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Koulumuistoja kokeneen koulu-
miehen näkökulmasta –  
Syysseminaari 8.11.2016 klo 18.00 

Espoon perinneseura ry järjestää vuotuisen 

syysseminaarinsa tällä kertaa espoolaisten 

koulumuistojen ja koulutoimen historian ympärille. 

Paikka on Auroran koulu, os. Lippajärventie 44, 

02940 Espoo.  

Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 17.30 

alkaen. 

Ohjelma:  

Muistoja kansakoulusta 

Kirjan julkistus:  Usein ensimmäisenä – Atso 

Vilkkijärven taival rahastajapojasta opetus-

neuvokseksi 

Opetusneuvos  Atso Vilkkijärvi ja kirjan toimittaja 

Martti Hellström 

Keskustelua 

 

Kutsu Espoon perinneseura ry:n 
syyskokoukseen 

Syyskokous järjestetään Auroran koululla 

syysseminaarin päätyttyä klo 19.30 alkaen. 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat, kuten 

 vahvistetaan toimintasuunnitelma  

talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet toimintavuodelle 2017 

 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut 

hallituksen jäsenet 

 valitaan toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

Espoon perinneseura ry:n hallitus 

 

 
 
Espoon entisen koulutoimenjohtajan Atso 

Vilkkijärven 254-sivuinen muistelmateos Usein 

ensimmäisenä - Atso Vilkkijärven taival rahastaja-

pojasta opetusneuvokseksi on saatu painosta.   

Vilkkijärven muistelmat on mielenkiintoinen ja 

jännittävä elämäntarina ja sukukertomus, mutta se 

on myös enemmän. Teos piirtää lukijalle kuvaa 

suomalaisen koulun matkasta 1940-luvun 

supistetuista kansakouluista moderniksi 

kansainvälisesti arvostetuksi nykyjärjestelmäksi. 

Esillä on erityisesti Espoon koulutoimen kehitys 

peruskoulu-uudistuksen kitkaisestakin sisäänajosta 

tämän päivään menestystarinaan saakka. 

Teos on jatkoa Espoon perinneseura ry:n aikaisem-

min julkaisemille koulumuistoille, ja se avaa niihin 

erilaisen, kokeneen koulumiehen näkökulman.  

Kirjan myyntihinta on 20 euroa/kpl. Sitä voi tilata 

perinneseuran verkkokaupasta 

http://espoonperinneseura.net/shop/ 
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Meidän Aurora -juhla 11.9.2016 

Espoon perinneseura ry järjesti yhteistyössä 

Espoon kaupungin museotoimen kanssa Villa 

Elfvikissä sunnuntaina 11.9.2016 juhlatilaisuuden 

Aurora Karamzinin elämäntyön kunnioittami-

seksi. Juhlaan osallistui yli 50 henkilöä. Kiitämme 

kaikkia osallistujia aktiivisesta osanotosta sekä 

esiintyjiä korkeatasoisista esityksistä!  

 

Kirjailija Raija Oranen kertoi puheessaan Aurora 

Karamzinin roolista ja merkityksestä yhteiskun-

nallisena vaikuttajana sekä Suomen puolestapuhu-

jana erityisesti suhteessa Venäjän tsaarin hoviin.  

 

Auroran koulun oppilaiden musiikkiesitysten jäl-

keen nähtiin tunteikas monologi-näytelmä, jossa 

näyttelijä Marika Sampio-Utriainen esitti keskei-

siä vaiheita Aurora Karamzinin elämästä. 

Paneelissa kuultiin analyyseja Aurora Karamzinin 

työstä opetuksen, hyväntekeväisyyden ja diakonia-

työn alueilla. Asiantuntijat Martti Hellström, 

Marianne Långvik-Huomo sekä Mikko Malka-

vaara toivat ansiokkaasti esiin useita syventäviä 

näkökohtia Auroran elämäntyön merkityksestä ja 

panoksesta myös Espoon kehitykselle. 
 

Tilaisuudessa julkistettiin tieto, että Espoon perin-

neseura on jättänyt yhdessä Helsingin Diakonissa-

laitoksen kanssa sisäasiainministeriöön virallisen 

esityksen liputuspäivän saamiseksi Aurora 

Karamzinin elämäntyön kunniaksi. Tätä 1. 

päiväksi elokuuta ehdotettua liputuspäivää 

ehdotetaan kutsuttavan lähimmäisenrakkauden 

päiväksi. Esitys on nähtävillä perinneseuran 

verkkosivuilla. 
 

Perinneseuran Aurora-työryhmä jatkaa työtään. 

Yhteyttä voi tarvittaessa ottaa työryhmän 

puheenjohtaja Kari Koivumäkeen, sähköposti 

kari.koivumaki@outlook.com.  
 

Seura on mukana myös Träskändan kartanon 

pelastus-/kunnostustyössä, jota tarkoitusta varten 

on myös käynnistetty kuntalaisaloite. Sen voi alle-

kirjoittaa sähköisesti osoitteessa 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3045 . 

 

SyysMatin Markkinat 17.-18.9.2016

 

Espoon perinneseura oli tänäkin vuonna mukana 

SyysMatin Markkinoilla tutulla telttapaikallaan 

kirkon kellotapulin vieressä.  

 

Hienon syyssään ja leppoisan ja kiireettömän 

tunnelman vallitessa teltallamme oli ajoittain jopa 

ruuhkaista.   
 

Espoon monipuolinen historia kansien välissä 

tuntui kiinnostavan niin nuoria kuin vanhojakin ja 

myynnissä olevat kirjat saivat monet muistelemaan 

vuosikymmenien takaista espoolaista elämää. 
 

Myynnissä olevista kirjoista best-seller oli seuran 

uusin julkaisu Aurora Karamzinin ja Träskändan 

kartanon tarina -kirja, tekijöinä seuran jäsenet 

Pirkko Kivimäki ja Esko Uotila. Kirjan voi tilata 

yhdistyksemme Perinnekaupasta. 
 

Tapaamisiin taas ensi vuonna SyysMatin 

Markkinoilla! 

 

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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