Sähköinen jäsenkirje 9/2018
5.12.2018
Jouluinen tervehdys Vantaa-Seurasta! Tästä jäsenkirjeestä voit lukea yhdistyksen uunituoreesta
vuosikirjasta ja lanseerastamme erikoistarjouksesta, muistutamme vuosikokouksesta ja siihen liittyvästä
ohjelmasta sekä vuoden viimeisestä tapahtumasta: vierailusta Artsiin.
Tämä jäsenkirje sisältää
1. Kuninkaantie Vantaalla on vuosikirjan teema
2. Syyskokous ja luento 10.12.
3. Suomi 101 ja Korson kriminaalit Artsissa 18.12.
1. Kuninkaantie Vantaalla on vuosikirjan teema
Kuninkaantie, joka tunnetaan myös nimellä Suuri Rantatie, on keskiaikaisten linnakaupunkien Turun ja
Viipurin välille rakennettu historiallinen tie. Kuninkaantie kulkee Vantaan läpi ja historiallinen tie ja sen
ympäristö on teemana Vantaa-Seuran uusimmassa vuosikirjassa Helsingin pitäjä – Vantaa 2019.
-

Alun perin ratsupolkuna käytetty Kuninkaantie halkoo Vantaata. Tien varrelta löytyy kivikautisia
asuinpaikkoja, keskiaikaisia kyliä, teollisuushistoriaa ja kartanoita. Kuninkaantien ympäristö on kuin
Vantaan tai Suomen historia minikoossa ja näitä asioita halusimme nostaa esiin tässä kirjassa,
kertoo kirjan päätoimittaja Andreas Koivisto.

Helsingin pitäjä – Vantaa 2019 on jälleen usean eri kirjoittajan artikkeleista koostuva teos. Tuhdissa
lukupaketissa käsitellään muitakin aiheita, kuten Vantaan vanhimpia taloja, kartanoita ja 50 vuotta
täyttävää Tikkurilan uimahallista. Kolmessa artikkelissa nostetaan esiin vielä kerran ensimmäinen
maailmansota. Sota-ajan arjen tutkimuksen taustoista voit lukea lisää Vantaa-Seuran blogista
http://koukussakotiseutuun.blogspot.com/.
Kirja on järjestyksessään 51. Vantaa-Seuran vuosikirja. Kirjan jäsenhinta on 20 € ja sitä voi tilata VantaaSeuran internet-sivujen lomakkeella http://vantaaseura.fi/tilauslomake/ tai suoraan
riina.koivisto@vantaaseura.fi. Kirjaa myyvät myös hyvin varustellut kirjakaupat ja kirjakauppojen ohjehinta
on 25 €. Lanseeraamme myös erikoistarjouksen: vuosikirjat 2018 ja 2019 nyt yhteishintaan jäsenille 25
euroa (muille 30 €). Tämä tarjous on voimassa vain 21.12. saakka! Huomaathan, että jäsenhinnalla saat
uuden vuosikirjan sekä tarjouskampanjan kirjat ainoastaan meiltä.
Kirja on arvostettu joululahja ja sitä ostamalla tuet samalla Vantaa-Seuran toimintaa!
2. Syyskokous ja luento 10.12.
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 10.12 klo 19.00. Kokouspaikkana on
kotiseututalo Påkas. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa jo kello 17.30. Aloitamme glögitarjoilulla, jonka lomassa projektikoordinaattori Maiju
Hautamäki Vantaan kaupunginmuseosta kertoo kaupungin maankäytön ja sivistystoimen yhteishankkeesta
Vantaan Kyllistä eli kulttuuriympäristölinjauksista. Julkistamme virallisesti myös uuden vuosikirjamme

Helsingin pitäjä – Vantaa 2019. Kello 18 alkaa Vantaan vanhoja taloja inventoineen arkkitehti Amanda
Eskolan luento Vantaan vanhimmat talot. Talokuiskaajan ajoituskeinot.
Glögitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 7.12. mennessä Riinalle. Jugendvaikutteinen
kotiseututalo Påkas on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee Kuninkaalassa osoitteessa Vanha
Kuninkaalantie 2, 01300 Vantaa. Tervetuloa!
3. Suomi 101 ja Korson kriminaalit Artsissa 18.12.
Teemme vierailun Vantaan taidemuseo Artsiin ti 18.12. kello 17. Tutustumme oppaan johdolla näyttelyihin
Suomi Finland 101 sekä Korson kriminaalit. Sisäänpääsy on ilmainen ja Vantaa-Seura tarjoaa opastuksen.
Toivomme ennakkoilmoittautumista 17.12. mennessä Riinalle, riina.koivisto@vantaaseura.fi. Voit ottaa
mukaan myös ystäväsi!
Huomioithan, että museo sulkeutuu heti opastuksemme päätteeksi klo 18. Mikäli haluat tutustua
näyttelyyn itsenäisesti, on se tehtävä jo ennen opastusta.
Suomi Finland 101 -näyttely esittelee taiteilijoita, jotka purkavat auki satayksivuotiaan Suomen ja sen
taiteen taakse piilotettuja valtarakenteita.
Korson kriminaalit on valokuvanäyttely. Vantaalaiskirjailija Ansu Kivekkään tuore kirja kertoo 1960–80luvuilla Korsossa toimineesta nuorisojoukosta, joka ansaitsi rahaa muun muassa viinan trokaamisella,
varkauksilla, shekkipetoksilla ja parituksella. Kirjaa varten Kivekäs haastatteli entisiä kriminaaleja ja heistä
otettiin myös vaikuttavia muotokuvia. Ville Juurikkalan kuvat ovat esillä Artsin lämpiössä.
Lopuksi muistutamme, että Vantaa-Seuran toimisto on suljettu 22.12.2018–6.1.2019. Muistathan tehdä
kirjatilauksesi ajoissa!

Kiitämme vielä kuluneesta vuodesta ja haluamme toivottaa jäsenillemme rauhaisaa joulun
odotusta ja onnellista uutta vuotta 2019!
Vi vill ännu tacka för det gångna året och önska våra medlemmar en fridfull jul och ett riktigt
gott år 2019!
Toivottavat Vantaa-Seuran puheenjohtaja Andreas, johtokunta sekä Riina & Karoliina
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