
 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden 
  
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 2 1 
 
Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en 
fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning 
av utgivna böcker erhålla ”boägg” till kommande hembygdsböcker. 
 
Gruppen har under året samlats endast 5  ggr, p.g.a Covid-19 pandemin. 
Hembygdsforskningen är en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns 
kommun. Ledare har varit Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit 17 
personer.  
 
KURS ”I DET GRÖNA” 
Eftersom vi inte hade kunnat träffas på våren p.g.a pandemin hade vi en träff utanför 
Sagalundgården 3.6. Vi drack kaffe i det vackra vädret och diskuterade höstens 
program. 
 
BOKEN ”ETT SKEPP KOMMER LASTAT” 
Bokens författare Gustav Wickström berättade om boken och deltagarna diskuterade 
king boken. 
 
SLÄKTFORSKARKURS 
Vi ordnade en kurs i släktforskning inom vår grupp. Kai var kursledare och vi 
träffades i Westers. 10 personer deltog. 
 
TVÅ SYSKON BESÖKTE GESTERBY 
Två syskon från Österbotten tog kontakt och berättade att deras mormors far Anton 
Andelin hade varit lärare på meijeriskolan i Gesterby under åren 1882-1889. De 
önskade komma på besök till byn. Ulla guidade dem enligt bästa förmåga och 
berättade om byns historia. Vi besökte också Wijk, Westankärr och Vreta. 
 
SÄKKIJÄRVI-KERHO RY:S BESÖK  
Det har redan någon tid varit önskemål av Säkkijärvi-kerho att komma och bekanta 
sig med Säkkijärvi-material som finns i kommunens arkiv. En vacker höstdag i 
november var det dags för besöket. Klubbens representanter fick bekanta sig med 
arkivmaterial som kanslisekretararen Susanna Kunnari och Suvi Virman hade sökt 
fram. De långväga representanterna var nöjda med besöket och kommer att 
återkomma för att göra närmare forskning i materialet. På plats var ordf. Hannu 
Pyykkönen, Taisto Puustelli, Pertti Puustelli, Pekka Ristola, Pertti Metso och Anders 
Ginlund från Västanfjärd och Ulla Andersson. 
  



 
 
GRAVSTENSPUTSNINGSTALKO 
Gravstensputsningstalko ordnades i september. 5 personer deltog och ca 50  grav- 
stenar blev putsade. 
 
PROJEKTET SOLDAT-, DRAGON- OCH BÅTSMANSTORP 
Vi har diskuterat deltagandet i ovannämnda projekt men vi har inte skickat in några 
uppgifter ännu. 
 
ANNAT PROGRAM 
Vi har diskuterat om planer på järnväg till Kimitoön i början på 1900-talet. 
Kungörelser som lästes upp i kyrkan.Vi såg på foton från första Sagalund lever för 
50 år sedan.Vi har sett på foton från ”Åboländska bildarkivet”. 
 
KONTAKTER VIA E-POST 
3 st kontakter via e-post har kommit under året. 
 
 
 
 
Kimito, 21.5.2022 
 
 
Ulla Andersson 


