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18.03.2022 

Maaliskuinen tervehdys! 

Maaliskuinen auringonpaiste, kimaltavat keväthanget ja livertelevät linnut luovat toiveikasta 
tunnelmaa kaoottisen maailmantilanteen keskelle. Valo ja lämpö lisääntyvät päivä päivältä, 
joten luontokappaleiden ohella on ihmistenkin aika kömpiä ulos kodeistaan ja suunnatta 
tapaamaan muista ihmisiä – koronaturvallisuudesta huolehtien, totta kai. 

Vantaa-Seuran kevään ohjelmaan kuuluu kasvavissa määrin tapahtumia, joihin pääsee 
osallistumaan muutenkin kuin kotoa käsin. Yhdistyksen kevätkokous on kuun lopulla ja 
ilmoittautumisaikaa kokoukseen on pidennetty – muistathan ilmoittautua mukaan 23.3. 
mennessä! Lisäksi kevään ohjelmassa on opastettu kierros Vantaan kaupunginmuseolla sekä 
musiikkiteatteri-ilta kulttuuritehdas Vernissalla. Myös yhdistyksen kevätretkeä suunnitellaan jo 
kovin toukokuulle – tarkempaa tietoa on luvassa seuraavassa jäsenkirjeessä! 

Vantaalaisten koulujen Mestarit & kisällit -hanke on päätetty siirtää syksyyn. Ole meihin 
yhteydessä, jos olet kiinnostunut jakamaan koulumuistojasi! 

Jäsenkirjeen muita asioita ovat: 

1. Vantaa-Seuran kevätkokous 30.3.2022 Tikkurilan kirkossa - vielä ehtii ilmoittautua 
mukaan! 

2. Opastus Vantaan kaupunginmuseon uuteen näyttelyyn 20.4.2022 
3. Teatteriretki ”Meidän Laila”-esitykseen 22.4.2022 
4. Vantaan historian etäluentosarja 
5. Osallistu Vantaalainen elämä- ja Kaivoksela-muistojen keräyksiin! 
6. Vuoden 2022 jäsenmaksut 

 

 

1. Vantaa-Seuran kevätkokous 30.3.2022 Tikkurilan kirkossa 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään ke 30.3.2022 kello 18.00 Tikkurilan 
kirkossa (Asematie 12, 01300 Vantaa). Ennen kokousta, klo 17.00, Tikkurilan seurakunnan 
pastori Jaakko Hyttinen on lupautunut esittelemään tammikuussa 2021 käyttöön vihittyä 
Tikkurilan kirkkoa. 

Kevätkokouksessa on kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen, minkä takia kokoukseen tulee ilmoittautua 
etukäteen 23.3. mennessä Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi/puh. 050 443 4000). Tervetuloa 
mukaan! 



2. Opastus Vantaan kaupunginmuseon uuteen näyttelyyn 20.4.2022 

Vantaa-Seura järjestää jäsenilleen opastetun kierroksen maaliskuun alussa avattuun Vantaan 
kaupunginmuseon valokuvanäyttelyyn ”Kotiasemasi Vantaalla”. Näyttelyn kuvat kertovat 
Tikkurilan asemarakennuksen 160-vuotisesta historiasta. Lisää tietoa näyttelystä löytyy 
täältä: https://sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/kotiasemasivant
aalla-nayttelyavataan3.3.2022.html 

Vantaa-Seura tarjoaa jäsenilleen seuralaisineen opastuksen, joka on keskiviikkona 20.4.2022 klo 
17–18. Kokoonnumme Vantaan kaupunginmuseon ala-aulaan (Hertaksentie 1) hiukan ennen 
klo 17. Ennakkoilmoittautumiset 19.4. mennessä Elinalle. 

Huomioithan, että museo sulkeutuu klo 18, mutta voit itsenäisesti tutustua näyttelyyn jo ennen 
opastuksen  alkua. 

3. Teatteriretki ”Meidän Laila” -esitykseen 22.4.2022 

Järjestämme yhteisen teatteri-illan kehuttuun, Tikkurilan Teatterin 60-vuotisjuhlanäytökseen 
"Meidän Laila” pe 22.4. klo 19–21.15. 

Millaista on olla sotalapsi, julkisuuden henkilö ja ihailtu naistähti kaikkien katseiden alla? 
Livebändin siivittämä "Meidän Laila"- esitys kuvaa rakastetun iskelmälaulajan elämää ja tarjoaa 
varmasti tunteita herättävän elämyksen niin musiikin ystäville kuin muillekin. Lisätietoa 
esityksestä löytyy Tikkurilan teatterin 
sivuilta: http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/meidan-laila/ 

Esityspaikkana on Vernissasali (Kulttuuritehdas Vernissa, 1. krs. Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa). 
Lipun hinta on 22 euroa ja se tulee maksaa varauksen jälkeen yhdistyksen tilille (tarkemmat 
maksuohjeet saa varauksen yhteydessä). Sitovat lippuvaraukset tulee tehdä 15.4. mennessä 
Elinalle. Huomioithan, että lippuja on yhdistyksellä rajoitettu määrä, joten varaa omasi ajoissa! 

4. Vantaan historian etäluentosarja keväällä 2022 

Vantaa-Seuran Vantaan historiaan syventyvällä luentosarjalla on jäljellä vielä kaksi huhtikuista 
luentoa. Vallitsevan koronatilanteen takia luennot järjestetään etäyhteydellä. Luennoille pääsee 
osallistumaan Vantaa-Seuran nettisivuilta löytyvän linkin kautta tai voit pyytää linkin Elinalta. 

Luennot alkavat klo 18.00 ja kestävät noin tunnin, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksille 
ja keskustelulle. Tulevien luentojen aikataulu ja ohjelma on seuraavanlainen: 

Luento 4: Torstai 7.4.2022 FT Tuuli Heinonen: 1600-luvun ratsutilan elämä ja aineellinen 
kulttuuri Mårtensbyn Lillaksessa. 

Linkki luennolle: https://vantaaseura.fi/tapahtumat/luentosarja2022-luento4/        



Luento 5: Keskiviikko 27.4.2022 Tietokirjailija Jussi Iltanen: 1700-luvun sotilaskartoitukset 
Helsingin pitäjässä 

Linkki luennolle: https://vantaaseura.fi/tapahtumat/luentosarja2022_luento5/ 

  

5. Osallistu Vantaalainen elämä- ja Kaivoksela-muistojen keräyksiin! 

Nyt on erinomainen tilaisuus kertoa ja tallettaa tuleville sukupolville tietoa elämästä ennen ja 
nykyään Vantaalla. Meneillään on kaksi erillistä hanketta, joissa kerätään talteen vantaalaisten 
muistoja. 

Kaivoksela-Seura on yhteistyössä Vantaa-Seuran kanssa suunnannut oman kyselyn entisille ja 
nykyisille kaivokselalaisille. Ensimmäiset kerrostaloasukkaat muuttivat Kaivokselan alueelle 60 
vuotta sitten. Merkkipaalun kunniaksi halutaan kerätä Kaivokselan asukkaiden ajatuksia 
asuinympäristöstään. Tietoja kaivataan Kaivokselan kaikilta vuosikymmeniltä, myös 
nykypäivästä. Keruu painottaa 60-luvulla rakennetun vanhan Kaivokselan alueen taltiointia, 
mutta vastaukset myös uuden Vaskipellon alueen puolelta ovat tervetulleita. Kaivoksela-keruu 
on käynnissä 31.3.2022 saakka. 

Kysely löytyy Vantaa-Seuran nettisivuilta sekä tästä 
linkistä: https://forms.gle/VABAUcLFn4eYUs7Q8. Otathan yhteyttä, jos sinulla on kuva-aineistoa 
Kaivokselasta, jota haluaisit tallentaa. Lisätietoa Vantaa-Seuran 
nettisivuilta https://vantaaseura.fi/toiminta/ajankohtaista/kaivoksela-kysely/ tai yhdistyksen 
hallituksen jäseneltä Annukka Lyralta, annukka.lyra@gmail.com. 

Toisesta keruusta vastaavat Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Vantaan 
kaupunginmuseo. Vantaalainen elämä – muistitietokeruu on osa Vantaa50 -historiahanketta. 
Vantaalainen elämä –keruussa halutaan omaelämänkerrallisia kirjoituksia vantaalaisesta 
jokapäiväisestä elämästä. 

Kirjoittaa voi vapaamuotoisesti ja vastaukset voivat koskea nykyhetkeä tai mitä tahansa 
mennyttä vuosikymmentä. Vastausaikaa on 15.6.2022 asti. Lisää tietoa, tarkemmat ohjeet ja 
kysymyksiä kirjoittamiseen avuksi löytyy täältä: https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-
keruisiin/vantaalainen-elama#.YjMuUKhL82w 

Kannustamme kovasti jäseniämme osallistumaan näihin arvokkaisiin muistitiedon tallennuksiin! 

6. Vuoden 2022 jäsenmaksut 

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse maaliskuun alussa. Sähköpostit 
päätyvät joskus roskapostikansioon, joten tarkistathan sen, mikäli et ole saanut laskua. Jos 
sinulla on kysyttävää jäsenmaksusta, käänny rohkeasti 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. 

Jäsenmaksut ovat ensiarvoisen tärkeä tuki tekemällemme työlle. Jäsenetuina ovat ilmaiset 
Kirkonkylän kulttuurikävelyt, alennukset yhdistyksen maksullisista retkistä, alennus 
Kotiseututalo Påkaksen vuokrasta sekä yhdistyksen tuotteista, teestä ja tuoreimmasta 
vuosikirjasta. Kiitämme kannatuksesta! 

Nautitaan pitenevistä päivistä, kevään etenemisestä ja tulevien kevätrientojen 
odotuksesta! 

Ystävällisin terveisin Riina ja Elina 

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

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

 


