
MITÄ KIRJOITAN 

MUISTOKIRJAANI? 

TÄSSÄ 

IDEAPANKKI! 

Tämä opas sisältää ideoita ja 

vinkkejä, mitä kaikkea voit 

tallentaa perheen muistokirjaan. 

MITEN MUISTOT 

KANNATTAA 

TALLENTAA?  KIRJOITANKO 

SIVULLE TEKSTIÄ, 

LAITANKO VALOKUVIA VAI 

PI IRRÄTÄNKÖ LAPSELLA 

KUVAN? 

Valinta on sinun! Kivoimmat sivut 

syntyvät varmasti silloin, kun 

yhdistelet tekstiä, valokuvia ja 

piirroksia. Voit laittaa mukaan 

jopa pääsylippuja ja muuta 

paperisälää. Täytä jokainen osio 

siten kuin hyvältä tuntuu. 

VINKKEJÄ ENNEN KUIN 

RYHDYT TOIMEEN: 

• Älä yritä tehdä täydellisen siistiä ja 

yhtenäisen kaunista kirjaa. 

Sotkuisetkin sivut ovat aarteita 

vuosien päästä. 

• Muistokirja saa koostua hetkistä ja 

irrallisista palasista. Sitä elämäkin 

on. 

• Tallenna paljon myös ihan arkisia ja 

tavallisia asioita. Myöhemmin 

haluat muistella juuri niitä. 

• Täytä kirjaa silloin kun aikaa ja 

innostusta riittää, jottei siitä tule 

stressiä tai taakkaa. Ei haittaa, 

vaikka aukkoja jäisi. 

• Jos aiot kopioida kansion lapsille 

myöhemmin, kirjoita tekstit sillä 

mielellä, mitä haluat jälkipolvien 

oikeasti tietävän. 

• Sivujen kirjoittelu on mukavaa 

perheen yhteistä puuhaa vaikkapa 

sunnuntai-iltapäivälle! Samalla 

voitte jutella elämästänne ja 

muistella yhteisiä hetkiä. Jokainen 

perheenjäsen voi täyttää arkeista 

oman versionsa. 

• Kirjoita jokaiselle sivulle päivämäärä 

ja tekijän nimi 

 

Valitset haluamasi tämän oppaan 

ideoista tai ideoi omat sivusi 

näiden ideoiden pohjalta! 

Olen tehnyt valmiit otsikkokuvat 

tulostettaviksi. Kaikki 

otsikkokuvat on kerätty yhdeksi 

PDF-tiedostoksi, jotka voit ladata 

ja tulostaa osoitteesta 

www.pyykkivuorikiipeilija.com/

perheen_muistokirja 

 

  



MUISTOKIRJAN OSA 1: 

ELÄMÄ ESITTELYSSÄ 

Muistokirjan voi aloittaa 

esittelemällä teidän perheenne 

sellaisina kuin olette. Voit 

kirjoittaa kuvaukset itse tai 

pyytää lapsia kirjoittamaan ne. 

KOTIMME 

 

 

Kerro esimerkiksi: 

• osoite 

• pohjapiirros 

• valokuvia ulkoa ja sisältä 

• millaista on ollut asua 

  

PERHEENJÄSENET 

ESITTELYSSÄ 

   

 

Jokainen perheenjäsen voi esitellä 

itsensä vapaamuotoisesti. Voitte 

myös kirjoittaa kuvaukset 

toisistanne. 

 

 

Onko teillä koira, kissa, kani tai 

akvaario? Sen omalle sivulle voi 

laittaa: 

• valokuvia 

• miten saitte sen 

• miltä se näyttää 

• luonteesta 

• mitä teette yhdessä 

• kivoja muistoja 

 

MEIDÄN JUTUT 

 

 

Mitä sellasia sisäpiirijuttuja ja 

omia sanoja perheellänne on, 

jotka vain te ymmärrätte? 

 

KOURIA JA KÄTÖSIÄ 

 

Piirtäkää kynällä koko perheen 

kädenjäljet tai painakaa ne 

sormiväreillä, päällekkäin 

suurimmasta pienimpään. 
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MUISTOKIRJAN OSA 2: 

HISTORIAAMME  

Miten teistä tuli te? 

SUKUPUU  

 

Piirrä sukupuu perheestänne. 

 

ÄIDIN JA ISÄN 

RAKKAUSTARINA 

 

 

Miten isä ja äiti tapasivat ja 

rakastuivat? Mitä sitten tapahtui? 

Hääkuva sopii tähän osioon. 

 

HAASTATTELUSSA 

VANHEMMAT JA 

ISOVANHEMMAT 

 

 

Voit pyytää lapsia 

haastattelemaan vanhempia tai 

isovanhempia ja tallentaa näin 

arvokkaita tiedon muruja, jotka 

varmasti kiinnostavat lapsia 

myöhemmin. 

1. Missä ja milloin synnyit? 

2. Mitä asioita teit lapsena paljon? 

3. Millaisia kouluja kävit? 

4. Mikä oli ensimmäinen 

työpaikkasi? 

5. Kerro 3 hyvää lapsuusmuistoa. 

6. Missä ja miten tapasit 

puolisosi? 

7. Missä kaikkialla olet asunut? 

8. Minkä neuvon haluaisit antaa 

minulle? 
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MUISTOKIRJAN OSA 

3:  ELÄMÄÄMME NYT 

Näitä sivuja voi täyttää milloin 

vain. 

YHDEN PÄIVÄN 

PÄIVÄKIRJANI 

 

Kerro (tai anna lapselle tehtäväksi 

kertoa) yhdestä tavallisesta 

päivästään. Tämän sivun voi 

tehdä myös sarjakuvana! 

• Mihin aikaan heräsit 

• Mitä söit 

• Mitä teit 

• Ketä tapasit 

 

P ERH EPOTR ETT I  

 

Vinkki: Ottakaa joka vuosi 

yhteiskuva samassa paikassa, 

samassa asennossa ja 

samantyylisissä vaatteissa. Niistä 

saatte hauskan sarjan 

muistokirjaan! 

 

K I I TOK SEN  A IHE ITA  JU U R I  N Y T  

 

Listatkaan tai piirtäkää yhdessä 

kaikkea, mikä on juuri nyt hyvin. 

SU OS IKK IN I  J A  MIKS I  

 

Onko joku perheessänne 

tykästynyt tai fanittaa jotakin 

kirjaa, artistia, peliä tai sarjaa? 

Hän voi kertoa siitä ja mikä siinä 

ihastuttaa. 
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MUISTOKIRJAN OSA 4: 

LAPSET KERTOVAT 

Näiden sivujen tarkoitus on 

vangita lasten ajatusmaailmaa 

luovalla tavalla. Kirjoita tai piirrä. 

Toki aikuisetkin voivat täyttää 

näitä sivuja! 

MIN Ä  A IKU IS EN A  

 

Millainen uskot olevasi, kun olet 

äidin ja isän ikäinen? 

• Kuva, miltä näytän 

• Mitä teen ammatikseni? 

• Millainen perhe minulla on? 

• Missä asun? 

• Mitä harrastan? 

 

E LÄMÄN I  S ATU NA  

 

Olipa kerran pieni vauva, joka 

syntyi perheeseemme. Mitä sitten 

tapahtui? 

Tämän sivun voi tehdä myös 

sarjakuvana! 

U NELMI EN I  PÄ IVÄ  

 

Millainen olisi täydellisen ihana 

päivä, jolloin kaikki unelmani 

toteutuisivat? 

Tämänkin sivun voi tehdä 

sarjakuvana. 

JOS  S A IS IN  TA IK AS AU V AN 

 

Mitä tekisin jos voisin loihtia ihan 

mitä vain? 
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SU PERS ANKAR IMIN Ä  

 

Jos olisin supersankari, millainen 

olisin? 

Vinkki: Leikkaa valokuvasta 

lapsen kasvot ja pyydä häntä 

piirtämään sen ympärille itsensä! 

• Mikä olisi supersankarinimeni 

• Millainen olisi logoni 

• Mikä olisi supervoimani 

• Mihin käyttäisin voimiani 

 

L EMP I LELU N I  ES I TTELY S S Ä  

 

Sinä tai lapsi voi esitellä 

piirroksin, valokuvin ja/tai 

tekstein lapsen rakkaimmat lelut. 

Vanhempi lapsi voi esitellä 

reppunsa, kännykkänsä ja muut 

tärkeät tavaransa. 

 

 

I K IOMAA TA IDETTAN I  

 

Piirros, jonka haluat säilyttää. Jos 

taideteos on liian iso 

muistokirjaan, ota siitä valokuva 

ja liimaa kuva sivulle. 

MU IS TO JA  K OU LU S TA  

 

 

Muistoja koulusta 

• Millä luokalla olen 

• Kuka opettaa / lempiopettajani 

• Mikä on lempiaineeni 

• Mikä aine on vaikein 

• Mitä teen välitunneilla 

• Mikä koulussa on kivointa 

• Lisää luokkakuva tai koulukuva 

tähän jos haluat 
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MUISTOKIRJAN OSA 5: 

ERITYISHUOMIOTA 

Näillä sivulla kerrot 

perheenjäsenelle, että hän on 

tärkeä. Omat erityishuomiosivut 

voi täyttää yhdessä jokaiselle 

vaikka syntymäpäivänä. Ihana 

lahja ja synttäriperinne! 

S YN TY MÄPÄ IVÄH AAS TATT ELU  

 

Voit pyytää lasta vastaamaan 

täsmälleen samoihin kysymyksiin 

joka vuosi. Näin näet, miten 

ajatukset kehittyvät. 

Tässä kysymyksiä: 

_____ täyttää ___ vuotta! 

1. Mikä on lempisarjasi? 

2. Mikä on lempikirjasi? 

3. Missä asussa viihdyt parhaiten? 

4. Mitä teet mieluiten? 

5. Mikä on kivoin paikka kodin 

lisäksi? 

6. Kuka on paras kaverisi? 

7. Mitä syöt mieluiten 

aamiaiseksi? 

8. Missä olet hyvä? 3 asiaa 

9. Mikä on kivoin muisto vuoden 

ajalta? 

10. Mitä ostaisit, jos saisit 1000 

euroa? 

11. Kuka on esikuvasi yai 

sankarisi ts. kenen kaltainen 

haluaisit mieluiten olla? 

12. Mitä toivot tapahtuvan 

seuraavan vuoden aikana? 

Vinkki: Ota potretti 

synttärisankarista lempiasussaan 

tekemässä lempijuttuaan! 

 

TY KKÄÄMME  S INU STA  K O SK A 

 

Tälle sivulle muut perheenjäsenet 

voivat listata kehuja ja kauniita 

asioita yhdestä perheenjäsenestä. 

K IR J E  LAPS ELLEN I  

 

Kirjoita lapsellesi kirje, jonka hän 

voi lukea nyt tai vanhempana. 

• Millainen lapsi on 

• Millainen hän oli pienempänä 

• Mitä toivot hänen tulevaisuudeltaan 

• Mitä odotat hänen saavuttavan 

• Mitä kaikkea teette yhdessä 

• Mitä rakkaita yhteisiä muistoja 

sinulla on 

• Mitä tunnet häntä kohtaan 
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MUISTOKIRJAN OSA 6: 

VUODEN TAPAHTUMIA 

K ES Ä  JA  LOMAT  

 

 

 

JOU LU  

 

 

• mitä tapoja ja perinteitä teillä on 

• mitä tänä jouluna tapahtui 

• kuvia joulupöydästä, lahjakasoista, 

joulukirkosta ja muista joulun 

hetkistä 

• lapset voivat esitellä lempilahjansa 

 

TER VETU LOA  K YLÄÄN  

 

Kävikö teillä erityisiä vieraita? 

Liitä tälle sivulle kuva heistä. Voit 

myös käyttää sivua vieraskirjana 

ja pyytää vieraita itse 

kirjoittamaan, mitä kaikkea teitte. 

  

TYH J IÄ  OTS IK OITA  

Tyhjiä otsikkokuvia voit käyttää 

omille tärkeille asioille, hetkille ja 

tapahtumille. 
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