and
then 5 x 110 yards at full speed with one minute intervals. I came
home at 5.40. I went dowstairs at 8.45. Dinner took an hour because
we were talking a lot. Dad and I went shopping 8-8.30. I bought a belt,
$1.50. It is 8.48 now. Now it is 9.59 and I go to bed.

20. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 19.46. Nousin klo 7. Koulussa meni entiseen tahtiin.
Luulenpa, että alan pitää Conniesta. Tietysti rakastan E-L:aa, mutta
eräänlainen korvike ei olisi pahitteeksi [Pekka! ]. Klo 11.00-11.30 olin
Speech Class’ssä. Klo 14.45-15.25 oli jalkapalloa (soccer)
urheilukentällä). Sitten meitä oli vain 3 (Bill kyllä juoksi yksinään), jotka
harjoittelivat baseball-kentällä. Teimme saman ohjelman kuin eilen. Klo 17.05 olin kotona. Klo 17.30-18.30 
loikoilin. Sitten klo 18.30-19.30 olin syömässä. Sen aikana tuli 21-v. tyttö meille poikaystävänsä kanssa. Tyttö oli 
meillä kerran aik. Klo 19.30 tulin ylös, klo on nyt.19.55. Tänään sain ilmaiseksi Athletic Ticketin (oikeuttaa minut 
pääsemään ilmaiseksi jalkapallo- ym. otteluihin täällä). Doug, joka hankki sen minulle, sanoi, että Lunch Ticketkin 
on ehkä ilm. minulle (mk $7). Tein läksyjä ja klo on nyt 22.18 kun käyn nukkumaan. Boomsit [? } ovat juuri kylässä.

September 20 (Wednesday), 1967
It is now 7.46 p.m. I got up at 7. School was as usual. I think I am starting to like Connie. Of course I love Eeva-
Liisa but she could be some kind of substitute [Bad boy. Pekka!!]. Speech class was 11-00-11.30. We played 
soccer 2.45-3.25. There were only 3 of us in running practise (+Bill, ran alone) on the baseball field. We did the 
same program as yesterday. I came home at 5.05. I layed in bed 5.30-6.30. Dinner was 6.30-7.30. During dinner a 
21-year old girl (who?) visited with her boyfriend. I had seen her once before. I came
upstairs at 7.30. It is 7.55 now. Today Doug gave me an Athletic Ticket which allows
me to go the football games etc. without charge. Doug said that perhaps the $7 lunch
ticket is free too. I did my homework and go to bed at 10.18. The Brooms (?) are
visiting us now.

21. päivä (torstai)
Nousin, klo on nyt 18.24, klo 7. Koulussa meni entiseen tahtiin. Mr. Scovel oli vaan
palannut. C. P. S.:n jälkeen kysyin Hale Andersonilta [kuva alla ]tekisikö tämä minulle
palveluksen eli luovuttaisi mankkansa siirtotöiden palvelukseen. P. E.:n jälk. juoksin vain
yhden pojan kanssa 2 x ½ mailia. ”Voitin” molemmat kehnoilla tuloksilla 2.45 ja 3.00.
Olin kotona klo 16.40. Pian tuli eräs rva meille 5-v. adoptoidun bangkokilais-tytön
kanssa meille. Klo 17.05 isä vei minut Andersonille. Siellä äänitin hänen 4-raita



mankallaan nousun ja laskun [lentomatkani ] sekä Jarskan ja Sepen jutut. Klo 17.40 olin jo kotona. Halen äiti oli 
hänen lisäkseen kotona. Klo 18.30-18.55 söin ja sitten lähdin Dougin kanssa Drama Clubiin. Sinne tuli myös 
Connie ja Axel. Klo 19.45-22.00 olin Chess Clubissa. Minä olin siellä väliaikaisena sihteerinä. Klo on nyt 22.23. Klo 
on nyt 22.25 kun käyn nukkumaan.

Hale Anderson
September 21 (Thursday), 1967
I got up, it is 8.24 p.m. now, at 7. School was as usual. Mr. Scovel had come back to C. P. S. After
the class I asked Hale Anderson if he could do me a favor with his tape recorder. After P. E. I only
ran 2 x ½ mile with one guy. I ”won” both with poor times 2.45 and 3.00. I came home at 4.40.
Soon a lady arrived with a 5-year old adopted (from Bangcock) girl. Dad took me to the
Andersons at 5.05 There I recorded with Hale’s four-track tape recorder the
take-off and the landing of my flight and also the voices of Jarska (Jari
Halonen) and Sepe (Seppo Oksanen). Back home at 5.40. Hale and his
mom were at their home. Dinner was 6.30-6.55. After that Doug and I went
to Drama Club (I did not take part). Connie and Axel  (see  photos) were
there too. I was at the Chess Club 7.45-8.00. I was a temporary secretary. It
is 10.23 now and I go to bed at 10.25.

22. päivä (perjantai)
Klo on nyt 16.11. Nousin klo 7.05. Koulussa meni hyvin. Lang. Artsin jälkeen
kysyin Connielta olisiko tämä varattu Homecomingiin. Oli. Am. Historyssä
oli pistokkaat. En tiennyt mitään ja sen jälk. mua alko
vituttaa. Sen jälk. mä, kun Connie ilm. olevansa varattu,
ajattelin koko iltapäivän yhtä Debbie Holmes’ta, joka oli
Functions-luokassa. Hän tuo mieleen E-L:n. Hiukset ovat
aivan samanlaiset kampausta myöten [kuva alla: Debbie,
class of 1969  ], mutta koska en ole aik. jutellut
henkilökohtaisesti hänen kanssaan on aika hyvin jos
minua pyytää heti kaveljeeriksi. Saas nähdä, minusta
tuntuu, että hän on jo varattu. Klo 14.00-14.35  olin taas
Speech Class’ssa Mrs. Baumanin kanssa. P. E.:ssä oli
ulkona pelleilemässä jalkapallon (amer.) kanssa. Sain
kuulla Mr. Andersonilta [kuva ], että mailin juoksu
lauantaina oli peruttu ja myös tämän päivän harj. Klo
15.50 tulin kotiin. Klo 16.50-17.20 kävin College
Store’ssa, jossa muutin yhden $10  šhekeistäni rahaksi.
Klo on nyt 00.02 24.9. Klo 18.30
perjantaina lähdin äidin, isän ja erään
rva:n (kortteli meiltä etelään) sekä John
Sears nimisen pojan kanssa Grundy
Centeriin täältä 30 ml lounaaseen. Siellä
Little Panthers (mukana Doug, Axel
ym.) voitti paikallisen yhdistelmän 13-
12. Klo 22.15 olimme kotona. Klo 22.45
kun Doug tuli kotiin lähdin äidin ja isän
sekä Dougin kanssa syömään yhteen
Snack [? ] Bariin. Klo 23.30 kotona kävin
nukkumaan.
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September 22 (Friday), 1967.
It is 4.11 p.m. now. I got up at 7.05. Good at school. After Lang. Arts I asked Connie if she already had a date for 
the Homecomimg. She did. Random test in American History. I knew nothing. I was pissed off. All afternoon I 
was (since Connie was taken) thinking about Debbie Holmes (class of 1969, photo
above). She is taking Functions class too. She reminds me of Eeva-Liisa. Her hair is just
like hers but since I have never spoken to her I don’t think I have a chance. Speech
Class 2-2.35 with Mrs. Bauman. In P. E. we had football (I was playing with the ball). Mr.
Anderson told me that the mile race on Saturday was cancelled, also the practise
today. I came home at 3.50. I went to the College Store 4.50-5.20 where I cashed one
of my $10 traveller checks. It is now 00.02 a.m. on the 24th. At 6.30 on Friday mom,
dad and a lady a block south of us and a guy called John Sears drove to Grundy 
Center 30 miles south-east of us. There the Little Panthers beat the local team 13-12.
Back home at 10.15. At 10.45 when Doug came home, mom, dad, Doug and I drove to
Snack (?) bar. To bed at 11.30.

23. päivä (lauantai)
Nousin vasta klo 9.30. Klo 9.45-12.00 olin
leikkaamassa taas ruohoa siellä missä olimme
olleet kerran aikaisemminkin. Sain $1. Siellä
omistaja (vanha mies) tarjosi kahvia ja maitoa.
Kotona kirj. kirjeen sekä valmistin ääninauhan
Iirolle [kuvassa alla Iiron kanssa lähellä
Barcelonaa kesällä 1969 ], johon tuli myös
Dougin terveiset. Klo 15.40 lähdin Dougin
kanssa Joycelle. Matkalla vein kirjeen Jarskalle,
mutta ääninauha saa odottaa maanantaihin.
Hazlewoodilla teimme evästä ja klo 16.30 pääs.
lähtemään Barbaralle. Sitten menimme
Waterloon karja- ym. näyttelyyn. Klo  18.15-
18.45 olimme pois näyttelyalueelta. Olimme
syömässä eväät. Klo 19-22 olimme suuressa
hallissa, missä esiintyi sirkustaiteilijoita sekä oli
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hevosnäyttely. Kotona pelasin tyttöjen sekä Dougin kanssa Sleepy Jackiä tai mikä se nyt oli. Klo 23.55 Doug lähti 
viemään tyttöjä kotiin. Klo on nyt 00.11, taidanpa käysä nukkumaan. 

September 23 (Saturday), 1967
I did not get up until 9.30. At 9.45-12.00 I was mowing the lawn we had
mowed before. I got $1. The owner (an old man) offered coffee and
milk. At home I wrote a letter and recorded voice mail (on tape) to Iiro
(photo: Iiro Mahkonen and me on Barcelona Beach, summer 1969).
Doug sent his greetings on the tape too. At 3.40 Doug and I drove to
Joyce’s. On the way there I mailed a letter to Jarska but the voice mail
has to wait till Monday. At the Hazlewoods we packed picnic lunch and
drove to Barb’s. Then we drove to Waterloo Cattle Congress Fair. At
6.15-6.45 we were outside of the fairgrounds and ate our packed food,
7-10 we were in a big hall, they had circus performers there, horses etc.
At home the girls, Doug and I played Sleepy Jack. At 11.55 Doug left to
take the girls home. It is 00.11 a.m. I think I go to bed.

24. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.45. Klo on nyt 21.03. Muuten
eilen sinne näyttelyyn liput mk $1. Klo 9.45-
12.00 olimme kirkossa. Kotona yritin lukea
läksyjä. Klo 17.30-20.45 olin Doug’n kanssa
Niederhauser’lla. Susan [kuva ]oli pyytänyt
meitä käymään siellä matkamuistoja ja kuvia
näyttämässä. Siellä oli myös Susanin
poikakaveri, joka oli siellä myös silloin kun ens.
täällä olon päivänä kävimme N:lla. Sekä Bob
Niederhauser. Huom 28.9. klo 21.42. Klo on nyt
21.07. Klo on nyt 17.19. 25.9. Siellä
Niederhauserilla Susanilla on myös fiksu veli
nimeltä Bob. Klo 22.00-23.05 olin alhaalla ja
sitten kävin nukkumaan.

September 24 (Sunday), 1967
I got up at 8.45. It is now 9.03 p.m. By the way, the tickets to the fair yesterday cost $1. 
At 9.45-12.00 we were in church. At home I tried to do homework. Doug and I were at
the Niederhausers 5.30-8.45. Susan [photo] had asked us to visit. She showed us
souvenir photos. Her boyfriend was there too. He was there too when we visited the
house the first day I was here. Also Bob Niederhauser.  It is 9.07 now. Susan has a
smart brother, Bob. I was downstairs 10-11.05, then to bed. 

25. päivä (maanantai)
[Heikki Savolainen ]
Nousin klo 7.05. Eilen muuten N:lta tullessani kerroin Dougille hermostuisuudestani Homecomig’sta. Doug sanoi, 
että jos haluan tulla tanssiaisiin minun on paras pyytää joku tyttö esim. Connie. Kerroin jo pyytäneeni Connieta 
turhaan. Koulussa Functions class’n jälk. menin Debbie Holmesin luo ja kysyin oliko hän varattu Homecoming’iin. 
Hän sanoi, että häntä oli jo pyydetty, sanoin: ”Thanks anyway.” Tunsin sen jälk. itseni vapautuneeksi ja Lang. Arts 
meni hyvin, myös Am. Hist. Study Hall cafeteriassa normaaliin tapaan ja ruokkiksella syötyäni, kotona kirj. kirjeen 
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Aslakille. Klo 12.15-12.30 kävin postitoimistossa lähettämässä
nauhan Iirolle (mk 70¢). Tulin pois yhden luokkatoverini
autolla. Myöhästyin Comp. Political Systemsistä ja sitten Study
Hall’n jälk. cafeterissa uimme P. E. tunnilla. Sitten juoksin 
“pätkän” kanssa baseball-kentällä. Klo 17.05 tulin kotiin.
Muuten viim. Study Hall’ini jälk. tavatessani Dougin hänen
lockerinsa luona, hän kysyi olinko pyytänyt ketään
Homecomingiin. Sanoin joo, mutta ne oli jo varattuja. Sitten
Doug sanoi, että Debbie Holmes oli sanonut hänelle, että olin
pyytänyt häntä ja selittänyt miksi hänen oli kieltäydyttävä.
Sharon muuten polttaa mikäli se kiinnostaa. Klo on nyt 17.42.
Minua vähän keljuttaa kun olen niin hidas lämpiämään.
Miksen kysynyt aikaisemmin. Mistäs sitä nyt enää kauniita
tyttöjä saa, Klo 20.45-21.00 kun vein kirjeen Aslakille
mailboxiin minulla oli haikea tunnelma. Sen jälk. Doug neuvoi
minua korkolaskuissa. Klo on nyt 21.52. Klo on nyt 22.35 kun
käyn nukkumaan.

September 25 (Monday), 1967
 I got up at 7.05. By the way, yesterday on the way from the
Niederhausers I told Doug about my nervousness about Homecoming. Doug said that if I want to come to the 
dance I should ask somebody, Connie or some other. I told him I already asked Connie. At school, after the 
Functions Class I asked Debbie Holmes but she said that she had been asked already. I said. ”Thanks anyway.” I 
felt relieved, after that Lang. Arts and Amer. History was good. Study Hall in the cafeteria as usual. During lunch 
break I wrote a letter to Aslak (Jouko Nyberg). At 12.15-12.30 I was at the post office and sent the tape to Iiro 
(70¢). Back in the car of one of my classmates. I was late for C. P. S. After Study Hall we swam in P. E. After that I 
ran with ”shorty” on the baseball field. Home at 5.05. By the way, after the last Study Hall Doug asked me at the 
lockers if I had asked anybody to Homecoming. I said yes but they were taken. Then Doug said that Debbie 
Holmes had talked to him and told why she had to refuse. Sharon smokes, if that is of your interest. It is 5.42 
now. Makes me a little bit mad that I am so slow to warm up. Why did I not ask earlier. Where can I find pretty 
girls now. When I walked to the mailbox 8.45-9.00 I was feeling blue. After that Doug helped me to do interest in
math. It is 9.52 now and 10.35 when I go to bed.

26. päivä (tiistai)
Klo on nyt 7.42. Nousin klo 7.05. Klo on nyt 17.53.
Koulussa F. Luokassa sain taas kerran todeta koulun
varakkuuden. Luokassa oli toistakymmentä
sähkölaskukonetta. Lang. Arts meni hyvin ja myös Am.
History. Study Hall’n jälk. söin taas ja kotona ei ollut
kirjettä, nyt alan odottaa E-L:lta kirjettä. Ruokkiksella
Doug suositteli kotona Homecoming-kavaljeerikseni
Debbie Johnssonia tai
Barbaraa. C. P. S.
tunnilla OMAHA tai
AMIE eli kommarien
puolue  luokalta jutteli.
Study Hall’n jälk. P. E. Sain assignmentistäni C:n. Sen



jälk. harj. YKSIN juoksin. Juoksin valtatietä länteen ja sitten baseball-kentällä 2 x ympäri ja 3 sprinttiä. Kotona olin 
klo 17.15. Klo 18.15-18.45 söin ja tein sitten läksyjä ja klo 21.15-22.30 olin alhaalla. Klo 22.35 kävin nukkumaan.

September 26 (Tuesday), 1967
It is 7.42 now. I got up at 7.05. It is 5.53 p.m. now. During Functions I noticed again how rich this school is. We 
had more than 10 electric calculators. Language Arts and American History were good.  Lunch after Study Hall. 
No letters. I am starting to expect a letter from Eeva-Liisa. During lunch break Doug recommended Debbie 
Johnsson or Barb to Homecoming. During C. P. S. there was OMAHA and AMIE (I wonder what they were, last 
one were communists?). P. E. After Study Hall. Then I ran alone, first on the highway west of town. Then two laps 
on the baseball field and then 3 sprints. I was home at 5.15. Dinner was 6.15-6.45. Then I did my homework. I 
was downstairs 9.15-10.30. I 
went to bed at 10.35.

27. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 17.25. Nousin klo
7.15. Koulussa oli klo 8.00-8.25
Student Council ja sitten menin
F. Luokkaan. Sen jälk. oli Lang.
Arts sekä sen jälk. Am. History
ja sitten klo 11.00-11.40 Speech
Class. Klo 11.50 kun Study Hall
loppui ja hain lockerista lunch
cardini tuli Debbie Holmes
vastaani käytävässä. Katseemme
kohtasivat. Oh boy, she’s a nice
girl but she’ll never beat Eeva-Liisa [kaikenlaista sitä tuli kirjoitettua ]. Kotona odotti kirje Iäksen Ripalta. Koulussa 
oli fascistien vuoro eli GOP-puolue Steve Moonin johdolla. Sen jälk. Study Hall’n aikana olin kirjastossa ja P .E.:ssä
pelasimme jalkkista, sitten juoksin yksin radalla 2 x 800 m á 2.40 ja á 2.45. Kävin vielä sitten ottamassa sprintin 
baseball-kentällä ja klo 17.05 tulin kotiin. Klo 18.15-18.45 olin syömässä. Doug tuli jalkapalloharjoituksista vasta 
klo 19 maissa. Klo on nyt 20.45. Olen tässä koettanut pingotella läksyjä. Klo on nyt 22.28. Klo 21.15-22.25 olin 
alhaalla. Käyn nukkumaan aivan kohta.

September 27 (Wednesday), 1967
It is now 5.25 p.m. I got up at 7.15. At school we had Student Council. After that Functions, Language Arts and 
American History. Then Speech Class. At 11.50 when I was at the lockers to get my lunch card I met Debbie 
Holmes. We had eye contact. Oh boy, she’s a nice girl but she’ll never beat Eeva-Liisa (funny that I write all this 
about girls). At home a letter from Risto Ijäs was waiting. At school it was now GOP lead by Steve Moon. During 
Study Hall I was in the library. In P. E. we played soccer. After that I ran alone, 2 x 880 yards, 2.40 and 2.45. Then 
one sprint on the baseball field. I came home at 5.05. Dinner was 6.15-6.45. Doug did not come home until 7 
p.m. from football practise. It is 8.45 now. I have been trying to do homework. I was downstairs 9.15-10.25, I go 
to bed soon.

28. päivä (torstai)
Nousin klo 7.10. Koulussa oli normaalia kunnes klo 10.00-10.30 oli luokkakokous 222:ssa. Am.
Historyn jälk. Study Hall, jonka alussa hain Frank Kirbyn [11-luokkalainen, kuva ] lockerista
värikyniä ja pois tullessa tapasin Debbie Holmesin jonkun muun tytön kanssa. Debbie sanoi: ”Hey
Pekka”, sitten hän kysyi olinko ostanut Homecoming breakfast ticketini ( juniorit myy niitä), sanoin
jo ostaneeni niin kuin olinkin Frankiltä. Iltapäivällä C. P. S. tunnilla jutteli joku nuori mies New



Leftistä. Sillä oli hyvät ilmeet ja
tuskin kykenin istumaan
nauramatta. Sillä oli hyvät
Hippie-jutut. Klo 14.25 quitin
[keskeytin ] Study Hallin
mennäkseni vaihtamaan ruskean
puvun ylleni, koska Connie, Axel
ja minä lähdimme Mr. X:n (Dewn) autolla Waterloohun. Mr. X:llä
oli jotain henkilökohtaista yhdessä tavaratalossa ja sitten
menimme klo 15.40 KWWL:n studiohuoneeseen. Siellä näin
ensi kertaa elämässäni väri TV:n. Sinne tuli myös yks’ poika
Japanista ja yks’ Filippiineiltä. Istuimme pöydän ääreen. Ennen
sitä olimme saaneet kynän lahjaksi. Yks’ hra kyseli 29 min ja
tämä nauhoitettiin värinauhalle. Klo 17.15 olin kotona. Klo 18
jälk. söimme. Klo 18.45-20.00 olin koululla.
Ensin oli tilaisuus Auditoriumissa missä
Pep Band [Diane ylärivissa kolmas
vasemmalta ] soitti Hello Dollyn ym. ja
kansa taputti tahdissa. Sitten polttelimme
pahvilaatikoita ulkona sekä soihtujen
keskellä Mr. Aldrich ja sitä ennen John
Heath jutteli huom. ottelusta. Sitten
menimme ruokalaan, missä oli levytanssit.
Siellä näin myös Debbien. En tanssinut.
Tunsin itseni hyvin surulliseksi. Toivoin,
että  E-L olisi ollut siellä. Klo on nyt 22.11
ja käyn nukkumaan 4 min kuluttua.

September 28 (Thursday), 1967
I got up at 7.10. Normal at school. Class
meeting 10.00-20.30 in 222. After American History, Study Hall. In the beginning I fetched color pencils from 
Frank Kirby’s locker. On the way back I met Debbie Holmes with another girl. Debbie said: ”Hi Pekka”. Then she 
asked if I had bought a Homecoming breakfast ticket ( juniors sell them). I told her yes, I had
bought from Frank. In the afternoon during C. P. S. a young man from the New Left spoke to us.
He had good gestures and good Hippie stories. It was almost impossible not to laugh. I left
Study Hall at 2.25 and went home. There I put on my brown suit. Connie, Axel and me drove to
Waterloo in Mr. X’’s car. On the way he stopped once and visited a store. Then to KWWL 
studios. There, for the first time, I saw a color TV. There was also one boy from Japan and
another from The Philippines. We sat down at the table. One man interviewed us for 29
minutes. This was taped in color. Back home at 5.15. Dinner after 6 p.m. I was at the school
6.45-8.00. First there was a meeting in the auditorium where Pep Band played (Diane, top row,
third from left) Hello Dolly etc. and we clapped our hands. Then we went outside. There we
burned carboard boxes and circled by torches Mr. Andrich and John Heath talked
about the game tomorrow. Then to cafeteria. Dancing with recorded music.
Debbie was there. I did not dance. I felt sad. I wished that Eeva-Liisa was there. It
is 10.11 now and I go to bed in 4 minutes.
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29. päivä (perjantai)
Klo on nyt 22.31. Tämä on
ollut kokonaisuudessaan aika
vaihteleva päivä. Doug
herätti minut klo 6.30. Klo
6.50 olimme jo koululla
Homecoming breakfastissa.
Siellä oli pannukakun
tapaista vohvelia siirapin
kera, pari nakkia, munkkeja,
mehua, kahvia, maitoa  ym.
Klo 7.40-7.45 kävin kotona
hakemassa kirjat. Klo 7.45-
8.00 oli juhlasalissa pep-
tilaisuus (=sisu). Sitten oli
normaalia. Lunch ticketini tuli
loppuun koska lainasin
Searsin kundille yhden
”reiän”. Kotona Doug kertoi, että hän voi järjestää DATE’n minulle. Suostuin ja C. P. S.: jälk. kysyin asian selväksi 
Arlinda Isley’ltä. Ei minua erikoisemmin huvita mennä. Koska treffini pirahti Debbien kanssa (I prefer Debbie than 
Connie just now). Study Hall’n aikana klo 14.00-14.35 olin Speech Classissa. P. E.:ssa olimme vain klo 15.10 saakka.
Emme kylä sitenkään tehneet mitään. Kotona olin klo 15.30 katseltuani pihassa Pep Bandiä. Klo 16.10 lähdin 
stadionille missä minun piti olla queen-valitsemistilaisuuden takia. Siellä kandidaatit ajoi avoautossa pari kertaa 
harjoituksissa. Olin Debbie Wheatonin kanssa, joka neuvoi minua iltaa varten. Klo 17.15 olin kotona. Doug lähti 
melko pian syötyämme koululle jalkapallo-ottelun takia. Klo 19.15 kun minä lähdin
parhaisiin kuteisiin pukeutuneena kävellen stadionille, tuli Joyce ja Steve Hoppen
tyttöystävä meille. Vartuin heitä ja sitten pääsimme kolmistaan yhden tytön auton
kyytiin, jossa oli myös Linda. Stadionilla menin Connien kanssa, jonka muuten löysin
melk. heti. Hänelle oli kerrottu, että hänen pitäisi olla minun kanssa, mutta hän ei
tietänyt mitään, että hänestä tulee Honorary Queen [kuva tässä tiedostossa ].
Puoliajan lopun (Ackley johti 14-0) jälkeen kandidaatit tuli 6:lla autolla escortien
kanssa. Kun heidän nimensä oli sanottu, ilmoitettiin (mr. Nielsen luki) Connien
nimen ja myös minun. Olimme pääkatsomon keskivaiheilla. Talutin Connien
käsikoukussa alas ja siellä hänet kukitettiin ja rintakukan neulan Dr. N. joutui
ottamaan minun kukastani. Connie oli kauhean jännittynyt, mutta lyhyt puhe
mikkiin meni hyvin. Hän sanoi, eteti tietänyt tästä mitään ja oli hyvin iloinen ja kiitti
kaikkia tästä. Sen jälk. menimme keskelle katsomoa eturivin keskelle. Siellä meitä
kävi onnittelemassa Ackleyn koulusta ecuadorilainen YFY-poikavaihto-oppilas. Sain
kiinni yhden leikkijalkkiksen mitä aina heitetään otteluissa. Ottelun viimeisillä
sekunneilla kiritimme tilanteesta (Moon) 14-7 tilanteeseen 14-13. Pois lähtiessäni
(Hale pitää partyt tänä iltana) erosin Conniesta. Muuten monet tyttökandidaateista
itkivät illalla. Kun matkalla kotiin tapasin Joyceb ja Dougin ihmeekseni huomasin,
että Doug oli itkenyt. Hän kertoi, että tämä oli niitä harvoja HC häviöitä. Miksi se
täytyi tapahtua minun senior-vuotenani. Kotona olimme klo 21.50. Pennit oli jo
meillä myös. Hra Penn oli ottelun loppupuolella antanut minulle takkini. Connie antoi pusun. Illalla Steve Hoppe 
+ tyttö + Joyce + Doug lähtivät kuviin tms. Illalla oli illallinen Pennien kanssa. Klo on nyt 23.09, olen vähän 
surullinen. Klo on nyt 23.58 kun käyn nukumaan.
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September 29 (Friday), 1967
It is now 10.11 p.m. This has been quite a day. Doug woke me up at 6.30. We went to school at 6.50 to have 
Homecoming breakfast. We had waffles with syrup and sausages, donuts, juice, coffee, milk etc. I visited home 
7.40-7.45 to get books. Pep event in the auditorium 7.45-8.00. Then normal school. My lunch ticket is done now 
because I loaned one ”hole” to Sears guy. At home Doug told me that he can arrange a date for me. I agreed. 
After C. P. S. I got my date arranged with Arlinda Isley. Too bad I could not go with Debbie (I like her more than 
Connie). During Study Hall hour I was in Speech 2.00-2.35. We were done with P. E: at 3.10. We did nothing there.
I watched Pep Band for a while, then came home at 3.30. I left home at 4.10 and went to the stadium. There I 
watched the queen candidates driving in convertibles practising the ceremony later. Diane Wheaton gave me 
advice. Back home at 5.15. After dinner Doug left to get ready for the football game. I dressed up and when I 
was ready to leave  at 7 Joyce and Steve Hoppe’s girlfriend arrived. I waited for them. Then we drove to the 
stadium, Linda was also in the car. I soon noticed Connie. She had been told that she has to be with me but she 
did not know that she would be the Honorary Queen. At the end of the first half (Ackley had the lead 14-0) the 
candidates arrived in six cars with their escorts. When Mr. Nielsen had announced their names, he also said 
Connie’s and mine. We were in the middle of the stands. Then Connie and I walked down her hand in my elbow. 
There we were given flowers. Connie was quite nervous but her short speech was good. She said she knew 
nothing about this and that she was very happy and thanked everybody. Then we walked back and sat in the 
front row in the middle. While there an Ackley exhange student from Ecuador congratulated us. I caught one of 
the small souvenier footballs that were thrown. In the last minute of the game Steve Moon helped to get the 
score from 14-7 to 14-13 (so we lost). Then Connie and  I separated (Hale has a party tonight). Many of the 
candidates were crying. On the way home I met Joyce and Doug and noticed that
Doug had cried too. He told that this was one of the few Homecoming game losses
he had experienced. Why did it have to happen when he was a senior. We came home
at 9.50. The Penns were there. During the game Mr. Penn had given me my jacket.
Connie gave me a kiss. In the evening Steve Hoppe, his girlfriend, Joyce and Doug
went to the movies I think. We had supper with the Penns. It is 11.09 now and I feel
blue. To bed at 11.58

30. päivä (lauantai)
[Hilja Valtonen ]
Nyt on sunnuntai ja klo on 22.35. Lauantaina nousin klo 9.30. Doug oli jo
noussut klo 7 ja lähtenyt koristuksia tekeen koululle. Minä aamulla
syötyäni ? lähes tunnin ja klo 12 koko perhe oli koollas, sillä silloin tuli
KWWL:stä (Channel 7)  Waterloossa nauhoitettu juttu meistä vaihto-
oppilaista. Se kesti 29 min. Nauhoitin sen mankalleni. Söin ja sitten luin
kirjeet Ritvalta, Riitta Hildeniltä ja kotoa ja kirjoittelin Ritvalle. Klo 14.40
lähdin koululle cafeteriaan, missä Doug, John & kumpp. viimeistelivät
koristuksia. Klo 14.50 lähdin sieltä Dougin kanssa ja klo 15.05-15.20
haimme corsagen Arlindalle (mk 2.35) Maksoin sen kotona Dougille.
Siten menimme isän antamilla (á  2.50) lipuilla jalkapallo-otteluun, joka
oli alkanut klo 15 ja jossa pelasi UNI ja joku yliopist. South Dakotasta.
Voitimme sen 7-0. Kotona olimme klo 17.30 maissa. Klo 18.00-19.00
olimme rekkakuskilla [Winslow ] partyssaä syömässä. Linda [Dillon ] oli myös vanhempineen. Kävin kylvyssä ja 
(muuten ennen ottelua olin soittanut Arlindan äidille että noudamme A:n klo 8.15 p.m.) klo 19.55 Doug lähti 
hakeen Joycea. Sharon antoi radionsa minulle käytettäväksi. Hänen ystävättärensä Judith oli tuonut 
kameleontteja. Klo 20.35 Joyce ja Doug tulivat. Olin pukeutunut hienoimpiini ja noudimme Arlindan 2-3 [mailia ] 
meiltä länteen. A. On farmarin tytär. Kiinnitin corsage’n hänen rintaansa ja hän toisen minun r:ni. Koululla oli jo 
kaikki muut. Aloin heti tanssia A:n kanssa $175 maksaneen Cedar Rapids’läisen bändin tahdissa. Välillä olimme 
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toisella puolella cafeteriassa puhvetissa ja vilvoittelemassa ulkona. ”Darling be home soon”n aikana olin hyvin sad
ja toivoin, että olisin tanssinut E-L:n kanssa. Olin hyvin vapautunut koko illan. Debbie Holmesin parina oli 
”sämpylä” (sorry) eli Jerry Nieman. Connie oli Carl Larsenin? kanssa, joka oli myös Queen crowning -tilaisuudessa 
escortina. Näin myös Axelin. Juttelin Mr. Riechmanin ym. kanssa. Miss Fink oli myös siellä yksinään. Bändin 
soittamista kappaleista mainittakoon Mercy, mercy (Rollari) 2x sekä hyvä Psychedelic, The Night before, And I 
love her ym. Beatleseiltä ja lopuksi Beatlesien A Hard Day’s Night. Just On Look 2 kertaa, Little bit of Me, Rock It 
to me Baby, Tell Me Why, Light My Fire 2 kertaa, The House of the Rising Sun. [Linkkejä musiikkiin alla ] Klo oli 
silloin 23.40. Menimme meille ja Doug tilasi Pizza House’sta pizzan. Syötyämme sen klo 1.00 lähdimme viemään 
A:n kotiin. Ovella kiitimme toisiamme hauskasta illasta, vaikka minä tosi asiassa olin vain koko ajan toivomuksella 
tämä olisi ohi. Klo 1.25 kävin nukkumaan.

September 30 (Saturday), 1967
It is Sunday now and 10.35 p.m. On Saturday I got up at 9.30. Doug got up at 7. He had gone to the school to 
help with the decorations [lazy Pekka did not]. At noon, 12, the whole family watched chanel 7 (KWWL). The 
interviews in Waterloo was on TV. It lasted 29 minutes. I recorded it on my tape recorder. I ate lunch and then 
read letters from Ritva, Riitta Hilden and home and wrote a letter to Ritva (my
cousin). I walked to the school at 2.40. Doug, John etc. were almost done with the
decorations. I left with Doug at 2.50, at 3.05-3.20 we got the corsage for Arlinda
($2.35). I gave the money to Doug at home. Then we went to the stadium. Dad had
given us the $2.50 tickets to the football game. It had started at 3. UNI against a
university from South Dakota. We won 7-0. Back home at 5.30. At 6.00-7.00 we
had dinner at the Winslows. Linda was there too with her parents. Then I had a
bath. In the afternoon, before the game, I had called Arlinda’s mom and told her
that I would pick her up at 8.15. Doug left at 7.55 to pick up Joyce. Sharon gave her
radio to me to use. Her friend Judith had brought chameleons. Joyce and Doug
arrived at 8.35. I was dressed up again and we drove 2-3 miles west to Arlinda’s. 
She is a farmer’s daughter. I pinned the corsage on her and she put on my
boutonniere. All the others were at the school already. We started dancing right away. The band that
came from Cedar Rapids had cost $175. We also went the the cafeteria on the other side and we 
went outside to cool down. During ”Darling be home soon” I was quite sad hoping that my partner
would have been Eeva-Liisa. I was relaxed all evening. Debbie Holmes’s partner was “bun” (sorry)
Jerry Nieman (photo). I also saw Axel and talked to Mr. Riechmann etc. Miss Fink was alone. These
were some of the songs the band played: Mercy, Mercy (The Rollong Stones), Just
One Look (2 times), A Little Bit Me, Light my Fire (2 times), Sock it to me baby, Tell
Me Why, The House of the Rising Sun, The Letter (2 times), Psychedelic, The Night
before, And I love her and others from The Beatles. It ended with A Hard Day’s
Night. That was at 11.40. We went to our home. Doug ordered pizza from Pizza
House. After eating we left at 1 a.m. to take Arlinda home. At the door we
thanked each other for the nice evening. I went to bed at 1.25.
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Lokakuu

2. lokakuuta – Darmstadtissa Saksassa alkoi oikeudenkäynti yhtätoista entistä SS-upseeria vastaan. Syytetyt olivat
kuuluneet komennuskuntaan, joka ampui lähes 34 000 Neuvostoliiton juutalaista Babyn Jarin rotkossa Ukrainassa
toisen maailmansodan aikana.

•3. lokakuuta   – William Knight lensi X-15-koneella nopeusennätyksen 6,7 machia.
•3. lokakuuta – Ulkoministeri Ahti Karjalainen sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, että ”mitkään 
perustelut eivät voi oikeuttaa Vietnamin jatkuvaa hävittämistä”.
•7. lokakuuta   – Helsingin Kaupunginteatteri vihittiin käyttöön.
•8. lokakuuta   – Che Guevara ja hänen joukkonsa jäivät kiinni Boliviassa. Guevara teloitettiin seuraavana päivänä. 
Kuuban pääministeri Fidel Castro julisti Kuubaan kolmen päivän maansurun Guevaran kuoleman vuoksi.
•11. lokakuuta   – Suomen markka devalvoitiin 31,25 %.
•13. lokakuuta   – Valtiovarainministeri Mauno Koivisto nimitettiin Klaus Wariksen tilalle Suomen Pankin pääjohtajaksi.
•14. lokakuuta   – Oikeuskansleri Jaakko Enäjärvi totesi, että televisiossa joulukuussa 1966 esitetty Reino Paasilinnan 
ohjelma Vakuutusasia – sydämen asia oli sisällöltään Yleisradion toimilupaehtojen vastainen, mutta katsoi, ettei 
asia antanut aihetta jatkotoimiin. Vakuutusyhtiö Tarmo oli kannellut ohjelmasta, koska siinä oli väitetty 
asiakkaiden kohtelun Tarmossa olevan epäkohteliasta, jopa raakaa.
•18. lokakuuta   – Voimakas myrsky ja lumipyry Etelä-Suomessa
•18. lokakuuta – Neuvostoliiton Venera 4 laskeutui ensimmäisenä avaruusluotaimena Venuksen pinnalle. Luotain 
lähetti ennen tuhoutumistaan mittaustietoja Venuksen kaasukehästä.
•21. lokakuuta   – Egyptiin ohjus upotti Israelin hävittäjä Eilatin. 47 merimiestä kuoli. Israel hyökkäsi kostoksi 
öljynjalostamoihin Suezin kanavan varrella.
•25. lokakuuta   – Hallituksen päätöksellä laskettiin äänioikeusikäraja 21:stä 20 vuoteen.
•26. lokakuuta   – Šaahi Mohammad Reza Pahlavi kruunattiin Iranissa.
•26. lokakuuta – Vietnamin sodassa lentäjänä toimineen tulevan senaattorin John McCainin kone ammuttiin alas 
pommituslennolla Pohjois-Vietnamin pääkaupungin Hanoin yläpuolella. McCain oli sotavankina maaliskuuhun 
1973 saakka.
•27. lokakuuta   – Charles de Gaullen veto esti Britannian pääsyn EEC:hen.
•27. lokakuuta – Jääkiekkoseura Jokerit perustettiin.
•28. lokakuuta– Elokuvayhtiö Finnkino perustettiin.
•30. lokakuuta   – Brittijoukot ja mielenosoittajat kahinoivat Kiinan ja Hongkongin rajalla.

1. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 6.45. Klo 7.45 maissa isä, Doug ja minä Minneapolikseen
(Bloomingtoniin) haettuamme John Heathin. Olimme siellä klo 11.30. Klo 13.35-
16.10 oli ottelu Chicago Bears’n (suosikkimme)  ja Minnesota Vikings’in välillä.
Bearsit voitti 17-7. Klo 16.45 lähdimme stadionilta , jossa oli noin 50 000 ihmistä.
Klo 19.30 söimme Osagessa. Klo 21.45 olimme kotona. Klo on nyt 23.00 kun käyn
nukkumaan.
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October 1967

October 1 (Sunday), 1967
I got up at 6.45. At 7.45 dad, Doug and I left to Minneapolis (Bloomington), first we picked up John Heath. We 
arrived at 11.30. The football game between Chicago Bears (our favorite) and Minnesota Vikings was ar 1.35-
4.10. Bears won 17.7. We left the stadium at 4.45. There were 50 000 people there. We stopped to eat in Osage. 
We came home at 9.45. It is now 11 and I go to bed.

2. päivä (maanantai)
[Martti Simojoki ]
Klo on nyt 17.58. Nousin klo 7. Koulussa oli normaalia. Klo 11 hain
High School Officesta ilmaisen ruokakorttini. Kotona ei odottanut
kirje eikä Etelä-Suomen Sanomatkaan [vanhempani olivat
tilanneet, tuli maapostissa eli kesti]. Koulussa oli II Study Hall’n 
viim. minuutilla harj. palohälytys. P. E.:n aikana uimme. Sitten
pelasimme jalkkista (socceria) muutamien juoksukavereitteni
kanssa. Klo 17.10 olin kotona. Klo on nyt 19.33. Klo 18.00-18.45
olin syömässä. Frank Kirby kertoi, että TV-ohjelmamme oli tullut
eilen radio KWWL:stä klo 1.30 maissa p.m. Klo on nyt 22.22 kun
käyn nukkumaan. Klo 20.55-21.10 vein kirjeet Ritvalle ja Hessulle
sekä postikortin Alhaselle mailboxiin. Klo 21.30 olin jäätelöllä ja
Pepsi-Colalla.

October 2 (Monday), 1967
It is 5.58 p.m. now. I got up at 7. Normal at school. At 11 I picked up my free lunch card at the High School 
Office. No letters or Etelä-Suomen Sanomat (Lahti newspaper which took sometimes weeks to arrive, surface 
mail). During the last minutes of the second Study Hall we had fire alarm practise. At P. E. we had swimming. 
Then I played soccer with guys from the running team. I came home at 5.10. It is 7.33 now. We had dinner 6-6.45.
Frank Kirby told me today that our program was broadcast on radio KWWL too around 1.30 p.m. yesterday. It is 
now 10.22 and I go to day. At 8.55-9.10 I walked to the mailbox and mailed letters to Ritva (Savutie, cousin) and 
Hessu (Helena Jokela, cousin) and a postcard to the Alhanens. At 9.30 we had ice cream and Pepsi.

3. päivä (tiistai)
Klo on nyt 19.38. Nousin klo 7. Koulussa
oli normaalia. I Study Hall’n aikana oli
Axelin kanssa libraryssä. Kotona
ruokkiksella ei odottanut kirjeitä vaan 5
Etelä-Suomea 1.9., 2.9., 3.9., 6.9. ja 10.9.
Koulun jälkeen koetin juosta, mutta oikea
sääreni kipeytyi etuosasta [penikkatauti ],
että keskeytin melko pian. Klo 16.45 jo tulin kotiin. Klo 18.15-19.00 söin. Klo on nyt 22.00 kun käyn nukkumaan.

October 3 (Tuesday), 1967
It is 7.58 p.m. now. I got up at 7. School as usual. During the first Study Hall I was in the library with Axel. No 
letters today but 5 early September newspapers . After school I tried to run but my right shin started hurting (I 
had trouble with shin splints all year) and I had to stop. Came home early at 4.45. Dinner 6.15-7. It is now 10 p.m.
and I go to bed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Osage,_Iowa
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomington,_Minnesota
https://en.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
https://en.wikipedia.org/wiki/October_1967


 Timo Sarpaneva    Lenin in Finland

4. päivä (keskiviikko)

Klo on nyt 19.02. Nousin 12 tuntia sitten. Koulussa oli Functions-testi, sitten normaalia.
Klo 11.00-11.35 olin Speech Class’ssa, joka mielestäni meni hyvin (olin hyvällä päällä).
Kotiin oli tullut 4 Etelä-Suomea: 4.9., 5.9., 8.9. ja 9.9. Mr. Finnessy oli sijaisena kuten
ennenkin C. P. S.:ssa. Mr. Scovel ei ollut tänään koulussa. P. E.:n aikan oli socceria. Sitten
tulin kotiin klo 15.40 jalkavaivojeni takia. En ole vielä tehnyt mitään läksyjä. Klo on nyt
20.47. Klo 20.15-20.30 vein kirjeen Railille, sitä ennen tietysti kirjoitin sen ja vein
mailboxiin. Olen hiukan peloissani E-L:n takia. Toivon mitä hartaimmin, että hän rakastaa
minua ja antaa kuulua itsestään. Jumala antakoon minulle rohkeutta kirjoittaa hänelle,
että rakastan häntä ja myös E-L:lle rohkeutta kirjoittaa minulle mikäli hän rakastaa minua.
Tänään eräs rva (en ollut nähnyt ennen) käydessään kehui minua John Kennedyn
näköiseksi ja sen takia hyvän näköiseksi kaveriksi. Tuollainen tekee mielen hyväksi. Klo on
nyt 22.25 (klo 22.00-22.25 olin alhaalla) kun käyn nukkumaan.

October 4 (Wednesday), 1967
It is 7.02 p.m. now. I got up 12 hours ago. We had a test in Functions. Rest of the day was normal. I was in 
Speech Class 11.00-11.35. It was good (I was in a good mood too). Got 4 newspapers today. Mr. Finnessy was a 
substitute in C. P. S. again. Mr. Scovel was not at school today. In P. E. we played soccer. My legs are still sore so I 
came home at 3.40. I still have not done my homework. It is 8.47 p.m. I took a letter to Raili to the mailbox 8.15-
8.30. Before that I wrote it first (Trying to be funny). I am a little bit scared about Eeva-Liisa. I really hope she 
loves me and I hear from her. I hope God gives me courage to write to her that I love her and that if she loves 
me she has the courage to do the same. Today a lady (I had not seen her before) visited us. She said that I look 
as handsome as John Kennedy. Made me feel good. It is 10.25 and I go to bed (I was downstairs 10.00-10.25).

5. päivä (torstai)
Klo on nyt 17.18. Klo 7.05 nousin. Koulussa sain mat. Testistä 29 pist. (A) (Max 31). Sitten oli normaalia (Axelikin 
oli koulussa ; oli eilen lähtenyt kurkkukivun johdosta kesken L.
Artsin kotiin). Iltapäivällä oli C. P. S. testi päin honkia. Study Hall’n 
jälk. Klo 14.40-15.35 Student Council. Klo 17.10 tulin kotiin
harjoiteltuani kevyesti baseball-kentällä. Klo on nyt 19.10, lopetin
juuri kirjeiden kirjottamisen Tuula Laitiselle ja Iäksen Ripalle (olin
aloittanut klo 18.20). Klo on nyt 20.15. Olen ollut jo lähes tunnin
yksin kotona. Doug on jossain näytelmän harjoituksissa. Klo on
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nyt 23.00. Huomenna on hissan koe. Olen koettanut lukea, juuri nyt ei väsytä lainkaan. Klo on nyt 23.25 kun käyn 
nukkumaan.

October 5 (Thursday), 1967
It is now 5.18 p.m. I got up at 7.05. At school we got our Functions test back. I got 29 points (A) (max. 31). Then 
as usual. Axel was back at school. Yesterday he had to go home during Language Arts, he had a sore throat. We 
had a test in C. P. S. I think I did terrible. After Study Hall we had Student Council 2.40-3.35. I came home 5.10 
after an easy practice on the baseball field. It is 7.10 p.m. now. I just finished writing letters to Tuula Laitinen and 
Risto Ijäs, I had started at 6.20. It is 8.15 now. I have been alone at home for almost an hour. Doug is at play 
practise. It is 11.00 p.m. now. We have a test in history tomorrow. I have been trying to study. I do not feel sleepy
yet. I went to bed at 11.25.

6. päivä (perjantai)
Klo on nyt 16.45. Nousin klo 7.07. Koulussa meni hyvin. Myös mielestäni Am.
Historyn testi. Ruokkiksella oli kotona kirje E-L:lta ja Tuijalta ja se nostatti
mieltä, vaikka Tuija vähän kiroilikin, koska H P: äiti oli lukenut kirjeeni H P:n
ryyppyjutuista. Testin palautus C. P. S.:ssä (C) ja kehoitus tulla Mr. Scovelin
juttusille, menin, mutta hän käski tulla maanantaina. Study Hall’n aikana klo
14.00-14.35 Speech Class ja sitten P. E.:n aikana juoksin kevyesti ja voimistelin
baseball-kentällä. Olin kotona klo 15.45. Lähdin viemään kirjeet Tuulalle ja
Iäksen Ripalle ja sitten vein filmiä kehitettäväksi Porter’siin. Olin kotona klo
16.30. Klo 18.30 lähdin isän, äidin ja erään rvan kanssa noutamaan Joycea ja
sieltä Clarksvilleen, jossa NUHS voitti Clarksvillen 16-6. Näin Connien.
Olimme kotona klo 21.55. Isän oli mentävä töihin klo 22:ksi. Joyce oli meillä
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kunnes Doug tuli ja klo 23 he lähtivät ja minä tulin ylös. Klo on nyt 23.15. Klo on nyt 1.04 kun käyn nukkumaan, 
lopetin juuri yli ”tunnin” pitkän kirjeen E-L:lle.

October 6 (Friday), 1967
It is 4.45 p.m. now. I got up at 7.07. School was good. American History test too, I think. During lunch break I 
found out that a letter from Eeva-Liisa and Tuija had arrived. It lifted my spirits although Tuija was not very happy
that Hanky Panky’s mom had read my letter to him where I wrote about his drinking. We got the C. P. S. test 
back. I got C. Mr Scovel asked me to come to him. I went, then he told me to come on Monday. Speech Class 
was 2.00-2.35 during Study Hall. In P.  E. I ran slowly on the baseball field. I came home at 3.45. Then I walked and
mailed letters to Tuula and Risto Ijäs and took my film to Porter’s. Back home at 4.30. At 6.30 mom, a lady and I 
left. We picked up Joyce and drove to Clarksville. There NUHS beat Clarksville 16-6. I saw Connie there. Back 
home at 9.55. Dad had to go to work at 10 p.m. Joyce stayed till Doug came home. They left at 11 and I came 
upstairs. It is 11.15 now. It is 1.04 and I go to bed. I just finished writing an hour long letter to Eeva-Liisa.

7. päivä (lauantai)
Nousin klo 10. Klo on nyt 16.28. Klo 10.30-11.00 olin äidin, Lindan + äitinsä
sekä Dougin kanssa katsomassa UNI:n kulkuetta College Streetillä. Otin kuvia
sieltä. Klo 13.00 lähdin Dougin kanssa sateessa, oli satanut koko päivän.
Meillä oli hyvät paikat pääkatsomoa vastapäätä. Puoliajalla kävimme
kuuluttamossa. Isä antoi kahvia ja voileivät. UNI voitti Vikingsit Sioux Citystä
23-10. Olimme kotona klo 16.05 John Heathin autolla. Klo 18.00-18.30 olin
isän ja Dougin kanssa jossain hyväntekeväisyys[tilaisuudessa ] ruokalassa
($1.50), jossa oli kiinalaista ruokaa. Hyvää! Klo 19.30-21.30 olimme isoisän
luona. Hänen syntymäpäivänsä. Dougilla oli treffit. Klo on nyt 22.56. Kirjoitin
Riitta Hildenille kirjeen vähän aikaa sitten. Isoisän luona oli yksi hitaasti
kehittynyt poika ja silloin todella ymmärsin mikä suunnaton onni on syntyä
terveenä tähän maailmaan. Klo on nyt 23.45 kun käyn nukkumaan.
 
October 7 (Saturday), 1967
I got up at 10. It is 4.28 p.m. now. At 10.30-11.00 mom, Linda, her mother, Doug and I were on College Street 
watching UNI Homecoming parade. I took photos. Doug and I left again at 1 p.m. in the rain, it has been raining 
all day. We had good seats at the stadium opposite the main stands. At half time we went to see dad in the 
announcement room. He offered us coffee and sandwiches. UNI beat the Sioux City Vikings 23-10. Back home at 
4.05 in John Heath’s car. At 6.00-6.30 dad, Doug and I were at the school in some charity event ($1.50). They had 
Chinese food. Very good! At 7.30-9.30 we were at granddad’s. It is his birthday. Doug had a date. It is 10.56 p.m. 
now. I wrote a letter to Riitta Hilden a while ago. At grandpa’s there was a mentally retarded boy. Then I really 
understood that how lucky I am to have been born healthy into this world. It is now 11.45 when I go to bed.

8. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 15.21. Nousin klo 9. Klo 9.30-12.20 olimme kirkossa, siellä 
“söin” pyhän ehtoollisen. Jokaiselle kirkossa annetiin ensin ”cream
cracker” ja sitten punaista viiniä myöh. N. klo 16.30-17.30 olin isän ja
Dougin kanssa keilaamassa (Eka kertaa elämässäni. Hävisin kaikki 3 erää.
Isä voitti 2. Doug yhden). Klo on nyt 18.34. Klo 19.30 lähdin Dougin
kanssa Sharonin autolla Joycelle. Klo 20 olimme jossain Cedar Fallsin
itärajalla tai Waterloossa missä Barb oli baby sitterinä. Siellä oli väri-TV.
Katsoimme elokuvan ”Under the Yum Yum Tree” ja söimme pop cornia.
Klo 22.20 olimme kotona. Kotona klo 22.35 ZZZZ
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October 8 (Sunday), 1967
It is 3.21 p.m. now. I got up at 9. We were at church 9.30-12.20. Holy
communion. We were all given ”cream crackers” and then red wine. Dad,
Doug and I went bowling 4.30-5.30. First time in my life. I lost all three 
games. Dad won twice, Doug once. It is 6.34 now. At 7.30 Doug and I left
using Sharon’s car. We drove to Joyce’s first. Then we drove east to a house
somewhere between Cedar Falls and Waterloo. Barb was babysitting there.
They had a color TV. We watched a movie ”Under the Yum Yum tree” and ate
popcorn. Back home 10.20 and to bed at 22.35.

9. päivä (maanantai)
Klo on nyt 19.26 I got up at
6.30. Klo 7 menimme pari
korttelia itään. Mr. Riechmann
oli siellä Collegen auton kanssa.
Connie, Kathy (sihteeri, Student
Council), Axel, Carl Larson
odottivat. Ajoimme Amesiin,
jossa olimme klo 8.55. Klo 9 siellä alkoi joku kokous: Iowa Association of
Student Councils. Klo 12.15-13.15 olimme syömässä King’s’ssä. Sitten klo 13.30-14.15 tapasin 7
suomalaista, oli vaikeuksia sönkätä suomea. Klo 16.30 tilaisuus loppui. Klo 16.30-18.15 ajoimme
kotiin. Kävelin Mr. R:n ja Dougin kanssa viimassa kotiin, jossa olimme klo 18.30. Klo on nyt 20.08.
King’s’ssä Double cheese hamburger (95¢), onion rings (35¢) ja lasi maitoa 10¢ (yht. $1.45
[veron kanssa? ]). Klo on nyt 22.21. Klo 21.00-22.00 katsoin ”I Spy”n. Käyn nukkumaan aivan
kohta.
Klo on nyt 17.40 11.10. Muuten sieltä Amesistä pois tullessa istuessani viimeisella ahtaalla
penkillä Axelin kanssa, Axel lauloi beer drinking -lauluja. Mennessä Mr. Riechmann [kuva] 
kysyi, kun olin sanonut, että täällä ens. kertaa näin maissapeltoja, mitä te siellä Suomessa
viljelette paitsi puuta.

October 9 (Monday), 1967
It is now 9.26 p.m. I got up at 6.30. At 7 we walked a couple of blocks east. Mr. Riechmann
was there with a College car. Kathy (student council secretary), Axel and Carl Larson were
waiting there. We drove to Ames. We were there at 8.55. The Iowa Association of Student
Councils meeting started at 9. We had lunch at King’s 12.15-1.15. Then I met 7
Finns 1.30-2.15. I had difficulty speaking Finnish (really?). The event was over at
4.30. Drove home 4.30-6.15. Mr. Riechmann, Doug and I walked home in windy
weather at 6.30 It is 8.08 p.m. now. At King’s double cheese hamburger cost
’95¢, onion rings 35¢ and a glass of milk 10¢. It is 10.21 now. I watched I Spy at
9-10. Soon to bed.
It is 5.40 p.m. on the 11th now. On the way back from Ames I was sitting in the
back seat of the car with Axel. He was singing German beer drinking songs. On
the way to Ames I said I have never before seen corn fields. Mr, Riechmann
replied: ”What else do you grow there in Finland beside trees?”
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10. päivä (tiistai)
Nousin klo 7 maissa. Koulussa oli helppoa. II:lla tunnilla sain olla
kirjastossa Connien ja Axelin kanssa. Mr. Scovel ei ollut koulussa tiistaina.
Kotona ruokkiksella kävin pankissa käteistämässä 2 x $10. Pääsin
Schmidtin [Dick ] Richardin kyydissä, jossa oli myös Carl Larson. Ostin
Agfa Rapid värinauhan [p.o. filmin ] ($1.35) ja
jätin toisen kehitettäväksi. Koulussa meni
iisisti. P. E.:ssä oli testi ja Axelin kanssa olin
melkein täysin nolla. Juoksin yksin baseball-
kentällä. Olin kotona 17.10. Klo 19.25 lähdin
äidin, rva Francis X:n [Winslow ] ja poikansa
kanssa heidän autolla Regent-teatteriin, jossa oli 19.45-
23.05 Doctor Zhivago [Tohtori Živago      ] Kotona kävin
nukkumaan klo 23.25.

October 10 (Tuesday), 1967
I got up around 7. It was easy at achool. During the second class Connie, Axel and I were in the library. Mr. Scovel
was not at school today. During lunch break I was in the bank and cashed two $10 traveller cheques. I got a lift 
from Dick Schmidt, Carl Larson was in the car too. I also bought film ($1.35) for my Agfa Rapid camera and left 
one film to be developed. In the afternoon we had a test in P. E. Axel and I knew almost nothing. After school I 
ran alone on the baseball field. I came home at 5.10. At 7.25 mom, Mrs. Francis X (Winslow), her son (George?) 
and I drove to Regent movie theater. We saw Doctor Zhivago 7.45-11.05. At home I went to bed at 11.25

11. päivä (keskiviikko)
[Che Guevara ]
Nousin klo 7. Koulussa meni
hyvin, II tunnilla näytettiin 45
min:n filmi jostain näytelmän
historiasta. Klo 11.00-11.20
Speech Class. Kotona ei ollut
kirjeitä. Klo 12.10-12.30 olin
hakemassa mustavalkokuvani.
Koulussa oli iisiä. P. E.:ssä oli
jalkkista. Sitten juoksin baseball-
kentällä 2 x 800 m ja 1 x 400 m ja
2 sprinttiä. Olin kotona klo 16.55.
Klo 18.00-18.30 söin. Sharon näytti silloin $25 peruukkiaan.
Kirjoitin kirjeet Tuijalle ja Sepelle ja klo 21.10-21.20 vein ne
lähes pakkasessa mailbociin. Klo 22.20 kävin nukkumaan.

October 11 (Wednesday), 1967
I got up at 7. School was good. During the second class we
watched a 45 minute film about the history of drama. Speech Class was 11.00-11.20. No
letters today. At 12.10-12.30 I picked up my black and white photos. Easy at school. In P. E.
we played soccer. After that I ran on the baseball field, 2 x 880 yards, 1 x 440 yards and two
sprints. Back home at 4.55. Dinner was 6.00-6.03. Sharon showed us her $25 wig. I wrote
letters to Tuija and Sepe and took them to the mailbox 9.10-9.20. It was almost below
freezing. To bed at 10.20.
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12. päivä (torstai)
Klo on nyt 17.32. Nousin klo 7.15. Aamulla isä
tiputti lasin ja oli siitä vähän äreä. Koulussa oli
iisiä. Kotona ruokkiksessa huomasin näppylän
vatsani alaosassa ja olin siitä huolestunut.
Koulussa juoksin Berensin [Jerald Berends, 10-
luokkalainen, kuva ], tai joku sen tapainen
nimi, kanssa 1 ½ mailia. Hän tosin lopetti jo
mailin kohdalla. Olin silloin saavuttanut häntä
yli 200 m [eli emme lähteneet yhdessä
matkaan? ]. Sain piikkarit lainaksi Andersonilta
juoksua varten. Eka kierros 1.17. Jotta olisin
yltänyt 8 minuuttiin, olisi täytynyt juosta kierros 1.20, mutta vauhti hiljeni niin, että lopputulos oli 6 kierroksen 
[2400 m ] jälkeen 8 min 50 sek. Mailin väliaika oli 5.46. Olin kotona 17.05. Kello on nyt 22.43 ja ei vielä väsytä, 
join nimittäin kahvia tunti sitten. Syötyäni aloin klo 18.45 lueskella pikkuhiljaa läksyjä. Klo 21 lähdin alas. Tulin 
sieltä klo 22.30. Kello on nyt 22.48 kun käyn ZZZZ

October 12 (Thursday), 1967
It is now 5.32 p.m. I got up 7.15. Dad dropped a glass this morning. He was a little bit angry about
that. Easy at school. During lunch break at home I noticed a pimple in the lower part of my stomach.
Made me worried. At school I ran 1 ½ miles with Jerald Berends (photo, 10th grader). He stopped at
mile point. Mr. Anderson loaned me spikes. My first lap was 1.17. To run the distance in 8 minutes,
each lap should have been 1.20. My pace slowed down so my time after 6 laps was 8 mintues 50 seconds [my 
average lap was 1.28]. At mile my time was 5.46. I came home at 5.05. It is now 10.43 p.m. and I am not tired yet. 
I drank coffee an hour ago. After dinner I started doing my homework at 6.45. I went downstairs at 9. I came 
back upstairs at 10.30. It is now 10.48 when I go to bed.

13. päivä (perjantai)
Klo on nyt 17.51. Nousin klo 7. Koulussa
oli Student Council 8.00-8.40. Olin sitten
vähän aikaa Functions-luokassa, sitten oli
Lang. Arts ja historian jälkeen Homeroom
meeting 11.00-11.30 222:ssa. No mail.
Why? C. P. S. ja sitten Speech Class, 14.00-
14.20 kävin kotona ja näin Joycen yhden
auton kyydissä, juttelin. P. E.:ssä juoksin
yksin baseball-kentällä 1 x 800 n ja 1 x 400
m. Koulun jälkeen olin kotona klo 15.45.
Klo 15.55-16.10 kävin valokuvausliikkeessä,
mutta kuvat eivät olleet vielä valmiita. Klo
18.45 äiti, isä ja yks. Mr. Dylan? [Dillon? ] ja
minä lähdimme Waterloosta koilliseen Jesupiin, jossa hävisimme 27-40 heidän Homecoming-ottelun. Ottelun 
päätyttyä erosin äidistä ja isästä (menivät juhlimaan?) ja klo 21.45 lähdin Joycen (ajoi) ja Barbaran kanssa sieltä. 
McDonalds’sta Joyce osti juotavaa (minulle root beer’iä). Olimme klo 22.40 maissa meillä. Doug tuli 15 min 
kuluttua. Klo 23.25 tytöt lähtivät kotiin, me lähdetiin John Heathin partyyn, josta Dougin toivomuksesta 
lähdimme klo 00.15. Klo on nyt 00.28 kun käyn ZZZZ

https://fi.wikipedia.org/wiki/Root_beer
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesup,_Iowa


October 13 (Friday), 1967
It is 5.51 p.m. now. I got up at 7. At school we had Student Council 8.00-8.40. Then for a while in Functions Class, 
then Language Arts and History. Homeroom meeting 11.00-11.30 in 222. No mail. Why? C. P. S. and then Speech 
Class. At 2.00-2.20 I visited home, saw Joyce in a car. Talked to her for a while. In P. E. I ran alone on the baseball 
field 1 x 880 and 1 x 440. After school I came home 3.45. At 3.55-4.10 I walked to the camera shop but my 
photos were not done yet. At 6.45 mom, dad, Mr. Dillon? and I drove to Jesup. It was their Homecoming game. 
They beat us 40-27. After the game mom and dad left (partying?). At 9.45 Joyce, Barb and I left Jesup. Joyce was 
driving. On the way we stopped at McDonald’s to get something to drink (I got root beer). We came home at 
10.40. Doug arrived 15 minutes later. The girls left home at 11.25. Then Doug and I went to a party at John 
Heath’s. We left the party 00.15. I went to bed at 00.28.

14. päivä (lauantai)
[Kurt Georg Kiesinger ]
Klo on nyt 17.42. Nousin klo 9.45. Klo 10.45-12.35 olin Dougin
kanssa parturissa lähellä Joycea. Saimme siis varttua aika kauan.
Sitten aloin puhdistaa ikkunoita. Olimme ottaneet pois
moskiittoverkot ja laitoimme ”storm window” ’t tilalle. Välillä
Jim-pitkäletti kävi täällä ja autollaan kävimme hakemassa
Dougin kengät suutarista. Klo 16.45-17.15 kävin baseball-
kentällä ottamassa maisemasta 2 kuvaa ja kotona otin yhden.
Sharonin Mike oli illalla täällä. Klo on nyt 23.55. Illalla klo 20.45-
21.15 hain isän kanssa jäitä ja kävimme Hy-Vee:ssä. Klo 22 Joyce
ja Doug tulivat ja myöh. Joycen vanhemmat. Pelasimme Sleepy
Jackiä. Klo 23.50 Joyce ja Doug lähtivät. Klo on nyt 23.58 kun
käyn nukkumaan.

October 14 (Saturday), 1967
It is 5.42 p.m. now. I got up at 9.45. At 10.45-12.35 Doug and I 
went to a barber shop near Joyce’s. We had to wait quite long.
When we got home we started washing windows. We had
taken the screens down. Then we
installed storm windows. During that
time long-haired Jim was here. In his
car we picked up Doug’s shoes from
the shoe repair shop. At 4.45-5.15 I was
at the baseball field. I took 2 photos
and one at home. Sharon’s Mike was
here in the evening. It is 11.55 p.m.
now. At 8.45-9.15 dad and I drove to
get ice and stopped at Hy-Vee. Joyce
and Doug arrived at 10 and later her
parents. We played Sleepy Jack. Joyce
and Doug left at 11.30. It is 11.58 now
and I go to bed.
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15. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 13.01. Nousin klo 8.55. Klo 9.45-12.15 olimme
kirkkomatkalla – Doug lauloi kuorossa sooloa. Klo on nyt
22.53. Koetin tehdä läksyjä, mutta eihän siitä mitään
tullut. Kirjoitin Iirolle kirjeen. Pennit oli täällä. Söimme
taas vaihteeksi kotijäätelöä. Klo 19.30-22.30 olin Dougin
kanssa Joycella. Katsoimme elokuvaa. Judith oli myös
kotona. Oh boy, joskus musta tuntuu, että mä pidän
hänestä enemmän kuin Joycesta. Pitäisi vielä kirjoittaa
aine historiaan. Onneksi ei väsytä. Klo on nyt 23.40 kun
käyn nukkumaan. I got it done. Jipii!

October 15 (Sunday), 1967.
It is 1.01 p.m. now.. I got up at 8.55. We were at church 9.45-12.15. Doug sang solo in the choir. It is now 10.53 
p.m now. I tried to do home work but I was lazy, I did not do it. I wrote a letter to Iiro. The Penns were here. We 
ate homemade ice cream for a change. Doug and I were at Joyce’s 7.30-10.30. We watched a movie. Judith was 
at home too. I like her. I still have an essay in history to write. Good I am not sleepy. It is 11.40 now when I go to 
bed. I got it done. Yipee!

16. päivä (maanantai)
Klo on nyt 16.25. Nousin klo 7. Klo 7.15-7.25 vein kirjeen Ikulle mailboxiin.
Koulussa oli iisiä. Scovel ei ollut koulussa. Historian tunnilla näimme värifilmin 
Tea partyn ajalta. Study Hall’n aikana olin Axelin kanssa kirjastossa. Kotona oli
kortti kotoa. Opettajien kokouksen johdosta oli Mr. Finnessyn jälk. uintia klo 14
saakka. Klo 14.10-15.00 juoksin 800 n baseball-kentällä. Olin kotona klo 15.15.
Kello on nyt 19.47 ja I just feel great. Klo 17.45-18.15 olin syömässä. Siellä sain
kuulla, että äidillä oli sota-aikana ollut 1929[?]-mallia oleva T-Ford.  Klo 18.30-
19.30 katsoin Cowoyta Afrikassa. Klo on nyt 21.41. Käyn 5 min:n kuluttua pehkuihin.

October 16 (Monday), 1967
It is 4.25 p.m. I got up at 7. At 7.15-7.25 I mailed a letter to Iku (Iiro Mahkonen).
Easy at school. Scovel was not at school. In History Class we watched a color
movie about the [Boston] Tea Party. During Study Hall I was in the library with
Axel. I got a postcard from home. Teachers had a meeting today. After Mr.
Finnessy’s class we swam till 2 p.m. At 2.10-3.00 I was in the baseball field. I ran
880. I came home at 3.15. It is 7.47 p.m. and I feel great. We had dinner at 5.45-
6.15. During dinner mom told that during the war she had a 1929? Ford model T.
At 6.30-7.30 I watched Cowboy in Africa. It is 9.41 now. I going to bed in 5
minutes.

17. päivä (tiistai)
Klo on nyt 17.47. Nousin klo 7.15. Klo 7.40 lähdin äidin, isän ja Sharonin kanssa Hill’lle. Olin computer-luokassa 
muutamien muiden poikien kanssa klo 8.45 saakka. Sain valmiiksi 2 probleemaa, joita Mr. Hohlfeld [kuva ] jäi 
käyttämään läpi. Koulussa oli iisiä. I Study Hall’n aikan luin kirjastossa juuri ilmestynyttä koulun vuosikirjaa eli 
annual’a. Mr. Finnessyn jälk. vietin aikaani Study Hall’n aikana cafeteriassa. P. E.: n jälk. kävin viemässä kirjat kotiin 
ja sitten koululle klo 15.50. Lähdin Mr. Andersonin (vanhemmat tai paremminkin esi-isät norjalaisia, tulleet 1890-
luvulla) ja Berendsin kanssa Dike-nimiseen kaupunkiin täältä 10 ml etelä-länteen [siis lounaaseen Pekka! ]. Siellä 
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oli poikia 3:sta muusta koulusta. Yht. noin 20. Juoksimme maastossa 1 ½
mailia. Olin alussa siinä viidennen paikkeilla ja sitten toisena ja vähän
ennen loppua 3:na, mutta 200 m ennen loppua ohitin hänet jälleen. Aikani
oli 9 min 06 sek. Voittaja oli täysin suvereeni (8 min 30 sek). Siellä joku
muija otti kuvia (valmiita 15 sek:ssa). Olimme koululla klo 17.15. Klo 17.35
olin kotona. Kello on nyt 21.50. Klo 20.35-20.50 vein kirjeet kotiin ja
Halosen veljeksille mailboxiin. Käyn nukkumaan 5 min kuluttua.

October 17 (Tuesday), 1967
It is 5.47 p.m. now. I got up at 7.15. At 7.40 mom , dad and Sharon took
me to the Hill. I was in the computer room with others till 8.45. I finished
two problems. Mr. Hohlfeld (photo) started running them (on the
computer). Easy at school. During the first Study Hall I was in the library
reading the annual which had just been published. After Mr. Finnessy I
was in Study Hall in the cafeteria. After P. E. I took my books home and
went back to school at 3.50. Then Mr. Anderson (his family had moved from Norway in the
1890s), Berends and I drove to Dike. There were kids from three other schools. About 20
attended the 1½ cross-country race. In the beginning I was appr. 5th, later 2nd, then 3rd.
About 200 yards to go I moved to second place again. My time was 9 minutes 6 seconds. The
winner did very good, no chance against him, his time was 8 minutes 30 seconds. One woman
took photos that were done in 15 seconds (Polaroid). Back at school 5.15. I came home at 5.35.
It is 9.50 p.m. now. I walked to the mailbox 8.35-8.50 and mailed letters home and the Halonen brothers. I am 
going to bed in 5 minutes.

18. päivä (keskiviikko)
[Nicolae Ceau escuș  ]
Klo on nyt 7.47. Heräsin klo 6.50 uneen. Kotona
Suomessa E-L oli musta-valko-ruudullisessa
takissa ja mustissa housuissa ulko-ovella. Hän
pyysi yhtä tupakkaa, mutta sanoi ettei tule ulos
(piti tietysti sanoa sisään). Sanoi, että tule vaan.
Heräsin sitten. Nousin klo 7.05. Koulussa oli iisiä
Axel tuli ensi kerran kanssani Speech Classiin.
Olimme siellä klo 11.45 saakka. No mail. C. P. S.
tunnilla oli värifilmi ”Politics in action”. Study
Hall’n jälk. pelasimme socceria ja sen jälk.
Berends kyseli tietoja minusta Lang. Artsia
varten. Olin kotona klo 16.05. Klo 16.10-16.25
hain valokuvani Porter’sista. Klo on nyt 19.30.
Klo 20.10 lähdin Dougin kanssa Hazlewoodille.
Otin kameran mukaan. Otin 3 kuvaa ja Doug otti 
lisäksi kamerallani yhden minusta Judyn peruukki
päällä [Kuvat täällä ]. Klo 22.20 olimme kotona.
Olimme siellä annual-kirjan takia. Klo on nyt
22.40. Klo on nyt 23.28 kun [Ks. kuva, käsialani
kaunista, eikö? ]

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/10/USA-1967-8-photos-Part-2-1.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
https://en.wikipedia.org/wiki/Dike,_Iowa


October 19 (Wednesday), 1967
It 7.47 a.m. I woke up at 6.50 in the middle of a dream. At home Eeva-Liisa was outside at the door dressed in 
black and white coat and black pants. She asked for a cigarette and said she is not coming out (meant to say in). 
She said come in. Then I woke up. I got up at 7.05. It was easy at school. Axel came to the Speech Class for the 
first time with me. We were there till 11.45. No mail. In C. P. S. we watched the film ”Politics in action” in color. 
After Study Hall we played soccer in P. E. Then Berends asked for information from me for Language Arts (his 
assignment?). I came home at 4.05. I got my photos from Porter’s 4.10-4.25. At 8.10 Doug and I left and drove to
the Hazlewoods. I took my camera with me. I took 3 photos and Doug took one of me with Judy’s wig (photos 
here). We came home at 10.20. We were there because of the CFH
yearbook. It is 10.40 p.m. It is 11.28 and I am going to bed.

19. päivä (torstai)
Kello on nyt 23.00. Nousin klo 6.55. Klo 7.10-7.20 vein kirjeen
Haaran Karille mailboxiin. Koulussa oli iisiä. No mail, oh no,
huomenna totisesti odotan kirjettä E-L:lta. Ruokkiksella vein
värikuvani kehitettäväksi. Koulussa oli C. P. S.:n loppupuolella
pistokkaat. Connie ei kirjoittanut mitään. Minä kirjoitin paperiin
vaan, että en tiedä mitään. P. E.:n jälk. koetin juosta. Juoksin
baseball-kentällä taas 2 kierrosta eli 800 m 2.50, mutta sääreni
kipeytyi taas. Olin kotona klo 17.05. Klo 19 kotona Joyce ja hänen
minua hiukan pitempi tyttöystävä Sue tulivat meille. Kävin
jututtamassa Dougia koululla tyttöjen kanssa, koska emme tienneet
missä tapaisimme hänet. Sovin Lincoln-koulun eteen 21.15.
Sanoinkin ton äidille, joka sanoi sen Dougille. Ajoimme sitten
kolmistaan [Joyce, Sue ja minä] hakeen Barbara sairaalasta. Olimme
jalkkisstadionilla (pienellä) klo 19.40. Pääs. ilm. sisään. Siellä Cedar
Falls High sophomore [eli 10-luokka ] pelasi East Waterloon
vastaavaa vastaan häviten 50-0. Peli oli loppu 20.45. Menimme
Lincoln-koulun eteen missä oli bonfire. Siellä osallistuin myös snake-
dance’en (myös ympäri korttelin). Heillä on huomenna
Homecoming. Tapasimme Dougin klo 21.30. Ajoimme meidän autolla McDonald’siin syömään ja sitten menimme
Joycen autolle ja tytöt lähtivät kotiin. Olimme kotona klo 22.35. Join kahvia alhaalla. Rv. Francis [Winslow ] oli 
siellä. Taidan kirjoittaa kirjeen Savu-Kallelle [Kari Savutie ] aamulla. Klo on nyt 23.13 ja käyn nukkumaan kohta kun
”Even the bad times are good” loppuu.

October 19 (Thursday), 1967
It is 11 p.m. now. I got up at 6.55. At 7.10-7.20 I mailed a letter to Kari Haara. It was easy at school. No mail, oh 
no, I really hope that I get a letter from Eeva-Liisa tomorrow. During lunch break I took my color film to the 
camera shop. In C. P. S. we had a surprise test. Connie did not write anything. I wrote that I do not know 
anything. After P. E. I tried to run, but my shins got sore again. I came home at 5.05. At 7 Joyce and her girlfried 
Sue who is a little bit taller than I came to our house. We went to the school to get hold of Doug because we did
not know where to meet him (later that night). I told mom to tell Doug to meet us at 9.15 in front of Lincoln 
school (so we did not find Doug). The three of us drove to the hospital and picked up Barbara. We were at the 
small stadium at 7.40. We got in free. The Cedar Falls High sophomores played against East Waterloo, They lost 
50-0. The game was over at 8.45. Then we walked to the school. They had a bonfire there. I took part in snake 
dance (also around the block). They have Homecoming tomorrow. We met Doug at 9.30. Then we drove in our 
car to McDonald’s. After that the girls left. We came home at 10.35. We had coffee downstairs. Mrs. Francis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shin_splints
https://www.youtube.com/watch?v=JBd0mQafjEY
https://fi.wikipedia.org/wiki/Penikkatauti_(ihmisell%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Penikkatauti_(ihmisell%C3%A4)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Penikkatauti_(ihmisell%C3%A4)
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/10/USA-1967-8-photos-Part-2-1.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2019/10/USA-1967-8-photos-Part-2-1.pdf


Winslow was with us. I think I’ll write a letter to Savu-Kalle (Kari Savutie, cousin) in the morning. It is 11.13 now 
and I go the bed when this song is over: ”Even the bad times are good”.

20. päivä (perjantai)
Klo on nyt 11.12. Nousin klo 8.35. Kirjoitin
Savu-Kallelle kirjeen ja vein sen klo 10.00-
10.10 mailboxiin, pökkelöin klo 11.05
saakka. Klo on nyt 11.22. Postilaatikossa ei
ollut kirjettä E-L:lta. Oh no! Klo 13.15-14.30
olin äidin, Lindan ja Dougin kanssa CFHigh:n
paraatia katsomassa Main Streetillä. Otin 2 kuvaa. Yhden Joycesta. Kadun toiselle puolelle oli Debbie Holmes 
tullut autolla ja hän huusi: ”Hi Pekka!” ja vilkutti, minä vilkutin. Pois tullessa ostin yhdestä tavaratalosta [kuitissa 
väärä päivämäärä 21.10. ] View Master’in Iowasta. Kotona melk. heti lähdin Dougin kanssa Hazlewoodille. 
Noudimme  ensin tyttöjen corsageet (yht. $6.70). Veimme Joycen kampaamoon. Kotona lueskelin kirjoja ja klo 
18.15-18.30 olin kylvyssä. Klo 18.35 tulivat Joyce ”kultaisessa” puvussa ja Judy (ei Judith). Klo 18.45 lähdimme. 
Veimme Joycen koululle ja sitten haimme Barbaran. Stadionilla tapasin äidin (maksoi minulle $2) ja rva 
Hazlewoodin. Katsomossa menin Barbaran kanssa erikseen Suen ja tämän poikaystävän taakse. Ottelu päättyi 
CFH:n voittoon 14-13. Puoliajalla Joyce ilmoitettiin Queeniksi. Menimme sisään (maksoi n. $2) ja Doug tuli vasta 
22.30. Meidän koulu hävisi ottelun [17-27(28?)]. Tanssimme ja istuimme. Klo 24 hipat oli ohi. Steve Hoppe-Bonnie
oli siellä ja Steven kyydissä lähdimme syömään Porky’skselle. Siellä tapasin samassa pöydässä yhden toisen HC-
parin. Yhteinen ateria, jonka tytöt maksoi oli $30.13. Barbaran ja minun $7.63. Söin sammakkoa. Klo 1.30 maissa 
lähdimme. Ajelimme W. 18th -kadulle ja sitten sieltä Waterloohun ja sitten meille.  Steve ja Bonnie lähtivät pois 
2.20 ja me neljästään B:n kotiin. Olin kotona klo 2.40. Doug lähti viemään Joycea. Kävin nukkumaan klo 2.50.

October 20 (Friday), 1967
It is 11.12. a.m. now. I got up at 8.35. I wrote a letter to Savu-Kalle and walked to the mailbox
10.00-10.10. Then I layed in bed till 11.05. It is 11.22 a.m. now. No letter from Eeva-Liisa. Oh
no! At 1.15-2.30 mom, Linda and I were on Main Street watching the CFH parade. I took 2
photos. One of Joyce. Debbie Holmes had parked on the other side of the street. She
shouted: ”Hi Pekka” and waved. I waved back. On the way back I bought a View Master reel
of Iowa (wrong date on the receipt). Soon after coming home Doug and I drove to the
Hazlewoods. Before that we picked up the corsages for the girls ($6.70 total). Then we drove
Joyce to the hairdresser. At home I read books, then took a bath 6.15-6.30. Joyce and Judy
arrived at 6.35. Joyce had a golden dress. We left at 6.45. We took Joyce to the school, then
picked up Barbara. At the stadium we met mom and Mrs. Hazlewood. At the stands Barbara and I sat
behind Sue and her boyfriend. Mom gave me $2. CFH won the game 14-13. During halftime it was
announced that Joyce was the Queen. Doug did not come until 10.30. They lost the game 17-27(28?).
We danced and sometimes sat down. The party was over at midnight. Steve Hoppe was there with
Bonnie. In his car we drove to Porky’s to eat. Our total bill was $30.13. I ate frog legs. Barbara’s and my bill was 
$7.63. We left at 1.30. We drove to W. 18th and from there to Waterloo and then home. Steve and Bonnie left at 
2.20. Then the four of us took Barbara home. I was home at 2.40. Doug left to take Joyce home. I went to bed at 
2.50.

21. päivä (lauantai)
2 kuukautta on vierähtänyt. Klo on nyt 12.06. Nousin klo 11.15. Doug nousi 10 min sitten. Klo 13.55 äiti, isä, Doug
ja minä lähdimme Des Moinekseen jonnekin Sunny Campsideen [? }. Siellä tapasin Axelin. Istuimme ulkona. Klo 
16.15 maissa menimme sisään. Menimme kaikki ulkomaalaiset sitten yläkertaan. Siellä juttelin suomalaisten (7-8 
kpl) kanssa. Connie tuli myös sinne. Sain yhdeltä japanilaiselta ”käyntikortin”. Tämän jälkeen noin klo 17.30 
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aloimme valmistautua yhteiseen ruokailuun. Sen jälkeen vartuimme
vielä vähän aikaa ja klo 19.30-21.00 oli Square dance yhden nuoren
laulajamiehen johdolla, joka todella osasi asiansa. Tanssimme neljän
parin neliössä. Mun neliössä oli 2 suomal. tyttöä (sievää sellaista),
sveittsiläistyttö ja amer. tyttö sekä poika, kai amer. sekä 2 keski-
ikäistä amer. herraa. Mulla oli hauskaa. Klo 21.10-21.50 ajoimme
Amesiin yhteen omakotitaloon, jossa oli niitä vietnamilaislapsia, Gail
oli nuorin, lisäksi vanhempi tyttö ja poika (13). Otin valokuvan ja
joimme kahvia. Klo 23.45 menimme ylhäälle Dougin kanssa samaan
sänkyyn nukkumaan. Vielä klo 1 olin valveilla.

October 21 (Saturday), 1967
It has been two months now. It is 12.06 now. I got up at 11.15. Doug
got up 10 minutes ago. At 1.55 mom, dad, Doug and I drove to Des Moines, to Sunny Campside (?). There I met 
Axel. We sat outside. We went inside at 4.15. Then all of us foreigners went upstairs. There I talked to the Finns 
(7-8). Connie was there too. One Japanese student gave me his ”business card”. Then we had dinner together. 
Then I had fun square dancing. One young man lead us. He did a good job teaching us and singing. There were 
four pairs in each square. In my square there were two Finnish girls (cute ones), one Swiss and one American girl. 
Also one American (I think) boy and two middle-aged men. At 9.10-9.50 we drove to Ames to a home that had 
Vietnamese kids. Gail was the youngest, also an older girl and boy (13). I took a photo. We drank coffee. At 11.45 
Doug and I went upstairs. We slept in the same bed. At 1 a.m. I was still awake.

22. päivä (sunnuntai)
Nousimme klo 8.45. Aamiaisen jälkeen klo 10-11 huituvilla talon Mr. Isä, Gail ja Doug + minä haimme kaksi 
vanhinta lasta kirkosta mihin isänsä oli vienyt heidät. Päivällä otin ulkona kuvia. Söimme ja klo 15.15-17.10 
ajoimme mm. Iowa Falls’n kautta kotiin. Klo on nyt 18.18.
Tänään oli lämmin päivä, yli +20 °C. Klo on nyt 22.30. Illalla oli
Francis + miehensä täällä. Illalla juttelin alhaalla ylppäreistä
ym. Käyn nukkumaan 5 min kuluttua.

October 22 (Sunday), 1967
We got up at 8.45. After breakfast around 10-11 ”Mr. Father”,
Gail, Doug and I  drove to a church and picked up the two older kids. Later I took photos outside. Then we ate 
and 3.15-5.10 we drove home via Iowa Falls. It is 6.18 now. It was warm today, +20 °C (+68 °F). It is 10.30 p.m. 
now. In the evening Francis was here with her husband. I told to them about the Finnish student exams etc. I am 
going to bed in 5 minutes.

23. päivä (maanantai)
Kello on nyt 18.06. Nousin klo 7.05. Koulussa meni jotenkin. Historian pistokkaiden 15:stä valintakysymyksestä 
sain 8 oikein. Klo 11.00-11.35
oli Student Council. No mail!
C. P.  S. oli torkkumista. Study
Hall’n aikana 14.00-14.30
torkuin ja taisin vähän
nukkuakin. P. E.:ssä uintia,
lähinnä vesipalloa. Koulun
jälkeen juoksin Berendsin
kanssa 4 x neljännesmailia välillä leväten. Juoksi kaikki voittaen vähän alle 1.15.
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Olin kotona  klo 17.15. Äiti ei ole vielä tullut. Klo 18.55-19.25 söin. Kello on nyt 21.40. Lueskelen vähän läksyjä. 
Käyn nukkumaan klo 22.

October 23 (monday), 1967
It si 6.06 p.m. now. I got up at 7.05. School was normal. We got our history surprise test back, of the 15 multiple 
choice questions I got 8 right. Student Council was 11.00-11.35. No mail! During C. P. S. I dozed. During Study 
Hall I dozed too and also slept I think. In P. E. we played water polo. After school I ran four 440s with Berends. I 
won them all. My times were a little bit faster than 1.15. I came home at 5.15. Mom had not come home yet. 
Dinner was 6.55-7.25. It is 9.40 now. Doing my homework a little. I am going to bed at 10.

24. päivä (tiistai)
Kello on nyt 21.21. Nousin klo 7.20. Koulussa oli iisiä, koska Scovel ei ollut
koulussa. Hissan tunnilla ja I Study Hall’n aikana olin kirjastossa. No mail
except E-Suomen Sanomat. Satoi aamupäivällä. C. P. S. tunnilla pelasin hirttoa
ja ristiä ja ruksia John Heathin kanssa. Study Hall’n aikana olin kirjastossa. P.
E.:n alupuolella olin värielokuva syfiliksestä. Koulun jälk. juoksin yksin 4 x 440
jaardia, kaikki alle 1.13. Olin kotona klo 17.20. Isä laittoi ruoan, koska äiti tuli
vasta klo 18.30 jälkeen, jolloin muuten alkoi Beatles movie A Hard Day’  s Night  .
Se loppui 20.10. Tulin ylös 20.15. Klo 22 käyn nukkumaan.

October 24 (Tuesday), 1967
It is 9.21 p.m. now. It was easy at school because Mr. Scovel was not at school.
During History class and Study Hall I was in the library. No mail except Etelä-
Suomen Sanomat. It was raining in the morning. During C. P. S. I played  
hangman and tic-tac-toe with John Heath. During Study Hall I was in the
library. In the beginning of the P. E. Class we were shown a color film about  
syphilis. After school I ran 4 x 440 yards, all them below 1.13. I came home at
5.20. Dad fixed dinner since mom did not come home until 6.30. The Beatles movie A Hard Day’  s   Night   started 
then. It was over at 8.10. I came upstairs at 8.15. I am going to bed at 10.

25. päivä (keskiviikko)
Kello on nyt 19.06. Nousin klo 7.15. Koulussa oli testi matikan tunnilla
tietokoneohjelma GOTRANista. Jokseenkin pieleen meni. Normaalia.
Mrs. Bauman tuli klo 11.10 Study Halliin hakemaan Axelia ja minua
koska olimme unohtaneet Speech Classin. Olimme siellä 11.35
saakka. No mail. I really wish Eeva-Liisa loves me. The next letter, if it
comes tomorrow, will probably tell the truth. C. P. S.:n jälkeen oli
Study Hall, jonka vietin kirjastossa. P. E.:n vietimme sisällä marssien ja
sen jälkeen juoksi Berendsin kanssa 4 x 220 jaardia + 1 x 440 jaardia.
Olin kotona klo 16.45. Klo 18.20-19.00 olin syömässä. Klo on nyt 21.35. Kirjoitin äsken kirjeen Suomen 
toimikuntaan, kirje täysin fiasko. Kävin nukkumaan klo 22.05.

October 25 (Wednesday), 1967
It is 7.0.6 p.m. now. I got up at 7.15. During math class we had a test about GOTRAN computer programming 
language. I do not think I did good. Mrs. Bauman came to the Study Hall at 11.10. Axel and I had forgotten 
Speech class. It was over at 11.35. No mail. I really wish Eeva-Liisa loves me. The next letter, if it comes tomorrow, 
will probably tell the truth. After C. P. S. Study Hall, I was in the library. During P. E. we were inside marching. After
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that I ran with Berends 4 x 220 yards + 1 x 440 yards. I came home at 4.45. Dinner was 6.20-7.00. It is 9.35 p.m. 
now. I just finished writing a letter to the Finnish Committee. I think it was a fiasco.

26. päivä (torstai)
Nousin klo 7.15. Koulussa
sain aika hyvin 26 pistettä
tietokonetestistä (max. 37).
Sitten iisiä. Mr. Scovel ei
koulussa. Kävin Hillillä
käteistämässä 2 shekkiä,
valokuvat ei ollu vielä
valmiita. Vein E-S S kouluun
ja koko Finnessyn tunnin
ajan luin niitä. Study Hallin
vietin libraryssä. P. E.:n jälk. juoksin Berendsin kanssa 880 yardia. Aikani 2.20
(eka kierros 66 sek). Olin kotona klo 16.45. Doug ei ollut iltapäivällä koulussa,
koska hän ei oikein voinut hyvin. Kävin Camera Shopissa turhaan. Kotona klo
17.40-18.30 oli alhaalla. Kirjoitin sitten Quebec Act -juttua huomista hissan
tunnin oikeudenkäyntiä varten. Klo on nyt 22.02. Käyn nukkumaan 8 min
kuluttua.

October 26 (Thursday), 1967
I got up at 7.15. At school we got our computer programming test back. I got 26 points (max. 37). Easy at school.
Mr. Scovel was not at school. I walked to the Hill and cashed two cheques. Photos were not done yet. I took 
Etelä-Suomen Sanomat to school. I was reading it during Mr. Finnessy’s class. Study Hall in the library. After P. E. I
ran 880 yards with Berends. My time was 2.20 (first lap 66 seconds). I came home at 4.45. Doug was not at 
school in the afternoon. He did not feel good. I visited the Camera Shop, in vain. At home I was downstairs 5.40-
6.30. Then I studied Quebec Act to get ready for the trial in tomorrow’s History Class. It is 10.02 p.m. now. I go to
bed in eight minutes.

27. päivä (perjantai)
[Arvo Ylppö ]
Klo on nyt 18.25. Nousin klo 7.05. Koulussa oli iisiä.
Am. History tunnilla oli trial. Juryssä oli 14 jäsentä
Study Hall’sta. Olin Benjamin Franklin. Study Hall’n
jälk. kotona oli paketti kotoa ja kaksi E-S Sanomaa.
C. P. S. tunnilla raina Russiasta. Study Hall’n aikana
näytin suomalaisia magaziinejä. Klo 14.00-14.35 Speech Class, sitten kävin
kotona ja P. E.:n aikana juoksin sisällä. Klo 15.45-16.05 hain ”ruskeat” valokuvat.
Söimme kaikki hapankorppuja. Klo 18.50-21.00 olin äidin ja isän kanssa LaPorte
Cityssä täältä 20 ml etelään missä Panthers lost 6-13. Illalla Doug, Joyce ja Barb
tulivat meille ja luin B:n kanssa suomal. Lehtiä. Klo on nyt 00.08, tulin juuri
alhaalta. Käyn kohta ZZZ

October 27 (Friday), 1967
It is 6.25 p.m. now. I got up at 7.05. Easy at school. In American History we had the trial. Fourteen members of 
the jury came from Study Hall. I was Benjamin Franklin. After Study Hall I found a package from home and two 
ne  w  spapers  . In C. P. S. we watched a film about Russia. In Study Hall I showed others Finnish magazines. Speech 
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Class was 2.00-2.35. After that I visited home, then ran inside during P. E. At 3.45-4.05 I picked up
my photos. In the evening we ate crisp rye-bread (photo) my parents had sent. Then mom, dad
and I drove to LaPorte City 20 miles south-east. Panthers lost 6-13. In the evening Joyce and Barb
came. I read Finnish magazines with Barb. It is now 00.08, I just came upstairs. Soon to bed.

28. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.20, nyt kello on 10.05. Alhaalla oli isän veljen, Earlin vaimo kolmen pentunsa
kanssa meillä. Muuten keskiviikon vastaisena yönä Mike, Sharonia 8 v. vanhempi tuli 4.30
keskiviikkoyönä kolkuttamaan ovelle. Koira [Frosty ]  herätti minutkin. Äiti meni katsomaan.
Mike kännissä oven takana. Edell. iltana Sharon oli sanonut pänksit. Päivällä kuuntelin HOT 50
ja kirjoitin lomassa Ikulle kirjeen, koska sain häneltä tänään yhden (kirjeen). Syötyäni
pannukakkuja klo 19.15 Barbara tuli kuten hän oli puhelimessa 14.10 ilmoittanut hakeen mua.
Bill ja Sue West olivat ulkona autossa. Ajoimme Starlite Drive-In Theateriin. Barbara pinnasi
sisään takaistuimen takana olevaa tilaa hyväksi käyttäen. Minun ei tarttenu maksaa, Suella oli
jotain lippuja. Oli kai ollu siellä joskus töissä. Siellä oli ensin joku lännen piisi ja sitten juttu
nykyajan nuorisosta. Klo 22.50 lähdimme vitoon. Ajelimme ympäri Waterloon katuja ja yhdessä
puistossa. Kävimme Cedar Fallsissa ja klo 23.50 veimme B:n kotiin. Minä oli kotona 23.58. Klo
on nyt 00.18. Tänä yönä klo 2 Iowan kelloja siirretään tunti taaksepäin. Siirrytään talviaikaan
(huhtikuuhun asti). Isä on töissä tämän takia. Doug oli koko päivän lauluharjoituksissa All
State’ä varten. Dougin sormi pantiin lastaan (loukkasi eilisessä ottelussa). Illalla Doug oli Joycen
luona. Käyn nukkumaan.

October 28 (Saturday), 1967
I got up at 9.20. It is now 10.05. Dad’s brother Earl’s wife had arrived with three kids. By the way, Wednesday at 
4.30 a.m. I woke up. Frosty was barking and somebody was banging at the door. It was Mike, he is 8 years older 
than Sharon. He was drunk. Mom went to the door. The night before Sharon had quit their relationship. During 
the day I listened to HOT 50 and wrote a letter to Iku because I got one from him today. After
eating pancakes Barb (photo) arrived at 7.15. She had called me 2.10. Bill and Sue West were
waiting in the car. We drove to Starlite Drive-  In Theater  . Barbara avoided paying for the ticket by
hiding behind the backseat. I did not have to pay either. Sue had free tickets. I think she had
been working there. First we watched a western, then another about young people nowadays.
We left at 10.50. We drove around Waterloo and a park, then to Cedar Falls. We took Barbara
home at 11.50. I was home at 11.58. It is now 00.18. Tonight at 2 a.m. Iowa clocks will be turned
back one hour. Winter time starts (till April). Dad has to work. Doug has been at choir practise all
day for All State. Doug has a cast on one of his fingers (he broke it in the
game on Friday). In the evening Doug was at Joyce’s. To bed now.

29. päivä (sunnuntai)
[Harmony Sisters ]
Nousin klo 9.05. Klo on nyt 10.23. Alhaalla äiti sanoi, että emme mene
Sunday Schooliin. Isä oli ollut yöllä yliopistolla kelloja kääntämässä. Klo
2.20 heräsin siihen että isä oli vihainen. Sharon oli Waterloossa ja Pink Car
jäi sinne. ”Joku oli katkaissut kaapelin” Mitähän toikin tarkoittaa? Isä lähti
W:hon. Dougilla oli eilen ääni ihan käheä. Klo 10.30-12.00 olimme
kirkossa. N. klo 14-18 äiti, isä ja Doug olivat (Doug..? näytelmää varten) [
Doug student Director and Stage Director  näytelmässä The Grass Harp ]. 
Olin yksin kotona. Vähän ennen klo 20 joku Mr. X soitti ja pyysi tulemaan
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tiistaina johonkin Rotary Clubille. Tietysti menen. Joyce oli meillä. Klo 20-22 katsoin Hud-nimisen elokuvan. Klo 
22.30 tulin ylös. Klo on nyt 22.40 kun käyn ZZZZ

October 29 (Sunday), 1967
I got up at 9.05. It is 10.23 a.m. now. When I went downstairs mom said we are not going to Sunday School. 
During the night dad had been working at the universty turning clocks. At 2.20 a.m. I woke up. Dad was mad 
because Sharon was in Waterloo and she had to leave the pink car there. ”Somebody had cut a cable.” I wonder 
what that meant. Dad drove to Waterloo. Doug’s voice was hoarse yesterday. We were in church 10.30-12.00. In 
the afternoon mom, dad were at Doug’s play practice. (Doug was student Director and Stage Director  in The 
Grass Harp). I stayed home. At 8 p.m. somebody from the Rotary Club called me and asked me to come to the 
Club on Tuesday. Of course I will go. Joyce visited. We watched a movie 8-10. It was Hud. I came upstairs at 
10.30. It is now 10.40 and I am going to bed.

30. päivä (maanantai)
Mulla on päiväykset [numerointi ] menny pieleen melk.
viikon. Klo on nyt 21.07. Nousin klo 7. Klo 7.25-7.35 vein
kirjeen Iirolle mailboxiin. Koulussa oli iisiä. Historian tunnilla
oli trial. George syytön! Pah. No mail. Homeroom meeting
12.40-13.40. Study Hall’n aikana pelasin John Heathin kanssa
ristiä ja ruksia. Uinnin jälkeen juoksin huonokuntoisena
baseball-kentällä yksin. Olin kotona klo 17 yht’aikaa isän
kanssa. Klo 17.55 lähdin isän kanssa ’kirkolle’ missä pastori
Gordon ym. näyttivät Kanadan kalastusretken kuvia. Klo
19.00-19.30 söimme tukevasti. Klo 20.55 olin kotona. Klo on
nyt 22.47 kun ZZZ

October 30 (Monday), 1967
I have had wrong dates in my journal for almost a week. It is 9.07 p.m. now. I got up at 7. I took the letter to Iiro 
(Iku) to the mailbox 7.25-7.35. It was easy at school. The trial continued in History Class. George is innocent! No 
mail. We had a Homeroom Meeting 12.40-1.40. During Study Hall I played tic-tac-toe with John Heath. After 
swimming I ran on the baseball field. I felt like I was in a bad shape. I arrived home at the same time as dad at 5. 
Dad and I drove to the church. There pastor Gordon showed us photos of his fishing trip to Canada. Then a good
dinner 7.00-7.30. We came home at 8.55. It is 10.47 when I go to bed.

31. päivä (tiistai)
Kello on nyt 18.51. Nousin klo 7.05.
Koulussa oli iisiä. Klo 11.50 kävin kotona.
Sitten tapasin valkoisella letukalla tulleen
Rotary Clubin edustajan kadulla.
Vartuimme Connien ja Axelin tuloa.
Menimme Women’s Clubille lähelle 1st

Baptish Churchiä. Siellä oli ensin lounas
ja sitten me kuusi (3 CFH:sta ja me)
pidimme itsestämme lyhyen esittelyn,
olin viimeisenä. Sitten yks’ mies näytteli
kuvia kesäiseltä Saksan matkaltaan. Tapasin tämän jälk. 2 misteriä, jotka
oli ollu Suomessa joskus. Olimme koululla klo 14. Kävin kotona ja Study
Hallin aikana annoin J. Heathille valokuvat (2 kpl). P. E.:n jälk. juoksin yksin 8 x 220 yardia Mr. Andersonin 
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neuvojen mukaan. Nykyään  tulee hämärä jo klo 17 ja klo 18 on jo pimeää. Aamuisin aurinko nousee sitä vastoin 
ennen heräämistäni. Olin kotona klo 17.25. Tänään on Halloween eli lähikorttelin pennut pukeutuu kummituksiksi
ym:ksi. Klo 18.35-18.50 olin syömässä. Klo on nyt 22.36. Klo 22.20-22.30 oli jäätelöllä. Sitä ennen luin  Glass 
Menagerie’a. Klo on nyt 22.56 kun ZZ

Kirjeitä. Syyskuu ja lokakuu 1967

October 31 (Tuesday), 1967
It is 7.51 p.m. now. I got up at 7.05. Easy at school. I visited home at 11.50. Then I met the Rotary Club guy 
driving in white Chevy. We waited for Connie and Axel and then drove to Women’s Club near the 1st Baptist 
Church. We ate lunch first. After lunch the six of us (3 from CFH and us) gave a short presentation of ourselves. I 
was the last one.  Then one man showed photos of his trip to Germany last summer. Then I talked to two men 
who had been to Finland. Back at school 2 p.m. After P. E. I ran 8 x 220 yards, Mr. Andesron told me what to do 
today. It starts getting dark at 5 p.m. now. Dark at 6. In the morning when I get up it is daylight. I came home at 
5.25. Today is Halloween. Kids in the neighborhood dress as ghosts etc. Dinner was at 6.35-6.50. It is 10.36 p.m. 
now. We had ice cream 10.20-10.30. Before that I was reading The Glass Menagerie. It is 10.56 and I go to bed.

Luella and Warren A. Schuler
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