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18.12.2021 klo 12-16

Jäsenkirjeen asioita ovat:
• Kutsu syyskokoukseen 8.12. Silkkitehtaalle
• Kirkonkylän joulu 18.12.
• Juhlavuoden kuulumisia
• Vantaa-Seuran kirjoja ja teetä pukinkonttiin
• Vuosikirjassa Helsingin pitäjä
– Vantaa 2022 runsaasti uutta tutkimusta

Kirkonkylän
Joulu

Iloinen joulutapahtuma koko perheelle
Helsingin pitäjän kirkonkylässä Vantaalla

Kutsu syyskokoukseen ja

luennolle 8.12.

Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 8.12. klo 19.00. Kokous järjestetään
Tanssiteatteri Raatikon ja Teatteri Vantaan uusissa tiloissa Silkkitehtaalla Tikkurilassa (os. Silkkitehtaantie
5, käynti Tikkurilantie 44:n puolelta).
Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa klo 17.30, jolloin Tanssiteatteri
Raatikon johtaja Marja Korhola esittelee meille Silkkitehtaan uusia tiloja. Kello 18 yhdistyksen puheenjohtaja julkistaa vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa
2022 sekä esittää luennon: ”Vantaan ruotsalaiskolonisaatio keskiajan alussa”.
Kokoukseen (ei kuitenkaan luennolle ja esittelyyn) on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Teams-linkkipyynnöt ja ennakkoilmoittautumiset:

riina.koivisto@vantaaseura.fi 7.12. mennessä. Tervetuloa mukaan!
SYYSKOKOUS
8.12.

Kirkonkylän joulu 18.12. klo 12–16
Joulun odotus huipentuu Kirkonkylän jouluun, kun
ohjelmalliset joulumarkkinat levittäytyvät Pyhän
Laurin kirkon ympärille ja Pappilan tunnelmalliseen
puistoon!
Lämminhenkisessä tapahtumassa on ohjelmaa koko
perheelle. Lasten ohjelmaan kuuluvat mm. kauneimmat joululaulut, askartelutyöpaja ja rekikoirat ajeluttavat kaikkia kyytiin uskaltautuvia. Muina ohjelmanumeroina on mm. Kirkonkylän jouluopastuksia (myös
ruotsiksi) sekä ennakkoon klo 11 kirkossa tietokirjailija Marjut Hjeltin luento ”Mistä tuntee joulun – tuttujen joulutapojen taustaa”.
Pappilan puiston joulumarkkinoilta löydät
herkkuja joulupöytään, pehmeyttä paketteihin sekä ainutlaatuisia sisustuslahjoja pukinkonttiin. Mikäli olet kiinnostunut joulumarkkinoiden markkinapaikasta, ota pikaisesti yhteyttä: info@vantaaseura.fi.

Vantaa-Seuran kahviossa Pakarituvalla on myynnissä joulutorttuja, glögiä ja kahvia. Kotiseutumuseo on
auki tapahtuman ajan.
Lopullinen joulutapahtuman ohjelma julkaistaan
marraskuun lopulla – kannattaa siis seurata nettisivujamme ja sosiaalista mediaa!
Tilaisuuden järjestävät Vantaa-Seura ja Tikkurilan
seurakunta. Tapahtumaa tukevat Vantaan kaupunki,
Helsingestiftelsen sr, Uudenmaan rahasto ja BRQ Vantaa Festival.
Tervetuloa nauttimaan kanssamme joulun
tunnelmasta!
P.S. Tapahtumaan tarvitaan mukaan vapaaehtoisia mm. kahvilaan ja tapahtuman
rakenteluun ja siivoukseen. Lähdetkö mukaan?

Vantaa-Seuran kirjoja ja teetä pukinkonttiin
Ostamalla Vantaa-Seuran kirja- ja teetuotteita tuet samalla yhdistyksen tekemää kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä. Samalla varmistat yhdistyksen aktiivisen
jatkon myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen tuotevalikoimasta löytyy myös mainioita joululahjaideoita lähipiirille!
Uuden vuosikirjan lisäksi kirjavalikoimissamme on
vanhoja vuosikirjoja sekä erikoiskirjoja, kuten keskiajasta Vantaan Länsisalmessa kertova Gubbacka-kirja sekä lastenkirja Aikamadot – Hansaseikkailu ja
ajankohtainen lasten tietokirja joulusta: Kirkonkylän
joulu – Jul i Kyrkoby.
Kirjojen lisäksi meiltä voi ostaa Vantaa-sarjan teetä.
Helsinga-teessä maistuvat keskiajan mausteet: puolukka, inkivääri ja katajanmarja. Pohjalla on musta
tee. Vantaa-tee on puolestaan vihreän ja valkoisen
teen sekoitus, jota täydentää urbaanien metsien herkkumarja puolukka. Teen on valmistanut vantaalainen
teetalo Forsman Oy. Myymme teetä jäsenhintaan 6 €/
100 gramman paketti. Hinta muualla ja muille kuin
jäsenille 7 €.
Kaikkia tuotteita voi tilata myös yhdistyksen nettisivujen tilauslomakkeella: vantaaseura.fi/putiikki/vuosikirjat/helsingin-pitaja-vantaa-2022/ tai lähettämällä
sähköpostia Riinalle. Mikäli toivot, että lähetämme

Tuotteet ovat myynnissä yhdistyksen
loppuvuoden tapahtumissa seuraavasti:
10.12. klo 17.30–20 Syyskokouksen yhteydessä
Raatikolla (Silkkitehtaantie 5)
12.12. klo 10–15
Kartanon joulu
Håkansbölen kartanolla
(Vuorilehdontie 6)
18.12. klo 12–16
Kirkonkylän joulu
(Kirkkotie 45)

6 € / 100 G
PKT
Jäsenhinta

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

Juhlavuoden
kuulumisia
Vantaa-Seuran perustamisesta tuli kuluneeksi
15.10. tasan 60 vuotta. 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.

Juhlavuotta on juhlistettu uudenlaisilla tavoilla.
Myyrmäen Löydöstielle on erään kerrostalon päätyyn valmistunut alueen esihistoriasta kertova kivikausimuraali. Muraali voitiin toteuttaa Museoviraston myöntämällä muinaisjäännösten hoitoavustuksella. Valtavasti kehuja keränneen muraalin maalauksesta vastasi Street Art Vantaa.
Yhdistys on juhlavuoden kunniaksi lanseeraamassa myös Vantaa-villapaidan sekä Vantaa-sukat!
Syyskuun kuvioäänestyksen voitti teema, jossa oli
kuvattuna mm. Pyhän Laurin kirkon ikkunat. Kirsi
Mantua-Kommonen suunnittelee parhaillaan villapaidan ja sukkien lopullista neulekuviota ja koeneulonnat ovat käynnissä. Tarkoitus on saada kirjoneuleiden ohjeet kaikille vielä
ennen joulua, jotta viimeistään välipäivinä pääsee tarttumaan puikkoihin – ehkäpä nopeimmat ehtivät tehdä
jotain pukinkonttiin!
Syksyksi suunniteltu juhlaseminaari on päätetty siirtää tulevaisuuteen, mutta
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60-vuotisjuhlaa juhlistettiin muun muassa Viilatehtaan illallisen merkeissä ja jatkamme juhlintaa
myös tulevan syyskokouksen yhteydessä.
Ruotsin sota-arkistoista löytyneiden Vantaan vanhojen karttojen saattaminen kaikkien nähtäväksi uuden vuosikirjan kautta ja lisääminen Vantaan
karttapalveluun on myös osa juhlavuotemme ohjelmaa.
Yhdistyksen nettisivut ovat kokeneet uudistuksen!
Uudet sivut täydentyvät vielä, mutta löytyvät tutusti
osoitteesta www.vantaaseura.fi. Myös yhdistyksen
blogiin on lisätty kirjoituksia Rakkaudesta Vantaaseen -hengessä. Käy lukemassa osoitteesta www.koukussa.kotiseutuun.blogspot.com
Vantaa-Seura ei ota juhlavuonnaan 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!

Vuosikirjassa
Helsingin pitäjä – Vantaa 2022
runsaasti uutta tutkimusta
2022

RUOT SIN VALL
AN AIKA
DET SVEN SKA VÄLD
ETS TID

Vantaa-Se
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Helsinge – Vanda
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DET SVENSKA VÄLDETS TID

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 54.

TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOTtallentaa tutkimuksillaan ja

Julkaisu
Yksiväriset
an kotiseutumme tapahtumia ja
kirjoituksilla
on joskus
Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi
asti.
tunnusta. menneiltä ajoilta aina nykypäivään
perinteitä
tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä
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Esimerkit yksi- tai
kaksivärisen tunnuksen
tummalla pohjalla
käytöstä tummansin
josta neliväritun
isellä tai
nus tai musta teksti
eivät erotu.

KL. 92.83
ISBN 978-95 2-6959
8-1-8

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen,
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä
kirja on järjestyksessään 54. ja vuosikirjana 42.

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

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

Kirja on monipuolinen artikkelikokoelma, joka sisältää myös muita Vantaan ja Helsingin pitäjän historiaan ja ilmiöihin liittyviä kirjoituksia. Kirjassa käsitellään mm. Tikkurilan uutta ja vanhaa kirkkoa, Vantaan
ravintolakulttuuria, Vantaan kaupunginosien nimiä ja
Länsi-Vantaalla kuvattuja vanhoja suomalaisia elokuvia. Yksi artikkeli on omistettu Vantaa-Seuran historialle, onhan kuluva vuosi yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi.
Kirjassa julkaistaan myös lähes unohdettuja 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun sotilaskarttoja pitäjän
alueelta. Ruotsin suurvalta-ajan lopulla kartoitettiin
eteläistä Suomea ja Helsingin pitäjästä laadittiin useita karttoja. Jussi Iltanen kertoo artikkelissaan karttojen taustasta sekä niiden välittämästä kuvasta.
Kartat olivat painuneet unohduksiin Ruotsin sota-arkistoon. Vantaa-Seura tilasi kartat käyttöönsä ja on nyt
julkaissut niitä kenties ensimmäistä kertaa Suomessa.
Osana yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa Vantaa-Seura on
tuonut kartat myös kaikkien nähtäville Vantaan karttapalveluun.

Helsinge – Va

RUOTSIN VALLAN AIKA | DET SVEN

Helsingin pitäjä– Vantaa

Kaksivärinen, teksti
musta
tai valkoinen

2022

Ruotsin vallan ajalla tarkoitetaan ajankohtaa 1200-luvulta aina Suomen sotaan eli vuoteen 1808 asti. Aihe
voidaan nähdä jatkumona edellisvuoden kivikautta
käsitelleelle teemalle. Kirjan artikkeleissa käsitellään
useita aiemmin tutkimattomia aiheita ja se tuo esiin
runsaasti uutta tietoa pitäjän historiasta.
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Helsingin pitäjä –
Vantaa
2022
Helsinge – Vanda
Helsingin pitäjä

Kaksivärinen, teksti musta
tai valkoinen

2022
Helsingin pitäjä – Vantaa | Helsinge – Vanda

Helsingin pitäjä

Uudessa, järjestyksessään jo 54. vuosikirjassa, on teemana Ruotsin vallan aika. Pääteeman mukaisissa
kirjoituksissa käsitellään muun muassa Vantaan kes2022
kiaikaa ja ruotsalaiskolonisaatiota, pitäjän suhdetta
Helsingin pitäjä–
Vantaa
Helsinge – Vanda
30-vuotiseen sotaan, Pyhän Laurin kirkon hautalöytöjä, pitäjän saamelaisasutusta, Hämeenkylän kartanon
arkeologisia kaivauksia sekä vanhoja karttoja.
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Kovakantisessa ja nelivärisessä kirjassa on ennätykselliset 302 sivua. Kirjan päätoimittaja on Andreas
Koivisto. Taitto on Marianne Kivimäen. Kirjan kustantajina toimivat Vantaan historiatoimikunta sekä Vantaa-Seura. Yhdistyksen blogista www.koukussa.kotiseutuun.blogspot.com voit lukea kirjan esipuheen.
Kirjan jäsenhinta on 22 € (norm. 27 €). Voit tilata kirjan Vantaa-Seuran tilauslomakkeen kautta vantaaseura.fi/putiikki/vuosikirjat/helsingin-pitaja-vantaa-2022/
tai lähettämällä sähköpostia: riina.koivisto@vantaaseura.fi. Lähetyksen päälle lisätään postituskulut. Myymme kirjaa loppuvuoden tapahtumissa. Kirjaa myyvät
myös hyvin varustellut kirjakaupat sekä Pieni museopuoti Tikkurilan vanhalla asemalla, mutta jäsenalennuksella saat kirjan ainoastaan yhdistyksestä.

Toivotamme kaikille jäsenillemme onnellista pian alkavaa adventtiaikaa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan syyskokoukseen sekä joulumarkkinoille!

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

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

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

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

