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Varaa aika kalenteriin!
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TOUKOKUUAlkavan kesän tervehdys, 

          Vantaa-Seuran jäsen!

•  Uusi opastussarja vie Vantaan historiaan

•  Övre Nybackassa tapahtuu

•  Myllyilloissa lauletaan yhdessä

•  Kirkonkylän kulttuurikävelyt  
 ovat nyt jäsenille ilmaisia

•  BRQ Vantaa Festival – lippuja ystävähintaan

•  Helsingan keskiaikapäivä 10.8. klo 11–18
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KESÄKUU

UUTTA VANTAAN KESÄSSÄ! Sukella mukaan Vantaan 
tarinaan yhden opastuksen tai koko sarjan verran. Van-
taan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia 
tarinoita kivikaudelta katutaiteeseen. 

Historiakierrosten oppaina toimivat Vantaa-Seuran ja 
Vantaan kaupunginmuseon asiantuntijat. Noin tunnin 
mittaiselle, ilmaiselle kierrokselle lähdetään useim-
miten kello 17.30 tarkemmin ilmoitetusta paikasta. 

Uusi opastussarja  
vie Vantaan historiaan

Tarkista kellonaika ja lähtöpaikka jokaisen opastuk-
sen yhteydessä. Päälle säänmukainen varustus.

Opastus on suomeksi paitsi keskiviikkona 19.6. 
opastus ainoastaan ruotsiksi. Kierroksen järjestävät 
yhteistyössä Vantaa-Seura, Vantaan kaupunginmuse-
on Kylli-hanke sekä VisitVantaa.

Sarja lähtee liikkeelle Vantaa-päivänä 15.5. Myyr-
mäestä. Uskalla antaa Vantaan valloittaa! >>

Uskalla antaa  

   Vantaan valloittaa!



KE 15.5. KLO 17.30 MYYRMÄKI:  
KIVIKAUDESTA KATUTAITEESEEN

Myyrmäki sijaitsi kivikaudella meren rannalla ja 
alueella suoritetut mittavat arkeologiset kaivauk-
set kertovat hylkeenpyytäjien elämästä ja kuole-
masta. Mitä muinaisesta Myyrmäestä on edelleen 
nähtävillä katutaiteen värittämässä Myyr Yor-
kissa?

Lähtöpaikka: Ravintola Wanda’s, Liesikuja 5

 

MA 20.5. KLO 17.30  
HÄMEENKYLÄN KARTANO

Vantaalla riittää kartanoita ja kartanoilla tarinoita. 
Hämeenkylän kartanossa näkyy itse Engelin ky-
nänjälki ja vaikka päärakennusta ei olekaan niin 
onhan kuitenkin käyttämätön keisarillinen käy-
mälä.

Lähtöpaikka: Hämeenkylän kartanoravintolan 
edusta, Juustenintie 1

 

MA 27.5. KLO 17.30 KUNINKAALA: 
MAALAISIDYLLI TEHTAIDEN VARJOSSA

Kivenheiton päässä Tikkurilan sykkeestä ja tehtai-
den varjosta löytyy edelleen maalaispitäjän henki. 
Rakennushistoriallisesti merkittävällä kokonai-
suudella on peräti presidentillinen kytkös.

Lähtöpaikka: Heurekan Tiederavintola,  
Tiedepuisto 1

MA 3.6. KLO 17.30  
KORSON MONET KASVOT

Korsossa on aina sattunut ja tapahtunut. Korsolla 
on yli satavuotias historia yhtenä Vantaan ensim-
mäisistä pientaloesikaupungeista. Korson monet 
kasvot paljastuvat kaduilla ja rakennuksissa, jotka 
kertovat niin sodan kauhuista kuin elämisen ar-
jesta.

Lähtöpaikka: Korson Wanha Asema,  
Urpiaisentie 1B

OPASTUSSARJAN OHJELMA:

>>

MA 10.6. KLO 17.30 KAIVOKSELA:  
RAUTAKAIVOSTEN LÄHIÖ

Vantaan rautainen sydän, Sillbölen avolouhos oli 
aikansa merkittävin rautamalmin lähde ja nykyi-
sin yksi Vantaan teollisen historian näkyvimmis-
tä muistomerkeistä, jonka mukaan Kaivoksela on 
nimensä saanut.

Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuiston laita, 
Luolapolku 6, kierros päättyy Kaivokselan os-
tarille

 

ONS 19.6. KL. 17.15 HELSINGE KYRKOBY: 
KYRKAN, BYN OCH HEMMET

Bekanta dig med huvudstadsregionens rötter och 
Vandas hjärta vid området kring St. Lars kyrka. 
Helsinge kyrkoby är välbevarad – här finner du 
byggnader från sex olika århundraden. Guidning-
en är på svenska. Opastus on ainoastaan ruotsiksi.

 
Start: Kaffestugan Laurentius, Kyrkovägen 47

   

MA 24.6. KLO 17.30 TIKKURILA:  
JOKIKÄVELY 

Keravanjoen varteen ovat rakentuneet Silkkiteh-
das, rautatie ja Tikkurilan väritehtaat. Niiden li-
säksi jokivarresta löytyy luontoa ja merkkejä mui-
naista Vantaasta.

Lähtöpaikka: Vernissan Kahvi Charlotta, 
Tikkurilantie 36

 



MA 1.7. KLO 12.00  
ÖVRE NYBACKASTA  
VANTAANKOSKELLE

Vantaankosken kuohuja ovat katselleet niin kivi-
kautiset kannibaalit, teollisuuden väki kuin pitä-
jän koululaisetkin, puhumattakaan lukuisista Ku-
ninkaantien matkalaisista. Matkalla ÖvreNyckasta 
Viilatehtaalle kuulet myös Vantaan nimen tarinan.

Lähtöpaikka: Övre Nybacka, Nybackantie 4, 
kierros päättyy Viilatehtaalle

MA 5.8. KLO 17.30  
KESKIAIKAINEN VANTAA

Helsingin äiti – Helsingin pitäjän kirkonkylä hen-
kii menneisyyden harmoniaa. Arkeologiset kai-
vaukset paljastivat joukon salaisuuksia kirkon 
vanhan aidan liepeiltä ja elämästä pappilassa.

Lähtöpaikka: Kahvitupa Laurentius,  
Kirkkotie 47

 

MA 12.8. KLO 17.30 KIVISTÖ: 
MENNEEN JA MODERNIN 
KOHTAAMISPAIKKA

Öljylamppukylästä Asuntomessualueeksi. Kivis-
tössä on vuosien saatossa odotettu niin sähkön 
saapumista kuin kauppakeskusta, mutta mitä 
muuta on Kehäradan aseman ympärillä kasvava 
kaupunginosa?

Lähtöpaikka: Beer&Café Solmu, Jaspiskuja 5

KESÄKAUDELLA KESTIKIEVARI ÖVRE NYBACKAN (os. 
Nybackankuja 4) avoimet ovet järjestetään poikkeus- 
aikataulussa. Kievarin ovet ovat avoinna ti 4.6. klo 18–
19, ma 1.7. klo 15–16 ja ti 6.8. klo 18–19.

Ennen heinäkuun avoimia ovia järjestetään opastet-
tu kävelykierros Övre Nybackasta Vantaankoskelle. 
Lähtö Övre Nybackan pihasta kello 12.00. Kuljemme 
läpi maatalousmaiseman kohti pitäjän vanhaa teolli-
suuskeskittymää. Vantaankoskella kuulemme suojel-
lun alueen historiasta ja rakennuskulttuurista. Myös 
Vantaan nimen tarina liittyy läheisesti Vantaankos-
keen. Opastus kuuluu kesän historiakävelysarjaan.

Kestikievarin perheaamujen kevään viimeisessä ta-
paamisessa ma 27.5. retkeillään ja tutustutaan Lillak-
sen keskiaikaiseen kylätonttiin. Lähdemme yhdessä 
kohti muinaispuistoa, jossa asui satoja vuosia sitten 
keskiajalla pitäjän mahtimies, kauppias Jöran Bonde. 
Kenties tapaamme retkellä myös muutaman salaperäi-
sen aikamadon.

Övre Nybacka Nybackankuja 4 | 01670 Vantaa
info@ovrenybacka.fi | www.ovrenybacka.fi  
facebook.com/ovrenybacka | Instagaram: ovrenybacka | #ovrenybacka

Övre Nybackassa tapahtuu

Lähtö retkel-
le Övre Nybackan 
päätalon edestä klo 
10.00. Kävelyä yhteen 
suuntaan noin 1 kilometri, 
lastenvaunut voi ottaa mukaan. 
Ota mukaan myös omat eväät ja istuinalusta 
tai viltti. Retki on tarkoitettu lähinnä kotona 
oleville vanhemmille lapsineen.

mailto:info%40ovrenybacka.fi?subject=
http://www.ovrenybacka.fi
http://facebook.com/ovrenybacka


KESÄISTÄ YHTEISLAULUILTAA, myllyiltaa, edeltää aina 
opastettu kävelykierros, jonka aikana tutustutaan op-
paan johdolla historialliseen ja suojeltuun Kirkonky-
lään sekä sen rakennusperintöön. Perinteisellä kult-
tuurikävelyllä kuulet pitäjän ja Kirkonkylän historias-
ta, pääset tutustumaan kirkkoon ja hautausmaahan 
sekä asuttuun maalaiskylään. Tänä vuonna jäsenet 
pääsevät ilmaiseksi mukaan kävelykierroksille!

Perinteisten kulttuurikävelyjen lisäksi tarjolla on 
useita erikoisopastuksia. Lapsille järjestetään myös 
ikioma opastus, aikamatka keskiaikaan 31.7. Opastuk-
set ovat suomeksi, paitsi ke 19.6. ainoastaan ruotsiksi.

Opastuksille lähdetään Helsingin pitäjän kirkon 
portilta, osoitteesta Kirkkotie 45. Opastukset ovat aina 
myllyiltojen yhteydessä, keskiviikkoisin 5.6.–7.8. 
alkaen kello 17.15. Opastuksen kesto on reilu tun-
ti. Kierros päättyy myllylle, jossa alkaa ohjelmallinen 
myllyilta. Vantaa-Seuran jäsenet kulkevat ilmaiseksi, 
muille lippu maksaa 10 €, eläkeläiset ja opiskelijat 5 €. 
Alle 15-vuotiaat lapset ilmaiseksi, paitsi lasten kier-
rokselle 31.7. lapsen lippu 5 €.

KESÄN 2019  
OPASTETUT KIERROKSET:

5.6. Kirkonkylän pihat ja  
 puutarhat -opastus 
12.6. Kirkonkylä 1917 ja 1918 -opastus 
19.6. Kulturpromenad på svenska 
26.6. Kirkonkylän kulttuurikävely 
3.7. Kirkonkylän kulttuurikävely 
10.7. Kirkonkylän kulttuurikävely 
17.7. Kirkonkylän kulttuurikävely 
24.7. Opastettu kierros  
 Pyhän Laurin kirkon hautausmaalla 
31.7. Aikamatka keskiaikaan ja  
 Aikuisten keskiaikaopastus 
7.8. Opastettu kierros  
 Pyhän Laurin kappelissa

Myllyilloissa lauletaan yhdessä
OHJELMALLISIA YHTEISLAULUILTOJA järjestetään Hel-
singin pitäjän kirkonkylän myllyllä jälleen kesäkeski-
viikkoisin, 5.6.–7.8.2019 klo 18.30–20.00. Myllyiltoja 
on vietetty Keravanjoen rannassa jo vuodesta 1976 
lähtien ja kyseessä lienee Vantaan vanhin kesätapah-
tuma. Kesäilta kuohuvan kosken rannalla ja myllyn 
tunnelma ovat elämyksiä kaiken ikäisille!
Myllyilloissa vaihtuvat esiintyjät viikoittain. Esiinty-
jinä nähdään pääasiassa vantaalaisia kuoroja ja mu-
siikkiryhmiä. Ruotsinkielinen myllyilta on ohjelmas-
sa 19.6. ja lasten oma ilta Jytäjyrsijöiden tahdissa on 
keskiviikkona 31.7.

Myllyilloissa voit osallistua arpajaisiin sekä nauttia 
väliajalla leivonnaisia ja kahvia. Myllyiltoihin on aina 
vapaa pääsy. Mylly sijaitsee Helsingin pitäjän kirkon-
kylässä, osoitteessa Myllykuja 6. Pysäköinti Pyhän 
Laurin kirkon tai Helsinge skolan pysäköintialueilla. 
Myllykujan varteen pysäköinti on kielletty.

MYLLYKESÄN 2019 OHJELMA:

5.6. Puhallinorkesteri Louhi
12.6. Tikkurilan eläkeläisten sekakuoro
19.6. Svensk allsångsafton med  
 Helsinge-Tusby Ungdomsförbund
26.6. Kartanon kamarineidot
3.7. Klaus Pennanen ja  
 kesäilta myllyllä
10.7. Rekolan sekakuoro
17.7. Wäinämöiset
24.7. Kesäillan messu
31.7. Jytäjyrsijät. Lasten oma ilta!
7.8. Vantaan naislaulajat.  
 Kesälaulut vielä kerran!

Kirkonkylän kulttuurikävelyt  
ovat jäsenille ilmaisia VANTAA- 

SEURAN  
JÄSENET 

ILMAISEKSI



10.8.2019
klo 11–18

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

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

Riina ja Karoliina

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

AURINKOISTA KESÄÄ JA  
NÄHDÄÄN TAPAHTUMISSAMME!

POHJOISMAIDEN JA BALTIAN ALUEEN kiehtovin pe-
riodisoittimiin keskittyvä festivaali tuo jo 10. kertaa 
Vantaalle keskiaikaisten kiviholvien alle Pyhän Lau-
rin kirkkoon ja upeaan uuteen kappeliin edustavan 
valikoiman vanhan musiikin aatelistoa. Tarjoamme 

Tervetuloa viettämään BRQ Vantaa 
Festivalin juhlavuotta ystävähinnalla!

NELJÄTTÄ KERTAA JÄRJESTETTÄVÄ Helsingan keski-
aikapäivä levittäytyy elokuussa Pyhän Laurin kirkon 
ympäristöön sekä pappilan puistoon. Ohjelmallisilla 
keskiaikamarkkinoilla riittää koettavaa niin rahvaalle 
kuin rälssille, vauvoille sekä vaareille.

Ohjelmassa on myös mm. asiantuntijaluentoja, 
opastuksia, käsityönäytöksiä, keskiaikainen messu, 
musiikkiesityksiä, jousiammuntaa, pehmomiekkailua, 
lasten askartelupiste ja poniajelua.

Runsaaseen ohjelmatarjontaan voi helpoiten 
tutustua nettisivuillamme tai Helsingan keskiai-
kapäivän omalla facebooksivulla facebook.com/

JUSTIN TAYLOR – NUORI VIRTUOOSI
Perjantai 9.8. klo 19–20, Pyhän Laurin kirkko
Scarlatti – Couperin – Rameau
Justin Taylor, cembalo

Jos et ole jo kuullut Justin Taylorista, nyt on aika tulla 
kuuntelemaan häntä! Nuori cembalisti–fortepianisti 
ponnahti maailmanmaineeseen voitettuaan Bruggen 
cembalokilpailun pää-, yleisö-, levy-tys- ja EUBO Deve-
loping Trust -palkinnot vuonna 2015. Hän on saanut 
myös huippuarvioita ja tunnus-tuksia levytyksistään, 
kuten Gramophonen Editor’s Choice -palkinnon ja 
Charles Cros -akatemian pää-tunnustuksen. Festivaa-
likonsertissaan Taylor päästää taituruutensa valloil-
leen Scarlattin, Couperinin ja Rameaun sooloteosten 
parissa.

Vantaa-Seuran jäsenille mahdollisuuden ostaa 
liput kahteen valikoituun konserttiin ystävähin-
nalla. 

Varaa liput Riinalta 14.6. mennessä. Saat sa-
malla maksuohjeet. B-lippu 10,- (norm 25,-/18,-)

ÄÄNI TAIVAASTA –  
BAROKKIA VIROLAISELLA KANTELEELLA
Keskiviikko 7.8. klo 19–20, Pyhän Laurin kappeli 
Byrd – Rameau – Kapsberger – Dowland – Tulve – 
Händel – Couperin – Gaultier – Weiss – de Visée
Anna-Liisa Eller, virolainen kannel

Agricolan ajoista 1900-luvulle asti suomenkielisessä 
Raamatussa kielisoittimia kutsuttiin lähes poik-keuk-
setta kanteleiksi. Instrumentilla on ollut valtava mer-
kitys kulttuurissamme: kanteleen tunsivat kaikki, mut-
ta harpun tai lyyran vain harvat. Illan ohjelmassa An-
na-Liisa Eller johdattelee kuulijat renes-sanssi- ja ba-
rokkimusiikin sfääreihin virolaisen kanteleen sävelin. 
Eksoottinen soitin soveltuu erityisen hyvin vanhaan 
musiikkiin, kenties sen taivaallisen soinnin tähden.

VANTAA-
SEURAN 

JÄSENHINTA 
B-LIPPU 
10 €

Helsingankeskiaikapaiva. Tarkemmat ohjelmatiedot jul-
kaistaan myöhemmin toukokuussa.

Tapahtuman järjestävät Vantaa-Seura ry, BRQ Vantaa 
Festival ja Tikkurilan seurakunta. 

Helsingan keskiaikapäivässä ovat tärkeässä osassa 
vapaaehtoiset. Ennen kesälomia tapaamme vapaaeh-
toisten kanssa vielä kerran: ma 17.6. klo 18.00 kesti-
kievari Övre Nybackassa. Laitetaan silloin työvuorolis-
tat kuntoon!

Yhdistyksen kesätapahtumat ovat osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä. Tapahtumien järjestelyjä tu-
kevat Aktiastiftelsen i Vanda sekä Vantaan kaupunki.

mailto:karoliina.junno-huikari%40vantaaseura.fi?subject=
mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=
http://www.facebook.com/vantaaseura
http://vantaaseura.fi
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