
 
Miehikkäläläisten nuoruusmuistojen keruu 4.9.-30.11.2019 
 

Kerro meille! on kymenlaaksolaisten museoiden yhteinen 
hanke, jossa vaihtuvalla teemalla kerätään muistitietoa 
Kymenlaaksosta. Vuonna 2019 teemana on Kylillä ja 
kulmilla – nuoruus Kymenlaaksossa, ja vuonna 2020 
kerätään teollisuuteen liittyviä muistoja ja tarinoita. 
Seuraavat teemat päätetään myöhemmin.  
 
Nuoriso on kaikkina aikoina tavannut toisiaan ja 
kokoontunut yhteen, vain kokoontumispaikat ja 
ajanviettotavat ovat muuttuneet. Mitä on olla nuori nyt 
tai 1950-1960-luvulla? Kirjoita meille omasta 
nuoruudestasi!  
 
Kerro meille missä sinun nuoruudessasi kokoonnuttiin 
yhteen ja mitä siellä tehtiin? Vietettiinkö aikaa ulkona 
urheilukentän kopilla, maitolaiturilla, Salen edessä tai 
kenties nuorisotalolla? Kävitkö tanssimassa tanssilavoilla 
tai kuuntelemassa bändejä keikkapaikoilla? Miten 
liikuttiin - kävellen, mopoilla, traktorilla? Osallistuitko 
jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan? Millaisissa 

porukoissa liikuit? Kerro meille millaisia muistoja, tapahtumia ja sattumuksia sinulla on kyliltä ja kulmilta. 
 
Keruuseen voit osallistua kahdella tavalla (tai osallistua molempiin!):  

1. Vastaamalla Kymenlaakson museon verkkokyselyyn, ks. www.kerromeille.net. Se on karttapohjainen 
kysely nuorison kokoontumispaikoista. Vastaajat voivat olla mistäpäin Kymenlaaksoa ja miltä 
vuosikymmeneltä tahansa.   

 
2. Kirjoittamalla vapaamuotoisesti nuoruusmuistoistasi Miehikkälässä ja lähettämällä kirjoituksen 

Miehikkälän museotoimelle. Tarkemmat vastausohjeet alla. Kaikenikäiset muistot ovat meille 
tervetulleita - myös nykyisten miehikkäläläisten nuorten kokemukset ja kuvaukset. 
 

 
Vastausohjeita Miehikkälän museotoimelle toimitettavaan keruuseen 
 
Kirjoituksen voit laatia vapaamuotoisesti ja niissä voi kertoa niitä asioita, jotka sinulle tulevat nuoruudestasi 
mieleen ja jotka sinulle ovat tärkeitä. Voit kirjoittaa koko nuoruusajastasi tai vaikka vain yhden illan tapahtumista 
ja yksittäisistä sattumuksista tai aihepiireistä. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Tekstit voivat olla myös 
vanhempia, jo aiemmin kirjoittamiasi muistelutekstejä.  
 
Voit käyttää kirjoittamisen apuna ja inspiraationa seuraavia kysymyksiä: 

 Mihin käytit aikasi? Odotettiinko sinulta paljon kotitöiden tekemistä vai oliko sinulla runsaasti vapaa-
aikaa? 

 Kävitkö kesätöissä, missä? Olitko töissä koko kesän? 

 Missä paikoissa vietit aikaa? Urheilukentän kopilla, maitolaiturilla, Salen edessä tai kenties 
nuorisotalolla?  

 Mitä harrastuksia sinulla oli? Kuinka paljon aikaasi käytit ko. harrastukseen?  

 Millaista musiikkia mielelläsi kuuntelit? Mikä oli suosikkiyhtyeesi tai -solistisi? Kävitkö kuuntelemassa 

http://www.kerromeille.net/


bändejä keikkapaikoilla? 

 Kävitkö tanssimassa tanssilavoilla tai ravintoloissa, missä ja kuinka usein? 

 Miten liikuttiin eri paikkoihin? Kävellen, polkupyörillä, mopoilla, traktorilla, vanhempien kyydillä?  

 Osallistuitko jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan? 

 Kuuluiko alkoholi tai tupakka nuoruusaikaan?  

 Millaisessa kaveripiirissä liikuit? Olivatko he luokkakavereita, sukulaisia vai harrastepiireistä tutuksi 
tulleita? Mitä kavereiden kanssa tehtiin? Miten piditte yhteyttä kavereihin? Oliko sinulla paljon 
kavereita ja ystäviä? Ystävien merkitys?  

 Milloin vastakkainen sukupuoli tuli kuvaan mukaan? Löytyikö seurustelukumppani omasta pitäjästä 
vai muualta? 

 Millaista oli rahankäyttösi nuorena? Oliko rahaa kuinka paljon käytössä? 

 Mitä ajattelit, mitä toivoit tulevaisuudelta ja mistä unelmoit nuorena? 

 Oliko nuoruusaika kultaisia muistoja vai ristiriitainen omien rajojen hakemisaikaa vai jotain tältä 
väliltä? Millaiseksi koit nuoruusajan? 

 
Kirjoitukset tallennetaan Miehikkälän museoiden kokoelmiin ja niitä käytetään mm. näyttely- ja muussa 
sisältötuotannossa. Otteita muistoista voidaan myös julkaista esim. julkaisuissa, näyttelyissä, some-kanavilla.  
 
Voit liittää kirjoitukseen mukaan myös valokuvia. Alkuperäisiä valokuvia ei välttämättä tarvitse luovuttaa vaan 
voimme lainata kuvia, kopioida ne digitaalisesti ja palauttaa alkuperäiset kuvat. Lainausta varten kuvia ei kannata 
irrottaa albumista, jotta alkuperäiset kuvat eivät vahingoitu. Kirjoituksia ei sen sijaan palauteta, joten ota 
kirjoituksestasi itsellesi kopio. 
  
Voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimettömänä nimimerkillä. Liitä kirjoituksen yhteyteen kuitenkin: 

 nimi, yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka sekä ammatti  

 suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto voidaan arkistoida nimellä/nimimerkillä Miehikkälän 
museotoimen arkistoon ja hyödyntää erilaisissa museotuotteissa. 

Taustatiedot ovat tärkeitä aineistojen tutkimuskäytölle. Nimeä ja yhteystietoja kysymme arvontaa varten sekä 
mahdollisia käyttölupatiedusteluja varten. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja jos julkaisemme 
aineistoa, julkaisemme sen nimettömänä, ilman tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja. 
 
Arvomme kaikkien keruuseen osallistujien kesken 5 kpl kirjapalkintoja. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  
 
Lähetä kirjoituksesi 30.11.2019 mennessä:  

- postitse osoitteeseen Miehikkälän kunta, museotoimi, Armi Oinonen, Palotie 2 B 4, 49700 Miehikkälä TAI 
- sähköpostilla: armi.oinonen@miehikkala.fi 

 
 
---- 
Lisätietoja nuoruusmuistojen keruusta:  
Miehikkälän museotoimi, museotutkija Armi Oinonen, puh. 040 752 7770, armi.oinonen@miehikkala.fi 
Kymenlaakson museo, tutkija Marja Salmijärvi, puh. 040 350 6367, marja.salmijarvi@kotka.fi 
 
Kuva: Miehikkälän museotoimen arkisto.  
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