
MUISTELUKIRJA SEUTULASTA  
JA SEN IHMISISTÄ

Kristina Eskola on syntyperäinen vantaa-
lainen, joka on asunut koko ikänsä Seu-
tulassa ja koonnut muistojaan kotikyläs-
tään kirjaan Lapsuuteni Seutula.

Kirjassaan Eskola kertoo Seutu-
lasta ja sen lähiympäristöstä sellaisena 
kun hän sen muistaa lapsuudestaan ja 
varhaisnuoruudestaan. Ja hyvin Eskola 
muistaa, sillä kirjassaan hän kuljettaa 
lukijaa kotitaloltaan eri ilmansuuntiin 
tuntien jokaisen talon kaikki asukkaat. 
Vantaanjokea Eskola kuvaa lämmöllä, 
sillä joki on aina ollut hänelle tärkeä osa 
lapsuuden maisemaa, iloineen ja surui-
neen. 

Ennen vanhaan omalta kylältä ei 
hevin muutettu kauemmas. Niinpä avio-
siippakin löytyi usein lähitalosta tai naa-
purikylästä. Sen vuoksi monet vanhat 
seutulalaiset ovatkin läheistä sukua toi-
silleen.

Lapsuuteni Seutula on kaunis kun-
nianosoitus omalle kotikylälle, joka on 
sopeutunut hyvin myös ajan muutok-
siin. Kirjan kuvitus on valtaosin Eskolan 
omasta perhearkistosta.

TILAA LAPSUUTENI SEUTULA -KIRJA JO ETUKÄTEEN!
Lapsuuteni Seutula ilmestyy lauantaina 16.8.2008, jolloin Königstedtin koulun pihalla vietetään taas 

Seutulan elojuhlia. Lähetä tilauksesi vapaamuotoisesti tilaajatietoineen sähköpostilla osoitteeseen 
hako.kellastupa@kolumbus.fi. Kerro kuinka monta kappaletta tilaat ja haluatko maksaa kirjat kätei-

sellä juhlapaikalla vai haluatko mieluummin maksaa laskulla, jonka lähetämme sähköpostiisi.  
Voit tehdä ennakkotilauksen myös soittamalla 050 330 3061/Senja Hako.

Kirjan voi toki tilata myös ilmestymisen jälkeen, jos painosta on vielä jäljellä.
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KRISTINA ESKOLA (s. 1942) on syntyperäinen vantaalainen, 

joka on asunut koko ikänsä Seutulassa. Kirjassaan Eskola ker-

too Seutulasta ja sen lähiympäristöstä sellaisena kuin hän sen 

muistaa lapsuudestaan ja varhaisnuoruudestaan. Ja hyvin Eskola 

muistaa, sillä kirjassaan hän kuljettaa lukijaa kotitaloltaan eri il-

mansuuntiin tuntien jokaisen talon kaikki asukkaat. Vantaanjo-

kea Eskola kuvaa lämmöllä, sillä joki on aina ollut hänelle tärkeä 

osa lapsuuden maisemaa, iloineen ja suruineen.

Ennen vanhaan omalta kylältä ei hevin muutettu kauemmas. 

Niinpä aviosiippakin löytyi usein lähitalosta tai naapurikylästä. 

Kirjasta selviää, että monet vanhat seutulalaiset ovat sen vuoksi 

läheistä sukua toisilleen.

LAPSUUTENI SEUTULA on kaunis kunnianosoitus omalle 

kotikylälle, joka on sopeutunut hyvin myös ajan muutoksiin.

Kirjan on kustantanut Kellastupa 
Oy, joka on erikoistunut Vantaata 
käsittelevien teosten julkaisemiseen. 
Kirja on 63-sivuinen ja sen hinta on 
15 euroa.

www.kellastupa.fi


