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VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY

Jäsenkirjeen asioita ovat:

• Vantaa-Seuran kuulumisia

• Kirjoita koronakirje

• Syyskokous etäyhteydellä

• Uunituore vuosikirjamme Helsingin pitäjä – Vantaa 2021

• Tue yhdistystä! – hanki yhdistyksen tuotteita

Tervehdys,  

     Vantaa-Seuran jäsen!

Vantaa-Seuran 
kuulumisia
Pääkaupunkiseudun koronatilanne on vakava. Tässä 
tilanteessa meidän kaikkien on kamppailtava viruksen 
leviämistä ehkäisten. Valitettavasti Vantaa-Seura ei voi 
järjestää toimintaa ja yhdistyksen syyskokous on vietä-
vä läpi erityisjärjestelyin. Tässä jäsenkirjeessä esitäm-
mekin syyskokouskutsun.

Peruuntuneet tilaisuudet, opastukset ja Övre Nybackan 
varaukset ovat aiheuttaneet suuren loven yhdistyksen 
kassaan. Tällä hetkellä paras keino tukea Vantaa-Seu-
raa ja sen toiminnan jatkumista on tilata meiltä kirjo-
ja ja muita yhdistyksen tuotteita. Erityisesti tänä vuon-
na ilahdumme kaikista meiltä tehdyistä tilauksista, niin 
kirjoista kuin teetuotteista!

Kerromme kirjeessä myös näinä päi-
vinä painosta tulevasta uudesta ja 
hienosta vuosikirjastamme, jonka 
teemana on kivikausi Vantaalla.

 

Kirjoita 
koronakirje 
Keväällä pyysimme jäseniämme 
sekä kaikkia muitakin halukkaita 
kirjoittamaan meille koronakir-
jeen. Tarvitsemme lisää kirjeitä, 
jotta saamme kootuksi vantaalai-
sista koronamuistoista kertovan 
kirjoituksen.  Kerro meille koro-
na-ajan tuntemuksistasi, kuinka 
arkesi on muuttunut ja miltä yh-
teiskunnan sulkeutuminen tuntui 
keväällä? Mitkä ovat tuntemukse-
si nyt?

Kerro vapaasti ja lähetä kirjoituk-
sesi 31.1.2021 mennessä osoit-
teeseen korona.vantaa@gmail.
com. Vastaanotamme myös säh-
köisinä kuvatiedostoina valoku-
via korona-ajasta. Voit lähettää 
kirjeen myös osoitteeseen Van-
taa-Seura/Koivisto, Maarinkun-
naantie 11 A 5, 01370 Vantaa.

Toivotamme kaikille 
jäsenillemme 

terveyttä sekä 
onnellista alkavaa 

adventtiaikaa. 
Lämpimästi 

tervetuloa mukaan 
syyskokoukseen!

mailto:korona.vantaa%40gmail?subject=


Näinä päivinä painosta tulevassa uudessa vuosikirjas-
samme on teemana kivikausi Vantaalla. Vantaan ki-
vikautta on kaivettu laajasti sekä tutkittu harvinaisen 
runsaasti. Kirjan artikkelit tuovat merkittävän lisän 
Vantaan – ja myös koko Suomen kivikauden tutki-
mukseen.

Teos on jälleen artikkelikokoelma ja sen muis-
sa kirjoituksissa kerrotaan vantaalaisista ilmiöistä 
sekä historian havinasta. Kirjasta voit lukea muun 
muassa Suuresta Pohjan sodasta, muistoja toisesta 

Kokoukseen 
ilmoittautujille 
lähetetään Microsoft 
Teams -kokouslinkki, 
jolla voi liittyä mukaan.

maailmansodasta, Vantaan kaupunginosien nimistä, 
elokuvista Voutilassa, Mårtensbyn myllystä ja Malmin 
hautausmaan perustamisesta.

Järjestyksessään 53. Vantaa-Seuran vuosikirja on 
jälleen vaikuttava ja painava teos Vantaan historias-
ta. Kirjan päätoimittaja on yhdistyksen puheenjohtaja 
Andreas Koivisto ja taitto sekä graafinen ilme on Ma-
rianne Kivimäen.

Kirjan jäsenhinta on 20 € (muille 25 €). Kirjan 
sekä muita tuotteita voi tilata suoraan Riinalta. 
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Vantaa-Seuran vuosikirja nro 53.

Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja 

kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja 

perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 

vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä 

kirja on järjestyksessään 53. ja vuosikirjana 41.

2021
Helsingin pitäjä – Vantaa 

Helsinge – Vanda
KIVIKAUSI

STENÅLDERN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83

ISBN 978-952-67848-8-5ISBN 978-952-67848-8-5
TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT

Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus 

tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, 

harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. 

Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 

musta tai tummalla pohjalla valkoinen.

Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään 

täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 

tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset Kaksivärinen, teksti musta  
tai valkoinen
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Vantaa-Seuran vuosikirja nro 53.
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä kirja on järjestyksessään 53. ja vuosikirjana 41.

2021
Helsingin pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda

KIVIKAUSI
STENÅLDERN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-8-5

ISBN 978-952-67848-8-5

TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT
Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 
musta tai tummalla pohjalla valkoinen.
Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 
tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset
Kaksivärinen, teksti musta  tai valkoinen
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Vantaa-Seuran sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikko-
na 16.12. klo 18.00. Kokous järjes-
tetään etäyhteydellä. Kokoukseen 
ilmoittautujille lähetetään Micro-
soft Teams -kokouslinkki, jolla voi 
liittyä mukaan.

Kokouksessa käsitellään ensi 
vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä valitaan yhdistyk-
selle puheenjohtaja sekä johtokun-
nan jäseniä. Kokouksen aluksi yh-
distyksen nykyinen puheenjohtaja 
esittelee uuden vuosikirjan Helsin-
gin pitäjä – Vantaa 2021.

Puheenjohtaja ja sihteeri liit-
tyvät kokoukseen kotiseututa-
lo Påkaksesta. Mikäli kokouksen 

ajankohtana kokoontumiset ovat 
sallittuja, voimme ottaa Påkakseen 
mukaan rajoitusten salliman mää-
rän osallistujia.

Pyydämme kaikkia kokoukseen 
osallistuvia ilmoittautumaan en-
nakkoon. Ilmoittautumiset ja link-
kipyynnöt Riinalle 14.12. mennes-
sä. On tärkeää saada sääntömää-
räinen kokous järjestettyä myös 
erityisolosuhteissa. Toivomme, että 
osallistut! 

Ennen kokousta klo 17–18 
myymme Påkaksessa uusia ja van-
hoja vuosikirjoja. Tulethan paikal-
le vain täysin terveenä ja kasvo-
suojusta käyttäen. Nouto onnistuu 
myös kontaktittomasti.

Uunituore 
vuosikirjamme 
Helsingin pitäjä – 
Vantaa 2021

16.12.
KLO 18

JÄSEN- 
HINTA 

20 E

Syyskokous 
etäyhteydellä



2020

Helsingin pitäjä  

– Vantaa 
Helsinge – Vanda

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83

ISBN 978-952-67848-7-8

*9789526784878*

*978952678487
8*

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 52.

Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja 

kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja 

perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 

vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä 

kirja on järjestyksessään 52. ja vuosikirjana 40.

H
elsingin pitäjä – Vantaa  |  H

elsinge – Vanda  2020
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2020

Helsingin pitäjä 

                       – Vantaa 
Helsinge – Vanda

VANTAA-SEURAN VUOSIKIRJA

KIELTOLAKI JA 1920-LUKU

FÖRBUDSTIDEN OCH 1920-TALET

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 KaroliinaYSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

Tue yhdistystä!  
– hanki Vantaa-Seuran tuotteita
Paras tapa tukea taloudellisessa ahdingossa olevaa 
yhdistystä on ostaa sen tuotteita. Mitäpä jos tänä jou-
luna veisit naapurille tai ystävälle Vantaa-Seuran kir-
jan tai paketin teetä? Olemme hyvin kiitollisia kaikista 
tilauksista! Ostamalla tuotteitamme tuet yhdistyksen 
toimintaa ja varmistat sen aktiivisen jatkon myös tule-
vaisuudessa.

Tarjoamme pakettina vuoden 2020 ja 2021 vuo-
sikirjat erikoishintaan 25 €! Hinta on jäsenhinta ja 
muille kirjat maksavat yhteensä 30 €. Tarjous on voi-
massa vuoden loppuun saakka.

Uuden vuosikirjan lisäksi kirjavalikoimissamme on 
vanhoja vuosikirjoja sekä muutama muu erikoiskir-
ja, kuten keskiajasta Vantaan Länsisalmessa kertova 
Gubbacka-kirja sekä lastenkirja Aikamadot – Han-
saseikkailu.

Myymme myös uutta lasten tietokirjaa Kirkonky-
län joulu – Jul i Kyrkoby. Kirja kertoo vantaalaisista 
jouluperinteistä sekä joulun vietosta Vantaalla. Kirjan 
ovat kirjoittaneet yhdistyksen työntekijät Karoliina 
Junno-Huikari sekä Riina Koivisto. Kirjan on kustan-
tanut Vantaan historiatoimikunta, mutta Vantaa-Seu-
ra sekä Aktiastiftelsen i Vanda ovat avustaneet kirjan 
teossa. Kirjaa myy myös Vantaan kaupunginmuseon 
Pieni Museopuoti Tikkurilan asemalla. Hinta 24 €.

Kirjojen lisäksi meiltä voi ostaa Vantaa-sarjan teetä. Hel-
singa-teessä maistuvat keskiajan mausteet: puolukka, 
inkivääri ja katajanmarja. Pohjalla on musta tee. Van-
taa-tee on puolestaan vihreän ja valkoisen teen sekoitus, 
jota täydentää urbaanien metsien herkkumarja puoluk-
ka. Teen on valmistanut vantaalainen teetalo Forsman 
Oy. Myymme teetä jäsenhintaan 6 € / 100 gramman 
paketti. Hinta muualla ja muille kuin jäsenille 7 €. 

VANTAA-SEURA —VANDASÄLLSKAPET RY

H
elsingin Pitäjä – Vantaa  H

elsinge – Vanda 2021

VANTAA-SEURA —VANDASÄLLSKAPET RY

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 53.
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä kirja on järjestyksessään 53. ja vuosikirjana 41.

2021
Helsingin pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda

KIVIKAUSI
STENÅLDERN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-8-5

ISBN 978-952-67848-8-5

TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT
Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 
musta tai tummalla pohjalla valkoinen.
Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 
tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset
Kaksivärinen, teksti musta  tai valkoinen
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6 €/100 G  
PKT

UUTUUS 
KIRJA
24 €

KIRJA- 
PAKETTI 

30 €

Jäsenhinta

Jäsenhinta

Kaikkia tuotteita voi tilata yhdistyksen nettisivujen ti-
lauslomakkeella: http://vantaaseura.fi/tilauslomake/ 
tai lähettämällä sähköpostia Riinalle.

Mikäli toivot, että lähetämme tilauksesi, lisätään päälle 
postikulut, alkaen 5,90 €. Tuotteet voi sovitusti noutaa 
myös kotitoimistoltamme Maarinkunnaalta. 

Kirjoja ja teetä voi noutaa myös seuraavasti:
–  Kestikievari Övre Nybackasta ma 7.12. klo 18–19
–  Ennen yhdistyksen syyskokousta kotiseututalo  
 Påkaksesta ke 16.12. klo 17–18
–  Kestikievari Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa  
 Nybackankuja 4. Kotiseututalo Påkas löytyy  
 osoitteesta Vanha Kuninkaalantie 2.

mailto:karoliina.junno-huikari%40vantaaseura.fi?subject=
mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=
http://www.facebook.com/vantaaseura
http://vantaaseura.fi
http://vantaaseura.fi/tilauslomake/ 
mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=


Vantaa-Seuran vuosikirjat

2020
Helsingin pitäjä  

– Vantaa 
Helsinge – Vanda

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-7-8

*9789526784878*

*9789526784878*

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 52.

Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja 
kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja 

perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä 

kirja on järjestyksessään 52. ja vuosikirjana 40.

H
elsingin pitäjä – Vantaa

 | H
elsinge – Vanda  2020
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2020
Helsingin pitäjä 

                       – Vantaa 
Helsinge – Vanda

VANTAA-SEURAN VUOSIKIRJA

KIELTOLAKI JA 1920-LUKU
FÖRBUDSTIDEN OCH 1920-TALET

2020  |  20 € 
Helsingin pitäjä – Vantaa  
Helsinge – Vanda

VANTAA-SEURAN VUOSIKIRJA
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2019
Helsingin pitäjä – Vantaa 

Helsinge – Vanda
KUNINKAANTIEN VARRELLA

VID KUNGSVÄGEN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-6-1

*9789526784861*

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 51.

Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja 
kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja 

perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä 

kirja on järjestyksessään 51. ja vuosikirjana 39.

2019
Helsingin pitäjä – Vantaa 

Helsinge – Vanda
KUNINKAANTIEN VARRELLA

VID KUNGSVÄGEN

2019  |  15 €
Helsingin pitäjä – Vantaa  
Helsinge – Vanda

Helsingin pitäjä 1963 5 e
Helsingin pitäjä 1964 5 e
Helsingin pitäjä 1965 lm
Helsingin pitäjä 1966 lm
Helsingin pitäjä 1967 lm
Helsingin pitäjä 1969 5 e
Helsingin pitäjä 1970 lm
Helsingin pitäjä 1972 lm
Helsingin pitäjä 1974–75 lm
Helsingin pitäjä 1976 lm
Helsingin pitäjä 1978 lm
Helsingin pitäjä 1979 2 e

Helsingin pitäjä 1980 lm
Helsingin pitäjä 1981 lm
Helsingin pitäjä 1982 2 e
Helsingin pitäjä 1983 lm
Helsingin pitäjä 1984–85 2 e
Helsingin pitäjä 1986 2 e
Helsingin pitäjä 1987 2 e
Helsingin pitäjä 1988 2 e
Helsingin pitäjä 1989 2 e
Helsingin pitäjä 1990 2 e
Helsingin pitäjä 1991 2 e
Helsingin pitäjä 1992 2 e

Helsingin pitäjä 1993 lm
Helsingin pitäjä 1994 2 e
Helsingin pitäjä 1995 2 e
Helsingin pitäjä 1996 2 e
Helsingin pitäjä 1997 2 e
Helsingin pitäjä 1998 2 e
Helsingin pitäjä 1999 2 e
Helsingin pitäjä 2000 2 e
Helsingin pitäjä 2001 lm
Helsingin pitäjä 2002 2 e
Helsingin pitäjä 2003 2 e
Helsingin pitäjä 2004 lm

Helsingin pitäjä 2005 5 e
Helsingin pitäjä 2006 5 e
Helsingin pitäjä 2007 5 e
Helsingin pitäjä 2008 5 e
Helsingin pitäjä 2009 lm
Helsingin pitäjä 2010 lm
Helsingin pitäjä 2012 5 e
Helsingin pitäjä 2013 5 e
Helsingin pitäjä 2014 lm
Helsingin pitäjä 2015 10 e
Helsingin pitäjä 2016 10 e
Helsingin pitäjä 2017 lm
Helsingin pitäjä 2018 10 e

Kaikki saatavilla olevat vuosikirjat edulliseen yhteishintaan 160 euroa!
Tilaukset www.vantaaseura.fi/tilaus tai soita puh. 050 443 4040.

UUTUUS Muut julkaisut

Rakkaudesta pitäjään 10 e
Gubbacka – keskiajan arkea 10 e
Aikamadot – Hansaseikkailu 15 e

24 €
Kirkonkylän joulu  
– Jul i Kyrkoby

Vantaa-sarjan teet  
– Helsinga-tee  |  jäsenhinta 6 € / norm. 7 €
– Vantaa-tee  |  jäsenhinta 6 € / norm. 7 €

Tuotteet

UUTUUS

Kaikkia tuotteita voi tilata yhdistyksen nettisivujen 
tilauslomakkeella: http://vantaaseura.fi/tilauslomake/ tai 
lähettämällä sähköpostia riina.koivisto@vantaaseura.fi

Mikäli toivot, että lähetämme tilauksesi, lisätään päälle 
postikulut, alkaen 5,90 €. Tuotteet voi sovitusti noutaa myös 
kotitoimistoltamme Maarinkunnaalta. 

HANKI VANTAA-SEURAN TUOTTEITA
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Vantaa-Seuran vuosikirja nro 53.

Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja 

kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja 

perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 

vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä 

kirja on järjestyksessään 53. ja vuosikirjana 41.

2021
Helsingin pitäjä – Vantaa 

Helsinge – Vanda
KIVIKAUSI

STENÅLDERN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83

ISBN 978-952-67848-8-5ISBN 978-952-67848-8-5
TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT

Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus 

tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, 

harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. 

Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 

musta tai tummalla pohjalla valkoinen.

Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään 

täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 

tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset Kaksivärinen, teksti musta  
tai valkoinen
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Vantaa-Seuran vuosikirja nro 53.
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä kirja on järjestyksessään 53. ja vuosikirjana 41.

2021
Helsingin pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda

KIVIKAUSI
STENÅLDERN

WWW.VANTAASEURA.FI

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-8-5

ISBN 978-952-67848-8-5

TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT
Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 
musta tai tummalla pohjalla valkoinen.
Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 
tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset
Kaksivärinen, teksti musta  tai valkoinen

7

2021  |  jäsenhinta 20 € / norm. 25 €
Helsingin pitäjä – Vantaa  
Helsinge – Vanda

UUTUUS

http://vantaaseura.fi/tilauslomake/ 
mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=

