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Sissejuhatus
Kirjanik Oscar Wilde on kunagi öelnud: „Mälu on päevik, mida me 
kõik kanname endaga kaasas.” Vanavanemana ühendad sa mineviku 
olevikuga, oled oma perekonna ajaloo elav kandja. Isiklike mälestuste, 
lapsepõlvelugude ja suguvõsa lõbusate juhtumite kirjapanek on võimalus 
jagada oma elukogemust ja -tarkust järeltulijatega. 

See album on jagatud peatükkideks „Perekonna 
ajalugu”, „Lapsepõlvemälestused”, „Peretraditsioonid”, 
„Tähtpäevad”, „Järeltulijad” ja „Tulevik”, kuhu saad 
oma mõtted ja mälestused vastavalt kirja panna. See 
oleks suurepärane mälestusese tulevastele põlvedele. 
 Talleta oma perekonnalugu, joonista albumisse 
oma sugupuu ja kirjuta oma vanavanematest, vanema-
test, õdedest-vendadest, et luua sild esivanemate ja 
järeltulijate vahel. Su lapsed ja lapselapsed on sulle 
hiljem tänulikud, kui saavad nende lugude kaudu teada 
midagi oma eelkäijate ja suguvõsa kohta. 
 Enamik meist mäletab oma esimest klassijuhatajat 
või esimest suudlust. Pane kirja kõik oma lapsepõlve 
tähendusrikkad hetked – alates saavutustest koolis, 
õdede-vendade omavahelisest võistlemisest kuni 
esimeste armumiste ja koolipidudeni – ja meenuta 
vanu häid aegu. Tuleta oma lastelastele meelde, et ka 
sina oled kunagi noor olnud. 
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Kas sinu peres on mõni traditsioon, mida on põlvest 
põlve edasi kantud? Pane see kindlasti üksikasjalikult 
kirja. Kui midagi niisugust ei ole, siis võid ise 
uuele traditsioonile aluse panna. Näiteks julgusta 
oma lapsi ja lapselapsi toetama mõnda kindlat 
spordiklubi, osalema isamaaliste tähtpäevade kindlatel 
tseremooniatel, või siis kirjuta hoopis üles mõni 
retsept, mida su peres on põlvest põlve kasutatud või 
mis pärandiks jätmist vääriks. 
 Peretähtpäevad on sündmused, mis võimaldavad 
ühe katuse alla kokku tulla, sageli on need erilised 
ja meeldejäävad kõigile osalejatele. Loo oma 
isiklikud mälestusesemed tähtsateks sündmusteks, 
mida tulevastele põlvkondadele pärandada – olgu 
see siis mõni jõulukaunistus, katsikuteks armas 
tekk või mänguasi, pulmadeks tore fotoalbum ühes 
meeleolukate lugudega, mõni fi lm vmt. 
 Su lapselapsed kasvavad väga kiiresti suureks, see -
pärast ei ole midagi olulisemat kui veeta nendega 
sisukalt aega. Jäädvusta nende ütlusi ja saavutusi, hoia 
alles joonistusi ja käsitööd, et nad saaksid aastate pärast 
neist rõõmu tunda ja jagada oma lapsepõlve oma lastega.
 Vanavanemana on sinu käes võti perekonna 
minevikku, aga sinu võimuses on vaadata ka tulevikku 
ja kujundada seda juba praegu. Pane kirja oma 
tulevikuplaanid, alates unistuste reisist kuni selleni, 
kellena sa tahad, et sind mäletataks. Miks ka mitte 
kirjutada üles, mille eest sa oled elus südamest tänulik. 
Ei ole suuremat kingitust kui oma perekonna talletatud 
lugu, sellega lood sideme esivanematega ja annad 
juured järeltulijatele. Kokkukuuluvustunne on elus 
hindamatu väärtus, see annab meile jõu.
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LAPSEPÕLVEMÄLESTUSED

Kogu meie elu on üks suur ja pikk lapsepõlv. 
BENJAMIN FRANKLIN (1706–1790)



Lapsepõlvemälestused 33

Kus ja millal sa sündisid? Mida vanemad sulle sinu sündimise kohta on 
rääkinud? Mida nad on rääkinud sulle nimepaneku kohta?

vanaema 

vanaisa
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34 Lapsepõlvemälestused

Milline on su varaseim mälestus? Kas su vanaemad on rääkinud sulle 
mõne meeldejääva loo ajast, kui sa olid päris väike?

vanaema 

vanaisa
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Lapsepõlvemälestused 35

Kas sul on õdesid-vendi? Kas nad on sinust vanemad või nooremad? 
Mis on nende nimed? Millised mälestused sul nende lapsepõlvest 
meelde tulevad? Kuidas te läbi saite?

vanaema 

vanaisa
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36 Lapsepõlvemälestused

Kus sa üles kasvasid? Milline oli su kodukoht? Kes olid teie naabrid? 
Kas sul oli oma kandis sõpru? Kus sulle mängida meeldis – kodus, 
aias, ümbruskonnas? 

vanaema 

vanaisa
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Lapsepõlvemälestused 37

Kes oli su parim sõber naabruskonnas? Kus te koos mängisite? 
Milline oli su sõbra perekond? Kas see oli samasugune kui sinu pere?

vanaema 

vanaisa
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38 Lapsepõlvemälestused

Kus sa algkoolis käisid? Kes oli su klassijuhataja? Kes oli su 
pinginaaber? Kas teil oli koolivorm? Mis sulle koolis kõige rohkem/
vähem meeldis? 

vanaema 

vanaisa
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Lapsepõlvemälestused 39

Kes sinu eest iga päev hoolitses? Kes tõi koolist koju, kes valmistas 
õhtusööki? Kas sul oli mõni eriline igapäevane toimetus või tava? 
Kas sul on meeles, mida te õhtuti sõite?

vanaema 

vanaisa

RPS1066 GRAND'S JRNL 032-56_L 244 x 179_EST.indd   39 20.06.2018   15:46:54


