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Jouluinen tervehdys, Vantaa-Seuran jäsen!

Jäsenkirjeen asioita ovat:
1. Vantaa-Seuran syyskokous etäyhteydellä
2. Tue yhdistystä! – joululahjaksi Vantaa-Seuran tuotteita
3. Kotiseutuvinkkejä joulun ajaksi
4. Kohti juhlavuotta

1. Vantaa-Seuran syyskokous etäyhteydellä
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 16.12. klo 18.00. Kokous järjestetään
etäyhteydellä. Kokoukseen ennakkoon ilmoittautuneille on jo lähetetty kokouslinkki sekä kokousmateriaali.
Alla kaikille halukkaille kokouslinkki. Kopioi linkki verkkoselaimen osoitekenttään ja seuraa ohjeita, niin
pääset mukaan kokoukseen.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzgxZThjYzUtYjdkZi00Yzk4LWI3YWYtYTJhZWY2YTljMDRk%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22f98c8d0c-9884-4bd5-a5a4-6b911156e842%22%2c%22Oid%22%3a%2227aa2d8ad098-4184-886c-8f438d5b4023%22%7d
Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistykselle
puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä. Kokouksen aluksi yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja esittelee
uuden vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2021.
Puheenjohtaja ja sihteeri liittyvät kokoukseen kotiseututalo Påkaksesta. Voimme ottaa Påkakseen mukaan
muutamaan kokoustajan. Ole yhteydessä Riinaan, jos haluat tulla paikalle Påkakseen. Voit ilmoittautua
kokoukseen vielä tiistaina 15.12.
Kiitos jo kokoukseen mukaan ilmoittautuneille. On tärkeää saada sääntömääräinen kokous järjestettyä
myös näissä erityisolosuhteissa.
2. Tue yhdistystä! – joululahjaksi Vantaa-Seuran tuotteita
Paras tapa tukea koronasta kärsivää yhdistystä on ostaa sen tuotteita. Mitäpä jos tänä jouluna veisit
naapurille tai ystävälle Vantaa-Seuran kirjan tai paketin teetä? Olemme hyvin kiitollisia kaikista tilauksista!
Ostamalla tuotteitamme tuet yhdistyksen toimintaa ja varmistat sen aktiivisen toiminnan myös
tulevaisuudessa.
Uusi vuosikirjamme Helsingin pitäjä – Vantaa 2021 on herättänyt ilahduttavan runsaasti kiinnostusta. Kirjan
teemana on kivikausi, mutta artikkelikokoelmassa kerrotaan myös vantaalaisista ilmiöistä ja historian
havinasta.

Vantaan kivikauden lisäksi kirjasta voit lukea muun muassa Suuresta Pohjan sodasta, muistoja toisesta
maailmansodasta, Vantaan kaupunginosien nimistä, elokuvista Voutilassa, Mårtensbyn myllystä ja Malmin
hautausmaan perustamisesta.
Kirjan jäsenhinta on 20 € (muille 25 €). Erikoistarjouksena tarjoamme sekä vuoden 2020 että 2021 kirjat
yhteishintaan 25 € (muille 30 €). Tarjous on voimassa vuoden loppuun saakka.
Uuden vuosikirjan lisäksi kirjavalikoimissamme on vanhoja vuosikirjoja sekä muutama muu erikoiskirja, kuten keskiajasta Vantaan Länsisalmessa kertova Gubbacka-kirja (10 €) sekä lastenkirja Aikamadot – Hansaseikkailu (nyt vain 10 €). Voit tilata kauttamme myös kaksikielisen lasten uutuuskirjan Kirkonkylän joulu –
Jul i Kyrkoby. Joulukirjan hinta on 24 €.
Kirjojen lisäksi meiltä voi ostaa Vantaa-sarjan teetä. Helsinga-teessä maistuvat keskiajan mausteet: puolukka, inkivääri ja katajanmarja. Pohjalla on musta tee. Vantaa-tee on puolestaan vihreän ja valkoisen teen
sekoitus, jota täydentää urbaanien metsien herkkumarja puolukka. Teen on valmistanut vantaalainen teetalo Forsman Oy. Myymme teetä jäsenhintaan 6 €/ 100 gramman paketti. Hinta muualla ja muille kuin jäsenille 7 €.
Kaikkia tuotteita voi tilata yhdistyksen nettisivujen tilauslomakkeella: http://vantaaseura.fi/tilauslomake/
tai lähettämällä sähköpostia Riinalle.
Mikäli toivot, että lähetämme tilauksesi, lisätään päälle postikulut, alkaen 5,90 €. Tuotteet voi sovitusti
noutaa myös kotitoimistoltamme Maarinkunnaalta tai Påkaksesta ennen syyskokousta keskiviikkona
16.12. klo 17–18. Påkas sijaitsee osoitteessa Vanha Kuninkaalantie 2.
3. Kotiseutuvinkkejä joulun ajaksi
Tänä jouluna olemme kaikki uudenlaisessa tilanteessa, kun emme voi tavata läheisiämme normaalisti. Moni
saattaa tuntea olonsa yksinäiseksi, kun erilaiset jouluun liittyvät tapahtumat on peruttu ja liikkumista sekä
kontakteja on vähennettävä. Olemme koonneet muutaman vinkin ajankuluksi:
Pelaa mobiilipeliä! Valittavissa on jo neljä eri peliä; Kirkonkylän Agnes, Muinaispuiston Anselmiu,
Håkansbölen kartanon Assi ja Myyr Yorkin Alex. Vantaa-Seura on ollut Vantaan kaupunginmuseon mukana
tekemässä osaa peleistä. Lisätietoa ja ohjeet löydät täältä: http://vantaaseura.fi/saammeko-esitellamuinaispuiston-anselmiu-mobiilipeli/
Voi tutustua myös Vantaan kaupunginmuseon jokikävelyihin osoitteessa https://tarinasoitin.fi/jokikavelyt
Suosittelemme tutustumaan myös eri museoiden nettisivuihin. Kun museot ovat kiinni, on näyttelyihin
tarjolla runsaasti mielenkiintoisia virtuaalisia kierroksia.
Meille Vantaa-Seuraan voi kirjoittaa myös koronakirjeen. Niitä vastaanotetaan 31.1.2021 saakka. Kerro
kirjeessä korona-ajan tuntemuksistasi, kuinka arkesi on muuttunut ja miltä yhteiskunnan sulkeutuminen
tuntui keväällä. Mitkä ovat tuntemuksesi nyt? Uskotko rokotuksen tuovan helpotuksen tilanteeseen?
4. Kohti juhlavuotta

Syksyllä 2022 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun perustettiin Helsingin pitäjän kotiseutu- ja
museoyhdistys. Vuosien kuluessa yhdistyksen nimi on ensin lyhentynyt ja sitten muuttunut VantaaSeuraksi.
Tuleva vuosi on yhdistykselle tärkeä juhlavuosi. Harmillisesti joudumme aloittamaan vuoden
koronarajoitusten varjossa. Tarkoituksena on kuitenkin tarjota juhlavuonna jäsenillemme sekä kaikille
kaupunkilaisille runsaasti tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa nostetaan esiin Vantaata ja sen historiaa.
Koronan takia meillä ei ole vielä tarkkoja tapahtumapäiviä, mutta sitäkin enemmän hyviä ideoita. Kuulet
niistä lisää ensi vuonna!
Toivotamme kaikille jäsenillemme joulun rauhaa ja onnellista uutta vuotta 2021!
Ystävällisin terveisin Riina ja Karoliina
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000

