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Tulosta, mattalaminoi ja leikkaa kortit irti 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 
 

Kerro elämästäsi  
50-luvulla. 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 
 

Millaisia toiveita  
Sinulla oli 50-luvulla? 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 

Mitkä asiat olivat  
50-luvulla toisin  

verrattuna nykyaikaan? 
 
 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 

Saitko lapsena taskurahaa? 
 

Pula-ajasta normaalioloihin 
  

 

Opetettiinko Sinulle  
koulussa säästämistä? 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 

Miten ansaitsit ensimmäiset 
markkasi tai pennisi? 
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Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 

Oliko Sinulla lapsena 
säästölipas tai säästöpossu? 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 

 
 

Minkälaisia kohteita  
varten säästit? 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 

Oletko kuulunut 
kultapossukerhoon? 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 
 
 

Kuuluitko johonkin  
muuhun kerhoon kuin 
kultapossukerhoon? 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 

 
 

Kerro nuorten  
seurustelusta 50-luvulla. 

 

Pula-ajasta normaalioloihin 
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Jälleenrakennus 
 
 

Miten perheesi elämä  
jatkui sotien jälkeen? 

 

Jälleenrakennus 
 
 

Asuitko kaupungissa vai 
maaseudulla?  

 

Jälleenrakennus 
 
 

Olitko mukana peltojen 
raivaamisessa? 

 

Jälleenrakennus 
 
 

Olitko mukana asuntojen 
rakentamisessa? 

Jälleenrakennus 
 

 
Oletko asunut 

rintamamiestalossa? 
 

Jälleenrakennus 

 
Osallistuitko 

sotakorvaustavaroiden 
valmistamiseen tai 

toimittamiseen? 

Jälleenrakennus 
 

Minkälaisia  
talkoita muistat? 

 

Jälleenrakennus 
 
 

Missä asioissa naapurit 
auttoivat toisiaan? 
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Jälleenrakennus 
 

Miten suomalainen sisu on 
näkynyt suomalaisten 

elämässä?  

 

Kerro esimerkki omasta 
elämästäsi. 

 

Jälleenrakennus 
 

 
Joutuiko perheesi 

muuttamaan sotien vuoksi 
uuteen kotiin? 

 

 

 

 

 

Säännöstely 
 
 

Onko Sinulla kokemuksia 
ostokorteista?  

 

Säännöstely  
 
 
 

Haaveilitko jostain sellaisesta, 
mitä säännöstelyn vuoksi  

ei saanut?   

Säännöstely  
 
 
 

Kun kaikkea  
ei saanut kaupasta,  

niin mitä keksitte tilalle? 

Säännöstely 
 

 
 

Tunnetko tarinoita  
siitä, miten  

säännöstelyä kierrettiin? 
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Säännöstely 
 
 

Mitä ajattelit  
mustan pörssin kaupasta? 

Säännöstely 
 
 

Teitkö paljon 
näyteikkunaostoksia?   

Säännöstely 
 

 

Mitä uusia tuotteita ja 
tavaroita kauppoihin tuli?   

Säännöstely 
 

 

Muistatko jotain tilannetta 
sodan jälkeen, kun sait ostaa 

jotain mieluisaa, mitä olit 
pitkään toivonut?  

 

 

 

 

Paasikivestä Kekkoseen 

 

Seurasitko 
presidenttiehdokkaiden 

vaalikampanjaa lehdestä tai 
radiosta?  

Paasikivestä Kekkoseen 
 
 

Kuuntelitko radiosta,  
kun presidentistä  

äänestettiin vuonna 1956?  
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Paasikivestä Kekkoseen  
 
 

Millaista presidentinvaalien 
vaalimainonta  

vuonna 1956 oli? 

Paasikivestä Kekkoseen  
 
 

Oliko Sinulla putkiradio  
vai transistoriradio? 

Paasikivestä Kekkoseen 
 
 

Minkälaisia asioita muistat 
presidentti Paasikivestä? 

Paasikivestä Kekkoseen 
 
 

Mitä mieleesi tulee  
Paasikiven Alli-rouvasta? 

Paasikivestä Kekkoseen 
 
 

Mitä mieleesi tulee  
presidentti Kekkosesta? 

Paasikivestä Kekkoseen 
 
 

Mitä mieleesi tulee  
Kekkosen Sylvi-rouvasta? 
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Yleislakko 
 
 

Missä asuit  
yleislakon aikaan? 

Yleislakko 
 
 

Minkä ikäinen olit  
yleislakon aikaan? 

Yleislakko 
 
 

Vaikuttiko yleislakko  
Sinun arkeesi? 

Yleislakko 
 
 

Oliko Sinulla tai perheelläsi 
vaikeuksia saada bensiiniä 

lakon aikana? 

Yleislakko 

 
 

Oletko nähnyt lakon aikana 
julkaistuja monistelehtiä? 

Yleislakko 
 

Pitäisikö nykyään jonkin 
ammattiryhmän mielestäsi 
mennä lakkoon, että saisi 

parempaa palkkaa? 

Yleislakko 
 
 

Oletko Sinä joskus  
ollut lakossa?  

Kerro kokemuksistasi. 

Yleislakko 
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Ahkeraa työntekoa 

 
 
 

Asuitko 50-luvulla  
maalla vai kaupungissa?  

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Millaisia töitä tai askareita  
teit 50-luvulla? 

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Oletko ollut heinätöissä?  

 

Kerro lisää. 

Ahkeraa työntekoa 
 

Mitä heinäpelloilla  
syötiin ja juotiin,  

kun pidettiin tauko? 

Ahkeraa työntekoa 

 
 

Oletko käyttänyt seiväskairaa 
reikien tekemiseen maahan 

heinäseipäitä varten? 
 
  

Ahkeraa työntekoa 
 

 
Onko heinäsuova  

Sinulle tuttu sana? 
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Ahkeraa työntekoa 
 
 

Onko sänki 
Sinulle tuttu sana? 

Ahkeraa työntekoa  
 
 

Onko ruko 
Sinulle tuttu sana?  

Ahkeraa työntekoa 

 
 

Onko haasia 
Sinulle tuttu sana? 

Ahkeraa työntekoa  
 
 

Onko heinähanko 
Sinulle tuttu sana? 

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Onko heinähäntä 
Sinulle tuttu sana? 

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Mihin maataloissa  
heiniä käytettiin? 

Ahkeraa työntekoa 

 
 
 

Oletko ajanut hevosta? 

Ahkeraa työntekoa 
 

Oletko niittänyt  
hevosen vetämällä  

niittokoneella? 

 

Miten se sujui? 
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Ahkeraa työntekoa 
 

Oletko niittänyt  
traktorin vetämällä  

niittokoneella? 

 

Miten se sujui? 

Ahkeraa työntekoa 

 
 

Kerro entisistä  
maatalon töistä. 

 
 

Ahkeraa työntekoa 

 
 
 

Oletko lypsänyt lehmiä? 

Ahkeraa työntekoa 

 
 

Millaisia olivat maatalon 
emännän työt?  

 

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Millaisia olivat maatalon 
isännän työt?  

 

Ahkeraa työntekoa 
 
 

Millaista oli ennen 
metsätöissä? 

Ahkeraa työntekoa 
 

Mitkä koneet ovat 
helpottaneet Sinun 

työntekoasi? 

Ahkeraa työntekoa 

 
 

Oletko ollut  
tehtaassa töissä? 

   

Missä tehtaassa? 
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Ahkeraa työntekoa 
 
 
 

Oletko joskus saanut  
palkkasi (tili)pussissa? 

  

Ahkeraa työntekoa 

 
Jos olet ollut  

töissä tehtaassa,  
millaisia koneita käytit? 

 

 

 

Sputnik 
 
 
 

Muistatko  
Sputnikin lennon? 

Sputnik 

 
 
 

Katselitko Sputnikin  
lentoa taivaalla? 

Sputnik 
 
 
 

Mitä ajattelit 
avaruusaluksista? 

Sputnik 
 
 
 

Uskoitko Sputnikin aikaan,  
että ihminen voisi joskus  

lentää kuuhun? 
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Sputnik 
 
 
 

Mitä mieltä olet  
avaruuden valloittamisesta? 

 

Sputnik 
 
 

Uskotko, että  
avaruuden muilla  

planeetoilla on elämää?  

Sputnik 
 
 

Kuinka kauaksi  
uskot ihmisen avaruudessa 

vielä pääsevän? 

Sputnik 
 
 

Haluaisitko Sinä mukaan 
avaruuslennolle?  

Sputnik 
 
 

Uskotko, että  
joku ihminen vielä asuu 

toisella planeetalla? 

Sputnik 
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Tuntematon sotilas 
 
 
 

Oletko lukenut kirjan 
Tuntematon sotilas? 

 
 
  

Tuntematon sotilas  
 
 
 

Antaako kirja mielestäsi 
totuudenmukaisen kuvan 

sodasta?  

Tuntematon sotilas  

 
 

Kuka kirjan henkilöistä  
on suosikkisi?  

Tuntematon sotilas  
 
 

Muistatko kirjan  
henkilöiden lausahduksia? 

Tuntematon sotilas  
 
 
 

Oletko lukenut  
Sotaromaanin? 

Tuntematon sotilas 
 
 

Oletko nähnyt kaikki kolme 
Tuntematon sotilas -elokuvaa? 

 

(Edvin Laine 1955, Rauni Mollberg 
1985, Aku Louhimies 2017) 

Tuntematon sotilas 

 
 

Mikä Tuntematon sotilas -
elokuvista on  

mielestäsi paras?  

  

(Laine, Mollberg, Louhimies) 

Tuntematon sotilas  
 
 

Kuuluuko Sinun 
itsenäisyyspäivän perinteisiisi 

elokuvan katsominen?  



Muistoissamme 50-luku 

www.vahvike.fi 

Tuntematon sotilas  
 

Oletko nähnyt Tuntemattoman 
sotilaan teatterissa?  
Missä teatterissa?  

Mitä pidit esityksestä? 

Tuntematon sotilas 
 

 

 

 

Armi 
 

Seurasitko  
Miss Universum -kisoja,  

kun Armi valittiin  
Miss Universumiksi?  

Armi  
 
 
 

Minkälaisia muistoja  
Sinulla on Armi Kuuselasta?  

Armi  
 
 

 

Näitkö Armia, kun hän palasi  
miss Universum-kisasta tai 

myöhemmin? 

Armi  
 
 
 

Oletko seurannut lehdistä 
Armin elämää?  
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Armi 
 
 

Oletko nähnyt  
Armista tehdyn elokuvan  
Maailman kaunein tyttö? 

Armi 
 
 

Katseletko mielelläsi 
televisiosta missikisoja?   

Armi  
 

Mitä ajattelet 50-luvun 
misseistä? 

 

Hilkka Ruuska, Armi Kuusela, Teija 
Sopanen, Lenita Airisto, Yvonne de 
Bruyn, Sirkku Talja, Marita Lindahl, 

Pirkko Mannola, Tarja Nurmi 

Armi  
 

Seurasitko, kun  
Marita Lindahl valittiin  
Miss Maailmaksi 1957? 

 

 

Veikkaus 
 
 

Oletko harrastanut 
veikkaamista?  

Veikkaus 
 
 
 

Milloin veikkasit  
ensimmäisen kerran? 
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Veikkaus 
 
 

Miten ratkaisit,  
laitoitko rastin kohtaan  

yksi, risti vai kaksi? 

Veikkaus 

 
Oletko nähnyt kirjan kuvassa 

olevaa arvontatikkua tai 
vastaavaa? 

Veikkaus 
 
 

Oletko joskus voittanut 
veikkauksessa? 

Veikkaus 
 
 

Muistatko vanhoja 
Veikkauksen mainoksia?  

Veikkaus  

 
Osaatko rallattaa:  

yksi, risti, kaksi,  
pennit miljoonaksi…? 

Veikkaus 
 

Veikkaatko tai lottoatko 
nykyisin? 

Veikkaus  
 
 

Ostatko joskus  
raaputettavia arpoja?   

Veikkaus  
 

Oletko pelannut muita 
Veikkauksen pelejä, kuten 
Keno, Pitkäveto, eBingo, 

Eurojackpot? 
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Veikkaus  
 
 

Mitä tekisit,  
jos voittaisit  
1 000 euroa?  

Veikkaus  
 
 

Käytetäänkö Veikkauksen 
voittovaroja mielestäsi 

oikeisiin kohteisiin? 

Veikkaus  
 
 

Mitä tekisit,  
jos voittaisit  

miljoona euroa? 

Veikkaus  
 

 

 

Olympialaiset 

 
 

Vaikuttivatko olympialaiset 
Sinun elämääsi?  

Olympialaiset  
 
 

Kävitkö katsomassa 
olympialaisia?   
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Olympialaiset 
 
 

 
Kuuntelitko olympialaisia 

radiosta?  

Olympialaiset 
 
 

Helsingin olympialaisten 
kunniaksi lyötiin maailman 
ensimmäinen olympiaraha.  

Oletko nähnyt sen?   

Olympialaiset 

 
 
 

Onko Sinulla jotain 
muistoesinettä kuten 

postikorttia olympialaisista?  

Olympialaiset 
 
 

Jäikö jokin urheilija  
olympialaisista  

erityisesti mieleesi? 

Olympialaiset 
 
 

Oletko kerännyt  
urheilijoiden kuvia 

tai nimikirjoituksia?  

Olympialaiset 
 
 

Mistä urheilulajista pidät? 

 

 yleisurheilu, hiihto, ratsastus, uinti, 
voimistelu, soutu, pallopelit, nyrkkeily, 

paini, ammunta, golf, tanssi, suunnistus, 
jääkiekko, pyöräily, tennis… 

Olympialaiset 
 

 
Oletko harrastanut 

kilpaurheilua?  

 

Missä lajissa?  

Olympialaiset 
 
 
 

Oletko harrastanut 
kuntourheilua? 
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Koti ja asuminen 
 
 
 

Asuitko Sinä lapsena 
kivitalossa vai puutalossa?  

Koti ja asuminen  
 
 
 

Kuinka lapsuuden  
kotiasi lämmitettiin?   

Koti ja asuminen 
  
 

Oliko lapsuutesi  
ja nuoruutesi pihapiirissä  

paljon lapsia?   

Koti ja asuminen  
 
 

Kuka huolehti  
kotitalostasi ja  

sen pihasta?  

Koti ja asuminen 
 
 

Oletko asunut 
rintamamiestalossa? 

Koti ja asuminen 
 
 

Onko Sinun kotonasi ollut 
alivuokralaisia?  
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Koti ja asuminen 
 
 
 

Oletko asunut 
alivuokralaisena?  

 

Koti ja asuminen 

 
 
 
 

Oletko käyttänyt 
pyykkilautaa? 

Koti ja asuminen  
 
 
 

Oletko joskus huuhdellut 
pyykkejä avannossa? 

Koti ja asuminen  
 
 
 

Millainen oli ensimmäisen 
pyykinpesukoneesi? 

Koti ja asuminen  
 
 
 

Oletko osallistunut  
saippuan keittoon? 

Koti ja asuminen  
 

Tunnetko seuraavat sanat:  

 

hyysi, hyyskä, huussi, 
hyyssikkä, paskahuussi, 

käymälä, puucee, pikkukamari, 
pikkula, salainen huone? 

Koti ja asuminen  
 
 

Oliko kotitalossasi 
talonmies? 

 

Muistatko hänen  
nimensä tai lempinimensä?  

 

Koti ja asuminen  
 
 
 

Onko Sinua joskus  
torunut talonmies  

tai hänen rouvansa? 



Muistoissamme 50-luku 

www.vahvike.fi 

 

 

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 

Millaisia astioita  
Sinulla oli  

ensimmäisessä kodissasi?  

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Minkä tyyliset astiat  
ovat Sinusta kauniita? 

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Oletko perinyt astioita?  

 

Millaisia? 

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Millainen on lempimukisi? 

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Kuvaile ensimmäistä 
jääkaappiasi.  

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Onko Sinun kotonasi  
ollut puuhella? 
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Kodin tavarat ja siisteys 
 
 

Millä tavalla pesit pyykkiä 
nuorena?   

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 

Muistatko, kun sait 
ensimmäisen 

sähkösilitysraudan?   

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 

Miten suhtaudut 
siivoamiseen?  

 

Entä silittämiseen? 

Kodin tavarat ja siisteys 
 
 
 

Miten uudet kodinkoneet 
vaikuttivat Sinun arkeesi? 

Kodin tavarat ja siisteys 

 
 
 

Oletko nukkunut hetekassa  
tai olkipatjalla?   

Kodin tavarat ja siisteys  
 
 
 

Mitä huonekaluja kuuluu 
olohuoneeseen Sinun 

mielestäsi?  

Kodin tavarat ja siisteys  
 
 

Onko Sinulla 
perintöhuonekaluja?  

Kodin tavarat ja siisteys  
 
 

Mistä huonekalustasi olet 
erityisesti tykännyt? 

  

Kerro siitä.  
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Kodin tavarat ja siisteys  
 
 
 

Tiedätkö, millainen on 
heilurihara ja mitä sillä 

tehdään? 

Kodin tavarat ja siisteys  
 

 

Arjen ateriat 
 
 
 

Mikä oli Sinun lapsuutesi 
mieliruoka?  

Arjen ateriat 
 
 
 

Mikä on mieliruokasi  
nykyään?  

Arjen ateriat 
 
 

Syötiinkö kodissasi  
tirripaistia tai läskisoosia?   

Arjen ateriat 
 
 

Syötiinkö kodissasi  
leipäressua tai mykyrokkaa?  
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Arjen ateriat 

 
 

Onko murusoosi Sinulle  
tuttu ruoka?  

 
(Jauhelihakastike)  

Arjen ateriat 
 
 
 

Oletko syönyt paistettua 
puuroa?  

 

Oliko se hyvää?  

Arjen ateriat 

 
 
 

Mistä einesruuasta  
Sinä pidät? 

Arjen ateriat 
 
 
 

Kuinka usein kodissasi  
leivottiin pullaa? 

Arjen ateriat 
 
 
 

Oletko Sinä tehnyt  
köyhiä ritareita? 

Arjen ateriat 
 
 
 

Osaatko tehdä 
leipävanukasta? 

Arjen ateriat 

 
 

Oletko syönyt 
kuutamokiisseliä?  

 

Miten sitä tehtiin? 

Arjen ateriat 
 
 
 

Oletko syönyt pullamössöä  
tai väskynäkiisseliä? 
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Arjen ateriat 
 
 

Muistatko, kun maistoit 
ensimmäisen kerran  

rusinoita, appelsiinia tai 
banaania? 

Arjen ateriat 
 

 

Arkipäivän juomat 
 
 

Miten Sinun kotonasi 
säilytettiin maitoa?  

Arkipäivän juomat 
 
 
 

Onko Sinun perheesi  
säilönyt jäitä  

sahanpuruissa? 

Arkipäivän juomat 

 
 
 

Oletko juonut kurria  
eli kuorittua maitoa? 

 

(rasvatonta maitoa) 

Arkipäivän juomat 
 

 

Oletko käyttänyt 
separaattoria?  

 

(Linko, jolla maidosta 
erotellaan kerma) 
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Arkipäivän juomat 
 
 
 

Pidätkö Sinä enemmän 
maidosta vai piimästä? 

Arkipäivän juomat 

 
 
 

Oletko leiponut  
piimäkakkua?  

Arkipäivän juomat 
 
 

Oletko tehnyt viiliä?  

 

Haluatko kertoa,  
kuinka sitä tehdään? 

Arkipäivän juomat 

 
 
 

Oletko juonut vaarinkaljaa? 
Oliko se hyvää?  

Arkipäivän juomat 
 
 

Oletko tehnyt  
joskus kotikaljaa?  

 

Arkipäivän juomat 
 
 

Oletko tehnyt  
joskus sahtia? 
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Kahvi 
 
 
 

Oletko juonut kahvin 
korvikkeita tai vastikkeita?  

 

Miltä ne maistuivat?  

Kahvi 
 
 

Miten Sinä keittäisit  
hyvää kahvia?   

Kahvi 
 
 
 

Miten Sinun kotonasi 
kahvipavut paahdettiin?   

Kahvi 
 
 

Millaisia kokemuksia  
Sinulla on  

kahvin jauhamisesta kotona? 

Kahvi 
 
 

Onko Sinulla  
vanha kahvimylly  

vielä tallella?   

Kahvi 
 

 
Mitä Sinä teet,  

jotta avatun kahvipaketin 
aromit säilyvät? 

Kahvi 
 
 

Säilytätkö kahvia  
erityisessä kahvipurkissa? 

Kahvi 

 
Oletko Sinä tehnyt 

pannumyssyn?  

 

Millaisen? Kenelle?  



Muistoissamme 50-luku 

www.vahvike.fi 

Kahvi 
 
 

Suomalainen juo kahvia  
keskimäärin viisi kuppia 

päivässä. Juotko Sinä 
enemmän vai vähemmän?  

Kahvi 
 
 

Oletko Sinä tavannut  
Pauligin Paulan?  

 

Kerro lisää.   

Kahvi 
 
 
 

Onko joku Paula  
mielestäsi  

”se oikea Paula-tyttö”?  

Kahvi 
 

 
Oletko Sinä kerännyt 

keräilykuvia?  

 

Millaisia?  

Kahvi 
 
 
 

Onko Sinulla vielä jäljellä  
kahvipakettien 

keräilykuvia tai kansioita?  

Kahvi 
 

 
Oletko laittanut kahviin 

voita, suolaa tai  
leipäjuustoa? 
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Koulu 
 

 
 

Missä koulussa Sinä aloitit 
ensimmäisen luokan?  

Koulu 

 
 
 

Kerro opettajastasi ja 
luokkatovereistasi.  

Koulu 
 
 

Istuiko Sinun luokassasi  
tyttö ja poika  

aina vierekkäin?  

Koulu 
 
 

Pitikö tytöillä olla  
koulussa essu?  

Koulu 
 
 

Oliko Sinulla luokkatoverina 
Pirjo, Tuula, Riitta,  

Markku, Kari tai Hannu?  

Koulu 
 
 

Pidätkö yhteyttä entisiin 
luokkatovereihisi? 

Koulu 
 
 
 

Millainen Sinun  
koulumatkasi oli?   

 
 

 

Koulu 
 
 

Millainen koululaukku  
Sinulla oli?  
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Koulu 
 
 
 

Mikä oli mieluisin  
oppiaineesi?  

Koulu 
 
 
 

Inhositko jotain  
oppiainetta?   

Koulu 
 
 

 

Mitä puuhasitte  
välitunnilla? 

Koulu 
 
 
 

Mikä oli koulussa 
lempiruokasi?  

Koulu 
 
 

Osaatko vielä ulkoa 
kouluaikaisia loruja  

tai runoja?   

Koulu 

 
 
 

Mitkä koululaulut  
ovat jääneet mieleesi? 
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 Kieli  
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
ehta? 

 

Kieli 
 

 
 

Mitä tarkoittaa  
sana dollarihymy? 

Kieli 
 
 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
friikki? 

Kieli 
 
 

 
Mitä tarkoittaa sana  

debis? 

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
gube? 

Kieli 
 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
dosis? 

Kieli 
 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
kimara? 

Kieli 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
rotsi? 
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Kieli  

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
feikki? 

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
epistä?    

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana 
lättähattu? 

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
ula? 

 

Kieli 
 
 

 

Mitä tarkoittaa sana 
peukalokyyti eli liftaus? 

 

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
dekkari? 

 

Kieli 

 
 
 

Mitä tarkoittaa sana  
puistotäti? 

 

Kieli 
 
 

 
Mitä tarkoittaa sana  

rivitalo? 
 



Muistoissamme 50-luku 

www.vahvike.fi 

Kieli 

 
 
 

Miltä Stadin slangi  
Sinusta kuulostaa? 

Kieli 
 
 
 

Mitä tarkoittaa sana 
vaahtokumi? 

Kieli 
 
 
 
 

Mikä on Sinun  
kotimurteesi? 

Kieli 
 

 
 

 

Henkilöautot 
 
 

Kerro jostakin autokyydistä, 
jonka muistat lapsuudestasi. 

Henkilöautot 
 
 
 

Millaisia autoja Sinulla  
tai perheelläsi on ollut? 
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Henkilöautot  
 
 

Onko Sinulla tai perheelläsi 
ollut Skoda, Ifa tai 

Volkswagen?   

Henkilöautot 
 
 

Mikä on ollut  
rakkain autosi? 

Henkilöautot 
 
 
 

Mikä on ollut  
paras autosi? 

Henkilöautot 
 
 
 

Osaatko vielä luetella  
entisten autojesi 

rekisterinumerot? 

 Henkilöautot 
 
 

Onko albumissasi  
valokuvia Sinusta  

ja autoista? 

Henkilöautot 
 

Kun olit lapsi,  
tunnistitko autoja  

pelkän äänen perusteella?  

Henkilöautot 
 
 

Tunnistatko nykyään autoja 
pelkän äänen perusteella?  

Henkilöautot 
 

Kävitkö eläintarhanajoissa  
tai jossain muussa 
autokilpailussa? 
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Henkilöautot 
 

 
Oletko ollut  

amerikanraudan  
kyydissä?   

Henkilöautot 
 

 
Haluaisitko kyydin jollakin 

erikoisella autolla?  

 

Millaisella?   

Henkilöautot 
 
 
 

Minne haluaisit tehdä 
automatkan? 

Henkilöautot 

 
 

Onko Sinulla ollut 
moottoripyörä tai mopo?  

 

Kerro lisää. 

 

Linja-auto 
 
 

Linja-autoa on kutsuttu myös 
onnikaksi ja bussiksi.  

Stadin slangissa se on dösä.   

 

Mitä sanaa Sinä käytät?  

Linja-auto 

 
 

Kerro varhaisimmasta  
linja-automatkastasi,  

jonka muistat.   
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Linja-auto 
 
 

Onko linja-automatkasi  
joskus keskeytynyt  

yllättäen?  

 Linja-auto 
  
 

Oletko matkustanut  
samassa linja-autossa  

vasikan, kanan tai porsaan 
kanssa?   

Linja-auto 

 
 
 

Oletko matkustanut 
postiautolla? 

Linja-auto 
 

Linja-autoissa ei enää ole 
rahastajia.  

 

Mitkä muut ammatit ovat 
hävinneet? 

 

 

Pukeutuminen 
 
 
 

Millaisia vaatteita  
Sinulla oli 50-luvulla?  

Pukeutuminen 
 
 
 

Kuka ompeli tai neuloi 
vaatteesi 50-luvulla?  
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Pukeutuminen 
 

 
 

Mitä vaatteita teit koulun 
käsityötunneilla?  

Pukeutuminen 

 
 

Oliko Sinulla joku ihanne, 
jonka pukeutumista  

jäljittelit? 

Pukeutuminen 
 
 
 

Mitä mieltä olit 
nuorisomuodista nuorena? 

Pukeutuminen 
 
 
 

Mitä mieltä olet 
nuorisomuodista nykyään? 

Pukeutuminen 
 
 

Oliko Sinulla  
kellohelmainen  
kukkamekko? 

Pukeutuminen 
 

Millaisia asusteita, kuten 
laukkuja, vöitä, huiveja ja 

solmioita, Sinulla oli?  
 

Pukeutuminen 
 
 
 

Millainen vaate on  
jumpperi? 

Pukeutuminen 
 
 

Miten aikuiset miehet 
pukeutuivat työssä  

ja kodin ulkopuolella 
50-luvulla? 
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Coca-Cola ja purukumi 
 
 
 

Kumpi on parempaa,  
Jaffa vai Coca-Cola?  

Coca-Cola ja purukumi 
 

 
Oletko juonut  

muita kolajuomia  
kuin Coca-Cola?  

Coca-Cola ja purukumi 
 
 
 

Mistä virvoitusjuomasta  
Sinä pidit lapsena?  

Coca-Cola ja purukumi 
 
 
 

Mistä virvoitusjuomasta  
Sinä pidät nykyään? 

Coca-Cola ja purukumi 

 
 

Mitä mieltä olet  
purukumista? 

Coca-Cola ja purukumi 
 
 

Oletko kerännyt  
purukumien keräilykuvia? 
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Coca-Cola ja purukumi 
 
 

Oliko jokin kioski  
Sinulle tärkeä?  

Coca-Cola ja purukumi 
 
 

Mitä yleensä  
ostit kioskilta?  

Coca-Cola ja purukumi 
 
 

Kokoonnuitko ystäviesi  
kanssa kioskilla? 

Coca-Cola ja purukumi 

 

 


