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SYYSKUU

Hurjan yleisöryntäyksen kokenut Helsingan keskiaikapäivä on ta-
kana ja Vantaa-Seuran syyskausi on jo käynnistynyt. Tarjoilemme 
taas monenlaista Vantaan historiaan liittyvää ohjelmaa ja syksyn 
tapahtumien päivämäärät löydät tästä kirjeestä. Me täällä kulisseis-
sa valmistelemme myös uutta vuosikirjaa Helsingin pitäjä–Vantaa 
2020. Kirja ilmestyy syksyn lopussa.

Moni on kysellyt syysretkeä. Tänä vuonna olemme mukana järjes-
tämässä niin monia Vantaan historiakävelyjä, että emme tee varsi-
naista syysretkeä. Perinteisesti retki on järjestetty osana Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä. Osallistumme kulttuuriympäristöpäivien 
juhlahumuun järjestämällä Muinaispuistopäivän.

Yhdistyksen jäsenmäärä hipoo viittä sataa. Käynnistämme nyt 
myös jäsenhankintakampanjan! 

Tämä jäsenkirje sisältää:

•  Ajankohtaista Vantaa-Seurasta
•  Muinaispuistopäivä Jokiniemessä 8.9.
•  Vantaan historiakävelyt saivat jatkoa
•  Övre Nybackan syksy
•  Kuulutko sukuuni? -tapahtuma
•  Kenestä Vantaa-Seuran 500. jäsen?
•  Övre Nybackan joulumarkkinoille  
 haetaan myyjiä
•  Suosittelemme: Seminaari ja  
 Vantaan synttärit museolla

Ajankohtaista tietoa  
Vantaa-Seurasta

Kenestä 
Vantaa-Seuran 
500. jäsen?
Vantaa-Seuran jäsenmäärä hi-
poo jo viittä sataa. Nyt käyn-
nistämme jäsenhankintakam-
panjan saavuttaaksemme 500 
rajapyykin. Loppuvuonna jäse-
neksi mukaan ilmoittautuneil-
ta perimme ainoastaan puolet 
jäsenmaksusta eli 10 euroa. Ar-
vomme kirjapalkintoja uusien 
jäsenien kesken sekä palkitsem-
me 500. jäsenen. Tuo sinäkin 
ystäväsi mukaan Vantaa-Seu-
raan!

syys-
talkoot

7.10.2019 
klo 10–19

kirja- 
palkintoja



Koko perheelle suunnattua muinaispuistopäivää vie-
tetään Jokiniemessä, Sandåkerin kivikautisen asuin-
paikan päällä sunnuntaina 8.9.2019 klo 12–15. Hak-
kilan kivisillan ympäristössä, Keravanjoen varrella 
ja rivi- sekä kerrostalojen vierellä on yksi Suomen 
laajimmista kivikautisista asuinpaikka-alueista. Tätä 
muinaismeren rannalla sijainnutta kohdetta on tutkit-
tu arkeologisesti useaan otteeseen.

Asuinpaikalla avattiin kaksi vuotta sitten Vantaan en-
simmäinen muinaispuisto. Tapahtuman tarkoitukse-
na on tuoda esille alueen historiaa kivikaudelta tähän 
päivään asti. Muinaispuistopäivä järjestetään osana 
Euroopan laajuisia kulttuuriympäristöpäiviä. Vapaa 
pääsy!

Muinaispuistopäivä 
Jokiniemessä 8.9.

MUINAISPUISTOPÄIVÄN OHJELMA:

12.00  LC Tikkurila-Dickursbyn ja Vantaan 
 kaupungin välisen Adoptoi monumentti  
 -sopimuksen julkistus, Vantaan kaupun- 
 ginmuseon päällikkö Marjo Poutanen
12.15  Opastus: Ikikallion vuosituhannet  
 (oppaana Andreas Koivisto) Hakkilan  
 kivisillan viereinen Ikikallio voisi kertoa  
 meheviä tarinoita kivikaudesta 1900- 
 luvulle saakka. Opastuksella tutustutaan  
 kivikauteen, Hakkilan kivisiltaan ja Kunin- 
 kaantiehen sekä Haxbölen keskiaikaiseen  
 kyläasutukseen.
13.30  Opastus: Kivisillalla suurnimien kanssa 
 (oppaana Riina Koivisto) Kaksi Suomen 
 presidenttiä, olympiasankari sekä maail- 
 mankuulu oopperatähti linkittyvät Hak- 
 kilan kivisillan ja lähialueen menneisyy- 
 teen.

Koko tapahtuman ajan, klo 12–15:
– Arkeologinen rastipiste
– Muovaile oma kivikauden idoli!

Myynnissä lettuja, makkaraa ja juomaa sekä 
kirjallisuutta Vantaan historiasta.

Tapahtumapaikka sijaitsee Jokiniemen muinais-
puistossa, Hakkilan sillan kupeessa osoitteessa 
Jokiniementie 20. 

Yhteistyössä Vantaa-Seura, Vantaan kaupungin-
museo ja Kylli-hanke, LC Tikkurila-Dickursby sekä 
VisitVantaa.

vapaa
pääsy!



Su 8.9. Opastuksia Jokiniemen 
Muinaispuistopäivässä
Klo 12.15 Ikikallion vuosituhannet ja klo 13.30 Kivisil-
lalla suurnimien kanssa. Lähtöpaikka: Jokiniemen mui-
naispuisto, Tikkurilantie 20. Lisätietoja kirjeen alussa.

La 14.9. klo 12:30 Tikkurila historywalk  
in English
Why was Tikkurila found and how it developed? 
Buildings and nature on the riversides of Keravan-
joki show signs of the ancient and historical Vantaa 
– if you know where to look. The walk is a part of 
Vantaa 688 years celebration. Lähtöpaikka: Vantaan 
kaupunginmuseo, Hertaksentie 1.

Ma 16.9. klo 17.30 Sotunki:  
Kylämaiseman historiaa
Merenpohjasta nousseet viljavat pellot ja raken-
nushistoriallisesti arvokas kylämaisema vie ajatuk-
set kaupungin sykkeestä satojen vuosien taakse. 
Tervetuloa tutustumaan valtakunnallisesti merkit-
tävään Sotungin kylään. Lähtöpaikka: Ravintola Ny- 
gårds, Uunirinne 2.

Vantaan 
historiakävelyt 
saivat jatkoa
Kesällä toteutettu Vantaan historiakävelyjen 
sarja osoittautui kaupunkilaisten keskuudessa 
erittäin suosituksi. Yleisön toiveesta Vantaan 
kaupunginmuseo, VisitVantaa ja Vantaa-
Seura ovat jatkaneet sarjaa ja vielä on 
jäljellä seuraavat kävelyt:

Ma 23.9. 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 liikuntapuiston laita, Luolapol-
ku 6, kierros päättyy Kaivokselan ostarille.

Ma 30.9. klo 17.30 Övre Nybackasta 
Lillakselle: Kievarielämää ja keskiaikaa
Tutustumme keskiaikaisen Mårtensbyn kylästä Ny-
backan ja Lillaksen tiloihin. Övre Nybacka tuo tuulah-
duksen kievarielämästä, mutta Lillaksen tontin jään-
teet ovat maan povessa. Mitä arkeologit ovat löytäneet 
Lillakselta ja mitä tiedämme Lillaksen omistaneesta 
Bonden suvusta? Lähtöpaikka: Kestikievari Övre Nybac-
ka, Nybackantie 4.



2.9. klo 18–19 Avoimet ovet

9.9. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin perheaamu – 
pehmeääkin pehmeämpää | Tunnustellaan ja leiki-
tään pehmeillä materiaaleilla. Kokeillaan aidon lam-
paanvillan huovutusta pikkukäsin ja -varpain. Yh-
teistyössä Vantaan kulttuuripalvelut.

30.9. klo 10–11.30 Kestikievarin perheaamu – ta-
rinatyöpaja | Tarinatyöpajassa ihmetellään kotia ja 
kotiseutua Vantaata piirtämällä ja leikkimällä. Mil-
lainen paikka on koti? Mikä on perheen lempipaikka 
Vantaalla? Yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseo ja 
Kylli-hanke.

30.9. klo 17.30 Vantaan historiakävely – Övre 
Nybackasta Lillakselle ja kievarista keskiaikaan | 
Tutustumme keskiaikaisen Mårtensbyn kylästä Ny-
backan ja Lillaksen tiloihin. Övre Nybacka tuo tuu-
lahduksen kievarielämästä, mutta Lillaksen tontin 
jäänteet ovat maan povessa. Mitä arkeologit ovat löy-
täneet Lillakselta ja mitä tiedämme Lillaksen omista-
neesta Bonden suvusta? Lähtö Övre Nybackan edestä.

7.10. klo 15–19 Syystalkoot ja avoimet ovet | Hara-
voimme ja siivoamme yhdessä pihan sekä talon tal-
vikuntoon. Talkookestitystä! Tarjoilun vuoksi ennak-
koilmoittautumiset Riinalle. Ovet pidetään avoinna 
kiinnostuneille.

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

Övre Nybackan syksy
Syksyllä kestikievari Övre Nybackassa järjestetään 
runsaasti ohjelmaa sekä perheen pienimmille että ai-
kuiseen makuun. Kotona oleville vanhemmille ja pie-
nokaisille suunnattuihin kestikievarin perheaamuihin 
olemme järjestäneet monipuolista ohjelmaa. Taloon 
tutustuttavat avoimet ovet järjestetään kerran kuussa. 
Tarjolla on myös luentoja sekä syystalkoot. Syksy hui-
pentuu tunnelmallisiin joulumarkkinoihin sekä kau-
neimpiin joululauluihin.

Övre Nybacka on 200-vuotias talonpoikaistalo ja en-
tinen kestikievari Ylästön ja Vantaanlaakson rajalla. 
Sen hyvin säilynyt pihapiiri ja talon sisätilat kertovat 
menneen ajan talonpoiselämästä Vantaalla. Muistat-
han, että Vantaa-Seuran jäsenenä olet oikeutettu saa-
maan 10 % alennuksen talon vuokrauksesta.

Kaikkiin Övre Nybackan tapahtumiin on vapaa pääsy.

7.10. klo 18–19 Luento: Vantaan kaupunginarkis-
ton kokoelmat | Hyödyllistä tietoa Vantaan historiaa 
tai omaa sukua tutkivalle tai tutkimusta suunnittele-
valle. Luennoitsijana arkistonhoitaja Pirkko Vesasalo.

28.10. klo 10–11.30 Kestikievarin perheaamu – 
vanhanajan loruhetki | Loruttelemme yhdessä arkis-
toista ja muistoista poimituilla vanhoilla lastenloruilla.

4.11. klo 18–19 Avoimet ovet sekä Svenska veckan 
-luento | Avoimien ovien yhteydessä Svenska-veckan 
luento ”Småkryp från 1700-talet på Lillas utgrävnin-
gar i Vanda”. Luennoitsijana Vantaa-Seuran puheen-
johtaja Andreas Koivisto.

6.11. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin perheaamu – 
muskari | Kukkuu-viikon ohjelmassa kauan odotettu 
muskari vauvoille ja taaperoille! Isommat sisarukset 
voivat tulla mukaan. Ohjaajana varhaisiän musiikki-
kasvattaja Katja Sirkiä. Yhteistyössä: Vantaan kulttuu-
ripalvelut.

23.11. klo 12–16 Tunnelmalliset joulumarkkinat | 
Övre Nybackan entistä aikaa henkivä tupa, kotoisa sali 
sekä pihamaa täyttyvät käsityöläisten ja pientuottaji-
en myyntipöydistä sekä joulun tunnelmasta.

24.11. klo 16 Kauneimmat joululaulut | yhteistyös-
sä Vantaankosken seurakunnan kanssa

25.11. klo 10–12.00 Kestikievarin perheaamu – 
pienten pikkujoulut | Lauletaan, tonttuillaan, ihmetel-
lään joulukuusta sekä leivotaan ja syödään pipareita. 
Glögi- ja mehutarjoilu!

2.12. klo 18–19 Avoimet ovet

syys-
talkoot

7.10.2019 
klo 10–19

vapaa
pääsy!

Övre Nybackassa tapahtuu!
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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

LÄMMINTÄ SYKSYÄ JA NÄHDÄÄN TILAISUUKSISSAMME!

Kuulutko sukuuni? 
-tapahtuma
Olemme jälleen mukana Suomen suurimmas-
sa sukututkimustapahtumassa Kuulutko su-
kuuni?, joka järjestetään 5.–6.10. Hiekkahar-
jussa. Tapahtumassa esittäytyvät sukututkijat, 
suvut ja sukuseurat. Tapahtuman ohjelmassa 
on useita luentoja ja tietoiskuja. Yhdistys on 
mukana esittelemässä toimintaansa sekä myy-
mässä vuosikirjojaan. Mukana on kattavasti 
myös vanhoja vuosikirjoja sekä harvinaisuuk-
sia varastojen kätköistä!

Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Van-
taan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toi-
mipisteessä, osoitteessa Tennistie 1. Ovet ovat 
avoinna lauantaina kello 10–17 ja sunnuntai-
na kello 10–16. Vapaa pääsy!

SUOSITTELEMME: 

Seminaari ja Vantaan 
synttärit museolla
Tervetuloa Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan elin-
keinopalveluiden Yritykset ja ympäristöt -seminaariin 
4.9. kello 15–19.30 Kulttuuritehdas Vernissaan. Euroo-
pan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan kuuluvassa 
seminaarissa kuullaan Vantaa-Seuran ja muiden koke-
neiden yhdistysten sekä yritystoimijoiden puheenvuoroja 
kulttuuriympäristöistä toiminnan tiloina, tarinoista bis-
neksen rakennusaineena sekä historiasta brändinä. 

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: https://
sivistysvantaa.fi/vantaankulttuuriymparistolinjaukset/artikke-
lit/tulemukaan/hanke-esittelyt/yrityksetjaymparistot-seminaari.
html

Kannattaa huomioida Vantaan kaupunginmuseon syk-
syn ohjelmistosta myös Vantaan 688 synttärit. Lisätietoa 
tapahtumasta löydät täältä: https://www.sivistysvantaa.fi/
vantaankulttuuriymparistolinjaukset/artikkelit/ajankohtaista/
uutiset/vantaa688vuotta.html

Övre Nybackan 
joulumarkkinoille 
haetaan myyjiä
Övre Nybackan joulumarkkinoiden 
myyntipöydät olivat viime vuonna erit-
täin haluttuja. Haemme nyt myyjiä jou-
lumarkkinoille 23.11. Hyväksymme mu-
kaan ainoastaan käsityöläisiä tai pien-
tuottajia. Myyntipöytiä on tarjolla rajoi-
tettu määrä sekä talon sisä- että ulkopuo-
lella. Lisätietoa pöytäpaikoista ja niiden 
hinnoista saat Karoliinalta.

vapaa
pääsy!

 myyjä- 
haku
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