
(1)© Kirsi Alastalo 2022   |   RyhmäRenki.fi   |   Muistokirjaperinne 

Muistokirjaperinne

Esikuvana opiskelijoiden 
keräilykirjat

Muistoalbumin esikuva on peräisin 
1500-luvun Keski-Euroopasta. Saksan 
kielessä albumeista käytettiin nimeä 

Stammbuch, joka kertoo tavasta koota 
hovissa ja muissa tapaamisissa lyhyitä 
muistolauseita ja tervehdyksiä lähinnä 
sukulaisilta. Myös opiskelijoilla oli tapana 
koota yhteen ystäviensä ja opettajiensa 
kirjoituksia keräilykirjaksi. 

Kun tämän kirjan täyteen saat
lauluista, muistelmista,
niin pistä piiloon kaapin taa,
pois pöydältä näkyvistä.
Sitten, kun tulet vanhaksi
ja painaa huolten taakka,
saat muistella elosi päivä
nuorena olosta saakka.

Muistokirjat herättävät muistot eloon. Ne tuovat mieleen lapsuuden 
ja nuoruuden ystäviä, koulukavereita, opettajia ja läheisiä. Tyttöjen 
muistokirjat kuvaavat kiinnostavasti aikaa ja elämää. Niihin on koottu 
sellaista elämänviisautta ja perinteitä, joita tytöt ovat halunneet siirtää 
ystävilleen tai läheiset nuorille tytöille. Myös nuoret miehet ovat  
keränneet muistojaan varusmiesaikana vihkoihin tai sotilaille 
tarkoitettuihin muistokirjoihin.



(2)© Kirsi Alastalo 2022   |   RyhmäRenki.fi   |   Muistokirjaperinne 

Saksassa opiskelevat suomalaiset nuoret 
miehet toivat tämän harrastuksen 
Suomeen. Opiskelijoilta tapa levisi 
varakkaisiin perheisiin, ja keräilykirjoihin 
koottiin kirjoista lainattuja elämänohjeita 
ja mietelmiä varsinkin sukulaisilta. 

Varakkaiden harrastuksesta 
tyttöjen perinteeksi

Yhteiskunnan ja kulttuurin muuttuessa 
1800-luvun alussa harrastus siirtyi 
aikuisilta kouluikäisille nuorille. Yläluokan 
huvista tuli kaikkien yhteistä puuhaa. 
Keräilykirjat kiinnostivat yhä nuorempia, 
ja niihin kirjoitettiin runoja, piirrettiin 

kuvia ja liimattiin leikekuvia. Runoista 
ja värssyistä tuli tunteellisempia – 
ystävyyttä ja rakkautta ylistettiin.

Ystävyys on kallein aarre, 
se ei sammu milloinkaan. 
Toivon, että mekin saamme 
pitää sen myös ainiaan.

Muistokirjat yleistyivät koululaisten 
keskuudessa 1900-luvun taitteessa, 
ja muistokirjojen kulta-aika alkoi 
1930-luvulla. Kirjat olivat hyvin 
suosittuja vielä 1950- ja 1960-luvulla 
– lähes jokaisella tytöllä oli omansa. 
Muistokirjojen lisäksi hiukan vanhemmilla 
tytöillä oli laulu- ja iskelmävihkoja, joihin 
kerättiin myös elämänviisauksia.
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Muistokirjojen värssyt ja kuvat

Muistokirja oli tärkeä esine. Kirjaa 
kierrätettiin valituilla henkilöillä ja 
jännitettiin, mitä siihen ilmestyisi. Isä, 
äiti, isovanhemmat ja muut sukulaiset 
kirjoittivat usein elämänohjeita tai 
omassa nuoruudessaan oppimiaan 
värssyjä. Opettajan kauniilla käsialalla 
kirjoittama värssy ja valitsema kiiltokuva 
olivat erityisen tärkeitä. Enkelit ja muut 
uskonnolliset aiheet olivat suosittuja. 
Isänmaalliset aiheet olivat yleisiä 
varsinkin sotavuosina. Ystävät kirjoittivat 
toisilleen ystävyyttä ylistäviä värssyjä, 
hauskoja tervehdyksiä ja rallatuksia, 
joissa toivotettiin komeita sulhasia tai 
varoitettiin rakkauden vaaroista. Samaa 
värssyä ei käytetty toiseen kertaan.

Kiiltokuva oli tärkeä, samoin siisti käsiala. 
Tyypillisiä kiiltokuvien kuva-aiheita olivat 
kukkakorit ja kukkakimput, enkelit, 
lapset ja eläimet. Jotkut liimasivat omaan 
kirjaansa kiiltokuvat valmiiksi, ja kirjoittaja 
sai valita värssynsä paikan. Tyhjälle 

sivulle kirjoittaja etsi kokoelmastaan 
sopivan kiiltokuvan tai piirsi kuvan itse. 
Liimapuikkona käytettiin keitettyä, 
halkaistua perunaa, jos muuta liimaa ei 
ollut.

Muistokirjojen uudet muodot

Muistokirjat alkoivat muuttua 
1970-luvulta lähtien. Runovihkoja 
täytettiin vanhojen muistovärssyjen 
lisäksi sananparsilla, loruilla, laulujen 
sanoilla, mietelauseilla ja omilla 
sepitelmillä. Suosittu kuva-aihe oli verta 
tai kyyneleitä valuva tai nuolen lävistämä 
sydän. Nämä runovihot ovat kuin 
elämäntarinoita ja päiväkirjoja samalla 
kertaa. Niitä ei enää näytetty aikuisille.

Muistokirjojen rinnalle tuli 1960-luvulla 
painettuja Ystäväni-kirjoja, joita täytettiin 
ohjeen mukaan. Tavallisesti ystäväkirjan 
sivulle liimattiin tai piirrettiin oma kuva ja 
kirjoitettiin, mistä täyttäjä pitää tai mitä 
hän pelkää, inhoaa tai toivoo.



(4)© Kirsi Alastalo 2022   |   RyhmäRenki.fi   |   Muistokirjaperinne 

Nuorten miesten 
sotilasmuistokirjat

Kun kuukaudet vuosiksi vaihtuu 
ja armeija mielestä haihtuu 
nämä hetket ja elämä tää 
näille lehdille muistoksi jää.

Muistojen kerääminen kouluiässä 
oli tyttöjen harrastus, mutta monet 
nuoret miehet keräsivät asevelvollisuus-
aikana muistoalbumia. Jo 1900-luvun 
alun nuoret miehet kirjoittivat 
vihkoihin laulujen sanoja, runoja, 
värssyjä, tunnelmakuvauksia ja päivä-
kirjamerkintöjä. Muistovärssyissä oli 
miesten ja oman aselajin näkökulma:

Kuivat risut rapisee, 
kun tuli niissä palaa, 
tyttöin sydämet vapisee,  
kun ratsupoika halaa.

Moraalikaan ei unohtunut: 

Suomelle elämä. 
Veri isänmaalle. 
Sielu Jumalalle. 
Sydän naiselle.

Puolustusvoimat jakoi 1930-luvulla 
Sotilasmuistokirjoja, joihin kerättiin 
muistoja armeijakavereilta. Myös 
tavallisen ruutuvihkon täyttäminen 
tarjosi tekemistä pitkissä vartiovuoroissa. 
Sotilaskulttuuri oli ”jermukulttuuria”, 
mutta usein vihkoissa oli hauskoja ja 
omaleimaisia kirjoituksia sekä piirroksia. 
Joihinkin sotilaiden muistovihkoihin 
painettiin huomautus, että vihkoon ei  
saa kirjoitella sopimattomia. 

Toisen maailmansodan jälkeen vihot 
alkoivat täyttyä sotilashuumorista ja 
kevyestä viihteestä. 

Aatosten siivin, luoksesi hiivin 
suutelen silmäsi uneen – 
vartiopaikalla suorana seisten 
kirjoitan nimesi lumeen.

Kauniiden naisten kuvilla koristeltua 
Sotilasmuistioni -kirjaa varusmiehet 
täyttivät erityisesti 50-luvulla. Toverien 
kirjoittamat muistot hävisivät vähitellen 
samoin kuin koko muistovihkoperinne. 
Tilalle tulivat painetut kurssijulkaisut.

Kuvat 1 ja 2: CC BY-NC 4.0 Viljami Ovaskainen / Ilomantsin museosäätiö
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Kysymyksiä

Oliko sinulla muistokirja? Ostitko sen itse vai saitko lahjaksi?

Millainen se oli? Onko se tallella?

Oliko sinulla tapana kirjoittaa jokin tietty värssy toisten muistokirjoihin? 

Tuleeko mieleesi jokin värssy, jonka haluat lausua meille?

Onko sotilasmuistokirja sinulle tuttu?
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