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Aurinkoinen kevättervehdys!

KEVÄÄN ETENEMISEN MYÖTÄ on jo aika merkitä kalen-
teriin tulevia Vantaa-Seuran kesätapahtumia! Tou-
kokuussa on tulossa yhdistyksen helatorstain kevät-
retki, joka suuntautuu taidekaupunki Mänttään sekä 
myllyn siivoustalkoot ja esitelmä vesiensuojelusta.

Kesäkuussa on mahdollisuus nauttia musiikista ja 
yhteislaulusta Keravanjoen rannalla perinteisissä 
Myllyilloissa. Kesä- ja elokuussa järjestetään myös 
teemoitettuja Kirkonkylän kulttuurikävelyjä sekä 
Vantaan historiakävelyjä. Elokuussa on Vantaa-Seu-
ran vuoden huipputapahtuma, Helsingan keskiaika-
päivä. Tapahtumaan haetaan nyt vapaaehtoisia – toi-
votamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan! 

Jäsenkirjeen asioita ovat:

• Kevätretki Serlachius-museoihin 26.5.

• Myllyillat ja Kirkonkylän kulttuurikävelyt

• Vantaan historiakävelyt  
 alkavat juhannusviikolla

• Helsingan keskiaika- 
 päivään haetaan  
 vapaaehtoisia

• Myllyn ympäristön  
 siivoustalkoot 23.5.

• Ohjelmaa lapsiperheille

VANTAA-SEURAN KEVÄTRETKELLÄ helatorstaina 26.5. suun-
nataan Pohjois-Pirkanmaalle, taidekaupunki Mänt-
tään tutustumaan Serlachius-museoihin. Retkellä pää-
see nauttimaan niin taiteesta kuin teollisuushistorias-
takin!

Retkelle lähdetään Packelénin bussilla ja kyytiin voi 
nousta Tikkurilasta tai Martinlaaksosta. Kerrothan il-
moittautumisen yhteydessä kummalta pysäkiltä nou-
set kyytiin.

Retken hinta on jäsenille 70 euroa, muille 79 euroa. 
Hinta sisältää kuljetukset, lounaan ja opastukset sekä 
sisäänpääsymaksut. Paluumatkalla pyrimme pysäh-
tymään kahvilla, mutta iltapäiväkahvit kukin retke-
läinen maksaa itse. Museokortilla ei valitettavasti saa 
ryhmämatkalla alennusta.

Sitovat ilmoittautumiset Elinalle 23.5.2022 mennes-
sä, elina.terava(at)vantaaseura.fi (puh. 050 443 4000). 
Ilmoitathan samalla, mistä nouset bussin kyytiin sekä 
puhelinnumerosi retkipäivän varalle. Retken mak-
suohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä. 

Vantaa-Seuran 
kevätretki 26.5. 
Serlachius-museoihin

8.00  lähtö Tikkurilasta   
 (Hertaksentie 1, kaupunginmuseon ja  
 Hotelli Vantaan viereltä)

8.20  lähtö Martinlaaksosta, juna-asemalta 

11.30  Taidemuseo Gösta, opastettu kierros 

12.45  ruokailu Autereen tuvalla, kotiruokalounas. 
 Lounas koostuu päivittäin vaihtuvasta koti- 
 ruokavaihtoehdosta, raikkaasta salaatti- 
 pöydästä, talon leipävalikoimasta sekä  
 kahvin kanssa tarjottavasta makeasta.

14.00  tutustuminen Serlachius-museo  
 Gustafiin

15.15  lähtö Mäntästä Vantaalle 

18.00  paluu Martinlaaksoon ja 18.30 mennessä  
 Tikkurilaan

KEVÄT- 
RETKI 
26.5.

RETKEN AIKATAULU: 

mailto:elina.terava%40vantaaseura.fi?subject=


VANTAA-SEURA JÄRJESTÄÄ tulevana kesänä neljä ohjel-
mallista Myllyiltaa sekä eriteemaisia kulttuurikäve-
lyitä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Myllyiltojen oh-
jelmatiedot päivittyvät vielä, mutta päivämäärät voi jo 
merkitä valmiiksi kalenteriin!

Myllyillat järjestetään kirkonkylän myllyllä neljänä 
kesäkuun keskiviikkona: 8.6., 15.6., 22.6. ja 29.6. klo 
18.30 alkaen, osoitteessa Myllykuja 6.

Ensimmäisessä Myllyillassa 8.6. esiintyy perinteiseen 
tapaan Puhallinorkesteri Louhi, 22.6. on ruotsinkieli-
nen Myllyilta ja 29.6. on lasten oma ilta, jolloin esiin-
tyy lasten rock-bändi Jytäjyrsijät. Myllyiltoihin on 
vapaa pääsy.

Vantaa-Seuran teemoitetut Kirkonkylän kulttuurikä-
velyt alkavat myös kesäkuussa.

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

Kesäkuussa kulttuurikävelyt järjestetään aina ennen 
Myllyiltoja. Kulttuurikävelyihin kuuluu yksi ruotsin-
kielinen opastus keskiviikkona 22.6. sekä yksi lasten 
aikamatka keskiaikaan 29.6., ennen lapsille suunnat-
tua Myllyiltaa. Muut opastukset ovat suomenkielisiä ja 
noudattavat erilaisia teemoja.

Kävelykierrokset järjestetään mahdollisimman koro-
naturvallisesti, voimassa olevia turvallisuussuosituk-
sia noudattaen. Tämän hetken tilanteen mukaan osal-
listujamäärää ei rajoiteta eikä ennakkoilmoittautumis-
ta vaadita. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitamme 
Vantaa-Seuran nettisivuilla vantaaseura.fi ja Faceboo-
kissa facebook.com/vantaaseura. 
  
Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. 
Muille lippu maksaa 10 €, työttömät/eläkeläiset/opis-
kelijat 8 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmaiseksi muil-
le, paitsi lastenkierrokselle 29.6. Lasten oman kierrok-
sen lippu maksaa 5 €. Maksu mieluiten kortilla. 

Myllyillat ja Kirkonkylän kulttuurikävelyt

KESÄN 2022 KULTTUURIKÄVELYT:
 
8.6.  Historian havinaa hautausmaalla  

15.6.  Sotamuistojen kirkonkylä  
22.6.  Kirkonkylän perinteinen  
 kulttuurikävely suomeksi   
22.6.  Kulturpromenad  
 i Helsinge kyrkoby på svenska  
29.6.  Aikamatka keskiaikaan  
 aikuisille ja lapsille (Huom! Samaan  
 aikaan järjestetään kaksi erillistä keski- 
 aikakierrosta, sekä lapsille että aikuisil- 
 le. Lasten kierros soveltuu parhaiten  
 4/5–10 -vuotiaille lapsille. Aikuisen  
 mukana myös pienemmille.)  
3.8.  Kuninkaantie  
 – kärrypolusta valtatieksi   
10.8.  Kappelin aarteet  

17.8.  Kirkonkylän voimanaiset  
24.8.  Kirkonkylän perinteinen  
 kulttuurikävely   
30.8.  Historian havinaa hautausmaalla   

http://vantaaseura.fi
http://facebook.com/vantaaseura


VANTAAN HISTORIAKÄVELYT 2022

Ti 7.6. klo 17.30 
Hämeenkylän kartano
Lähtöpaikka: Hämeenkylän kartanoravintolan 
edusta, Juustenintie 1.

Ti 14.6. klo 17.30 
Korson monet kasvot
Lähtöpaikka: Korson Wanha Asema,  
Urpiaisentie 1B.

Ma 20.6. klo 17.30 
Katrinebergin kartano: Rälssisäteristä 
kansalaistoiminnan keskukseksi
Lähtöpaikka: Katrinebergin kartanon edusta, 
Katriinankuja 5.

To 11.8. klo 17.30 
Koivukylä: Kampakeramiikasta 
kompaktikaupungiksi
Lähtöpaikka: Koivutori, Hakopolku 2.

To 18.8. 
Backaksen kartano 
Lähtöpaikka: Backaksen kartanon kesäkahvila 
Olohuoneen edusta, Ylästöntie 28.

To 25.8. klo 17.30 
Myyrmäki – Kivikaudesta 
katutaiteeseen
Lähtöpaikka: Ravintola Wanda's, Liesikuja 5

Ma 29.8. klo 17.30 
Kivistö – Öljylamppukylästä 
asuntomessualueeksi
Lähtöpaikka: Beer&Café Solmu, Jaspiskuja 5.

Syyskuussa järjestetään historiakävely Joki-
niemen muinaispuistopäivässä. Päivämäärä 
tarkentuu myöhemmin. Muutokset sarjaan 
mahdollisia.

Vantaan 
historiakävelyt 
alkavat 
juhannusviikolla

Ma 27.6. klo 17.30 
Modernia ja vanhaa Tikkurilaa
Lähtöpaikka: Vantaan kaupungintalon edusta, 
Asematie 7, Tikkurila.

To 7.7. klo 17.30 
Håkansbölen kartano
Lähtöpaikka: Håkansbölen kartanon edusta,  
Kartanontie 1.

AIKAISEMPINA VUOSINA hurjan suosion saaneet historia-
kävelyt toteutetaan tänäkin vuonna yhteistyössä Van-
taan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan kanssa. Van-
taan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia 
tarinoita kivikaudelta katutaiteeseen!

Lippu kierrokselle maksaa 10 €. Maksu paikan päällä kä-
teisellä tai kortilla. Ei ennakkoilmoittautumista.

Noin tunnin mittaisten kierrosten oppaina toimivat Van-
taa-Seuran ja Vantaan kaupunginmuseon asiantuntijat. 
Opastukset ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.



HELSINGAN KESKIAIKAPÄIVÄ on pää-
kaupunkiseudun suurin ja hy-
västä tunnelmastaan tunnettu 
keskiaikatapahtuma. Tapahtuma 
järjestetään seitsemättä kertaa 
13.8.2022 klo 11–18 aidossa kes-
kiaikaisessa miljöössä Helsingin 
pitäjän kirkonkylässä Vantaalla. 
Vantaa-Seura hakee ohjelmalli-
sille keskiaikamarkkinoille nyt 
vapaaehtoisia – olisitko sinä kiin-
nostunut tulemaan mukaan?
Onnistuneen keskiaikapäivän 

Riina ja Elina

Elina Terävä
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
elina.terava@vantaaseura.fi

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

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

Mukavaa kesän odotusta kaikille. Toivottavasti näemme tapahtumissamme!

Helsingan keskiaikapäivään 
haetaan vapaaehtoisia

kannalta vapaaehtoisten apu on 
korvaamatonta ja jokainen kiin-
nostunut on lämpimästi terve-
tullut mukaan! Tarjolla on erilai-
sia työtehtäviä moneen makuun 
ennen tapahtumaa, sen aikana ja 
tapahtuman jälkeen. Kaipaam-
me joukkoomme eri alan osaajia 
ja löydämme kyllä tehtävän kai-
kille halukkaille. Mikäli haluat 
mukaan vapaaehtoisten värikkää-
seen joukkoon, ilmoittaudu roh-
keasti Elinalle!

Myllyn 
ympäristön 
siivoustalkoot 
23.5.
VANTAA-SEURA TOIVOTTAA kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi Helsin-
gin pitäjän kirkonkylän myllyn 
ympäristön siivoustalkoisiin ma 
23.5. klo 16 alkaen! Talkoisiin voi 
saapua oman aikataulun mukaan 
ja ei haittaa, vaikka et ehtisi pai-
kalle vielä klo 16.

Talkoissa siivotaan myllyn ympä-
ristöä, minkä lisäksi klo 17 Oula 
Tolvanen Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistykses-
tä (VHVSY) kertoo yhdistyksensä 
toiminnasta myllyn ympäristössä.

Talkoolaisille on tarjolla pientä 
tarjoilua, minkä takia toivomme 
ennakkoilmoittautumisia Elinal-
le su 22.5. mennessä!

Talkoot ovat osa Pääkaupunkiseu-
dun siivoustalkoita, joten siivous-
välineet järjestää paikalle Vantaan 
kaupunki. Varauduthan talkoisiin 
sopivalla, säänmukaisella vaate-
tuksella.

Ohjelmaa 
lapsiperheille
KEVÄÄN VIIMEISESSÄ Påkaksen per-
heaamussa on vuorossa vaunu-
lenkki Vantaan historiaan pe 20.5. 
klo 10. Opastus on tarkoitettu ai-
kuisille ja lapset saavat kuunnella 

vaunuissa istuen. Kierroksella ker-
rotaan lähinnä Tikkurilan alueen 
historiasta.

Vaunulenkin jälkeen Påkaksessa 
on tarjolla kahvia, mehua ja tee-
tä. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoit-
tautumista. Lähtöpaikkana Påkas, 
Vanha Kuninkaalantie 2.

Toivotamme kaikki 

lämpimästi tervetulleiksi 

mukaan kanssamme 

tekemään Helsingan 

keskiaikapäivää!

Edellisessä Påkaksen perheaamussa 
järjestetty Pikkuarkeologien seik-
kailurata onnistui mainiosti ja suo-
sittu tapahtuma uusitaan ma 6.6. 
klo 10 yhteistyössä Vantaan kau-
punginmuseon kanssa. Tapahtuma 
järjestetään Vantaan kaupunginmu-
seolla (os. Hertaksentie 1). Tervetu-
loa mukaan!

Ystävällisin terveisin,
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