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Kotiseututyö – kevätseminaari 
21.4.2015 
Espoon perinneseura ry järjestää kevätseminaarin 

tiistaina 21.4.2015  klo 18 alkaen. Paikkana on 

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1.                                              

Tilaisuuden aluksi kahvitarjoilu. 

OHJELMA:  

Espoolaisen kotiseututyön historiasta ja 

nykypäivästä 

Aiheesta alustaa Kirsti Salminen, joka toimi 

Espoon kotiseutusihteerinä ennen siirtymistään 

eläkkeelle 2003. Kirsti oli merkittävä tuki kaikille 

espoolaisille kotiseututyötä tekeville. 
 

Keskustelua 
 

Kirjajulkistus Seminaarissa julkistetaan Pirkko 

Kivimäen ja Esko Uotilan tuottama Espoon kansa-

kouluista ja koulumuistoista kertova kirja. 

 

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

kokous järjestetään Auroran kappelissa, 

Heiniemenpolku 1, tiistaina 21.4.2015 

kevätseminaarin päätyttyä klo 19.00 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 
 

Perinneseuran toiminnasta 2015 
 

Espoon perinneseura ry on kirjannut vuoden 2015 

toimintasuunnitelmaansa mm. julkaisujen 

tuottamisen. Tekeillä on useita Espoon historiaa 

valaisevia teoksia: 

Espoon kansakouluista ja koulumuistoista 

kertova kirja, jonka tuottavat Pirkko Kivimäki ja 

Esko Uotila. Se julkistetaan kevätseminaarissa 

21.4.2015, jossa sitä on myös myynnissä. 
 

Nalle-vaarin tarinat jatkuvat. Kirjasta ilmestyy 

uusi painos, jossa on taas uusia tarinoita. Tarinat 

tuottaa Tarja Rae ja teos julkistetaan ja sitä 

myydään kevätseminaarissa. 
 

Kierros Espoon kirkon hautausmaalla -teos 

ilmestyy syksyllä 2015. Espoon keskiaikaisen 

kirkon ympärille levittäytyvän tunnelmallisen 

kirkkomaan historia kertoo lukijalle 

monipuolisesti myös hautausmaalta löytyvistä 

yleisistä muistomerkeistä ja monista yksittäisistä 

hautamuistomerkeistä, joiden ohi meistä moni on 

kävellyt miettien muistomerkin historiaa. 

Julkaisun sisältö perustuu fil.maist. Maijaliisa 

Kaistilan aineistoon. Teos julkistetaan seuran 

syysseminaarissa marraskuussa 2015, jossa sitä 

on myös myynnissä. 
     

 

Tapahtumia 

 

Kevätretki 

Yhdistys tekee kevätretken lauantaina 23.5.2015 

Hämeenlinnaan. Kohteina Sibelius-juhlavuoden 

kunniaksi mm. Sibeliuksen syntymäkoti sekä 

muita Hämeenlinnan kiinnostavia kohteita. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 

jorma.vehmaskoski@kolumbus.fi, p. 040 569 5743 
 

Suomen Kotiseutuliiton Valtakunnalliset Koti-

seutupäivät 7.-8.8.2015 Espoossa, joihin seura 

osallistuu omalla panoksellaan.  

Tapahtumaan liittyy perinneseuran järjestämä 

kouluretki lauantaina 8.8., oppaana toimii seuran 

jäsen Mari Nevalainen. Sellon Viaporintorilla on 

markkinat, missä seura myy julkaisujaan. 
 

Syys-Matin Markkinat Espoon tuomiokirkon-

mäellä 19.-20.9.2015, perinneseurakin on paikalla 

esittely- ja myyntipöytineen. 
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Kansakoulumuistoja kirjaksi 
Perinneseuran kevätseminaarissa julkistetaan 

Pirkko Kivimäen ja Esko Uotilan kirja Espoolaisia 

kansakoulumuistoja, joka esittelee kansakoulun 

vaiheita Espoossa yli sadan vuoden ajalta ja kuvaa 

kansakoulun käyntiä lukuisten oppilaiden ja opet-

tajien kertomana. 

Vanhat kansakoulurakennukset olivat esillä 

vuonna 2013, kun Suomessa vietettiin Euroopan 

rakennusperintöpäiviä teemalla Eläköön rakennus! 

Kirjoittajat kokosivat teemavuonna tietoja Espoon 

kansakouluista ja julkaisivat niitä yhdistyksen 

verkkosivuilla.  

 

Kirjan tekijät ovat jo vuodesta 2012 alkaen 

keränneet koulumuistoja kansakoulua Espoossa 

käyneiltä oppilailta ja niissä toimineilta opettajilta. 

Aineistoa on esitelty yhdistyksen verkkosivuilla ja 

tapahtumissa ja se on luovutettu Kansanrunous-

arkistoon tutkimuskäyttöä varten. Nyt muistojen 

parhaat palat julkaistaan kirjana.  

Kirjassa on mieleenpainuvia kertomuksia 

koulujen opettajista, oppitunneista ja muusta 

toiminnasta. Pääosin muistot ovat valoisia, mutta 

mukaan mahtuu karvaitakin kokemuksia. 

Tarinoista välittyy se valtava muutos, jonka 

olemme sotien jälkeisinä vuosikymmeninä 

kokeneet elintasossa, Espoon kasvussa ja 

koulumaailmassa. 

Koulutiellä Espoossa 
. 

Espoon perinneseura järjestää elokuussa osana 

Valtakunnallisten kotiseutupäivien retkiohjelmaa 

aikamatkan Espoon kouluhistoriaan 1800-luvulta  

nykyaikaan. Vierailemme Espoon ensimmäisessä 

kunnallisessa kansakoulussa Lagstadissa, joka 

nykyisin toimii kotiseututalona ja koulumuseona. 

Pistäydymme Aurora Karamzinin perustamassa 

Träskändan kansakoulussa, joka on nyt päiväkodin 

käytössä. Käymme myös Kivenlahdessa entisessä 

Stensvikin kansakoulussa ja Mataskärin kansakou-

lussa sekä entisessä Mankkaan kansakoulussa, 

jossa nykyisin toimii Teatteri Hevosenkenkä. 

 

 
 

Vierailemme kansainvälisen arkkitehtuuripal-

kinnon saaneessa, vuonna 2010 valmistuneessa 

Kirkkojärven koulussa. Lounas nautitaan Omnian 

opiskeluravintolassa Henricuksessa. Pääsemme 

samalla tutustumaan modernin ammattioppilai-

toksen tiloihin ja toimintaan. 

Koulujen vaiheiden lisäksi kuulemme matkan 

varrella tarinoita Espoon kehittymisestä maalais-

kunnasta Suomen toiseksi suurimmaksi kaupun-

giksi. Tutustumme monipuolisesti eteläisen 

Espoon kaupunkikeskuksiin ja perinteikkäisiin 

kulttuuriympäristöihin.  

Retki tehdään lauantaina 8.8.2015 klo 9.00-

16.00. Oppaana toimii kokenut Espoo-opas Mari 

Nevalainen. Retken hinta on 50 € sisältäen opas-

tuksen, kuljetukset, lounaan ja kahvit. Mikäli retki 

ei täyty kotiseutupäivien osallistujista, retkeä tarjo-

taan myös muille kiinnostuneille. Voit ilmoittaa 

kiinnostuksestasi sähköpostitse osoitteeseen 

espoonperinne@gmail.com, niin otamme yhteyttä, 

jos paikkoja tulee tarjolle. 

 
 

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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