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Suuria suomalaisia pedagogeja –
syysseminaari  26.11.2014 

Espoon perinneseura ry järjestää syysseminaarin 

keskiviikkona 26.11.2014 klo 18.15 alkaen.   

Paikka on Sellon kirjaston Akseli-sali, 

Leppävaara.                                                   

Tilaisuuden aluksi kahvitarjoilu. 

OHJELMA:  

Esitelmä  

Martti Hellström: 10 suurta suomalaista  

      pedagogia 

Keskustelu 

 

Suomessa on ollut kouluja yli 700 vuoden ajan. 

Kuinka kouluopetus on näinä vuosina kehittynyt? 

Ketkä ovat olleet 10 suurinta suomalaista 

pedagogia? Mistä he saivat ideansa? Millaista on 

kouluopetus tänään? Millaista sen tulisi olla 

2020-luvulla? Teemme puolen tunnin aikamatkan 

suomalaisen pedagogiikan käännekohtiin. 

 

Kutsu Espoon perinneseura ry:n 
syyskokoukseen 

Espoon perinneseura ry:n sääntömääräinen 

syyskokous järjestetään Sellon kirjaston Akseli-

salissa syysseminaarin päätyttyä klo 19.15 alkaen. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat, kuten 

 vahvistetaan toimintasuunnitelma, 

talousarvio, sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle 

kalenterivuodelle, 

 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 

jäsenet, 

 valitaan toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

Espoon perinneseura ry:n hallitus 

 

Toimintasuunnitelmasta 2015  
Vuonna 2015 perinneseura haluaa yhtenä 

tavoitteenaan innostaa uusia jäseniä liittymään 

joukkoomme eri puolilta Espoota. Jäsenissä on 

yhdistyksen voima.  Toimintasuunnitelmassa 

2015 tavoitteena on mm. tuottaa julkaisuja 

esimerkiksi 
 Espoon kansakouluista ja koulumuistoista 

 100 suuresta suomalaisesta pedagogista 

 Auroran kappelin historiasta 

 Hautausmaan kertomaa -teemasta 

 Nallevaarin uusista tarinoista  

                                             

Tapahtumia, seminaareja: 

 Perinneseuran kevätseminaarin 2015 

teema on Kotiseututyö. Seminaari 

järjestetään sunnuntaina 26.4. Seminaarin 

yhteydessä on myös keväällä ilmestyvän 

kirjan julkistus. Silloin  pidetään 

myös yhdistyksen sääntömääräinen 

kevätkokous. 

 Kesäretki Hämeenlinnaan 
säveltäjämestari Jean Sibeliuksen 

syntymän 150-vuotisjuhlavuoden 

merkeissä 

 Kotiseututyö -teema jatkuu syksyllä 

perinneseuran osallistuessa Espoossa 

järjestettäville Suomen Kotiseutuliiton 

Valtakunnallisille Kotiseutupäiville 
elokuussa 2015.  
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Kansanrunousarkiston tunnustus 
koulumuistojen keruutyölle 

Espoon perinneseuralle on myönnetty 

erityispalkintona kunniakirja Minun 

koulumuistoni -keruussa. Keruun järjestivät 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian 

seura ja SKS:n kansanrunousarkisto. 

Keruuhankkeesta ovat perinneseurassa 

vastanneet Pirkko Kivimäki ja Esko Uotila. 

 

Kunniakirja luovutettiin Minun koulumuistoni    

-seminaarissa 28.10.2014 SKS:n juhlasalissa 

Helsingissä. Seminaarissa käsiteltiin SKS:n 

roolia muistitiedon ja erityisesti koulumuistojen 

tallentajana, koulumuistojen keruun tavoitteita, 

tuloksia ja hyödyntämistä. Lisäksi luotiin 

sosiologinen näkökulma koulumuistoihin. 

 

Perinneseura jatkaa koulumuistojen keräämistä. 

Karttunutta aineistoa tullaan esittelemään 

keväällä 2015 ilmestyvässä Espoolaisia 

kansakoulumuistoja -kirjassa. 

 

Tapahtumia syksyllä 2014 

Sahdinvalmistuksen SM-kilpailut järjestettiin 

lauantaina 9.8.2014 Espoossa Hotelli 

Lepolammin pihapiirissä. Espoon perinneseura 

esitteli toimintaansa ja kirjojaan tapahtumaan 

osallistuneille. 

 

Perinneseura osallistui Espoo-päivänä 20.8.2014 

Hyvän Mielen Lauantai -tapahtumaan 
Omniassa. Esittelimme toimintaamme ja 

julkaisujamme.  

 

 

Nallevaarin tarinat olivat näkyvästi esillä ja niitä 

luettiin satutuokioissa. Tarinat innoittivat 

piirtämään eläinaiheisia kuvia 

piirustuskilpailussa. 

 

 

SyysMatin Markkinat pidettiin kauniissa 

syyssäässä 20.-21.9.2014 Espoon 

tuomiokirkonmäellä. Keskiaikaista perinteen 

mukainen tapahtuma keräsi jälleen runsaasti 

yleisöä tutustumaan ja löytämään taidokkaita 

käsityön tuloksia ja monenlaisia herkkuja.  

 

Perinneseuran esittelemät julkaisut ja sadan 

vuoden takaista kirkon seutua esittävä banderolli 

herättivät mielenkiintoa ja kirvoittivat vilkasta 

keskustelua. Kirjat tekivät hyvin kauppansa ja 

seuraan liittyi monta uutta jäsentä. 

 
 

 

Haluatko Espoon perinnepostin sähköpostiisi? 

Espoon perinneposti jaetaan kirjeenä jäsenille. Seuran uusien sääntöjen mukaan kokouskutsut on 

mahdollista lähettää jäsenille myös sähköpostina. Näin voimme säästää kustannuksia ja ympäristöä. 

 

Haluatko vastaanottaa Espoon perinnepostin sähköpostin liitteenä paperipostin sijaan? Vahvista 

sähköpostin käyttö tulevien perinnepostien lähetykseen lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen 

espoonperinne@gmail.com. 
 

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 
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