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ESPOON PERINNESEURAN AURORA-TYÖRYHMÄN TOIMINTA 2015-2019

1. TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN V. 2015 JA JÄSENET
Espoon perinneseura ry:n Aurora-työryhmä sai alkunsa vuoden 2015 syksyllä, kun
perinneseuran hallitus valtuutti viisihenkisen työryhmän valmistelemaan seuralle
Aurora Karamzinin elämäntyön merkitykseen liittyvää toimintaa.
Tämän toiminnan alkuna oli vuoden 2015 alussa Marja Nuosmaan, Marja-Leena
Töyrylän sekä Eija Koivumäen välinen viestien vaihto, joka koski lähinnä ideaa siitä,
että Aurora Karamzinin elämäntyön kunnioittaminen ansaitsisi saada pysyvän
liputuspäivän Suomessa.
Kyseiset kolme henkilöä ottivat yhteyttä Espoon perinneseuran sihteeri Marjatta
Kuituseen, joka piti ajatusta kannatettavana ja tuli mukaan työryhmään. Kyseiset neljä
henkilöä päättivät pyytää työryhmään mukaan vielä Kari Koivumäen, josta tuli syksyllä
2015 työryhmän puheenjohtaja sekä Espoon perinneseuran hallituksen jäsen. Auroratyöryhmä on toiminut perinneseuran hallituksen alaisena työryhmänä valmistellen
asioita hallitukselle.
Työryhmään on myöhemmin v. 2018 tullut mukaan myös kuudes jäsen, Nina Mäkelä.

2. TYÖRYHMÄN KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT 2015-19
Ohessa on luettelo Espoon perinneseuran Aurora-työryhmän tärkeimmistä
toiminnoista vuosina 2015-2019 lyhyillä kuvauslauseilla. Kukin seitsemästä
päätoiminnasta esitellään luvusta kolme eteenpäin erikseen hieman tarkemmin.
•

Liputuspäivän aloite
Työryhmä valmisteli Espoon perinneseuralle virallisen sisäministeriöön jätetyn
aloitteen Aurora Karamzinin elämäntyön kunnioittamiseksi liputuspäivällä.
Aloite jätettiin yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa ministeriöön
5.9.2016 (liite 1).

•

Juhlat ja tapahtumat
Työryhmä on valmistellut perinneseuralle neljä isompaa juhlaa ja tapahtumaa,
jotka ovat liittyneet Aurora Karamzinin elämäntyön tunnetuksi tekemiseen.
Tapahtumat, joihin on osallistunut yli 300 henkilöä, esitellään luvussa 4.

•

Aurora-koulutusaineistojulkaisu Espoon kouluille
Työryhmä valtuutti erillisen kolmihenkisen opettajaryhmän (Eija Koivumäki,
Nina Mäkelä ja Leena Yrjölä) valmistamaan Espoon kouluille Aurora Karamzinin
elämäntyötä esittelevän oppimateriaalijulkaisun, joka on julkaistu 60-sivuisena
kirjana keväällä 2019 (liite 4).
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•

Keskeiset yhteistyötahot
Perinneseuran Aurora-työryhmä on tehnyt aktiivista yhteistyötä useiden
Espoon kaupungin toimialojen kanssa, joista tarkempi kuvaus on luvussa 6.
Samoin on toimittu yhteistyössä kuuden muun eri organisaation tai tahon
kanssa.

•

Viestintä
Työryhmä on toimittanut Espoon perinneseuran verkkosivuille ja
jäsentiedotteeseen kymmenkunta Aurora- ja Träskända-aiheista tiedotetta.
Tämän lisäksi on julkaistu Länsiväylä-lehdessä sekä Helsingin Sanomissa
muutamia Auroraa ja Träskändaa koskevia uutisia ja artikkeleita (luku 7).

•

Muut aloitteet
Työryhmä on valmistellut Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle luovutetun
aloitekirjelmän Träskändan kartanon peruskorjauksen käynnistämiseksi.
Työryhmä ja Espoon perinneseuran johto tapasi kaupunginjohtaja Mäkelän
helmikuussa 2018 ja jatkoaloite lähetettiin hänelle 28.8.2018 (liite 3).

•

Kokoukset v. 2015-19
Työryhmä on pitänyt nelivuotisen toimintansa aikana noin 30 kokousta, joista
pääosa on pidetty Sellon kirjaston kahvilassa. Kokousten käsittelemiä aiheita
kuvataan luvussa 9. Kokouksista on tehty muistiot.

3. Aloite liputuspäivästä Aurora Karamzinille
- Aloitteen valmistelu sisäasiainministeriöön tapahtui kevään 2016 aikana. Työryhmä
muotoili asiaa koskevan kaksiliuskaisen kirjeen, jossa esitetään perustelut sekä
täsmennetty ehdotus liputuspäivän tarkoituksesta ja nimestä. Aloitteen
valmistelussa oltiin yhteydessä Helsingin Diakonissalaitoksen johdon kanssa, joka oli
mukana aloitteen tekemisessä. Diakonissalaitos valmisteli samaan aikaan 150vuotisjuhlallisuuksiaan.
- Aloite jätettiin sisäministeriölle yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa 5.9.2016 (Liite
1).
- Sisäasiainministeriön vastaus perinneseuralle vastaanotettiin 20.2.2017. Ministeriön
vastauksessa todettiin, että vuoden 2011 jälkeen ei ole katsottu mahdolliseksi
uusien liputuspäivien perustamista, kun vuosittaisia liputuspäiviä on jo varsin
monta. Ministeriö totesi vastauksessaan myös, että kunnat ja muut yhteisöt voivat
liputtaa aina kun se nähdään aiheelliseksi. Tämän pohjalta Espoon perinneseura on
esittänyt Espoon kaupungille harkittavaksi 1.8. liputuskäytäntöä espoolaisena
perinteenä.

4. Juhlat ja tapahtumat
- Juhlaseminaari Villa Elfvikissä 11.9.2016 järjestettiin Meidän Aurora-juhlana
ohessa liitteenä 2 olevan ohjelman mukaisesti. Juhlaan osallistui noin 60 henkilöä.
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Aurora- syntymäpäiväjuhla Pikku Aurorassa 1.8.2017

- Syntymäpäiväjuhla Pikku Aurorassa 1.8.2017 järjestettiin yhteistyönä Pikku Aurorakulttuurikeskuksen kanssa ja tapahtumassa valmistettiin lasten kanssa yhdessä
Aurora-aiheisia viirejä sekä Suomen lippuja. Tapahtumaa varten Marja Nuosmaa
valmisti auroraperhosta esittävän kuvataulun, jota käytettiin mukana viirien
ideoinnissa.
Tapahtumassa oli kakkukahvitarjoilu ja noin 60 osallistujaa. Pikku Auroran puolelta
tapahtumasta vastasi Ritva Pirhonen.
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Aurora- syntymäpäiväjuhla Träskändan puistossa 1.8.2018

- Syntymäpäiväjuhla Träskändan puistossa 1.8.2018 kokosi 130 henkilöä viettämään
Auroran syntymäpäivää helteisessä säässä. Juhlassa toimi oppaana Mari Anthoni,
jonka lisäksi Auroraa esitti juhlassa myös näyttelijä Marika Sampio-Utriainen.
Träskändan puistossa tapahtuneiden esittelyiden ja keskustelujen jälkeen tarjottiin
syntymäpäiväkakkukahvit Piparkakkutalolla.

Aurora- syntymäpäiväjuhla WeeGee-talolla 1.8.2019, puhujina Minna Sarantola-Weiss
Helsingin kaupunginmuseosta, Marianne Långvik-Huomo Espoon kaupunginmuseosta ja Julia
Weckman Träskändan kartanon ystävät ry:stä.

- Syntymäpäiväjuhla Tapiolan WeeGee-talolla 1.8.2019 (liite 4) järjestettiin
yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon kanssa, jossa yhteyshenkilönä toimi
Marianne Långvik-Huomo. Juhlaseminaariin osallistui 60 henkilöä eli täysi salillinen.
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5. Aurora-oppimateriaali Espoon kouluille v. 2019
- Kolmihenkinen työryhmä (Eija Koivumäki,
Nina Mäkelä ja Leena Yrjölä) valmisti kevään
2019 aikana 60-sivuisen oppimateriaalin
Aurora Karamzinin elämäntyöstä sekä
Träskändan kartanosta. Työryhmä piti
kevään 2019 aikana useita työkokouksia
sekä keräsi aineistoa julkaisuun, joka
julkistettiin 7.5.2019 Espoon perinneseuran
kevätseminaarissa.
- Julkaisusta otettiin sadan kappaleen
printtipainos ja se on sähköisenä versiona
kaikkien saatavilla Espoon perinneseuran
verkkosivustolla (espoonperinneseura.net).
Julkaisun levittäminen Espoon kouluille on
hoidettu yhteistyössä Espoon kaupungin
opetustoimen kanssa.
- Oppimateriaali on saanut innostuneen
vastaanoton ja Perinneseura toivoo, että materiaalin käyttö jatkuisi Espoon
kaupungin kouluissa useamman vuoden ajan.

6. Keskeiset yhteistyötahot
- Espoon kaupungin puolella tahoja, joiden kanssa on tehty yhteistyötä, ovat mm.
seuraavat: kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, museotoimi, kulttuuritoimi,
opetustoimi, kiinteistötoimi sekä Pikku Aurora.
Kaupunginjohtajaa on tavattu liittyen Träskändan kartanon kunnostamiseen.
Museotoimen kanssa on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia sekä keskusteltu
yhteistyöstä Träskändan kartanoon liittyen. Kulttuuritoimelta on saatu
hankeavustus 11.9.2016 juhlatapahtuman järjestämiseksi. Opetustoimen kanssa on
hoidettu Aurora-oppimateriaalin levittämistä Espoon kouluille. Kiinteistötoimen
kanssa on keskusteltu Träskändan kartanon kunnostamisasioista ja Kulttuurikeskus
Pikku Auroran kanssa järjestetty yhteinen juhlatilaisuus.
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Vierailu Diakonissalaitoksella 22.3.2017
- Muita tahoja ja yhteisöjä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä, ovat mm:
Diakonissalaitos, Aalto-yliopisto, Hakasalmen huvila, Ritarihuone, opinnäytetyön
tekijä Anu Kyröläinen sekä Träskändan kartanon ystävät.
Diakonissalaitoksen kanssa valmisteltiin yhteinen liputuspäivää koskeva aloite.
Aalto-yliopistolta on saatu käyttöön linkki Träskändan kartanon tiloista ja
ympäristöstä, joka sisältyy Aurora-oppimateriaaliin. Yhteyshenkilönä Aaltoyliopistolla on toiminut Juhani Talvela.
Hakasalmen huvilalla on käyty tutustumassa Aurora Karamzinin elämään, kun
Auroran viimeisin asuinpaikka on jo pitkään ollut osa Helsingin kaupunginmuseota.
Ritarihuoneella käytiin tutustumassa suomalaisten aatelissukujen historiaan. Anu
Kyröläistä työryhmä kuuli erillisessä kokouksessa, koska hän on v. 2012 tehnyt 45sivuisen opinnäytetyön Metropolia AMK:ssa otsikolla ”1800-luvun elämys osana
kartanon kulttuuri- ja palvelutarjontaa – Träskändan kartanon tapaus”.
Opinnäytteessä esitetään tulevaisuuden visio Träskändan peruskorjatun kartanon
käyttötavoista. Perinneseura on käyttänyt tätä visiota lähes sellaisenaan omien
aloitteidensa taustana.
- Träskändan kartanon ystävät ry -niminen yhdistys perustettiin Espoossa
marraskuussa 2016. Espoon perinneseura on liittynyt yhteisöjäsenenä kyseiseen
yhdistykseen, jonka kanssa on myös järjestetty yhteisiä tapahtumia ja harjoitettu
muuta yhteistyötä. Träskändan kartanon ystävät ry toteutti keräyksen
kuntalaisaloitteeksi Espoon kaupungille, jotta kaupunki ryhtyisi kunnostamaan
Träskändan kartanoa. Tämä yli 5000 allekirjoittaneen henkilön aloite käsiteltiin
Espoon kaupunginvaltuustossa alkusyksystä 2019 ja näyttää johtavan siihen, että
kartanon kunnostus saadaan käyntiin.
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7. Viestintä
- Jäsenistölle on lähetetty
kymmenkunta viestiä ja
tiedotetta liittyen Auroratyöryhmän toimintaan ja
juhlatapahtumiin. Näillä
viesteillä Espoon perinneseuran
jäsenistö on pidetty ajan tasalla
Aurora-aiheisten tapahtumien ja
toimintojen osalta.

- Lehtiartikkeleita aiheesta on saatu Länsiväylä-lehteen ja Helsingin Sanomiin. Näillä
artikkeleilla koskien juhlia sekä Aurora-oppimateriaalia on voitu tehdä tunnetuksi
Aurora Karamzinia sekä Träskändan kartanoa laajalle yleisölle. Lisäksi toiminnoista
on kerrottu myös perinneseuran facebook-sivuilla, jota kautta tietoa on myös
levinnyt kymmenille tuhansille kiinnostuneille.
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8. Muut aloitteet
- Toiminta Träskändan kartanon peruskorjauksen käynnistämiseksi on ollut tärkeä
osa Aurora-työryhmän toimintaa erityisesti vuosina 2018-19. Tässä tarkoituksessa
työryhmä valmisti Espoon kaupunginjohtajalle kirjelmän, jolla pyritään
vauhdittamaan kartanon kunnostamista (Liite 3).

9. Työryhmän kokoukset 2015-19
-

2015:
2016:
2017: 6
2018:
2019:

3 kokousta
7
”
”
7 ”
5 ”

Aurora-työryhmä on pitänyt kuluneiden neljän vuoden aikana noin 30 kokousta ja
tämän lisäksi Aurora-oppimateriaalia valmistanut työryhmä myös kymmenkunta
kokousta. Kokouksissa on valmisteltu juhlien, tapahtumien ja aloitteiden yksityiskohtia
ja ryhmän jäsenet ovat kaikki ottaneet hyvin aktiivisesti osaa työskentelyyn.

10. Yhteenveto ja jatkonäkymät
- Tavoitteena jatkossa on erityisesti Träskändan kartanon saaminen uudelleen
kulttuurikäyttöön. Tätä tavoitetta varten työryhmä seuraa kartanon
peruskorjauksen etenemistä ja osallistuu aloitteellisesti kartanon tulevan käytön
suunnitteluun.
- Teemaa käsitellään mm. 1.8.2020 järjestettävässä juhlassa, joka on samalla myös
Espoon perinneseuran 20-vuotisjuhla.

Kari Koivumäki
Aurora-työryhmän puheenjohtaja
Espoossa 10.11.2019
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LIITE 1

Esitys liputuspäiväksi Aurora Karamzinin elämäntyön kunniaksi

Espoon perinneseura ry sekä Helsingin Diakonissalaitos esittävät, että
aikansa vaikuttajanaisen, Aurora Karamzinin (ent. Demidov, s. Stjernvall)
syntymäpäivää, 1. elokuuta, ryhdyttäisiin juhlistamaan liputuspäivänä, jota
voitaisiin kutsua myös lähimmäisenrakkauden päiväksi.

Esityksen perustelut
Aurora Karamzinin (1808-1902) elämäntyö liittyy olennaisesti suomalaisen sosiaali- ja
diakoniatyön historiaan ja keskeisiin käynnistysvaiheisiin. Hänen aloitteestaan
perustettiin Suomeen Diakonissalaitos, joka tulevana Suomen 100-vuotisjuhlavuonna
2017 täyttää 150 vuotta.
Aurora Karamzin oli aikansa vaikuttajanainen, jonka elämäntyö ulottuu hyvin monille
elämän-alueille ja paikkakunnille koko Suomessa. Hänen aloitteestaan ja työnsä
tuloksena Suomeen perustettiin useita kouluja, sairaaloita ja vanhustenhuollon
yksiköitä sekä luotiin perusta valtakunnalliselle diakoniatyölle.
Aurora Karamzinin yhteiskunnallisten vaikutusten toteutumista Suomen olosuhteiden
kehittämisessä auttoi aikanaan erityisesti se, että hänellä oli läheiset kontaktit Venäjän
kolmeen hallitsijaperheeseen. Avioliiton myötä saatu mittava varallisuus antoi
Auroralle myös taloudellisen riippumattomuuden edistää omien näkemystensä
toteuttamista.
Aurora Karamzinin mukaan nimettyjä tai hänen elämäänsä olennaisesti liittyviä
paikkoja pääkaupunkiseudulla ovat mm. Helsingissä Aurorankatu, Auroran sairaala,
Karamzininkatu ja Diakonissalaitoksen Aurora-Sali ja Hakasalmen huvila sekä Espoossa
Auroran koulu, Karamzinin koulu, Aurora Karamzinin puisto Träskändassa, Auroran
päiväkoti, Auroran kappeli ja Taidetalo Pikku-Aurora. Hänen elämäänsä olennaisesti
liittyvä Träskändan kartano puistoineen on historiallisesti arvokas kohde Espoossa.
Aurora Karamzinin elämäntyön ulottuvuuksista on kirjoitettu lukuisia teoksia, joista
keskeisimmät on listattu esityksen liitteessä.
Suomen virallisista tai vakiintuneista liputuspäivistä yksikään ei tällä hetkellä osu
ajallisesti elo-syyskuulle, joten elokuun ensimmäinen päivä olisi hyvin perusteltavissa
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kesäaikaan, jossa toistaiseksi on juhannuksen lisäksi vain yksi kesäkuinen (4.6.) ja yksi
heinäkuinen (6.7.) liputuspäivä.
Espoon perinneseura ry sekä Helsingin Diakonissalaitos esittävät
sisäasiainministeriölle, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin tämän esityksen pohjalta
uuden liputuspäivän aikaansaamiseksi Aurora Karamzinin elämäntyön
kunnioittamiseksi. Perustelut liittyvät altruismiin, humanismiin sekä hyvän
tekemiseen, joiden kautta nostettaisiin esiin omalle ajallemme koko ajan
tärkeämmäksi tulevan lähimmäisenrakkauden merkitys.

Helsingissä 5. syyskuuta 2016

Espoon perinneseura ry

Martti Hellström

Kari Koivumäki

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Helsingin Diakonissalaitos

Olli Holmström
Toimitusjohtaja
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KESKEISIÄ TEOKSIA AURORA KARAMZINISTA

Espoon kaupunginmuseo: Aurora Karamzin – Aristokratian elämää. Otava 2006.
Hurskainen, Eeva: Aurora Karamzin – Pietarin hovista köyhien auttajaksi. Kirjapaja,
2002.
Oranen, Raija: Aurora. Teos, 2014.
Saarisalo, Aapeli: Aurora Karamzin ja hänen aikansa. WSOY, 1972.
Aurora Karamzin ja vallan näyttämöt – näyttelyluettelo. Espoon kaupunginmuseo,
2006.
Kansallisarkisto: Aurora Karamzin- kokoelmat.
Kivimäki, Pirkko ja Uotila, Esko: Aurora Karamzinin ja Träskändan kartanon tarina.
Espoon perinneseura ry, 2016.
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ESPOON PERINNESEURA ry

LIITE 3

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Träskändan kartanon tuleva kehittäminen
Tapasimme kanssanne Gumbölen kartanolla kuluvan vuoden helmikuun lopulla ja haluamme
kiittää antoisasta tapaamisesta sekä tuoda vielä lyhyesti esiin muutaman ajatuksen siitä, miten
Träskändan kartanon tuleva kehittäminen voisi käynnistyä. Kartanolla on pidetty myös tämän
vuoden aikana useita suurehkoja Aurora Karamzinin henkiseen perintöön liittyneitä
tapahtumia sekä muita kulttuuritilaisuuksia. Kiinnostus kartanon peruskorjauksen
käynnistämiseen on mittavaa ja kartanosta tulisi kaiken todennäköisyyden mukaan yksi
Espoon johtavista matkailunähtävyyksistä, kun esittämämme vision mukainen toimintakokonaisuus saataisiin peruskorjauksen jälkeen käyntiin. Vision mukaan kartanoon tulisi mm.
kartanomuseo, kahvila, museokauppa, perusnäyttelyitä sekä tapahtumia (konsertit, opastukset
ja teemapäivät).
Kartanon päärakennuksen oltua jo kymmenkunta vuotta tyhjillään uhkaa syntyä tilanne, että
tuleva kunnostus tai restaurointi muuttuu koko ajan kalliimmaksi, joten näkisimme että
toimenpiteitä olisi hyvä käynnistää jo tulevan vuoden aikana. Loogista olisi, että kartano
saataisiin kunnostettuna uudiskäyttöön vuonna 2020, jolloin nykyinen rakennus täyttää 100
vuotta.
Eräs hyvin varteenotettava vaihtoehto olisi, että kartanon pelastamiseksi perustettaisiin säätiö,
jonka keskeisenä toimijana Espoon kaupunki olisi (”Träskända-säätiö”). Säätiö hoitaisi
peruskorjauksen aikaista toimintaa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja pohjustaisi vielä
korjaustöiden aikana sitä organisaatiokokonaisuutta, jolla uusi toiminta käynnistyisi muutaman
vuoden päästä kunnostuksen tultua suoritetuksi. Espoon kaupungin osalta edustettuina
olisivat luontevasti ainakin teknisen ja kiinteistötoimen lisäksi museotoimi sekä kulttuuritoimi.
Yhteistyökumppaneiksi säätiön perustamisvaiheessa voitaisiin hakea soveltuvia organisaatioita
kulttuurimatkailun sekä –historian ja ravitsemuspalveluiden sekä museoalan organisaatioiden
piiristä. Hyvä olisi myös selvittää mm. Diakonissalaitoksen ja joidenkin majoitusalan
organisaatioiden kiinnostusta mukaantuloon.
Toivomme, että joitakin tämänsuuntaisia valmisteluita saatettaisiin käyntiin jo tulevan vuoden
2019 kuluessa. Espoon perinneseura on valmis kaikin tavoin edistämään Träskändan kartanon
kunnostuksen käyntiinsaantia. Olemme hyvin kiitollisia, jos Espoon kaupunki voisi toimia
omalta osaltaan käynnistävänä ”moottorina” tämänkaltaisessa kehitystyössä, koska epäselvä
tilanne on nyt vallinnut jo hyvin pitkään.

Espoossa, 28.8.2018
Kari Koivumäki
Varapuheenjohtaja
kari.koivumaki@outlook.com
p. 040 7722148

Marjatta Kuitunen
sihteeri
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