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dys!
Aurinkoinen kevättalven terveh
TALVI ALKAA TAITTUA kevättä kohden

ja toiveissa on, että alkutalven koronatilanne helpottaa. Vaikka Euroopan tilanteesta kantautuu huolestuttavia uutisia, haluamme auttaa pysymään kiinni arjessa. Voimme mahdollistaa sen järjestämällä erilaisia
tilaisuuksia.
Tämä kirje lähtee sähköpostitse suurimmalle osalle jäseniämme. Mikäli olet saanut kirjeen postitse, kerro
meille, mikäli sinulla on käytössäsi
sähköpostiosoite. Lähetämme sähköisiä jäsenkirjeitä lähes kerran kuussa,
joten sähköpostilistallemme kuuluminen kannattaa!

Jäsenkirjeen asioita ovat:
• Vantaa-Seuran kevätkokous
30.3.2022 Tikkurilan kirkossa
• Vantaa-villapaitaa ja sukkia
neulotaan yhdessä!
• Vantaan historian etäluentosarja
• Påkaksen perheaamut
• Tule mukaan Vantaa-Seuran
Mestarit ja kisällit -toimintaan
kertomaan koulumuistojasi Vantaalta!
• Helsingan keskiaikapäivän myyjähaku
• Vantaa-Seuran jäsenmaksu

Vantaa-Seuran kevätkokous
30.3.2022 Tikkurilan kirkossa
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS jär-

jestetään keskiviikkona 30.3.2022 kello 18 Tikkurilan
kirkossa, toisen kerroksen Usko-salissa. Kokouksessa
käsitellään mm. tilinpäätös sekä toimintakertomus
vuodelta 2021.

KEVÄTKOKOUS
30.3.

Ennen kokousta, klo 17, pastori Jaakko Hyttinen esittelee tammikuussa 2021 käyttöön vihittyä Tikkurilan
kirkkoa. Olethan huomannut, että Tikkurilan uudesta
kirkosta ja puretusta kirkosta voit lukea myös uusimmasta Helsingin pitäjä – Vantaa 2022 -vuosikirjasta,
jonka voit hankkia vaikkapa kevätkokouksen yhteydessä.
Kevätkokouksessa on kahvitarjoilu (klo 17.45 alkaen),
jonka takia kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen
15.3. mennessä Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi/
puh. 050 443 4000).

Tikkurilan kirkko sijaitsee keskeisesti Tikkurilan
keskustassa, osoitteessa Asematie 12. Tervetuloa!

Vantaa-villapaitaa
ja -sukkia
neulotaan yhdessä!
SYKSYLLÄ 2021 ALOITETTIIN Vantaa-Seuran 60-vuotis-

juhlavuoden kunniaksi Vantaa-neuleprojekti. Kirsi
Mantua-Kommonen luonnosteli joukon teemoja ja kuvioita, joista yleisö sai äänestää suosikkejaan. Äänestystulosten pohjalta Mantua-Kommonen suunnitteli
kirjoneulekuviot sekä islantilaistyyppiseen villapaitaan että saappaisiin sopiviin sukkiin.
Neuleohjeet julkaistiin Vantaa-Seuran nettisivuilla
helmikuun alussa (https://vantaaseura.fi/toiminta/
vantaa-neuleohjeet/). Neuleohjeet sukkiin ja villapaitaan
löytyvät pdf-muodossa ja ne ovat vapaasti ladattavissa.
Vantaa-Seura järjestää kevään aikana myös
yhteisneulontoja, joista saa apua ja vertaistukea omaan neuleprojektiin. Seuraava
yhteisneulonta järjestetään ti 15.3.
klo 17 Vantaan Kaupunginmuseolla, Tikkurilan vanhalla
asemalla (Hertaksentie 1,

01300 Vantaa). Tuolloin Tanja Rantanen Kartanonkosken Martoista on lupautunut opastamaan innokkaita
neulojia erityisesti Vantaa-villasukkien kanssa. Lisää
tietoa tapahtumasta löytyy täältä: https://vantaaseura.
fi/tapahtumat/vantaa-seuran-yhteisneulonnat-2/ . Tartu
puikkoihin ja tule mukaan!
Julkaisemme mielellämme kuvia valmistuneista neuleista ja villasukista, joten toivomme kuvalähetyksiä
Elinalle.

Vantaan historian
etäluentosarja

KEVÄT
2022

VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ KEVÄÄLLÄ Vantaan historiaan syventyvän luentosarjan. Vallitsevan koronatilanteen takia luennot järjestetään 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 sähköpostiin
Elinalta.

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

KLO 18
alkaen

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
5 | Ke 27.4.2022 Tietokirjailija Jussi Iltanen:
1700-luvun sotilaskartoitukset Helsingin
pitäjässä

Påkaksen perheaamut
keväällä 2022
VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ Påkaksen perheaamuja vielä
kahtena perjantaina. Tapahtumapaikkana on Påkaksen kotiseututalo Kuninkaalassa (Vanha Kuninkaalantie 2). Tapahtumat sopivat parhaiten 0–5-vuotiaille
lapsille vanhemman tai isovanhemman seurassa.

Påkaksen perheaamuihin kuuluu joka kerta vaihtuva,
ohjattu toiminta sekä vapaata seurustelua kahvi-/teetarjoiluineen. Perheaamut alkavat aina klo 10.
Påkaksen perheaamujen kevään 2022 ohjelma:
18.3.2022 Pikkuarkeologien seikkailurata
20.5.2022 Vaunulenkki Vantaan historiaan
		
(lenkin kesto noin 1 h)

Tule mukaan
Vantaa-Seuran
Mestarit ja kisällit
– toimintaan
kertomaan

koulumuistojasi
Vantaalta!

MILLAISTA KOULUNKÄYNTI OLI ennen Vantaalla? Entä
nykyään? 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 uutta toisiltaan. Vantaa-Seuran järjestää
Viertolan koulun nykyisille oppilaille keväällä 2022

muutaman kuukauden mittaisen kerhon, jossa tutustutaan vantaalaisiin kouluihin, niiden ympäristöön ja
historiaan.
Tapaamisia järjestetään viisi maalis–huhtikuussa, tiistaisin klo 14.30. Kerho kokoontuu viikoittain seuraavina päivinä: 29.3., 5.4., 12.4., 19.4. ja 26.4.
Tapaamiskertoihin halutaan mukaan ikäihmisiä, joilla on koulumuistoja Vantaalta. Mikäli koronatilanne
sallii, ryhmä tekee myös retkiä muistojaan jakaneiden
vantaalaisten entisiin kouluihin. Jos taas koronatilanne on keväällä haastava, voivat ikäihmiset osallistua
toimintaan myös etänä.
Kertomuksia tallennetaan ja ryhmä dokumentoi joitakin vantaalaisia kouluja mm. valokuvaamalla, videoimalla ja piirtämällä. Kouluista sekä tallennetuista
muistoista on mahdollista kerätä tietopaketti mobiilioppaaseen, jonka Vantaa-Seura voi julkaista eMuseopalvelimella.
Oletko kiinnostunut kertomaan koulumuistojasi ja
samalla oppimaan uutta nykyajan koulunkäynnistä?
Tässä tärkeässä hankkeessa tallennetaan vantaalaisten koulujen historiaa ja luodaan kontakteja eri sukupolvien välille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan 20.3.
mennessä tai kysy lisää toiminnasta Elinalta!

Helsingan
keskiaikapäivän
myyjähaku
HELSINGAN KESKIAIKAPÄIVÄ ON pääkaupunkiseudun suurin ja hyvästä tunnelmastaan tunnettu
keskiaikatapahtuma. Tapahtuma järjestetään
seitsemättä kertaa 13.8.2022 klo 11–18 aidossa
keskiaikaisessa miljöössä Helsingin pitäjän kirkonkylässä Vantaalla. Vantaa-Seura hakee ohjelmallisille keskiaikamarkkinoille nyt kauppiaita
sekä ruokamyyjiä – olisitko sinä kiinnostunut
tulemaan mukaan?

Haluamme tapahtuman näyttäytyvän kävijöille
mahdollisimman autenttisena aikamatkana keskiaikaan. Vaadimme myyjiltä omaa keskiaikakojua tarvittavine kalusteineen sekä keskiaikaistyylistä pukeutumista. Myytävien tuotteiden on
sovittava tapahtuman keskiaikateemaan.
Myyntipaikkaa Helsingan keskiaikapäivään voi
hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Vastaanotamme myyntipaikkahakemuksia ainoastaan
sähköpostitse. Hakemus tulisi lähettää 30.4.
mennessä osoitteeseen info@vantaaseura.fi.
Tarkemmat ohjeet hakemuksiin ja lisää tietoa
myyntipaikoista löytyy Helsingan nettisivuilta:
https://www.helsinga.fi/info/ajankohtaista/
helsingan-keskiaikapaiva-2022-hakee-kauppiaita
-seka-ruokamyyjia/

Vantaa-Seuran
jäsenmaksu
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN säilyttää yhdistyksen henkilöjäsenmaksu 22 eurossa.
Kannatusmaksu (yrityksille ja yhteisöille) pysyy
myös 50 eurossa.

Sähköisen jäsenkirjeen saajille jäsenmaksulasku lähetetään sähköpostissa. Muistathan käyttää
maksaessasi henkilökohtaista viitenumeroasi, jotta
maksu tallentuu jäsenrekisterissämme oikein. Jos
sinulla on kysyttävä jäsenmaksusta, käänny Elinan
puoleen.
Jäsenenä olet mukana Vantaa-Seuran aktiivisessa
toiminnassa, jonka tarkoitus on tuoda esiin sekä tallentaa Vantaan historiaa, nykypäivää ja perinteitä.
Toiminnallamme pyrimme saamaan ihmiset viihtymään paremmin kotikulmillaan.
Jäsenetuja ovat mm. ilmaiset Kirkonkylän kulttuurikävelyt, alennukset yhdistyksen maksullisista
retkistä, alennus Kotiseututalo Påkaksen vuokrasta
sekä yhdistyksen tuotteista, teestä ja tuoreimmasta
vuosikirjasta.
Kiitämme jäseniämme suuresti kannatuksesta!

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi
mukaan kanssamme tekemään Helsingan keskiaikapäivää!

Nautitaan tulevasta keväästä, pysytään
terveinä ja pidetään huolta toisistamme!
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

