Toimintakertomus vuodelta 2020
Sisällys
1. Hallinto ja talous ....................................................................................................................... 2
Johtokunta, henkilökunta ja ostopalvelut .................................................................................. 2
Toiminnantarkastajat ................................................................................................................. 3
Kevät- ja syyskokoukset, henkilövalinnat ................................................................................. 3
Talous ........................................................................................................................................ 3
2.

Jäsenistö .................................................................................................................................... 4
Jäsenmäärän kehitys .................................................................................................................. 4
Yhteydenpito jäsenistöön .......................................................................................................... 4
Jäsenrekisteri ............................................................................................................................. 4

3.

Toimitilat ................................................................................................................................... 4
Övre Nybacka ............................................................................................................................ 4
Kirkonkylän mylly .................................................................................................................... 5
Påkas.......................................................................................................................................... 5

4.

Tiedotus ja yhdistyksen näkyvyys............................................................................................. 5
Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen .................................................................................... 5
Yhdistyksen näkyvyys............................................................................................................... 6
Vantaa-Seuran blogi .................................................................................................................. 6
Jäsenyydet muissa yhteisöissä ja edustukset ............................................................................. 6

5.

Toiminta ja tapahtumat.............................................................................................................. 7
Yleistä........................................................................................................................................ 7
Avoimet yleisötapahtumat......................................................................................................... 7
Tilausopastukset ...................................................................................................................... 11

6.

Julkaisutoiminta ja tuotteet...................................................................................................... 11
Helsingin pitäjä–Vantaa -vuosikirja ........................................................................................ 11

7.

Perinteenkeruu ......................................................................................................................... 12

2
Lyhyesti
Vantaa-Seura on koko Vantaan alueella toimiva kotiseutuyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna
1961 nimellä Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä
kotikaupunkia ja sen historiaa tunnetuksi sekä lisätä Vantaan vetovoimaisuutta ja luoda yhteistä
Vantaa-henkeä. Yhdistys on kohonnut viime vuosina erittäin merkittäväksi tapahtumien
järjestäjäksi Vantaalla. Vuonna 2017 yhdistys palkittiin valtakunnallisella palkinnolla, sillä
Kotiseutuliitto valitsi yhdistyksen vuoden kotiseutuyhdistykseksi.
Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu erilaisten historiaan, kulttuuriin ja kotiseutuun liittyvien
tapahtumien, kuten retkien, luentojen ja opastusten järjestäminen sekä positiivisen Vantaahengen edistäminen. Toiminta on avointa kaikille, ja suurin osa toiminnasta on ilmaista. Yhdistys
julkaisee vuosittain Helsingin pitäjä–Vantaa -kirjaa. Yhdistyksessä harjoitetaan perinteenkeruuta
Lauri Leppäsen nimeä kantavan rahaston turvin. Yhdistys vuokraa kestikievari Övre Nybackaa
Vantaan kaupungilta ja välittää sitä edelleen erilaisten juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi.
Toimintavuosi 2020 oli erittäin haasteellinen koronapandemian takia. Vuosi 2020 lähti käyntiin
vilkkaasti, ja odotukset vuodelle olivat suuret. Maaliskuun puolivälissä alkanut ja toukokuun
lopussa päättynyt koronasulku mullisti yhdistyksen kevään. Luonnollisesti kaikki tapahtumat
peruttiin. Kesällä ja syksyllä osa tapahtumista pystyttiin järjestämään rajoitetusti ja suositukset
huomioiden aina marraskuun puoliväliin saakka.
Yhdistys otti käyttöönsä uudenlaisia tapahtumakonsepteja ja esimerkiksi suosittu Helsingan
keskiaikapäivä järjestettiin verkkotapahtumana. Vuoden lopussa verkkotapahtumassa oli
vieraillut noin 5000 henkilöä.
Vuonna 2020 yhdistys järjesti kaikkiaan 58 tapahtumaa kunakin ajankohtana vallitsevat
kokoontumisrajoitukset ja ohjeet huomioiden. Fyysisiin tapahtumiin osallistui yhteensä 1347
henkilöä. Tilausopastusten kysyntä oli syksyllä vilkasta.
1.

Hallinto ja talous

Johtokunta, henkilökunta ja ostopalvelut
Johtokunta kokoontui 6 kertaa. Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Andreas Koivisto (läsnä
6/6 kokouksessa), varapuheenjohtajana Marianne Träskman (4/6) sekä jäseninä Matti Hilli (6/6),
Hanna Keskinen (6/6), Paula Lehmuskallio (4/6), Annukka Lyra (5/6), Melker Olenius (4/6), Tuulia
Pakarinen (6/6), Riitta Salasto (5/6). Yhdistyksen sihteerinä toimi Riina Koivisto (5/6).
Johtokunta järjesti koronarajoitusten takia yhden sähköpostikokouksen. Osa kokouksista
järjestettiin Microsoft Teamsissa.
Yhdistyksessä työskenteli kaksi palkattua työntekijää. Työntekijöiden toimet ovat osa-aikaisia ja
ne ovat voimassa toistaiseksi. Toiminnanjohtaja Riina Koiviston työtuntimäärä on 20 tuntia.
Toiminnanjohtaja oli loka-marraskuussa osittaisella kirjoitusvapaalla tehden 5 työtuntia/viikko.
Kulttuurituottaja Karoliina Junno-Huikarin viikkotyötuntimäärä oli 18. Kulttuurituottajan
työtehtäviin kuuluvat Övre Nybackaan liittyvät työtehtävät sekä taloudenhoitajan tehtävät.
Övre Nybackan siivous ostettiin ostopalveluna. Graafikon palveluita on ostettu Marianne
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Kivimäeltä.
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Keijo Yli-Kivistö ja Ari Vesola.
Varalla on toiminut Pertti Jokiniemi. Vuoden 2020 kirjanpidon hoiti Vuokko Karjalainen.
Kevät- ja syyskokoukset, henkilövalinnat
Vantaa-Seuran alkuperäinen sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin perumaan. Väliaikaisen
lain myötä kevätkokouksia oli mahdollista myöhentää. Lopulta kevätkokous pidettiin 10.9.2020
kestikievari Övre Nybackassa. Ennen varsinaista kokousta yhdistyksen puheenjohtaja vei
halukkaat ulkoilmaopastukselle Lillaksen historialliselle kylätontille. Opastukselle osallistui 25
henkilöä, kokoukseen 14.
Syyskokous pidettiin 16.12.2020 kotiseututalo Påkaksessa. Kokous oli yhdistyksen historian
ensimmäinen hybridikokous. Poikkeuslain myötä etäkokoukset ja asiamiehen käyttö olivat
kaikille yhdistykselle sallittuja. Pystyimme ottamaan Påkakseen kokoukseen muutaman henkilön,
kunhan kasvomaskeista ja turvaväleistä huolehdittiin. Paikalla olikin puheenjohtajan ja sihteerin
lisäksi 3 henkilöä. Etäkokouksessa linjoilla oli 15 henkilöä. Yhteensä kokousosallistujia oli 20.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja Koivisto esitteli yhdistyksen uuden vuosikirjan Helsingin pitäjä –
Vantaa 2021.
Syyskokouksessa Vantaa-Seura ry:n puheenjohtajana valittiin jatkamaan Andreas Koivisto.
Johtokuntaan vuosiksi 2021–2022 valittiin uudelleen Hanna Keskinen, Paula Lehmuskallio,
Melker Olenius ja Riitta Salasto. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat vuosiksi 2020–2021 valitut Matti
Hilli, Annukka Lyra, Tuulia Pakarinen ja Marianne Träskman.
Talous
Koronapandemia vaikutti merkittävällä tavalla yhdistyksen toimintaan ja heikensi yhdistyksen
taloudellisia odotuksia. Leikkaamalla henkilöstökuluja noin 10 000 eurolla, olemalla aktiivinen
korona-avustusten hankinnassa ja jäädyttämällä kaikki ylimääräiset kulut sekä hankinnat yhdistys
onnistui pitämään talouden tasapainossa. Yhdistyksen talous oli lievästi ylijäämäinen. Koko
vuoden ylijäämäksi kertyi 1 379,68 euroa.
Vapaa-ajan lautakunta myönsi yhdistykselle toiminta-avustusta 14 500 euroa. Aktiastiftelsen i
Vanda myönsi 6 000 euroa kesätapahtumien järjestämiseen ja 4 000 euroa Övre Nybackan
kunnostuksiin.
Vantaan kaupunki myönsi Övre Nybackan huhti-toukokuun vuokriin korona-ajan hyvitykset,
yhteensä 3168,36 €.
Helsingan keskiaikapäivä-tapahtuma sai Vantaan kaupungin suurten tapahtumien
kaupunkimarkkinointitukea 13 000 €. Tapahtumaa varten vapaa-ajanlautakunta myönsi 6 000
euron kohdeavustuksen, josta yhdistykselle maksettiin tilityksen mukaan 4072,95 €.
Loppuvuodesta yhdistys sai valtiolta 5000 euron korona-avustuksen. Avustuksia jaettiin
seurantaloja ylläpitävien yhdistysten toimintaan.
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2.

Jäsenistö

Jäsenmäärän kehitys
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvu on ollut tasaista, mutta vuonna 2020 pitkäaikainen kasvu taittui.
Tähän vaikutti vähäisempi tapahtumien määrä, jolloin myös jäsenhankintaa pystyttiin
harjoittamaan normaalia vähemmän. Vuonna 2020 uusia jäseniä liittyi 35 ja poistoja tehtiin
edellisvuosia reilummin, 45 kappaletta. Jäsenmäärä väheni 9 henkilöllä. Vuoden 2020 lopussa
yhdistyksessä oli 509 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 498, kunniajäseniä 8 ja
kannattajajäseniä 3. Jäsenmaksu oli 20 euroa henkilöjäseneltä ja 50 euroa kannattajajäseneltä.
Yhdistyksessä on 8 kunniajäsentä. Kunniajäsenet ovat Jukka Hako, Eila Hiltunen, Antti Jokela,
Seija Leppänen, Ritva Salmi, Matti Sippola, Eila Vuorela ja Veini Vuorela.
Yhteydenpito jäsenistöön
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja muista ajankohtaisista asioista jäsenkirjeillä, joita lähetettiin
jäsenille sähköisesti yhteensä 11 kappaletta. Jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, saivat
postitse yhteensä neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet ovat kehittyneet korkeatasoisiksi kirjeiksi,
joiden taittoon on panostettu. Jäsenkirjeet taittoi graafikko Marianne Kivimäki.
Jäsenrekisteri
Yhdistyksessä on ollut käytössä vuodesta 2015 alkaen moderni jäsenrekisteripalvelu
FloMembers. Jäsenrekisteripalvelu helpottaa varsinaisen jäsenrekisterin hallinnointia,
mahdollistaa selkeän jäsenlaskutuksen ja jäsenkirjeiden vaivattoman lähetyksen.
3.

Toimitilat

Övre Nybacka
Yhdistys jatkoi kestikievari Övre Nybackan vuokraamista Vantaan kaupungilta. Hienosti säilynyt
Övre Nybackan tila on kokonaisuudessaan erinomainen esimerkki tyypillisestä talonpoikaisesta
rakennusperinteestä. Övre Nybackan vuokraaminen on mahdollistanut yhdistyksen toiminnan
laajentamisen.
Vuonna 2020 erilaisten kokoontumiskieltojen ja -rajoitusten myötä talo osoittautui yhdistykselle
taloudelliseksi taakaksi. Alkuvuodesta alkaneen koronapandemian myötä ihmiset lopettivat jo
ennakoiden yksityistilaisuuksien järjestämisen helmikuun aikana. Maaliskuun puolivälistä
toukokuun loppuun saakka talo oli täydellisesti kiinni, koska kokoontumisia ei sallittu.
Tilanteessa, jossa vuokra juoksi, mutta tuloja ei ollut, yhdistys haki Vantaan kaupungilta
vuokrahyvitystä. Aluksi hakemus hylättiin. Se oli isku vasten yhdistystä, sillä keväällä tappiot
olivat jo useissa tuhansissa euroissa. Yhdistys valitti päätöksestä. Vapaa-ajan lautakunta otti
päätöksen käsittelyyn ja otto-menettelyllä päätös kumottiin. Menettelyn jälkeen yhdistykselle
myönnettiin keväältä kahden kuukauden vuokravapaus.
Kesän ja syksyn aikana taloa vuokrattiin lähinnä erilaisiin yksityisiin tilaisuuksiin, kuten
perhejuhliin. Vuokraushinta vaihteli tapahtuman keston ja ajankohdan mukaan. Vantaa-Seuran
jäsenet saivat 10 prosentin alennuksen vuokraushinnasta.
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Vuoden 2020 lopulla kaupunki tarjosi jälleen mahdollisuutta hakea vuokratukea. Yhdistykselle
myönnettiin marras-joulukuun ajalle tuki puoleen vuokrasta.
Vanhassa talossa toimiminen asettaa velvoitteita myös vuokraajalle. Vuonna 2020 Övre Nybackan
kuistin monivuotinen kunnostusprojekti saatiin päätökseen. Kuistin maantien puoleisten
ikkunoiden entisöinti saatiin valmiiksi. Myös sisäikkunoita huollettiin. Työstä vastasi vantaalainen
ikkunoiden entisöijä ja yhdistyksen jäsen Astrid Nurmivaara. Töitä tuki Aktiastiftelsen i Vanda.
Kevättalkoot järjestettiin etätalkoina, mutta syystalkoiden yhteydessä lähinnä haravoitiin ja
siistittiin puutarhaa.
Yhteydenpito viranomaisten ja kaupungin toimijoiden kanssa hoidettiin yhteistyönä
toiminnanjohtajan ja kulttuurituottajan välillä. Tiedotusta hoiti toiminnanjohtaja ja
kulttuurituottaja. Kulttuurituottaja hoiti vuokraustoiminnan käytännön asiat: varausten
vastaanoton, asiakaskontaktit, tilojen esittelyn ja sopimusasiat.
Toiminnanjohtaja on tehnyt Övre Nybackaan liittyvät työt osana normaalia
viikkotyötuntimäärää. Kulttuurituottaja on tehnyt Övre Nybackaan liittyvät työtunnit osin
lisätyönä.
Kirkonkylän mylly
Koronapandemian takia Kirkonkylän myllyllä järjestettiin ainoastaan yksi Myllyilta. Helsinge—
Tusby Ungdomsförbund isännöi ruotsinkielistä Myllyiltaa 17.6. Paikalla oli
kokoontumisrajoitusten sallima maksimäärä eli 50 henkilöä. Illasta tehtiin myös tallenne, jota
esitettiin sosiaalisessa mediassa.
Påkas
Yhdistyksen vanha julkaisuvarasto sijaitsi edelleen Kotiseututalo Påkaksen yläkerrassa. Toimitila
on yhteinen Vantaan Kansanpelimannien kanssa.

4.

Tiedotus ja yhdistyksen näkyvyys

Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen
Yhdistyksellä on verkkosivut (www.vantaaseura.fi) ja Övre Nybackalla on omat nettisivut
(www.ovrenybacka.fi). Toimintavuoden aikana myös Helsingan keskiaikapäivä sai omat nettisivut
osoitteeseen www.helsinga.fi.
Facebook-sivuja (www.facebook.com/vantaaseura, www.facebook.com/OvreNybacka ja
www.facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva päivitettiin säännöllisesti. Yhdistyksen työntekijät
päivittävät myös Helsingin pitäjän kirkonkylän Facebook-sivuja, www.facebook.com/kirkonkyla.
Vantaa-Seuralla, Övre Nybackalla ja Helsingan keskiaikapäivällä on myös Instagram-sivut, joita
ryhdyttiin päivittämään aktiivisemmin. Erityisesti Helsingan keskiaikapäivän yhteydessä
panostettiin tapahtuman Instagram-sivuihin.
Tiedotusvälineille lähetettiin tiedotteita yhdistyksen tapahtumista, kuten kulttuuri- ja
historiakävelyistä, Helsingan keskiaikapäivästä, Muinaispuistopäivästä ja vuosikirjasta.
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Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös sähköisissä tapahtumakalentereissa.
Koronapandemian myötä osa kalentereista oli osan tai lähes koko vuoden suljettuna, ja se
hankaloitti tapahtumien maksutonta markkinointia.
Yhdistyksen näkyvyys
Yhdistyksen toimintaa ja tuotteita esiteltiin omien tilaisuuksien yhteydessä aina kun se oli
mahdollista. Yhdistys esiintyi vuoden aikana useita kertoja paikallisissa sanomalehdissä.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat pyydettäessä käyneet esittelemässä
yhdistystä erilaisissa medioissa, tilaisuuksissa tai kerhoissa. Pandemian takia esittelytilaisuuksia
oli vuonna 2020 vain muutamia.
Kannanotot
Yhdistys jätti mielipiteen Gamla Knapaksen tontin kaavamuutosta koskien. Yhdistys vastustaa
kaavamuutosta, jolla kaupungin omistama, maisemallisesti arvokas vanha talo muutettaisiin
kokonaan asumiskäyttöön ja myytäisiin. Yhdistys kannattaa kaupungin viimeisen Helsingin
pitäjän kirkonkylässä omistaman talon osoittamista yleishyödylliseen, kaikkia kaupunkilaisia ja
kirkonkylän toimijoita palvelevaan käyttöön.
Vantaa-Seuran blogi
Vantaa-Seuran blogiin Koukussa kotiseutuun lisättiin toimintavuonna kuusi kirjoitusta.
Kirjoituksissa käsiteltiin mm. Helsingan keskiaikapäivää, kesätöitä, vuosikirjaa, kotiseutupäiviä ja
koronavuotta. Blogi on luettavissa osoitteessa www.koukussakotiseutuun.blogspot.fi.
Jäsenyydet muissa yhteisöissä ja edustukset
Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton jäsenjärjestö. Yhdistys on myös Vantaan Järjestörinki ry:n,
Finlandssvenska Hembygdsförbundin, Norr om Stanin ja Kuninkaantie ry:n jäsen. Lisäksi yhdistys
on mukana Kotiseututalo Påkas ry:n hallituksessa.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Kokkolassa 21.11. yhdistystä edusti Riitta Salasto.
Salasto osallistui samalla Kokkolan valtakunnallisille kotiseutupäiville.
Järjestörinki ry:n edustajana toimi Riitta Salasto ja Finlandssvenska Hembygdsförbundin ja Norr
om Stanin edustajana Melker Olenius. Kuninkaantie ry:ssä edustajana oli Matti Hilli.
Yhdistyksen edustaja kotiseututalo Påkas ry:n hallituksessa oli toimintavuonna Marianne
Träskman ja varaedustajana Andreas Koivisto.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Riina Koivisto oli jäsenenä Kotiseutuliiton kaupunkijaostossa.
Vantaa-Seura oli kolmannen sektorin toimijana ja asiantuntijana mukana laatimassa Vantaan
kulttuuriympäristölinjauksia. Työhön osallistuivat toiminnanjohtaja Riina Koivisto sekä
johtokunnan jäsenistä Hanna Keskinen, Annukka Lyra ja Riitta Salasto.
Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja olivat kolmannen sektorin edustajina
mukana Vantaan kulttuurilinjausten 2030 työryhmässä.
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5.

Toiminta ja tapahtumat

Yleistä
Koronapandemia leimasi vuotta 2020. Kesän ja syksyn aikaan, kun koronatilanne oli hetkellisesti
parempi, pystyttiin ulkoilmatapahtumia järjestämään rajoitukset huomioiden. Toimintavuonna
yhdistys järjesti yhteensä 58 tapahtumaa, joihin oli mahdollista osallistua paikan päälle. Lisäksi
yhdistys järjesti omatoimitalkoot ja Helsingan keskiaikapäivän verkkotapahtuman. Erityisesti
keväällä, mutta pitkin vuotta kannustettiin myös omatoimitapahtumiin ja omatoimiseen
tekemiseen: tutustumaan mobiilipeleihin, kirjoittamaan arvioita vanhoista vuosikirjoista tai
kirjoittamaan koronakirje.
Syksyllä ihmisillä oli tarve kokoontua, mutta monet sisätilat olivat ryhmätoiminnalta suljettuja.
Silloin tilausopastuksissa nähtiin tilapäinen kysyntäpiikki.
2020 toi myös jotakin hyvää. Yhdistys joutui miettimään uudenlaisia tapoja tavoittaa
jäsenistöään ja tarjota ohjelmaa.
Poikkeusvuoden tapahtumatarjonta nojautui kuitenkin pitkälti aiempiin vuosiin.
Jäsentilaisuuksia olivat mm. Muinaispuistopäivä, 1 Myllyilta, 11 opastusta Kirkonkylässä (joista 1
lapsille ja yksi ruotsiksi), museo-, teatteri-, konsertti- tai muut tutustumiskäynnit (2),
yleisöluennot (2), Vantaan historiakävelyjen sarjan opastukset (9), muut yleisöopastukset (2)
sekä sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Övre Nybackassa järjestettiin 9 avointen ovien
tilaisuutta, kahdet talkoot (joista kevättalkoot omatoimisina) ja kestikievarin perheaamuja (9
kertaa, joista osa sisälsi kaksi tapahtumaa). Uudenalaisena tapahtumamuotona tarjosimme
ohjattuja mobiilipelihetkiä.
Helsingan keskiaikapäivä järjestettiin kolmipäiväisenä verkkotapahtumana. Tapahtuman
ohjelmanumerot jäivät verkkoon ja tapahtumavideoita on voinut katsella myös tapahtuman
jälkeen. Historiakävelyjen yhteydessä järjestettiin Vantaa-kanavan kanssa yhteistyönä kolme
opastusta, joista tehtiin tallenne.
Avoimet yleisötapahtumat
Kestikievari Övre Nybackan avoimet ovet
Kestikievari Övre Nybackassa järjestettiin avoimet ovet noin kerran kuukaudessa, yhteensä 9
kertaa. Avoimia ovia ei järjestetty kuukausina, jolloin yleisötilaisuudet oli kielletty tai niiden
järjestämistä ei suositeltu.
Avoimien ovien yhteydessä on toisinaan järjestetty ohjelmaa. Maaliskuun avoimien ovien
yhteydessä järjestettiin Kuninkaantie-luento. Heinäkuussa avoimien ovien yhteydessä
järjestettiin opastus Vantaankosken kulttuurimaisemaan.
Övre Nybackan avoimissa ovissa oli yhteensä 110 vierailijaa.
Kestikievarin perheaamut
Yhdistys jatkoi edellisenä toimintavuotena aloitettua ja tärkeäksi koettua, perheen pienimmille
suunnattua kestikievarin perheaamujen tapahtumasarjaa. Talon ovet avattiin vuoden aikana
peräti 9 kertaa vauvoille, lapsille ja heidän läheisilleen, vanhemmilleen sekä isovanhemmilleen.
Tapahtumasarjassa yhdistettiin rohkeasti perheen pienimmät sekä pitäjän historia. Ohjelmassa
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oli mm. vanhanajan loruhetkiä, kierrätystä ja kirpputori, muskareita ja Lepohetki-konsertit.
Kaksikielinen vanhanajan loruhetki järjestettiin osana Svenska veckan i Vanda -tapahtumaa.
Lepohetki-konsertti oli osa Vantaan Kukkuu-vauvafestaria. Muskareissa ja Lepohetki-konserteissa
on tehty yhteistyötä Vantaan lastenkulttuurin kanssa. Osassa perheaamuja oli kaksi ryhmää tai
tapahtumaa. Kestikievarin perheaamuissa vieraili yhteensä 161 lasta ja aikuista.
Retket
Perinteinen helatorstain kevätretki oli järjestetty Mäntsälän kartanoihin. Retki jouduttiin
kuitenkin perumaan kokonaan. Toimintavuonna yhdistys ei tehnyt retkiä.
Myllyillat
Myllyilloilla on pitkä historia, joka alkaa jo kesästä 1976. Myllyiltojen perinne ei kuitenkaan
katkennut, sillä yhteislauluilta järjestettiin kerran, ke 17.6. Yhteislauluiltaan osallistui rajoitusten
sallimat 50 henkilöä.
Kulttuurikävelyt keskiviikkoisin 35.6.–26.8. Helsingin pitäjän kirkonkylässä
Myllyiltoihin on jo parin vuosikymmenen ajan liittyneet kiinteästi opastetut kulttuurikävelyt
Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallisessa miljöössä. Vaikka Myllyiltoja ei yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta järjestetty, oli kulttuurikävelyille mahdollisuus osallistua. Kierroksilla
huomioitiin poikkeusolosuhteet. Lipunmyynnin yhteydessä oli tarjolla käsidesiä ja turvaväleistä
muistuteltiin. Opas puhui mikrofoniin, jotta yleisö kuuli matkankin etäisyydeltä. Kierroksille
luvattiin alkukesästä paikka vain 30 henkilölle. Loppukesästä kierroksille otettiin useampikin
henkilö mukaan.
Opastukset olivat suomeksi, paitsi 17.6. järjestettiin opastus myös ruotsiksi. Opastuksen hinta oli
10 euroa, eläkeläisille ja opiskelijoille 5 euroa. Lasten kierroksen lipun hinta oli 5 euroa.
Yhdistyksen jäsenet pääsivät kierroksille ilmaiseksi.
Kesäksi tuotettiin useita uutuusopastuksia. Opastukset olivat kuluneena kesänä erittäin
suosittuja ja niille osallistui yhteensä 252 henkilöä, keskimäärin 23 henkilöä opastusta kohden.
Taloudellisista syistä opastukset tehtiin henkilökunnan ja puheenjohtajan voimin.
Kesän 2020 Kirkonkylän opastukset (suluissa opas ja osallistujamäärä):
3.6. Puutarhaopastus (Karoliina Junno-Huikari, 26)
10.6. Kirkonkylä poikkeusaikoina (Riina Koivisto, 19)
17.6. Ruotsinkielinen keskiaikaopastus (Andreas Koivisto, 10)
17.6. Kirkonkylän kulttuurikävely (Riina Koivisto, 15)
24.6. Kuninkaantie (Andreas Koivisto, 25)
1.7. Hautausmaaopastus (Riina Koivisto, 32)
5.8. Keskiaikaopastus (Andreas Koivisto, 33)
5.8. Lasten Aikamatka keskiaikaan (Riina Koivisto, 4)
12.8. Kirkonkylä poikkeusaikoina (Riina Koivisto, 51)
19.8. Syksyn puutarhapuuhia (Karoliina Junno-Huikari,11)
26.8.Kirkonkylän voimanaiset (Riina Koivisto, 26)
Helsingan keskiaikapäivä 7.–9.8.
Toukokuussa tehtiin raskas päätös siirtää järjestyksessään viides Helsingan keskiaikapäivä
kokonaan verkkoon. Tapahtuma oli Vantaan vetovoimatapahtuma ja sille myönnettiin
kaupunkimarkkinointitukea. Tapahtumaa tukivat Vantaan kaupunki ja Aktiastiftelsen i Vanda.
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Helsingan keskiaikapäivä järjestettiin yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan ja BRQ Vantaa
Festivalin kanssa.
Tapahtuman siirtyminen verkkoon oli pettymys erityisesti monelle markkinamyyjälle, mutta
haastavan koronatilanteen takia myös ymmärrystä riitti. Saimme kiitosta tapahtumasta, joka oli
nyt avoinna kaikille ja kaikkialla.
Tapahtuman ohjelmavideot olivat monipuolisia ja niitä tuotettiin itse sekä
yhteistyökumppaneiden voimin. Mukaan saatiin paljon sellaista ohjelmaa, joka olisi toteutettu
oikeassa tapahtumassakin.
Tapahtuma-alustana toimivat uudet nettisivut www.helsinga.fi. Tapahtuman tuottamisessa ja
erityisesti Instagram-viestinnässä oli apuna kaupungin palkkaama kulttuurituottajaharjoittelija
Jaakko Salo. Tänä vuonna tapahtumassa hyödynnettiin vain vähän vapaaehtoistyötä.
Tapahtumaviikonloppuun osui helteinen kesäsää ja se varmasti vähensi tapahtumasivuilla
vierailuja. Viikonlopun aikana videoita kävi katsomassa lähes 2500 henkilöä. Suurin osa videoista
jäi tapahtumasivuille katsottaviksi. Vuoden 2020 lopulla videoita oli käynyt katsomassa lähes
5000 henkilöä.
Tapahtuman yhteydessä, 9.8. toimme markkinoille keskiaikaistyylisen Vantaa-teen. Teetä myytiin
Kirkonkylässä, ja se sai innostuneen vastaanoton. Kotiseutumuseon edustalla vieraili noin 50
teestä kiinnostunutta.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivän tapahtumat
Vantaa-Seura linkitti kesän opastukset osaksi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Pääviikonloppu
on perinteisesti syyskuun toinen viikonloppu. Silloin yhdistys järjesti Muinaispuistopäivän
yhteistyössä Tikkurilan Leijonien ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa.
Tapahtumassa oli mahdollista saada ohjausta keväällä julkaistuun Muinaispuiston Anselmiupeliin. Lisäksi järjestimme kaksi historiaopastusta. Andreas Koivisto kertoi Jokiniemen
kivikaudesta alkaneesta historiasta sekä Stenkullan kalliosta ja Riina Koivisto alueen
presidenttihistoriasta sekä 1900-luvun alun kulttuurikermasta. Molemmille opastuksille osallistui
yhteensä 100 henkilöä. Koko tapahtumassa vieraili noin 200 henkilöä.
Övre Nybackan talkoot
Övre Nybackassa järjestettiin keväällä omatoimitalkoot. Tarjolla oli jätesäkkejä ja kukin sai käydä
haravoimassa tai siistimässä pihaa itselleen sopivalla hetkellä. Talkoista ei ole tilastointia, mutta
pientä siistimistä pihalla oli tapahtunut. Syksyllä (5.10.) pystyimme järjestämään
haravointitalkoot. Osallistujia oli 4 henkilöä.
Yleisöluennot
Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana yhteensä kaksi yleisöluentoa, suluissa luennoitsija ja
osanottajat:
2.3. Kuninkaantie Vantaalla (Andreas Koivisto, 60)
5.11. Den svenska kolonisation av Helsinge och Nyland (Andreas Koivisto, 12)
Yleisöopastukset
Yhdistyksen järjestämien ilmaisten yleisöopastusten kysyntä on ollut suurta. Järjestimme jälleen
yhteistyössä Visit Vantaan ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa historiakävelyjen sarjan.
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Koronaturvallisuussyistä kierroksille osallistujien määrä rajattiin 30–50 henkilöön, ajankohdasta
riippuen. Kierroksille oli pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja osallistujia olisi ollut reilusti
enemmänkin.
Lisäksi tuotimme yhteistyössä Vantaa kanavan kanssa kolme virtuaaliopastusta.
Virtuaaliopastukset olivat Hämeenkylän kartano (oppaana Pia Vuorikoski), Kuusijärven alue (Kati
Tyystjärvi) ja Myyrmäen historia (Andreas Koivisto).
Vantaan historiakävelyt. Suluissa opas ja lopussa osallistujamäärä.
11.6. Korso (Maiju Hautamäki, 42)
25.6. Tikkurila (Maiju Hautamäki, 32)
1.7. Vantaankoski (Riina Koivisto, 46)
13.8. Keimolanmäki (Jukka Hako, 45)
20.8. Kaivoksela (Riina Koivisto, 45)
27.8. Myyrmäki (Andreas Koivisto, 45)
3.9. Länsimäki (Riina Koivisto, 30)
13.9. Muinaispuistopäivän kivikausiopastus (Andreas Koivisto, 60)
13.9. Muinaispuistopäivän kulttuurikermaopastus (Riina Koivisto, 40)
Yhteensä 295 osallistujaa, ka. 33 kävelijää/kierros
Muita yleisöopastuksia olivat Kirkonkylän kulttuurikävely osana Lähimatkailupäivää (24.9.,
oppaana Riina Koivisto, 8 osallistujaa) sekä opastus Lillaksen keskiaikaiselle kylätontille osana
syksyistä kevätkokousta (Andreas Koivisto, 25 osallistujaa).
Muut yksittäiset yleisötapahtumat
Yhdistyksen julkaisuvarastolla Påkaksessa järjestettiin avoimet ovet 22.9. Paikalla oli yhteensä 18
yhdistyksen vuosikirjoista ja teestä kiinnostunutta. Moni vanha kirja vaihtoi omistajaa.
Muut tutustumiset (suluissa kävijämäärät)
Yhdistyksen väelle oli 26.2. varattu tutustuminen Keskustakirjasto Oodiin. Opas esitteli ryhmälle
kirjaston tiloja ja arkkitehtuuria. Paikalla oli 9 henkilöä.
Keväinen Teatteri Vantaan esitys ”Rakkauskirjeitä” pystyttiin esittämään vihdoin syksyllä. Seela
Sellan tähdittämässä näytöstä oli 8.10. katsomassa 13 henkilöä.
Mobiilipelihankkeet
Vantaa-Seura ja Vantaan kaupunginmuseo saivat Euroopan neuvostolta lähes 10 000 euron
avustuksen mobiilipelin luomiseksi Jokiniemen ympäristöön. Pelin toteuttaminen aloitettiin
syksyllä 2019 ja työ tilattiin Osuuskunta Visialta. Yhdistyksen puolesta toimitettiin tekijöille
historiallista materiaalia käsikirjoituksen taustaksi ja osallistuttiin käsikirjoituksen laatimiseen
myös oikolukemalla ja kommentoimalla.
Jokiniemen alueelle sijoittuva mobiilipeli Kuninkaantie II: ”muinaispuiston Anselmiu” valmistui
maaliskuussa, heti koronasulun alussa. Mainostimme jäsenistöllemme mahdollisuutta käydä itse
pelaamassa peliä. Peliä oli mahdollista pelata täysin koronaturvallisesti myös kotisohvalta käsin.
Yhdistys oli pienellä osuudella mukana myös syksyllä valmistuneessa pelissä Kuninkaantie III:
MyyrYorkin Alex. Yhdistys kustansi pelin ruotsinkielisen käännöksen Aktiastiftelsen i Vandan
avustamana.
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Syksyllä järjestimme mobiilipelien ohjaushetket Helsingin pitäjän kirkonkylässä ja Jokiniemen
muinaispuistossa. Tilaisuudet olivat osa Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -kampanjaa
sekä ikäihmisille suunnattua Armas-festivaalia.
Tilausopastukset
Useita tilausopastuksia peruttiin niin keväältä, kesältä kuin syksyltäkin. Pienten tilausopastusten
kysyntä oli syksyllä tavallista suurempaa. Ryhmät halusivat tavata turvavälit huomioiden ulkona
ohjelman merkeissä. Sopiva keino siihen oli yhteinen opastus.
Erilaisille ryhmille tehtiin yhteensä 14 tilausopastusta Helsingin pitäjän kirkonkylän lisäksi
Backaksen ja Hämeenkylän kartanoilla, Vantaankoskella ja Jokiniemessä.
Yhdistyksen Aikamatka keskiaikaan -kierrokset hyväksyttiin tarjouksen perusteella osaksi
kaupungin päiväkodeille ja kouluille tarjoamaa kulttuuripolkuohjelmaa. Kaikki kevään varaukset
kuitenkin peruttiin. Syksyllä toteutettiin neljä aikamatkaa, joilla vieraili yhteensä 74 henkilöä.
Tilausopastuksilla oli yhteensä 192 kuulijaa. Oppaana toimi Riina Koivisto, paitsi Hämeenkylän
kartanolla Pia Vuorikoski.
Tilausluennot ja esittelyt
Tavallisesti yhdistyksen henkilökunta ja puheenjohtaja esittelevät vilkkaasti yhdistystä. Lähes
kaikki esittelyt ja tilausluennot peruttiin. Riina Koivisto kävi esittelemässä ja luennoimassa
vuoden aikana kaksi kertaa. Kuulijoita oli yhteensä 75 henkilöä. Luentojen yhteydessä esiteltiin
aina myös yhdistystä, joten niistä ei peritty erillistä maksua.
6.

Julkaisutoiminta ja tuotteet

Helsingin pitäjä–Vantaa -vuosikirja
Helsingin pitäjä–Vantaa, Helsinge–Vanda 2020 -vuosikirja ilmestyi joulukuussa 2020. Kirja oli
järjestyksessään jo 53. Sen pääteemaksi valittiin Kivikausi Vantaalla.
Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Andreas Koivisto päätoimittajana sekä jäseninä Jukka Hako,
Jussi Iltanen, Matti Hilli, Riina Koivisto, Annukka Lyra, Kirsti Pietilä, Tero Tuomisto, Pia Vuorikoski
ja Riitta Salasto. Historiatoimikunnan edustajana oli Olli Bäckström. Toimitussihteerinä toimi
Karoliina Junno-Huikari. Toimituskunta kokoontui toimintavuoden aikana kerran.
Uuden Vantaan historiatoimikunnan kanssa solmitun sopimuksen myötä kirja painatettiin
Vantaan kaupungin kilpailutuksen mukaisesti SpinPressissä, Tallinnassa. Painosmäärä oli 800.
Teoksen ulkoasu ja taitto olivat Marianne Kivimäen käsialaa. Ulosmyyntihinta oli 25 euroa,
jäsenhinta 20 euroa.
Yhdistyksellä oli vuosikirjan toimittamiseen liittyvä yhteistoimintasopimus Vantaan kaupungin
historiatoimikunnan lisäksi ja Vantaan seurakuntayhtymän kanssa.
Kirjan teema koettiin kiinnostavaksi. Yhtenäkään aikaisempana vuotena yhdistys ei ole
vastaanottanut yhtä runsasta määrää kirjatilauksia kuin joulun alla 2020. Tilauksiin vaikutti
positiivisesti myös koronatilanne, sillä ihmiset halusivat tilata kirjan suoraan kotiinsa.
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Kirkonkylän joulu -kirja
Vantaa-Seura osallistui lasten Kirkonkylän joulu -tietokirjan tekemiseen. Kirjan kustansi Vantaan
historiatoimikunta, mutta yhdistyksen kautta ja Aktistiftelsen i Vandan avustuksella sekä
suostumuksella maksettiin kirjojen valokuvauspalkkio.
Kirja ilmestyi marraskuussa 2020 ja Vantaa-Seura otti kirjaa jälleenmyyntiin.
Vantaa-sarjan teet
Yhdistys lähti Visit Vantaan ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa kehittämään Vantaa-aiheista
teetä yhteistyössä teetalo Forsmanin kanssa. Makutestien jälkeen jatkoon valittiin kaksi
teesekoitusta.
Elokuussa, Helsingan keskiaikapäivän yhteydessä julkistettiin ns. keskiaikatee eli Helsinga-tee.
Teen mausteet oli haettu keskiajan maisemasta ja arkeologisista kaivaustutkimuksista. Musta tee
maustettiin puolukalla, katajanmarjalla ja inkiväärillä.
Vantaa-tee tuotiin markkinoille syyskuussa, muinaispuistopäivässä. Vantaa-teehen valikoitui
pohjalle vihreän ja valkoisen teen sekoitus ja mausteeksi urbaanien metsien herkkumarja
puolukka.
Tee-etiketit suunnitteli Marianne Kivimäki. Teet osoittautuivat suosituiksi. Ensimmäinen erä
myytiin nopeasti loppuun ja loppuvuodesta molempia teelaatuja tilattiin uudet erät.
7.

Perinteenkeruu

Vuonna 2020 ei harjoitettu varsinaista perinteenkeruuta, mutta kerättiin talteen koronakirjeitä
yhdessä tietokirjailija ja yhdistyksen jäsenen Jussi Särkelän kanssa.
Kirjeissä toivottiin vantaalaisilta vastauksia korona-ajan tuntemuksista ja muutoksista. Tempaus
ei herättänyt kovin suurta kiinnostusta ja korona-ajan jatkuessa keräysaikaa jatkettiin vuoden
2021 puolelle.

