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JÄSENKIRJE 7/2022
2.9.2022

SYKSYISET TUULET PUHALTAVAT ja illat alkavat pimentyä, 
mutta Vantaa-Seura pysyy iloisena ja aktiivisena siitä 
huolimatta. Yhdistyksen vuosittainen suurtapahtuma, 
Helsingan keskiaikapäivä onnistui tänä vuonna yli 
odotusten ja keräsi Helsingin pitäjän kirkonkylään en-
nätysmäärän yleisöä – kiitokset kaikille mukana olleil-
le, erityisesti kaikille korvaamattomille vapaaehtoisille! 

Jäsenkirjeen asioita ovat:

• Syysretki 17.9.

• Muinaispuistopäivä 18.9.

• Historia- ja roskakävely Länsimäen linnoituksilla 7.9.

• Opastus Vantaan kaupunginmuseon  
 Paikoillanne, valmiit, hep! -näyttelyyn

• Vandasällskapets Svenska Veckan föreläsning 31.10. 
 – Den svenska kolonisationen av Helsinge och Nyland

• Påkaksen perheaamut syksyllä 2022

• Vantaa-neuleillat kaupunginmuseolla

• Tervetuloa mukaan Mestarit ja kisällit -toimintaan!

• Vantaa-muki ja Arkkitehdit Vantaalla –  
 Alvar Aallosta Väinö Vähäkallioon  
 myynnissä yhdistyksen verkkosivuilla!

Iloinen tervehdys  

  kaikille Vantaa-Seuran  

jäsenille!

Vantaa-Seuran kuulumisia
Nyt on aika suunnata katse kohti syksyä ja voimme tar-
jota valoisia kohtaamisia esimerkiksi syysretken, Mui-
naispuistopäivän, opastusten, Vantaa-neuleiltojen ja 
Påkaksen perheaamujen merkeissä. Syysiltojen hämär-
tyessä on myös oiva hetki nautiskella kupponen kuu-
maa juuri myyntiin saadusta Vantaa-mukista ja samalla 
lueskella Arkkitehdit Vantaalla -teosta. Sekä muki että 
Arkkitehdit Vantaalla -kirja löytyvät myynnistä yhdis-
tyksen verkkosivujen putiikista!

Kuvat: Olli Leino



12–13  Ulkoilmaopastus  
 ”Myyrmäki - Kivikaudesta katutaiteeseen” 

13.15  Tutustuminen Myyräncolon toimintaan 

14.00 Omakustanteiset kahvit Kulmakonditoriassa

RETKEN AIKATAULU: 

VANTAA-SEURAN PERINTEINEN SYYSRETKI suuntautuu 
tänä vuonna Länsi-Vantaan kulttuurikeitaaseen, 
Myyrmäkeen! 

Myyrmäellä on mielenkiintoinen, kivikaudelle ulot-
tuva historia ja nykypäivänä alue on vilkas ja elinvoi-
mainen keskus. Retkeen kuuluu opastus, jolla sukel-
letaan entisen merenranta-alueen esihistoriaan ja 
katutaiteeseen, tutustuminen Myyrinpuhoksen kiis-
tellyssä ostarissa toimivan Myyräncolon toimintaan 
sekä kahvit rattoisassa seurassa.

Syysretki La 17.9. klo 12

SYYS- 
RETKI 
17.9.

Retki on maksuton, mutta retkelle tulisi ilmoittautua 
13.9. mennessä Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi / 
puh. 050 443 4000). Kerrothan ilmoittautumisen yhtey-
dessä, jäätkö kahville, sillä Vantaa-Seura varaa pöydän 
Kulmakonditoriasta osallistujamäärän mukaan. Kahvi-
hetki on omakustanteinen ja kaikki saavat valita juomi-
sensa ja syömisensä oman mielen mukaan.

KEVÄÄLLÄ ALOITETUT VANTAA-NEULEILLAT jatkuvat Van-
taan kaupunginmuseolla – tervetuloa innostumaan 

ja saamaan tukea omaan neuleprojektiisi tai 
ihan vain nauttimaan hyvästä seurasta käsitöi-
den parissa!

Ensimmäinen Vantaa-neuleilta pidetään 
keskiviikkona 21.9. klo 17.30–18.30. Tan-
ja Rantanen Kartanonkosken Martoista on 
lupautunut opastamaan innokkaita neulo-
jia erityisesti Vantaa-villasukkien kanssa 

sekä perehdyttää kaikki halukkaat kir-
joneulekuviossa hyödylliseen tika-

puu-tekniikkaan. 

Vantaa-neuleillat Vantaan 
kaupunginmuseolla 

Toinen neuleilta on 
torstaina 13.10. klo 
18.00–19.00. Tällöin Van-
taa-neuleiden suunnittelija, Kirsi 
Mantua-Kommonen antaa neuvoja 
oman Vantaa-villapaidan aloittami-
seen ja yleisesti kirjoneuleisiin. Lisäk-
si illan aikana jutellaan myös luonnonväreillä 
värjäämisestä, eli miten voit värjätä itse omat lankasi 
ympäristöystävällisesti.

Neuleillat järjestetään Vantaan kaupunginmuseolla 
(Hertaksentie 1). Tarjolla on kahvia/teetä sekä pientä 
makeaa.

Retkelle lähdetään ravintola Wanda´s:n edustalta, 
osoitteesta Liesikuja 5 klo 12 – olethan paikalla ajoissa!
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Länsimäen historiakävely on samalla roskakävely!
Historiakävelyllä tutustutaan oppaan johdolla Länsi-
mäen linnoituksiin, jotka on rakennettu ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Linnoitukset ovat erinomai-
sen hyvin säilyneet ja niiltä löytyy myös harvinaisia 
yksityiskohtia, kuten piikkilankaesteen paaluvarus-
tuksen jäänteet. Kävelyn aikana on myös mahdolli-
suus tehdä hyvä teko ympäristön hyväksi ja kerätä 
alueelta roskia.

Historia- ja roskakävely  
Länsimäen linnoituksilla  
Ke 7.9. klo 18

Muinaispuistopäivä Su 18.9. klo 12–15
Muinaispuistopäivää vietetään koko perheen 
voimin Jokiniemessä, Sandåkerin kivikautisella 
asuinpaikalla sunnuntaina 18.9.2022 klo 12–15. 
Tapahtumassa tuodaan esiin alueen historiaa ki-
vikaudelta tähän päivään asti.

Tapahtuma järjestetään Jokiniemen muinais-
puistossa, Hakkilan kivisillan kupeessa ja Kera-
vanjoen rannalla, os. Tikkurilantie 20. Alueel-
la ei ole parkkipaikkoja. Autot on pysäköitävä 
esim. Dickursby skolan parkkipaikoille. 

13.00  Opastus: Kivikautta Jokiniemessä  
  (Juuso Koskinen)
14.00  Opastus: Kuninkaantien kulttuurikeskittymä 
  (Riina Koivisto)
12–15 – kivikautisia kasvomaalauksia
  – ohjausta mobiilipeli Anselmiun pelaamiseen.  
     Pelaajat palkitaan!

Myynnissä lettuja ja makkaraa sekä Vantaa-Seuran 
tuotteita ja historiakirjoja.

Kävelylle lähdetään klo 18 Länsimäen asukastilasta, 
os. Kilpakuja 1. Kävelyn jälkeen on luvassa talkootar-
joilua.

Kävely järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.  
Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.

Vapaa  
pääsy,  

tervetuloa!

Järj. LC Tikkurila-Dickursby, Vantaa-Seura ja Vantaan kaupunginmuseo. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.



Tervetuloa kokemaan urheilun huumaa Vantaa-Seu-
ran kanssa! Järjestämme jäsenillemme opastuksen 
Vantaan kaupunginmuseon 14.9. avautuvaan Pai-
koillanne, valmiit, HEP! -näyttelyyn torstaina 6.10. 
klo 17.30. 

Näyttelyssä pääsee tutustumaan vantaalaiseen lap-
si- ja nuorisourheiluun. Mistä syttyy kipinä, mistä 
löytyy oma laji? Mitä on joukkuehenki ja minkälai-
sia muistoja treeneihin tai turnauksiin liittyy? Entä 
miltä menestys maistuu – tai karvas tappio? Oma 
osuutensa urheilusuoritukseen on myös onnella ja 
epäonnella.

Tapaamme kaupunginmuseon ala-aulassa ennen 
opastusta, osoitteessa Hertaksentie 1, 01300 Vantaa. 
Ilmoittautumiset opastukselle Elinalle keskiviik-
koon 5.10. mennessä!

Opastus Vantaan 
kaupunginmuseon 
näyttelyyn  
To 6.10. klo 17.30

Vandasällskapet tar del i Svenska veckan och organi-
serar en föreläsning om Vandas medeltid.

Varifrån kommer namnet Nyland, varifrån och när 
kom de svenska nybyggarna till dagens Vanda, vem 
bodde i Vanda före svenskarna kom och hur syns 
medeltiden ännu också i bygden? Bland annat de 
här frågorna försöker arkeolog Andreas Koivisto sva-
ra på under sin Svenska Veckan föreläsning om Van-
das historia.

Föreläsningen börjar kl. 18.00 och hålls i Dickursby 
bibliotek, Näckrosvägen 4. Välkommen!

Vandasällskapets Svenska 
Veckan föreläsning 31.10. 
Den svenska kolonisationen 
av Helsinge och Nyland

Påkaksen perheaamut 
Kotiseututalo Påkaksessa järjestetään syksyllä jälleen 
perheaamuja, joihin toivotamme tervetulleiksi kaikki 
perheen pienimmät aikuisen seurassa! Perheaamuja on 
syys-marraskuussa neljänä keskiviikkona, minkä lisäksi 
perjantaina 4.11. järjestetään pienet Kekrijuhlat askarte-
luineen osana Tikkurilan Jokirannan Kekrijuhlia.

Perheaamujen ohjelma on tässä:
Ke 14.9. klo 10–11: Vaunulenkki Vantaan historiaan
Ke 5.10. klo 10–11: Aikamatojen askartelupaja
Ke 26.10. klo 10–11: Vanhanajan loruhetki, Kukkuu! 
– taidefestari vauvoille ja taaperoille
Pe 4.11. klo 10–12: Kekriaskartelua ja kekrijuhlintaa
Ke 16.11. klo 10–12: Pikkuarkeologin seikkailurata



Helsingan keskiaikapäivässä myyntiin tuli Van-
taa-Seuran ja Vantaan kaupunginmuseon yhteistyössä 
lanseeraama Vantaa-muki, jonka kylkiä kaunistavat 
kaikille tutut Vantaan maisemat. Mukin viehättävä ja 
värikäs ulkoasu on Marianne Kivimäen suunnittele-
ma ja muki on kotimaisen Kultakeramiikan tuotantoa. 
Tästä mukista kelpaa nauttia niin kylmät kuin kuu-
matkin juomat ja se on oiva lahja niin syntyperäiselle 
vantaalaiselle kuin Vantaan rajojen ulkopuolellakin 
asustavalle! Mukin hinta Vantaa-Seuran jäsenille on 
14 € ja muille 15 €. 

Toukokuun lopulla julkaistiin kauan odotettu, Jukka 
Haon ja Piia Vuorikosken toimittama kirja Arkkitehdit 
Vantaalla – Alvar Aallosta Väinö Vähäkallioon löytyy 

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 
syksyllä 2022 muutamia tapaamisia, jossa tutustutaan 
vantaalaisiin kouluihin, niiden ympäristöön ja histo-
riaan. Tapaamisten aikataulut lyödään lukkoon myö-
hemmin, kunhan sopiva joukko koululaisia ja ikäihmi-
siä saadaan kasaan.

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

Energistä syksyn alkua kaikille – toivottavasti näemme tapahtumissamme!

Ystävällisin terveisin,

Tervetuloa mukaan  
Mestarit ja kisällit 
-toimintaan!

Tapaamiskertoihin halutaan nyt mukaan varttuneem-
pia ihmisiä, joilla on jotakin kerrottavaa koululaisille 
kouluista ja koulunkäynnistä Vantaalla menneinä aikoi-
na. Ryhmä voisi tehdä myös retkiä vanhoihin kouluihin.

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-muki ja Arkkitehdit Vantaalla  
– teos myynnissä nyt Vantaa-Seuralla

myös Vantaa-Seuran myynti-
tuotteiden joukosta. Vastaavia 
arkkitehtuurikirjoja ei yhdestä 
kaupungista juuri ole ilmesty-
nyt, joten tämä teos tuoreine 
kuvituksineen on monin ta-
voin ainutlaatuinen ja tutustu-
misen arvoinen. Vantaa-Seura 
myy kirjaa 35 € hintaan. 

Tuotteita voi ostaa myös Vantaa-Seuran tilaisuuksista 
tai tilata suoraan työntekijöiltä tai nettisivujemme pu-
tiikista https://vantaaseura.fi/putiikki/. Verkkosivujen 
kautta tehtyjen tilausten päälle lisätään mahdolliset 
postikulut 6,90 €.
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