
Kauan sitten olin sinun ikäisesi 
 

 

Kinaporin kirjoittajaryhmäläiset ovat tänä syksynä olleet kirjeenvaihdossa 

Keinutien ala-asteen viidesluokkalaisten kanssa. Kirjeet ovat ilahduttaneet 
puolin ja toisin ja opettaneet uusia asioita yli sukupolvirajojen. Siniset otteet 
ovat Kinaporin kirjoittajien kynistä ja pinkit tekstit koululaisten. 

 

 

 

”Silloin kauan sitten – siitä on 
jo 54 vuotta aikaa – minä olin 
sinun ikäisesi.” 

”Ilahduin todella paljon 
kirjeestäsi.” 

”Oli hauska yllätys saada kirje 
sinulta!” 

”Olisi kivaa, jos saisin oikeasti 
tavata sinut, koska sinä 
vaikutat kivalta.” 

”Mikä on sinun lempikakku?” 

”Minä rakastan myös suklaata 
kuten sinäkin.” 

”Kiitos kirjeestä. Oli kiva tietää 
lapsuudestasi.” 

”Muista tehdä mitä haluat, ihan 
kaikkein eniten.” 

”Kirjekaverini osaa tosi hyvin 
runoja. Hän opetti  minulle 
miten tehdään TANKA-RUNO. 
Se oli hauskaa.” 

 

 

 

 

”Sinä olet tärkeässä iässä. 
Mikään ei ole mahdotonta 
sinulle.” 

”Sinun kirjeesi ovat aina 
minulle tärkeitä.” 

”Kiitos väritarroista. Ne 
naurattivat minua.” 

”Minä muutin Suomeen kun 
olin 3-vuotias. Kaikki oli 
minulle silloin uutta ja kivaa.” 

”Joillakin vanhoilla ihmisillä on 
ollut sama ystävä yli 60 vuotta 
– kuvittelepa sitä.”  

”Olen onnellinen ettei minua 
kiusata ja että minulla on 
kavereita PALJON!” 

”Hyvät kaverit ovat parasta 
elämässä.” 

”Kiitos kun kirjoitit minulle!” 

 
 



Koulu ja harrastukset 

 

”Iltaisin olin runokerhossa, 
naisvoimistelussa ja baletissa.” 

”Minä pelaan salibandya 
tyttöjen joukkueessa.” 

”Eipä ollut paljon harrastuksia 
siihen aikaan. Naapurin lasten 
kanssa juostiin piilosilla. Se oli 
hauskaa.” 

”Silloin vaihdettiin kiiltokuvia ja 
erilaisia autokortteja 
toistemme kanssa.” 

”Kirjoitit, että kun olit pieni ei 
ollut sähköä. Käytittekö te 
kynttilöitä?” 

”Pidin paljon piirustuksesta 
sekä pesäpallosta.” 

”Toivon, että tykkäät tarroista. 
Minullakin on samanlaiset 
tarrat joten ollaan samiksia.” 

”Talvella hiihdettiin, kaikilla oli 
sukset.” 

”Talvella mekin hiihdellään ja 

luistellaan koulussa, mutta 
minulla ei ole omia suksia.” 

”Meillä tytöillä oli vain parit 
mekot, joita vaihdella ja yhdet 
kengät.” 

”Olen nyt jo eläkkeellä ja 
kirjoittelen, voimistelen ja  

 

askartelen kaikenlaista omaksi 
ilokseni.” 

”Minä tykkään eniten piirtää, 
ulkoilla, leikkiä koulua, 
askarrella ja pelata.” 

”Kun sain viikkorahan menin 
paperikauppaan ostamaan 
värejä tai kiiltokuvia.” 

”Välitunneilla hypin 
hyppynarua, heittelin pikku 
palloa ja hyppäsin kuminauha-
twistiä.” 

”Välitunneilla yleensä hypin 
hyppynarua ja leikin 
kavereitteni kanssa.” 

”Pelkäsin opettajia. Joskus 
välitunnilla minua kiusattiin 
kun punastuin niin helposti.” 

”Viides luokka on vasta alussa 
ja olen ollut vain yhden kerran 
myöhässä koulusta.” 

”Meillä ei ollut televisiota, vain 
varakkailla perheillä oli silloin 

televisio. Radiosta 
kuuntelimme lastenohjelmia ja 
kuunnelmia.” 

”Itse en kuuntele radiota sillä 
Youtube on paras. Siellä on 
videoita ja musiikkia ja jonkun 
työ voi olla tubettaminen.” 



”Minä olen aika hyvä 

kirjoittamaan tarinoita ja 
opettajani sanoo, että minulla 
on hyvä mielikuvitus.” 

”Tykkäsitkö lukea kirjoja kun 
olit 11-vuotias?” 

 

 

 

 

 

”Luin joskus yölläkin salaa 
taskulampun valossa.” 

”Itse asiassa meidän luokka on 
ollut lasten uutisissa, koska 
luimme yli tuhat kirjaa jonkun 
parin vuoden aikana. Mutta 
lukeminen kyllä yhä jatkuu! ” 

 

 

 

Haaveet
 

”Minä haaveilin silloin 
matkustavani kaukaisiin maihin 
ja näkeväni Intian ja Japanin.” 

”Minä tykkään suklaakakusta 
ja haluan isona leipuriksi tai 
kokiksi.” 

”Halusin isona filmitähdeksi.” 

”Tällä hetkellä haaveeni on 
tulla lastenlääkäriksi.” 

”Armi Kuusela valittiin Miss 
Universumiksi ja hänestä tuli 

ihanteeni. Leikkasin lehdistä 
kaikki kuvat ja kirjoitukset 
hänestä ja liimasin vihkoihin.” 

 

 

 

 

”Minun haaveeni oli saada 
kirjekaveri. Toiveeni toteutui 
koulussa.” 

”Haaveilin omasta huoneesta 
ja piirsin vaatteita, joita olisin 
halunnut.” 

”Haluaisin, että saisin koiran ja 
myös paljon kissanpentuja.” 

”Toivoisin, että kiinnostut 
joskus isovanhempiesi 
elämästä ja kyselisit heidän 
elämästään.” 

 

 

 

 

 


