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Kulttuurihistoriaa ja hevosperinteitä
KIRKKONUMMI

Kirkkonummen Oitbackan
kartanon hevosvaunukokoelma avataan elokuussa
yleisölle ja samalla se vie kävijänsä yli sadan vuoden takaiseen aikaan.
Vuonna 1859 venäläinen
sokeritehtailija Nikolaj Kiseleff osti Oitbackan kartanon kesäasunnokseen ja
aloitti mittavan työn sen
kehittämisestä uuteen loistoon.
Nyt yleisöllä on ainutlaatuinen tilaisuus käydä aikamatkalla yli sata vuotta
vanhaan elämään ja tutustua kartanon hevosvaunukokoelmaan vaunumuseossa. Jatkossa suuren navetan
ylisillä sijaitseva vaunumuseo on avoinna ainoastaan
tilauksesta ryhmille.
Lauantaina 29.8. Oitbackassa sijaitseva kartanon vaunumuseo avataan
yleisölle klo 12.00. Samalla
kartanon nykyinen emäntä, Isabella Salenius, esittelee vaunumuseota lyhyesti.
Ruotsinkielinen esittely alkaa klo 14.00.
Sunnuntaina 30.8. Kirkkonummi-päivänä Suomen
vaunuhistoriallinen seura
järjestää tilalla perinneajot
alkaen klo 12.00. Vaunumuseoon on avoimet ovet.

Historiallisesti
arvokas
vaunukokoelma
Vaunumuseon kokoelma on
poikkeuksellinen, sillä kaik-

KUOMULLISET Milord-vaunut. Milord tunnetaan kiinteästä
ajurin istuimesta.

OITBACKAN kartanon nelivaljakko ja tukholmalaisen Nylundin tekemät jahtivaunut. Kuva: Oitbacka Gård kuva-arkisto

ki vaunut, kiesit, kärryt ja
reet ovat olleet kartanon
omassa käytössä. Kokoelmasta saa hyvän käsityksen
vaunujen, kiesien ja kärryjen käyttötarkoituksesta
niiden ollessa sen ajan sekä kulkuneuvoja että työvälineitä.
Isabella Salenius kiittelee esi-isiään siitä, että he
ovat aikanaan ymmärtäneet
vanhojen vaunujen arvon ja
säilyttäneet niitä niille parhaiten kuuluvassa paikassa
myös sen jälkeen, kun traktorit ja autot yleistyivät kartanon elämässä.
– Kartanon vaunuliiterissä on ollut sekä oikeanlai-

nen tuuletus että luonnollinen ilmanvaihto mitkä ovat
antaneet parhaat mahdolliset olot vaunujen säilymiseen, Salenius kertoo ja viittaa vaunumuseon lähistöllä
sijaitsevaan punaiseen rakennukseen.
Viimeinen Kiseleff, Feodor Kiseleff, oli taidemesenaatti sekä todellinen hevosten ystävä. Hän muun
muassa perusti Oitbackaan
ajokoulun joka toimi vuosina 1899-1909 sekä harrasti
hevosjalostusta.
Nyt ympyrä sulkeutuu
ja Isabella Salenius toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa
ja tuo Oitbackan kartanoon

osan Kiseleffin aikaisesta
elämästä takaisin.

Hevoset palaavat
kartanolle
Isabella Salenius kertoo, että
perinneajo on Suomessa ensimmäinen laatuaan.
– Tapahtumaan osallistutaan siis valjakolla, vaikka se
ei ole varsinainen valjakkoajokilpailu. Tapahtuma on
vanhoja perinteitä kunnioittava näytösajo, jonka reitti kiertää kartanon kauniissa
puistomiljöössä. Asiantunteva tuomari valitsee voittajan. Hevosajopelin, ajurin
sekä mahdollisten matkus-

DOGGIE Cart ja todella harvinainen Amercian Trap.

tajien vaatetusten tulee olla ajan hengen mukaiset ja
yli 50 vuoden takaa. Ajohevosen on oltava turvallinen
ja yleisöön tottunut. Kokonaisuus ratkaisee ja myös
yleisöllä on mahdollisuus
valita oma suosikkinsa. Tapahtuman juontaa Håkan
Wahlman.

Lisätietoja nettisivuilta:
Oitbackan kartano: www.
oitbackagard.com
Perinneajotapahtuma:
www.vaunuhistoria.fi
Teksti ja kuvat:
SUSANNA
MALMSTRÖM

Kotiseuturetket Rönnskärin
majakkasaarelle ja Mäkiluotoon
KIRKKONUMMI

Kirkkonummen kunnan
kulttuuritoimi järjestää jälleen tänä vuonna kotiseuturetket Rönnskärille ja
Mäkiluotoon. Lähdöt ovat
sunnuntaina 30.8. klo 9.00
ja 10.30. Retket kestävät
noin 5,5 tuntia ja linja-autot lähtevät Kirkkonummen
keskustasta.

Ilmoittautuminen
puhelimitse
11.–12.8.2015
Ilmoittautumisia kotiseuturetkelle otetaan vastaan
ainoastaan
puhelimitse
tiistaina ja keskiviikkona,
11.–12.8. klo 9–15 numerossa 040-1269333. Tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettyjä ilmoittautumisia ei
vastaanoteta! Puhelin saat-

taa ruuhkautua, joten paikkoja kannattaa tiedustella
varausajan loppuun saakka..
Saaret ovat sotilasaluetta,
joten retkelle voivat osallistua vain Suomen kansalaiset.
Kulkulupaa varten tarvitaan
osallistujien syntymäaika.
Retken hinta:on 30 euroa /
osallistuja ja kerralla voi ilmoittaa enintään 5 henkilöä
tai yhden perheen.
Rönnskärillä esitellään
majakkasaaren luontoa ja
historiaa sekä lintuaseman
toimintaa.
Mäkiluodon linnakesaarella Rannikkoprikaatin
edustaja kertoo Mäkiluodon
linnakkeen historiasta ja nykyisestä toiminnasta.
Retkelle kannattaa varata
mukaan eväät, säähän sopivat varusteet ja hyvät jalkineet. Liikkuminen kalliois-

ten saarten poluilla ei sovi
huonojalkaisille eikä pikkulapsille.

Hembygdsutfärder
till Rönnskärs fyrö
och Makilo
Kulturväsendet i Kyrkslätts
kommun också i år hembygdsutfärder till Rönnskär och
Makilo på söndagen 30.8.
Avgångarna är kl. 9.00 och
10.30 och utfärderna varar
ca 5,5 timmar. Bussarna avgår från Kyrkslätts centrum.
Guidning sker delvis även
på svenska.

Anmälan per telefon
11–12.8. 2015
Anmälningar till hembygdsutfärden tas endast emot
per telefon 11–12.8 kl. 9–15
på numret . 040-1269333.

Anmälningar med textmeddelanden eller e-mail tas inte
emot! Telefonlinjen stockas,
så det lönar sig att höra sig
för om platser ända till slutet
av reserveringstiden.
Öarna är militärområden, därför kan enbart finska
medborgare delta på utfärden. För passertillstånd behövs deltagarnas födelsetid.
Pris för resan är 30 euro /
deltagare. Per anmälningstillfälle kan högst 5 personer
eller en familj anmälas.
På Rönnskär presenteras fyröns natur och historia samt fågelstationens
verksamhet. På skäret Makilo berättar en representant för Kustbrikaden om
Makilo forts spännande historia och nutida verksamhet
på ön. Guidningen sker delvis på svenska, delvis endast
på finska.

RÖNNSKÄRIN majakkarakennus sai uuden valkean värin pintaansa täyttäessään 200 vuotta. Kuva: Maaret Eloranta.
RÖNNSKÄRS fyr målades vit när byggnaden blev 200 år gammal. Foto: Maaret Eloranta.

Det lönar sig att ta med
vägkost, lämpliga friluftskläder och bekväma skor. Då
utfärden omfattar prome-

nader på öns klippiga stigar,
lämpar den sig inte för personer med dåliga ben eller
för småbarn.

