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Syyskuun tervehdys! 

1. Vantaa-Seuran juhlavuoden kuulumisia 

Vantaa-Seuran virallinen syntymäpäivä lähestyy. 15.10.2021 tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, 
kun Vantaa-Seura perustettiin. 60-vuotisjuhlavuotta on jouduttu viettämään koronan varjossa. 
Jatkuvasti muuttuvat koronamääräykset ovat vaikeuttaneet tilaisuuksien suunnittelua sekä 
järjestämistä. 

Onneksi saimme järjestää kesällä ulkoilmassa kulttuurikävelyt, Vantaan historiakävelyt sekä yhden 
Myllyillan. Helsingan keskiaikapäivä järjestyi uudella tapaa ennakkoilmoittautumisin. Pyhän Laurin 
kirkon ympäristössä ja pappilan puistossa vieraili peräti 2500 henkilöä keskiaikaisesta tunnelmasta 
sekä ohjelmasta nauttien. Suuresta väkimäärästä huolimatta laajalle levittäytyneellä alueella 
voitiin turvavälit säilyttää. 

Juhlavuotta on juhlistettu uudenlaisilla tavoilla. Myyrmäen Löydöstielle on erään kerrostalon 
päätyyn valmistunut alueen esihistoriasta kertova kivikausimuraali. Muraali voitiin toteuttaa 
muinaisjäännösten hoitoavustuksella, jonka yhdistys sai Museovirastolta. Maalauksesta vastasi 
Street Art Vantaa. Valtavasti kehuja kerännyt muraali näkyy hienosti Vaskivuorentielle, kannattaa 
käydä katsomassa! Lisätietoa muraalista voit lukea täältä: http://vantaaseura.fi/kivikausimuraalin-
maalaus-on-vantaa-seuran-juhlavuoden-hanke/ 

Yhdistys on toteuttamassa myös jotain täysin uudenlaista: Vantaa-villapaidan sekä Vantaa-sukat! 
Lisätietoa neuleprojektista ja kuvioiden äänestyksestä löydät tästä jäsenkirjeestä. 

Syksyksi suunniteltu juhlaseminaari on päätetty siirtää tulevaisuuteen, mutta 60-vuotisjuhlaa 
juhlistetaan muun muassa illallisen merkeissä sekä tulevan syyskokouksen yhteydessä. 

2. Vantaa-Seurassa on uusi kulttuurituottaja 

Vantaa-Seuran pitkäaikainen kulttuurituottaja Karoliina Junno-Huikari on siirtynyt vuodeksi projek-
tityöhön Lohjan museolle. Karoliinan sijaiseksi kulttuurituottajaksi ja taloudenhoitajaksi on va-
littu Elina Terävä, joka esittäytyy tässä jäsenkirjeessä.   
 



Vantaa-Seura toivottaa Elinan lämpimästi mukaan joukkoomme! Karoliinalle toivotamme leppoisia 
työpäiviä Lohjan Museolla! 
 
Elina Terävä   
 
Olen koulutukseltani arkeologi (FM), jonka viimeiset vuodet ovat kuluneet enemmän tai vähem-
män väitöskirjan parissa Helsingin Yliopistolla sekä vanhempainvapaalla. Vaikka asunkin Vantaan 
rajalla Helsingin puolella, ovat Vantaan maisemat ja palvelut minulle tuttuja jo lapsuuden ajoilta, 
kuuluen nykyäänkin jokapäiväiseen arkeen.   
 
Vantaa ja sen kiehtova menneisyys on tullut itselleni vuosien varrella läheiseksi erityisesti työkuvi-
oiden kautta. Vuonna 2007 olin mukana ensimmäisen kerran Vantaan arkeologisilla kaivauk-
silla Hommaksen kivikautisella kohteella. Sittemmin olen työskennellyt useilla kaivauksilla Van-
taalla.  
 
Vuonna 2017 toimin sijaisena Vantaan kaupunginmuseon arkeologina, mikä syvensi sekä Vantaan 
tuntemustani että innostustani kaupunkia kohtaan entisestään. Lapset ja erilaiset lapsiryhmille 
suunnattavat aktiviteetit ovat lähellä sydäntäni ja olenkin vuosien varrella mm. vetänyt Andreak-
sen kanssa Aikamato-työpajoja. Myös Övre Nybackan Kestikievarin perheaamuissa olen käynyt oh-
jaamassa Aikamato-askartelupajoja. Helsingan Keskiaikapäivässä olen saanut ilon olla vapaaehtoi-
sena eri tehtävissä vuodesta 2017 lähtien.  
  
Seuratoiminnasta minulla on aiempaa kokemusta muun muassa Helsingin Yliopiston arkeologian 
opiskelijoiden ainejärjestö Fibulasta, Helsingin Hapkido ry:stä ja Helsinki Martial Art Center Ry:stä, 
joiden kaikkien hallituksissa olen ollut useampia kausia muun muassa taloudenhoitajana.  
 
Tältä pohjalta olen erittäin innoissani päästessäni työskentelemään Vantaa-seurassa ja edistämään 
omalta osaltani tärkeää kulttuurityötä, jota seura tekee Vantaan asukkaiden hyväksi!  
 
3. Juhlaillallinen Viilatehtaalla sekä syyskokouksen kahvitilaisuus 

Vantaa-Seuran vuosijuhlaa juhlistetaan Viilatehtaalla illallisen merkeissä pe 29.10. alkaen klo 
18.00. Illalliskortin hinta on 60 €. Paikkoja on rajoitetusti, joten tapahtumaan on ilmoittauduttava 
ennakkoon 12.10. mennessä. Sitovat ilmoittautumiset ottaa vastaan Elina 
(elina.terava@vantaaseura.fi) – muista myös kertoa samalla mahdolliset ruokarajoituksesi! 
Maksuohjeet saat Elinalta ilmoittautumisen jälkeen.  

Yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä marras-joulukuussa jatketaan juhlintaa. Kahvitilaisuus 
tulee olemaan kaikille avoin. Tilaisuudessa julkistetaan myös yhdistyksen uusi vuosikirja Helsingin 
pitäjä – Vantaa 2022. Seuraamme vielä koronarajoitusten kehitystä ennen päätöstä tilaisuuden 
päivämäärästä sekä tapahtumapaikasta. Syyskokouksesta ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Kummankaan tilaisuuden yhteydessä emme ota vastaan virallisia onnitteluja, kukkia tai lahjoja. 
Jäsenet ja yhteistyökumppanit voivat halutessaan onnitella Vantaa-Seuraa ohjaamalla varoja 
Vantaa-Seuran yhteydessä toimivalle Lauri Leppäsen rahastolle, tili: Vantaa-seura ry FI45 2075 
2100 0112 55. Viestiin merkintä Vantaa-Seura 60 vuotta. Rahaston varat käytetään vantaalaiseen 
perinteentallennukseen. Yhdistys kiittää tuesta! 

 



  
4. Syysretki Tikkurilan jokirantaan  

Vantaa-Seuran perinteinen syysretki tehdään Tikkurilan uuteen jokirantaan lauantaina 25.9. 

Retken alussa kymmenellä ensimmäiseksi ilmoittautuneella on mahdollisuus osallistua 
opastukselle Vantaan kaupunginmuseon näyttelyyn Kaupunki ilman identiteettiä? Opastus alkaa 
kello 11.00. 

Opastuksen jälkeen tehdään kävelyretki modernin ja vanhan äärelle Tikkurilan jokirantaan. 
Kävelyretken oppaina toimivat maisema-arkkitehti Hanna Keskinen sekä Vantaa-Seuran 
toiminnanjohtaja Riina Koivisto. Keskinen on vastannut alueen suunnittelusta ja Koivisto on 
tutustunut alueen historiaan. 

Kävelykierrokselle lähdetään kello 12.15 Vantaan kaupunginmuseon edustalta, Tikkurilan 
vanhalta asemalta (os. Hertaksentie 1). Kierroksen jälkeen on mahdollisuus osallistua yhteiselle 
piknikille jokirannan uudella piknikpaikalla. Ota mukaan omat piknik-eväät tai hae evääsi vaikkapa 
viereisestä Vernissan Kahvi Charlottasta! 

Retki on kaikille ilmainen, mutta omat piknik-eväänsä kukin kustantaa itse. Museovierailulle 
otetaan mukaan vain Vantaa-Seuran jäseniä, mutta ulkoilmaopastus on kaikille avoin. 

Ilmoittautumiset 24.9. mennessä sähköpostitse Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi). Kerro 
viestissä, haluatko osallistua museovierailulle vai tuletko mukaan vasta opastukselle klo 12.15. 

5. Äänestä Vantaa-neuleen kuvio 

Tervetuloa mukaan Vantaa-neulekuvion kehitystyöhön!  
 
60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Vantaa-Seura teettää oman Vantaa-neulekuvion. Suunnittelija 
Kirsi Mantua-Kommonen on tehnyt luonnoksia erilaisista teemoista ja kuvioista, joista suosituim-
mat tulevat koristamaan Vantaa-villapaitaa ja -sukkia. Aiheet ovat peräisin Vantaan luonnosta, ra-
kennuksista, arkeologisista löydöistä ja lentoliikenteestä.  
 
Luonnoksissa nähdään mm. Pyhän Laurin kirkon ja pappilan pihalta löytyneiden arkeologisten löy-
töjen yksityiskohtia, 1500–1600-luvun partamies Mårtensbystä löydetystä kannusta sekä Vantaan 
jokimaisemasta ja Helsinki-Vantaan lentokentästä muistuttavia kuvioita. Teemojen ja kuvioiden 
taustoja avataan tarkemmin mm. Vantaa-Seuran sosiaalisen median kanavilla.  
 
Nyt kaikilla on mahdollisuus äänestää eri teemoja ja teemoihin liittyviä erillisiä kuvioita sekä 
päästä vaikuttamaan lopullisen neulekuvion suunnitteluprosessiin. Eniten ääniä saaneista kuviosta 
kootaan Vantaa-Seuran oma kirjoneulekuvio kaarrokepaitaan ja villasukkiin. Äänestysaikaa on sun-
nuntaihin 26.9.2021 klo 23:59 saakka ja äänestämään pääsee tämän linkin takaa: 
https://www.surveymonkey.com/r/NN65YHB. 
 
Äänestyksen jälkeen Mantua-Kommonen suunnittelee neuleohjeen yhteen islantilaistyyppiseen 
villapaitaan ja yksiin sukkiin. Ohjeet julkaistaan koeneulontojen jälkeen marras-joulukuussa.  
   



Vantaa-Seura tulee järjestämään talvella 2021–2022 yhteisneulontoja, joissa saa vertaistukea, kan-
nustusta ja ohjeita oman Vantaa-paidan tai -sukkien tekemiseen. Yhteisneulonnat järjestetään ai-
nakin osittain virtuaalisesti, mutta mikäli koronatilanne sallii, tapaamme kasvokkain. Äänestyksen 
jälkeen kannattaa siis jo kaivaa puikot esiin kaappien kätköistä!   
 
6. Vantaa-aiheinen luentosarja Aikuisopistossa 

Osana 60-vuotisjuhlavuotta järjestämme 5.10.–9.11. yhteistyössä Vantaan Aikuisopiston kanssa 
Vantaan historian luentosarjan. Luentopaikkana on Koivukylän Kirnu, Hakopolku 2, mutta seu-
raamme vielä vaikuttaako pandemia luentojen toteutustapaan. Luennot järjestetään aina klo 
17.30–19.00. 
 
Luento-ohjelma: 

 5.10. Vantaan esihistoria (FM Andreas Koivisto) 

 12.10. Helsingin pitäjä 1500-luvun talonpoikaiskaupan keskuksena (FT Tuuli Heinonen) 

 19.10. Vantaan kaupungistumisen vaiheita (FM Jukka Hako) 

 26.10. Vantaan arkkitehtuurikohteina Backas ja Kartanonkoski (FM Pia Vuorikoski) 

 2.11. Talonpoikaistupien Vantaa (FM Amanda Eskola) 

 9.11. Presidenttien Vantaa (FM Riina Koivisto) 

 

Luennoille on vapaa pääsy, mutta Aikuisopisto vaatii ennakkoilmoittautumisen:  

https://ilmonet.fi/course/V211846 

 

**** 

Muista käydä lukemassa myös upeita Rakkaudesta Vantaaseen -blogikirjoituksia yhdistyksen 
blogista Koukussa kotiseutuun http://koukussakotiseutuun.blogspot.com/ . Viimeisimmän 
kirjoituksen on laatinut kesätyöntekijämme, vantaalainen lukiolainen Marjukka Ruotsalainen. 

Kannattaa seurata myös somekanaviamme Facebookissa ja Instagramissa. Niistä löydät nostoja 
Vantaa-Seuran 60-vuotisen toiminnan varrelta. 

Mukavaa juhlavuoden syksyä ja tervetuloa turvallisesti tapahtumiimme! 

Terveisin Riina ja Elina 

Riina Koivisto, toiminnanjohtaja 
riina.koivisto@vantaaseura.fi 
puh. 050 443 4040 

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

 


