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taa-Seuran jäsen!
Hyvää alkanutta vuotta, Van

Jäsenkirjeen asioita ovat:
• Vantaa-Seuran vuosi 2022 alkaa
koronarajoitusten keskellä
• Syyskokouksen kuulumisia
• Johtokunnan uusi jäsen, Sini Alén esittäytyy
• Kirkonkylän eMuseo-mobiiliopas julkaistiin 18.12.2021
• Vantaa-villapaidan ja sukkien ohje julkaistaan viikolla 4
• Vantaan historian etäluentosarja
• Påkaksen perheaamut
• Tule mukaan Vantaa-Seuran Mestarit ja kisällit -toimintaan
kertomaan koulumuistojasi Vantaalta!

Vantaa-Seuran vuosi 2022 alkaa
koronarajoitusten keskellä
VUOSI 2022 VAIHTUI pääkaupunkiseudulla vaikeassa

koronatilanteessa. Tammikuulle saatiin uusia rajoituksia, jotka toistaiseksi vaikuttavat voimakkaasti arkipäiväiseen elämään ja ihmisten tapaamisiin. Tällä
hetkellä myös Vantaa-Seurassa kevään toimintaa on
haastavaa suunnitella kovin tarkasti, kun tietoa tilanteen kehityksestä ei ole.
Vallitsevan koronatilanteen takia yhdistys on päättänyt järjestää keväällä ainakin etäluentosarjan, johon
kaikki pääsevät osallistumaan riskittömästi. Myös joulukuussa julkaistu kirkonkylän eMuseo-mobiiliopas
tarjoaa turvallista ajanvietettä pahimmille pandemiapäiville. Mikäli kontakteja pitää vielä vältellä ja pysytellä kotona helmikuun alussa, niin se on erinomainen
hetki aloittaa oma Vantaa-neuleprojekti, kun villapaidan ja sukkien ohjeet saadaan julkaistua.
Toki Vantaa-Seuralla on keväälle suunnitteilla tapahtumia ja toimintaa, joihin pääsee osallistumaan

muutenkin kuin kotoa käsin. Toivotaan että tilanne
alkuvuoden jälkeen paranee niin, että suunnitelmat
voidaan toteuttaa!
Vuotuiset jäsenmaksut ovat tärkeä tuki toiminnallemme ja takaavat, että kulttuurityö Vantaan ja vantaalaisten hyväksi jatkuu. Jäsenmaksulaskut lähetetään
jälleen sähköpostitse maaliskuun alussa. Muistathan
maksaa jäsenmaksusi ajoissa ja omalla henkilökohtaisella viitenumerollasi.

Syyskokouksen
kuulumisia
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin joulun
alla 8.12.2021 Tanssiteatteri Raatikon ja
Teatteri Vantaan uusissa tiloissa Silkkitehtaalla Tikkurilassa.

SYYSKOKOUSTA ENNEN TEATTERIJOHTAJA Marja Kor-

hola esitteli Tanssiteatterin tiloja läsnäolijoille.
Tämän jälkeen pidettiin yhdistyksen tuoreen vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2022 julkistustilaisuus, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Andreas
Koivisto esitteli teoksen ja kirjoittajat. Andreas myös
luennoi vuosikirjan teemaan ”Ruotsin vallan aika
Vantaalla” liittyen aiheesta ”Pitäjän ruotsalaiskolonisaatio keskiajan alussa”.
Syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2022. Kokouksen asioihin
kuuluivat myös henkilövalinnat. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Koivisto. Hänen lisäkseen johtokunnassa paikkansa kaudelle 2022–
2023 uusivat Matti Hilli, Annukka Lyra, Tuulia
Pakarinen ja Marianne Träskman. Vuosiksi 2021–
2022 valitut Paula Lehmuskallio, Hanna Keskinen
ja Melker Olenius jatkavat myös johtokunnassa. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Sini Alén, sillä
Riitta Salasto luopui paikastaan poismuuton takia.
Vantaa-Seura kiittää Riittaa menneistä kausista johtokunnassa ja toivottaa samalla Sinille oikein paljon
onnea valinnan johdosta!
Syyskokouksessa päätettiin säilyttää yhdistyksen
henkilöjäsenmaksu 22 eurossa. Kannatusmaksu
(yrityksille ja yhteisöille) pysyy myös 50 eurossa.

Johtokunnan uusi jäsen,
Sini Alén esittäytyy
VUONNA 2021 VANTAA-SEURAN jäsenkirjeissä esitel-

tiin yhdistyksen johtokunnan jäsenet. Siispä tässä
jäsenkirjeessä on paikallaan toivottaa tervetulleeksi johtokunnan uusi jäsen, Sini Alén, ja antaa hänen
kertoa muutamalla sanalla itsestään.
”Olen kotoisin Korson Leppäkorvesta, nykyisin asun
Koivukylässä. Myös vanhempani asuivat koko ikänsä
Korsossa. Olen asunut Vantaalla 65 ikävuodestani yli
50 vuotta, välillä asuin monessa paikassa Suomessa,
esimerkiksi Utsjoella, sekä Ruotsissa ja Norjassa.
Olen ammatiltani varhaiskasvatuksen opettaja, mutta olen työskennellyt vuosia myös luokanopettajana
ja kehitysvammaisten ohjaajana. Nuorena opiskelin

biodynaamista viljelyä ja olen työskennellyt myös
maatiloilla ja maatalous kiinnostaa minua yhä. Eläkkeelle jäin viime kesänä.
Olin Vantaan kaupunginvaltuustossa 20 vuotta. Siihen
liittyi paljon muitakin luottamustehtäviä. Kimmokkeena valtuustotyöhön oli mm. se, että en ollut ihan tyytyväinen siihen, miten Vantaata rakennettiin, paljon
kaunista ja vanhaa katosi.
Harrastan laajasti kulttuuria ja taiteita sekä luontoretkeilyä. Aloitan lähiaikoina teatterikerhon koululaisille
ja eläkeikäisille. Olisipa kiva, jos joku kirjoittaisi näytelmän, joka liittyisi Vantaan historiaan, niin voisimme
esittää sen.”

Vantaavillapaidan ja
sukkien ohje
julkaistaan viikolla 4
SYKSYLLÄ 2021 ALOITETTIIN Vantaa-Seuran 60-vuotis-

juhlavuoden kunniaksi Vantaa-neuleprojekti. Kirsi
Mantua-Kommonen suunnitteli joukon teemoja ja
kuvioita, joista sai äänestää suosikkejaan. Äänestystulosten pohjalta on valikoitu kirjoneulekuviot sekä
islantilaistyyppiseen villapaitaan että saappaisiin sopiviin sukkiin.
Kirsi Mantua-Kommonen on viime kuukausien aikana työskennellyt ahkerasti Vantaa-villapaidan ja
-sukkien neuleohjeiden parissa. Myös vantaalaiset
Martat ovat laittaneet kutimet vauhdikkaasti heilumaan ja ensimmäiset Vantaa-neuleet alkavat olla
valmiita.
Neuleohjeet olisi tarkoitus julkaista Vantaa-Seuran
nettisivuilla viikolla 4. Tämän jälkeen neuleohjeet
sukkiin ja villapaitaan voi vapaasti ladata ja tulostaa
itselleen sekä tarttua neulepuikkoihin!
Vantaa-Seura järjestää talven ja kevään aikana myös
yhteisneulontoja, joista saa apua ja vertaistukea
omaan neuleprojektiin. Ensimmäinen yhteysneulonta tullaan todennäköisesti koronatilanteen takia järjestämään etäyhteydellä helmikuussa. Tarkempaa tietoa yhteisneulonnoista päivitetään mahdollisimman
pian Vantaa-Seuran nettisivuille ja somekanaville.

Kirkonkylän
mobiiliopas
julkaistiin 18.12.2021
VANTAA-SEURA ON yhteistyössä Tikkurilan
seurakunnan kanssa julkaissut eMuseo-palvelimella mobiilioppaan, jonka avulla pääsee
tutustumaan Helsingin pitäjän kirkonkylään.
eMuseo-opasta voi käyttää mobiililaitteella,
tabletilla tai tietokoneella. Kohteita voi vapaasti selailla haluamassaan järjestyksessä,
mutta opas ehdottaa myös kävelyreitin, jonka
voi kulkea kirkonkylässä. Mobiiliopas löytyy
osoitteesta https://emuseo.fi/vantaankirkonkyla .

Tällä hetkellä oppaassa on suomenkielinen
”Kirkonkylän kulttuurikävely” -reitti, joka
esittelee mm. kylän elämää ja historiaa, rakennuksia ja tiestöä. Talven 2022 aikana on
tavoitteena julkaista
vielä samassa oppaassa reitit, jotka esittelevät Pyhän Laurin kirkon
sisätiloja sekä hautausmaata. Kevään aikana
kirkonkylän mobiiliopas
ja sen reitit käännetään
Helsingestiftelsenin tuella myös ruotsiksi.

Påkaksen perheaamut keväällä 2022
VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ keväällä kolmena per-

jantaina perheaamuja Påkaksen kotiseututalolla Kuninkaalassa. Tapahtumat sopivat parhaiten
0–5-vuotiaille lapsille vanhemman tai isovanhemman seurassa.
Perheaamuihin kuuluu joka kerta vaihtuva, ohjattu toiminta sekä sen jälkeen vapaata seurustelua
kahvi-/teetarjoiluineen. Perheaamut alkavat aina
klo 10.
Påkaksen perheaamujen
kevään 2022 ohjelma:
11.2. Vanhan ajan loruhetki
18.3. Pikkuarkeologien seikkailurata
20.5. Vaunulenkki Vantaan historiaan (kesto n. 1 h)

Vantaan historian
etäluentosarja

KLO 18
alkaen
KEVÄT
2022

VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ keväällä jälleen Vantaan historiaan syventyvän luentosarjan, mutta vallitsevan koronatilanteen takia tällä kertaa etäyhteydellä. Luennoille pääsee osallistumaan linkin kautta, joka löytyy Vantaa-Seuran
nettisivuilta (https://vantaaseura.fi/tapahtumat/luentosarja2022-luentoX/, linkissä X on luennon numero). Linkin voi
myös pyytää sähköpostiinsa Elinalta (elina.terava@vantaaseura.fi).

Luennot alkavat klo 18:00 ja kestävät noin tunnin, jonka
jälkeen on mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Tarkempi luentojen aikataulu ja ohjelma on seuraavanlainen:

1 | Ke 9.2.2022 FM Andreas Koivisto:
Esihistorian ja historian kolonisaatioaallot Vantaalla
2 | Ke 2.3.2022 FM Riina Koivisto:
Presidentti Relanderin vaiheet Vantaalla
3 | To 10.3.2022 FM Elina Terävä:
Kulttuurikävelylle Helsingin pitäjän
kirkonkylään!
4 | To 7.4.2022 FT Tuuli Heinonen:
1600-luvun ratsutilan elämä ja aineellinen kulttuuri Mårtensbyn Lillaksessa

Tule mukaan Vantaa-Seuran Mestarit ja kisällit -toimintaan
kertomaan vantaalaisia koulumuistojasi Vantaalta!
MILLAISTA ON KOULUNKÄYNTI nykyään Vantaalla? Entä

millaista se oli ennen? Vantaa-Seura kutsuu entiset
vantaalaiset koululaiset tai koulujen henkilökunnan
jäsenet mukaan Mestarit ja kisällit -toimintaan perehtymään vantaalaiseen kouluelämään niin menneisyydessä kuin nykyaikanakin!

Mestarit ja kisällit -toiminnan tarkoitus on saada
ikäihmiset ja lapset yhteisen tekemisen ääreen ja oppimaan toisiltaan uusia asioita. Vantaa-Seuran ajatuksena on järjestää Viertolan koulun nykyisille oppilaille
keväällä 2022 muutaman kuukauden mittainen kerho, jossa tutustutaan vantaalaisiin kouluihin, niiden
ympäristöön ja historiaan. Kerhon tarkempi aikataulu
selviää myöhemmin. Tapaamiskertoihin haluttaisiin
mukaan myös iäkkäämpiä ihmisiä, joilla on jotakin
kerrottavaa koululaisille kouluista ja koulunkäynnistä Vantaalla menneinä aikoina. Mikäli koronatilanne
sen sallii, ryhmä tekisi myös retkiä mukana olevien
iäkkäämpien vantaalaisten entisiin kouluihin. Jos taas
koronatilanne on keväällä haastava, voivat ikäimiset
osallistua toimintaan myös etänä.

Sekä ikäihmisten että
nykyisten koululaisten
kertomuksia tallennetaan ja ryhmän
tarkoitus olisi dokumentoida joitakin
vantaalaisia kouluja
valokuvaamalla, videoimalla, piirtämällä tai muulla haluamallaan tavalla. Kouluista sekä tallennetuista
muistoista on mahdollista kerätä tietopaketti mobiilioppaaseen,
jonka Vantaa-Seura voi julkaista eMuseo-palvelimella.
Olisitko kiinnostunut kertomaan vantaalaisia koulumuistojasi nykyisille alakoululaisille ja olemaan mukana hankkeessa, jossa tallennetaan vantaalaisten
koulujen historiaa ja luodaan kontakteja eri sukupolvien välille? Ilmoittaudu rohkeasti mukaan tai kysy
lisää toiminnasta Elinalta (elina.terava@vantaaseura.fi)!

TOIVOTAMME KAIKILLE JÄSENILLEMME
ONNEKASTA ALKANUTTA VUOTTA 2022!
YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

Riina ja Elina

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

Elina Terävä
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
elina.terava@vantaaseura.fi

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

