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Jäsenkirjeen asioita ovat:

• Tänä vuonna juhlitaan! – Vantaa-Seura 60 vuotta

• Jukka Hakosta kotiseutuneuvos

• Syyskokouksen kuulumiset

• Johtokunta esittäytyy, osa 1

• Helsingan keskiaikapäivää vietetään 14.8.

• Sääntömääräinen kevätkokous Teamsissa

Vuosi 2021 on Vantaa-Seuralle tär-
keä merkkipaalu ja 60-vuotisjuhla-
vuosi. Helsingin pitäjän kotiseu-
tu- ja museoyhdistys syntyi vuonna 
1961 maalaiskunnan historian mur-
roskohdassa. Ajatus ja tarve kotiseu-
tumuseon perustamisesta toimi läh-
tölaukauksena kotiseutuyhdistyksen 
perustamiselle. 

Nimestään huolimatta yhdistyksestä 
ei kuitenkaan koskaan tullut museo-
yhdistystä. Kotiseutuyhdistys suun-
tasi voimavaransa alusta alkaen mui-
hin kotiseututyön muotoihin, kuten 
pitäjän menneisyyden tallentami-
seen ja julkaisutoimintaan, luonnon- 
ja kulttuuriympäristöjen suojeluun 
sekä niiden harrastuneisuuden ke-
hittämiseen. Yhdistys järjesti retkiä 
sekä kotiseututapahtumia. 

Yhdistys on historiansa aikana vaih-
tanut nimeään kaksi kertaa, viimek-
si vuonna 2006, jolloin nimeksi tuli 
Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry.

Tänä vuonna juhlitaan!  
– Vantaa-Seura 60 vuotta

 Hyvää alkanutta uutta vuotta,  
      Vantaa-Seuran 60-vuotisjuhlavuotta!

Jos yhdistyksen varhaisvaiheet 
kiinnostavat, lue lisää Vantaa-Seu-
ran nettisivuilta http://vantaaseura.
fi/tana-vuonna-vantaa-seura-tayt-
taa-60-vuotta/ tai esimerkiksi kirjas-
ta Rakkaudesta pitäjään.

Juhlavuoden alku menee korona-
pandemian varjossa. Toimintamme 
selkärankana ovat olleet erilaiset 
kohtaamiset, jotka eivät ole aina-
kaan vielä alkuvuodesta 2021 sallit-
tuja. Juhlavuoden alun ohjelmana 
tulemme tarjoamaan mielenkiintoi-
sen blogisarjan Rakkaudesta Van-
taaseen sekä nostamme Facebookiin 
kuvia yhdistyksen 60-vuotisen tai-
paleen varrelta. 

Blogisarjan aloitti yhdistyksen kun-
niajäsen, kotiseutuneuvos Jukka 
Hako. Koukussa kotiseutuun -blo-
giin pääset täältä: http://koukussako-
tiseutuun.blogspot.com/2021/01/rak-
kaudesta-vantaaseen-kotiseutuni-on.
html

Meillä on monia suunnitelmia täl-
le vuodelle. Aiomme tuottaa eMu-
seo-mobiilireittejä kaikkien iloksi. 
Kesäksi on suunnitteilla ulkoilma-
opastuksia ja Helsingan keskiaika-
päivätapahtuma. Lokakuussa toi-
vomme voivamme juhlistaa 60-vuo-
tista yhdistystä historiaseminaarin 
merkeissä. Tiedotamme lisää kevään 
aikana.

Yhdistyksen ensimmäinen retki tehtiin 
vuonna 1964 Lounais-Hämeeseen. 
Kuvassa retkeläiset Urjalan kotiseutumu-
seon edustalla. Kuva: Lauri Leppäsen yksi-
tyisarkisto.
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Jukka Hakosta 
kotiseutuneuvos
Tasavallan presidentti on myöntänyt kotiseutuneu-
voksen arvonimen Jukka Hakolle. Arvonimen lisäksi 
Hako on vastikään nimetty Suomen Kotiseutuliiton 
hallituksen jäseneksi.

Jukka Hako on pitkän linjan kotiseututoimija, joka toi-
mi peräti 33 vuoden ajan Vantaa-Seuran puheenjohta-
jana, vuoteen 2012 saakka. Hako on kirjoittanut, toi-
mittanut ja osittain myös kustantanut häkellyttävän 
määrän kotiseutu- ja historia-aiheista kirjallisuutta. 
Hako on yhteiskunnallisesti aktiivinen vantaalainen ja 
nykyään Vantaa50-historiahankkeen toimituskunnan 
asiantuntijajäsen.

– Vaikka arvonimi on henkilökohtainen, on tämä tun-
nustus ja kunnioitus koko vantaalaiselle kotiseutu-
työlle, vakuuttaa Hako.

Lue lisää Jukan kuulumisia sekä tarina hänen päätymi-
sestään mukaan kotiseutuyhdistykseen nettisivuiltam-
me http://vantaaseura.fi/jukka-hakosta-kotiseutuneuvos- 
ja-suomen-kotiseutuliiton-hallituksen-jasen/

Yhdistyksen historian ensim-
mäinen etäsyyskokous järjes-
tettiin joulun alla kotiseututalo 
Påkaksessa. Paikalla Påkakses-
sa oli puheenjohtajan ja sihtee-
rin lisäksi muutama henkilö ja 
etänä linjoilla ilahduttavasti 
lähes parikymmentä jäsentä. 
Ennen kokousta yhdistyksen 
puheenjohtaja esitteli uuden 
vuosikirjan Helsingin pitäjä – 
Vantaa 2021.

Syyskokouksessa hyväksyttiin 
toiminta- ja taloussuunnitel-
mat vuodelle 2021. Kokouksen 
asioihin kuuluivat myös hen-
kilövalinnat. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Andreas 
Koivisto. Johtokunnan kokoon-
pano ei tällä kertaa kokenut 

muutoksia. Kaudelle 2021–
2022 valittiin Paula Lehmus-
kallio, Hanna Keskinen, Melker 
Olenius ja Riitta Salasto. Muut 
johtokunnan jäsenet ovat Matti 
Hilli, Annukka Lyra, Tuulia Pa-
karinen ja Marianne Träskman 
(varapuheenjohtaja). 

Syyskokouksessa päätettiin nos-
taa yhdistyksen henkilöjäsen-
maksu 22 euroon. Kannatus-
maksu (yrityksille ja yhteisöille) 
päätettiin säilyttää 50 eurossa. 
Jäsenmaksulaskut lähetetään 
sähköpostitse maaliskuun alus-
sa. Jäsenmaksu on tärkeä tuki 
toiminnallemme. Muistathan 
maksaa jäsenmaksusi ajoissa ja 
omalla henkilökohtaisella vii-
tenumerollasi!

Vantaa-Seura haluaa esittää lämpimät 
onnittelut kunniajäsenelleen Jukalle 
ansaitusta arvonimestä sekä tärkeästä 
luottamustehtävästä! Kunhan koro-
natilanne hellittää, tulemme yh-
dessä juhlistamaan Jukkaa.

Syyskokouksen kuulumiset

Jukka Hakon asiantuntemusta tarvitaan  
usein opastuksilla. Jukka opastaa Keimolassa 
vuonna 2018. Kuva: Riina Koivisto.

Etäkokouksessa 
oli käytössä tur-
vavälit ja kasvo-
maskit. Kuvassa 
puheenjohtaja 
Andreas Koivisto. 
Kuva: Riina Koi-
visto.
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Jäsenistömme toiveesta esittelemme Van-
taa-Seuran johtokuntaa. Tällä kertaa ääneen 
pääsevät puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja sekä aakkosjärjestyksessä kolme ensimmäis-
tä johtokunnan jäsentä. Seuraavassa kirjeessä 
esittelemme loput johtokunnan jäsenet.

Andreas Koivisto, puheenjohtaja
Olen jo viidennen polven vantaalainen. Sukuni on vii-
meisen sadan vuoden asunut Hakkilassa, vanhan kivi-
sillan ympäristössä, jossa sijaitsee myös yksi Suomen 
laajimmin tunnetuista kivikautisista asuinpaikois-
ta. Kiinnostus oman kotipaikkani menneisyyteen sai 
minut opiskelemaan arkeologiaa ja nykyisin toimin 
Vantaan kaupunginmuseon arkeologina. Kiinnostus 
kotiseutuun minulla on tullut äidinmaidon mukana. 
Jo isoäitini ja hänen vanhempansa ovat olleet aktii-
visia paikallisjärjestöjen toimijoita. Vantaa-Seurasta 
innostuin alun perin luettuani yhdistyksen vuosikir-
joja. Olin kirjojen tiimoilta yhteydessä aiempaan pää-
toimittajaan ja yhdistyksen puheenjohtajaan Jukka 
Hakoon. Hän sai pikkuhiljaa houkuteltua minut yhä 
tiiviimmin mukaan yhdistyksen toimintaan. Lopul-
ta päädyin seuraamaan Jukkaa sekä puheenjohtajana 
että kirjan päätoimittajana. 

Marianne Träskman, varapuheenjohtaja
Sukuni juuret ylettyvät 1700–1800 luvulle Vantaan 
Sotunkiin. Asun Kuninkaalassa ja olen eläkkeellä Tie-
dekeskus Heurekan taloushallinnosta. Heureka on 
mielestäni Vantaan todellinen ylpeydenaihe. Minulle 
rakkaita ovat myös monet kotikaupunkini alueet: Ku-
ninkaala, Sotunki, Kirkonkylä ja Tikkurila. Hyvää Van-
taalla on nuorekas ja elinvoimainen kaupunki sekä 
maailmanluokan bisnesympäristö. Täällä on hyvä 
asua ja yrittää.

Vantaa-Seuran toiminta rikastuttaa tärkeällä taval-
la koko pääkaupunkiseudun kulttuuria ja sen toimin-
nassa on mukana suuri joukko kotikaupunkinsa his-
toriaa, rakennuskulttuuria, maisemaa ja luontoarvoja 
arvostavia henkilöitä. On suuri kunnia saada olla yksi 
heistä. Olen ollut yhdistyksen hallituksen toiminnassa 
mukana vuodesta 2008, vuodesta 2020 lähtien vara-
puheenjohtajana. Olen toiminut myös kotiseututalo 
Påkaksen edustajana vuodesta 2009. 

Matti Hilli
Olen seitsemänkymppinen eläkkeellä oleva juris-
ti Ylästöstä. Vantaalla olen asunut lähes puoli vuo-
sisataa, nykyisin kaksin puolisoni kanssa kahden 

Johtokunta esittäytyy | osa 1
tyttäremme perustettua jo vuosia sitten omat perheen-
sä. Tutustuin kotiseututyöhön lapsuudessani Riihimä-
ellä, jossa isäni toimi aktiivisesti Riihimäki-seurassa, 
ja minäkin pääsin mukaan tutustumismatkoille ja val-
takunnallisille kotiseutupäiville. Harkitsin vakavasti 
historian opiskelua, mutta sitten juridiikka vei voiton. 
Suunnitelma jatkaa opintoja vesioikeuden ja oikeush-
istorian parissa kariutui työelämän pyörteissä.

Eläkeiän lähestyessä innostuin uudestaan sekä su-
kututkimuksesta että paikallishistoriasta. Vantaa-Seu-
ran hallituksen lisäksi toimin kaupunginhallituksen 
alaisen historiatoimikunnan puheenjohtajana. Van-
taalta on löytynyt upeita muinaislöytöjä ja materiaalia 
on historialliseltakin ajalta. Haluan edistää sitä, että 
kaupunginmuseo saisi kunnollisen ja kaupungin his-
torian arvoisen perusnäyttelyn. 

Paula Lehmuskallio
Olen kauniin Vantaan Kuusikon asukas ja ylpeä kau-
punkimme historiasta ja nykypäivästä. Vantaa kun-
nioittaa vanhaa, mutta myös kehittyy ja kasvaa ihmis-
ten kaupunkina. Tällä hetkellä iloitsen Tikkurilan kir-
kon valmistumisesta ja vanhan Pyhän Laurin kirkon 
saneerauksesta sekä kirkkomaan ympärillä järjeste-
tyistä Helsingan keskiaikapäivistä.

Liityin Vantaa-Seuraan Jukka Hakon innostamana 
ja minut valittiin yhdistyksen hallitukseen vuonna 
2007. Toimimme silloin molemmat Vantaan kaupun-
ginhallituksessa. Olen myös pitkäaikainen kaupungin- 
ja seurakunnan valtuutettu, HYKS-sairaalan ja tekni-
sen lautakunnan puheenjohtaja sekä kirkkovaltuus-
ton varapuheenjohtaja. 

Hanna Keskinen
Olen syntynyt Helsingin maalaiskunnassa ja asunut 
Vantaalla koko ikäni, ensin Itä-Vantaalla Tikkurilan 
ympäristössä ja nyt jo lähes 20 vuotta Länsi-Vantaalla 
Vapaalassa. Tunnen Vantaan maiseman historian sekä 
asuinalueiden ja viheralueiden taustat erityisen hyvin 
työskenneltyäni noin 20 vuotta Vantaan kaupungilla 
maisema-arkkitehtina ja puistosuunnittelupäällikkö-
nä. Nykyään toimin yksikönpäällikkönä monialaises-
sa konsulttiyrityksessä erilaisten maisemasuunnitte-
luhankkeiden parissa.

Lähdettyäni pois kaupungilta liityin Vantaa-Seuran 
jäseneksi, koska koin, että yhdistys tekee ansiokasta 
kotiseututyötä minulle merkittävien asioiden edistä-
miseksi. Vantaalaisuus on minulle erittäin tärkeää, 
ja arvostan kaupungissa muun muassa monipuolisia 
lähivirkistysalueita ja ulkoilureittejä sekä hienoja kult-
tuuriympäristöjä.



Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja 
p. 050 443 4040 
riina.koivisto@vantaaseura.fi

 www.facebook.com/vantaaseura
www.vantaaseura.fi

Riina ja KaroliinaTERVEISIN,ILOISTA TALVEN JATKOA!

Helsingan keskiaikapäivää 
vietetään 14.8.
Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen 
ja olemme päättäneet viettää Hel-
singan keskiaikapäivää lauantaina 
14.8., satoi tai paistoi ja jylläsi koro-
navirus edelleen tai ei.

Toiveissamme on järjestää perintei-
nen livetapahtuma mutta muihin-
kin vaihtoehtoihin varaudutaan. 
Ehkä sekoitamme vanhaa ja uutta, 
ja tarjoamme keskiaikaista tunnel-
maa niin verkossa kuin paikan pääl-
lä, Kirkonkylän idyllisessä historiaa 
huokuvassa miljöössä.

Haemme ohjelmallisille markkinoil-
le myyjiksi keskiaikaistyylisten tuot-
teiden ja/tai satokausituotteiden 

Sääntö-
määräinen 
kevätkokous 
Teamsissa

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous järjestetään maanantai-
na 29.3.2021 kotiseututalo Övre 
Nybackassa ja Microsoft Teamsis-
sa. Kokouksessa käsitellään mm. 
tilinpäätös sekä toimintakertomus 
vuodelta 2020.

Voit laittaa päivän jo kalenteriin, 
vaikka tarkempaan kellonaikaan 
ja illan ohjelmaan palaamme seu-
raavassa jäsenkirjeessä. Syyskoko-
uksen tavoin kokous järjestetään 
etäyhteydellä, mutta voimme ottaa 

Övre Nybackaan mukaan rajoitus-
ten kokoushetkellä salliman hen-
kilömäärän. 

Kokoukseen osallistujien on kaik-
kien ilmoittauduttava ennakkoon 
Riinalle. Lähetämme kokouslinkit 
kaikille ilmoittautuneille kokous-
ta edeltävällä viikolla. 

Lopuksi muistutamme korona-
kirjeistä. Voit yhä lähettää omia 
koronakokemuksiasi osoitteeseen  
korona.vantaa@gmail.com.

KEVÄT-
KOKOUS 

29.3.

 Helsingan keskiaikapäivä  
www.helsinga.fi

 helsingan_keskiaikapaiva

myyjiä. Vapaamuotoiset myyjäha-
kemukset tulee lähettää 15.4. men-
nessä osoitteeseen info@vantaa-
seura.fi  Lue tarkemmat ohjeet ja 
myyjien kriteerit Vantaa-Seuran tai 
Helsingan keskiaikapäivän netti-
sivuilta www.helsinga.fi

Tapahtuma tarvitsee onnistuak-
seen myös suuren joukon vapaa-
ehtoisia. Tapaamme vapaaehtois-
ten kanssa kevään aikana Team-
sissa. Jos olet kiinnostunut vapaa-
ehtoistyöstä pääkaupunkiseudun 
parhaan keskiaikatapahtuman ja 
Vantaan suurimman yksipäiväisen 
tapahtuman ytimessä, niin ole yh-
teydessä Riinaan.

Kirjoita  
meille  

korona- 
kirje!

Kuva: Riina Koivisto
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