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NUUKSION SIIKAJÄRVEN ASUKASYHDISTYS
KULTTUURIYMPÄRISTÖHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS  28.11.2021

SIIKAJÄRVEN SEUTU VUOSIEN VARRELLA

Tilaisuuden sisältö:
• Avaus Pj. Mari Lehtinen
• Hankkeen esittely Leena Luckas
• Avoin keskustelu
• Kahvittelu

Esityksen kuvat Espoon kaupunginmuseo, ellei toisin
mainittu

HANKKEEN TAUSTA

Siikajärven seutu (ml. Pitkäjärvi, Hista, Sahajärvi, Kolmperä) on 
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöalueeksi.
Löytyy historiallista kartano-, kylä-, viljely-, erämaamaisemaa. Tuleviksi
tarkastelukohteiksi mainittu Kolmirannan ja Kotimäen rakennuskanta.

Alueen historiasta on kirjoitettu yksityishenkilöiden toimesta erilaisia
teoksia.

Nuuksion voimakas profiloituminen kansallispuistoon. Tarve nostaa
esille paikallinen historia, rakennukset, ihmiset, tapahtumat, elämä.
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HANKKEEN TAVOITTEET
• Alueen historiallisten tietojen ja asukkaiden muistojen kerääminen (suullinen

perimätieto), tallentaminen ja julkaiseminen yhteiseen käyttöön
• Alueen oman identiteetin kirkastaminen
• Alueen historian ja perinteiden arvostaminen
• Yhteisöllinen tekeminen, talkoo-henki
• Perinnön jättäminen tuleville sukupolville

Mitä haluamme tietää menneisyydestämme, mitä haluamme siitä
säilyttää, mitä haluamme elävöittää ja mitä haluamme välittää

tuleville sukupolville ja uusille asukkaille? 
YHTEINEN AINEETON PÄÄOMA

HANKKEEN AINEISTO 

• Kerätään osallistujilta
• Hyödynnetään olemassaolevia

tietolähteitä
• Tehdään yhteistyötä mm. Espoon

kaupunginmuseon, alueemme
muiden asukasyhdistyksien ja 
Espoon perinneseuran kanssa
 Ei kirjoiteta historiikkia historiikin

perään
Tarinanomainen, ihmisten kertoma
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AINEISTONKERÄYSTALKOOT

Osallistuminen
1. Lähettää tietoja, kertomuksia, kuvia sähköpostitse (info@siikajarvi.fi)
2. Pyytää haastattelua
3. Alue- tai aihekohtaiset työryhmät (esim. Sahajärvi-työryhmä) 

hyödynnetään meillä paikallisilla jo olevaa tietoa
4. Hankkeen päivystystilaisuudet
5. Espoon kaupunginmuseon “valokuvien tunnistamisilta”

KERTOMASI PITUUDELLA EI OLE VÄLIÄ, EIKÄ TARINOITA LAITETA 
PAREMMUUSJÄRJESTYKSEEN 

AINEISTON KÄYTTÖ

• Jokaisen aineistoa luovuttavan
kanssa tehdään kirjallinen
sopimus (mitä luovutettu, saako
julkaista nimellä vai anonyymisti, 
lupa muokata ja lupa tarkastaa
teksti/kuva ennen julkaisua)

• Espoon kaupunginmuseon
aineistopyyntö: halutessanne
voitte antaa aineistonne myös
kaupunginmuseon käyttöön
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“MÖKIN OSTO VUONNA 1951 
JA KESIEN VIETTO SIIKAJÄRVELLÄ”

KUVAT KIRJOITTAJAN HENKILÖKOHTAISESTA ALBUMISTA

“MÖKIN OSTO VUONNA 1951 
JA KESIEN VIETTO SIIKAJÄRVELLÄ”

KUVAT KIRJOITTAJAN HENKILÖKOHTAISESTA ALBUMISTA
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“MÖKIN OSTO VUONNA 1951 
JA KESIEN VIETTO SIIKAJÄRVELLÄ”

KUVAT KIRJOITTAJAN HENKILÖKOHTAISESTA ALBUMISTA

Esimerkkejä tietojen ja muistelmien aiheista

• Koulut ja koulussa käynti
• Kesät ja vuodenajat
• Kaupat ja kioskit, posti
• Järvet, kalastaminen, uiminen
• Eläimet
• Autot ja muut kulkuvälineet
• Maanviljelys, metsänhoito, 

metsästys

• Lapsuus, nuoruus, elämänkaari
• Kylän ihmiset, naapurit
• Tapahtumat esim. tulipalo
• Tiet ja talot, rakentaminen
• Luonto
• Juhlat, joulu, vappu, juhannus
• Ruoka
• Kehitys ja alueen muuttuminen
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ALUE, JONKA HANKE KATTAA

• Yhdistyksen toiminta-alue
• Hankkeen sisältö ja alue, jonka

se kattaa riippuu paljolti siitä
mitä ihmiset itse haluavat
sisällytettävän.

ALUSTAVA AIKATAULU

• Aineiston keruu ml. haastattelut
ja taustatyö (12/2021-5/2022)

• Aineiston muokkaus ja 
työstäminen (6/2022-)

• Hankkeen tuloksien
julkaiseminen (loppuvuosi 2022)
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MILLAISEN JULKAISUN ME 
TEEMME?

KUVA PIXNIO

eMuseo- koe paikallismuseo mobiilisti

“eMuseo on Suomen Kotiseutuliiton mobiilipalvelu. eMuseon 
avulla paikallismuseon, kävelyreitin tai matkailukohteen opas on 
aina käytettävissä – oli kohde auki tai kiinni, tai jos kävijä ei itse 
pääse paikan päälle. eMuseoon sopivat museokohteiden lisäksi 
mainiosti myös kävelyreitit, luontopolut tai historialliset kohteet.”
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KIRJALLINEN JULKAISU

• Kylätarinoita kuvineen ja karttoineen
• Tietoiskuja
• Retkeilyopas
• Perinnekatsaus
• Mitä muuta? Mitä ihmiset toivovat?

KUVA PIXNIO

KIITOS JA TERVETULOA TALKOISIIN!


