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Espoon perinneposti 
  2/2015 

 
 

Kutsu Espoon perinneseura ry:n 
syyskokoukseen 

Espoon perinneseura ry:n syyskokous järjestetään 

tiistaina 10.11.2015 klo 18.00 Lagstadin 

kotiseututalossa, Vanha Lagstadintie 4, Espoon 

keskus. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat, kuten 

 vahvistetaan toimintasuunnitelma, talous-

arvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle, 

 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 

jäsenet, 

 valitaan toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja. 

 

Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu. 

Espoon perinneseura ry:n hallitus 
 

 
 

Kierros Espoon Kirkon hautaus-
maalla 

Espoon tuomiokirkkoa ympäröivällä hautausmaalla 

on lukuisia yleisiä hautamuistomerkkejä ja merkki-

henkilöiden hautoja. 

Fil.maist. Maija-Liisa Kaistila on vetänyt 

vuosien varrella Kirkon hautausmaalla monia 

kävelykierroksia ja perehdyttänyt kuulijoita 

hautausmaan historiaan kertoen samalla 

kiinnostavia tarinoita kirkkomaalla lepäävistä 

poisnukkuneista.  

Nyt hän on kirjoittanut teoksen Kierros Espoon 

Kirkon hautausmaalla tiivistelmänä kävelykier-

rosten esityksistä. 

Kirjassa olevien karttojen avulla hautausmaalla 

voi tehdä omatoimisen kierroksen. Kirja ilmestyi 

syyskuussa Espoon perinneseuran julkaisusarjassa.  

Espoon seurakuntayhtymä on tukenut tätä kirja-

projektia. 

Kirjoittaja kertoo: ”Historiasta innostuneena 

käyn mielelläni kirkoissa ja niiden hautausmailla. 

Vaeltelu muistopaasien keskellä on mielenkiin-

toista. Usein olen toivonut esitettä, jossa kerrot-

taisiin jotain paikallisista hautamuistomerkeistä. 

Samaa toivoin myös vuosikausia vaellellessani 

oman seurakuntani hautausmaalla. Niinpä oli aika 

toteuttaa toive.”  

 

 
 

”Tämä kirjanen kertoo Kirkon hautausmaan 

vaiheista puolen vuosituhannen aikana. Se esittelee 

myös muutamia hautoja ja niissä lepääviä, joista 

monet ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet 

Espoon asioihin.”  

”Toivotan kaikille kirjan käyttäjille etsimisen ja 

löytämisen iloa ja tunnelmallisia tuokioita.” 

Kirjan myyntihinta on 15 euroa/kpl. Sitä voi 

tilata perinneseuran verkkokaupasta 
http://espoonperinneseura.net/shop/ 

http://espoonperinneseura.net/shop/
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Espoo-muki 

Espoon perinneseura on tuotta-

nut Espoo-mukin, jonka kuva-

aiheena on noin 110 vuotta 

vanha Espoon kirkon maisema. 

Kuva perustuu kahteen 

Espoon Pappilanmäeltä 

otettuun maisemavalokuvaan, 

jotka ovat olleet kahden postikortin aiheina 1900-

luvun alussa. Valokuvat on yhdistetty yhdeksi 

panoraamakuvaksi, joka kiertää Espoo-mukin 

kylkeä.   

 

Kyseiset postikortit ovat  aikoinaan kulkeneet 

postissa ja postileiman vuosi on 1906. 

Espoon kirkon maisema on muuttunut paljon 

sadan vuoden aikana: entinen avara peltoaukeama 

Espoonjoen lähellä peittyy nykyisin puistomaiseen 

kasvillisuuteen ja puustoon sekä 1970-luvulta 

alkaen rakennettuihin Espoon kaupungin virasto-

keskuksen toimistotaloihin ja asuinkerrostaloihin. 

Jotain on kuitenkin ennallaan: kirkko, entinen 

Lagstadin koulu, joenrannan sauna ja Sunan maa-

tilan navetta. 

 

 

Auroran kappeli 15 vuotta 

Auroran kappelin 15-vuotisjuhlatilaisuudessa 

17.5.2015 julkistettiin perinneseuran kirja Auroran 

kappeli – historiaa ja toimintaa.  

Sen ovat kirjoittaneet Aapo Kirvesniemi, Pirkko 

Kivimäki, Tarja Rae ja Esko Uotila..Kirja kertoo 

Auroran kappelin suunnittelusta ja rakentamisesta 

sekä vireästä toiminnasta kuluneiden 15 vuoden 

aikana. Samalla se valottaa paikallishistoriaa 

vuosisatojen ajalta. Siinä kuvataan Järvenperän ja 

Lippajärven alueen kehittyminen Träskändan ja 

Kvarnbyn 

maaseutukylistä pien-

taloalueiksi. Träskändan 

kartanon, Auroran 

vanhan kappelin ja 

Aurorakodin vaiheet 

1900-luvulla esitetään 

perusteellisesti.   

   

 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2015 

 

 
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Suomen Kotiseutu-
liiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander avasivat 
kotiseutupäivät 
 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin 6.-

9.8.2015 Espoossa keskuspaikkana Leppävaara. 

Kotiseutupäivien ohjelmassa Espoo oli vahvasti 

esillä innovatiivisena, asukaskeskeisenä ja luonnon-

läheisenä kaupunkina, joka rakentuu raideliikenteen 

varteen viiden kaupunkikeskuksen ympärille. 

Kaupunki on kasvanut viimeisen 60 vuoden 

aikana maassamuuton pohjalta. Kuitenkin 

maahanmuutto on ollut ja on jatkossa yhä enemmän 

väestömäärän kasvun perusta. 

Kuntatalouden tilanne herätti monessa huolta. 

Todettiin, että toiminta ei ole pelkästään rahasta 

kiinni. Toisaalta mm. EU-rahoitus tarjoaa 

mahdollisuuksia uusien hankkeiden toteuttamiseen. 

Vuoropuhelua kuntapäättäjien ja virkamiesten 

kanssa kannustettiin tehostamaan. Espoo sai 

tunnustusta asukkaiden osallistamisen toimivista 

käytännöistä. 

Perinneseura oli mukana Viaporintorilla järjeste-

tyillä kotiseutumarkkinoilla. Espoo-aiheinen uusi 

muki ja seuran laaja julkaisuvalikoima oli tarjolla 

samalla, kun seuran toimintaa esiteltiin 

markkinavieraille. 

Vuonna 2016 valtakunnalliset kotiseutupäivät 

järjestetään Kajaanissa. 
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Kotiseutumarkkinat Leppävaaran Viaporintorilla 7.-8.8.2015 

 

 
 

Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon kaupungin 

järjestämät Valtakunnalliset kotiseutupäivät olivat 

tänä vuonna 6.-9.8. Espoossa. Kotiseutupäivien 

yhtenä osana olivat Espoon kaupunginosa-

yhdistysten liiton EKYLin organisoimat 

Kotiseutumarkkinat Leppävaaran Viaporintorilla 

lähellä Sellon kirjastoa. Perinneseura oli mukana 

omalla osastollaan. Myimme julkaisujamme ja 

Espoo-mukeja sekä esittelimme yhdistystä ja sen 

toimintaa markkinayleisölle. 

 

 

 

Perinneseuran uusi verkkokauppa

Perinneseuran julkaisuja voi nyt tilata uudesta 

verkkokaupasta osoitteesta 

espoonperinneseura.net/shop.  

Jokaisesta julkaisusta on lyhyt esittely ja 

kannen kuva. Julkaisuja voi nyt tilata vuoden 2015 

loppuun asti ilman toimitusmaksua (normaalisti 5 

euroa/toimitus). Kannattaa tilata kotiseutu- ja 

perinnetietoa edullisesti itselle tai joululahjaksi. 
 

 

SyysMatin markkinat 19.-20.9. Espoon tuomiokirkon ympäristössä 

 

Perinneyhdistys oli mukana SyysMatin markki-

noilla kolmannen kerran. Tapahtumassa julkis-

tettua Maija-Liisa Kaistilan Kierros Espoon  

Kirkon hautausmaalla -kirjaa myytiin nyt 

julkaisuistamme eniten. Lisäksi myynnissä oli 

yhdistyksen kymmenkunta muuta kirjaa ja Espoo-

muki. 

Kahdeksatta kertaa vietetty Espoon seura-

kuntien järjestämä SyysMatin markkinat -tapah-

tuma on kehittynyt mittavaksi kansantapahtumaksi. 

Markkinayleisössä tapaa perheitä lapsineen, 

ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat tulleet 

mukaan Espoosta ja muualtakin. Tunnelma 

markkinoilla on reipas ja viihtyisä. Seurakunnan 

työntekijöiden ohella oli myös paljon vapaa-

ehtoisia palvelemassa markkinaväkeä ja luomassa 

yhteisen tapahtuman tunnelmaa.  

Uuden telttamme luona pysähtyivät perinne-

työstä kiinnostuneet ja muutkin; perinneseura sai 

mainion tilaisuuden esitellä toimintaansa. 

SyysMatin markkinoilla oli taas hyvä sääonni: 

ennusteista huolimatta sää markkinapäivinä oli 

lopulta kohtuullisen hyvä.  

 

 

 

 

http://espoonperinneseura.net/shop/
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Perinneseuran retki Hämeenlinnaan lauantaina 23.5.2015 

 

Saavuttuamme Hämeenlinnaan menimme torin 

viereiseen Hämeen heimoliiton toimistoon, jossa 

odotti Hämeenlinna-seuran sihteeri Tuula 

Heinänen. Esittelimme Espoota ja perinneseuraa ja 

Tuula Heinänen kertoi Hämeenlinnasta ja 

Hämeenlinna-seurasta: 

 Vuonna 1639 perustettu Hämeenlinnan 

kaupunki on 2000-luvulla laajentunut 

65000 asukkaan kaupungiksi. Vanajan 

kunta liittyi siihen ensin ja v. 2009 pakko-

liitoksin Kalvola, Renko, Lammi, Hauho ja 

Tuulos.  

 Hämeenlinna-seura täytti tämän vuoden 

tammikuussa 70 vuotta ja jäseniä on 300 - 

400. Hämeenlinnaan liittyneiden alueiden 

paikalliset kotiseutuyhdistykset jatkavat 

entiseen tapaan toimintaansa yhteistyössä 

Hämeenlinna-seuran kanssa.  

 Hämeen heimoliitto toimii yhdyssiteenä 

maakunnan tasolla ja julkaisee Hämeen 

Heimosanomia. 

 Hämeenlinna-seuran viime vuosien 

menestyshankkeita on ollut kolmen laaduk-

kaan seutukunnan vanhoja valokuvia 

sisältävän kirjan julkaiseminen. Näiden 

kirjojen menekki on ollut hyvä, mikä onkin 

ollut suuri tuki yhdistyksen taloudelle.  

Hämeenlinna-seuran tapaamisen jälkeen 

siirryimme lähellä olevaan entisöityyn Sibeliuksen 

lapsuudenkotiin: Sibelius asui ylioppilaaksi 

tuloonsa saakka Hämeenlinnassa. Sibeliuksen 150-

juhlavuoden kunniaksi tiloja oli kunnostettu ja 

siellä oli entisten aikojen sisustuksen lomassa 

esillä mm. Sibelius-muotokuvien valokuvanäyttely. 

Hämeen linnan lähialueella oli Museo-

markkinat: paikallisia kotiseutuseuroja (mm. 

Hämeenlinna-seura) ja valtakunnallisia (erilaisia 

museoammattilaisia ja heidän työhönsä liittyvää 

toimintaa ja tuotteita yms.) toimijoita esittelyineen.  

Linna-alueella muurien sisällä kiertelimme 

oppaan mukana linnan restauroiduissa sisätiloissa 

ja sisäpihoilla. Rakentamisen historia aktiivisten ja 

hiljaisempien kausien vaihdellessa ulottuu toisen 

ristiretken jälkeen 1290-luvulta alkaen 1900-luvun 

lopulle asti. Itse linnan vaikuttavien sisätilojen ja 

oppaan kertoman historian lisäksi näimme linna-

kierroksella myös muutamia erikoisnäyttelyjä. 

Lounaan nautimme linnan Kruunun leipo-

mossa.  
Lähellä linnaa on vanha kasarmialue, jossa on 

Militaria-museo. Hämeenlinna ja sen lähiseudut 

ovat olleet pitkään merkittävää varuskuntaseutua. 

Museossa oli seudun sotilastoiminnan, eri aselajien 

ja viime sotien seudun historiaa. 

Viimeisenä kohteenamme oli Hämeenlinnasta 

koilliseen sijoittuva Hattulan vanha kirkko. 

Koleasta ja hieman kevätnuhruisesta kirkon 

pihapiiristä astuimme sisään keskelle hienoja 

restauroituja keskiaikaisia kirkkomaalauksia. 

Kirkkoa ja sen historiaa esitteli Eero Ojanen. 

Kirkon rakentaminen näyttää dendrologisten 

näytteiden mukaan ajoittuvan 1300- ja 1400-

lukujen taitteeseen, jolloin se lienee Suomen 

kirkoista Turun tuomiokirkon jälkeen seuraavaksi 

vanhin. 
 

 

 

 

 

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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