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Yrittäjyys Espoossa - kevätseminaari 
24.4.2016 

 

Espoon perinneseura ry järjestää kevätseminaarin 

sunnuntaina 24.4.2016  klo 15 alkaen. Paikka on 

Kotiseututalo Parkvilla, Parkvillanpolku 4, 02600 

Espoo. Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu. 

OHJELMA:  

Yrittäjyys Espoossa 

Kotiseutuneuvos Arja Salmi esitelmöi aihees-

ta Leppävaaran yrityselämän juurilla.  Mukana on 

myös kauklahtelainen yrittäjä Kai Halme, joka 

kertoo Halmeen leipomon vaiheista.     

Keskustelua 
 

Kutsu Espoon perinneseura ry:n 
kevätkokoukseen 

Espoon perinneseura ry:n sääntömääräinen kevät-

kokous järjestetään Kotiseututalo Parkvillassa, 

Parkvillanpolku 4, sunnuntaina 24.4.2016 

kevätseminaarin päätyttyä klo 17.00 alkaen. 
 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat, kuten 

 esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 

toiminnantarkastajan lausunto sekä 

 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

sekä muille vastuuvelvollisille. 
 

Lämpimästi tervetuloa! 

Espoon perinneseura ry:n hallitus 

 

 

Tulossa: 
 

  

Syys-Matin Markkinat  2016 
 

SyysMatin markkinat toteutetaan Espoon 

tuomiokirkonmäellä 17.-18.9.2016. Perinneseura 

on taas paikalla esittely- ja myyntipöytineen. 

 
 

 

Perinneseuran toiminnasta 2015 

Espoon perinneseura ry:n toiminnan runkona ovat 

vuosittaiset tapahtumat, julkaisut sekä muu perin-

ne- ja kotiseututyöhön liittyvä toiminta.  

Vuonna 2015 julkaistiin neljä kirjaa: 

 Espoon kansakouluista ja koulumuistoista 
kertova kirja, toimittajina Pirkko Kivi-

mäki ja Esko Uotila, julkistettiin kevät-

seminaarissa 21.4.2015. 

 Nalle-vaarin tarinat -kirjasesta julkaistiin 

kevätseminaarissa uusi laajennettu painos. 

Tarinat tuottaa Tarja Rae. 

 Auroran kappeli - historiaa ja toimintaa 
julkistettiin kappelin 15-vuotisjuhlassa 

toukokuussa. Kirjoittajat: Aapo 

Kirvesniemi, Pirkko Kivimäki, Tarja 

Rae ja Esko Uotila. 

 Kierros Espoon kirkon hautausmaalla -

teos julkistettiin SyysMatin markkinoilla 

2015. Kirjoittaja on fil.maist. Maija-Liisa 

Kaistila.  
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Silent Space -näyttely Tarvaspäässä  

Tarvaspään Silent Space -näyttelyyn 23.2.2016 

tutustui toistakymmentä perinneseuralaista. 

Asiantunteva opas kertoi näyttelystä ja 

taideteoksista kiinnostavasti. Nina Backmanin 

kansallispukuiset hahmot ja islantilaisten 

taiteilijoiden myyttiset kuvat kertoivat 

pohjoismaisesta hiljaisuudesta. 

 

Tarvaspään torniin oli sijoitettu videoteoksia ja 

installaatioita. Yleisölläkin on tilaisuus sijoittaa 

kartalla oma hiljaisuuden paikkansa. Hiljainen 

ateria on Nina Backmanin kokoama 

performatiivinen ateria, joka nautitaan 

hiljaisuudessa. Aterian jäljet näkyvät 

illallispöydässä Gallen-Kallelan ateljeessa. 

 

Silent Space -näyttely on avoinna 29.5. asti. 

 

 
 

Espoon tuomiokirkon historiaa ja aarteita 

Espoon tuomiokirkolla on yli 500-vuotinen 

historia. Kirkko on nähnyt monia vaiheita. Tarja 

Rae esittelee tuomiokirkon rikasta historiaa ja 

aarteistoa tiistaina 29.3.2016 klo 18.00.  

 

Jos et ole saanut kutsua tuomiokirkon esittelyyn 

sähköpostitse, ilmoita osoitteesi sähköpostiin 

espoonperinne@gmail.com, niin saat jäsenviestinä 

tiedot tulevista tapahtumista. 

Meidän Aurora -juhla 11.9.2016 

Espoon perinneseura järjestää yhteistyössä Espoon museotoimen kanssa 

sunnuntaina 11.9.2016 iltapäivällä juhlan aikansa vaikuttajanaisen 

Aurora Karamzinin elämäntyön kunnioittamiseksi.  

                                                      

Tilaisuudessa esiintyvät mm. kirjailija Raija Oranen sekä näyttelijä 

Marika Sampio-Utriainen. Lisäksi ohjelmassa on paneelikeskustelu ja 

muuta kulttuuriohjelmaa.  

 

Merkitse kalenteriin jo nyt. Tarkemmat tiedot juhlasta julkistetaan 

alkukesällä. Lisätietoja tarvittaessa varapj. Kari Koivumäeltä 040 772 

2148 tai kari.koivumaki@outlook.com 

 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja esillä Aurora Karamzinin elämään 

liittyvää kirjallista aineistoa. 

 
 

 

 

Espoon perinneseura ry  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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