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15.12.2022 

Jouluinen tervehdys kaikille Vantaa-Seuran jäsenille! 

Lumi peitti Vantaan alleen tavanomaista aikaisemmin, mikä luo kaupunkiin ihastuttavan talvista 
joulutunnelmaa. Joulumieltä voi tulla myös hakemaan tulevana lauantaina Kirkonkylän joulu –
tapahtumaan, jossa vanhan ajan joulumarkkinoiden lisäksi on tarjolla monipuolista ohjelmaa koko 
perheelle ja historian ystäville. Mikäli et ehdi kirkonkylään tekemään jouluostoksia, niin 
muistathan myös Vantaa-Seuran putiikin, josta voi tilata näppärästi tuotteita pukinkonttiin! 

Mahtaakohan joulupukki tuoda sinulle lämpöiset Vantaa-neuleet? Tai täyttyvätkö omat iltasi näin 
joulun alla ja välipäivinä käsitöistä – ehkä tekeillä ovat Vantaa-Sukat tai Vantaa-villapaita, joiden 
ohjeet löytyvät nettisivuiltamme? Muistathan lähettää meille kuvan Vantaa-villapaidastasi tai –
sukistasi, julkaisemme ne mielellämme!  

Tämän jäsenkirjeen asioita ovat: 

1. Syyskokouksen kuulumisia 

2. Kirkonkylän joulu -tapahtuma 17.12. 

3.    Helsingin pitäjän kirkonkylään pääsee nyt tutustumaan mobiilisti 

4.    Tervetuloa ostoksille Vantaa-Seuran putiikkiin 

 

1. Syyskokouksen kuulumisia 

Vantaa-Seuran syyskokous pidettiin 29.11. Helsinggårdissa, jonne kerääntyi viitisenkymmentä 
Vantaa-Seuran jäsentä ja muuta kutsuvierasta. 

Tilaisuutta ennen juhlistettiin presidentin Jukka Hakolle myöntämää Kotiseutuneuvos-arvonimeä 
kakkukahvein, jonka jälkeen kuultiin Jukka Hakon muistoja kotiseututyöstä Vantaalla. Jukan 
aktiivisuus niin Vantaa-Seurassa kuin kotiseutuliitossa on ollut erittäin arvokasta Vantaan 
kaupungille ja vantaalaisille, jonka johdosta Vantaa-Seura kunnioitti kotiseutuneuvosta 
lahjoittamalla hänelle Vantaa-mukin sekä kukat juhlallisuuksien yhteydessä. 

Kukin ja mukilla muistettiin myös Karoliina Junno-Huikaria, joka on toiminut vuosia Vantaa-Seuran 
kulttuurintuottajana ja taloudenhoitajana, mutta suuntaa nyt vuodenvaihteen jälkeen uusiin 
kuvioihin. Vantaa-Seura kiittää suuresti Karoliinaa ja toivottaa onnea tuleviin töihin! 

Juhlallisuuksien ja kukitusten jälkeen julkaistiin tuorein Helsingin pitäjä - Vantaa 2023 vuosikirja ja 
kuultiin Pirjo Huvilan ja Liisa Nummelan erittäin mielenkiintoinen luento asemapuistoista. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin Vantaa-Seuran vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja johtokunta seuraavalle kaudelle. Puheenjohtajana 
jatkaa Andreas Koivisto ja johtokunnassa Sini Alénius, Matti Hilli, Hanna Keskinen, Annukka Lyra, 
Melker Olenius, Tuulia Pakarinen sekä Marianne Träskman. Vuosia Vantaa-Seuran johtokunnassa 
aktiivisena toiminut Paula Lehmuskallio luopui paikastaan muiden luottamustehtävien 
aiheuttamien kiireiden vuoksi, joten hänen tilalleen yhdistyksen johtokuntaan teki paluun Jarmo 
Tiukkanen. Vantaa-Seura kiittää suuresti Paulaa menneistä vuosista ja toivottaa Jarmon 
lämpimästi tervetulleeksi takaisin johtokuntaan! 



2. Kirkonkylän joulu -tapahtuma 17.12. 

Kirkonkylän joulu -tapahtuma järjestetään jälleen lauantaina 17.12.2022 klo 12–16 historiaa 
huokuvassa kylämiljöössä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Ohjelmassa on mm. lasten kauneimpia 
joululauluja, eMuseo-reittien julkaisutilaisuus ja Pyhän Laurin kirkon rakentamiseen uppoutuva 
luento, jouluisia historiaopastuksia sekä vanhanajan joulumarkkinat, joilla on myynnissä jouluisia 
herkkuja ja käsitöitä. Myös kotiseutumuseo on avoinna ja lapset ovat tervetulleita tapaamaan 
Hertta Kirkonrottaa tapulille ja askartelemaan pakarituvalle.  

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seura ja Tikkurilan seurakunta. Toivotamme kaikki 
lämpimäsi tervetulleiksi vierailemaan Kirkonkylän joulussa ja nauttimaan idyllisestä 
joulutunnelmasta! 

 

Tapahtuman tarkempi ohjelma on tässä: 

Kirkko: 

12:00 Kulttuurikävelylle Helsingin pitäjän kirkonkylään! - Kirkonkylän eMuseo-mobiilioppaiden jul-
kaisutilaisuus ja johdatus kulttuurikävelyille 

13:00 Lasten kauneimmat joululaulut 

14:30 Historialuento: FT Panu Savolainen – Ketkä rakensivat Helsingan kirkon? 

Kellotapuli: 

12-15 Hertta kirkonrotan joulukoti 

Makasiinit ja makasiiniaukio: 

12-16 Kotiseutumuseo avoinna, vanhanajan joulupöytä katettuna 

12:30 Kirkonkylän jouluopastus suomeksi 

15:15 Kirkonkylän jouluopastus ruotsiksi 

Pappilan puisto: 

12-16 Vanhanajan joulumarkkinat 

12 -16 Suomen Luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen lintujen talviruokinta- ja lintujentunnis-
tuspiste 

12-16 Hevoskärryajelua lapsille 

14:00 Lemmikkien joulusiunaus 



Pakaritupa: 

12:30 -15:30 Jouluista askartelua ja kasvomaalauksia lapsille 

 

3. Helsingin pitäjän kirkonkylään pääsee nyt tutustumaan mobiilisti 

Pimeitä talvi-iltoja voi myös piristää lähtemällä kulttuurikävelylle vaikkapa omalla kotisohvalla ja 
tutustua Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuurikohteisiin! 

eMuseo-opasta voi käyttää mobiililaitteella, tabletilla tai tietokoneella. Kohteita voi vapaasti se-
lailla haluamassaan järjestyksessä, mutta opas ehdottaa myös kävelyreitin, jonka voi kulkea paikan 
päällä. Lisää eMuseo-oppaista voi lukea Kotiseutuliiton sivuilta: https://kotiseutuliitto.fi/tieto-
pankki/emuseo/  

Vuosien 2021 ja 2022 aikana Vantaa-Seura on yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan kanssa julkais-
sut mobiilioppaan, jonka avulla pääsee tutustumaan Helsingin pitäjän kirkonkylään, Vantaan histo-
rialliseen sydämeen. Tällä hetkellä oppaassa on kolme suomenkielistä reittiä. Ensimmäisenä jul-
kaistiin syksyllä 2021 Kirkonkylän kulttuurikävely – reitti, joka esittelee mm. kylän elämää ja histo-
riaa, rakennuksia ja tiestöä. Vuoden 2022 aikana julkaistiin kaksi muuta suomenkielistä reittiä, 
joilla esitellään Pyhän Laurin kirkon sisätiloja ja hautausmaata. Suomenkieliseen mobiilioppaaseen 
pääsee täältä: https://emuseo.fi/vantaankirkonkyla/fi  

Kirkonkylän mobiiliopas ja Kirkonkylän kulttuurikävely -reitti on käännetty myös ruotsiksi Helsin-
gestiftelse sr:n tuella. Kirkon sisätiloista ja hautausmaasta kertovat reitit käännetään ruotsiksi vuo-
den 2023 aikana. Ruotsinkieliseen mobiilioppaaseen pääsee täältä: https://emuseo.fi/van-
dakyrkoby/se  

Helsingin pitäjän kirkonkylän mobiilioppaiden julkaisutilaisuus lyhyen esitelmän kera pidetään Kir-
konkylän joulu –tapahtumassa 17.12.2022 klo 12 Pyhän Laurin kirkossa. Tapahtumassa järjeste-
tään myös jouluisia opastuksia kirkonkylässä suomeksi ja ruotsiksi, joilla pääsee tutustumaan 
osaan mobiilioppaista löytyvistä kohteista. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kulttuurikävelyille kir-
konkylään, joko paikan päällä tai kotoa käsin! 

 

4. Tervetuloa jouluostoksille Vantaa-Seuran putiikkiin 

Vantaa-Seuran verkkosivujen putiikista on helppo tilata joululahjat itselle joko suoraan kotiin tai 
käydä noutamassa tilauksen sopivana ajankohtana. Juuri julkaistujen Helsingin pitäjä – Vantaa 
2023 sekä Amanda Eskolan Paritupia ja puustelleja -teoksen lisäksi joululahjaksi löytyvät vaikkapa 
upean värikäs Vantaa-muki, toukokuussa julkaistu teos Arkkitehdit Vantaalla tai joukko 
vanhempia vuosikirjoja! Joulunaikaan sopii myös hyvin lapsille ja lapsenmielisille tarkoitettu kirja 
Kirkonkylän Joulu, joka ihanasti johdattaa tunnelmoimaan menneen ajan joulua. Iloksemme myös 
uudet Vantaa- ja Helsinga –tee-erät saapuivat sopivasti vielä jouluksi myyntiin, joten niistä saa 
oivan parin Vantaa-mukin kanssa läheisen lahjakääröön! 

Toivottamme kaikki tervetulleiksi tekemään ostoksia Kirkonkylän joulu -tapahtumaan ja 
putiikkimme. Ostamalla kirjoja ja muita tuotteita Vantaa-Seuralta saat iloa itsellesi tai läheisillesi 
ja samalla tuet tärkeää kotiseututyötä Vantaan hyväksi! 



 
Rauhallista joulunodotusta toivottaen, 

Elina ja Riina 

elina.terava@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 

riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 

 

 


