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Sukututkimuksen uusia tuulia 
kevätseminaarissa 
 

Espoon perinneseura ry järjestää kevätseminaarin 

sunnuntaina 18.05.2014  klo 15.00 alkaen.   

Paikka on  

Café Brunnsdal, 

Kauppamäki 10, Wanha Kauklahti 

Kahvitarjoilu alkaa klo 14.30. 
 

OHJELMA: 

 

 Julkistetaan Kari 

Pohjakallion 

uusin teos 

Seuratuvan ajoista 

Halmeen vintille  

 

 

 Sukututkimuksen 

uudet tuulet 

            Lauri Hirvonen 

 

Sukututkimus tuo 

syvyyttä ihmis-

suhteisiin ja suku-

historiaan. Nykytekniikka tarjoaa monia 

ilmaisia apuvälineitä sukututkimukseen. 

 

Uutta on dna-tutkimus, jonka avulla jokaisen 

testatun henkilön isä- ja äitilinjojen biologinen 

reitti Suomeen voidaan selvittää.  

 

Alan kokenut asiantuntija Lauri Hirvonen 

kuvaa, miten sukututkimus kannattaa aloittaa. 

Hän antaa vinkkejä tietojen etsimiseen helposti 

internetin avulla. Lauri selvittää myös dna-

tutkimuksen perusteet. 

 

Tervetuloa Espoon perinneseura ry:n 

kevätseminaariin! 
 

 

Kutsu Espoon perinneseura ry:n 
kevätkokoukseen 
 
Espoon perinneseura ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous järjestetään  

Cafe Brunnsdalissa, Kauppamäki 10, Wanha 

Kauklahti sunnuntaina 18.5.2014 kevätseminaarin 

päätyttyä klo 16.30 alkaen. 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat, kuten 

 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 

toiminnantarkastajan lausunto ja 

 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

Espoon perinneseura ry:n hallitus 

 

Yhdistyksen nimi muuttui 
 

Syyskokouksessa 26.11.2013 yhdistyksen uudeksi 

nimeksi päätettiin Espoon perinneseura ry. 

Muutos on rekisteröity yhdistysrekisteriin ja tullut 

voimaan 3.4.2014. 

 

Uusi nimi kuvaa kehittyvää toimintaamme koko 

Espoossa kotiseutu- ja perinnetyötä tekevänä 

yhteisönä. Jatkamme seminaarien sekä muiden 

tilaisuuksien ja retkien järjestämistä, samoin 

kirjallista ja verkossa toteutettavaa julkaisu-

toimintaa. Haluamme myös kehittää yhteistyötä 

muiden yhdistysten kanssa. 

 

Toivotamme kaikki paikallishistoriasta ja 

kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet espoolaiset 

tervetulleiksi seuraamme! 

 

Yhdistyksen uudet verkkosivut on avattu 

osoitteessa espoonperinneseura.net Aiemmat sivut 

osoitteessa espoonaurora.net on liitetty uuden 

sivuston osaksi. 

http://espoonperinneseura.net/
http://espoonaurora.net/
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Kauklahden seurakunnallisen 
elämän vaiheista 

 
 

Perinneseuran kevätseminaarissa julkistetaan Kari 

Pohjakallion kirjoittama kirja Seuratuvan ajoista 

Halmeen vintille. Sen on toimittanut ja taittanut 

Esko Uotila.  

 

Teos esittelee Kauklahden hengellisen elämän ja 

seurakunnan toiminnan kehittymistä 1940-luvulta 

uuden kappelin valmistumiseen asti. 

 

Kirjassa esitellään Kauklahdessa vaikuttaneita 

hengellisen toiminnan keskeisiä henkilöitä. 

Toiminnan keskuksina olivat kirjan nimeenkin 

päätyneet Seuratupa ja Halmeen vintti. 

 

Kari Pohjakallio on haastatellut omien muisti-

kuviensa tueksi lukuisia paikallisia asukkaita ja 

kerännyt Kauklahdesta runsaasti aineistoa. Sen 

pohjalta on nyt valmistunut teos merkittäväksi 

osaksi paikallista historiaa jälkipolvien iloksi. 

 

   
Kuninkaankartanontien Halmeen leipomon  
ja Emil Halmeen tien kultainen rinkilä 
risteys Kauklahdessa 
 
 

Espoo-päivä 30.8.2014 
 

Perinneseura osallistuu 30.8.2014 vietettävään 

Espoo-päivään.  

 

Seuran myyntipöydän Espoon historia -tarjottimen 

löydät osoitteesta Kirkkokatu 16 A (Omnia).  

 

Perinneseura myy siellä julkaisemiaan kirjoja sekä 

kertoo seuran toiminnasta.  

Lapsille on tarjolla Nallevaarin tarinoita.  

 

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme. 

 

Tarkemmin Espoo-päivän tapahtumista tiedotetaan 

Espoon kaupungin verkkosivuilla ja mainoksilla.  

 

 
SyysMatin Markkinat 20.-21.9.2014 
 

Perinneseura osallistuu viime vuoden tapaan 

SyysMatin Markkinoille Espoon tuomiokirkon-

mäellä 20.-21.9.2014. 

 

 
 

Liity jäseneksi 

Espoon perinneseuran jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa. Liity jäseneksi seuraavasti:  

 Maksa jäsenmaksu 10 euroa tilille Nordea FI30 1802 3000 0007 96 

 Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä mahdollinen sähköpostiosoitteesi. 
 

Espoon perinneseura ry Verkkosivut: espoonperinneseura.net    

Martti Hellström, puheenjohtaja  Marjatta Kuitunen, sihteeri  

puh. 045 1118156;  marttifi@gmail.com  puh. 0400 470 018;  marjatta.kuitunen@pp.inet.fi 

http://espoonperinneseura.net/
mailto:marttifi@gmail.com
mailto:marjatta.kuitunen@pp.inet.fi

