		

Espoon perinneposti

Kevätseminaari 16.5.2017
Espoon perinneseura järjestää kevätseminaarin
tiistaina 16.5.2017 klo 18 alkaen Lagstadin kotiseututalossa, Vanha Lagstadintie 4, Espoo. Tilaisuuden
aluksi on tarjoilua.
Ohjelma:
Ensimmäisen maailmansodan linnoitustyöt,
arkeologi John Lagerstedt.
Seija Lohikosken kirjan
Kapearaiteinen hevosrautatie
ja ”ryssänhakkuut” Espoossa
1915—1917 uudistetun laitoksen julkistus.

Kutsu Espoon perinneseura ry:n
kevätkokoukseen
Espoon perinneseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Lagstadin kotiseututalossa,
Vanha Lagstadintie 4, tiistaina 16.5.2017 kevätseminaarin päätyttyä klo 19.30 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

Kapearaiteinen hevosrautatie
ja ”ryssänhakkuut” Espoossa
1915-1917
Kevätseminaarissa julkistetaan uudistettu laitos Seija
Lohikosken kirjasta Kapearaiteinen hevosrautatie ja
”ryssänhakkuut” Espoossa 1915-17. Nuuksion Omakotiyhdistys julkaisi kirjan jo vuonna 1996 ja nyt
perinneseura julkaisee sen uudistettuna Suomi
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100 -juhlavuoden merkeissä.
Kirja kertoo Pohjois-Espoon metsissä tehdyistä
valtavista hakkuutöistä. Puuta kuljetettiin linnoitustöihin Espoon lisäksi ainakin Helsinkiin ja Pietariin.
Espoossa linnoituksia rakennettiin Leppävaaraan,
Laajalahteen ja Tapiolaan. Metsää kaadettiin pääasiassa neljällä alueella: Bemböle-Oittaa, Nuuksio-Gumböle, Röylä-Järvenperä ja Espoonkartano-Kauklahti.
Venäläiset rakensivat puutavaran kuljettamista
varten Espooseen kapearaiteisen rautatien. Pikaisesti
rakennetut radat olivat käytössä vain pari vuotta. Heikkorakenteisella radalla veturit kaatuivat ja
puuvaunuja oli vedettävä hevosilla. Espoon asemalta
lähti rata Pohjois-Espooseen. Se ylitti Espoonjoen ja
kulki vanhan kirkon ohi aivan hautausmaan reunaa pitkin. Radan toinen haara kulki Bodomjärven
suuntaan Snettansiin asti ja toinen Gumbölen kautta
Nuuksion suuntaan aina Nupurin kartanolle asti.
Linnoitustöissä käytettiin runsaasti vierastyövoimaa. Venäläisten lisäksi Suomeen tuli mm. kiinalaisia, jotka herättivät kovasti ihmetystä ja pelkoakin.
Kirjassa kerrotaan heistä paikallisten asukkaiden
kertomia tarinoita.

Espoon perinneposti
Träskändan kartano ja
Aurora Karamzin kiinnostavat

Espoon perinneseura järjesti 22.3.2017 ryhmävierailun Helsingin Diakonissalaitoksen museolle, jossa
saimme Jaana af Hällströmin (kuvassa oikealla) asiantuntevalla opastuksella hyvin monipuolisen kuvan
Diakonissalaitoksen 150-vuotisesta historiasta ja
Aurora Karamzinin roolista laitoksen perustamisessa ja kehittämisessä. Kierroksella esiteltiin laitoksen
merkkihenkilöitä (Amanda Cajander, Hia Björkenheim, Lina Snellman) ja varsinkin niitä lukuisia toimintamuotoja, joilla laitos on osallistunut heikommassa asemassa olevien tukemiseen ja auttamiseen.
Tämän päivän Diakonissalaitos on hyvin monialainen kokonaisuus, josta on kehittynyt useita merkittäviä itsenäisiä toimijoita, kuten Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Diacor.
Kiitämme laitosta hyvin järjestetystä tutustumiskäynnistä ja jatkamme yhteistyötä, joka liittyy Aurora Karamzinin elämäntyön esittelyyn.
Kuluvan vuoden 2017 aikana tullaan Träskändan
kartanolla järjestämään useita tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka liittyvät osaltaan myös kartanon kunnostukseen ja tulevaan kuntalaiskäyttöön. Seuratkaa
verkkosivujamme ja muuta mediaa ja tulkaa mukaan
tapahtumiin. Tervetuloa!

Yhteistyössä Akateemisen Kirjakaupan kanssa

Espoon perinneseura esittäytyi ja esitteli kirjojaan
Tapiolan Ainoan kauppakeskuksen avajaisissa 16.19.3.2017. Akateeminen Kirjakauppa tarjosi paraatipaikan uudessa myymälässään. Myymäläpäällikkö
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Kirsi-Marja Wikmanin aloitteesta toteutunut tilaisuus oli menestyksekäs.
Toimme myymälään tarjolle kaivattua espoolaista
paikallishistoriaa ja kotiseututietoa. Kiinnostus perinneseuraa ja kirjoja kohtaan oli suurta ja perinneseuran edustajille tarjoutui tilaisuus vaihtaa ajatuksia
Espoon suurista muutoksista viime vuosikymmeninä. Keskusteluissa tuli ilmeiseksi, että perinteen
tallentamiselle on tarvetta ja sitä arvostetaan.
Akateeminen Kirjakauppa ja Espoon perinneseura
olivat hyvin tyytyväisiä avajaisviikonlopun antiin ja
niinpä kirjapöytä jäi esille myymälään toistaiseksi.
Osallistumisesta vastaaviin tilaisuuksiin kirjakaupassa on jo alustavasti keskusteltu.

SyysMatin Markkinat
2017
SyysMatin markkinat järjestetään
Espoon tuomiokirkonmäellä
16-17.9.2017. Perinneseura on
taas paikalla esittely- ja myyntipöytineen.
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