
Eläinmuistoja

Mummun luona Pohjois-Karjalassa oli paljon 
suuria hepokatteja. Niitä keräsimme lapsena 
siskoni kanssa sillipurkkeihin. Niitä piti käsitellä 
varovasti sillä ne purivat kovaa. Niitä oli kiva 
tutkia purkin läpi. ( Liisa, pk Veikkola, 1980-luku)

100 muistoa

Aikamatkalla muistojen kalenteri Suomi100



Leikkimuistoja

Pienenä leikimme aina metsissä, kiipeilimme puissa ja 
rakensimme majoja. Tykkäsimme myös leikkiä rannalla 
tehden hiekkakakkuja kesällä. Talvella emme saaneet 
mennä rantaan, koska jäät olivat aina heikkoja! (Noelin, 
Marielin, Samuelin ja Jamielin isä, pk Ymmersta) 



Juhlamuistoja

Äitienpäivänä vietiin aina aamulla aamupala äidille sänkyyn 
ja paljon omatekemiä lahjoja ja kortteja. Valkovuokot käytiin 
myös poimimassa äidille ja mummolle. Mummolaan mentiin 
aina sitten lounaalle. Usein oli kaunis ilma ja juotiin 
kakkukahvit jo ulkona.  (Äiti, pk Järvenperä)



Retkeilymuistoja

Ensimmäiset retkimuistoni liittyvät marjan ja sienten poimintaan 
mamman kanssa. Mukaan otettiin voipaperiin käärityt eväsleivät ja 
mehua, lapsille pieni kuppi marjoja varten. Mamma opetti millaisia 
sieniä saa poimia ja se oppi pätee edelleen ja siirtyy omille 
lapsenlapsille. (Anneli, pk Heikkilä, 1960-luku)



Olen taitava käyttämään työkaluja ja tekemään pientä 
korjausta itse. Isältäni olen taitoni oppinut. (Eemelin isä, pk 
Jousi)

Taitomuistoja



Puutarhamuistoja

Keväällä Selma-täti laittoi puutarhaan kasvilavan. Pohjalle 
tuli lantaa, joka lämmitti lavan. Lavaan istutettiin kurkkua ja 
tomaattia. Selma-täti teki kurkuista suolakurkkua ja myi 
niitä torilla. Anni-täti ei pitänyt tomaateista. ”Mieluummin 
minä saippuaa syön”, hän tokaisi. (Jarmo-ukki, 1930-luku)



Koulumuistoja

Järjestäjät hakivat myös ruokakärryn kouluruokalasta ja saivat 
osallistua astioiden jakamiseen. Koska ruokailimme luokassa, levitimme 
pulpeteille itse käsityötunneilla tehdyt ruokaliinat. Minun ruokaliinani 
oli oranssi ja siinä oli värikkäillä langoilla tehty koristelu. Ruokailun 
jälkeen siivosimme luokan, palautimme kärryn ruokalaan ja 
tuuletimme luokan tehokkaasti. (Merja, 1970-luku)



Satumuistoja

Mä tykkään hirviökirjoista ja kummituskirjoista ja Star Wars- kirjoista, 
kun ne on pelottavia… Mä oon käyny kirjastossa koko perheen kanssa
ja pirtelöpaikassakin käytiin. Mä lainasin pelottavia kirjoja, koska mä
tykkään vähän pelätä. Mulla on omia kirjoja paljon kotona ja osaan 
pikkusen lukea itse. (Leo 6v, pk Ellipsi)



Tekstiilimuistoja

Leikkimökissä oli kaikki tarvikkeet saatavilla kotileikkiä varten: 
hellat, hyllyt ja pöydät. Nukkevauvoille oli oma sänky, jossa 
oli tädin tekemät pitsilakanat ja isosiskon kirjailema peitto. 
Parasta kuitenkin oli ystäväni äidin isoäidinneliöistä tekemä
tyyny ja tarjottimen kannatin. (Taina, 1960-70 –luku)



Joulumuistoja

Minulla ei ole vielä lempijoulupiparia. Leivoin jouluna 
ensimmäisen kerran pipareita mummolassa äitin ja mummon 
kanssa. Se oli jännää! Eniten silti pidin maistelusta! 
(Aada 1,5 v, pk Köpas, äidin kertomana)



Lapsuusmuistot juhlistavat satavuotiasta Suomea

Aikamatkalla - Muistojen kalenterissa julkaisimme maalis-joulukuussa 2017 kuukausittain pieniä lapsuuteen 
liittyviä muistoja ja tarinoita eri sukupolvilta ja vuosikymmeniltä. Kymmenen muistojen teemaa ja kymmenen 
kuukautta: yhteensä sata lapsuusmuistoa.
Muistoja kalenteriin jakoivat Aikamatkalla-hankkeeseen osallistuvat päiväkodit, vapaaehtoiset ja muut 
yhteistyökumppanit.
Jaa sinäkin oma muistosi: kotona, mummolassa, päiväkodissa, asukaspuistossa, kerhossa, työyhteisön kesken.

Muistojen kalenteri ja muistelukysymykset löytyvät osoitteesta: www.aikamatkalla.fi

http://www.aikamatkalla.fi/

