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Kesäisen lämmin tervehdys! 

 

1. Historiakävelyt alkavat juhannusviikolla 

Aikaisempina vuosina hurjan suosion saaneet historiakävelyt toteutetaan tänäkin vuonna 
koronapandemia huomioiden. Vantaan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia tarinoita 
kivikaudelta katutaiteeseen! 

Kierroksille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja rajoitamme osallistujamäärän max. 30 
henkilöön. Kierroksilla noudatetaan THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita. Ethän osallistu, jos 
tunnet itsesi vähääkään sairaaksi. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. 

Tänä vuonna kierrokset ovat kaikille maksullisia. Lippu kierrokselle maksaa 10 €. Kierrokselle on 
ilmoittauduttava viimeistään kierrosta edeltävänä päivänä. Kesäkuun kierrosten 
ilmoittautuminen on avattu ja ilmoittautumislinkki löytyy alempaa, kunkin kierroksen kohdalta. 
Maksu paikan päällä käteisellä tai kortilla.  

Vaihtoehtoisesti Vantaa-Seuran jäsenet voivat ilmoittautua kesäkuun kierroksille suoraan 
Riinalle, riina.koivisto@vantaaseura.fi. Heinäkuussa olemme lomalla ja ilmoittautumiset on 
tehtävä myöhemmin ilmoitettavien linkkien kautta. 

Mikäli et pääse osallistumaan, peru tulosi ilmoittautuessa saamasi vahvistusviestin 
peruutustoiminnolla.  

Noin tunnin mittaisten kierrosten oppaina toimivat Vantaa-Seuran ja Vantaan kaupunginmuseon 
asiantuntijat. Kierrokset järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon, Vantaan Kyllin, Visit 
Vantaan ja Vantaa-Seuran kanssa. Opastukset ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. 

Vantaan historiakävelyt 2021 

ti 22.6. klo 17.30 Katrinebergin kartano: Rälssisäteristä kansalaistoiminnan keskukseksi 
Knapbackan tilan nimi muuttui Katrinebergiksi yli 200 vuotta sitten tapaturmaisesti hukkuneen 
Catarina-emännän takia. Katrinebergin vanhaa kartanoa ympäröi ainutlaatuinen terassipuutarha ja 
vuodet ovat tuoneet vierelle sairaalan ja kunnalliskodin. 

Lähtöpaikka: Katrinebergin kartanon edusta, Katriinankuja 5. 
Ilmoittautumislinkki: 
https://byte.flomembers.com/vantaaseura/events/register/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 



ma 28.6. klo 17.30 Modernia ja vanhaa Tikkurilaa 
Rautatie teki Tikkurilasta keskuksen, joka houkutteli tehtaita Keravanjoen varteen. 
Keravanjokivarsi on viime aikojen suunnitelmien myötä noussut uuteen kukoistukseen. Retki alkaa 
kaupungintalolta ja kuljemme modernin ja vanhan Tikkurilan sekä jokirannan läpi kohti 
Kuninkaalaa. Kierroksen päätteeksi on mahdollista vierailla kotiseututalo Påkaksessa. 

Lähtöpaikka: Vantaan kaupungintalon edusta, Asematie 7, Tikkurila. 
Ilmoittautumislinkki: 
https://byte.flomembers.com/vantaaseura/events/register/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 
 
ti 29.6. klo 17.30 Länsimäen linnoitukset  
Ensimmäisen maailmansodan aikana pääkaupunkiseudulle rakennettiin mittavat maa- ja 
merilinnoitusvyöhykkeet. Länsimäessä on säilynyt merkittävä sotahistoriallinen linnoitus, jonka 
rakennelmien partaalla kuullaan ensimmäisestä maailmansodan värikkäistä vaiheista Vantaalla. 

Lähtöpaikka: Pallastunturintien ja Tykkikujan risteys, Länsimäki. 
Ilmoittautumislinkki: https://byte.flomembers.com/vantaaseura/events/regis-
ter/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 
 

to 1.7. klo 13.00 Vantaankoski – kannibaaleista Kuninkaantiehen 
Vantaankosken kuohuja ovat katselleet niin kivikautiset kannibaalit, teollisuuden väki kuin pitäjän 
koululaisetkin, puhumattakaan lukuisista Kuninkaantien matkalaisista. Opastuksella kuulet myös 
Vantaan nimen tarinan. 

Lähtöpaikka: Ravintola Kuninkaan kartanon edusta, Voudintie 1. 
Ilmoittautumislinkki: 
https://byte.flomembers.com/vantaaseura/events/register/a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c 

to 8.7. klo 17.30 Koivukylä: Kampakeramiikasta kompaktikaupungiksi 
Kierroksella selviää, miten kampakeramiikka, sielunmessut, sota ja kompaktikaupunki-ideologia 
liittyvät Koivukylään. Etsimme oikeaa Koivukylää Rekolanojan molemmin puolin. 

Lähtöpaikka: Koivutori, Hakopolku 2. 

to 15.7. klo 17.30 Kuusijärveltä Sudentassulle 
Kuusijärvellä on kiehtova historia, johon liittyy kuninkaita ja miekkansa kadottanut ratsumies. 
Kuusijärvi oli ensimmäinen luonnonsuojelualue Vantaan alueella.  Nykyään kesällä ja talvella 
suosittu uimapaikka toimii porttina Sipoonkorven kansallispuistoon. Uskallatko kulkea 
Sudentassun siltaa pitkin?  

Lähtöpaikka: Café Kuusijärven edusta, Kuusijärventie 3. 
 
ti 3.8. 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. 
 
pe 6.8. klo 17.30 Soturikuninkaan sitruunat ja Hakunilan hakkapeliitta - aikamatka 1600-luvun 
Vantaalle 



Kierros vie matkalaiset suurvalta-aikaan ja Håkansbölen kartanon historian varhaisiin vaiheisiin. 
Piipahdamme ratsutilan perustajan järjestämissä pidoissa, jonne saapuu itse Pohjolan leijona, so-
turikuningas Kustaa II Aadolf, ja jatkamme matkaa kuninkaan ja Hakunilan hakkapeliitan kanssa 
Euroopan sotatantereille. Matkan varrella joudumme niin sotavankeuteen kuin käräjillekin, mutta 
paluu Håkansböleen tuo mukanaan eväsretken kuninkaallisessa seurassa.  
 
Lähtöpaikka: Håkansbölen kartanon edusta, Kartanontie 1. 

ti 10.8. klo 17.30 Kivistö – Öljylamppukylästä asuntomessualueeksi 
Kivistössä on vuosien saatossa odotettu niin sähkön saapumista kuin kauppakeskusta, mutta mitä 
muuta on Kehäradan aseman ympärillä kasvava kaupunginosa? 

Lähtöpaikka: Beer&Café Solmu, Jaspiskuja 5. 
 
to 12.8. 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 arjesta. 
Lähtöpaikka: Korson Wanha Asema, Urpiaisentie 1B. 
 
ti 17.8. klo 17.30 Hurmaava Hakunila 
Hakunila on keskiaikaisten kylien kokonaisuus kolmen kartanon kainalossa. Vanhasta merenpoh-
jasta nousseet viljavat pellot yhdistyvät urbaanin lähiön sykkeeseen. Asukkaidensa kehuma kau-
punginosa on valittu vuoden kaupunginosaksi 2015. Sen rakennushistoriallisesti monipuolinen ja 
arvokas ympäristö upeine muraaleineen on vailla vertaansa. 
 
Lähtöpaikka: Hakunilan ostoskeskuksen sisäpiha, Laukkarinne 4–6. 
 
ke 1.9. klo 17.30 Keimolanmäki 
Modernin asuinalueen katulinjoissa on säilytetty vanhan moottoriradan muoto. Taide ja valokuvat 
ovat vallanneet rallikilpailujen nostalgisen lenkin, joka kierretään kierroksella. 
Lähtöpaikka: Moottoriradan valvontatorni, Keimolanmäki- 
 
ti 7.9. klo 17.30 Kaivoksela – Rautakaivosten lähiö 
Vantaan rautainen sydän, Sillbölen avolouhos oli aikansa merkittävin rautamalmin lähde. Nykyisin 
se on yksi Vantaan teollisen historian näkyvimmistä muistomerkeistä, jonka mukaan Kaivoksela on 
saanut nimensä. 
Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuisto, Luolapolku 6. Kierros päättyy Kaivokselan ostarille. 
 
2. Kulttuurikävelyt ovat jäsenille maksuttomia 

Kirkonkylän kulttuurikävelyjen teemoitettu sarja on alkanut Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Toisin 
kuin historiakävelyille, kulttuurikävelyille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon ja ne ovat jäsenille 
maksuttomia. Muille lippu 10/8 €, ke 23.6. lasten kierroksen lippu 5 €. 



Kierrokset lähtevät aina klo 17.30 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta (Kirkkotie 45, Vantaa). 
Opastuksen kesto on noin yksi tunti. Näilläkin kierroksilla noudatamme THL:n hygienia- ja 
turvallisuusohjeita. 

Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. Muille lippu maksaa 10 €, 
työttömät/eläkeläiset/opiskelijat 8 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmaiseksi paitsi 23.6. 
lastenkierrokselle (5 €). Maksu mieluiten kortilla. 

Kesäsarjan tulevat kulttuurikävelyt: 

23.6. Aikamatka keskiaikaan (lasten opastus) 

Lasten rooliopastuksella keskiaikaiseen asuun pukeutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo lapsille 
satojen vuosien takaisesta elämästä Kirkonkylässä. Samalla etsitään nimismiehen hukkaamia 
verorahoja. 

23.6. Medeltidspromenad på svenska (ruotsinkielinen opastus) 

Under guidningen bekantar vi oss med socknens många århundraden gamla historia, hör om 
arkeologiska utgrävningar som utförts i byn och besöker huvudstadsregionens äldsta byggnad, 
medeltida Helsinge kyrka S:t Lars. 

30.6. Kappelin aarteet 

Opastuksella tutustutaan modernin Pyhän Laurin kappelin historiaan, sen hillittyyn ja eleettömään 
arkkitehtuuriin sekä arkkitehtuuria täydentäviin taideteoksiin. Opastuksella vieraillaan myös 
vanhassa kirkossa modernin kappelin tarinasta poikkeavan historian ja taiteen äärellä. 

7.7. Pappilan puutarha ja kirkonkylän pihat  

Pappilan puutarha kukoisti jo 1800-luvulla ja on vaikuttanut merkittävästi koko Kirkonkylän 
vehreään ilmeeseen. Opastuksella kierrämme pappilan ympäristössä ja kylän kaduilla tutustuen 
maalaiskylän puutarhakulttuurin muutoksiin menneiltä vuosisadoilta tähän päivään. 

4.8. Historian havinaa hautausmaalla 

Kierroksella tutustutaan Pyhän Laurin kirkon hautausmaan vanhaan osaan. Vehreästä puistosta 
löytyy hautakiviä yli 200 vuoden ajalta. Hautausmaan muistomerkkien avulla tulee Vantaan 
historia esille ainutlaatuisella, kiehtovalla tavalla. Opastuksella kävellään vain hyvin lyhyitä 
matkoja, joten suosittelemme opastusta myös vähemmän vetreille historianystäville. 

11.8. Kuninkaantie – kärrypolusta valtatieksi 

Kuninkaantie, Suuri Rantatie… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Opastus johdattaa kuulijat 
satojen vuosien taakse, jolloin Kuninkaantie oli pelkkä rapainen kärrypolku mutta jo tuolloin tärkeä 
yhdysside valtakunnan osasta toiseen. Tien merkitys on ollut eteläisen Suomen kehitykselle suuri 
viime vuosisadalle saakka. Kirkonkylässä pääset yhä kulkemaan hetken matkaa tien alkuperäisellä 
reitillä!  

18.8. Sotamuistojen kirkonkylä UUTUUS! 

Sotamuistojen kirkonkylä on kesän 2021 uutuuskierros.  Kyläkierroksella kerrotaan, miten eri sodat 
1700-luvulta sisällissotaan ja toiseen maailmansotaan näkyvät edelleen kylän idyllisessä mutta 
samalla rankkoja historian hetkiä todentavassa maisemassa. 



25.8. 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 vahvoina ja voimakkaina persoonina, perheensä ja yhteisönsä tukipilareina 
ja mielipidevaikuttajina. 

Kierrokset ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Helsingestiftelsen tukee yhdistyksen 
kesätapahtumia. 

3. Keskiaikapäivän vapaaehtoisten tapaaminen Teamsissa 

Helsingan keskiaikapäivä on Vantaan suurtapahtuma ja yksi Suomen suurimmista 
keskiaikatapahtumista. Tapahtuman suunnittelua jatketaan, mutta oletamme, että 
tapahtumapäivänä on voimassa koronarajoituksia.  

Järjestämme vapaaehtoisten tapaamisen etäyhteydellä Teamsissa ma 21.6. klo 17.30. Huom! 
Edellisessä jäsenkirjeessä ilmoitettu päivämäärä jouduttiin muuttamaan.  

Tapaamisessa tutustumme toisiimme ja käymme läpi tapahtuman toteutusvaihtoehtoja sekä 
vapaaehtoistehtäviä. Toivotamme sinut lämpimästi mukaan joukkoomme, sinua tarvitaan! 
Olethan yhteydessä Riinaan, mikäli et ole saanut linkkiä ja haluat osallistua. 

4. Toimintaa myllyllä 

Myllyiltojen perinne on alkanut vuonna 1976 eikä katkea koronaan, sillä ke 23.6. järjestetään 
ruotsinkielinen Myllyilta eli yhteislauluilta. Ilta alkaa klo 18.30 Helsingin pitäjän kirkonkylän 
myllyllä (Myllykuja 6). Paikalle voi tulla max. 50 henkilöä. 

Huomaathan, että ennen Myllyiltaa järjestetään Kirkonkylässä myös ruotsinkielinen 
keskiaikaopastus, oppaana yhdistyksen puheenjohtaja Andreas Koivisto. 

Myllyllä esitetään myös kesäteatteria! Vanda Teaterföreningen esittää näytöstä Den fula 
ankungen ti 22.6. asti. Lisätietoja: https://www.vandateaterforening.fi/ 

 

Ihanaa kesää ja turvallisiin tapaamisiin! 

Terveisin Riina ja Karoliina 

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


