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Muistot talteen kirjoitus- ja videokampanja 
 
Rohkaistaan ihmisiä keräämään muistoja (kirjoituksia, videoita) jälkipolvilleen sukunsa ihmisistä ja elämästä. 
Jos jutusta tulee niin henkilökohtainen, että et halua jakaa sitä kaikille, sekin on oikein.  Olemme kiitollisia, 
kun saamme osan muistoista suvun arkistoon. Muistelujen laatimisessa voit kysyä neuvoja seuraavilta: 
Ulla Suontausta, (ulla.suontausta@gmail.com) Sirkku Suontausta-Kyläinpää (sirkkusk@gmail.com) ja 
yhdistyksen puheenjohtaja (kurki.suontausta.pj@gmail.com)  

 
Kirjoitusten ja videoiden tekemiseen on vielä aikaa ”koko kevät” 1.6.2021 asti. 

Kirjoitukset pyydetään lähettämään Ullalle (ulla.suontausta@gmail.com) ja 
videot yhdistyksen puheenjohtajalle Sakarille (kurki.suontausta.pj@gmail.com) 
tai postilla yhdistyksen osoitteeseen: Metsätähdentie 29 B, 01350 Vantaa. 

 

Kirjoitukset ja videot julkaistaan jäsensivuilla 31.7.2021 ja 70V juhlassa, jos ne voidaan järjestää. 
 
Tässä on vinkkejä, joista yhdestäkin voit saada aikaan tärkeän tarinan talteen. Merkitkää muistiin, kenestä, 
keistä tarina kertoo ja milloin tapahtui (millä vuosikymmenellä) sekä kuka muistot keräsi. 

 
Kirjoita omia muistojasi suvusta ja elämästä lapselle 
Muistin virikkeitä - mitä mummo, vaari tai muu sukulainen kertoi sinulle, mitä olet itse nähnyt ja 
kokenut yhdessä sukulaistesi kanssa tai edesmenneiden vanhempiesi kanssa tai muistat 
nuoruudestasi. 
 

1. Muistoja perheestä, suvusta, isovanhempien ja vanhempien elämää, sukujuhlat (häät, 
ristiäiset, ripillepääsy, hautajaiset) 

2. Koulunkäynnistä, kulttuurista, käden taidoista 
3. Töistä, työelämästä 
4. Kotiseudusta, naapurusto, kylästä, asuinpaikasta, isänmaasta,  
5. Vuorovaikutustilanteet: yhdessä tekeminen, oleminen, opetukset: kuten esim. ”kesä 

mummolassa”, ”vaari hoitaa lampaita”, 
6. Vuodenaikoihin liittyvät juhlat: kirkolliset pyhät, joulu, laskiainen, pääsiäinen, helluntai, 

juhannus 
7. Matkat (kaupunki-, kylä- ja kauppamatkat, esim. Helsinki, Turku, Pori, Pietari, Tukholma)  
8. Tarinat, uskomukset, uskonto (kuolema, taivas, taikausko, riitit jne) 
9. Ristiriidat, sodat, lakot, kulkutaudit, onnettomuudet 

 
 

Aikuinen, nuori tai lapsi haastattelee sukulaistaan 
Haastattelija voisi kysyä ”millaista elämäsi oli ennen tai silloin, kun olit minun ikäiseni”. Tästä haastattelusta 
voi toki tehdä myös videon. Kiinnostavan kirjoituksen tai videon voi tehdä vaikka yhdestä aiheesta – listan 
otsikot ovat vain vihjeeksi. 

1. KOULU (luokka, koulumuoto, oppiaineet, läksyt, rangaistukset, liikuntatunnit, kouluruoka, koulun 
vessa, Mitä välineitä luokassa oli?) 

2. KODIN VIIHDE-ELEKTRONIIKKA (levyt, C-kasetti, puhelin, televisio, radio, tietokone, videot, pelit) 
3. ASUMINEN (oma huone, vessa, kylpyhuone, sauna, vesi, keittiön koneet, piha) 
4. TYÖT (kotityöt sisällä ja pihalla, maatalon työt, ensimmäinen palkkatyö, vanhat ammatit , jne) 
5. MATKUSTAMINEN (Ensimmäinen lento, lomamatka. Missä maissa ja kaupungeissa olet käynyt? 

Millä kulkuneuvolla matkustit?) 
6. HARRASTUKSET (Mitä harrastat /harrastit? Missä? Mitä välineitä tarvitset / tarvitsit?) 
7. RUOKA  (lempiruoka, aamupala, jouluruoka, Mitä ruokaa inhoat / inhosit?)  
8. KAVERIT (Mitä teitte yhdessä? Millä tavalla viestittelitte toisillenne?) 
9. PERHE JA SUKU (Mitä teitte yhdessä? Mitä tiedät isovanhemmistasi?) 
10. POLKUPYÖRÄ (Kuinka opit ajamaan polkupyörällä? Kuinka vanha olit silloin?) 
11. URHEILU, UIMINEN (Kuinka opit uimaan, laskettelemaan, ..? Kuinka vanha olit silloin?)  
12. TULEVAISUUS (Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla oli? Mikä toteutui?) 
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