
VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY
VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY

VANTAA-SEURA – VANDASÄLLSKAPET RY

JÄSENKIRJE 3/2021
23.4.2021

ETÄOPASTUS: 
Kirkonkylän 
kulttuurikävely  
ti 11.5. klo 17.30–19
Kesää, opastuskauden alkua ja rajoitusten purkua 
odotellessa voit osallistua Kirkonkylän kulttuurikä-
velylle omalta kotisohvaltasi.

Helsingin pitäjän kirkonkylä on pitäjän vanha kes-
kus, jonka sydämenä on Pyhän Laurin keskiaikainen 
kirkko. Kirkkoa ympäröi harvinaisen hyvin säilynyt 
maalaiskylä. Kirkonkylästä voit yhdellä silmäyksellä 
löytää rakennuksia kuudelta eri vuosisadalta.

Kylä on ehtinyt nähdä monta muutakin poikkeusai-
kaa kuin korona-ajan. Kylän rakennuskulttuuriin ja 
historiaan opastaa Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja 
Riina Koivisto.

Ilmoittaudu sähköpostitse Riinalle 10.5. mennessä 
ja lähetämme osallistumislinkin sähköpostiisi.

Vantaa-Seuran toiminta 
Övre Nybackassa on 
keskeytynyt
Kuten jo edellisessä jäsenkirjeessä kerroimme, on Van-
taa-Seura valitettavasti joutunut irtisanomaan Övre 
Nybackaa koskevan vuokrasopimuksensa kaupun-
gin kanssa 30.4.2021 lähtien. Neuvottelut kaupungin 
kanssa ovat yhä kesken mutta nyt jo tiedämme, että 
kesälle 2021 sovitut juhlavaraukset voidaan määräai-
kaisen, syksyyn saakka voimassa olevan käyttösopi-
muksen ansiosta toteuttaa normaalisti. Uusia varauk-
sia ei kuitenkaan voida ottaa vastaan. 

Yhdistyksen oma toiminta Övre Nybackassa on sen 
sijaan tällä hetkellä katkolla siihen saakka, että tilan-
ne selkeytyy. Esimerkiksi avoimet ovet on peruttu, eikä 
kevättalkoita järjestetä.

Kestikievarin perheaamuun liittyvä vaunulenkki Van-
taankosken historiaan voidaan järjestää 26.5. klo 9.30, 
mikäli koronarajoitukset sen sallivat. Lisäksi Övre Ny-
backaan on tulossa lasten kesäleiri.

Jäsenkirjeen asioita ovat:

•  Vantaa-Seuran toiminta  
 Övre Nybackassa on keskeytynyt

•  Kirkonkylän kulttuurikävely

•  Kievarin kesäleiri lapsille

•  Tule mukaan tuunaamaan  
 ilmoitustaulu! 

•  Vantaa-Seuran kesätapahtumat

•  Blogiin on lisätty kirjoituksia 

Pyrimme 
järjestämään 

yksittäisiä 
myllyiltoja ja 
tiedotamme 

aiheesta lisää 
myöhemmin.

Keväinen tervehdys,   

     Vantaa-Seuran jäsen!



Kievarin 
kesäleiri 
lapsille
Tule mukaan viettämään kesää Övre Ny-
backan kievariin ja ihanaan pihapiiriin! 
Pääset tekemään ympäristötaidetta, tutus-
tut luontoon ja perinteisiin pihaleikkeihin 
taiteen ammattilaisten johdolla. Lasten-
kulttuurikeskus Pessin kesäleirin yhteistyö-
kumppanina toimii Vantaa-Seura.

Leiri järjestetään ma 7.6.–to 10.6. Se on tar-
koitettu 7–12 -vuotiaille lapsille.

Leirillä koetaan Aikamatka 200 vuoden 
päähän, käydään vieressä sijaitsevassa 
Maatalousmuseossa sekä keskiaikaisella 
kylätontilla.

Hinta 40 €/ lapsi. Ilmoittautuminen 
31.5.2021 mennessä: kulttuuriliput.vantaa.fi. 
Leiriläiset ovat vakuutettuja Vantaan kau-
pungin toimesta. Osallistujilla tulee olla 
omat eväät.

Tule mukaan 
tuunaamaan 
ilmoitustaulu! 
 
Vantaan kaupungin järjestämässä Tuuna-
taan taulut -kampanjassa tuunataan kau-
pungin ilmettä yhdessä pirteämmäksi. Säh-
köisten tapahtumakalenterien myötä käytös-
tä poistuneet ilmoitustaulut ympäri kaupun-
kia kaipaavat uutta ilmettä ja eloa. Kampanja 
alkoi jo viime vuonna mutta keskeytyi ko-
ronan vuoksi. Nyt kampanja jälleen jatkuu, 
ja Vantaa-Seura on ilmoittautunut mukaan. 
Tänä vuonna tuunatuista tauluista järjeste-
tään kaikille avoin äänestys netissä ja par-
haat palkitaan!
 
Tarvitsemme nyt jäseniemme apua. Olisitko 
sinä halukas osallistumaan tuunaukseen? 
Muutama innokas jäsen pääsee käyttämään 
luovuuttaan, ideoimaan ilmoitustaululle 
uuden ilmeen ja toteuttamaan ideansa. Nä-
kyykö Vantaa-Seuran taulussa jotain synt-
tärivuotta juhlistavaa, lauletaanko myllyllä 
yhteislauluja tai tehdäänkö aikamatka kes-
kiajalle? Tuunaus toteutetaan kierrätysmate-
riaaleilla, joten nyt on hyvä aika kaivaa van-
hat maalit ja muut askartelutarvikkeet esiin 
varastoista! 

Tuunausaika on lyhyt, sillä taulun on oltava 
valmis jo 10.5. mennessä. Jos innostuit, ota 
heti yhteyttä Riinaan. Otamme vastaan myös 
nurkkiin jääneitä maaleja!

 
7.6.–10.6.

. . . . 
7–12 v

Kuva: Vantaan ka
up

unki

http://kulttuuriliput.vantaa.fi


Vantaa-Seuran 
kesätapahtumat
Koronarajoitukset jatkuvat ja tapahtumien järjestämi-
nen on tällä hetkellä vielä kokonaan kiellettyä. Kesää 
kohti tilanteen uskotaan helpottuvan, mutta osa rajoi-
tuksista jää vielä voimaan. Se vaikuttaa myös yhdis-
tyksen kesätoimintaan. Varaudumme järjestämään 
sen, minkä rajoitusten puitteissa pystymme.

Myllyillat on pääsääntöisesti peruttu. Pyrimme jär-
jestämään yksittäisiä iltoja ja tiedotamme aiheesta 
lisää myöhemmin.

Kirkonkylän kulttuurikävelyitä järjestetään kesäl-
lä tuttuun tapaan keskiviikkoiltaisin, mutta voi olla, 
että kierroksia ei päästä aloittamaan heti kesän alussa. 
Ulkoilmaopastukset toteutetaan turvavälein ja osal-
listujien edellytetään käyttävän maskia. Tiedotamme 
päivämääristä ja opastusten teemoista myöhemmin.

Suunnittelemme historiaopastuksia eri puolille 
kaupunkia yhteistyössä Visit Vantaan ja Vantaan kau-
punginmuseon kanssa.

Yhdistyksen juhlavuoden yhtenä tapahtumana järjes-
tämme kesä-heinäkuun vaihteessa heinäntekotal-
koot yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Nyt on 
siis aika alkaa etsiä työhanskoja komeron hyllyltä ja 
verrytellä lihaksia hangon ja haravan varressa toimi-
viksi. Ajasta ja paikasta kerromme myöhemmin. Ter-
vetuloa mukaan!

Helsingan keskiaikapäivä järjestetään la 14.8. klo 
11–18. Tapahtuma pyritään järjestämään ulkoilmata-
pahtumana mutta oletamme, että tapahtuma-alueelle 
voidaan ottaa vain rajattu määrä yleisöä ja muutkin 
turvarajoitukset tulevat vaikuttamaan jollakin tavalla 
päivän kulkuun.

Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja 
p. 050 443 4040 
riina.koivisto@vantaaseura.fi

 www.facebook.com/vantaaseura
www.vantaaseura.fi

Riina ja KaroliinaAURINKOISTA KEVÄTTÄ!

Kotiseutuni 
on Vantaan 
maisemassa

Kuka on 
vantaalainen?

Tarinoiden 
ja hyvien 
naapureiden 
Vantaa

Blogiin on lisätty kirjoituksia
Vantaa-Seuran blogissa Koukussa kotiseutuun on meneil-
lään yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Rak-
kaudesta Vantaaseen -sarja. Sarjan aloitti kotiseutuneuvos 
Jukka Hako. Toisessa kirjoituksessa kirjailija J.P. Pulkkinen 
pohti vantaalaisuutta ja sitä, kuka on vantaalainen. Uusim-
massa kirjoituksessa kirjailija Soili Pohjalainen pohtii myös 
omaa vantaalaisuuttaan.

Blogi löytyy osoitteesta http://koukussakotiseutuun.blogspot.
com/. Suosittelemme! Kannattaa seurata myös Vantaa-Seu-
ran somekanavia, joissa juhlavuotemme kunniaksi julkai-
semme kuvia 60 vuoden takaisesta Vantaasta sekä kerrom-
me Vantaa-Seuran taipaleesta ja muuttuvasta Vantaasta.
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