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Energinen tervehdys kaikille Vantaa-Seuran jäsenille! 

Lokakuu on jo pitkällä, lehdet lentelevät tuulen mukana alas puista ja päivät lyhenevät hurjaa 
vauhtia. Vantaa-Seuran syksyä työllistää Helsingin pitäjä – Vantaa-vuosikirjan viimeistelyvaihe, 
mutta toki yhdistys on mukana myös monessa muussa vuosikirjakiireiden ohella! Marraskuun 
lopulla ilmestyvän vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2023 teemana on Elävä 
kulttuuriperintö. 

Yksi ajankohtaisista asioista on Euroopan kulttuuriperintöpalkinnollakin palkittu Mestarit ja 
kisällit toiminta, jossa Vantaa-Seura on mukana Vantaan koulujen Mestarit ja kisällit -
projektilla. Olisitko sinä kiinnostunut jakamaan ja tallentamaan koulumuistojasi Vantaalta 
nykykoululaisten kanssa? Luvassa on taatusti mukavia tapaamisia muiden entisten ja nykyisten 
vantaalaisten koululaisten kanssa! 

Toki yhdistys haluaa myös tarjota monenlaisia tapahtumia pitkin syksyä. Luvassa on keskiajalle 
sukeltava luento Tikkurilan kirjastossa, Påkaksen perheaamuja, historiaopastus ja kotiseututalo 
Påkaksen avoimet ovet Tikkurilan jokirannan kekrijuhlassa, Vantaa-neuleilta 
kaupunginmuseolla sekä teatteriretki! 

  

Tämän jäsenkirjeen asioita ovat: 

1. Tervetuloa mukaan Mestarit ja kisällit -toimintaan! 
2. Svenska Veckan tvåspråkig föreläsning med sång 31.10./Svenska Veckan -tapahtuman 

kaksikielinen luento sekä laulua 31.10. 
3. Tikkurilan Jokirannan kekrijuhla – askartelua, leikkiä, historiaopastus ja avoimet ovet 

Påkaksessa 
4. Påkaksen perheaamut syksyllä 2022 
5. Syksyn kolmas Vantaa-neuleilta kaupunginmuseolla 
6. Teatteriretki Tikkurilan teatterin näytelmään ”Työmiehen vaimo” 

  

 

 



1. Tervetuloa mukaan Mestarit ja kisällit -toimintaan! 

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 perehtymään vantaalaiseen kouluelämään niin menneisyydessä kuin 
nykyaikanakin! 

Mestarit ja kisällit -toiminnan tarkoitus on saada ikäihmiset ja lapset yhteisen tekemisen 
ääreen ja oppimaan toisiltaan uusia asioita. Vantaa-Seuran ajatuksena on järjestää vantaan 
koululaisille ja ikäihmisille syksyllä 2022 muutamia tapaamisia, jossa tutustutaan vantaalaisiin 
kouluihin, niiden ympäristöön ja historiaan.  Tapaamisten aikataulut lyödään lukkoon 
myöhemmin, kunhan sopiva joukko koululaisia ja ikäihmisiä saadaan kasaan. 

Tapaamiskertoihin halutaan nyt mukaan varttuneempia ihmisiä, joilla on jotakin kerrottavaa 
koululaisille kouluista ja koulunkäynnistä Vantaalla menneinä aikoina. Ryhmä voisi tehdä myös 
retkiä vantaalaisiin vanhoihin kouluihin, joista osalla on jo vuosikymmeniä pitkä historia 
takana! 

Sekä ikäihmisten että nykyisten koululaisten kertomuksia tallennetaan ja ryhmän tarkoitus olisi 
dokumentoida joitakin vantaalaisia kouluja valokuvaamalla, videoimalla, piirtämällä tai muulla 
haluamallaan tavalla. Kouluista sekä tallennetuista muistoista on mahdollista kerätä 
tietopaketti mobiilioppaaseen, jonka Vantaa-Seura julkaisee eMuseo-palvelimella. 

Olisitko kiinnostunut kertomaan koulumuistojasi nykyisille alakoululaisille ja olemaan mukana 
hankkeessa, jossa tallennetaan vantaalaisten koulujen historiaa ja luodaan kontakteja eri 
sukupolvien välille? Ilmoittaudu rohkeasti mukaan tai kysy lisää toiminnasta Elinalta! 

  

2. Svenska Veckan tvåspråkig föreläsning med sång 31.10. / Svenska Veckan -
tapahtuman kaksikielinen luento sekä laulua 31.10. 

Vandasällskapet tar del i Svenska veckan och organiserar en föreläsning med sång om Vandas 
medeltid. Varmt välkomna med!  

Vantaa-Seura osallistuu Svenska veckan -tapahtumaan järjestämällä kaksikielisen luennon ja 
laulutuokion Vantaan keskiajasta. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! 

Andreas Koivisto & Johanna Korhonen 

Heliga Birgitta och svenska nybyggare – Vandas medeltid via musik och historia 

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 svara på under sin 
Svenska Veckan föreläsning om Vandas historia. 



Före historieföreläsningen bekantar Johanna Korhonen åhörarna med kyrkomusik i det 
medeltida Vanda, både genom praktiska exempel och fakta. Från och med 1400-talet 
påverkades musiken stort av Heliga Birgitta som blivit helgonförklarad i slutet av 1300-talet. 

Tillställningen är tvåspråkig på både finska och svenska. 

Andreas Koivisto & Johanna Korhonen 

Pyhä Birgitta ja ruotsalaiset uudisasuttajat - Vantaan keskiaikaa musiikin ja historian 
kertomana 

Mistä nimi Uusimaa on peräisin, koska ja mistä ruotsalaiset uudisasukkaat saapuivat 
nykypäivän Vantaalle, ketkä asuivat Vantaalla ennen ruotsalaisten saapumista ja millä tavalla 
keskiaika näkyy paikkakunnalla edelleen? Muun muassa näihin kysymyksiin arkeologi Andreas 
Koivisto pyrkii vastaamaan Vantaan historiaa käsittelevällä luennollaan ruotsalaisuuden viikolla. 

Ennen historiaesitelmää Johanna Korhonen tutustuttaa kuulijat keskiajan Vantaan 
kirkkomusiikkiin. Siihen tutustutaan sekä käytännön esimerkkien että tietoiskujen kautta. 1400-
luvulta alkaen musiikkiin vaikutti suuresti Pyhä Birgitta, joka julistettiin 1300-luvun lopulla 
pyhimykseksi. 

Tapahtuma on kaksikielinen, eli luento pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Föreläsning börjar kl. 18:00 och hålls i Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4. Luento alkaa klo 
18 ja se pidetään Tikkurilan kirjastossa, Lummetie 4. 

  

3. Tikkurilan Jokirannan kekrijuhla – askartelua, leikkiä, historiaopastus ja avoimet ovet 
Påkaksessa 

Tikkurilan jokirannassa vietetään kekrijuhlia 4. –5.11.2022, jolloin alueelta löytyy monipuolista 
ohjelmaa ja nähtävää aamusta iltaan. Myös Vantaa-Seura ja kotiseututalo Påkas ovat mukana 
kekrijuhlissa järjestämällä kekriteemaisen perheaamun, historiaopastuksen sekä avoimet ovet ja 
kirjamyyntiä. 

Kekrijuhlien perheaamuun perjantaina 4.11. klo 10–12 voi saapua omassa naamiaisasussa 
askartelemaan omia kekrinaamareita, leikkimään, hassuttelemaan, seurustelemaan ja 
nauttimaan kahvista, teestä, mehusta ja muusta tarjoiluista. Tapahtuma sopii parhaiten 0–6-
vuotiaille aikuisen seurassa. 

Samana perjantaina kotiseututalo avaa ovensa yleisölle klo 16–18 ja tällöin on mahdollisuus 
tutustua yli 100-vuotiaaseen, jugendvaikutteiseen rakennukseen sekä Vantaa-Seuran 
kirjavarastoon. Mikäli varastoistasi puuttuu vielä jokin vuosikirjamme, tämä on oiva tilaisuus 
käydä täydentämässä omaa kirjahyllyä! 



Vantaa-Seura järjestää 4.11. klo 17–18 myös historiaopastuksen, jolla tutustutaan moderniin 
Tikkurilaan, alueen historiaan sekä jokirannan teollisuuteen. Kävelykierros lähtee kotiseututalo 
Påkaksesta ja reitti kulkee Vanhan Kuninkaalantien kyläraittia pitkin kohti Tikkurilan jokirantaa. 

  

4. Påkaksen perheaamut 

Vantaa-Seuran syksyn ohjelmaan kuuluvat perheaamut Kotiseututalo Påkaksessa. Toivotamme 
perheaamuihin tervetulleiksi kaikki perheen pienimmät aikuisen seurassa: tarjolla on 
monipuolista aktiviteettia, kahvia/teetä/mehua ja pientä syötävää sekä vapaata seurustelua 
idyllisessä ympäristössä! 

Perheaamuja on loka-marraskuussa vielä kahtena keskiviikkona, minkä lisäksi perjantaina 4.11. 
järjestetään pienet Kekrijuhlat askarteluineen osana Tikkurilan Jokirannan Kekri-juhlia. 

Perheaamujen ohjelma on tässä: 

Keskiviikko 26.10. klo 10–11: Vanhanajan loruhetki, Kukkuu! – taidefestari vauvoille ja 
taaperoille 

Perjantai 4.11. klo 10–12: Kekriaskartelua ja kekrijuhlintaa 

Keskiviikko 16.11. klo 10–12: Pikkuarkeologin seikkailurata 

  

5. Syksyn kolmas Vantaa-neuleilta kaupunginmuseolla 

Keväällä aloitetut Vantaa-neuleillat ovat saaneet jatkoa Vantaan kaupunginmuseolla ja kahteen 
edelliseen neuleiltaan kerääntyikin jo joukko innokkaita käsityöihmisiä saamaan vinkkejä 
Vantaa-sukkiin ja Vantaa-villapaitaan sekä ympäristöystävälliseen kasvivärjäykseen Tanja 
Rantasen ja Kirsi Mantua-Kommosen johdolla. 

Marraskuussa pidetään vielä kolmas Vantaa-neuleilta kaupunginmuseolla (Hertaksentie 1, 
Vantaa) 16.11. klo 17:30 alkaen. Neuleillassa on luvassa lyhyt historiaesitelmä, jolla 
perehdytään Vantaa-neuleiden kuvioiden taustalla oleviin arkeologisiin löytöihin ja Pyhän 
Laurin kirkkoon. Lisäksi Tanja Rantanen on paikalla auttamassa Vantaa-neuletöiden kanssa – 
mukaan voi siis ottaa oman neuleprojektin tai langat ja puikot sen aloittamista varten! Tuttuun 
tapaan tarjolla on kuuntelioille ja neulojille kahvia/teetä/mehua sekä pientä makeaa. 

  

6.  Teatteriretki Tikkurilan teatterin näytelmään ”Työmiehen vaimo” 

Vantaa-Seura järjestää syksyn iloksi teatteriretken Kulttuurikeidas Vernissaan perjantaina 
25.11.katsomaan suomalaisen kirjallisuuden klassikkoon, Minna Canthin Työmiehen vaimoon 



pohjautuvaa Tikkurilan teatterin näytelmää, jossa nykymaailma on tuotu osaksi lähes 140-
vuotiasta tarinaa: 

TYÖMIEHEN VAIMO 

“Ei se synti ole, jos mies halpa-arvoisen naisen viettelee ja onnettomaksi saattaa. Tuhannet ovat 
sen tehneet eikä sitä heille ole viaksi luettu.” 

Hääilo on ylimmillään ja tanssilattia täynnä, kun Johanna ja Risto saavat toisensa. Kun juhlat 
ovat ohi, käy ilmi, että Riston kohdalla loppua ei näy – päättymätön nuoruuden menovaihe syö 
lopulta paitsi omat, myös kaikkensa yrittävän Johannan säästöt ja tulot. Riston entinen kihlattu, 
kaltoinkohdeltu Kerttu, yrittää seistä omilla jaloillaan ja pysyä elämän syrjässä kiinni, mutta yön 
pimeimpinä hetkinä korvaan kuiskitut lupaukset rohkaisevat häntä luottamaan – vielä kerran. 

Työmiehen vaimo on yksi Minna Canthin tunnetuimpia teoksia. Ilmestymisvuonnaan 1885 se 
aiheutti valtavan kohun rajun yhteiskuntakriittisyytensä vuoksi. Tikkurilan Teatterissa nähtävä, 
Janne Puustisen sovittama ja ohjaama esitys on aitoa Canthia, mutta sitä tarkastellaan 
nykypäivästä käsin, osana maailmaa, jossa elämme nyt. Epätasa-arvo, syrjäytyminen ja 
kaksinaismoralismi ovat teemoja, jotka puhuttavat meitä yhä. 

Teatteriretki järjestetään perjantaina 25.11. Esitys alkaa klo 19 ja se on Vernissasalissa, 
Kulttuurikeidas Vernissan (Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa) ensimmäisessä kerroksessa. Lippujen 
hinta on 22 €. 

Ilmoittauduthan teatteriin nopeasti, sillä lippuja on rajoitettu 
määrä! Ilmoittautumiset perjantaihin 18.11. mennessä Elinalle (elina.terava@vantaaseura.fi/ 
puh. 050 443 4000). Lippujen maksuohjeet saa ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa 
mukaan! 

  

Aktiivisia syyspäiviä kaikille – toivottavasti näemme tapahtumissamme! 

Elina ja Riina 

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

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

 


