
Päiväkirja 1968 osa 4
1.7.-31.8.

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

Heinäkuu

•2. heinäkuuta   – Biafran oloja tutkinut komitea totesi raportissaan 400 000 lapsen olevan kuolemassa nälkään 
Biafrassa 60 lähimmän vuorokauden aikana.[1] Biafraan oli jo tällöin lähetetty aineellista apua, mutta tarvikkeita 
ei ollut saatu turvallisesti perille.
•4. heinäkuuta   – Biafra ilmoitti kieltäytyvänsä Ison-Britannian tarjoamasta avusta niin kauan kuin Britannia 
toimittaa aseita Nigerian hallitukselle.
•4. heinäkuuta   – Tanskaan adoptoitu Jari-poika, josta oli paljon kirjoitettu pohjoismaisessa lehdistössä, 
luovutettiin Suomeen.
•14. heinäkuuta   – Ensimmäiset Sulkavan Suursoudut järjestettiin Sulkavan Hakovirralla.
•17. heinäkuuta   – Saddam Husseinista tuli Irakin vallankumousneuvoston varapuhemies vallankaappauksen 
jälkeen.
•12. heinäkuuta   – Sambian presidentti Kenneth Kaunda saapui valtiovierailulle Suomeen ensimmäisenä 
Päiväntasaajan eteläpuolisen valtion päämiehenä.
•25. heinäkuuta   – Paavi Paavali VI julkaisi ”Humanae Evitae” -kiertokirjeen, jossa otetaan kielteinen kanta 
keinotekoiseen syntyvyyden säännöstelyyn.
•31. heinäkuuta   – Ranska ilmoitti tukevansa Biafran itsenäisyystaistelua.
elokuu

1. päivä (maanantai)
Nousin klo 10.10. Aamiaisen aikana 2 E-S ja kortti Seija-tädiltä. Doug tuli
käymään kotona. Klo on nyt 11.47. Klo on nyt 23.37. Koko iltapäivän
siivosin. Söimme klo 18.15-18.30. Siivosin ja klo 20.50 lähdimme H:lle. Vein
heille hirven, pöytäliinan ja valokuvani kehyksissä ja muita valokuvia.
Pelasin Joycen kanssa korttia (Écarté  ja seven). Lähdimme klo 22.40.
Aloitin kirjettä Seija-tädille. Käyn nukkumaan klo 00.10.

   July  

July 1 (Monday), 1968
I got up at 10.10. Mail came during breakfast, two newspapers and a card from aunt Seija. Doug
visited home. It is not 11.47 a.m. It is noe 11.37 p.m. I was cleaning all afternoon. Dinner was from
6.15-6.30. More cleaning. At 8.50 we drove to the Hazlewoods. I gave them a moose, a table cloth
and a framed photo of me an other photos too. I played cards with Joyce (Écarté  ja seven). We
left at 10.40. I started to write a letter to aunt Seija. I am going to bed at 00.10.

2. päivä (tiistai)
Klo on nyt 11.57. Nousin klo 10. Alhaalle kahville. 4 E-S. Rouvat Winslow, Penn, Dillon ja kadun
toiselta puolelta eräs vanhempi rouva oli myös kahvilla. Klo on nyt 00.15. 15-17 luin ruotsia.
Söimme. Tiskasin klo 18 jälkeen. Luin ruotsia. Joyce tuli äitinsä kanssa klo 20.10. Mom ja Mrs. H.
menivät johinkin kokoukseen taloon, joka on meiltä pohjoiseen. Mr. & Mrs. Penn & Eric tuli tänne
klo 20.30. Pelasimme korttia, he lähtivät klo 22. Pelasin Joycen kanssa klo 23 saakka, jolloin he
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lähtivät. Joycen äiti & mom tulivat klo 22.40. Käyn nyt nukkuun, klo on 00.17.

July 2 (Tuesday), 1968
It is now 11.57 a.m. I got up at 10. Coffee, four newspapers in the mail. Mrs. Winslow, Mrs. Penn, Mrs. Dillon and 
an older lady from the other side of the street were having coffee too. It is 00.15 a.m. now. From 3-5 I studied 
Swedish. After dinner at 6 I did the dishes. Then more Swedish. Joyce came with her mom at 8.10. Mom and Mrs.
Hazlewood went into a meetiing to a house north os us. Mr. & Mrs. Penn & Eric came here at 8.30. We played 
cards. They left at 10. Then I played with Joyce till 11 when she and her mom left. Mom and Mrs. Hazlewood 
came back at 10.40. It is now 00.17 and I go to bed.

3. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 18.12. Nousin
klo 10.00. Tuijalta kirje.
Klo on nyt 23.28. Niin,
Tuijalta kirje tänään ja
vastasin heti. Klo 12.15-
12.30 kävin lähettämässä
kirjeen Tuijalle ja Seija-
tädille ja hain Schuler’s 
slides ($2.16). Luin ruotsia klo 16 saakka. Doug tuli isoäidin kanssa n. klo
17. Äiti oli silloin ostoksilla. Earl-setä tuli hakeen sitten isoäidin. Oli
menossa Clear Lake’lle. Äidin [45. ] syntymäpäivä huomenna. Isä antoi
äidille lahjaksi ”paistinpannun”. Söimme ja sitten tiskasin. Äiti ja isä
kirkolla, Doug Joyce’lla. Klo 20.30 maissa McCrackenit oli täällä filmin
kanssa, jonka Sharon & Bill oli lähettäny, se oli autokilpailuista. Klo 20.55-
21.55 oli juoksemassa 7 mailia (29 kierrosta) [28 tarvittiin 7 mailiin ]. Ens.
25 kierrosta eli 10 km [oik. 10.058,4 m ] taittui 45 min:ssa. Kylpy ja sitten
katsoin TV:tä. Käyn nukkumaan klo 00.10.

July 3 (Wednesday), 1968
It is now 8.12 p.m. I got up at 10.00. Letter from Tuija. It is now 11.28. So, letter from Tuija today. I wrote a letter 
to her and walked to the mailbox from 12.15-12.30 and mailed it, also a letter to aunt Seija. I picked up the 
Schulers slides ($2.16). Then I studied Swedish till 4. Doug and grandma came at 5. At that time mom was 
shopping. Soon uncle Earl came to pick up grandma. He was going to Clear Lake. Mom’s (45th) birthday 
tomorrow. Dad had bought a frying pan for her as a gift. After dinner I did the dishes. Then mom and dad went 
to the church, Doug is at Joyce’s. At 8.30 the McCrackens were here with a film Sharon & Bill had sent. It was 
about a car race. From 8.55-9.55 I was running 7 miles (28 laps). The first 25 laps, i.e. 10 kilometers, I ran in 45 
minutes. After bath I watched TV. I am going to bed at 00.10.

4. päivä (torstai, Independence Day)
Klo on nyt 20.04. Nousin klo 10, Doug vasta 11.15. Klo 12.15-13.20 olimme H:la kahvilla. Tulimme kotiin Joyce 
mukanamme. Klo 18 maissa söimme ulkona, isoisä täällä. Klo on nyt 23.48. Klo 21 lähdin Penn’lle. Sieltä Ericin 
kanssa meille Joycea ja Dougia hakeen. Äiti, isä ja isoisä oli jo aik. menny puron varrelle ilotulitusta katsoon. 
Tulimme kotiin klo 21.55. Klo 22.05-22.40 juoksin 5 mailia [eli 8 km ] eli 20 kierr. Kylpy, katsoin TV:tä ja käyn 
nukkuun klo 00.00.

July 4 (Thursday, Independence Day), 1968
It is now 8.04 p.m. I got up at 10. Doug got up at 11.15. From 12.15-1.20 we were at the Hazlewoods for coffee. 



We came home with Joyce. We had dinner outside at 6, grandpa too. It is now 11.48 p.m. At 9 I
walked to the Penns. From there back home with Eric to pick up Joyce and Doug. Mom and dad
had already gone to the creek to watch the fireworks. We came home at 9.55. From 10.05-10.40
I ran 5 miles, i.e. 20 laps. After bath I watched TV. I am going to bed at 00.00.

5. päivä (perjantai)
Klo on nyt 18.15 6.7. Nousin klo 7.30 perjantaina. Isoisä tuli tänne ja klo 8.00 lähdimme 
Amanaan, täältä etelään. Olimme siellä klo 9.30. Ensin olimme South Amanassa County Storessa
ja Winery’ssä viinejä maistamassa. Ajoimme sitten West Amanaan. [Amana Colonies ] Siellä (á 
50¢) tour community kitchenissä, cooper [tynnyrintekijä ] shopissa ja Hearts Oven Bakeryssä.
Sitten menimme – niin. Pennit (ei Eric, lähti Mankatoon) oli mukana omalla autollaan. Amanassa
kävimme Furniture Factoryssä. Äiti ja isä osti salaatti ym. bowlin ja sitten menimme Colony Inn’iin
syömään. Klo 13.30-14.00 olimme Cellar Door Gift Shop’ssa ja klo 14.00-14.20 tour through 
Woolen Mill ja Sales Room’ssa ostin Matille takin. Mr. Penn osti Matille solmion ja äiti ja isä
Matille paidan ja Annelle takin. Sitten ajoimme Meat Shopiin. Siellä oli suomalaista juustoa
myytävänä. Sieltä ajoimme Furtiture Factoryyn ja sieltä 17.30-18.50 ajoimme kotiin. Kotoa klo
19.15 lähdin Dougin kanssa Joycelle. Lähdimme sitten Waverlyyn Joycen tädille. Mr. & Mrs. H. oli
siellä kuten Mr. H:n veli perh. Siellä ulkona illallinen, chicken ym. Yum-yum. Klo 22.45 lähdimme,
Klo 11.15 olimme H:lla. Katsoimme TV:tä ja klo 01.15 lähdimme. Tulimme kotiin 1.25 ja kävin
nukkumaan klo 1.30.

July 5 (Friday), 1968
It is now 6.15 p.m. on the 6th. On Friday I got up at 7.30.
Grandpa came here and at 8.00 we started driving towards
Amana, south of here. Amana Colonies. We were there at
9.30. First we were in County Store in South Amana, then at
a winery tasting wines. Then we drove to west Amana. There
we took a tour in Comminity kitchen. It cost 50¢. Then at
Cooper Shop and Hearts Oven Bakery. Then we went – by
the way, The Penns were with us with their car, to Furniture
Factory. Mom bought a sald bowl. We had lunch at Colony
Inn. At 1.30-2.00 we were in Cellar Door Gift Shop. Then a
tour in Woolen Mill. In the Sales Room I bought a jacket to
Matti (my brother). Mr. Penn bought a tie to Matti and mom and dad bought him a shirt and a jacket to my sister
Anne. Then we drove to Meat Shop. They had Finnish cheese on sale there. Then back to Furniture Factory. Drive 
home from 5.30-6.50. At 7.15 Doug and I drove to Joyce’s. From there to drove to Waverly, her aunt’s home. Mr. 
& Mrs. Hazlewood were already there, also Mr. Hazlewood’s brother’s family. Supper, chicken etc was yummy. 
We left at 10.45. At the Hazlewoods we watched TV and left at 1.15. We came home at 1.25. I went to bed at 
1.30.

6. päivä (lauantai)
Nousin klo 10. Klo 10.20 lähdin Dougin kanssa hakeen Joycen.
Menivät Waterloohon ostoksille. En ostanut mitään (paitsi 2
makeispötköä). Doug osti kengät ja housuja (Penney’s ym.). Tulimme
kotiin downtown Cedar Falssin kautta klo 1.30. Ostimme Card & 
Candy Shop’sta liput 10.7. olevaan Beach Boys concertiin. Söimme.
Klo 16.40-17.10 oli Hillillä ostamassa hammasharjan ym. Perjantain postissa Plendl’ltä Genevasta rahoja ($2) ja 
tänään kirje kotoa kuvien keralla. Klo 17.30 Doug ja isä lähti Jesup’iin hakeen jääkappia (käytettyä). Ne tuli tak. 
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19.30. Klo 18.40-19.09 juoksin 4 ml (16 kierr.) [6,4 km 29 min:ssa ]. Loppuajasta satoi. Kylpy ja klo 20.00-21.30 
katsoin ”A Hard Day’s Night” -elokuvan. Sitten lähdin äidin ja isän kanssa Pennille. Siellä pelasimme canastaa, 
jonka isä voitti (sai yli 5000 suuresta avopakasta). Klo 23.45 tulimme kotiin. Klo on nyt 00.55 kun ZZ. Doug ei vielä
kotona.

July 6 (Saturday), 1968
I got up at 10. At 10.20 Doug and I drove to pick up Joyce. They were shopping in Waterloo. I did not buy 
anything (well, two candy bars). Doug bought shoes and pants (Penney’s etc.). Then to downtown Cedar Falls at 
1.30. They in Card & Candy Shop we bought tickets for The Beach Boys Concert on July 10. At home we ate. At 
4.40-5.10 I was at the Hill. I bought a tooth brush etc. On Friday I got $2 in the mail from the Plendls in Genava 
and today a letter from home with photos. At 5.30 dad and Doug drove to Jesup to pick up a second-hand 
fridge. The came back at 7.30. From 6.40-7.09 I ran 4 miles (16 laps). In the end it started raining. After bath I 
watched ”A Hard Day’s Night”. After that I went to the Penns with mom and dad. They we played canasta. Dad 
won (He got more that 5000 points from the discard pile). We came home at 11.45. It is now 00.55 when I go to 
bed. Doug has not come home yet.

7. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 1.18 maanantaina yöllä. Nousin s:na klo 8.15. Klo
9.15 ( jo) lähdimme kirkkoon, ehtoollissunnuntai. Kotiin tuli
Judy ja Joyce syömään. Klo 15 maissa äiti ja isä lähti Genevaan.
Doug H:lle. Klo 17.45-18.07 juoksin 3 ml [eli 4,8 km 22
minuutissa ] ja sitten maili päälle. Kotona kylpy ja klo 19.10
Axel tuli hakeen mua. Mies (Japanista) ja Mr. Price’n kanssa
haimme Mirevan (Panamasta) ja ajoimme Pricen kotiin, jossa
oli Ute, Sylva, Irma ym. Ainoa aika, jolloin nautin oli kun pelasin
2 Twixt-peliä, Ute, Irma, Mia ja mä. Ylhäällä Axel loisti
pianonsoitollaan ja laulullaan, luin ja luin. Muut lähti ja aik. paitsi Mia, Mireva, Axel ja mä. Hugo oli myös siellä 
koskapa asui siellä. Lähtee kotiin ensi perjantaina. Klo 1.00 lähdimme sieltä. Muut oli tanssimassa alhaalla. Klo 
1.25 käyn nukkuun. Nyt musta taas tuntuu ettei musta oo mihinkään seuraihmiseksi.

July 7 (Sunday), 1968
It is now 1.18 a.m. on Monday. On Sunday I got up at 8.15. We drove to the church already at 9.15. Communion 
Sunday. After church Judy and Joyce came to our house to eat. At 3 mom and dad drove to Geneva., Doug to 
Joyce’s. From 5.45-6.07 I ran 3 miles (i.e. in 22 minutes), then one more mile. Bath and at Axel came with Mr. 
Price and a man from Japan. Then we picked up Mireva (from Panama) and drove the Prices. Ute, Sylva, Irma etc. 
Were there too. The only time that I enjoyed the evening when I played Twixt with Ute, Irma and Mia. Upstairs 
Axel played the piano and sang. I was just reading. Some left, Axel, Mia, Mireva and I stayed and of course Hugo 
because he lives there. He goes home on Friday. Others danced downstairs. We left at 1.00. I am going to bed at 
1.25. Now I feel than I am not a social person at all.

8. päivä (maanantai)
Klo on nyt 13.12. Nousin klo 10.10. Tiskasin ja postissa kirje Savu-
Kallelta ja E-S. Klo 11.45-12.05 oli Hillillä lähettämässä Thank You
noten Plendl’lle ja äänikirjeen Iirolle ($1.00). Klo 12.15-13.00 olin äidin
kanssa Samson’s Camera Shopissa ja Super Valuessa. Finnessyt 
(meiltä 2. talo länteen) ottaa ensi vuodeksi suomal. pojan Hesasta (hän menee CF:ään). Isoisä lähtee huomenna 
Wyomingiin. Niin, Don Fish Hillillä ja myös Richard Williams. Tulin Donin kyydissä kotiin. Klo on nyt 13.09 9.7. 
Eilen klo 17.40 lähdin äidin ja isän kanssa Black Hawk Parkiin partio-picnicille. Sinne tuli paljon muitakin. Syötyäni 
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kävelin puistossa ½ tuntia. Klo 20.40 lähdimme. Kotona juoksemassa 21.20-21.40, juoksin 3 ml. Sitä ennen mailin 
verryttely. Kylpy ja sitten katsoin TV:tä klo 00.00 saakka, jolloin kävin nukkumaan.

July 8 (Monday), 1968
It is now 1.12 p.m. I got up at 10.10. I did the dishes. One newspaper and a letter from Savu-Kalle in the mail. 
From 11.45-12.05 I walked to the Hill and sent a Thank You note to the Plendls and voicemail tape to Iiro ($1.00). 
From 12.15-1.00 mom and I were in Samson’s Camera Shop and Super Value. The Finnessys (second house west 
of us) are having a Finnish exchange student, he is from Helsinki (He will attend CF). Granpa travels to Wyoming 
tomorrow. By the way I met Don Fish and Richard Williams on the Hill. Don drove me home. It is now 1.09 on the
9th. Yesterday at 5.40. mom, dad and I drove to Black Hawk Park. Scout picnic there. Lots of others there too. 
After eating I walked in the park for half an hour. We left at 8.40. Then I ran three miles from 9.20-9.40. First I 
jogged one mile. After bath I watched TV till 00.00 and went to bed.

9. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.10. Klo 9.30-10.10 olin äidin kanssa postissa kyselemässä
postimääräyksiä ja ostimme pyörän kumin paikkoja. Paikkasin Dougin
pyörän. Olin valmis 12.15. Klo 12.20-13.30 oli Dilloneilla äidin kanssa
syömässä ja vein heille kuvani ja eilen saamiani lautasliinoja. Sitten kävin
Hillillä ostamassa Websterin sanakirjan ja blank cards. Klo 14.25-15.40 olin
ajelemassa pyörällä. May’s Drugista ostin tarrakirjaimia ja sitten ajoin North
Cedariin, missä silta oli poistettu. Klo 16 maissa Mrs. Goslin tuli Liannen kanssa,
joka jää tänne perj. saakka. Klo on nyt 18.40 10.7. Klo 20.45-21.03.33 juoksin 3
ml 18 min:ssa 33 sek:ssa. Verryttelin ennen ja jälkeen mailin. Kylvyn jälkeen klo
21.30-23.30 katsoin TV:tä. Liannne nukkui Dougin huoneessa, mä verannalla.

July 9 (Tuesday), 1968
I got up 9.10. From 9.30-10.10 I was in the post office with mom. We were checking the shipping
requirements and bought a bicycle inner tube repair kit. At home I fixed Doug’s bike. I was done
at 12.15. From 12.20-1.30 mom and I were at the Dillons having lunch. I gave them photos and
napkins I got yesterday. Then I walked to the Hill and bought Webster’s Dictionary and blank cards. From 2.25-
3.40 I was riding the bicycle. I bought  sticker letters from May”s Drug. Then I rode to North Cedar. The bridge 
had been removed. At 4 Mrs. Goslin came with Lianne. She stays at our house till Fridat. It is now 6.40 on the 
10th. From 8.45-9.03.33 I ran 3 miles in 18 minutes and 33 seconds. Before and after I jogged a mile. After bath I 
watched TV. Lianne slept in Doug’s room. I slept on the porch.

10. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 8.50. Aamiaisen jälkeen kävimme hakemassa Hy-Veestä
laatikkoja, paperia ja narua. Klo12 söimme ja iltapäivällä pakkasin saaden
kolme laatikkoa valmiiksi. Klo 17.00-17.34 juoksin 5 ml 34 min:ssa [eli 8 km ]
plus verryttelin mailin. Eilen pyörällä ajaessa Frank Kirbyn, joka on
upperbound’ssa. Tänään ennen juoksua juttelin Mike Lynott’n kanssa.
Kylvyn jälkeen söin. Judy soitti ja sanoi, että ne tulee hakeen mua jo klo
19.15. Klo on nyt 12.14 11.7. torstaina. Klo 19.25 Joyce & Judy tulivat. Otin
mankan mukaan. Siellä oli samat tytöt: Vanda, Barb ym. kun kerran Drive-
in’ssä. Ensin Human Beings, sitten Union Gap with Gary Puckett (hyvä) ja
lopuksi The Beach Boys. Se ohi klo 22.50. Näin Steve Hoppe’n & Bonnien ja
Roy Fieldingin. Meillä klo 23.25. Klo 23.35 kävin ZZ on the porch.
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July 10 (Wednesday), 1968
I got up at 8.50. After breakfast we picked up boxes , paper and rope from Hy-Vee. Lunch at 12. After that I 
packed three boxes. From 5.00-5.34 I ran 5 miles in 34 minutes. The jogged one mile. When I was riding the bike 
yesterday I met Frank Kirby who was upperbounf (what is that?). Today before my run. I talked with Mike Lynott. 
After bath we had dinner. Judy called and said that they are coming to pick me up at 7.15. It is now 12.14 p.m. on
Thursday. Joyce and Judy arrived at 7.25. I took my tape recorder with me. Vanda, Barb etc. were there too. The 
first band was The Human Beings. Next Union Gap with Gary Puckett (good) and finally The Beach Boys. The 
show was over at 10.50. We saw Steve Hoppe, Bonnie and Roy Fielding there. I came home at 11.25. I wnt to bed
on the porch at 11.35.

11. päivä (torstai)
Nousin klo 8.45. Pakkasin vielä vähän ja postissa kirje Sepeltä (Nikkanen) ja 7.6. E-
S. Kirjoitin Sepelle ja klo 11.50-12.10 vein kirjeen pyörällä downtown’n postiin. N.
klo 13 lähdin äidin ja Liannen kanssa postitoimistoon kolmen paketin [kanssa ] á
20, 17 ja 15 pounds. Juttelimme kolmen herran, mm. postmasterin kanssa ja klo
14 mennessä olimme lähettäneet 2 pakettia (toin kirjapaketin kotiin, koska se oli
ylipainoinen) New Yorkiin ”Special Delivery” ja vakuutus molempiin $100 á 40¢.
Sitten menimme ?, mutta Father G. oli kirkossa, jonne menimme (Waterloo Rd.) ja
siellä juttelimme klo 14.45 saakka ja nyt I feel pretty secure about those packages.
Äiti muuten halusi maksaa postimaksut, reilut $6. Klo on nyt 09.14 12.7. Eilen
syötyä pakkasin taas. Klo 20.45-21.28.30 juoksin 10 km 43 min:ssa 30 sek:ssa.
Kylvyn jälkeen katsoin TV:tä klo 23.10 saakka, jolloin mnein porchiin nukkuun.
Eilen klo 16-17 Jim Mizaur kävi täällä (oli ollut West Coast’lla).

July 11 (Thursday), 1968
I got up at 8.45. I packed more. A letter from Sepe (Seppo Nikkanen) and June 7th newspaper in the mail. I wrote
a letter to Sepe and from 11.50-12.10 I took it the downtown post office by bike. Approx. at 1  mom, Lianne and I
went to the post office with three packages, 20, 17 and 15 pounds. We talked with three gentlemen there, the 
postmaster and others. By 2 p.m. we had mailed two packages (I had to take take the book package home, it was
overweight) to New York, Special Delivery, both insured, $100 insurance cost 40¢. Then we drove to ? but father 
G. was in the church where we went (Waterloo Rd.). There we talked till 2.45. Now I feel pretty secure about those
packages. Mom wanted to pay the postage, a little more than $6. It is now 9.14 a.m. on the 12th. Yesterday after 
dinner I packed some more. From 8.45-9.28.30 I ran 10 kilometers in 43 minutes and 30 seconds. After bath I 
watched TV till 11.10. Then to bed on the porch. Jim Mizaur was here yesterday from 4-5. He had been to the 
West Coast.

12. päivä (perjantai)
Klo on nyt 09.17. Nousin klo 8.40. Söimme. Sitten laitoin kolme
pakettia valmiiksi ja klo 11.45-12.20 olimme lähettämässä ne,
maksoi yhteensä $8.80. Sitten haimme valokuvia kamerashopista.
Klo 13 tuli Doug. Klo 14-15 olin Dougin kanssa uimassa uima-
altaassa (á 40¢). Joyce tuli 16.15 ja klo 18 isä lähti partiopoikien
ja mukana myös muita aikuisia, kanoottiretkelle. Paul’n pojat
Jesupista tuli tänne. Myin heille ison mose’n $5:lla ja hän antoi
vielä $1 ylimääräistä (sain siis $6). Klo 18.30 lähdin Dougin ja
Joycen kanssa heille ja sieltä pienoisgolfradalle. Mk 65¢ ja annoin Dougille $1. Doug eka 59, mä II 60, Joyce 67. 
Tulimme kotiin Waterloon kautta klo 21.45. Harriet Goslin lähti Gailin kanssa klo 23. Lianne nukkuu porch’lla. Klo 
on nyt 23.15. En juossut tänään. Klo on nyt 8.47 14.7. Kävin nukkuun per. Klo 24.
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July 12 (Friday), 1968
It is now 9.17 a.m. I got up at 8.40. After breakfast I packed three packages and from 11.45-12.20 we sent them, 
total postage $8.80. Then we picked up photos from the camera shop. Doug came home at 1. From 2-3 Doug 
and I were swimming in the pool (40¢ per person). Joyce came at 4.15. At 6 dad left with the scout boys and 
other adults canoeing. Paul’s sons from Jesup arrived. I sold them a big moose for $5, he gave me $1 extra. At 
6.30 Joyce, Doug and drove to the Hazlewoods and from there to a miniature golf court. It cost 65¢. I gave $1 to 
Doug. Doug won, 59, I was second, 60. Joyce 67. We drove home through Waterloo. Back at 9.45. Harriet and 
Gail left at 11. Lianne sleeps on the porch. It is now 11.15 p.m. I went to bed at midnight.

13. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.45. Söimme ja sitten lähdin Dougin kanssa
Joycelle. Sitä ennen kirje Iirolta, kortti kotoa ja 4 E-S. Olimme
H:lla 11.45 ja klo 13.10 pääsimme lähteen sieltä. Waterloossa
olimme Blacks’llä. Tulimme kotiin n. klo 15. Luin ruotsia klo 18
saakka, jolloin menin syömään. Pennit tuli syötyämme tänne
ja Doug ja Joyce lähti klo 19.15 maissa elokuviin. Klo 20.15
lähdin juokseen. Klo 20.50 kentälle tuli 5 min:ksi Diane jonkun
Cynthia-tyttökäverin kanssa. Lupasin soittaa D:lle. Kotona klo
21.30 maissa. Kylpy ja sitten katsoin Miss Universe -kilpailun.
Miss Brazil I ja Miss Suomi III. Katsoin sitten klo 23.00-1.30
elokuvan. Doug tuli 1.15. Kävin nukkuun klo 1.35.

July 13 (Saturday), 1968
I got up at 8.45. After breakfast Doug and I drove to Joyce’s. A letter from Iiro and a postcard from home and 
four newspapers in the mail. We arrived at the Hazlewoods at 11.45 and left at 1.10 and drove to Black’s in 
Waterloo. We came home around 3. I studied Swedish till 6, then dinner. The Penns came here. Doug and Joyce 
went to the moves at 7.15. I went running at 8.15. Diane came to the track at 8.50 with her friend Cynthia. They 
stayed for five minutes. I promised to call her. I came home at 9.30. After bath I watched Miss Universe. Miss 
Brazil was first, Miss Finland third. Then I watched a movie from 11.00-1.30. Doug came home at 1.15. I went to 
bed at 1.35.

14. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.35. Isä vielä kanottiretkellä. Klo on nyt 22.03. Kirkon jälkeen isä
tuli ja pian Goslinit ja Jesupin joukot. Söimme. Klo 15.20-16.20 olin
pyöräilemässä. Kävin H:n luona, menin vanhan sillan kohdalla joen poikki ja
tulin kiertotietä. Kylpy ja Goslinit vaan oli meillä, vaikka he tiesivät, että
meillä oli dinner at 5 o’clock. Lähdin Penn’lle etukäteen. Siellä oli Dillonit
(myös Linda) ja pian tuli Joyce & Doug ja isä ja äiti. Söimme ja hauskaa oli
menuleikin kanssa. Klo 19 lähdin Ericin, J:n ja D:n kanssa Robinson Crusoe
puistoon. Sieltä kotiin 20.45. Klo 21.00-21.45 olin juoksemassa 4 ml, ½ ml
2.33. Kylpy ja … Klo on nyt 8.53. Eilen Z klo 22.30.

July 14 (Sunday), 1968
I got up at 8.35. Dad is still canoeing. It is now 10.03 p.m. Dad came home soon after church, then the Goslins 
and the Jesup people. Lunch. I rode on bike from 3.20-4.20. I biked to the Hazlwoods, went across the river on 
the old bridge, detour back home. Bath. The Goslins were still here although they knew that we had dinner at 5 
o’clock. I walked to the Penns first. The Dillons (Linda too) were there already, soon Joyce & Doug, mom and dad.
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We had fun with the menu [The Penns had given new names to foods, you never knew what you got when you 
made the order, I think we had to pick three things at a time.]. At 7 Eric, Joyce, Doug
and I drove to Robinson Crusoe Park [photo], back home at 8.45. From 9.00-9.45 I
ran 4 miles, ½ mile in 2.33. Bath. I went to bed at 10.30.

15. päivä (maanantai)
Nousin klo 8.10. Klo on nyt 00.06. Aamulla kirjoitin Iirolle ja kotiin kirjeet ja klo 10.50-
11.10 vein ne postiin. Doug nousi vasta klo 12.00. Klo 14-15 olin Dougin kanssa
Waterloossa Goodwill Storessa etsimässä NG magazinejä. Söimme. Joyce tuli tänne
muuten klo 16. Klo 20 lähdin Joycen ja Dougin kanssa peseen
”folkkarin” ja sitten menimme heille. Tulimme kotiin klo 22.
Katsoin TV:tä. Lähden alas klo 00.14 (on nyt) [kuistille? ]

July 15 (Monday), 1968
I got up at 8.10. It is now 00.06. In the morning I wrote a letters
to Iiro and home and mailed them from 10.50-11.10. Doug did
not get up until 12.00. From 2-3 Doug and I were in Goodwill
Store in Waterloo looking for National Geographic magazines.
The we ate. Joyce came here at 4. At 8 Joyce, Doug and I drove
to wash the VW. After that to the Hazlewoods. We came home at
10. Then I watched TV. I am going down now [to the porch], it is 00.14.

16. päivä (tiistai)
Klo on nyt 12.20. Nousin klo 8.30. Doug oli lähtenyt
töihin W:hon. Aamiaisen jälkeen tiskasin ja luin ruotsia.
No mail. Klo 11.20-12.00 olin pyörällä Camera Shopissa,
ostin 2 filmiä, salamavalokuutioita ja kaksi
valokuvapakkausta (valmista). Yht. $7.98. Klo on nyt
22.20.  Päivällä luin ruotsia ja Doug tuli kotiin klo 16
maissa. Söimme ja Doug lähti klo 16 maissa Cedar
Rapids’een ja äiti lähti johonkin, sitten alkoi ukonilma ja rankkasade, juoksut jäi taas toiseen kertaan. Klo on nyt 
18.33. 17.7. Eilen illalla kävin nukkuun 23.15 (verannalle).

July 16 (Tuesday), 1968
It is now 12.20. I got up at 8.30. Doug had gone to work in Waterloo. After breakfast I did the dishes and studied 
Swedish. No mail. From 11.20-12.00 I tok the bike to the Camera shop, I bught two films, flash cubes and two 
packages of photos. Total cost $7.98. It is now 10.20 p.m. I studied Swedish during the day. Doug came home 
around 4. We ate, then Doug drove to Cedar Rapids, mom
left too somewhere. Then it started thundering and
raining. No running tonight. It i now 6.33 p.m. on the
17th. Yesterday I went to bed on the porch at 11.15.

17. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 9.05. Äiti vasta klo 11.15 jälkeen kun olin
lähtenyt pyörällä W:hon. Tiskasin sitä ennen ja
Waterloossa katsoin tulvan tuhoja. Yli 9 tuumaa [225 mm ]
vettä satoi kuluneen 24 t aikana (till noon). Kotona 13.25.
Kylpy koska olin yltä päältä kurassa. Luin ruotsia ja klo on



nyt 23.23. Klo 19.45-20.30 olin pyörällä ajelemassa North Cedarissa. Sitten kotona lähdin äidin ja isän kanssa 
ajelulle. Menimme sitten H:lle. Joyce oli yksinään ja lähtiessämme rva & Mr. H. tulivat Waverlystä. Olimme kotona 
klo 22.20. Katsoin TV:tä ja käyn nukkuun klo 23.30.

July 17 (Wednesday), 1968
I got up at 9.05, mom not until 11.15 after I had left by bike to Waterloo to look at the flooding damage. I did 
the dishes before that. More that 9 inches of rain during a 24 hour period. Back home at 1.25. Bath because I got
very muddy while biking. I studied Swedish. It is now 11.23 p.m. From 7.45-8.30 I was biking in North Cedar. 
Then mom, dad and I drove to the Hazlewoods. Only Joyce was at home. When we were leaving Mr. & Mrs. 
Hazlewood came back from Waverly. We came home at 10.20. I watched TV and went to bed at 11.30.

18. päivä (torstai)
Nousin klo 8.35. Klo on nyt 14.16. Aamiaisen
jälkeen E-S postissa, 11.00-11.30 olin
kaupungilla [downtown? ] postissa. Lähetin
kirjeen kotiin ja äidin kirjeen Sharonille. Klo
12.10-12.45 olin uudestaan pyörällä
kaupungilla. Hain valokuvani Sampson’lta,
$1.20 ja sitten ostin Super Value’sta diet
drink’ä ja Mennen deorarant’n. Kahvin jälkeen
juttelin äidin kanssa klo 14.10 saakka. I feel
dumb. Kello on nyt 23.48. Söimme klo 17.30
maissa, jolloin Axel soitti ja pyysi mua heille
ens. keskiv. Iltana 19.30. OKAY. Klo 20.15 äiti ja
isä lähti shopping Hy-Vee ja heti sen jälkeen
yks’ Mr. Encyclopedia Britannicasta soitteli ja
sain sen käsityksen, että olin voittanut Miamin
matkan ja olin ”pilvissa” n. ½ [tuntia ]. Soitin mm. Hy-Veelle ja pyysin isän puhelimeen ja
kerroin, että olin voittanut Miamin matkan. Klo 21.00-21.30 tää herra oli sitten
kaupustelemassa. Mukava herra, mutta kun hän ei enää puhunut mitään palkinnosta,
ymmärsin kuuleeni väärin, olin nolona. Klo 22.30-23.45 katsoin TV:tä. Muuten klo 19.30
maissa soitin Dianelle ja kerroin tulevani heille syötyäni. Käyn nukkuun klo 00.00.

July 18 (Thursday), 1968
I got up at 9.35. It is now 2.16 p.m. After breakfast one newspaper in the mail. From 11.00-
11.30 I was in the post office. I sent a letter home and mom’s letter to Sharon. Again in
town by bike from 12.10.12.45. I got my photos from the Sampson’s, $1.20. Then I bought
diet drink and Mennen deodorant at Super Value. After coffee I talked with mom till 2.10. I
feel dumb. It is now 11.48 p.m. Dinner was at 5.30. Axel called me and asked me to their
house next Wednesday at 7.30. OKAY. At 8.15 mom and dad  went shopping at Hy-Vee.
Soon after they left a man from Encyclopedia Britannica called and told me that I had won
a trip to Miami. I was very happy for half an hour. I even called Hy-Vee and asked dad to
come to the phone and told him about the prize. Then at 9.00-9.30 this nice gentleman
visited us. But never talked about the prize. Then I understood that I had misheard. I was
embarrassed. From 10.30-11.45 I watched TV. By the way, I called Diane that I will be in their house after dinner. I 
am going to bed at 00.00.



19. päivä (perjantai)
Klo on nyt 12.45. Nousin klo 8.30. Aamiaisen jälkeen tuli
pian isoisä. Ne oli ollu aina Coloradossa saakka. Connie
Middleton tuli myös myöh. ja annoin hänelle hirven. Isoisä
lähti pois, mutta tuli sitten tuoreitten maissintähkien
kanssa. Hän oli hakenut ne Janesvillestä. Well, this the way
life is, it’s 00.13 20.7. Klo 15 lähdin äidin kanssa Middletonille, missä sain
haluamani (ei yhtä) National Geographic lehdet. Klo 16-18.30 olin ostoksilla
3:ssa kaupassa C. F. Downtownissa. I wanted and wanted [for what? ]. Kotona tuli
Doug pian Gi’n kanssa. Söimme ja heti sen jälkeen lähdin pyörällä Immerzeel’lle.
Siellä ei D. ollut kotona. Pelasin hetken Dianen siskon, Glorian ja Mr. I:n kanssa ja
annoin heille isoisän tekemän kolpakon (oik. ”George’lle”) ja klo 20 lähdimme
Skyvue Drive-in Theater’iin á 1.75. Ostin myös pop cornia ja juomista mol. niin että $5 setelistä oli jäljellä 47¢. 
Show oli ”The Odd Couple”, Jack Lemmon etc. Aivan show’n loppupuolella suutelin Dianea - oh, this is dumb. I 
won’t tell this, you’d better remember, but it had something to do with the darn bra. Anyway, we left home 22.55 
koska Dianen piti olla kotona klo 24. Poikkesimme meillä, muut oli näytelmässä ja hain Dianelle Sadie Hawkins -
valokuvan. Pihassa juttelimme n. 20 min. Suutelin, good bye. I’ll write to you oli molempien lupaus. I left 23.58. I 
like her but I don’t think I’d ever really fall in love with her. Lupasin soittaa maan:na 29.7. Kotona oli muut tulleet, 
ei Doug. Klo 00.30 käyn nukkuun. I sure hope Diane doesn’t think I am dumb. She said: “I’m gonna miss you”. 
That doesn’t prove anything. Boy, I’m silly, am I not. Good night.

July 19 (Friday), 1968
I it 12.45 now. I got up at 8.30. Grandpa came after breakfast. He told us that they had been all the way to 
Colorado. Connie Middleton came later. I gave her a big moose. Grandpa left but came back with freah 
corncobs. He had gotten them from Janesville. Well, this is the way life is, it’s 00.13 on the 20th. . At 3 mom and I 
drove to the Middletons. They gave me the National Geographics I did not have, except one. From 4-6.30 I was 
shopping in three stores in downtown Cedar Falls. I wanted and wanted [what?]. After dinner I biked to the 
Immerzeels. Diane was not at home. I played for a while with Diane’s siter Gloria and Mr. Immerzeel. I gave him a
tankard made by my grandpa. At 8 Diane and I drove to Skyvue Drive/in theater, the ticket cost $1.75. I also 
bought popcorn and drinks for both of us so that of the $5 dollar bill I had 47¢ left. The show was “The Odd 
Couple”, Jack Lemmon etc. At the end I kissed her – oh, this is dumb - oh, this is dumb. I won’t tell this, you’d 
better remember, but it had something to do with the darn bra. Anyway, we left at 10.55 because she has to be 
at home by midnight.. We drove to my home. All the others were at a playtheater. I gave Diane a Sadie Hawkins 
photo. We talked outside for twenty minutes. Then we kissed. Good bye. I”ll write to you, we both promised. I 
left at 11.58. I like her but I don’t think Iäd ever really fall in love with her. I promised to call her on Monday the 
29th. Others we home now except Doug. I am going to bed at 00.30. I sure hope Diane doesn’t think I am dumb.
She said: “I’m gonna miss you”. That doesn’t prove anything. Boy, I’m silly, am I not. Good night.

20. päivä (lauantai)
Klo on nyt 9.00. Nousin klo 8.30. Tulin juuri aamiaiselta. Klo on nyt 23.55. 24 hours ago. Boy, I don’t wanna leave 
withut her. I miss her. Anyway, klo 10 Dougin haettua Joycen lähdimme Cedar Rapids’kseen, jossa olimme klo 
11.30 Gi mukanamme. Söimme ja sitten pelasimme kortteja, volleyball’a ja hevosenkengänheittoa. Klo 20.30 
lähdimme. They have a nice house. Olimme meillä klo 22 käytyämme K-mart’ssa. Tilasimme Tony’n pizzan ja 
söimme ja klo 23.45 Doug lähti viemää’n Joycea kotiin. Aamulla muuten annoin Gi’lle mamman pöytäliinan ja 
valokuvani. Aina yöllä varsinkin autolla ajettaessa mun mieleni käy haikeaksi ja mä alan ajatella kaiken maailman 
asioita. Kuinka meikäläinen voisi tehdä tästä maailmasta paremman paikan elää ja aina mä alan myös epäröidä 
tulevaisuuttani. Musta aina tuntuu, että mä en ikinä sais kunnon ammattia enkä koskaan menis naimisiin, tää on 
typerää. Time is getting short. I really felt it this evening. Now I have to start saying good byes. You know I hate 
that. Diane oli Chicagossa sillä viikolla äitinsä kanssa kun täällä oli se pop-konsertti. Diane pitää myös Union 
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Gap’stä. I’m jealous, I’m a very jealous person, if
somebody has what I would like to have, boy that’s when
I really get jealous when it’s girls I don’t have. This is
messy English, forgive me. No mail today! I sure hope
Diane meant what she said last night. Boy, was I ever
embarrased last night when… [I tried to unhook her bra ].
It’s time to go to bed. It’s 00.19.

July 20 (Saturday), 1968
It is 9.00 a.m. now. I got up at 8.30. I just came up after
breakfast. It is now 11.55 p.m. 24 hours ago. Boy, I don”t
wanna leave without her. I miss her. Anyway, at 10 Doug
had picked up Joyce we drove to Cedar Rapids. We were
there at 11.30 GI with us. We ate lunch, then played
cards, volleyball and threw horseshoes. We left at 8.30
They have a nice house. We after hme at 10 after a visit
to K-mart. We ordered Tony’s pizza. After eating it Doug
drove Joyce home. In the morning I gave Gi a tablecloth made by my grandma and a photo of me. In the 
evening  especially driving in a car I feel blue and start thinking all kinds of things. How am I ever going to help 
make this world a better. I also start doubting about my future. Will I ever get a good profession or get married. 
This is silly thinking. Time is getting short. I really felt it this evening. Now I have to start saying good byes. You 
know I hate that. Diane was in Chicago with her mom when the pop concert was here. Diane likes Union Gap 
too. I’m jealous, I’m a very jealous person, if somebody has what I would like to have, boy that’s when I really get 
jealous when it’s girls I don’t have. This is messy English, forgive me. No mail today! I sure hope Diane meant 
what she said last night. Boy, was I ever embarrased last night when… [I tried to unhook her bra ]. It’s time to go 
to bed. It’s 00.19.

21. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 23.05. 11 kuukautta kulunut. Nousin 8.45. Olimme vain Sunday
Schoolissa. Klo 11.15 lähdimme Genevaan. Olimme ensin isoäidin luona, mutta
kun Ardeth Plendl tuli, lähdimme heille. Söimme ja sitten menimme isoäidille.
Frosty oli mukanamme. Ammuin Dougin kanssa piekkarilla tin cans. Sitten
Plendl’llä. I took it easy. I was tired. Klo 17.15 lähdimme isoäidiltä. Good Bye’t ja
kotiin mennessä poikkesimme eräällä farmilla. Kotona klo 18.30. Klo 18.45
lähdin Dougin kanssa Joycelle. Klo 20-22.30 pelasimme canastaa, Judy, Joyce &
Doug, eräs naapuri Claudia ja mä. Lopetimme kun mä olin johdossa n. 22.20 ja
Doug toisena. Kotona 22.50 Käyn nukkumaan klo 00.05. Mulla oli hauskaa
pelatessa.

July 21 (Sunday), 1968
It is now 11.05 p.m. Eleven months have passed. I got up at 8.45. We only went
to Sunday school. At 11.15 we drove to Geneva. First we were at grandpa’s but
when Ardeth Plendl came we went to their place. We ate and then back to
grandma’s. Frosty was with us. Doug and I shooting at tin cans with a mini rifle.
Then at Plendls. I took it easy. I was tired. We left grandma’s house at 5.15. Good bye. On the way home we 
stopped at a farm. We were home at 6.30. At 6.45 Doug and I drove to Joyce”s. From 8-10.30 we played canasta, 
Judy, Joyce & Doug, Claudia from the neighbors and me. We stopped when I had the lead and Doug was 
second. We came home at 10.50. I am going to bed at 00.05. I had fun playing.



22. päivä (maanantai)
Klo on nyt 16.15. Klo 9.05 nousin. Äiti ja Doug oli lähtenyt orientation’iin.
Kävin lähettämässä kirjeen (sis. $15) NGS:lle Washington D.C. Tämä oli
12.10-12.30 ja klo 13 maissa Doug ja äiti (oli ollut siellä klo 8 saakka [asti
]) tuli käymään lounaalla. Dougin täytyi mennä sinne taas 13.30 ja illlalla
taas klo 19 ja huomenna myös. Klo 13.30-14.15 oli Hill’llä. Juttelin Jo
Reimerin kanssa ja hän kysyi tulisinko heidän partyyn huomenna. Yeah.
Hän oli kuulemma soittanut vähän jokaiselle. I’m afraid of that party for a
certain reason. Klo on 00.03. Iltapäivällä klo 16.30 kun äiti tuli kotiin,
lähdin juokseen, tapasin melk. heti Mike Lynott’n, Dale Ford’n ja Lary
Andersonin ja juttelin heidän kanssaan 17.20 saakka. Sitten juoksin 4 ml ja
kotona kylvyn jälkeen söin. Isä lähti scouts’ien kanssa katsoon baseball-
ottelua. Klo 20-21 olin pyörällä ajelemassa K-mart’lle saakka. Klo 21
tulivat Judy ja Joyce, klo 21.05 Doug. Joyce’s worried about college. I got
Joyce’s pictures yesterday. He lähtivät 23.30. Klo 24 tulin ylös luetteluani
(kiitoskirjeen) kotoa ’vanhemmilleni’. Tänään aamupäivällä oli pahalla päällä koska mun täytyy lähteä, mutta illalla 
olin taas fine. Käyn nukkumaan 00.15.

July 22 (Monday), 1968
It is now 4.15 p.m. I got up at 9.05. Mom and Doug had gone to an orientation. From 12.15-12.30 I mailed a 
letter to NGS in Washington D.C. ($15 enclosed). Mom and Doug came home for lunch at 1 (they had left at 8). 
Doug had to go back at 1.30 and again at 7 p.m. Also tomorrow. From 1.30-2.15 I was on the Hill. I talked with Jo
Reimer. She asked me to come to a party at their house tomorrow. Yeah. She had been calling almost everybody. 
I’m afraid of that party for a certain reason. It is now 00.03. In the afternoon when mom had come home at 4.30 I
went running. I met Mike Lynott, Dale Ford and Lary Anderson there. I talked with them till 5.20. Then I ran 4 
miles. At home after bath we ate dinner. Dad went to a baseball game with the scouts. From 8-9 i rode the bike 
all the way to K-mart. Judy and Joyce came at 9, Doug at 9.05. Joyce’s worried about college. I got Joyce’s 
pictures yesterday. They left at 11.30. I came upstairs at midnight after translating the thank you letter of my 
parents. Today in the morning I was in a bad mood because I have to leave. In the evening I felt fine again. I am 
going to bed at 00.15.

23. päivä (tiistai)
Klo on nyt 11.33. Nousin klo 9.35 puhelimen soidessa. Judy H. soitti.
Meidän piti mennä yhdelle farmille, mutta oli satanut koko aamun,
noi 2 ½ tuumaa [n. 60 mm ] tähän mennessä. Tiskasin ja 11.20 äiti
tuli. Doug oli täällä käymässä aikaisemmin. Klo on nyt 00.33.
Iltapäivällä lueskelin ym. Klo 14.45-16.00 olin juoksemassa 2+5=7
mailia. Radalla 5 cm vesikerros, joten juoksin sisäpuolen rataa. Kylpy,
klo 17.30-19.45 olimme siivoojarouvan kotona päivällisellä.
Pöytävarauksessa mainittiin nimeni. Klo 20 lähdin Dougin kanssa Jo
Reimerin kotiin. Siitä hetkestä lähtien kun Diane tuli, I felt
uncomfortable, katseemme kohtasivat, no words. Doug lähti kotiin
klo 22.  Myöh. Dianen vain istuessa, Connie tuli ja jutteli mulle, she
tried to make me feel good. Lopulta n. 22.30 menin Dianen luokse ja sanoin: ”You wanna go for a walk?” Yeah. 
Kävelimme, sitä ennen juttelimme pihassa 5 min. D. jutteli ohi ajaneen tytön kanssa pari minuuttia. Kävelimme 
Campus St:ä ylös ja sitten 23rd St. jne. heille. She wants to get drunk Thursday night with Cynthia since Mr. & 
Mrs. will be leaving for 1 ½ weeks Wednesday. Juuri ennen D:n kotia Diane jutteli ohi ajaneen pojan kanssa 10 
min ”juomisen” saamisesta. D:n kodin rappusilla juttelimme (kissan kanssa) n. 15 min ja sitten D:n vanhemmat tuli



ja suutelin lyhyesti. D. vastahakoisesti ehkä vanhempiensa vuoksi. Mr. I. gave a ride to Jo Reimer’s house, jossa 
olin 23.30. Siellä sain John Heath’ltä kuvan ja Good bye -kortin kaikilta. Klo 00.20 lähdin. Siellä oli enää 5-6 
henkeä jäljellä. I felt stupid sometimes when D. was there, so helpless. Tulin kotiin ja ylös. I hope Diane isn’t mad 
with (at) me and that she’ll write to me soon. Klo 00.50 käyn Z.

July 23 (Tuesday), 1968
It is now 11.33 a.m. I got up at 9.35 when the phone was ringing. Judy called.  We were supposed to go to a farm
today but it has been raining all morning, two and a half inches so far. I did the dishes. Mom came at  11.20. Dog
had been here earlier. It is now 00.33. In the afternoon I was reading etc. From 2.45-4.00 I was running 2+5=7 
miles. The track had two inches of water so I ran on the inside side. Bath, from 5.30-7.45 we were having dinner 
at the cleaning lady’s. My name was on the table. At 8 Doug and I went to Jo Reimer’s. When Diane came I felt 
uncomfortable [why?]. We did not talk at first. Doug left at 10. Later when Diane was just sitting Connie came to 
me, she tried to make me feel good. Finally at 10.30 I went to Diane and said: ”You wanna go for a walk?” Yeah.. 
We walked. Before taht we talked standing for 5 minutes. Diane talked to a girl that drove by for a couple of  
minutes. We walked up Campus St. Then to the 23rd and to her home. She wants to get drunk Thursday night 
with Cynthia since Mr. & Mrs. will be leaving for 1 ½ weeks Wednesday. Just before coming to her home she 
talked  for ten minutes with a guy that drove by about getting something to drink. At her door we talked (the cat
was there too) for 15 minutes. When her parents arrived I kissed her shortly. Diane must have felt embarresed, 
she was a little reluctant. Mr. Immerzeel gave me a lift back to Reimer’s. I was back there at 11.30. There John 
Heath gave me his photo. Then I got a good bye card signed by everybody. I left at 00.20, then there we five or 
six of us left. I felt stupid sometimes when Diane was there, so helpless. At home I went upstairs right away. I 
hope Diane isn’t mad with (at) me and that she’ll write to me soon. I am going to bed at 00.50.

24. päivä (keskiviikko)
Klo on 17.18, 82 °F now. Nousin n. 9.15. Aamulla
no mail. Koko päivän mua on keljuttanu eilinen
ilta. Klo 15.00-16.30 olin äidin kanssa
Middleton’lla kahvilla. Veimme kahvikakun
mukanamme. Siellä Mr. M. otti valokuvia ja antoi
minulle kaksi kuvaa. Sanoin hyvästit. Kotona oli jo
Doug ja isä. Klo 17.45-18.45 juoksin 2+5=7 mailia
ja klo 19.30 lähdin Penley’lle. Siellä oli
luokkatovereita (ei D.). Söime ja sitten alkoi jo
toiset lähteä. Mua alkoi ikävytyttää klo 23 maissa.
Klo 00.15 lähdin kotiin. Kävin Z klo 00.35. Doug
toista päivää Waterloossa töissä.

July 24 (Wednesday), 1968
It is now 5.18, 82 °F now. I got up at 9.15. No mail. I have been in a bad
mood all day about yesterday. From 3.00-4.30 mom and I were at the
Middletons for coffee. We took coffee cake with us. Mr. Middleton took photos and gave me a couple. Then we 
said good byes. When we came home, Doug and dad had come too. From 5.45-6.45 I ran 2+5=7 miles. At 7.30 I 
went to Penley’s. Some of my classmate were there, not Diane. We ate. Some left. I was getting bored at 11. I left 
at 00.15. I went to bed at 00.35. Doug has been working for two days now in Waterloo.

25. päivä (torstai)
Joyce’lla orientation tänään. Hän ja äitinsä herätti mut 9.10 ja sitten nousinkin. Aamiainen ja klo on nyt 10.19. Klo 
11.00-11.15 soitin Ber Schoeman’n äidille ja sain Bertin osoitteen [Sotkamossa ]. Tulee kotiin Aug. 16. Kirjoitin 



Bert’lle ja klo 11.55 lähdin viemään sen postiin, sitten
menin Green Thumb Gift Shop’iin ja tuli kotiin 12.55.
Klo 14.40 kun Joyce ja Mrs. H. olivat taas tulleet ja myös
Mrs. Penn, lähdimme Mrs. H:n siskon farmille täältä n. 5
ml itään. Siellä oli kauran puiminen (korjuu) käynnissä.
Taloon tak. Tultaessa joimme orange juomaa jne. Klo 16.00 lähdimme, klo 18 söimme.
Doug taas kotona. Klo on nyt 19.05. Klo 19.40 Pennit tuli. Klo 19.50 lähdin juokseen. Dale
Ford oli jo siellä kuten sovittu. Tulin kotiin klo 20.50 juostuamme 1+3+1=5 mailia.
Katsoimme TV:tä. Klo 22.20 Pennit lähti ja klo 22.30-23.00 veimme kaikki Joycen kotiin. Nyt
kun klo on 23.30 olen tarkkaillut silmissäni olevaa kummallista vikaa. Näkökentässäni on
jatkuva vipinä ohuena juovana ja se on siitä kummallinen, että se jatkuu vaikka sulkisin
silmänikin. Minua pelottaa.

July 25 (Thursday), 1968
Joyce has orientation today. She and her mom woke me up at 9.10. I ate breakfast, it is now
10.19. From 11.00-11.15 I called Ber Schoeman’s mom and got Bert’s address in Sotkamo,
Finland. He flies back in Aug. 16. I wrote a letter to him and took it to the mailbox at 11.55.
Then I went to Green Thumb Gift Shop and came home at 12.55. At 2.40 when Joyce, her
mom and Mrs. Penn had arrived we drove to Mrs. Hazlewood’s sisteräs farm approx. five miles east from here. 
They were harvesting oat. When we came back to their house had had orange drink etc. We left at 4. At home 
we had dinner at 6. Doug was at home. It is now 7.05 now. The Penns came at 7.40. I went running at 7.50. Dale 
Ford was there too as we had agreed. I came home at 8.50 when we had run 1+3+3=5 miles. We watched TV. 
The Penns left at 10.20. From 10.30-11.00 all of us  took Joyce home. It is now 11.30. There is something wrong 
with my eyes. There is a blinking thin line in my eyes. It is there even if I close my eyes. I am scared.

26. päivä (perjantai)
Klo on nyt 9.55. Everything
seems to be all right [silmät ].
Nousin klo 9.35 tänään.
Kahden viikon päästä ollaan jo
kotona. Eilen alkoi illalla päätä
särkeen ja klo 00.50 kävin kylpyhuoneessa ottamassa 2 Anacin’a. Klo
12-12.45 olin Prior Gift Shop’ssa. Ostin 9 solmioneulaa ja tuhkakupin
& hammastikkukupin (osta hammastikkuja!). Joyce oli täällä. Sitten
Bert’n äiti soitti, mutta en voinut mennä heille, lähdemme kohta
ostoksille W:hon. Klo 13.30 maissa lähdin äidin kanssa Waterloohon.
Black’llä olimme n. 45 min. Ostin isälle solmioneulan ja
kalvosinnapit, ostin myös 2 maskottia ja eräästä toisesta liikkeestä
Annelle ristin. Olimme kotona 16.20. Klo 16.45-18.00 oli juoksemassa 7 
mailia. Söin kylvyn jälkeen ja menin sitten katsoon koululle baseball-
ottelua. Koulumme on voittanut vain kerran koko kauden aikana. Kotona
19.35-20.20 loikoilin vatsa täynnä. Klo 20.30 lähdin Dougin kanssa
Jesen’n partyyn. Siellä oli vuosikirjaan (ym.) meneviä kuvia. Sain sieltä
yhden S. H. [Sadie Hawkins ] kuvan.. Klo 22 lähdin Hale Andersonin ja
Dougin kanssa meidän autolla Waverly’n partiokämpälle, missä oli joku
vuotuinen watermelon eating. Tapasimme myös Hale’n veljen ja klo 23.50
lähdimme kotiin. Kävin Z klo 00.40.
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July 26 (Friday), 1968
It is now 9.55. Everything seems to be all right [my eyes]. I
got up 9.35 today. Two weeks from now I will be at home.
Last night I had a headache. At 00.50 I had to go to the
bathrooma and take two Anacins. From 12-12.45 I was in
Prior Gift Shop. I bought 9 tie tacs, an ash tray and a
toothpickholder. Joyce was here. Then Bert ’s mom called
but I could not go to their house because we were leaving
shopping in Waterloo. Mom and I left at 1.30. We spent 45
minutes in Black’s. I bought a tie tac  and cufflinks for dad, I
also bought two mascots and a cross to Anne from another
shop. We came home at 4.20. From 4.45-8.00 I ran 7 miles.
After bath we ate. Then I walked to school to watch baseball.
Our school has won once once during this season. At home
from 7.35-8.20 I just lay in bed with a full stomack. At 8.30
Doug and I went to a party at Jesen. They we watched
photos that go to the annual. I got one Sadie Hawkins photo from them. At 10
Doug, Hale Anderson and I drove in our car to Waverly scout camp. They had
the yeally watermelon eatng event there. We also met Hale’s brother. We left at 11.50. I went to bed at 10.40

27. päivä (lauantai)
Klo on nyt 23.58. Nousin klo 5.50. Pennit tuli (myös Eric) ja lähdimme 
Harmonyyn, Minnesota. Siellä Niagara Cave’llä ostin yhden maljakon.
Oppaamme tuli vasta klo 9.30. Olimme siellä 8.00. Olimme ainoat
kiertueella ja meillä oli hauskaa. Eric & Doug maksoi, jonka
loppumatkasta säikyttelimme toisia, Eric, Doug ja mä. Ajoimme 
Decorah’iin ja siellä katsoimme Norjan päivien [Nordic Fest ]paraatin
maleksiessamme ja klo 12-13 söimme Cliff House’ssa. Pennit lähti tapaan
Eric’n huonekaveria. Me muut lähdettiin katsoon Bily’  n kelloja  . Olimme D:ssa 14.30.
Klo 15.30-16.15 oli ”vesisota”. Yleisö kastui myös. Picnic kahvi ja klo 16.45 lähdimme kotiin. Tulimme Ericin 
kyydissä Dougin kanssa kotiin ennen muita. Olimme meillä 18.30. Haimme Joyce’n ja Barb’n, joka meillä antoi 
mullekin lahjan. Menimme sitten Pennille pelaan sulkapalloa ja sitten söimme, 21-21.30 ”pelleilimme” 
leikkikentällä. Sitten palasimme canastaa 23.15 saakka. Eric vei Barb’n kotiin. Käyn Z 00.05.

July 27 (Saturday), 1968
It is 11.58 p.m. now. I got up 5.50. The Penns  (Eric too) came and we drove to Harmony, Minnesota.. There at 
Niagare cave I bought a vase. Our guide did not come until 9.30 although we had arrived at 8. We were the only 
ones attending the tour. We had fun. Eric and Doug paid for it. We scared each other, Eric, Doug and I.  Then we 
drove to Decorah. Walked in town and watched the Nordic Fest parade. From 12-1 we ate lunch at Cliff House. 
The Penns drove to see Eric’s roommate. We drove to Bily Clocks. Back in Decorah at 2.30. “Water war” there, the
audience got wet too. Picnic coffee. We left at 4.45. Doug and I drove in Eric’s car and arrived home before the 
others at 6.30. Then we picked up Joyce and Barb, Barb gave me a gift too. Then to the Penns where we played 
badminton, then dinner. From 9-9.30 we were fooling around on the playground. Then we played canasta till 
11.15. Eric took Barb home. I am going to bed at 00.05.

28. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 00.40 29.7. Nousin klo 8.50. Toinen kerta omassa sängyssä porch-kauden jälk. Kirkossa ei Sunday 
schoolia Bible Conferencen takia. Klo 9.30-10.45 jumalanpalvelus. Kotiin tuli isoisä ja klo 13.15 Hazlewoodit (myös
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Joyce & Judy). Söimme, mukana muuten myös Jeanin
lapset (2). Klo 15.50-17.30 olimme pienoisgolfia
pelaamassa (J & J & D ja mä). Judy I. Muuten päivällisen
jälkeen sain lahjoja. H:lta solmioneulan, Joyce’lta ja Judy’lta
kiikarin ja Doug’lta kuivamuste- & lyijykynäpakkauksen
(nice one). Klo 18.30-20.00 pelasimme sulkapalloa. Eric tuli
myös (& vanhempansa). Klo 20.45 Pennit lähti. Klo 21.10
H:dit. Ei J & J. Aloimme pelata hearts’a ja tänne tuli
Winslow’t ja Dillonit (rva). He lähtivät ja 23.45 lähdin
Dougin kanssa H:lle. Siellä Jean & husband & children. Kopioin pizza-reseptin ja
sanoin good byet klo 00.20. Kotona n. 00.30. Klo 00.55 käyn Z. Oh boy, I feel sad.

July 28 (Sunday), 1968
[Kaarlo Kangasniemi, the town is Pori, not Bore]
It is now 00.40 on the 29th. I got up at 8.50. Second time in my bed after the porch
’season’. No Sunday school in church because of the Bible Conferance. Church service
from 9.30-10.45. Grandpa came to our house and the Hazlewoods (Joyce, Judy and
two of Jean’s children too) at 1.15. After lunch I was given gifts. Tie tac from the Hazlewoods, binoculars from 
Joyce and Judy and a very nice pen and pencil set from Doug. From 6.30-8.00 we played badminton. The Penns 
(Eric too) visited. They left at 8.45. Mr. And Mrs. Hazlewood left at 9.10. We started playing hearts. The Winslows 
and Mrs. Dillon came. They left at 11.45 when Doug and I drove [probably with Joyce and Judy] to the 
Hazlewoods. Jean, her husband and the kids were there. I copied a pizza recipe and tehn good byes at 00.20. 
Home at 00.30. I am going to bed at 00.55. Oh boy, I feel sad.

29.-30.päivä (maanantai ja tiistai)
Klo on nyt 10.20. Nousin klo 6.50. Doug oli mennyt
töihin W:hon. Klo 7.15-8.30 olin juoksemassa 5+1=6
mailia. Välillä kävin koululla ”asialla” ja näin Mr.
Scovel’n ja kotiin tullessa Mr. Hohlfeld’n. Isä ei ollut mennyt töihin. No mail. Pakkasin kylvyn
jälkeen. Mrs. Brown kävi täällä n. klo 10 ja antoi Good byetten kanssa $1 for graduation. Klo
on nyt 12.45 New Yorkin aikaa (tunnin Iowaa edellä). Klo 11 jälkeen eilen kävin Hill’llä
turhaan (omistaja ei ollut siellä) Prior Gift Shop’ssa. Klo 12.10 soitin I:lle, mutta Diane ei
ollut kotona. Käskin sanoa, että olin soittanut. Klo 12.50 Joycelle Good byet. Sitten kävin
turhaan Girft Shop’ssa. Kotona kerroin kokemuksistani ja isä pian pyysi ostaa hirven ja
tuohikontin. Pyysin $5 [Törkeää käytöstä Pekalta, lahjaksi olisi pitänyt antaa ]. Sitten kävin
taas ostoksilla. Fred’s Super Valuesta ostin Luostarisen tytöille Union Gap levyn ja kiertelin
pensa-asemilla kysylemässä karttoja. Tulin kotiin 2.30. Klo 3.20 lähdimme kotoa. Haimme
isän. Olimme Ames’ssa klo 17 Goslinilla. Söimme ym. Gail ei siellä, oli isoäidillä. Klo 19.35
lähdimme lentokenttää kohti. Munimme matkalla ja olimme siellä vasta 21.10 samaan
aikaan Goslinien kanssa. Siinä sitä sanottiin hyvästit ja portilta 5 lähdettiin. Klo 22.07 kone
lähti. Äiti itki. Klo 22.55 olimme Chicagossa O’Haran kentällä. Lähetin kortin C. F:iin. Klo
12.45 eli 00.45 piti lähteä kone New Yorkiin, muta se oli myöhässä ja lähti vasta 1.15 ja kun
kelloja siirretiin tunti eteenpäin New Yorkin aikaan. Olimme N. Y:ssa 3.50. Lentoaika oli
kuitenkin vain n. 1 ½ t. Sain pelikortit lähtiessä. Lentoaseman loungessa odotimme klo 7
saakka. Lähetin Kennydyn lentokentältä kortin kotiin. Klo 7.15-8.30 oli kuljetus ruuhkassa
Pier 40:iin. Ajoimme 2. av. ja Houston’a pitkin sataman tunnelista tultua. N. tunnin
odotimme bussissa ulos pääsyä, koska bussit Ann Arborista oli juuri tullu. Laivaan päästiin
n. klo 10.15. Klo 11.04 irtauduimme laiturista. Puoleen päivään saakka olin kannella kuvia
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ottamassa. Klo 13.30-14.15 olin syömässä. Klo on nyt 18.47. I feel so sad. It makes me Cedar Falls homesick when,
now it’s 17.47 in C. F. And they are probably eating. Right now I “hate” this life in this ship. These cabins [hyttini 
309-B ] are so crowded. Klo 15.00-15.30 olin Riviera Loungessa laivan n. 1070 matkustajan kokouksessa. Nukuin 
sitten 17.30 saakka Klo 16 oli ollu joku YFU-kokous. Mä oon ryhmässä 14. Mun lisäksi tässä hytissä on 7 kaveria. 
Eero Torkkeli (F), Timo Toffela (F), Magnus Torsela (F), Christer Tillberg (Sw), Ulf Thomasen (Den) ja Claes Thiel 
(Swe) sekä Tarmo Taponen . Olen yksin juuri suihkun jälkeen, muut on syömässä. Illalla kävin kannella. Sickening, 
toiset joi ja poltti samaan aikaan. Klo 20.20 kävin nukkuun tanskal. kanssa.

July 29-30 (Monday, Tuesday), 1968
It is now 10.20. I got up at 6.50. Doug had gone to work in Waterloo. From 7.15-8.30 I ran  5+1=6 miles. I had to 
visit the school toilet. At school I met Mr. Scovel and on the way home Mr. Hohlfeld. Dad had not goen to work. 
No mail After bath I packed. Mrs. Brown visited us at 10. She said good bye and gave me $1 for my graduation. 
It is now 12.45 New York time (one hor ahead of Iowa). Yesterday (on Monday) at 11 I walked to the Prior Gift 
Shop but it was closed. At 12.10 I called the Immerzeel house but Diane was not at home. I asked them to tell 
Diane that I had called. Good byt to Joyce at 12.50. Then another try to Gift Shop, still closed. At home I told 
others about my experiences during the year.. Dad asked if he could pay for the moose and  birch bark backpack.
I sold them for $5 [That was rude of me accepting money]. Then I went shopping. From Fred’ Super Value I 
bought Union Gap LP for the Luostarinen girls and got maps from gas stations. I came home at 2.30.. We left 
home at 3.20. We picked up dad. We arrived at the Goslins in Ames at 5. Dinner. Gail was at grandma’s. At 7.35 
we strted driving towards the airport. We gos lost a little so we did not arrive there till 9.10 at the same time with
the Goslins. Then bood byes. My gate was number 5. We took off at 10.07. Mom cried. We landed at O’Hara in 
hicago at 10.55. I sent a postcard to Cedar Falls. The flight to New York was supposed to be at 00.45 but it was 
late. We took off at 1.15. We landed at JFK at 3.50 local time. It was only an hour and half flight. We got playing 
cards. I sent a postcard home from the airport. We had to wait in the lounge till 7 a.m. Buss transportation in 
rush hour traffic was from 7.15-8.30 to Pier 40. After the tunnel we drove on Second Avenue and Houston. We 
had to wait another hour sitting in the buss because busses from Ann Arbor had just arrived. We boarded the 
ship at 10.15. We left at 11.04. I was on the deck till noon taking photos Lunch from 1.30-2.15. It is 6.47 p.m. now.
I feel so sad. It makes me Cedar Falls homesick when, now it is 5.47 in Cedar Falls and they are probably eating. 
Right now I ”hate” life this ship. These cabins [mine 309-B] are so crowded. From 3.00-3.30 I was in a meeting in 
the Riviera  lounge with approx. 1070 other passengers. Then I slept till 5.30. YFU had been at 4. My group 
number is 14. With me in this cabin there are 7 other guys: Eero Torkkeli (Finland), Timo Toffela (Finland), Magnus
Torsela (Finland), Christer Tillberg (Sweden), Ulf Thomasen (Denmark) ja Claes Thiel (Sweden) sekä Tarmo 
Taponen (Finland). I took a shower, now alone here, other are having dinner. In the evening I went to the deck. 
Sickening, some were smoking and drinking. I went to bed at 8.20 at the same time with the Danish guy.

31. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 12.39 (N. Y. Time). Nousin
klo 8.50. Klo 9.00-10.00 Riviera
Loungessa yleisessä kokouksessa.
Sitten ryhmän #14, johon minä
kuulun, kokous. Recorder and
discussion leader elected (volunteer
this time). Klo 10.00-11.30 otin osaa
German for Beginners -kurssiin [Kirjaset, 11x14 cm, tallessa ]. Klo 11.30-12.00 lounas (1.
vuoro, johon kuulun). Ajoin parran eka kerran. Klo on nyt 15.18. I feel great, happy,
self-confident and everything. Not homesick, either way, really. Klo 13 maissa olin
kahvilla Bamboo room’ssa. Coffee tastes great here. Klo 13.15-14.45 nukuin. Olin
kahvilla ja klo 15.00-15.15 teatterissa, siellä piti olla tanssiharjoituksia, mutta klo 14



alkanut elokuva oli vielä menossa. (Pyydä Connien ja Axelin osoitteet) Klo 15.50-16.20 olin
oppimassa French’ä ruokasalissa. Sitten 15 min pelastusharjoituksia. Klo 17.00-17.30
komentosillan kiertoeellla. I dressed up then for dinner. Siellä olin 19 saakka. Sitten klo
19.40-20.40 kirjoitin kirjettä Writing Room’ssa C. F:iin. Klo 21.00-23.00 olin katsomassa
elokuvan Algerian sisällissodasta. Tulin tänne, eräs toinen kaveri kävi juuri nukkuun. Sea is
getting rough. Klo on nyt 23.25 eli 23.55 huomisaaamun aikaa, sillä kelloja siirretään tänä
yönä ½ [tuntia ]. Kävin nukkuun 23.40 N. Y. Time.

July 31 (Wednesday), 1968
It is now 12.39 New York time. I got up at 8.50. Meeting in the Riviera longe from 9.00-
10.00. Then my group, number 14, met. Recorder and discussion leader elected (volunteer
this time). From 10.00-11.30 I attended German for Beginners class [I still have the booklets.
Well, I had studied German for two years in high school]. Lounch from 11.30-12.00 (I am
part of the first serving). I shaved for the first time. It is now 3.18. I feel great, happy, self-
confident and everything. Not homesick, either way, really. At 1 I had coffee in the Bamboo
room. Coffee tastes great here. I slept from 1.15-2.45. After coffee I was in the theater from
3.00-3.15. Dancing lessons were supposed to be there but the movie that had started at 2
was not over yet. (Remember to get Connie’s and Axel’s addresses). From 3.50-4.20 I
studied French for beginners in the dining hall. After that rescue practise fro 15 minutes. From 5.00-5.30 a tour 
on the bridge. I dressed up for dinner, It was over at 7. From 7.40-8.40 I was writing letters to Cedar Falls in the 
Writing room. From 9.00-11.00 I was watching a movie about the Algerian Civil War. Then back to the cabin. One 
of my cabin,mates was getting ready to sleep. The sea is getting rough. It is 11.25 now or 11.55 pm. Tomorrow 
morning time. This night  the clocks will be turned 30 mnutes forward. I went to bed at 11.40 New York time.

Photos

Historical Cedar Falls
                      End of English translation

                                  Elokuu
m/s Aurelia

•2. elokuuta   – Suomen vanhin puukirkko, 1600-luvulla rakennettu Hailuodon kirkko, tuhoutui salaman 
sytyttämässä tulipalossa.
•3. elokuuta –   Vehmassalmen tanssilavalla Vehmaalla sattui Danny-shown yhteydessä räjähdysonnettomuus, 
jossa loukkaantui useita ihmisiä.
•5. elokuuta   – Saimaan kanava vihittiin uudelleen käyttöön.
•9. elokuuta   – Presidentti Urho Kekkonen armahti kirjailija Hannu Salaman tälle jumalanpilkan takia langetetusta 
ehdollisesta vankeustuomiosta ja korvauksista. Presidentti teki ratkaisunsa vastoin korkeimman oikeuden kantaa. 
•9. elokuuta – Rhodesian korkein oikeus tuomitsi 32 mustaihoista kuolemaan aseiden luvattomasta 
maahantuonnista sekä järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta.
•19. elokuuta   – Kyproksen presidentti, arkkipiispa Makarios III saapui vierailulle Suomeen. 
•21. elokuuta   – 200 000 Varsovan liiton sotilasta ja 5 000 panssarivaunua miehittivät Tšekkoslovakian ja päättivät 
”Prahan kevään”.
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•22. elokuuta   − Suomen Kommunistinen Puolue päätti peruuttaa 50-vuotisjuhlansa Tšekkoslovakian tapahtumien
vuoksi. Puheenjohtaja Aarne Saarinen ilmoitti SKP:n tuomitsevan miehityksen.
•23. elokuuta   – YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi Tšekkoslovakian miehityksen äänin 10–2.
•24. elokuuta   – Ranska suoritti vetypommikokeen (Canopus) viidentenä valtiona maailmassa.
•25. elokuuta   – Jugoslavia ja Romania solmivat keskinäisen sotilaallisen avunantosopimuksen mahdollisen 
miehityksen varalta.
•29. elokuuta   – Norjan kruununprinssi Harald avioitui Sonja Haraldsenin kanssa.
•29. elokuuta – Yhdysvaltain demokraattinen puolue valitsi presidenttiehdokkaakseen senaattori Hubert 
Humphreyn ja varapresidenttiehdokkaaksi senaattori Edmund Muskien.

1. päivä (torstai)
Aika on nyt 1 ½ Iowasta edellä. Klo on 12.35. Nousin klo 8.20. Klo 8.30-9.30 YFU
General Assembly in Riviera Lounge. Sitten group meeting. Klo 10.30-11.30
German for Beginners. Klo 11.30-12.30 lounas päydässä 31 (saimme ruokakortit
rymhäkokouksessa). Klo 13.00-14.00 olin katsomassa Films Shorts.. Tulin sitten
hyttiin ja 14.30-15.20 nukuin, sitten olin ranskan tunnilla klo 16.30 saakka, fun! Ja
sitten baarissa kahvilla. Kävin suihkussa ja klo 18.00-19.05 syömässä. Klo 19.10-
19.50 olin bar’n lähellä kirjoittamassa assigmentiäni huomiseksi ja lisää kirjeeseen
C. F:iin (messy). Klo on 22.30. I feel kind of lonely. Klo 20-21 olin hytissä. Klo 21.00-
21.40 katsomassa typerää elokuvaa, sitten kahvilla baarissa. Klo 22.00-22.20 again
watching the stupid movie. Käyn nukkuun klo 22.45, olen yksin hytissä.

2. päivä (perjantai)
Klo on nyt 16.43. Nousin 4 min ennen 8.30 (en
tiennyt, että kelloja oli siirretty ½ eteenpäin).
Yleiskokouksen jälkeen group meeting, sitten
German for Beginners ja syötyäni tulin tänne klo
12.15. Klo 13 kävin katsomassa Film Shortsien
alkua ja tulin tak. Hyttiin, joka oli täynnä suomal.
Klo 15.30-16.00 olin ranskan tunnilla ja sitten
lähdin keskukseen tarkistamaan Mr. Rogersin johdolla ruumaan oliko pakettini siellä. Katsoin läpi vastakuitit kun 
en löytänyt pakettejani ja eihän siellä tietysti mun nimeä ollu. I was mad a little. Kävin kahvilla ja tulin tänne klo 
16.40. Klo on nyt 23.27. Klo 18-19 syömässä. Olin sitten täällä ja klo 20 maissa lähdin Loungeen kirjoittamaan 
assignmentiä, kävin kahvilla ja lähdin klo 21 leffaan. Tulin tänne klo 23.20 ja Tarmo oli vielä tanskalaisen kanssa 
täällä. Aika sirtyy tänä yönä taas ½ t. eteen päin. Käyn Z 23.30.

3. päivä (lauantai)
[Hailuodon vanha kirkkko ]
Klo on nyt 16.55 (kelloja siirrettiin ; 
nyt 1 ½ N. Y. ajasta edellä, 2 ½
Iowasta). Nousin 8.20. Samaan
tahtiin meni edelleen. Söin ja tulin
klo 12.20 hyttiin hakeen kameran.
Jäävuori piti olla näkyvissä 12.30,
mutta se oli kai niin pieni, että en nähny sitä. Klo 12.45-13.45 olin katsomassa
Film Shortseja. Klo 13 olin katsomassa näkymätöntä jäävuorta, olin hytissä klo
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15.20 saakka. Klo 15.30-16.30 French. Tulin sitten hyttiin. If this 
happens every time I’ll be a girl hater. That’s for sure. Klo on 23.50 
ja 10 min päästä 00.30, hassua, mutta totta. Puolesta yöstä kellot 
siirtyy taas ½ (sitten 2 t. N. Y. Edellä). Klo 18-19 syömässä. Klo 
19.20 Suomen YFU-kokous Portofino Longessa (starboard). Herra 
Torkkeli parka. Kirousta ’pojan’ nenän edessä. Kysyin jälkeenpäin 
miten pakettieni on mahtanut käydä. Stolen perhaps. I sure hope 
not so. Olin Claesin kanssa vähän aikaa ja pyysin Winstonin 
[savuke ], jota ei olisi pitänyt tehdä. Klo 21.00-22.35 elokuvissa, 
sitten 22.40-23.35 Riviera Loungessa. Pyysin n. klo 23 ruots. Ann’n 
(tunsin ranskan tunnin vuoksi), joka oli kansallispuvussa 
naamiaisten johdosta, tanssiin. Tanssimme 5-6 hidasta, okay so far,
mutta sitten se alkoi käydä hiljaiseksi. Istuessa hain kessun (Kent, 
toinen sinä iltana) ja sitä polttaen Ann vain nousi ja sanoi: ”I’ve 
gotta go.” En kerinny sanoa mitään. Siinä vaan toisten edessä olin 
vaikeana ja 5 min päästä lähdin hyttiin. Ann istui penkillä. En mä 
hänestä yhtään pidä. Pyysin tanssiin vaan muodon vuoksi. I hate 
to see her again. I am dumb! She must have thought I had some 
plans! Poor girl and poor me! I won’t go to dance again on the 
ship, that’s for sure. Aik. Illalla kysyin joisiko hän kahvia, ei mutta 
ehkä gini (niin olin kuulevinani). Pyysin tanssiin, koska mulla oli 
vain 45¢  taskussa. Myöhemmin kerroin, että I ran out of money. 
Me stupid. I’m still mad about those packages. I wanna get them 
so bad. And don’  t   you smoke any more – right, that means   you  . 
Ulf oli ainoana täällä nukkumassa kun tulin ja on vieläkin. Käyn 
nukkuun 00.05 tai 00.35.

4. päivä (Sunnuntai)
Klo on 2 t. N. Y. Edellä, nyt 14.50. Nousin 9.15, 9.30-10.30 lang. prac. Ruokasalissa. Klo 10-30-11.30 
jumalanpalvelus. En syönyt vaan olin hytissä. Klo 13-14 YFU General Session. Olin hytissä klo 15.30 saakka, jolloin 
lhdi ruokasaliin ranskaa lukeen. Tulin tänne ja klo 18.00-19.00 päivällinen. Muut suomal. Oli klo 17 menny tämän 
illan Cabaree International harjoitukseen. Klo 19.15-20.45 olin kirjoitushuoneessa kirjoitatmassa kirjettä C. F:iin ja 



sitten pelasi X & O:ta kahden suomal. pojan kanssa. Taisan lähteä
katsooon elokuvan tänä iltana. Klo 21.00-22.30 olin katsomassa
elokuvan. Aikaa siirretään ensi yönä, nyt klo on 22.35. Käyn Z 22.45.

5. päivä (maanantai)
Klo on nyt 12.30 (2 ½ N. Y:sta edellä). Eilen illalla klo 23 maissa
Tarmo tuli tänne kimulinsa kanssa, ne oli saanu pullia jostain ja söin
niitä viisi. Illalla myöh. yksi. Suomal. Tuli tänne levyjä soittaan ja oli
täällä 00.30 saakka. Aamulla nousin 8.20. Genral session, sitten
discussion group, German, söin ja klo 12.25 tulin hyttiin. Sain tietää,
että Mr. & Mrs. Clixby tulee lentämään Suomeen kanssamme. Klo
12.30-15.30 olin hytissä lukemassa National Geographic’ä ym. Sitten
ranskan tunnilla fun. Klo on nyt 16.40. Klo 18-19
syömässä. Oltin kaksi pullaa, jotka vein hyttiini. Klo
19.15-19.20 olin loungessa. Sitten täällä hytissä
kirj:massa huomista assignmentiä. Klo 20 lähdin
loungeen. Klo on nyt 00.28 (3 t. N. Y:sta edellä). Eilen klo
20-21 olin loungessa yhden Heikin ja toisen kaverin
[kanssa ], joka oli viime kesänä Hesassa. Olin sen kanssa
samaan aikaan lääkärintarkastuksessa. Klo 21.00-21.15
olin katsomassa tyhmän elokuvan alkua. Pelasin sitten
korttia Heikin kanssa 00.20 saakka. Toinen kaveri tajosi
Coke’n ja söin yhden tarjoilijoiden tuoman pullan. Timo
Torkkeli täällä kimulin kanssa. Claes ja Ulf oli myös täällä.
Käyn nukkkuun klo 00.35. Klo on nyt 1.05 ja nyt ne ’pirut’
tarkastaa hyttejä, onko tyttöjä. Silloin Suomen YFY-
kokouksen jälkeen yks’ Lauri oli ollut putkassakin vähän
aikaa. Oikein se sille olikin. Klo on 14.40. Eilen kävinkin nukkumaan vasta klo 2.00.

6. päivä (tiistai)
Nousin 8.15. General-
kokouksen jälkeen Mrs.
Andersen puhui ja se olikin ohi vasta 10.00. Sitten lyhyt group meeting,
language practise ja se ohi klo 11.45. Sitten oli 15 min kannella
aurinkoa ottamassa. Sitten 12-14.30 nukuin hytissä. Klo 15.30-16.30
French. Täällä sitten suihku. Klo 18-19 dinner, sitten hyttiin. Täällä olen
ollut Claesen kanssa toista tuntia. Näytin hänelle valokuviani ja sitten
hän otti kuvan minusta ja minä hänestä. Klo on nyt 20.42. Eilen illalla
mulla oli hieman hauskaa (vitsi: Speden tohtorinväitös ; tippaleivässä
kyllä VARMAAN kiertää kierteet vasempaan). Tänäänkin mulla on ollut
Claesin kanssa hauskaa. Hän nyt kirj. huomista assignmentiä. Tänä yönä
ajan muutos TUNNIN (sitten 4 N. Y:sta). Klo 21.00-21.10 olin
katsomassa elokuvan alkua, Sitten olin 21.30-23.05 katsomassa illan
Show’ta loungessa. Tulin hyttiin klo 23.10. Join siellä muuten kahvia ja
annoin Leif’lle 25¢ jotain lahjaa varten counselor ‘lle. Olen hytissä yksin.
Käyn nukkuun klo 24.00 eli klo 1.00.



7. päivä (keskiviikko)
Klo on nyt 13.50 (4 N. Y:sta edellä)- Nousin 8.15.
Nousin 8.15. Yleiskokous klo 10 saakka. Group
meeting, saimme passimme ja klo 11.10-11.30 oli Isle of White
Southhamptonin edessä näkyvissä sumun keskellä. Söin klo 12.20
saakka. Siten pakkasin matkalaukkuni. Klo 15.30-16.30 Frenh for the last
time. Sitten 16.30-17.30 nukuin & torkuin, suihku ja klo 18.00-19.15 olin
syömässä. Klo on nyt 20.10. Klo 21.30-22.40
olin katsomassa movieta. Käyn Z 22.45.

8. päivä (torstai)
Nousin klo 6 ja olimme jo satamassa
(olimme tulleet aik. Yöllä). Jonotin yli ½
[tuntia ] aamiaista, sen jälkeen kiikaroin ja
katselin touhuja, klo 11 maissa olin
passintarkastuksessa. Klo 12.30 maissa
pääsimme laivalta. Linja-autossa lounas,
sieltä ajoimme lentokentälle. Istuin Eerp
Pettersonin vieressä. Olimme siellä n. klo 14.
Siellä linja-auto ajoi eräiden
matkatavaroiden yli. Olin Coca-Colalla ja klo
16.10 lähti eka kone Hesaan. Tänne suihkari
tuli (Super Caravelle) Hesasta n. klo 17.15 ja
ihmeekseni Baskin Hannu oli joukossa. Lähti
seur. aamuna laivalla USA:aan. Klo 18 lähti
meidänkin kone mukana Mr. Hupert, Clixby
ym. 10 min päästä olimme Amsterdamissa.
Siellä 45 min tauko. Ostin muuten R:sta
[Rotterdamista ] Annelle tuliaisiksi nuket (sai
ostaa USA:n seteleillä). Olimme Hesassa
22.25 n. 10 min ennen toka konetta, jonka
piti olla ennen meitä siellä. Äiti ja isä, Anne
(näin ekana), Liisa-tädit (Helena ja Matti),
Tepu Termoset (uusi tyttövauva ei mukana),
Pentti Termoset ja Seija-tädit & kumpp. (ei
lapsia). Join kahvia ja juteltiin. Klo 23.20
lähdimme ajaan kotiin. Olimme kotona 1.10
(Iiro ja Paula tuli myös meille heti sisään).
Purin tavarat ja sisään sitten tuli Rajalan
Ripe ja Kaikkosen Hanskikin käymään. Pääsin nukkuun klo 2.45. Kotona oli muuten jo kirje Bert’ltä.

9. päivä (perjantai)
Nousin 9.30 ja soitin Sotkamoon ja sovin Bert’n tulosta
Lahteen klo 20.47 maan:na. Kari Savutie tuli sitten tänne
kahville ja pian tuli Iiro ja me lähdettiin Luostariselle (E-L
Polille pyrkimässä), H P ei kuitenkaan siellä. Juttelimme E-L:n kanssa ja lähdimme Halosen uuteen kotiin. Sieltä 
lähdimme n. 14.45 Luomaniemeen. Matti (pitkä tukka) oli siellä ja hän oli muuttunut kovasti. Sieltä lähdettyämme
(sinne mennessä juttelin Nurmen Paavon kanssa) kävimme Mahkosella ja tulimme kotiin 16.40. Klo 17 tulivat Tuija
ja H P niin kuin pitikin. Ne oli noin tunnin ja sitten laitoin saunan lämpiämään ja klo 20.30-21.30 Savutiet oli täällä



(Eino-setää kävi sääliksi, issias vaivaa kovasti selässä).
Annoin hänelle UNI-tuhkakupin, päivällä Tuijalle meillä
Uino Gap LP:n ja sitä ennen H P:lle ja Jarskalle (näin illalla)
solmioneulat. Samoin Iirolle ja Karille. Klo 21.45-22.15 olin
Annen kanssa saunassa. Äiti antoi päivällä rahaa 34,85.
Käyn Z klo 00.15.

10. päivä (lauantai)
Klo on nyt 00.30 11.8. Eilen nousin klo 10. Join kahvia ja
sitten tiskasin, siivosin huonetta ja pelasin  šakkia
(pienois) Annen kanssa ym. Postissa kirje (shekki $2.20)
NG:sta. Kahta tilaamaamani numeroa ja maksamiani ei
ollut. Söimme (myös maissia) klo 16 maissa ja saunassa
kävin klo 19 maissa. Klo 19.45 Iiro ja Paula tulivat hakeen
kuten oli sovittu. Kaija oli aamulla soittanut ja pyytänyt
rantakutsuihin. Ritva tuli myös pian tänne ja klo 20 lähdimme
NSU:lla rantaan. Siellä oli Kaija, pari muuta ’likkaa’ ja Niemen
Harri, Helatien Mikko, myös Eija ja joku kaveri (poika).
Pelasimme korttia vähän ja joimme kahvia, jonka jälk. klo 24
ehdotin Iirolle, että lähdetäänkö kotiin. Kotona n. 00.15. Käyn Z
klo 1.15.

11. päivä (sunnuntai)
Klo on nyt 17.40. 12.8. Eilen nousin klo 8.50. Klo 10 lähdimme Mommilaan. Ajoin
loppumatkan. Sinne jätin myös vahingossa valokuvani. Otin siellä myös valokuvia. Klo 16
lähdimme kotiin. Kävimme Savutiellä tullessa. Sakke oli purrut aamuyöllä Eino-setää
käsiin. Olimme kotona klo 18. Klo 19 lähdin äidin, isän ja Annen kanssa Luomaniemeen.
Siellä oli jotain ohjelmaakin. Klo 20.20 se oli ohi. Iiro ja Paula oliviat siellä. Iiro meni
mopolla ja Paula tuli meidän autolla kirkolle. Kävelin Sepen kanssa heille ja sain mankan.
Tulin kotiin 21.40. Katsoin TV:tä ja kävin nukkuun n. klo 23.15.

12. päivä (maanantai)
Klo 9.25 nousin ja klo 9.30 lähdin isän kanssa Lahteen. Vein kaksi filmirullaa
kehitettäväksi ja sitten menimme Keskolle. Siellä isä osti kaksi pyrää, toinen
Matille rippilahjaksi ja toinen minulle. Tulimme kotiin 11.10. Klo 11.45-12.15
olin Mahkosella. Arja oli myös siellä. Kyselin mankan liitäntää radioon ja klo 13
maissa Iiro tuli tänne. Puuhailimme kaikenlaista ja klo 16.10 Iiro lähti ja kävin
Kuivamaidolla tavaraa viemässä. Kuuntelen juuri pop-säveliä. Tänään tuli kirje
Joyce’lta. Olin kai kotona koko illan käyden nukkumaan puolenyön maissa, nyt
klo on 21.05 perj:na 16.8. Klo 20.10 lähdin Annen ja isän kanssa Lahteen ja klo
20.47 tuli aikataulun mukaan Sotkamosta, lähtenyt klo 12 maissa. Bert’n
kanssa mukavat juttelut. Meillä söimme, sitten kävimme suihkussa ja ylhäällä
luimme. Klo 23.20 kävimme nukkuun.



Päiväkirja n:o 17

13. päivä (tiistai)
Perjantaina 16.8.-68 klo 21.15.
Nousin klo 8.15. Aamiaisen jälkeen klo 9.30
lähdimme pyörillä, Bert Matin uudella rantaan. Siellä
Kumian myllyllä oli rakennustöitä, näyttelin englantilaista
heidän meitä pois ajaessa. Pois tullessa kävimme Iiron
vintissä herättämässä. Arja oli kotona. Sovimme
tapaamisesta, olimme meillä klo 11.
Söimme ym. Iiro tuli ja hän lähti
kanssamme Lahteen 12.25 Lehtarissa.
Lahdessa sitten 13.20 kutosella torin
laidasta vesitornille. Satoi! Siellä
olimme limsalla, mä kahvilla. Klo 14.40
Lahtarilla takaisin kaupunkiin. Satoi
rankasti. Kävimme Askolla ja
Valtakulmassa ja katsoimme
puukkotappelun alkua ja loppua
Aleksilla. Klo 15.45 lähteneessä E.-S:ssa
kotiin. Meillä iisisti myös pop-säveltä
kuunnellen. Klo 20 maissa kävin Bert’n
kanssa kirkolla pyörillä Iiroa ja Paulaa etsimässä turhaan.
Meillä pelasimme korttia ja klo 22. Tulimme ylös ja
pelasimme eri pelejä klo 23.15 saakka käyden sitten
nukkumaan, Bert taas lattialla.

14. päivä (keskiviikko)
Nousimme klo 6.30. Kahvit ja 7.15 Vilillä
Lahteen ja klo 7.50 Putulan pikalinjalla
Hesaan, jossa olimme 9.45. Taksilla
Jokelaan (3 mk 10 p). Klo 10.10
lähdimme sieltä Matin kanssa, pitkä
tukka, laivasatamaan ja ostin liput
[Korkeasaaren ] lauttaan (á 1:50
muistaakseni), joka lähti klo 11.
Siellä kävimme kolmessa eri talossa
(á 20 p). Klo 13.10 lautassa tulimme
tak. Jokelaan lepäämään ja
söimme. Klo 15 maissa lähdimme
nelistään (siis Hessu mukana) raitiovaunulla
ajeleen, 3T-reitti (turisti sell.). Kävimme
sitten turhaan Kansallismuseon luona, joka
oli menny kiinni klo 15 ja Eläintieteellisellä
museolla, joka suljettu siivousten ajaksi.
Sitten kävimme Stockmannilla, jossa Bert
kulutti loputkin vitosesta (mk), joka hänellä
oli ollut meille tullessa. Äiti oli antanut

https://www.korkeasaari.fi/


meille n. 80 mk [125 € v. 2020] rahaa (Olin sitä ennen
PA) ja tänään kotiim tullessa oli 11 mk jäljellä. Liisa-
täti tuli klo 18 ja kahvin jälkeen klo 18.40 lähdimme
nelistään Kaisaniemenkadulle ja siellä 10:llä Ritvan
asunnon lähelle ja haimme Ritvan, joka asui
vuokralaisena yhden tytön kanssa toisen asunnossa.
Sieltä lähdimme Linnanmäelle (á 1:50 muistaakseni).
Ensin olimme Dodge-em car’ssa, sitten
vuoristoradassa (ei Matti), sitten vinossa
maailmanpyörässä (ei Matti), sitten Vekkulassa ja
sokkelotalossa, sitten pelisaliin missä Ritva, Masa ja
Hessu ’räjäyttivät’ pelipankin. Olin sitten Bertin kanssa keskipakoispyörässä ja
sitten ympyränmuotoisella radalla ajettavassa Dode-em car’ssa, Ritva mun
kanssa. Klo 22.30 lähdimme kotiin kävellen. Olimme kotona n. 23.15. Söimme kovasti ja klo 23.45 Z

15. päivä (torstai)
Nousimme klo 8.30. Kahvit ja sitten pelasimme korttia. Klo 10.30 Sauli-
setä ja [me ] sitten lähdimme Mossella Seutulaan Masa mukana. Siellä
olimme 11.10. S-setä ja Masa lähtivät kotiin, mä jäin sinne. Pelasimme
mm. korttia ja ostin jäätelöt. Klo 13 sanoin
hyvästi ja klo 14 lähti kone Detroitiin, samal.
millä me lensimme D:iin. Klo 14.05-14.15
bussilla. Kävin SOK:lla ja tulin Jokelaan n. klo 16.
Siellä vietimme aikaa korttia pelaten. Soitin myös
kotiin ja sain kuulla, että Olavi oli vienyt Saken
lopetettavaksi. Klo 24 kävin nukkuun
pelattuamme n. 2 t. kotteja.

16. päivä (perjantai)
Nousin klo 9 ja aamiaisen jälkeen I took it easy ja klo 12.45 lähdin
Masan kanssa yhtä matkaa bussiasemalle
(Masa meni parturiin) ja klo 13.20-15.15 tuli
Lahteen Rajalan autolla (taas á 7,60). Kävin
Starck’lla ja tuli 15.40-16.05 Lahtarilla kotiin.
Join kahvit ja klo 18-19 olin Mahkosella. Iiro oli
jonkun kaverin kanssa peukalokyytimatkalla
Imatralle. Juttelin rvan [Ulla ] ja Arjan ja Riitta
tuli sitten heille. Otin lainassa olleet nauhat VI ja VII
mukaani ja menin vähän matkaa tyttöjen kanssa kirkolle
päin ja sitten tulin kotiin. 19.00-19.30 olin Annen kanssa
pyörällä ajelemassa. Klo 20.15-20.30 olin suihkussa.
Kalevan kisat alkoi tänään. Klo on nyt 22.22. Käyn Z klo
23.15.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 7.45. Kossilassa lähdin klo 8.20, menin
Lahteen, hain valokuvani (37 mk) ja ostin äidin
pyynnöstä lautasliinoja. Tulin kotiin Vilissä 9.00-9.20. Klo
on nyt 15.43. Aamupäivällä siivosin ja puistelin mattoja



Matin tultua rippikoululeiriltä klo 11.10. Alkoi sataa
kesken töitä ja sade jatkuu yhä. Muuten kävin myös
ennen klo 11 Mahkosella (ei Arjaa eikä Iiroa kotona).
Sitten lähdin Haloselle. Hanskilta sain yhden
nauhoistani (IV) a iltapäivällä kotona siivosin,
pölkkäröin ym. Klo 18-15-18.40 olin Matin kanssa
saunassa. Klo on nyt 20.07. Lähden tästä pimeän tultua 
Hildénin mökille kuten sovittu. Keljuttaa kun en päivällä
tavannut Riittaa enkä Arjaa. Klo on nyt 12.50 tai oik.
00.50. Klo 20.30 lähdin Hildénin mökille. Siellä matkalla
tapasin Arjan (Arttu) ja Paulan, jotka oli kirkolle menossa.
Siellä oli Seija, yks’ Tepu (tyttö), Seijan poikakaveri, Paulan
ja Arjan kanssa tuli 2 poikaa. Sepe lähti Lahteen klo 21.45. Leino oli myös siellä alusta ja lopusta. Juttelin 
suurimman osan ajasta ja söin myös paljon. Tuoppia join 5 pulloa. Klo 00.30 lähdin kotiin, klo on nyt 00.55 kun ZZ
ja olen iloinen kun en mennyt nukkuun kenenkään tytön kanssa, Paulalle annoin muuten 5 mk maksuina kaljoista.

18. päivä (sunnuntai)
Klo on 23.22. Nousin klo 8.20. Pentti-sedän joukot (ei pojat) tuli Mommilan
mummon ja Unto-sedän kanssa ja pian tuli Alhaset. Kara ja Pera tuli myös
pian. Klo 10.00-12.30 olimme kirkossa. Olin pyhällä ehtoollisella äidin ja isän
kanssa, kotona Savutien Olavi perh. ja Kari perh. & Ritva tulivat. Jokelat (ei
Hessu) tuli juuri kirkkoon autolla. Savutiet lähti ensin, sitten Jokelat jne. Klo
18 maissa Kaikkoset ja myöh. Moijaset tulivat. Olin Paulan kanssa ja klo
19.40 lähdin Paulan kanssa kirkolle baariin. Masa siellä. Siellä Riitta ym.
Lähdin sitten Arjan ja Riitan kanssa istuun museon rappusille poikasakkiin.
Sieltä lähdimme sateessa mun -varjon alla kotiin. Vein Riitan tietysti heille
saakka. Kotona olin 20.50. Masa sai 60 mk rahaa rippilahjaksi. Käyn Z klo
23.25.

19. päivä (maanantai)
Klo on 23.04. Nousin klo 9.30. Kirjoitin Joycelle ja vein sen postiin. Viime
tiistaina lähetin ison kirjeen (n. 3 mk) Schuler’lle. Perj. Iltana Arja ja Riitta
sanoi, että E-L oli kirkolla etsinyt minua kovasti. Täytyy kai huomenna mennä heille. Se siitä. Klo
11.13 lähdin Matin kanssa pyörällä Lahteen. Olimme siellä klo 12. Kävimme Keskolla hakemassa
asiakaskirjeet ja tilaamassa pyöriimme lamput. Sitten kävimme Starckilla ostamassa
verhotankoon osia. Valokuvausliikkeessä ja Westerlundilta Matti osti 2 nauhaa [Matti sai
USA:ssa mukana olleen nauhurini ]. Klo 12.45-13.30 ajoimme kotiin. Klo 14.30-16.30 jaoin
asiakaskirjeitä. Aluksi Matin kanssa ja samalla kävin Kaikkosella. Illalla n. klo 19 tulivat Nurmet,
koko perhe, meille ja pian tulivat Porkat, sitten Leppäset (puutarhuri) ja olin ylhäällä koko ajan
tyttöjen kanssa, välillä kahvilla. Käyn Z klo 23.13.

20. päivä (tiistai)
Klo on nyt 13.25. Nousin klo 9.50. Aamulla syötyäni tiskasin, sitten kirjoitin Doug’lle ja klo 11.40
postin tultua oli siinä ilm. Että pakettini olisi saatavissa. Hain 2 pakettia. Toinen niistä kahdesta,
jotka lähetin laivalle. Tämä oli se vaatepaketti ja toinen vaatepaketti, jonka olin lähettänyt seur.
Päivänä. Lunastus 2,80 (tullimaksu). Klo on 22.30. Klo 14.20-17.00 sahasin koivun pintoja
takkapuiksi. Suihku ja sitten kahvilla. Klo 19.30 lähdin kirkolle. Siellä pikkukavereita. Menin
sitten Mahkoselle Lettermens jacket mukana. Sieltä lähdettiin Iiron kanssa. Tuija ja Hanski tuli



myös sinne ym. Klo ½ 9 maissa oli 8.30 lähdin Iiron ja Paulan
kanssa  Hildénin mökille, jossa Iiron mankka vielä oli.
Kuuntelimme sitä 22.15 saakka. Olin kotona 22.25. Käyn Z klo
22.35.

21. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.45 ja jo 7 uutisista kuulin alhaalta
hälyttävät tiedot NL:n miehitettyä Tšekkoslovakiaa [Alas
mennessäni isä noitui uutista kauppaan päin
kävellessään ] Nyt vuosi kulnut siitä un lähdin USA:aan.
Aamupäivällä iisisti ja sitten Tiedoksianto postista.
Reader’s Digest Free Book had come. Sitä hakiessani
kävin Iiroa katsomassa. Klo 14.00-14.30 olin Kangas-
Kärjen hammaslääkärissä paikkauttamassa kaksi reikää,
yks’ jäi jäljelle. Kotona iisisti, sain mankan radiosta
suoraan äänittämisen kuntoon. Muuten tänään
kiitoskortti Sotkamosta Bert’n
kesäperheeltä. Tänään laitoin isän
kanssa Fazerin mainostaulun talon
päätyyn. Klo on nyt 9.27 torstaina
illalla. Odottelin Iiroa, joka ei
tullutkaan. Katsoin TV:tä, äänittelin
Matin kanssa ym. Klo 20.45-21.15
olin saunassa Matin kanssa.
Katsoin sitten TV:tä 24 :ään saakka
ja kävin nukkumaan.

22. päivä (torstai)
Nousin klo 8.40.
Aamiainen jne.
Klo on 9.30. Klo
on 9.04
perjantaina.
Eilen
aamupäivällä
kirje Bert’ltä. Iiro
tuli n. klo 12.
Hän oli 10.30
saakka.
Pelasimme
šakkia jne. Illalla
äiti, isä ja Anne lähtivät Fazerin joulunäyttelyyn klo 18. Klo 20 lähdin
tiskattuani kirkolle Invaan, Iiro, Tuija ja H P ym. Klo 22 tulin kotiin.
Muutkin jo kotona. Kävin nukkuun 23.50 TV:tä katsottuani.

23. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.15. Klo on nyt 19.20, aamulla ei postia, siivosin, sitä
ennen ja sen jälkeen huonettani klo 14.45 saakka ja sitten suihku ja



klo 15.15-15.30 hammaslääkärissä, mk
yhteensä 66 mk. Sitten kävin
parturissa (2 mk). Menin sitten
Mahkoselle. Iiroa oli eilen puolen yön
maissa hakattu kirkolla, niskaan tullut
isku vei hetkeksi tajun. Tulin kotiin
16.20. Klo 17.15-18.00 olin Annen
kanssa isän (rantareissulla) viemänä uimassa Nurmen Paavon rannassa. Kahvit ja nyt kello on 19.22. Klo on nyt 
21.30 sunnuntaina. Perj:na klo 20 maissa lähdin kirkolle, tapasin matkalla Iiron ja Paulan, joiden kanssa lähdin 
pienoisšhakki mukanani Mahkosen kautta Kaikkoselle (vanh. Vaasassa). Hanski tuli myös sinne yhden kaverin 
kanssa. Teet juotuamme lähdimme kotiin klo 22.30. Hain Matin kirkolta klo 23 ja kävin nukkumaan n. 24.00.

24. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.45. No mail. Muuten 10-12 siivosin
Annen kanssa koko talon, olin sitten uimassa
Annen kanssa uudessa uimalassa. Join kotiin
tultuani kahvit ja klo 15.15 pääsimme lähtemään
Savoon. Olimme siellä klo 19.30. Söimme,
kävimme saunassa (minä savu-) [savusaunassa ]
ja katsoimme TV:tä ja joimme kahvit. Menin
savusaunakammariin nukkuun Matin kanssa
22.45.

25. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9. Kahvit ja klo 10-12 olimme
kiertoajelulla mamman ja papan kanssa (ei Matti eikä Anne). Kävimme ensin
kalanviljelylaitoksella (156 allasta) á 1 mk pääsymaksu. Sitten kävimme Toikkasella
[Sillankorvassa ] ja sitten äidin kummitädillä. Kotona söimme ja sen jälkeen loikoilin
tunnin saunakammarissa.
Klo 15 lähdimme kotiin.
Muuten menomatkalla isä
ui järven rannalla.
Menimme Jyväskylän
kautta. Tulimme kotiin klo
19.20. Kahvit ja katsoin
sitten TV:tä. Klo 22.00-23.30
kokosin Annen kanssa
palapeliä (ymp. muot.) ja
kävin sitten nukkumaan.

26. päivä (maanantai)
Klo on nyt 18.17. Nousin klo
8.50. Kirje Amerikan kotoa ja sitten söin. Klo
12.05-12.34.50 ajoin [kodin ] autotallista
Vesijärven kadun kulmaan eli 34 min:ssa 45
sek:ssa. Kävin Keskolla hakemassa
pakastevuokia äidin pyynnöstä. Sitten kävin
turhaan Starck’lla piikkareita kysymässä, hain



sitten valokuvani (23,50) ja
sitten ostin piikkarit (29,50) ja
ajelin hiljakseen kotiin 45
min:ssa. Olin kotona 14.15. Iiro
tuli suihkusta tultuani (torstaina
hammaslääkäri 3.30). Iiron
kanssa pelasin šhakkiani,
kokosin aamulla Annen kanssa
palapelin. Iiro lähti 16.40. Klo on
11.00 27.8. Eilen illalla kirjoitin
kirjeen Amer. Kotiin, joka vein
juuri postilaatikkoon. Klo 20 lähdin ulos. Iiro ym. oli siellä.
Klo 22.30 tulin kotiin. Muuten klo 21 tulin yksien kavereiden
Amer. raudalla meiile käymään. Lainasin pojille 10 mk.
Kaitsu (Leino) takaajana.

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 9.15. Klo on 22.10. Aamulla no mail. Söin ja
12.20-15.10 olin pintoja sahaamassa. Masa oli 1:een
saakka siellä töissä ja isä sitten n. 14-15. Lähdin sitten
Annen kanssa uimaan. Tulin kotiin 16.15. Join kahvia ja
17.40 lähdimme hakemaan Aira Nykästä (ei Matti) ja
menimme heidän mökilleen Ruuhijärvelle (½
ajomatka) [eli puolen tunnin ]. Siellä kerkisimme
kylpeä ym. ja vasta sitten Topi-setä ja 16-vuotias Matti
Hesasta tulivat kalasta. Joimme kahvit ja klo 21.30
lähdimme kotiin. Kävin nukkuun 23.30.

28. päivä (keskiviikko)
Klo 5 Nöpö herätti minut, joku käveli kaupan
peltikatolla ja Nöpöhän siellä, laskin sisään ja menin
nukkuun. Nousin 9.55. Klo on nyt 10.29. Eilen aamulla
kävin käteistämässä Salpausselän Säästöpankissa
NGS:sta saaman $2.20 šhekin (overpayment). Sain 9.17
– 50 p toimitusmaksua, joten sain 8,67. No mail, söin ja
otin sitten iisisti. N. klo 14-15.10 olivat Iiro, Kari Haara
ja Baskin Jussi täällä (Karin Minillä). Annoin Karille ja
Jussille UNI-solmioneulat. Klo 15.15 lähdin pyörällä
Pajulahteen. Juoksin tonnin 3.10 (luulin pystyväni
sentään parempaan). Tulin kotiin klo 16.30. Suihku ja
kuuntelin pop-säveliä, kahvilla ja klo 18 lähdin
Turranlammmelle, jossa Hakalan pojat (Hape & Tipi),
Iiro, Hanski K, Masa ja yks’ toinen kaveri olivat kalassa
(Kalastus kielletty). He olivat saaneet 2 pientä haukea
ja sitten Hanski sai n. 1200 g. Hauen. Menin sieltä
sitten Iiron kanssa Upon taloille missä Iiro ja Hape
yhtyivät sökö-sakkiin hyvällä menestyksellä, tulin kotiin klo 20.50. Join kaakaota, klo on nyt 22.07. Klo 18.03 
sähköt tuli juuri tak. oltuaan poikki n. ½ t ukonilman takia. Tänään tuli radiosta eka kerran uusi Beatles single – 



Hey Jude/Revolution. Eilen kävin nukkumaan klo
23.40.
29. päivä (torstai)
Nousin klo 10.00. No mail. Klo 14.15 isä lähti
Mattia viemään Lahteen, josta tämä klo 14.50
pikalinjalla lähti Hesaan Jokelaan. Klo on nyt
23.00. Illalla satoi taas kovasti, kahvit ym. Klo
19.35 lähdin ulos. Istuin ensin museon
rappusilla Hanski K:n ym. kanssa ja menimme
Invaan ja sinne tuli Iirokin Lahdesta mopolla
läpimärkänä, oli päivällä lähtenyt Baskille. Paula,
Arja, H P & Tuijakin oli siellä ja he lähtivät.
Kävelin Ollin kanssa ja Luumäellä [Niinimäellä ]
Raili Salminen tuli joukkoomme ja sitten siitä
mentiin heille Rajalan Laurin taloon. Siellä Tipi
Hakala, Simo Hirvonen ja Heikkilän Jukkakin.
Pois lähtiessäni Ollin kanssa 22.30 Raili sanoi, että oli minulle asiaa ja sitten jutellessa hän kysyi lähtisinkö Makin, 
Tipin ja hänen kanssaan elokuviin Cherbourgin sateenvarjot katteleen. Tipi sieltä sitten huuteli ettei hän 
mihinkään lähde. Minä hyväsydämisenä en enää viitsinyt luvattua juttua muuttaa, joten sovin klo 18 Askon eteen 
(Raili Lahdessa töissä). Tipi lähti kotiin ja ei mua niinkään keljuttanu kun sain muutettua niin, että sain muutettua 
niin, että menemme satsoon Speden kuvaa ”Noin seitsemän veljestä”. E-L:sta oli taas baarissa Arjan kanssa puhe. 
E-L ihmetellyt missä Roope on. Tulin kotiin 22.50. Käyn nukkuun klo 23.something eli 23.30 niin sitä muistellen 
klo 8.50 seur. aamuna.

30. päivä (perjantai)
Nousin klo 8.00. Olisin lähtenyt pyörällä Lahteen, mutta on niin
sumuista ja sateisen näköistä. Klo on 22.45. Klo 21.10 tapasin
Eeva-Liisan. Tänään aamulla… ? Laatikkoani (avaimet paketissa
tänne tulossa). Klo 13.30-13.45 olin hammaslääkärissä paikat
kiilotuttamassa. Sitten tuli Iiro tänne klo 14 ja oli meillä 16.40
saakka. Join kahvit ja klo 17 lähdin Vilillä Lahteen. Hamppailin ja
menin Askon eteen, jonne Raili ja Maki [Margit ] tulikin. Klo 18.30-
20.10 katsoimme sitten Ilveksessä Speden kuvan ja sen jälkeen
heittäydyin passiiviseksi tyttöjen suhteen. Klo 20.30-20.50 tulimme
Vilillä kotiin. Tytöt meni kotiin vaihtaan vaatteita (Raili Kukkaseen
menossa). Sain heiltä kuulla, että Masa oli maan. Iltapäivällä
ostanu kulmilta Jallu-pullon ja ollut kännissä Heikkilän Jukan
kanssa (I’m worried about him). Kävin kotona ja lähdin kirkolle.
Muuten tiellä mäen päällä tuli E-L, Annikki & tytt;kaveri ja Sepe. 
Kävelin ensin ohi, mutta sitten Sepe huusi mut. E-L sanoi heti että
tuunks’ mä heille. “Joo.” Siellä oli H P & Tuija. Olin kuin en olisi
välittänyt. Annikki & kaveri lähti 22.15 ja Sepe kun jäi, ajattelin
parhaaksi lähteä kotiin klo 22.30 (kuten olin kotiin luvannut) ja
muutenkin kun ei koskaan tiedä E-L:sta. ”Terve.” E-L sanoi, että tuu
toistekin käymään uutta kahvia keittäessään. Stupid old me, don’t
you start again. It’s hopeless. Raili ja Mki tuli muuten vastaan
tiellä. Mä kyllä olen iloinen kun pääsen Hesaan viikonlopuksi – ei
tartte huolehtia. Just give me a little sign, please, if… Klo on nyt 14.14. Eilen Z klo 23.50.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Noin_7_veljest%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Cherbourgin_sateenvarjot
https://www.youtube.com/watch?v=BGLGzRXY5Bw
https://www.youtube.com/watch?v=mQER0A0ej0M


31. päivä (lauantai)
Nousin klo 9.50. Satoi aamulla. Siivosin huoneeni ja alakerran. Klo on nyt
22.30 sunnuntaian. Lauantaina lähdimme kotoa klo 14.55. Haimme
Nurmet (hra ja rva) ja lähdimme. Olimme saaneet pysäköityä n. klo 17
mennessä. Matin piti tulla Nurmen Paavon patsaalle klo 17.30, mutta se
oli messualueen sisällä. Tapasimme Alhaset sinä (ei Seija ja Kari-Matti,
jotka oli jääny Kiloon), Olavi & Nilla, Kari ja Ritva oli myös siellä. Eka
päivän jälkeen olimme jäljesssä 21 pist. Olimme Kilossa 21.30. Siellä
söimme ja sitten olin saunassa isän ja Keijo-sedän kanssa ja siellä join
yhden ”Tuopin” ja ylhäällä lehtiä lukiessani 4 lisää. Juttelin välillä pitkään
Pentti-sedän kanssa ja koska Eila-täti oli myös melk. selvä koetin
näytellä selvää kahviakin juodessa. Sitten kellarissa join salaa vielä kaksi
ja seikkailin siellä ( jouduin välillä menemään piiloon). Vinttiin mennessä
miehet olivatkin yllättäen rappusilla juttelemassa, säikähdyin. Luikin
sänkyyn, klo oli silloin 2. Masa oli Peran ja Karan kanssa ajelemassa ja
myös autossa.

USA 1967-8

http://www.termonen.eu/?page_id=961
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