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Jäsenkirjeen asioita ovat:

•  kevätkokous ja luento Vantaan  
 kivikaudesta ma 29.3.

•  Vinkkejä korona-aikaan

•  Kirjoittaisitko meille koronakirjeen?

•  Johtokunta esittäytyy, osa 2

•  Vantaa-Seuran jäsenmaksulasku

•  Helsingan keskiaikapäivän  
 vapaaehtoisten etätapaaminen 7.4.

Aurinkoinen alkavan 
kevään tervehdys!
Haastava koronatilanne jatkuu, ja vaikka on Vantaa-Seu-
ran 60-vuotisjuhlavuosi, emme voi muuta kuin vastuul-
lisesti sopeutua tilanteeseen. Järjestämme kohtaamisia, 
tilaisuuksia ja juhlallisuuksia sitten, kun se on turvallista. 

Toivomme hartaasti, että voimme kesällä toteuttaa aina-
kin opastuksia ja Helsingan keskiaikapäivän. Syksyksi 
suunnittelemme monia tapahtumia Vantaa-Seuran synty-
mäpäivien yhteyteen. Luotetaan yhdessä tulevaisuuteen ja 
annetaan kevätauringon voittaa korona!

Tämä kirje lähtee sähköpostitse suurimmalle osalle jäse-
niämme. Kerro meille, mikäli sinulla on käytössäsi sähkö-
postiosoite, vaikka olisit saanut kirjeen postitse. Lähetäm-
me sähköisiä jäsenkirjeitä lähes kerran kuussa, joten kan-
nattaa kuulua sähköpostilistallemme!

KEVÄT-
KOKOUS 

29.3.

VANTAA-SEURA – VANDASÄLLSKAPET RY

JÄSENKIRJE 2/2021
10.3.2021

Yhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous järjestetään maanantaina 
29.3.2021 kello 19.00 Övre Nybac-
kassa tai etäyhteydellä Microsoft 
Teamsissa. Kokouksessa käsitellään 
mm. tilinpäätös sekä toimintaker-
tomus vuodelta 2020. Kokouksessa 
päätetään myös Vantaa-Seuran stra-
tegiatyöstä. 

Vallitsevien koronarajoitusten myötä 
voimme ottaa Övre Nybackaan mak-
simissaan 6 henkilöä. Suosittelemme 
lämpimästi osallistumaan kokouk-
seen etäyhteydellä Teamsin kautta. 
Kaikkien kokoukseen osallistujien 
tulee ilmoittautua Riinalle 25.3. 
mennessä. Lähetämme osallistujille 
kokouslinkin etukäteen.

Ennen kokousta, klo 18.00, on mah-
dollista kuulla Andreas Koiviston 
etäluento Vantaan kivikaudesta. 
Luennolle voi osallistua samalla lin-
killä kuin kevätkokoukseen. Ilmoit-
tauduthan siis etukäteen Riinalle!

Luentoon voit virittäytyä tutustu-
malla yhdistyksen uuteen vuosi-
kirjaan Helsingin pitäjä – Vantaa 
2021, onhan kirjan teemana kivi-
kausi. Jos sinulta puuttuu kirja, niin 
tilaa meiltä jäsenhintaan 20 € + 
postikulut 5,90 €. Tilaat kätevimmin 
olemalla yhteydessä Riinaan.

Lämpimästi tervetuloa mukaan ko-
koukseen ja luennolle!

Kevätkokous ja luento  
Vantaan kivikaudesta ma 29.3.

Vantaa-Seuran kevätkokous järjestetään Övre Nybackassa,  
mutta toivomme sinun osallistuvan etäyhteydellä. Kuvat: Riina Koivisto.



Koronatilanteen pahentuminen ja rokotusten odotta-
minen on vienyt meidän kaikkien jaksamisen äärira-
joille. Mitä ihmettä tehdä, kun kaikki kiva on kielletty?
Kokosimme alle muutamia vinkkejä, joista suurin 
osa vaatii tietokonetta ja nettiyhteyttä. Osa on tuttuja 
jo edellisistä kirjeistä, mutta muistia on välillä hyvä 
virkistää. Vantaa-Seuran sometilit Facebookissa ja 
Instagramissa kannattaa ottaa seurantaan viimeis-
tään nyt. Facebookissa on meneillään Vantaa-Seuran 
60-vuotisjuhlasarja, jossa nostamme esiin hetkiä yh-
distyksen 60-vuotiselta taipaleelta.

• Kirjoita meille koronakirje!  
Siitä lisää seuraavassa kohdassa.

• Seuraa yhdistyksen blogia http://koukussakoti-
seutuun.blogspot.com/. Juhlavuoden blogisarjan 
Rakkaudesta Vantaaseen aloitti kotiseutuneuvos 
Jukka Hako. Blogiin on juuri lisätty uusi kirjoitus 
kirjailija, toimittaja J.P. Pulkkiselta.

• Pelaa Kuninkaantie-mobiilipeliä tietokoneel-
la tai kännykällä joko kotona tai ulkona paikan 
päällä! Kaikkiin peleihin pääset tutustumaan ja 
löydät ohjeet pelaamiseen Vantaan Kyllin sivuil-
ta: http://bit.ly/mobiilipelit

• Esittele vanha vuosikirja! Jatkamme esittelyjen 
keräämistä, ja jutut julkaistaan yhdistyksen uu-
distuvilla nettisivuilla. Saat meiltä kirjan ja oh-
jeet olemalla yhteydessä Riinaan.

• Vantaan kaupunginmuseo ja Vantaan taidemu-
seo Artsi tarjoavat etätapahtumia ja etäopastuk-
sia. Vantaan kaupunginmuseon virtuaalitapah-
tumat löytyvät täältä: https://www.sivistysvantaa.
fi/vantaankaupunginmuseo/index.html ja Vantaan 

Pyysimme jo viime keväänä vantaalaisilta koronakir-
jeitä. Toiveena oli saada kymmeniä kirjeitä, joiden pe-
rusteella vuosikirjaan kirjoitettaisiin artikkeli vantaa-
laisten koronakokemuksista. Tavoite ei ole täyttynyt ja 
kaipaamme yhä kirjeitä.

Kerro meille, miltä koronan pitkittyminen tuntuu. 
Miltä tuntuu, kun ei voi tehdä mitä haluaisi ja et ole 
voinut tavata läheisiä normaalisti. Mikä elämässäsi on 
muuttunut, ja miten koet muutoksen? Minkälainen 
on arkesi nyt, kun vertaat sitä kevään ensimmäiseen 

taidemuseon striimatut opastukset täältä: https://
www.artsimuseo.com/striimattuopastus

• Vantaa-kanavalta voit löytää myös monia mie-
lenkiintoisia Vantaa-aiheisia videoita: https://
vantaakanava.fi/. Esimerkiksi 8.3. lähtien kanaval-
la on nähtävissä lyhytelokuva Vantaan historian 
voimanaisista kaupunginjohtajan kansainvälisen 
naistenpäivän tervehdyksen yhteydessä.

• Helsingan keskiaikapäivän 2020 videotallenteet 
ovat yhä katsottavissa osoitteessa www.helsinga.fi

• Haluaisitko tavata etänä, virtuaalikaffeilla? Jos 
kiinnostuit, ole yhteydessä Riinaan. Jos halukkai-
ta on riittävästi, niin järjestetään yhteinen etäko-
koontuminen!

Vinkkejä korona-aikaan

Kirjoittaisitko meille koronakirjeen?
koronasulkuun tai aikaan ennen koronaa? Uskotko 
maailman muuttuvan koronan jälkeen?

Meille voit kirjoittaa kirjeen mistä tahansa koronaan 
liittyvästä, uudesta kokemuksestasi, sen tuomista 
muutoksista tai huolistasi ja peloistasi. Voit liittää 
mukaan myös valokuvien sähköisiä tiedostoja. Lähetä 
kirje sähköisesti osoitteeseen korona.vantaa@gmail.com 
tai postitse Vantaa-Seura/Koivisto, Maarinkunnaantie 
11 A 5, 01370 Vantaa.

Vantaan kaupunginmuseon näyttelyyn Kaupunki ilman  
identiteettiä? pääsee tutustumaan virtuaaliopastuksella.
Kuva: Vantaan kaupunginmuseo.
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Annukka Lyra
Olen paljasjalkainen kaivokselalainen ja hyvin yl-
peä tästä Vantaan vanhimmasta lähiöstä. Ikkunas-
tani näkyy vanha vesitorni ja saalistavia haukkoja. 
60-luvun suunnittelu on huomioinut hienosti luon-
nonläheisyyden ja ihmisenkokoisen mittakaavan. 
Kiinnostuneena seuraan myös kaupunginosan ke-
hittymistä. Koulutukseltani olen kansatieteilijä ja 
työskentelen viestintäasiantuntijana rakennetun 
ympäristön kysymysten parissa. Työmatkani taitan 
pyörällä Keskuspuiston halki.

Harrastin vuosia Tikkurilan Teatterissa. Jurnutta-
van poikittaisbussin kyydissä Vantaan laajuus tuli 
tutuksi. Sittemmin kehärata on muuttanut tätäkin 
maantiedettä.

Melker Olenius
Jag flyttade till Vanda 1991 sedan jag gift mig med 
en lokal flicka som har djupa rötter i bygden. Sedan 
dess har vi bott i Dickursbyområdet. Eftersom jag 
alltid varit intresserad av historia och kultur så har 
jag också studerat hembygdens historia och är aktiv 
i många olika lokala föreningar.  

Att läsa historia är roligt. Att studera hembyg-
dens historia är speciellt givande eftersom man all-
tid har kopplingen till platsen och ibland också till 
släktingar till de som var med när det begav sig. Det 
är också väldigt givande att läsa artiklarna i Vanda-
sällskapets årsbok, det handlar ju om lokala hän-
delser som inte alltid finns dokumenterade i vanli-
ga historieböcker.

Johtokunta esittäytyy | osa 2

Tuulia Pakarinen
Vantaalainen minusta tuli keväällä 1971, puolen 
vuoden ikäisenä, kun perheeni muutti Simonkylään. 
Tikkurilan seutu on ollut kotikontuani 50 vuotta. 
Olen humanisti, opettaja ja taiteentekijä/edistäjä. 
Kotiseutuni historia ja muutosten seuraaminen ovat 
tärkeä osana elämääni, ja luokanopettajan työssäni 
olen voinut hyödyntää kotikulmien tuntemustani. 
Siihen kuuluu myös monipuolinen kulttuuritoimin-
ta, etenkin teatteri ja musiikki sekä opettajana, teki-
jänä että äitinä. Historiallisten kerrostumien ja kult-
tuuriaktiviteettien lisäksi arvostan Vantaalla vehre-
ää luontoa ja ulkoilureittejä, jonne pääsee voimau-
tumaan jo kävely- tai pyöräilymatkan päässä.

Luottamustehtävissä olen toiminut mm. Tikkuri-
lan Teatterin johtokunnassa ja Vantaan Näyttämön 
taiteellisessa toimikunnassa, Montessoripäiväkoti 
Montsan hallituksessa sekä puheenjohtajana Kuu-
sikon koulun montessoriluokkien vanhempaintoi-
mikunnassa ja Simonkallion koulun Musiikkituki 
ry:ssa. 

Riitta Salasto
Muutin Vantaan Kuninkaanmäkeen, lähelle Kuu-
sijärveä vuonna 1996. Vantaa-Seuran hallituksen 
jäseneksi tulin valituksi vuonna 2017, jolloin myös 
jäin eläkkeelle ELY-keskuksesta. Ihmisten asuminen, 
alueiden kehittäminen ja historia ovat aina kiinnos-
taneet minua. Vantaalla olen ympäristölautakun-
nan ja Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan 
jäsen. Kotiseututyötä teen myös Håkansbölen kum-
mit ry:n hallituksessa ja Asukasliitto ry:ssä. Kuulun 
Asuminen & Yhteiskunta -lehden toimitukseen, Ym-
päristökasvatusjärjestö FEE Suomen hallitukseen 
ja kirjoitan Ympäristökasvatuslehteen. Arvostan 
kovasti Vantaa-Seuran vuosikirjatyötä, jonka kerto-
mukset ja tarinat ovat elävää historiaa.  Yhdistyksen 
toiminta vahvistaa myös lasten ja nuorten kotiseu-
tutunteen kehittymistä.

Edellisessä jäsenkirjeessä esittelimme yhdis-
tyksen johtokunnan puheenjohtaja Andreas 
Koiviston, varapuheenjohtaja Marianne Träs-
kmanin sekä muusta johtokunnasta aakkos-
järjestyksessä Matti Hillin, Hanna Keskisen ja 
Paula Lehmuskallion. Nyt pääsevät ääneen 
loput Vantaa-Seuran johtokunnan jäsenet.



Olemme lähettäneet sähköpostiisi kaksikin yhdistyk-
sen jäsenmaksulaskua. Teknisen häiriön takia lasku-
tusjärjestelmään ei ollut kaikkiin osiin päivittynyt jä-
senmaksun oikea summa, ja ensimmäisessä laskussa 
oli vanha jäsenmaksusumma. Syyskokouksen pää-
töksen mukaisesti jäsenmaksu nostettiin 22 euroon.

Uusintalasku lähti automaattisesti kaikille jäsenille. 
Jos ehdit maksaa jäsenmaksusi ensimmäisellä laskul-
la, sinun ei tarvitse tehdä mitään ja asia on kunnossa. 
Jos et vielä maksanut, käytä myöhäisempää laskua, 
jonka summa on 22 euroa. Pahoittelemme suuresti 
tästä aiheutunutta vaivaa.

Jäsenenä olet mukana Vantaa-Seuran aktiivisessa toi-
minnassa, jonka tarkoitus on tuoda esiin sekä tallentaa 
Vantaan historiaa, nykypäivää ja perinteitä. Toimin-
nallamme pyrimme saamaan ihmiset viihtymään pa-
remmin kotikulmillaan.

Jäsenmaksut ovat ensiarvoisen tärkeä tuki tekemäl-
lemme työlle. Jäsenetuina ovat ilmaiset Kirkonkylän 
kulttuurikävelyt, alennukset yhdistyksen maksullisista 
retkistä, alennus Övre Nybackan ja Påkaksen vuokras-
ta sekä yhdistyksen tuotteista, teestä ja vuosikirjasta.

Muistathan käyttää maksaessasi henkilökohtaista vii-
tenumeroasi. Jos sinulla on kysyttävä jäsenmaksusta, 
käänny Karoliinan puoleen. Kiitos kannatuksesta!

Vantaa-Seuran 
jäsenmaksu

Helsingan keskiaikapäivä on Vantaan suurtapah-
tuma ja yksi Suomen suurimmista keskiaikatapah-
tumista. Tapahtuman suunnittelu on vauhdissa, 
vaikka emme voi tietää minkälaiset säädökset ovat 
voimassa tapahtumapäivänä la 14.8. 

Tapahtuman toteutuksessa on vahva rooli vapaa-
ehtoistyöntekijöillä. Tarvitsemme vapaaehtoisia 
erilaisiin tehtäviin, ja tarjolla on tehtäviä tapahtu-
man elävöittämisestä lettujen paistoon ja lehtisten 
jakamisesta siivoukseen. Järjestämme vapaaehtois-
ten ensimmäisen tapaamisen etäyhteydellä Team-
sissa ke 7.4. klo 17.30. Toivotamme sinut lämpi-
mästi mukaan joukkoomme, sinua tarvitaan! Olet-
han yhteydessä Riinaan, mikäli haluat osallistua. 

Helsingan 
keskiaikapäivän 
vapaaehtoisten 
etätapaaminen 7.4.

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,

 
KE 7.4.

. . . . 
17.30

Kiitos  
kannatuk-

sesta!

Nautitaan tulevasta keväästä, pysytään terveinä ja 
pidetään huolta myös toisistamme!
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