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TÄMÄ JÄSENKIRJE SISÄLTÄÄ

• Vantaa-Seuran kuulumisia

• Kutsu syksyiseen kevätkokoukseen 10.9.

• Opastuksia Helsingin pitäjän kirkonkylässä

• Jokiniemen muinaispuistopäivä 13.9.

• Ohjatut mobiilipelihetket Kuninkaantien varrella

• Avoimet ovet Påkaksen kirjavarastossa 22.9.

• Kestikievarin perheaamut Övre Nybackassa

• Teatteri Vantaan Rakkauskirjeitä 8.10.

Vantaa-Seuran syksyn toimintaan vaikuttaa vääjäämät-
tömästi koronavirus. Tapahtumamme toteutetaan pitkäl-
ti ulkotiloissa. Haluamme järjestää tapahtumia vastuul-
lisesti ja noudatamme koronaa ehkäiseviä toimenpiteitä. 
Tilaisuuksiimme osallistujilla on oltava turvallinen olo. 
Pyydämme tilaisuuksissamme vierailijoita huolehti-
maan tehostetusta käsihygieniasta. Muistathan, että ti-
laisuuksiimme ei saa tulla vähääkään sairaana.

Vaikka syksyksi on suunniteltu tapahtumia, ne voidaan 
joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Mahdollisis-
ta perumisista ilmoitamme yhdistyksen verkkosivuilla 
sekä Facebookissa. 

Muistutamme myös, että edellisissä jäsenkirjeissä mai-
nittuja koronakirjeitä voi yhä lähettää meille.

Olemme saaneet runsaasti kyselyitä Helsingan keskiaika-
päivässä lanseeratusta keskiaikateestä, Helsinga-teestä. 
Teesarja tulee saamaan jatko-osan jo Muinaispuistopäi-
vässä 13.9.! Teetä voi ostaa tilaisuuksistamme tai tilauk-
sen voi tehdä myös suoraan Riinalle.

Kesäinen 
tervehdys!

Kirjoita  
meille  

korona- 
kirje!



Vantaa-Seuran kevätkokous jou-
duttiin perumaan koronaviruksen 
takia. Väliaikainen laki on mah-
dollistanut yhdistysten kevätkoko-
usten myöhentämisen.

Vantaa-Seuran sääntömääräi-
nen kevätkokous järjestetään to 
10.9. klo 19.00 kestikievari Övre 
Nybackassa (os. Nybackankuja 4). 
Kokouksessa käsitellään mm. ti-
linpäätös sekä toimintakertomus 

10.9.
ÖVRE  

NYBACKA
KLO 19

Kutsu syksyiseen 
kevätkokoukseen 10.9.

vuodelta 2019. Kokoukseen on il-
moittauduttava ennakkoon, riina.
koivisto@vantaaseura.fi. Takaamme 
turvavälit. Ennaltaehkäisevänä ko-
ronatoimenpiteenä tilaisuudessa 
ei ole tarjoilua.

Ennen kokousta, klo 17.30, on 
mahdollista osallistua yleisöopas-
tukselle, joka vie Övre Nybackasta 
Lillaksen keskiaikaiselle kyläton-
tille. Opastuksella ”Kievarielämää 

ja keskiaikaa” tutustumme Nybac-
kan ja Lillaksen tiloihin. Övre Ny-
backa tuo tuulahduksen kievari-
elämästä, mutta Lillaksen tontin 
jäänteet ovat maan povessa. Mitä 
arkeologit ovat löytäneet Lillak-
selta ja mitä tiedämme Lillaksen 
omistaneesta Bonden suvusta?

Yleisöopastus on kaikille avoin 
ja opastukselle ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.

ke 26.8. klo 17.30
Kulttuurikävely: Kirkonkylän voimanaiset  
Kirkonkylästä löytyy paljon tutkittua tietoa, myös sen 
naisista ja perheiden arjesta. Kirkonkylän voimanaiset 
-opastuksella tutustutaan talojen emäntiin ja pappi-
lan ruustinnoihin, jotka elävät kyläläisten muistoissa 
vahvoina ja voimakkaina persoonina, perheensä ja 
yhteisönsä tukipilareina ja mielipidevaikuttajina. Uu-
tuusopastuksen ensiesitys ja kesän viimeinen kult-
tuurikävely!

Opastus on ilmainen Vantaa-Seuran jäsenille. 
Muille liput 10/5 €. Lähtö osoitteesta Kirkkotie 45.

to 24.9. klo 17.30
Kirkonkylän kulttuurikävely 
Opastuksella kuulet koottua tietoa Helsingin pitäjän 
kirkonkylän vaiheista keskiajalta tähän päivään saak-
ka. Kirkonkylä on ainutlaatuisen hyvin säilynyt, ra-
kennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus pääkau-
punkiseudulla. Kierroksella pääset historian lisäksi 
nauttimaan erityisen hyvin säilyneestä kylämiljööstä 
keskiaikaisen kirkon ympärillä. 

Kierros on ilmainen Vantaa-Seuran jäsenille, muille 
lippu 10 €. Lähtö osoitteesta Kirkkotie 45. Tapahtuma 
on osa Lähimatkailupäiviä 2020 ja muiden kuin yh-
distyksen jäsenten tulee ostaa liput Lähimatkailupäi-
vien sivustolta osoitteesta https://lahimatkailupaivat.fi/ 

Opastuksia 
Helsingin 
pitäjän 
kirkonkylässä

mailto:riina.koivisto%40vantaaseura.fi?subject=
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https://lahimatkailupaivat.fi/


Muinaispuistopäivää vietetään Jokiniemessä, Sand-
åkerin kivikautisen asuinpaikan päällä sunnuntaina 
13.9.2020 klo 12–15. Hakkilan kivisillan ympäristössä, 
Keravanjoen varrella ja rivi- sekä kerrostalojen vierellä 
on yksi Suomen laajimmista kivikautisista asuinpaik-
ka-alueista. Tätä muinaismeren rannalla sijainnutta 
kohdetta on tutkittu arkeologisesti useaan otteeseen. 

Tapahtuma tuo esille alueen historiaa kivikaudel-
ta tähän päivään asti. Muinaispuistopäivä järjestetään 
osana Euroopan laajuisia kulttuuriympäristöpäiviä. 
Vapaa pääsy! Tapahtumaan tai opastuksille ei tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon.

Myynnissä lettuja, makkaraa ja juomaa sekä kirjalli-
suutta Vantaan historiasta. Tapahtumassa on ennakko-
myynnissä uutuustuote Vantaa-tee, joka lanseerataan 
virallisesti Vantaan syntymäpäivänä 14.9.

Tapahtumapaikka sijaitsee Jokiniemen muinaispuis-
tossa, Hakkilan sillan kupeessa osoitteessa Tikkurilan-
tie 20. Yhteistyössä Vantaa-Seura, Vantaan kaupungin-
museo ja Kylli-hanke, LC Tikkurila-Dickursby sekä Vi-
sitVantaa. Tapahtumaa tukee Aktiastiftelsen i Vanda.

Vantaan kaupunginmuseo ja Vantaan historiatoimi-
kunta ovat tuottaneet Kuninkaantien varrelle sijoittu-
via mobiilipelejä. Pelien tekemisessä on tehty tiivistä 
yhteistyötä Vantaa-Seuran kanssa. Ohjatuissa pelituo-
kioissa autamme ilmaisen pelisovelluksen lataami-
sessa ja pelin käynnistelyssä. Mukaan tarvitset oman 
älylaitteen!

Ohjausta on saatavilla seuraavasti:
1.10. klo 17–18 Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Läh-
töpaikkana kotiseutumuseon edusta.
6.10. klo 17–18 Jokiniemen muinaispuistossa (Tikkuri-
lantie 20).

Ohjatut mobiilipelihetket 
Kuninkaantien varrella

MUINAISPUISTOPÄIVÄN OHJELMA: 

klo 12.00  
Opastus: Ikikallion vuosituhannet (oppaana And-
reas Koivisto). Hakkilan kivisillan viereinen Ikikallio 
voisi kertoa meheviä tarinoita kivikaudesta 1900- 
luvulle saakka. Opastuksella tutustutaan kivikauteen, 
Hakkilan kivisiltaan ja Kuninkaantiehen sekä Haxbö-
len keskiaikaiseen kyläasutukseen. 

klo 13.00  
Opastus: Presidentti Relander Helsingin maalais-
kunnassa (oppaana Riina Koivisto). Nuori maata-
loustieteilijä Lauri Kristian Relander työskenteli lähes 
kymmenen vuotta Tikkurilan maatalouskoelaitoksella. 
Myöhemmin maamme toiseksi presidentiksi valittu 
Relander elää yllättävällä tavalla yhä alueen histo-
riassa. Kierroksella kävellään Jokiniemen entiselle 
maatalouskoelaitokselle ja takaisin.

klo 12–15 (koko tapahtuman ajan) 
Pelaa mobiilipeliä! Ohjaamme pelaamaan Mui-
naispuiston Anselmiu -mobiilipeliä omalla mobiililait-
teellasi. Ohjausta myös ruotsiksi klo 13–14. 

Jokiniemen 
muinaispuistopäivä 
13.9.

Tuokiot on tarkoitettu kaikille, mutta 
toivomme paikalle erityisesti isovan-
hempia lapsenlapsineen. Tapahtu-
mat ovat osa valtakunnallista ikäänty-
mistä juhlistavaa Armas-festivaalia sekä 
Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja Kisällit 
-hanketta. Hankkeessa kannustetaan ylisukupolvi-
seen tekemiseen ajatuksella, että eri-ikäiset voivat 
oppia toisiltaan.

Lisätietoa mobiilipeleistä: http://vantaaseura.fi/ 
saammeko-esitella-muinaispuiston-anselmiu-mobiilipeli/

Muinais-
muistopäivä

13.9.  
klo 12–15
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Avoimet ovet 
Påkaksen 
kirjavarastossa 22.9.
Yhdistyksen kirjavarasto kotiseu-
tutalo Påkaksen yläkerrassa on his-
toriantutkijan aarreaitta! Tule tu-
tustumaan tiloihin ja penkomaan 
varastoamme! Nyt on mahdollisuus 
tehdä kotiseutukirjalöytöjä!

Jokaiselle kävijälle lahjoitamme 
yhden vanhemman vuosikirjan. 
Ovet ovat avoinna ti 22.9. klo 15–18. 
Kotiseututalo Påkas sijaitsee osoit-
teessa Vanha Kuninkaalantie 2.  
Käynti yläkertaan kuistin vasem-
malta sivulta.

Kestikievarin perheaamujen ohjelmaan kuuluu historiapainotteinen 
ohjattu toimintahetki, joka on tarkoitettu kotona oleville vanhemmil-
le sekä pienokaisille. Tuokion jälkeen vapaata seurustelua sekä kah-
vittelua. Tilaisuudet soveltuvat parhaiten 0–5-vuotiaille lapsille. Myös 
isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan!

Teatteri Vantaan kevään näytelmät on siirretty syksyyn. Näytökseen 
Rakkauskirjeitä meillä on nyt uusi päivämäärä: to 8.10. klo 19.

Ihastuttavassa näytelmässä ikoniset Seela Sella ja Esko Roine täh-
dittävät elämänmakuista kirjeenvaihtoa. Rakkauskirjeitä tapahtuu 
hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole pikkusievää muistelua tai kaihoi-
saa nostalgiaa, vaan kirjeenvaihto on aitoa ja elämänmakuista, räävi-
töntä ja hauskaa.

Kevään kiintiöstä jäi muutama paikka vapaaksi. Jos varasit lipun  
jo keväällä, vahvistathan vielä kerran osallistumisesi. Lipun hinta on  
30 euroa. Lippu tulee maksaa varauksen jälkeen yhdistyksen tilille 
FI45 2075 2100 0112 55. Uudet varaukset 2.10. mennessä Riinalle. 
Teatteri Vantaa sijaitsee Tikkurilassa, osoitteessa Tikkurilantie 44.

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 KaroliinaYSTÄVÄLLISIN TERVEISIN ,

Kestikievarin perheaamut 
Övre Nybackassa

Teatteri Vantaan 
Rakkauskirjeitä 8.10.

   Toivotaan   
tervettä syksyä!

SYKSYN OHJELMA:
25.8. klo 9.30 | Vanhanajan loruhetki 
15.9. klo 9.30 | Roskapoliisi ja kirppis
6.10. klo 9.30 ja 10.30 | Kestikievarin muskarissa metsäisiä sävelmiä
13.10. klo 9.30 ja 10.30 Metsäinen muskari uusin sävelin
18.11. klo 10 ja 11 | Koko perheen lepohetki-konsertit osana 
Kukkuu-festaria. Yhteistyössä BRQ Vantaa Festival
1.12. klo 9.30 | Pienten pikkujoulut

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittutua erikseen, paitsi Lepohetki-
konserttiin pakollinen ennakkoilmoittautuminen osoitteessa 
kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa 
Nybackankuja 4.
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