
Luopioisten historia 1868-2006 
– historiakirja Luopioisten kunnan itsenäisyyden ajalta

Luopioisten historia 1868-2006 on hanke Luopioisten historian kirjoittamiseksi kunnan itsenäisyyden 
ajalta. Tavoitteena on julkaista kirja vuonna 2019. Kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti kirjoittaa ja Sydän-
Hämeen Sukututkijat yhdessä Kukkia-Seuran kanssa kustantavat. Hankkeen hallinnoijana toimii Sydän-
Hämeen Sukututkijat ry. Monivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2014-2019.

Kunnan historia tallennetaan kirjaksi, jotta tulevat sukupolvet pääsevät näkemään missä maailmassa 
heidän esivanhempansa ovat eläneet. Luopioisten historiasta aikaisemmin kirjoitetut kaksi osaa kattavat 
ajan vuoteen 1868, jolloin Luopioisista tuli itsenäinen kunta. Itsenäisyyden aikaa kesti lähes puolitoista 
vuosisataa, kunnes Luopioinen ja Pälkäne yhdistyivät uudeksi Pälkäneen kunnaksi vuoden 2007 alkaessa.

Luopioislaisten toimeentulo on aikanaan perustunut vahvasti maahan ja metsään. Myös kirjoitushanke on 
tukevasti kiinni Luopioisten maaperässä. Johtoajatuksena on kertoa maa- ja metsätalouteen perustuvan 
kunnan kehitystarina omine erityispiirteineen. Samaa maanläheistä linjaa noudattaa kirjoittajan valinta: 
Seppo Unnaslahti isännöi neljännesvuosisadan ajan sukutilaansa Kuhmoisissa. 

Jokaisella on mahdollisuus osallistua hankkeeseen esimerkiksi tuomalla vanhoja valokuvia ja muita 
dokumentteja skannattavaksi. Kirjoitustyötä voi tukea myös rahalahjoituksilla. Hankkeen kustannusarvio 
on 90 000 euroa, josta 31.12.2015 oli koossa 17 000 euroa. 

Tärkeänä osana historiankirjoitusta on käynnistetty rahankeräys, jonka tavoitteena on vuoteen 2019 
mennessä saada kokoon 10 000 euroa. Rahankeräysluvan tiedot ovat luettavissa sivun alaosassa. 
Keräysehtojen mukaisesti tämä vetoomus koskee vain alla mainituissa Pirkanmaan kunnissa oleskelevia.

Tue Luopioisten historian kirjoittamista. Tee tukilahjoitus.

Saajan tilinumero: FI38 4503 0010 2657 38
Saaja: Sydän-Hämeen Sukututkijat ry, historiatili
Viesti: Tukimaksu Luopioisten historian kirjoittamiseen

KERÄYSEHDOT
Sisä-Suomen poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema on 28.01.2016 myöntänyt Sydän-Hämeen Sukututkijat ry:lle 
rahankeräysluvan numero 5680/2/2016. Keräyksen toimeenpanoaika on 01.02.2016 – 31.01.2017 ja toimeenpanoalue 
Pirkanmaa (Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, 
Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi). 
Keräyksen käytännön toimeenpanija on Sydän-Hämeen Sukututkijat ry. Kerättävät varat käytetään lyhentämättömänä 
Luopioisten historia 1868 - 2006 -kirjan kustantamiseen (kirjoituspalkkioon ja painatukseen).

Historiakirja: aineistopankki.wordpress.com Sydän-Hämeen Sukutukijat ry: www.shsuku.fi

http://www.shsuku.f/
http://aineistopankki.wordpress.com/

