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TÄMÄ JÄSENKIRJE SISÄLTÄÄ

• Vantaa-Seuran kuulumisia

• Kirkonkylän kulttuurikävelyt ovat jäsenille ilmaisia

• Helsingan keskiaikapäivä järjestetään verkkotapahtumana

• Opastussarja Vantaan historiaan

• Kirjoita meille koronakirje!

• Esittele yhdistyksen vanha vuosikirja

Poikkeuskevät on kääntynyt kesäksi. Koronatoimien vähittäisen purka-
misen myötä Vantaa-Seura käynnistelee varovaisesti kesätoimintaansa. 
Yhteisen turvallisuuden takaamiseksi keskitymme tänä kesänä ulkoil-
maopastusten järjestämiseen.

On harmillista, että myllyiltojen pitkä perinne katkeaa. Syyt ovat kui-
tenkin painavat, sillä yhteislaulutilaisuuksia ei tällä hetkellä suositella. 
Järjestämme kaikki kesän tapahtumamme vastuullisesti ja koronatoi-
menpiteet huomioiden.

Suositusten mukaan Vantaa-Seuran johtokunta on päättänyt siirtää 
kevätkokouksen ajankohtaa, vaikka päätös poikkeaakin yhdistyksen 
säännöistä. Kokouspäivämäärä päätetään myöhemmin. Myös joidenkin 
muiden tapahtumien suhteen olemme yhä odottavalla kannalla. Sel-
vitämme kesäkuun aikana, voidaanko elokuun loppuun merkitty retki 
Mäntsälän kartanoihin järjestää. 

Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa edellisen kirjeen tavoin mobiilipe-
listä. Yhteistyössä Vantaan kaupunpunginmuseon ja Visia GameFac-
toryn kanssa tekemämme mobiilipeli Muinaispuiston Anselmiu sopii 
mainiosti korona-aikaan. Ohjeet pelaamiseen löytyvät täältä: http:// 
vantaaseura.fi/saammeko-esitella-muinaispuiston-anselmiu-mobiilipeli/

Kesäinen 
tervehdys!

http://
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Kesällä on jälleen mahdollista tutustua kirkonkylän 
mielenkiintoiseen ja monipuoliseen historiaan erilais-
ten teemaopastusten avulla. Olemme kehittäneet usei-
ta täysin uusia opastuksia. 

Koronarajoitusten myötä kullekin kierrokselle otetaan 
mukaan korkeintaan 30 henkilöä. Kierroksilla käyte-
tään äänentoistoa, joten puhe kuuluu myös kauem-
mas. Pyydämme, ettei kukaan tule kierrokselle, jos 
lähipiirissä on koronatartunta tai tuntee itsensä sai-
raaksi. Seuraamme viranomaisohjeita ja mikäli niitä 
kiristetään, kierrokset voidaan joutua perumaan lyhy-
elläkin varoitusajalla. 

Kierrokset lähtevät klo 17.30 Pyhän Laurin kirkon 
hautausmaan portilta, osoitteesta Kirkkotie 45, Van-
taa. Opastuksen kesto on noin yksi tunti.

Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. 
Muille aikuisten lipun hinta on 10 €, työttömät/eläke-
läiset/opiskelijat 5 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmai-
seksi paitsi 5.8. lastenkierrokselle. Lasten oman kier-
roksen lippu maksaa 5 €. Maksu mieluiten kortilla.

Aktiastiftelsen i Vanda tukee yhdistyksen kesätapahtumia.

Kirkonkylän kulttuurikävelyt 
ovat jäsenille ilmaisia

Kesän 2020 
kulttuurikävelyt:
3.6. Pappilan puutarha ja kirkonkylän pihat
Pappilan puutarha kukoisti jo 1800-luvulla ja on vai-
kuttanut merkittävästi koko Kirkonkylän vehreään 
ilmeeseen. Opastuksella kierrämme pappilan ympä-
ristössä ja kylän kaduilla tutustuen maalaiskylän puu-
tarhakulttuurin muutoksiin menneiltä vuosisadoilta 
tähän päivään.

10.6. Kirkonkylä poikkeusaikoina 
Opastuksella kuulet, miten Kirkonkylässä on eletty 
poikkeusoloissa, sodan tai nälän kurittamassa arjessa. 
Kirkonkylän seutu on menneinä vuosisatoina näytel-
lyt tärkeää roolia monen sodan aikana, ja sen viljama-
kasiinien turvin on autettu alueen asukkaita uuteen 
alkuun.

17.6. Medeltidsguidning på svenska ja 
Kirkonkylän kulttuurikävely
 Järjestämme yhtä aikaa kaksi Kirkonkylän kulttuuri-
kävelyä. Ruotsinkielisellä opastuksella kuullaan kylän 
ja pitäjän keskiajasta sekä kylässä tehdyistä arkeologi-
sista kaivauksista. Suomenkielisellä kierroksella kuul-
laan koottua tietoa kylän vaiheista keskiajalta tähän 
päivään saakka. Tutustumme myös Pyhän Laurin 
kirkkoon sekä kylämiljööseen.

Kulttuurikävelyllä Pyhän Laurin kirkon 
vanhalla hautausmaalla.  

Kuva: Venla Vuola.



24.6. Kuninkaantie – kärrypolusta valtatieksi
Kuninkaantie, Suuri Rantatie… rakkaalla lapsella on 
monta nimeä. Opastus johdattaa kuulijat satojen vuo-
sien taakse, jolloin Kuninkaantie oli pelkkä rapainen 
kärrypolku mutta jo tuolloin tärkeä yhdysside val-
takunnan osasta toiseen. Tien merkitys on ollut ete-
läisen Suomen kehitykselle suuri viime vuosisadalle 
saakka. Kirkonkylässä pääset yhä kulkemaan hetken 
matkaa tien alkuperäisellä reitillä! 

1.7. Historian havinaa hautausmaalla
Kulttuurikävelyjen sarjassa on vuorossa tutustuminen 
Pyhän Laurin kirkon hautausmaan vanhaan osaan. 
Vehreästä puistosta löytyy hautakiviä yli 200 vuoden 
ajalta. Hautausmaan muistomerkkien avulla tulee 
Vantaan historia esille ainutlaatuisella, kiehtovalla 
tavalla. 

5.8. Kirkonkylä keskiajalla sekä lasten 
Aikamatka keskiaikaan 
Järjestämme yhtä aikaa keskiaikaopastukset sekä lap-
sille että aikuisille. 

Lasten rooliopastuksella keskiaikaiseen asuun pu-
keutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo lapsille 

satojen vuosien takaisesta elämästä Kirkonkylässä. Sa-
malla etsitään nimismiehen hukkaamia verorahoja.

Aikuisten kierroksella tutustutaan pitäjän keskiai-
kaiseen historiaan, kuullaan arkeologisten kaivauk-
sien tuloksista ja vieraillaan keskiaikaisessa kivikir-
kossa.

12.8. Kirkonkylä poikkeusaikoina 
Uusinta kesäkuun uutuusopastuksesta, ks. tiedot 10.6.

19.8. Syksyn puutarhapuuhia ja omavaraista 
elämää
Opastuksella tutustutaan aikaan, jolloin talveen varau-
duttiin Kirkonkylässä oman pellon ja puutarhan anti-
mia kasvattaen ja säilöen. Mitä ruokaa syötiin arkena? 
Entä juhlissa? 

26.8. Kirkonkylän voimanaiset
Kirkonkylästä löytyy paljon tutkittua tietoa, myös sen 
naisista ja perheiden arjesta. Kirkonkylän voimanaiset 
-opastuksella tutustutaan talojen emäntiin ja pappilan 
ruustinnoihin, jotka elävät kyläläisten muistoissa vah-
voina ja voimakkaina persoonina, perheensä ja yhtei-
sönsä tukipilareina ja mielipidevaikuttajina.

Helsingan 
keskiaikapäivä 
järjestetään 
verkkotapahtumana
Suurtapahtuma Helsingan keskiaikapäivä 
on päätetty järjestää verkkotapahtumana. 
Opettelemme vielä itsekin uudenlaisen 
tapahtumakonseptin luomista. Joka ta-
pauksessa tapahtuma tulee saamaan omat 
uudet verkkosivut, joihin tuotamme ohjel-
maa. Tiedotamme lisää tapahtuman ohjel-
masta kesän aikana.

Vantaan kaupunki sekä Aktiastiftelsen i 
Vanda tukevat Helsingan keskiaikapäivän 
järjestelyjä. Tapahtuman yhteistyökump-
paneina ovat Tikkurilan seurakunta ja BRQ 
Vantaa Festival.



Opastussarja Vantaan historiaan
Viime vuonna hurjan suosion saaneet historiakävelyt 
toteutetaan tänä vuonna koronapandemia huomioi-
den. Rajoitamme kierroksille osallistujien määrän 30 
henkilöön. Kierroksilla huomioidaan turvavälit. Ethän 
osallistu, jos tunnet itsesi vähääkään sairaaksi.

Kierroksille on pakollinen ennakkoilmoittautu-
minen: info@vantaaseura.fi. Kullekin kierrokselle 

ilmoittaudutaan erikseen ja ilmoittautuminen on teh-
tävä viimeistään kierrosta edeltävänä päivänä. Opas-
tuksille on vapaa pääsy ja kesto on noin yksi tunti.

Kierrokset järjestetään yhteistyössä Vantaan kau-
punginmuseon, Vantaan Kyllin, Visit Vantaan ja Van-
taa-Seuran kanssa. Opastukset ovat osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä.

Kesän 2020 ohjelma:
To 11.6. klo 17.30 | Korson monet kasvot
Korsossa on aina sattunut ja tapahtunut. Korsolla on 
yli satavuotias historia yhtenä Vantaan ensimmäisis-
tä pientaloesikaupungeista. Korson monet kasvot pal-
jastuvat kaduilla ja rakennuksissa, jotka kertovat niin 
sodan kauhuista kuin elämisen arjesta.
Lähtöpaikka: Korson Wanha Asema, Urpiaisentie 1B

To 25.6. klo 17.30 | Tikkurila – Teollisuudesta 
kuntakeskukseen
Rautatie teki Tikkurilasta keskuksen, joka houkutteli 
tehtaita Keravanjoen varteen. Rakentuvan jokivarren 
ohi kuljetaan kohti alueen 1950-luvun rippeitä ja kun-
takeskusta.
Lähtöpaikka: Vernissan Kahvi Charlotta, Tikkurilantie 36

To 2.7. klo 12.00 | Vantaankoski 
Vantaankosken kuohuja ovat katselleet niin kivikau-
tiset kannibaalit, teollisuuden väki kuin pitäjän kou-
lulaisetkin, puhumattakaan lukuisista Kuninkaantien 
matkalaisista. Opastuksella kuulet myös Vantaan ni-
men tarinan.
Lähtöpaikka: Ravintola Kuninkaan kartano, Voudintie 1

To 13.8. klo 17.30 | Keimolanmäki – 
moottoriradan varrella
Modernin asuinalueen katulinjoissa on säilytetty van-
han moottoriradan muoto. Taide ja valokuvat ovat val-
lanneet rallikilpailujen nostalgisen lenkin, joka kierre-
tään kierroksella.
Lähtöpaikka: Moottoriradan valvontatorni, Keimolanmäki

To 20.8. klo 17.30 | Kaivoksela – 
Rautakaivosten lähiö
Vantaan rautainen sydän, Sillbölen avolouhos oli ai-
kansa merkittävin rautamalmin lähde ja nykyisin yksi 
Vantaan teollisen historian näkyvimmistä muistomer-
keistä, jonka mukaan Kaivoksela on nimensä saanut.
Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuisto, Luolapolku 6. 
Kierros päättyy Kaivokselan ostarille.

To 27.8. klo 17.30 | Myyrmäki – Kivikaudesta 
katutaiteeseen
Myyrmäki sijaitsi kivikaudella meren rannalla ja 
alueella suoritetut mittavat arkeologiset kaivaukset 
kertovat hylkeenpyytäjien elämästä ja kuolemasta. 
Mitä muinaisesta Myyrmäestä on edelleen nähtävillä 
katutaiteen värittämässä Myyr Yorkissa?
Lähtöpaikka: Ravintola Wanda's, Liesikuja 5

To 3.9. klo 17.30 | Länsimäen linnoitukset
Ensimmäisen maailmansodan aikana pääkaupunki-
seudulle rakennettiin mittavat maa- ja merilinnoitus-
vyöhykkeet. Länsimäessä on säilynyt merkittävä sota-
historiallinen linnoitus, jonka rakennelmien partaalla 
kuullaan ensimmäisestä maailmansodasta Vantaalla.
Lähtöpaikka: Pallastunturintien ja Tykkikujan risteys, 
Länsimäki

Su 13.9. alkaen klo 12.15 | Jokiniemen 
muinaispuistopäivän opastukset
Hakkilan kivisillan viereinen Ikikallio voisi kertoa 
meheviä tarinoita kivikaudesta 1900-luvulle saakka. 
Muinaispuistopäivän ja Euroopan kulttuuriympäristö-
päivän opastuksilla tutustutaan kivikauteen, Hakkilan 
kivisiltaan ja Kuninkaantiehen sekä Haxbölen keskiai-
kaiseen kyläasutukseen.
Lähtöpaikka: Jokiniemen muinaispuisto, Tikkurilantie 20

Historiakävelyllä Kaivokselan kaivoksilla. Kuva: Venla Vuola.



Esittele yhdistyksen 
vanha vuosikirja!
Haluamme nostaa esiin yhdistyksen upeaa ja pit-
kää julkaisusarjaa positiivisella tavalla. Pyydämme 
jäseniämme kirjoittamaan esittelyjä yhdistyksen 
vanhoista vuosikirjoista! Olemme vastaanottaneet 
jo monta hienoa esittelyä, mutta jatketaan yhä esit-
telyjä!

Yhdistyksen julkaisemaa vuosikirjaa Helsingin 
pitäjä – Vantaa on julkaistu jo vuodesta 1963 läh-
tien. Kirjat ovat vantaalaisen historiantutkimuksen 
aarreaitta, mutta moni vanhempi kirja on jäänyt 
vähälle huomiolle ja tuntemattomaksi. Jos haluat 
osallistua ja kirjoittaa kirjaesittelyn, niin ilmoit-
taudu Riinalle. Valittavana on yhä seuraavat kirjat: 
1963, 1964, 1979, 1984–85, 1987–1992, 1994–
2000, 2002, 2003, 2005–2008, 2011, 2012 ja 2016.

Jos sinulla ei itselläsi ole kirjaa, lähetämme sen 
sinulle veloituksetta. Saat pitää kirjan palkkiona 
tehdystä työstä.

Esittely on vapaamuotoinen. Kerro esimerkiksi 
mistä kirjassa kerrotaan ja miltä kirja näyttää. Ker-
ro myös miksi kirja on hyödyllinen ja miksi se kan-
nattaisi lukea. Esityksen on hyvä olla 1–2 liuskaa 
pitkä. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä. Halu-
tessasi nimesi julkaistaan esittelyn yhteydessä. Li-
säämme esittelyn yhdistyksen internetsivuille sekä 
Facebookiin. Toivomme saavamme julkaista esitte-
lytekstejä mahdollisimman pian!

Keräämme yhä koronakirjeitä ja toivomme jäsenil-
tämme lisää vastauksia! Kirjoita meille koronakir-
je, jossa kerrot poikkeusajan ajatuksistasi, tunte-
muksistasi ja kokemistasi päivittäisistä muutoksis-
ta. Kirjeistä kootaan artikkeli, joka julkaistaan Van-
taa-Seuran seuraavassa vuosikirjassa Helsingin 
pitäjä – Vantaa 2021.

Toivomme kirjeitä erityisesti yli 70-vuotiail-
ta, joita koskevat vaativimmat koronarajoitukset. 
Otamme kuitenkin vastaan kirjeitä kaiken ikäisiltä.

Kerro meille, miltä sinusta tuntuu olla kotona. 
Mitä mietit, haluttaisiko tavata tuttavia? Vai paneu-
dutko itseesi tai järjestelet asioita, kun kerrankin 
on aikaa? Miten korona on muuttanut arjen rutii-
nejasi ja tekemisiäsi? Miten olet varautunut koro-
na-aikaan? Hoidatko itse asiasi vai saatko apua? 
Uskotko maailman muuttuvan koronan jälkeen?

Kirjoita kirje mistä tahansa koronaan liittyvästä, 
uudesta kokemuksestasi, sen tuomista muutoksis-
ta tai huolistasi ja peloistasi. Voit liittää mukaan 
sähköisiä valokuvatiedostoja.

Lähettämällä kirjeen hyväksyt, että se voidaan 
taltioida ja siinä mainittuja tietoja käytetään tutki-
muksessa. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta ker-
ro syntymävuotesi sekä mistä päin Vantaata olet. 
Kirjeitä otetaan vastaan 31.8.2020 saakka.

Lähetä kirjeesi osoitteeseen korona.vantaa@gmail.
com tai lähetä käsin kirjoitettu kirje osoitteeseen 
Vantaa-Seura / Koivisto, Maarinkunnaantie 11 A 5, 
01370 Vantaa.

Kirjoita meille 
koronakirje!

Noudatetaan yhdessä 
varovaisuutta, kun liikumme 
julkisilla paikoilla ja 
osallistumme kesätapahtumiin. 
Muistetaan turvavälit, mutta 
nautitaan kesästä!

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 KaroliinaAURINKOISIN TERVEISIN,
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