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Aurinkoinen kevättervehdys! 

Tässä jäsenkirjeessä kerromme Vantaa-Seuran tulevista tapahtumista sekä yhdistyksen tekemästä 
kannanotosta Vantaan ostareiden puolesta. Seuraava ja kesätapahtumia valottava jäsenkirje 
lähetään jo toukokuussa. 

Tämän jäsenkirjeen asioita ovat 

1. Historiakierrokset Backaksen kartanon ympäristössä 25.4. 

2. Roskapoliisi neuvoo kierrätyspäivässä 29.4. 

3. Avoimet ovet ja kevättalkoot Övre Nybackassa 7.5. 

4. Maistiaisia kesän tapahtumista 

5. Vantaa-Seura otti kantaa vanhojen ostareiden puolesta 

 

1. Historiakierrokset Backaksen kartanon ympäristössä 25.4. 

Maaliskuussa järjestetty opastettu kävelykierros Backaksen kartanon ympäristössä oli 
huippusuosittu. Kierros uusitaan torstaina 25.4. ja suomenkielinen opastus lähtee Backaksen 
Olohuoneelta eli kartanon vanhalta juurruttamolta klo 18.00. Samasta paikasta lähtee myös 
englanninkielinen kierros kello 18.30. Opastuksille on vapaa pääsy. 

Opastetuilla kävelykierroksilla tutustutaan kartanon lähiympäristöön, sen historiaan ja 
rakennuskulttuuriin. Kartanorakennuksista kukin kertoo omaa tarinaansa alueen historiasta, siellä 
vietetystä yltäkylläisestä elämästä ja muistoista Elannon ajoilta.  

Kierroksen aluksi teemme pienen lenkin kartanon pelloille rakentuneella Kartanonkosken 
asuinalueella. Kartanonkosken nimistö kantaa perintöä Backaksen kartanon historiasta. Kierroksen 
päätteeksi on mahdollisuus kahvitella kartanolla omakustannushintaan. 

Backaksen kartano sijaitsee osoitteessa Ylästöntie 28. Kartanon takana on runsaasti parkkitilaa. 
Kierrokset tehdään yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Ravintola Backaksen kanssa. 

2. Roskapoliisi neuvoo kierrätyspäivässä 29.4. 

Kestikievarin perheaamujen huhtikuun tapaamisessa maanantaina 29.4. on kierrätysteema. 200-
vuotiaan talon tupa täyttyy kirpputoripöydistä ja roskapoliisi jakaa kaikenikäisille neuvoja kierräty-
sasioissa.  

Tällä kirpputorilla on rento meininki ja kauppaa käydään perheen pienimpien ehdoilla! Tapahtuma 
alkaa kello 10 ja jatkuu iltapäivään pienten jaksamisen mukaan. Ovet suljetaan kuitenkin kello 
14.00. Maksuttomia kirppispöytiä voi tiedustella Riinalta. 



 
Voit tuoda kiertoon myös leluja, vaatteita ja lastentarvikkeita. Tavarat, jotka eivät heti löydä uutta 
omistajaa, toimitetaan SPR:lle Konttiin. 
 
Tarjolla on kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Tervetuloa mukaan kierrät-
tämään ja kiireettömään yhdessäoloon! Vaikka kirpputori on suunnattu ensisijaisesti lapsiper-
heille, ovat ovet auki kaikenikäisille! 

Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4. 

3. Avoimet ovet ja kevättalkoot Övre Nybackassa 7.5. 

Övre Nybackan toukokuun avoimet ovet järjestetään poikkeuksellisesti tiistaina 7.5. kello 18–19. 
Avoimissa ovissa voit tutustua 200-vuotiaan kievarin tiloihin, historiaan ja mahdollisuuksiin. Avoi-
mien ovien yhteydessä järjestetään myös kevättalkoot! 

Kevätaurinko on paljastanut siivottavaa niin kievarin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Talkootehtäviä riit-
tää mieltymysten mukaan. Sisällä pestään pintoja ja ikkunoita. Ulkona haravoidaan ja kuopsutel-
laan kukkapenkkejä sekä kerätään roskia. Tervetuloa puuhaamaan ja ulkoilemaan reippaaseen 
seuraan klo 15 alkaen! Mukaan voi liittyä myöhemminkin, sillä askaroimme iltaan asti.  
 
Ilmoittauduthan etukäteen Riinalle, jotta osaamme varata oikean määrän tarjottavaa. 

4. Maistiaisia kesän tapahtumista 

VisitVantaa, Vantaan Kylli (eli Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset) ja Vantaa-Seura toteuttavat 
touko-elokuussa kymmenen Vantaa-opastuksen sarjan. Sarja kuljettaa kuulijansa Vantaan eri kau-
punginosiin, kartanoille, Kuninkaantielle, joen varrelle, erilaisiin kulttuuriympäristöihin ja histori-
aan. Reilun tunnin mittaiset opastukset toteutetaan kukin omassa kohteessaan ja niillä liikutaan 
kävellen (poikkeuksena yksi pyöräilyretki). Voit osallistua kesän aikana kaikille tai vaikka vain yh-
delle opastukselle. Kierroksille on vapaa pääsy. 

Sarjan ensimmäinen opastus järjestetään Vantaa-päivänä, ke 15.5. klo 17.30 Myyrmäessä. Sarja 
päättyy ma 12.8. opastukseen Kivistössä. Myllyillat eli ohjelmalliset yhteislauluillat ja niitä edeltä-
vät Kirkonkylän kulttuurikävelyt järjestetään kesäkeskiviikkoisin 5.6.–7.8. Myllyiltojen esiintyjät ja 
opastusten teemat ilmoitetaan lähiaikoina. 

Kesän ohjelmassa kannattaa huomioda myös Helsingan keskiaikapäivä. Silloin tarjoamme elämyk-
sellisen aikamatkan menneeseen ja keskiaikaan. Helsingan keskiaikapäivä järjestetään Pyhän Lau-
rin kirkon ympärillä ja pappilan puistossa la 10.8. kello 11–18. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy. 

Lisätietoa kesätapahtumista löytyy pian Vantaa-Seuran nettisivuilta ja facebookista sekä tietysti 
seuraavasta jäsenkirjeestä. 



5. Vantaa-Seura otti kantaa vanhojen ostareiden puolesta 

Vantaa-Seuran kevätkokouksen väki huolestui Vantaan vanhojen ostoskeskusten kohtalosta ja ke-
hotti yhdistystä vetoamaan ostoskeskusten puolesta. Yhdistys lähetti kannanoton 8.4.2019 Van-
taan päättäjille sekä lehdistölle.  

Ostoskeskukset ovat oman aikansa arkkitehtuurin ilmentymiä ja lähiöidentiteetin keskuksia. Van-
taan vanhoja ostoskeskuksia on purettu, ja kaupungin kasvaessa jäljellä olevien kohtalo on vaaka-
laudalla. Vantaa-Seura pitää tärkeänä, että Vantaan kaupunki tunnustaa ostoskeksiin liittyvät arvot 
ja huolehtii kaupunkikuvan historiallisen kerroksellisuuden säilymisestä. Vantaalla on useita ostos-
keskuksia, joiden suojelu olisi kulttuurihistorian ja arkkitehtuurin kannalta perusteltua. 

Voit lukea vetoomuksen kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta http://vantaaseura.fi/vetoo-
mus-vantaan-vanhojen-ostareiden-puolesta/ 

Myös sinä voit vaikuttaa Vantaan kaupunkikuvan historiallisen kerroksellisuuden säilymiseen. Ole 
yhteydessä tuttuun kuntapäättäjään ja kerro asiasta eteenpäin! 

Aurinkoista kevättä! 

Terveisin Riina ja Karoliina 
 
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 
 
 


