
Näin annat muistojen tulla lähelle 
 
Mitä,	  jos	  todella	  yrittäisin	  palauttaa	  mieleeni	  evakkoaikani	  ihmisiä	  ja	  asioita	  ja	  tapahtumia.	  
Antaisin	  muistojeni	  tulla	  lähemmäksi	  ja	  muuttua	  selvemmiksi?	  Alkaisin	  kirjoittaa	  
tunnemuistojani.	  
	  
Kirjoittaa	  voi	  monella	  tapaa.	  Ohessa	  joitakin	  konkreettisia	  asioita,	  joista	  jotkut	  voivat	  sopia	  
sinulle,	  kun	  aloitat	  tunnemuistojesi	  kirjoittamisen.	  
	  
Voit	  lähteä	  kirjoittamaan	  vaikka	  ikävaiheittain;	  maailma,	  johon	  synnyin	  merkitsee	  meille	  
evakkolapsille	  sodan	  aikaa,	  mutta	  meille	  kaikille	  se	  on	  erilainen,	  johtuen	  vaikka	  iästä,	  miten	  
paljon	  olemme	  vanhempiemme	  kertomusten	  ja	  historian	  varassa,	  ja	  mitä	  olemme	  jo	  voineet	  itse	  
muistaa.	  
	  
Millainen	  oli	  perheeni,	  kotini	  ja	  sen	  jälkeen	  kaikki	  tulevat	  evakkomatkat	  ja	  	  evakkokodit,	  
Muistelut,	  mikä	  oli	  vanhempieni	  	  tai	  tärkeiden	  asioiden	  merkitys	  lapsuudessani?	  
	  
Koulunkäyntini.	  Suomessa	  on	  ollut	  se	  erinomainen	  asia,	  että	  koulunkäyntiä	  yritettiin	  jatkaa	  aina,	  
vaikka	  evakkopaikoissa	  olisi	  oltu	  vain	  lyhyen	  aikaa.	  Pulmia	  tuli	  monista	  muutoksista,	  mitä	  ne	  
olivat	  ja	  miten	  niistä	  selvittiin?	  
	  
Aikuisuus,	  ja	  mitä	  minulle	  on	  merkinnyt	  lapsuusaikani	  ratkaisevat	  hetket	  ja	  valinnat	  
myöhemmällä	  iällä?	  Millainen	  evakko	  olen	  nyt?	  
	  
Jätä	  kirjoittaessasi	  reunamarginaalia,	  jotta	  voit	  palata	  kirjoittamaasi	  ja	  halutessasi	  täydentää	  sitä.	  
Palaa	  tekstiin	  muutaman	  päivän	  kuluttua	  lukemalla	  se.	  Kirjoita	  marginaaliin:	  
⁃ Miltä	  sisältö	  minusta	  tuntuu?	  Millaisia	  tunteita	  minussa	  heräsi?	  Mitkä	  olivat	  ratkaisevat	  hetket	  

ja	  avainhenkilöt	  elämänvaiheissani.	  
⁃ Mitä	  ajattelen	  tarinasta	  ja	  mitä	  haluaisin	  siihen	  vielä	  liittää?	  
⁃ Onko	  vielä	  jotakin	  muuta	  jo	  kirjoitettujen	  asioiden	  lisäksi?	  
	  
Kirjoita	  teksti	  uudelleen	  arvioituasi	  sitä,	  voit	  syventää	  uusiakin	  asioita.	  
Mieti	  vielä,	  jos	  elämäni	  olisi	  elokuva:	  
⁃ Mikä	  olisi	  elokuvan	  nimi?	  
⁃ Millaisia	  pää-‐	  ja	  sivurooleja	  siinä	  olisi?	  
⁃ Mitkä	  juonen	  käänteet	  olisivat	  ratkaisevampia.	  
	  
Teksti	  on	  itseäsi	  varten,	  mutta	  voit	  jakaa	  se	  muille	  'antamalla	  lahjaksi	  kokemuksesi	  ja	  ajatuksesi'.	  
Jos	  sinulla	  on	  vertaisryhmä,	  puhukaa	  teksteistä.	  
Jokainen	  jakaa	  sen,	  minkä	  haluaa	  antaa	  –	  lahjaksi	  muille.	  
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