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Jäsenkirjeen asioita ovat:

• Kotiseutuneuvos-kakkukahvit,  
 vuosikirjan julkistus ja syyskokous 29.11.

• Kirkonkylän joulu -tapahtuma 17.12.

• Tervetuloa mukaan  
 Mestarit ja kisällit -toimintaan!

• Opastus Vantaan taidemuseo  
 Artsin näyttelyyn 14.12.

• Helsingin pitäjä – Vantaa 2023  
 on ilmestynyt!

• Tuore julkaisu Vantaan talonpoikaisesta  
 rakennusperinnöstä

LUONTO ON PIKKUHILJAA painunut levolle, päivät lyhe-
nevät ja illat pitenevät, mikä alkaa olla merkki siitä, 
että kuluva vuosi lähestyy loppupuoltaan ja joulunai-
ka häämöttää jo nurkan takana. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että Vantaa-Seuran syyskokous ja joulutapahtu-
mat lähestyvät ja uusin Helsingin pitäjä – Vantaa 2023 
on juuri tullut ulos painosta! Tähän julkaisuun, sa-
moin kuin tuoreeseen Vantaan talonpoikaisesta raken-
nusperinnöstä kertovaan Paritupia ja puustelleja -kir-
jaan pääsee tutustumaan tässä jäsenkirjeessä.

Vuoden lopulla on luvassa juhlavia tilaisuuksia, jotka 
tuovat iloa ja valoa pimeneviin päiviin. Toivotamme 
kaikki tervetulleiksi syyskokoukseen ja kakkukah-
veille 29.11., kun juhlistamme Jukka Hakon saamaa 
kotiseutuneuvoksen arvonimeä. Joulukuussa Van-
taa-Seura järjestää jälleen yhdessä Tikkurilan seu-
rakunnan kanssa Kirkonkylän joulu -tapahtuman, 
jolloin Helsingin pitäjän kirkonkylässä voi nauttia 
ihastuttavasta vanhanajan joulutunnelmasta. Tämän 

Lämpöinen tervehdys kaikille 
Vantaa-Seuran jäsenille!

lisäksi joulukuussa on erinomainen tilaisuus osallis-
tua Vantaa-Seuran kanssa opastukselle Vantaan tai-
demuseon Artsin tämänhetkiseen näyttelyyn tai tulla 
tutustumaan Vantaa-Seuran kojuun Kartanon joulu 
-tapahtumassa Håkansbölen kartanolla 10.12. 

Monella saattavat näin joulun alla illat täyttä käsitöis-
tä – ehkä tekeillä ovat Vantaa-sukat tai Vantaa-villa-
paita, joiden ohjeet löytyvät nettisivuiltamme? Muis-
tathan lähettää meille kuvan valmiista neuletöistäsi, 
julkaisemme ne mielellämme! 

Sateisia syysiltoja voi myös piristää lähtemällä kult-
tuurikävelylle vaikkapa omalla kotisohvalla ja tutus-
tua Helsingin pitäjän kirkonkylän mobiilioppaisiin, 
jotka löytyvät eMuseo-palvelimelta: https://emuseo.fi/
vantaankirkonkyla/fi tai https://emuseo.fi/vandakyr-
koby/se. Mobiilioppaista ja kirkonkylän historiasta voi 
tulla kuulemaan lisää myös Kirkonkylän joulu -tapah-
tumaan!
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Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan 

kotiseutumme tapahtumia ja perinteitä menneiltä 

ajoilta aina nykypäivään asti.

Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, 

vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä kirja 

on järjestyksessään 55. ja vuosikirjana 43.
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TUNNUKSIEN ERIKOISVERSIOT

Erottuvuuden tai painoteknisten syiden vuoksi on joskus 

tarpeen käyttää yksi- tai kaksiväristä tunnusta. 

Yksivärinen tunnus on mustavalkoinen, kokovalkoinen, 

harmaan keskisävyinen tai Vantaan keskisininen. 

Kaksivärisenä tunnusosa on Vantaan keskisininen ja logoteksti 

musta tai tummalla pohjalla valkoinen.

Kaikissa erikoisversioissa tunnuksen kolme pintaa pidetään 

täysivärisenä.

Esimerkit yksi- tai kaksivärisen tunnuksen käytöstä tummansinisellä tai 

tummalla pohjalla josta neliväritunnus tai musta teksti eivät erotu.

Yksiväriset Kaksivärinen, teksti musta  
tai valkoinen
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TUOREEN HELSINGIN PITÄJÄ – VANTAA 2023 -vuosikirjan 
julkaisu sekä yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 29.11. klo 17.30 alkaen Helsinggår-
dissa (Kuninkaalantie 2, 01300 Vantaa). Ennen kokous-
ta juhlistamme Jukka Hakolle jo vuonna 2020 presi-
dentin myöntämää kotiseutuneuvoksen arvonimeä. Ko-
ronarajoitusten takia emme ole voineet aiemmin yhdes-
sä juhlia, mutta nyt kutsumme kaikki kakkukahveille. 
Helsingin pitäjä – Vantaa 2023 -vuosikirjan julkaisutilai-
suuden yhteydessä kuullaan kirjaan liittyvä luento Hel-
singin pitäjän asemapuistoista. Syyskokouksen asioihin 
kuuluvat mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja 
talousarvion käsittely.

Kotiseutuneuvos-kakkukahvit,  
vuosikirjan julkistus ja syyskokous 29.11.

KIRKONKYLÄN JOULU -TAPAHTUMA järjestetään jälleen 
lauantaina 17.12.2022 klo 12–16 historiaa huoku-
vassa kylämiljöössä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. 
Ohjelmassa on mm. lasten kauneimpia joululauluja, 
eMuseo-reittien esittelytilaisuus ja Pyhän Laurin kir-
kon rakentamiseen uppoutuva luento, jouluisia histo-
riaopastuksia sekä vanhanajan joulumarkkinat, joilla 
on myynnissä jouluisia herkkuja ja käsitöitä. Myös 
kotiseutumuseo on avoinna ja lapset ovat tervetulleita 
tapaamaan Hertta Kirkonrottaa tapulille ja askartele-
maan pakarituvalle. 

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

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan tapahtumaan 
vapaaehtoiseksi, otamme mielellämme apukäsiä 
vastaan. Kaipaisimme tapahtumaan vapaaehtoisia 

Kirkonkylän joulu -tapahtuma 17.12.

SYYSKOKOUKSEN OHJELMA:

17.30  Kotiseutuneuvos-kakkukahvit  

18.00  Tilaisuuden avaus ja  
 Jukka Hakon puhe

18.15  Vuosikirjan julkaisu sekä Pirjo Huvilan  
 ja Liisa Nummelan luento "Asema- 
 puisto, rautateiden vihreä perintö"

19.00  Syyskokous

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuuntele-
maan luentoa, osallistumaan syyskokoukseen ja juhlis-
tamaan Vantaalla merkittävästi vaikuttanutta kotiseu-
tuneuvosta! 

Ilmoittauduthan kuitenkin tapahtumaan etukäteen 
Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi / p. 050 443 
4000) 22.11. mennessä kahvitarjoilun vuoksi! 

monenlaisiin tehtäviin: tapahtuma-alueen rakentami-
seen ja purkuun sekä Vantaa-Seuran kahvilaan ja in-
foon. Jos innostuit, laita viestiä Elinalle!

SYYS- 
KOKOUS

mailto:elina.terava%40vantaaseura.fi?subject=


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 pereh-
tymään vantaalaiseen kouluelämään niin menneisyy-
dessä kuin nykyaikanakin!

Mestarit ja kisällit -toiminnan tarkoitus on saada 
ikäihmiset ja lapset yhteisen tekemisen ääreen ja op-
pimaan toisiltaan uusia asioita. Vantaa-Seuran ajatuk-
sena on järjestää vantaan koululaisille ja ikäihmisille 
keväällä 2023 muutamia tapaamisia, jossa tutustu-
taan vantaalaisiin kouluihin, niiden ympäristöön ja 
historiaan.  Tapaamisten aikataulut lyödään lukkoon 
myöhemmin.

Tapaamiskertoihin halutaan nyt mukaan varttuneem-
pia ihmisiä, joilla on jotakin kerrottavaa koululaisil-
le kouluista ja koulunkäynnistä Vantaalla menneinä 

Tervetuloa mukaan  
Mestarit ja kisällit -toimintaan!

aikoina. Ryhmä voisi tehdä myös retkiä vantaalaisiin 
vanhoihin kouluihin, joista osalla on jo vuosikymme-
niä pitkä historia takana!

Sekä ikäihmisten että nykyisten koululaisten kerto-
muksia tallennetaan ja ryhmän tarkoitus olisi doku-
mentoida joitakin vantaalaisia kouluja valokuvaamal-
la, videoimalla, piirtämällä tai muulla haluamallaan 
tavalla. Kouluista sekä tallennetuista muistoista on 
mahdollista kerätä tietopaketti mobiilioppaaseen, jon-
ka Vantaa-Seura julkaisee eMuseo-palvelimella. 

Olisitko kiinnostunut kertomaan koulumuistojasi ny-
kyisille alakoululaisille ja olemaan mukana hankkees-
sa, jossa tallennetaan vantaalaisten koulujen historiaa 
ja luodaan kontakteja eri sukupolvien välille? Ilmoit-
taudu rohkeasti mukaan tai kysy lisää toiminnasta 
Elinalta!

VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ jäsenilleen 
taatusti mielenkiintoisen ja ajatuk-
sia herättävän opastuksen Vantaan 
taidemuseo Artsin näyttelyyn ”To-
siseikoista kertova tilanne” keski-
viikkona 14.12. klo 17–18. 

Tosiseikoista esitetty tilanne on Di-
ego Brunon ja Minna Henriksso-
nin ensimmäinen yhteisnäytte-
ly Vantaan taidemuseo Artsissa. 
Näyttelyssä taiteilijat tarkastelevat 

Opastus Vantaan taidemuseo Artsin 
näyttelyyn 14.12.

teostensa kautta poliittista vakau-
musta ja yhteisöllistä sitoutumista. 
Näyttelyn nimi viittaa oikeuden-
käynneissä käytettyyn lainsäädän-
nölliseen termiin, joka kuvaa niissä 
esillä olevaan asiaan liittyvää tosi-
asiatietoa – oli se sitten asian kan-
nalta suotuisaa tai kielteistä.  
   
Näyttelyn taiteilijoita yhdistää se, 
että kummankin taiteellinen työ 
perustuu vahvasti tutkimukseen, 

arkistotyöskentelyyn ja yhteistyö-
hön. He tuovat taiteessaan esille 
marginaalihistorioita, rakenteellis-
ta rasismia ja poliittisia kamppai-
luja. 

Vantaan taidemuseo Artsi sijaitsee 
Myyrmäessä (Paalutori 3). Tapaam-
me hiukan ennen klo 17 taidemu-
seon aulassa. Ilmoittauduthan 
mukaan opastukselle 11.12. men-
nessä Elinalle!



Elina ja Riina

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

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

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

Onnellista adventtiaikaa! 
Terveisin,

TOINEN TÄMÄN SYKSYN kirjauutuus on Amanda Eskolan 
teos ”Paritupia ja puustelleja”. Sen tekstit ja Taneli Es-
kolan tunnelmalliset valokuvat johdattelevat lukijan 
vantaalaisen talonpoikaisen rakennusperinnön maa-
ilmaan.  

Vantaalla on säilynyt runsaasti upeita talonpoikaista-
loja, sillä Vantaa on vanha agraaripitäjä ja monet sen 
keskiaikaisista kylistä ovat edelleen olemassa. Kylä-
maisemien lisäksi Vantaalla on säilynyt noin kaksisa-
taa vanhaa maatilan päärakennusta, joista teoksessa 
esitellään kolmisenkym-
mentä. Kirjan talot on ra-
kennettu 1700–1900-luvuil-
la, ja ne ovat edelleen asuin-
käytössä.

Talonpoikaistalot ovat aikai-
semmin jääneet näyttävien 
kartanoiden ja voimallisesti 
kasvavan kaupungin varjoon. Arkkitehti Amanda Es-
kolan teos on kunnianpalautus talonpoikaiselle raken-
nusperinnölle ja suomalaiselle hirsitalolle. 

Kirjaa kuvittavat Taneli Eskolan tuoreet valokuvat 
Vantaan kulttuurimaisemasta ja maatiloilta. Taus-
tatyötä ovat tehneet Kati Tyystjärvi ja Tuulia-Tuulia 
Tummavuori. Kirja on toteutettu SKS Kirjat Oy:n ti-
lauskirjana, tilaajana Håkansbölen kartanon kummit 
ry. Vantaa-Seura myy kirjaa 30 € hintaan.

MARRASKUUSSA SAATIIN PAINOSTA tuorein Helsingin pi-
täjä – Vantaa 2023 -kirja, jonka teema on tällä kertaa 
”Elävä kulttuuriperintö”. Kirjassa kerrotaan mm. puis-
toista ja puutarhoista, kuten rautateiden varsien ase-
mapuistoista ja ruotsinkielisessä artikkelissa Herto-
niemen kartanon historiallisista puutarhoista teoksen. 
Vuosikirjasta selviää myös, kuinka Pukinmäen puu-
tarhan vesisäiliöstä tuli koti, miten asuivat aikoinaan 
Sotungin tilattomat ja kuka maalasi Pyhän Laurin 
kirkon vanhan alttaritaulun. Vantaankosken viilateh-
taan toiminnasta ja perustajasta voi myös lukea laajan 
katsauksen.

Vuosikirjassa ei myöskään rajoi-
tuta vain Vantaaseen, vaan katse 
suunnataan laajemmalle. Teok-
sessa tutustutaan saamelaisten 
menneisyyteen Etelä-Suomessa, 
keskiajan pitäjäläisiin Tallinnassa 
sekä tutkitaan puna-armeijan sa-
laisia karttoja Vantaalta.

Helsingin pitäjä – Vantaa 2023 on jälleen artikkeliko-
koelma, josta löytyy myös useita muita mielenkiintoi-
sia ja ajankohtaisia kirjoituksia. Teoksen päätoimit-
taja on Andreas Koivisto ja sen on taittanut Marianne 
Kivimäki. Kirja on kovakantinen ja siinä on yhteensä 
230 sivua. Kirjan jäsenhinta on 22 € (ainoastaan Van-
taa-Seurasta ostettuna). Muille kuin yhdistyksen jäse-
nille kirjan hinta on 27 €.

Helsingin pitäjä – 
Vantaa 2023 on 
ilmestynyt

Tuore julkaisu Vantaan 
talonpoikaisesta 
rakennusperinnöstä

Sekä tuorein Vantaa-Seuran vuosikirja että Paritupia 
ja puustelleja ovat myynnissä Vantaa-Seuran tapahtu-
missa, kuten syyskokouksessa, Kartanon joulu -tapah-
tumassa Håkansbölessä 10.12. ja Kirkonkylän joulu 
-tapahtumassa 17.12. sekä tietenkin Vantaa-Seuran 
verkkosivujen putiikissa. 

Putiikista on helppo tilata joululahjat itselle joko suo-
raan kotiin tai käydä noutamassa tilauksen sopiva-
na ajankohtana. Juuri julkaistujen uutuuskirjojen li-
säksi joululahjaksi löytyvät vaikkapa upean värikäs 

Vantaa-muki, toukokuussa julkaistu teos Arkkitehdit 
Vantaalla tai joukko vanhempia vuosikirjoja! Joulunai-
kaan sopii myös hyvin lapsille ja lapsenmielisille tar-
koitettu kirja Kirkonkylän Joulu, joka ihanasti johdat-
taa tunnelmoimaan menneen ajan joulua. 

Toivottamme kaikki tervetulleiksi tekemään ostoksia 
tapahtumiimme ja putiikkimme. Ostamalla kirjoja ja 
muita tuotteita Vantaa-Seuralta saat iloa itsellesi tai 
läheisillesi ja samalla tuet tärkeää kotiseututyötä Van-
taan hyväksi!
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