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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Johdanto

Auroran nimipäivää vietetään 10.3. Kuuluisin suomalainen Aurora lienee 
edelleen  1808-1902 elänyt Aurora Karamzin. Hänet muistetaan ennen muuta 
työstään Helsingin Diakonissalaitoksen perustamiseksi. Sen lisäksi hän oli 
aikansa kuulu kaunotar,  tsaarittaren hovineiti,  satumaisen rikas ja monien 
vähäosaisten elämää parantavien hankkeiden  toteuttaja.  Aurora oli rohkea 
edelläkävijä, joka mm. sai erioikeuden kuunnella naisena luentoja yliopistossa 
ja hän perusti myös kouluja lapsille. Ennen kaikkea hänelle oli leimallista 
lähimmäisenrakkaus.  
Toivottavasti tästä Espoon perinneseura ry:n  tuottamasta  materiaalista on 
iloa Aurora Karamzinin ja Träskändan kartanon tutuksi tekemiseksi erityi-
sesti espoolaisille koululaisille.
Materiaali koostuu Aurora Karamzinin elämän esittelystä  ja lopussa on 
tehtäväpaketti eri luokka-asteille. Kiitokset Espoon opetustoimelle mahdolli-
suudesta saattaa aineisto koulujen käyttöön. Kiitokset myös Aalto-yliopistolle 
Träskändan kartanoa käsittelevistä  videoesityksistä.

Antoisaa matkaa Auroran maailmaan!
Espoossa 6.5.2019

Tekijät:
 
Eija Koivumäki
Nina Mäkelä
Leena Yrjölä
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Aurora Karamzin- koulumateriaali 

Aurora syntyi 
länsisuomalaiseen aateliskotiin

Vähän yli 200 vuotta sitten, elokuun alussa 1808 syntyi Stjernvallin aa-
telissukuun Suomen Ulvilassa Saaren kartanossa Aurora-niminen tyttö. 
Hänen melkein 100-vuotinen elämä kulki ihmeellisiä polkuja kuin sadussa 
konsanaan. Tuohon aikaan lasten elämä oli hyvin riippuvaista siitä, syntyi-
kö säätyläisperheeseen eli herrasväkeen vai rahvaaseen. Aurora sai aateli-
sena hyvän ja monipuolisen kasvatuksen. 

Säätyläisiin kuuluivat aateliset, papit, porvaristo, joka muodostui kaup-
piaista ja käsityöläisistä sekä talonpojat. Rahvaaseen kuuluivat esimerkiksi 
palvelijat, piiat ja rengit, yli puolet väestöstä. He olivat köyhintä kansa-
nosaa.

Aurora oli perheen 7. lapsi, mutta vain isoveli Emil oli jäänyt eloon. Sii-
hen aikaan oli tavallista, että pienet lapset kuolivat tauteihin, joita vastaan 
nykyajan lapset saavat rokotuksen tai joihin on kehitetty lääkkeitä. Aurora 
sai vielä kaksi pikkusiskoa, Emilien ja Alinen.   Stjernvallin sisaruksilla oli 
kotona opettaja, mutta monet muut lapset eivät saaneet opetusta. Siihen ai-
kaan ei vielä ollut päiväkoteja tai kouluja ja monet lapset tekivät jo pienenä 
esimerkiksi maatilan töitä.

Kuva 1: Aurora Stjernvall isoveljensä Emilin sekä las-
tenhoitajan kanssa Jokioisten kartanolla, joka oli heidän 
varakkaiden isovanhempiensa koti ja perheen kesänviet-
topaikka. Aatelisten lapsilla oli hoitajat ja kotiopettaja.

Kuva 2: Säädyt Suomessa 1800-luvulla. Rahvasta eli 
ilman säätyä olevia oli eniten. Lapset auttoivat jo hyvin 
pieninä kodin töissä. Isommat sisarukset myös hoitivat 
pienempiä sisaruksiaan. Monet menivät taloihin pikku-
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Asuttuaan lapsena neljä vuotta 
Pietarissa Aurora palasi  
Suomeen

Auroran ollessa vain 6-vuotias hänen isänsä kuoli. Vuoden kuluttua sii-
tä Aurora sai isäpuolen, kun Auroran äiti meni naimisiin herra Walleenin 
kanssa. Äiti ajatteli, että Auroralla olisi paremmat oltavat tätinsä luona 
Venäjällä Pietarissa, ja niinpä Aurora muutti 8-vuotiaana sinne. Pietaris-
sa Aurora oppi paljon asioita, kuten ranskan ja venäjän kieltä. Hän pääsi 
seuraamaan teatteriesityksiä ja sai olla hienoissa juhlissa sekä tilaisuuk-
sissa mukana. Aurora kuitenkin ikävöi omaa perhettään. Neljän vuoden 
kuluttua, kun Aurora oli 12-vuotias, hän muutti takaisin Suomeen ja he 
asettuivat Espooseen Träskändan kartanoon, jossa sisarusparvea opetti 
pätevä saksalaissyntyinen mamselli, joka oli leikkisä ilmaisu herrasväkeen 
kuuluneelle naimattomalle neidille.

Kartanot ovat suurikokoisia, komeita maatilarakennuksia ja elämä Träs-
kändan kartanolla viehätti Auroraa. Lumoava puisto, marjaretket, heinä-
kahvit ja talviset rekiretket, tanssiaiset, pantti- ja arvausleikit sekä omat 
teatteriesitykset olivat tuon ajan hupia. Alustalaisiin, jotka auttoivat karta-
non töissä, oltiin myös yhteyksissä, joten Aurora näki tuon ajan erot ihmis-
ten elämässä. 

Aurora ja siskonsa olivat kuuluja kauneudestaan ja heitä piirittivät monet 
sulhasehdokkaat. Kuusitoistavuotiaana Aurora rakastui tulisesti venäläi-
seen adjutantti Aleksander Muhanoviin. Kuusi vuotta myöhemmin he kih-
lautuivat salaa. Traagisen käänteen rakkaustarina sai, kun sulhanen kuoli 
malariaan vain päivää ennen häitä.

Kuva 3: Aurora 5-vuotiaana vanhempiensa kanssa Helsingin 
Suurtorilla 1813.
Helsinki oli vaatimaton pikkukaupunki siihen aikaan.
Kuva: Wikipedia

Kuva 4: Aurora sisaruksineen. Emil on Auroraa kaksi vuotta 
vanhempi, Emilie 3 vuotta ja Aline 4 vuotta nuorempi.
 
Kuva 5: Kotiopettajat ja sukulaiset hoitivat aatelisneidon kasva-
tuksen. Mitä neidot opiskelivat? Mitä aatelispojat opiskelivat?
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Aurora nimitettiin hovineidoksi 
ja päätyi upporikkaisiin  
naimisiin

Aurora esiteltiin 21-vuotiaana keisariparille ja viiden vuoden kuluttua siitä 
hänestä tuli keisarinna Aleksandra Fjodorovnan hovineito. Hovinaisilla oli 
käytössään mm. vaunut ja parihevoset, kuski ja miespalvelija. Päätehtävänä 
oli olla jatkuvasti keisarinnan lähellä auttaen kaikessa mahdollisessa milloin 
sihteerinä, milloin lastenhoitajana. Hovineiti  oli mukana myös keisarin-
nan matkoilla, teatteri- ja hyväntekeväisyystilaisuuksissa sekä moninaisten 
muiden tapahtumien järjestelyissä. Aurora ystävystyi keisarinnan kanssa ja 
oli tekemisissä keisariperheen kanssa vuosikymmeniä.
 

Kuva 6: Ylhäisön elämää Pietarissa. Ylempi maalaus on 
vuodelta 1830 ja sen tekijä on tuntematon. 
Kuva: Espoon kaupunginmuseo. 
Alempi vesivärityö kuvaa venäläistä aateliskotia.
Kuva: Wikipedia.
Millaista ylhäisön eli aristokratian elämä oli? Montako 
taulua löydät salin seiniltä? Vertaile salia tämän päivän 
oleskelutiloihin. Millaisia eroja löydät?

Kuva 7: Keisarinna Aleksandra Fjodorovnan monogram-
mi eli nimikirjainsommitelma. Aurora sai käyttää keisa-
rinnan tunnusta, kun pääsi keisarinnan hovineidiksi.
Kuva: Wikipedia ja Espoon kaupunginmuseo

Kuva 8: Varakkaiden tanssiais- ja seurusteluasuja 
1830-luvulla. Vaatteet olivat arvokkaista materiaaleista 
kuten silkistä ja säämiskästä tehtyjä ja hyvin yksityis-
kohtaisia. Kamaripalvelijat auttoivat pukeutumisessa ja 
naisten taidokkaiden kampauksien teossa.. Minkä kuvan 
asun sinä valitsisit asuksesi? Miksi? Vertaa asuja nyky-
ajan juhlapukeutumiseen.
Kuva: Wikipedia ja Leena Yrjölä
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Hovissa Auroraa piiritti satumaisen rikas 10 vuotta vanhempi kosija, hovi-
jahtimestari Paul Demidov. Paulin kolmanteen kosintaan Aurora kuitenkin 
myöntyi keisarinnan suostuttelun jälkeen. Aurora ymmärsi miten paljon 
hyvää hän voisi tehdä muille miehen omaisuuden avulla. Vihkitilaisuuteen, 
Helsingin nykyiseen Vanhaan kirkkoon, sairaalloinen ja raihnainen sulha-
nen tuotiin kantotuolissa. Aurora Stjernvallista tuli Demidov.

Aurora sai mieheltään huomenlahjaksi kultaisen korulippaan, jossa oli 
platinaketjuun kiinnitettynä maailman seitsemänneksi suurin timantti, 
kuuluisa Le Grand Sancy. Lisäksi hän sai ns. ”Demidovin helmet”, joissa 
oli nelinkertainen helminauha, jonka helmiä kuvaillaan pähkinänkokoisik-
si. Tuohon aikaan rikkauksia oli tapana jakaa myös hyväntekeväisyyteen, 
joten vihkikaupunki Helsingille lahjoitettiin 30000 ruplaa orpotyttöjen kä-
sityökoulun ja poikien vuorokoulun kesken jaettaviksi. 

Tämän lisäksi annettiin vielä 50000 ruplaa myötäjäisrahoiksi hyväoppisille 
tytöille. Huomenlahja annettiin hääyötä seuraavana aamuna vaimolle. Näin 
turvattiin vaimon toimeentuloa, jos hän esimerkiksi jäisi leskeksi. Lahja 
saattoi olla vaikkapa arvokas kotieläin, tavaraa tai pala maata. Nykyään 
huomenlahja on kaunis perinne. Puolisot voivat antaa toisilleen esimerkiksi 
korun tai kellon.

Kuva 9: Demidovien ruhtinassuvun vaakuna, jossa lukee 
”Acta non verba” ja se tarkoittaa, että ”tekoja, ei sanoja”.  
 
Venäjän keisarin hovijahtimestari, ruhtinas Paul De-
midov. Demidovien suku oli Venäjän rikkaimpia ja sen 
vauraus tuli kaivos- ja rautateollisuudesta sekä asetuo-
tannosta Venäjällä.
Kuvat: Wikipedia

Kuva 10: Aurora Demidova avioliiton aikoihin 1836.
Kuuluisa Le Grand Sancy-timantti.
Kuvat: Espoon kaupunginmuseo
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Aurora oli 31-vuotiaana leski, 
pienen pojan äiti ja Träskändan 
kartanon omistaja

Aurora ja hänen aviomiehensä Paul viettivät paljon aikaa Euroopan kyl-
pylöissä. Heille syntyi poika, jolle annettiin isänsä mukaan nimi Paul. Kun 
pikku-Paul oli vasta 6 kuukauden ikäinen, isä Paul kuoli ja Aurorasta tuli 
31-vuotiaana Suomen suuriruhtinaskunnan rikkain leski. Auroralla oli koti 
Suomessa sekä Demidovien palatsi Pietarissa. Lisäksi hän matkusteli pal-
jon Euroopassa. Aurora hemmotteli ainokaista poikaansa ja hankki hänel-
le erittäin hyvät opettajat. Paul-poika oli oikukas ja vilkas. Hän innostui 
monesta, mutta pitkäjänteisyys puuttui. Poika oli enemmän kiinnostunut 
huvituksista kuin opiskelusta. 

Aurora osti Träskändan kartanon isäpuoleltaan ja sitä paikkaa hän piti 
oikeana omana kotinaan. Aurora paneutui puutarhansa suunnitteluun ja 
hoitoon. Hän huolehti talleista hevosineen ja navetoista jalostuskarjoineen. 
Kukkaistutukset ja kasvihuoneet sekä Träskändan saha, mylly ja juusto-
meijeri olivat mielessä myös matkojen aikana, sillä hän kirjoitti kirjeissään 
hoito-ohjeita näihin. Ensimmäiset sahalaitokset puun työstämiseen toimi-
vat vesivoimalla. Myllyssä jauhettiin jyvät jauhoiksi vesi- tai tuulivoiman 
avulla. Meijerissä valmistettiin maidosta erilaisia tuotteita kuten juustoa. 
Träskändan kartanossa kävi paljon vieraita ja siellä pidettiin loistokkaita 
juhlia. Träskändan kartano oli Auroran omistuksessa yli 50 vuotta.

Kuva 11: Aurora Demidov ja hänen poikansa Paul 
Pavlovits Demidov. Mitä Aurora ja Paul ajattelevat tai 
puhuvat? 

Demidovien palatsit Pietarissa.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo

Kuva 12:  Auroran kartano Träskända Espoossa.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo
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Aurora meni onnellisesti uusiin 
naimisiin ja kiinnostui yhä 
enemmän hyväntekeväisyydestä

Kymmenen vuotta ensimmäisen avioliittonsa solmimisen jälkeen 1846 Au-
rora avioitui komean ja sivistyneen kapteeni Andrei Karamzinin kanssa ja 
oli äärettömän onnellinen. He tekivät kaksi suurta matkaa Eurooppaan, 
joiden yhteydessä Aurora kiinnostui yhteiskunnallisista asioista. Hän tu-
tustui matkoillaan paikallisiin hyväntekeväisyyslaitoksiin, kuten nunnien 
orpokoteihin, vanhainkoteihin sekä sairaaloihin. 

Demidovien kaivoskaupunkiin Uralille perustettiin Auroran aloittees-
ta synnytyslaitos ja lastenkoti, jonka yhteydessä aloittivat myös tyttö- ja 
poikakoulu. Kahdeksan onnellisen avioliittovuoden jälkeen Aurora oli taas 
leski, kun Andrei Karamzin kuoli 1854 Krimin sodassa. Auroralla oli kädet 
täynnä töitä hoitaessaan nyt yksin rakasta Träskändaansa, vierailuja ja juh-
lia siellä sekä Demidovin kaivosliikkeen asioita.

Kuva 13: Aurora Karamzin ja hänen puolisonsa Andrei 
Karamzin.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo

Demidovien kaivostuotanto  Nižni Tagilissa Uralilla.
Aurora vietti kuukausia kaivosalueella, jossa työsken-
teli yli 5000 työläistä surkeissa oloissa. Karamzinit
paransivat työläisten ja heidän perheidensä oloja.
Etsi kartasta tämä kaivoskaupunki ja arvioi kuinka 
kaukana se on Suomesta. Miten luulet Auroran seuru-
een matkanneen sinne?
Kuva: Wikipedia
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Aurora järjesti Träskändassa 
suurenmoiset juhlat keisarin 
kunniaksi

Syksyllä 1863 saapui Venäjän keisari Aleksanteri II vierailulle Suomeen, 
sillä hän avasi valtiopäivät.  Nelisäätyiset valtiopäivät kokoontuivat muuta-
man vuoden välein säätämään lakeja. Vuonna 1906 valtiopäivät korvattiin 
eduskunnalla.

Aleksanteri II vieraili samalla myös Espoossa Träskändan 
kartanossa Auroran vieraana. Arvokkaan vieraan viihtymiseksi 
tehtiin monenlaisia valmisteluja. Euroopasta oli tuotu mm. fasaaneja 
ja muita siihen aikaan harvinaisempia eläimiä metsästysretkeä varten. 
Aleksanteri kaatoi saksanhirven, jonka muistoksi on sille paikalle 
istutettu tammi. Keisarille oli myös rakennettu mahdottoman hieno 
pyöreähkö, ilmastointitornilla varustettu käymälä eli latriini, joka 
on Träskändassa vielä tänäkin päivänä. Sen ympäriltä kaadettiin 
rakennusvaihessa  paljon puita, jottei kukaan voisi hiipiä häiritsemään 
keisaria hänen siellä asioidessaan. Keisarillisen käymälän seinät oli 
sisältä päällystetty silkillä, mutta ne ovat ajan saatossa hävinneet. 

Keisarin vierailun kunniaksi Träskändassa järjestetyt juhlat 
olivat hulppeat ja tiettävästi Suomen kaikkien aikojen kalleimmat. 
Illalliseksi oli yksitoista ruokalajia, jotka syötiin keisarillisessa 
pöydässä Demidovien kultalautasilta. Pariisilaiskokki toi oman 
henkilökuntansa, hienot viinit ja erikoisherkut. Tanssiaisten puku-
loisto oli ihmeellinen ja illan kohokohtana oli loistava juhlavalaistus 
puistossa. Myös ajotie Tikkurilaan, jossa odotti keisarillinen juna 
Helsinkiin, oli valaistu soihduin. Tästä ikimuistoisesta tilaisuudesta 
Träskändan kartanolla on tehty pienoismalli, jota voit käydä Tapiolan 
terveyskeskuksen aulassa ihailemassa. 

. Kuva 14:  Suomen valtiopäivät ja valtiopäivätanssiaiset.
Kuva: Wikipedia.
Arkkitehti Chiewitzin suunnittelema keisarillinen latriini 
eli käymälä.
Kuva: Espoon kaupunginmuseo ja Leena Yrjölä 

Kuva 15: Engelin  1820-luvulla suunnittelemat huvimaja 
ja viljamakasiini. 
Kuvat: Espoon kaupunginmuseo ja Leena Yrjölä
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Aurora Karamzin paneutui  
auttamistyöhön

Aurora alkoi yhä enemmän osallistua auttamistyöhön. Kun nälkävuodet 
ja kulkutaudit jylläsivät Suomessa, Träskändassa oli saatavilla apua ja sai-
rastupa sinne päätyneille. Helsingissä Naisyhdistys ylläpiti Auroran kus-
tannuksella ”sopankeittolaitosta”,  naisten työtupia, lasten päiväkoteja ja 
orpolastenkotia kouluineen. Auroran mielestä oli tärkeää auttaa köyhiä, 
vanhuksia, nälkäänäkeviä ja sairaita. Hänen sydäntään lähellä oli myös tyt-
töjen ja naisten kouluttaminen. 

Nähtyään matkoilla diakoniatyön (diakonia=kristillinen auttamistyö) toi-
mintaa hän teki vuonna 1867 aloitteen Diakonissalaitoksen perustamisesta 
Helsinkiin. Se antoi maan nuorille naisille mahdollisuuden  kouluttautua 
käytännölliseen toimintaan sairaiden ja vähäosaisten keskuudessa. Aurora 
osallistui monin tavoin laitoksen toimintaan elämänsä loppuun asti. 

Hänen vanhuuden päiviensä asunto, Hakasalmen huvila Helsingissä, oli 
vain kävelymatkan päässä Diakonissalaitoksesta. (Diakonit ja diakonissat 
työskentelevät nykyään ihmisten parissa auttaen heitä kokonaisvaltaisesti 
selviämään elämän monista haasteista. He työskentelevät yhteistyössä mm. 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa).

Kuvat 16 ja 17: Suomessa oli 1800-luvulla nälkävuosia ja kulkutaudit 
vaivasivat monia. Köyhiä, sairaita ja orpoja oli paljon.
Kuva: Wikipedia
Kuvat 18 ja 19: Kouluja oli 1800-luvulla vähän. Aurora halusi kou-
luttaa tyttöjä ja poikia, joten hän perusti koulun Järvenperään 1860. 
Saatko selvää vanhasta käsialasta? Millaiset nimitykset vastaavat 
nykyään näitä oppiaineita? Mitä on jäänyt pois, mitä tullut tilalle? 
Mitä eroja on verrattuna tämän päivän lukujärjestyksiin. Mitä mah-
toi tarkoittaa ”tajunnanharjoitus”? Entä ”sisäluku”?
Kuva: Wikipedia

Kuva 20: Auroran perustama Diakonissalaitos. Se toimii edelleen. 
Minkä ikäiseksi arvelet Auroran kuvassa?
Kuvat: Wikipedia

Alla Hakasalmen huvila, jossa Aurora asui viimeiset vuotensa. Ny-
kyään rakennus toimii Helsingin kaupungin museona. Oletko käynyt 
siellä?
Kuva: Leena Yrjölä

1111



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin
12

Aurora oli kaikkien tuntema ja 
kunnioittama hyväntekijä

Keisari Nikolai II myönsi Auroralle tämän 90-vuotispäivänä erittäin har-
vinaisen hovirouvan arvon, mikä kertoo hovin arvostuksesta Auroran elä-
mäntyötä kohtaan. Aurora Karamzin kuoli 13. toukokuuta 1902 lähes 94 
vuoden iässä. 

Hänen elämäänsä voisi kuvailla monin eri sanoin, mutta yksi piirre nou-
see voimakkaasti esiin: lähimmäisenrakkaus. Hänet haudattiin Hietanie-
men hautausmaalle Helsinkiin. Haudalle on pystytetty kuvanveistäjä Ville 
Vallgrenin kaunis, marmorinen hautamuistomerkki.

Kuva 21: Aurora kirjoittamassa kirjettä. Aurora hoiti 
laajaa omaisuuttaan ja Suomessa ja Venäjällä kirjotta-
malla ohjeet kirjeissä. 
Auroran hautamuistomerkki on Hietaniemen hautaus-
maalla.
Kuvat: Espoon kaupunginmuseo, Wikipedia ja Leena 
Yrjölä

Kuva 22: Tärkeimmät tapahtumat Auroran elämässä

Kuva 23: Auroran sukupuu. 
Aurora syntyi yläluokan aateliseen sukuun, mutta käyt-
ti suuren osan elämästään huono-osaisten hyväksi. Tee 
oma sukupuusi. Piirrä tai käytä valokuvia. Koristele ha-
luamallasi tavalla. Muista laittaa oma nimesi kauniisti 
sukupuun ylle. (Valmis pohja löytyy tehtäväpaketista.)

Kuvat 24-29: Espoon Träskända on hieno ja ainutlaatui-
nen kartanoalue kaikkina vuodenaikoina.

Kuvat: Leena Yrjölä
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Kuvat ja tehtävät

Aurora Karamzin



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

1Kuvasivu

16



Kuvasivu

Kuvasivu 2
Säädyt

17

Rahvas, 
ei säätyä

Aatelise
t

Papit

Kauppiaat, p
orvarit

Talonpojat



Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Mitä sisarukset tekevät? Piirrä Auroralle ja hänen sisaruksilleen puhe-
kuplat. Piirrä lisää ympäristöä.Väritä.

Kuvasivu

19
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Aatelisneidon kasvatus 
5Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

6Kuvasivu

Kuvasivu
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Kuvasivu 6



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Kuvasivu

22

7



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Muoti 1830-luvulla
8Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Aurorasta tuli ruhtinatar 
Aurora Demidov

9Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

10

Aurora sai ensimmäiseltä aviomieheltään 
Paul Demidovilta loisteliaan huomenlahjan, 
Le Grand Sancy-timantin. Maailman seitse-
männeksi suurimman timantin huikeaa tarina 
alkaa Intiasta, josta se löydettiin yli 400 vuotta 
sitten. Hennosti kellertävän värinen jalokivi on 
ollut monien kuninkaallisten kruunussa, mm. 
Elisabet I:sen ja Ludvig XVI:n omistuksessa.
 
Jos timantti osaisi puhua, sillä olisi varmasti 
mielettömiä tarinoita kerrottavanaan. Onpa 
se kerran löydetty kuolleen palvelijan mahas-
takin... Auroran hallussa timantti toi kuului-
suutta ja hämmästystä noin 30 vuotta, mutta 
Aurora joutui sen myymään maksaakseen poi-
kansa pelivelkoja. Nykyään mittaamattoman 
arvokas ja legendaarinen Le Grand Sancy on 
näytteillä Louvren taidemuseossa Pariisissa.  

Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Aurora Pariisissa, Pietarissa ja 
Espoossa

11Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Kuvasivu

27

Magnus von Wrightin akvarelli Träs-
kändan kartanosta vuodelta 1850. Alla 
päärakennus Auroran laajennustöiden 
jälkeen 1880-luvulta.

12



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Kuvasivu

28

Aurora ja Andrei Karamzin

Demidovin rakennuttama Nižni Ta-
gilin kaupunginsairaala, joka toimii 
yhä sairaalana. 
Aurora perusti kaupunkiin sairaalan, 
kolme orpokotia ja vanhainkodin.

Demidovin suvun Nižni 
Tagilin tehtaat työllisti-
vät tuhansia 
ihmisiä.

13

Kaupunki perustettiin 
1722 Demidovin kupa-
risulattamon työläisten 
asumuksien yhteyteen. 
Venäjän ensimmäinen 
veturi rakennettiin Nižni 
Tagilissa 1833.



Suomen valtiopäivät ja 
valtiopäivätanssiaiset juhlineen

Keisari Aleksanteri II

Aurora Karamzin 

14

29

Arkkitehti Chiewitzin suunnittelema kei-
sarillinen käymälä 1860-luvulla ja nyt. 

Kuvasivu

Aurora

Keisari Aleksanteri II



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

15

Engelin viljamakasiini-piirros
ja viljamakasiini nyt.

Kuvasivu

30

Träskändan kartanon alueella sijaitseva pyörötemppeli on huvimaja, jota 
kutsutaan myös rakkauden temppeliksi ja se on omistettu metsästyksen 
jumalatar Dianalle. Pyörötemppelin on suunnitellut kuuluisa arkkitehti 
Carl Ludvig Engel kuten myös kuvan viljamakasiinin, joka on myöhemmin 
toiminut mm.  sikalana, halkovarastona, kappelina ja esiintymistilana.
Tiedätkö muita Engelin suunnittelemia rakennuksia? Mitä mieltä olet ta-
vasta jättää sprayattu puumerkki rakennusten ulkopintoihin?



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Suomessa oli vuosina 1867-1868 suuri nä-
länhätä, jonka vuoksi jopa 200 000  kuoli.  
Hallat tuhosivat viljasadot ja vesi peruna-
pellot. Suuret nälkää kärsivien joukot jou-
tuivat lähtemään kerjuulle. Tuolloin syötiin 
mm. pettuleipää. Pettujauho valmistettiin 
männyn nilakerroksesta ja sekoitettiin 
ruisjauhoon. Aurora auttoi hädänalaisia 
Träskändassa eikä käännyttänyt oveltansa 
ketään apua tarvitsevaa.
Köyhän kansan kodit olivat 1800-luvulla 
hyvinkin alkeellisia. Pikku hiljaa olojen 
parantuessa myös kodit muuttuivat. Mitä 
muutoksia näet verratessasi sivun kahta 
kotia?

16Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Pieni kerjäläispoika järsii onnellise-
na leipäpalaa.

17

Alla koko perhe kuo-
rii mäntyjä. Männyn-
kuorijauhetta sekoi-
tettiin leipätaikinaan, 
että saatiin syötävää.

Kuvasivu
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Lukujärjestys 
Suomalainen koulu v  1860

Va n h e m m a t  l a p s e t

9- 10

10- 11

11- 12

3- 4

4- 5

9- 10

10- 11

11- 12

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauvantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauavantai

Uskonoppia Uskonoppia Uskonoppia Uskonoppia Uskonoppia Uskonoppia

Maanopasta Maanopasta KuvaantoaKuvaantoa Laulua Laulua 

Laulua Laulua 

Yht. ja Suom.
Historiaa, Käsityötä

Yht. ja Suom.
Historiaa, Käsityötä

Käsityötä KäsityötäKäsityötä

Luvunlaskua Luvunlaskua Luvunlaskua

Sisälukua Sisälukua Sisälukua Sisälukua

Sisälukua Sisälukua

Pääluvul.Pääluvul.

Kirjotusta Kirjotusta Kirjotusta

Luvunlaskua

Kirjotusta

Kirjotusta Kirjotusta

Tajunharjotusta Tajunharjotusta Tajunharjotusta Tajunharjotusta

Tajunharjotusta Tajunharjotusta

N u o r e m m a t  l a p s e t

33



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

19Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

20

Diakonissalaitos toimii yhä, yli 150 vuotta perusta-
misen jälkeen.

Alla oleva Auroran omistama Hakasalmen huvila 
on nykyään Helsingin kaupungin museona. Huvilan 
yhteydessä on myös tunnelmallinen kahvila. Auro-
ran Šamil-koiran hauta on yhä Hakasalmen huvilan 
puistossa, kahvilarakennuksen takana.

Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

21Kuvasivu

36
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38

Kuvasivu

sisar Alexandrine 
(Aline)
1812-1851

isä Carl Johan Stjernvall
1764-1815

poika Paul PavlovitŚ 
Demidov
1839-1885

Aurora Karamzinin sukupuu

veli Emil
1806-1890                     

sisar Emilie
1811-1846

Eva Aurora Charlotta
1808-1902 

äiti Eva Gustava 
von Willebrand
1781-1844

1. aviomies 
Paul NikolajevitŚ
Demidov
1798-1840

2. aviomies 
Andrei Karamzin
1813-1854



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Kuvasivu

39

Ylemmässä kuvassa 
on Träskändan karta-
noon kuuluva  ns. pi-
parkakkutalo, joka sai 
koristelunsa 1800-luvun 
puolivälissä. Nykyään 
talossa järjestetään eri-
laisia tilaisuuksia.

Alempi kuva on karta-
non työväen asunnoista. 

Kartanon ympärillä 
luonto kukkii kauniisti 
koko kesän.
 
Kuvat: Leena Yrjölä

24

Träskända
C



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Kuvasivu

40

Yllä on meijerirakennuksen 
suunnitelma. Vanhoihin mei-
jerirakennuksiin on kunnos-
tettu Lasten kulttuurikeskus 
Aurora, jossa ohjelmatarjon-
ta on runsasta ja monipuo-
lista ja toimintaa on ympäri 
vuoden.

Kuvat: Espoon kaupunginmuseo 
ja Leena Yrjölä

25



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Meijeritalo on kunnostettu 
kulttuurin monitoimitilaksi.

Tilanhoitajan asunto toimii 
nykyisin taidetilana.

Kuvat: Leena Yrjölä

Kuvasivu

41
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

27Kuvasivu

42

Aurora rakennutti omilla varoillaan Träskändan koulun 1860. Koulu jatkoi 
toimintaa vuoteen 1966. Nyt rakennus toimii Espoon kaupungin monitoimi-
tilana. Tämän rakennukseen viereen on myöhemin rakennettu uusi koulu, 
jonka nimi on Karamzinin koulu. 

Träskändan päärakennus paloi ja Aurora myi lopulta kartanon sisarensa tyt-
tärentyttärelle. Uusi päärakennus valmistui 1921 ja se on Armas Lindgrenin 
ja Bertel Liljeqvistin suunnittelema, komea tiilirakennus. Kartano näyttää 
komealta vielä nytkin. 
Kuvat: Leena Yrjölä.



Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Träskändan kartanonpuisto on rauhoitettu luonnon-
suojelualueeksi  vuonna 1961 ja on yksi  Suomen 
merkittävimmistä kartanopuistoista. Kuvassa on 
puiston suurin tammi,  joka on noin 5,5-metrisellä 
ympärysmitallaan Espoon paksuin yksirunkoinen 
puu. Kartanon alueella on paljon ikivanhoja, 
jännittäviä puita.
Kuvat: Leena Yrjölä

Kuvasivu
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Espoon perinneseura ry –Aurora Karamzin

Träskändan kartanon mailla järjestetään 
erilaisia tapahtumia ympäri vuoden.Yleisöä 
voi tulla jopa tuhansia.Erityisesti keväällä 
ja kesällä  alueella on kaikenikäisiä käve-
lijöitä. Kartanon alue käy mainiosti myös 
retkeilyyn. Silloin pitää muistaa retkeilyn 
säännöt. 
Mitkä ovat retkeilijän käytössäännöt?
Kuvat: Leena Yrjölä

Tervetuloa  
Träskändaan!

Kuvasivu
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Aurora Karamzin, tehtävät

Auroran 
muotokuva 
nuorena 
tyttönä
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Vanha Suurtori 1820.
Sama tori vuonna 1852, nyt nimeltään Senaatintori. 
Oletko käynyt siellä? Millainen se on nyt?
Kuvat: Wikipedia 
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Mökistä palatseihin

Kuvat: Leena Yrjölä ja Wikipedia



Vertaile maalaistalon elämää 1800-lu-
vulla omaan kotiisi. 
Millaisia eroja löydät? 

Mitä entisajan maalaistuvassa tehtiin?

Piirrä tai leikkaa lehdistä esineitä ja 
tee sisäkuva kodistasi. 

Mitä nykykodissa puuhataan?

Miten tekniikka on muuttanut kodin 
puuhia?

Kuvat: 
Leena Yrjölä ja Akseli Gallen-Kallela

48



Träskändan päärakennus Espoossa 1880-luvulla. Pää-
rakennus tuhoutui täysin tulipalossa 1888. Aurora myi  
tilan sisarentyttärentyttärelle, joka rakennutti tilalle 
toisen kartanon.

Alla Demidovin palatsi Pietarissa.
Tee parisi kanssa Auroran ajan rakennus ja siihen ihmi-
set. Keitä he olivat ja millaista elämää he viettivät?

Kuvat: Espoon kaupunginmuseo

49
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Rohkeasti 
ihmisarvon
puolesta

Diakonissalaitos

Aurora Karamzin perusti Helsingin Diakonissalaitoksen vuonna 1867 näl-
kävuosina, jolloin nälkä ja kulkutaudit vaivasivat suomalaisia. Laitoksessa 
hoidettiin sairaita, huolehdittiin kodittomista lapsista, autettiin köyhiä ja 
koulutettiin sairaanhoitajia.  
Diakonissalaitos toimi alkuun eri paikoissa Helsingissä, kunnes Aurora 
rakennutti vuonna 1897 ison talon Helsingin Alppikadulle. Laitosta on laa-
jennettu ajan myötä ja se on toiminut jo 150 vuotta. Diakonissalaitos toimii 
nyt myös Lahdessa, Kuopiossa, Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä. 
Diakonissalaitos kouluttaa diakoneja ja diakonissoja sekä myös sosiaali- ja 
terveysalan sekä hyvinvointialan osaajia.
Diakonissalaitoksen motto on: Rohkeasti ihmisarvon puolesta. Toiminta 
perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen ja ihmisarvoon.

Etsi netistä Diakonissalaitokset eri puolilta Suomea.
Oletko käynyt Diakonissalaitoksessa?
Millaisia ihmisiä  Diakonissalaitoksessa tuetaan nyt?
Mitä diakonia-sana tarkoittaa?

Kuvat: Wikipedia
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Tässä kuvat Auroran elä-
mästä. Kirjoita tärkeiden 
asioiden ja ihmisten nimet.
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Le Sancy- timantti

Väritä timantti ihmeellisillä väreillä. Yritä värittää niin, että samat värit eivät ole 
vierekkäin. Leikkaa timantti lopuksi ääriviivoja pitkin ja kirjoita nimesi sen taakse.



53

Aurora syntyi
1808
1818
1828

Aurora muutti 8-vuotiaana tätinsä luokse
Pietariin
Pariisiin 
Porvooseen

Millaisia asioita Aurora oppi tätinsä luona?

Aurora asui teininä eräässä kartanossa Espoossa. Se oli 
nimeltään
Borgbacken
Träskända
Tavastehus
                         
Aurora meni keisarinnan suosituksesta naimisiin 28-vuo-
tiaana rikkaan ruhtinaan kanssa. Ruhtinaan nimi oli
Paul Mc Cartney
Paul Demidov
Paul Walker

Aurora sai mieheltään huomenlahjaksi kuuluisan timan-
tin. Mikä sen nimi oli?



54

Aurora perusti Helsinkiin vuonna 1867
kirjapainon
meijerikeskuksen
diakonissalaitoksen

Mitä siellä tehdään?

Auroran ensimmäinen aviomies kuoli. Aurora meni 
kuusi vuotta myöhemmin naimisiin 
Eversti Andrei Karamzinin kanssa
Vänrikki Stoolin kanssa
Marsalkka Carl Gustaf Mannerheimin kanssa

Auroralla oli yksi lapsi. Mikä oli lapsen nimi?

Viimeiset elinvuotensa Aurora asui Helsingissä
Karhusaaren huvilassa
Hakasalmen huvilassa
Kruunuvuoren huvilassa

Mitä Auroran huvilassa on nykyään?

Aurora eli vanhaksi. Milloin ja missä hän kuoli?

Helsingissä 13.5.1902
Pietarissa 13.5.1902
Ulvilassa 10.5. 1908
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tLe

Miten sana liittyy Auroraan?

Auroran isän toinen nimi

Kun Aurora syntyi, hänen sukunimensä 

Auroran kartano Espoossa

Auroran poika
Kieli, jota Aurora opiskeli Pietarissa

Auroran kuuluisa timantti

Auroran veli
Auroran 1. aviomiehen sukunimi

Auroran 2 aviomiehen sukunimi

Ristikko
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Auroran isän toinen nimi

Tee tähän oma sukupuusi



TEHTÄVIÄ

LUOKAT 1-3

Piirrä maailman kaunein timanttikoru.

Leikkikää timantin etsintää avaimen piilotuksen säännöillä, polttaa, 
polttaa, kylmää...

Leikkikää panttileikkiä: Kysykää jostain aihepiiristä kysymyksiä. 
Jos ei osaa vastata, on annettava pantiksi jokin oma esine. Sen saa 
takaisin, kun on osannut vastata esitettyyn kysymykseen.

Anna itsellesi vanhan ajan etunimi ja kerro itsestäsi joko kirjoitta-
malla, puhumalla tai piirtämällä, millaista elämäsi olisi herrasväen 
tai rahvaan lapsena.

Tehkää retki Träskändaan ihailemaan kaunista puistoa ja kartanoa 
(toistaiseksi vain ulkopuolelta) sekä vanhoja, paljon nähneitä tam-
mia ja muita puulajeja. 

Tutustukaa Lasten kulttuurikeskus Auroraan.

Jos pääsisit aikakoneella Auroran luokse leikkimään, mitä veisit 
hänelle tuliaisiksi tästä ajasta? Piirrä tai kerro.

Auroran pojalla Paulilla oli oma ratsu, jolla oli kuulemma kultaiset 
hevosenkengät. Mikä on hienointa, mitä sinulla on?

Katso ”Kuva 8”. Suunnittele itsellesi oma juhla-puku tanssiaisiin. 

C
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LUOKAT 4-6

Kuvaile piirtämällä/kirjoittamalla/näyttelemällä herrasväkeä ja rah-
vasta. Esittäkää pantomiimiarvoituksina Auroran ajan ja nykypäi-
vän ammatteja.

Vertaa nuorten  keisarillisia tanssiaisia tämän päivän nuorison tans-
seihin. Piirrä tanssivaatteet. Harjoitelkaa oma hovitanssi.

Leikkikää panttileikkiä: Kysykää jostain aihepiiristä kysymyksiä. 
Jos ei osaa vastata, on annettava pantiksi jokin oma esine. Sen saa 
takaisin, kun on osannut vastata kysymykseen.

”Kuvassa 7” on Venäjän keisarinnan monogrammi. Tutki netistä eri-
laisia nimikirjainsommitelmia ja tee omista etu- ja sukunimen kirjai-
mista monogrammi. 

Tehkää esitys Auroran ajan koulusta rahvaan lapsille. Miettikää sit-
ten, mitä aikakoneella nykypäivään tuotu oppilas hämmästelisi.

Tehkää retki Träskändaan ihailemaan kaunista puistoa ja kartanoa 
(toistaiseksi vain ulkopuolelta) sekä vanhoja, paljon nähneitä tam-
mia ja muita puulajeja. 

Tutustukaa Lasten kulttuurikeskus Auroraan Espoon Järvenperäs-
sä.

Tutki suomalaisia maalauksia 1800-luvulta. Mitä niissä kuvataan ja 
miten? Maalaa sitten vastaavista aiheista nykypäivän maalarin sivel-
timellä.

C

58



YLÄKOULU 

Mitä Aurora Karamzinille omistettuja kohteita kuten katuja ja 
rakennuksia saat selville?

Mitä tarkoittaa aatelinen? Entä säädyt? Onko vielä aatelisia? 
Missä heitä on ja mistä tunnistaa? Piirrä aatelisrouva/herra/lap-
si.

Tutkikaa suomalaisia maalauksia 1800-luvulta. Mitä niissä ku-
vataan ja miten? Maalaa sitten vastaavista aiheista nykypäivän 
maalarin siveltimellä.

Millainen asema suomen kielellä oli 1800-luvulla? Ketkä sitä 
käyttivät? Löydätkö  kielinäytteitä tuolta ajalta?

Miten nykyinen Suomen tasavalta eroaa suuriruhtinaskunnas-
ta?

16.9.1863 keisari Aleksanteri II vieraili Träskändan kartanolla. 
Pääset aikakoneella mukaan. Mitä kuulet ja näet?

Tee ajatuskartta Aurorasta. Millaisia asioita sinulle on jäänyt 
hänestä mieleen? 

Jos saisit tavata Auroran nyt, mitä kysyisit häneltä?

Keitä kuuluisia suomalaisia eli Auroran kanssa samalla vuosisa-
dalla?

Mitä sinulle merkitsee sana lähimmäisenrakkaus? Miten Auro-
ra osoitti sitä? Miten sinä?

C
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Pohtikaa lasten elämää Auroran aikaan, nyt ja tulevaisuudessa (kou-
lu, terveys, vapaa-aika, perheet, toimeentulo, ruoka, vaatteet jne.). 
Ennen vauraus ja köyhyys erottivat selkeästi ihmisiä. Miten on 
tänään?

Lähde Järvenperään Aurora-promenadille. Se voi olla vähän haas-
tava, mutta kokeile rohkeasti. Ohjeet löytyvät ”Aurora promena-
di”-nimellä netistä.
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