
 

Vantaa-Seuran jäsenkirje 6/2022 

12.8.2022 

Lempeä loppukesän tervehdys! 

Kesää on vielä jäljellä, vaikka koulut ovat jo alkaneet ja monella on koittanut paluu arkeen. 
Pahoittelemme suuresti, ettemme päässeet lähettämään tätä jäsenkirjettä aikaisemmin. 
Teknisen vian takia saimme vasta tänään jäsenohjelman jälleen toimimaan. 

Vantaa-Seuralla on tarjota vielä monia kesäisiä tapahtumia, kuten kirkonkylän 
kulttuurikävelyitä, historiakävelyitä eri puolilla Vantaata, Kaivoksela-päivä sekä tietenkin 
Vantaan suurtapahtuma: Helsingan keskiaikapäivä 13.8. Tulethan mukaan nauttimaan historian 
havinasta – tapahtumia on tarjolla viikoittain koko elokuun ajan! 

Lisäksi näin syksyn alussa on oiva hetki tutustua tuoreeseen julkaisuun arkkitehdeistä Vantaalla 
- voit ostaa teoksen omaksesi meidän kauttamme. 

Syyskuussa on odotettavissa lisää tapahtumia, kuten Muinaispuistopäivä su 18.9. Niistä lisää 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Tämän jäsenkirjeen asioita ovat: 

1. Helsingan keskiaikapäivä 13.8. 
2. Kirkonkylän kulttuurikävelyt 
3. Vantaan historiakävelyt elokuussa 
4. Kaivoksela 60 vuotta – kyläjuhla 21.8. 
5. Tuore julkaisu: Arkkitehdit Vantaalla – Alvar Aallosta Väinö Vähäkallioon 

  

1. Helsingan keskiaikapäivä 13.8.2022 

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi aikamatkalle keskiaikaan! 

Helsingan keskiaikapäivä levittäytyy jälleen Vantaan Pyhän Laurin kirkon ympäristöön, pappilan 
puistoon ja Kyrkoby Skolan pihalle tuttuun tapaan elokuun toisena lauantaina 13.8.2022 klo 
11–18. 

Helsingan keskiaikapäivä on koko perheelle, historiasta kiinnostuneille ja kaikille iloisten 
kesärientojen ystäville tarkoitettu suurtapahtuma. Tapahtumassa voi markkinahumun lisäksi 
nauttia vanhasta musiikista, käsitöistä, opastuksista, luennoista, työpajoista, ruuasta ja muista 
keskiaikaan liittyvistä ohjelmanumeroista. Lapsille on oma tapahtuma-alue Kyrkoby skolan 



pihalla. Huom! Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy, mutta jotkut yksittäiset ohjelmanumerot 
voivat olla maksullisia. 

Historialliset bussit tekevät paluun Helsingan keskiaikapäivään. Nostalgiset bussit liikennöivät 
Tikkurilan ja Kirkonkylän välillä noin puolen tunnin välein. Kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen 
kyytimaksu. Rajoitetun parkkitilan takia suosittelemme saapumaan paikalle joko julkisin 
liikennevälinein tai polkupyörällä. 

Tapahtuman ohjelmajuliste (suomeksi ja ruotsiksi) on liitetty mukaan kirjeeseen. Lisätietoa 
ohjelmasta, saapumisesta sekä historiallisten bussien aikataulut löytyvät 
osoitteesta www.helsinga.fi. 

Helsingan keskiaikapäivän järjestäjiä ovat Vantaa-Seura ja Tikkurilan seurakunta. Se on myös 
osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Tapahtumaa tukevat Vantaan kaupunki, 
Helsingestiftelsen ja Uudenmaan rahasto. 

2.  Kirkonkylän kulttuurikävelyt 

Vantaa-Seuran teemoitetut Kirkonkylän kulttuurikävelyt jatkuvat vielä elokuun ajan. 

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

Opastukset ovat suomenkielisiä ja noudattavat erilaisia teemoja. Tarkempi kulttuurikävelyiden 
aikataulu on seuraavanlainen: 

Elokuun 2022 Kulttuurikävelyt Helsingin pitäjän kirkonkylässä:  

17.8. Kirkonkylän voimanaiset  

24.8. Kirkonkylän perinteinen kulttuurikävely   

31.8. Historian havinaa hautausmaalla    

Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. Muille lippu maksaa 10 €, 
työttömät/eläkeläiset/opiskelijat 8 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmaiseksi. 

 3. Vantaan historiakävelyjä vielä elokuussa 

Erittäin suosittuja Vantaan historiakävelyitä on elo- ja syyskuussa jäljellä vielä kolme. 
Historiakävelyt toteutetaan tänäkin vuonna yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon kanssa. 
Vantaan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia tarinoita kivikaudelta katutaiteeseen! 

Tällä kesäkaudella kierrokset ovat kaikille maksullisia. Lippu kierrokselle maksaa 10 €. Maksu 
paikan päällä käteisellä tai kortilla. 



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 
muiden yhdistyksen kesätapahtumien ohella osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. 

Vantaan historiakävelyt elokuussa 2022 

to 18.8. Backaksen kartano  

Osuusliike Elanto osti tuotantotilakseen Kuninkaantien varrelta Backaksen kartanon vuonna 
1916. Tänä päivänä historiallisessa kartanossa on ravintola ja ympäröivissä, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa aktiivista toimintaa. Kierroksella tehdään 
vierailu myös kartanon pelloille nousseeseen, rakastetulle Kartanonkosken asuinalueelle. 

Lähtöpaikka: Backaksen kartanon kesäkahvila Olohuoneen edusta, Ylästöntie 28. 

to 25.8. 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 

ma 29.8. 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. 

Syyskuussa järjestetään historiakävely Jokiniemen muinaispuistopäivän yhteydessä 18.9. – tästä 
lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessä! 

4. Kaivoksela 60 vuotta – kyläjuhla 21.8. 

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kaivokselan kerrostaloihin elokuussa 1962. Vantaan 
vanhimman lähiön 60-vuotista historiaa juhlistetaan kyläjuhlassa sunnuntaina 21.8.2022. 

Tapahtumassa kohdataan naapureita, muistoja menneiltä vuosilta, kiinnostavia tietoja historian 
havinasta ja havainnoidaan nyky-Kaivokselaa. Pääset mukaan Vantaa-Seuran historiakävelyille 
ja voit osallistua syksyllä laadittavan Kaivokselan kulttuuripolun valmisteluun. 

Juhlan järjestää Kaivoksela-seura ja Vantaa-Seura toimii yhteistyökumppanina. Mukana on 
erilaisia alueen organisaatioita ja toivottavasti myös sinä! 

Ohjelma: 
Klo 8 luontopyhiinvaellus Vantaankosken Viilatehtaalta luontopyhiinvaellus Kaivokselaan 



Klo 10-11 Vantaankosken srk:n ulkoilmamessu Kaivokselan entisen kirkon tontilla 
Klo 11.30 Avaus ja malja Kaivokselalle, musiikkia (muusikko Amanda Kauranne) Kaivokselan 
koululla, Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa 
Klo 12 Vantaa-Seuran historiakävely, lähtöpaikka Kaivokselan koulu 
Klo 13 Friskis&Svettis Vantaa vetää ulkojumppaa koulun pihalla 
Klo 14 Vantaa-Seuran historiakävely, lähtöpaikka Kaivokselan koulu 

Päivän aikana myös: partiolippukunta Kaivokselan Delfiinien lettupiste, Kaivokselan koulun 6B:n 
puffetti koululla ja Kaarelan VPK:n paloauto, Kaivokselan kulttuuripolun tekijät kertovat 
hankkeesta.   

5. Tuore julkaisu: Arkkitehdit Vantaalla – Alvar Aallosta Väinö Vähäkallioon 

Toukokuun lopulla julkaistiin kauan odotettu, Jukka Haon ja Piia Vuorikosken toimittama 
kirja Arkkitehdit Vantaalla – Alvar Aallosta Väinö Vähäkallioon. Vastaavia arkkitehtuurikirjoja ei 
yhdestä kaupungista juuri ole ilmestynyt, joten tämä teos tuoreine kuvituksineen on monin 
tavoin ainutlaatuinen ja tutustumisen arvoinen. 

Kirjan tekijöistä taidehistorioitsija, FM Pia Vuorikoski uskoo teoksen kiinnostavan erityisesti 
paljasjalkaisia vantaalaisia tai sellaisia, jotka ovat viettäneet lapsuutensa ja 
kouluvuotensa Vantaalla. Kirjan pääkohderyhmä on ympäristöstään ja sen rakennetusta 
kulttuuriperinnöstä kiinnostunut vantaalainen. 

Tutkimuksia tehdessä Vuorikoskieni yllättyi monta kertaa. 

 Taustatutkimuksissa tuli esille yllättäviäkin asioita Vantaan arkkitehtuurista. Esimerkiksi 
Vaaralan kappelilla on esikuva Ruotsissa, lähellä Göterborgia. Kvastekullan on kuitenkin 
suunnitellut eri henkilöt kuin Vaaralan kappelin! Hämmästyin myös sitä, kuinka 
kirkonkylän raitin vanhaa rakennuskantaa on kunnioitettu aikana, jolloin se ei ollut vielä 
"muotia". Marjatta ja Martti Jaatinen suunnittelivat päiväkodin, kasvatusneuvolan ja 
asuntolan punamullatun kokonaisuuden Olofs ja Danis -talojen taakse ja samalla 
sopeuttivat uudet rakennukset vanhojen mittakaavaan.  Woldemar Baeckmanin Villa 
Korso (Sjöberg) on puolestaan saanut hyvin paljon vaikutteita amerikkalaisen Frank 
Lloyd Wrightin kuuluisasta Falling Water -rakennuksesta, kuvailee Vuorikoski. 

Vantaalle on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt ja rakentunut monipuolinen arkkitehtuurin 
aarreaitta. Vantaata ei silti tunneta arkkitehtuurin kaupunkina. Arkkitehdit Vantaalla -teos 
kokoaa yksiin kansiin vantaalaisen arkkitehtuurin parhaita paloja.  

Teoksessa esiteltäviä arkkitehtuurikohteita on yhteensä 74, joista neljä on koko asuntoalueen 
asemakaavoja tai suunnitelmia. Kahdesta kaavakohteesta on 
talosuunnittelun arkkitehtuuri esitelty erikseen. Hämeenkylän kartanon alueelta esitellään 
kolmen eri arkkitehdin osuus ja Helsingin pitäjän kirkosta kahden. Yksittäisiä rakennuksia 
kirjassa esitellään yhteensä 67. Arkkitehteja esitellään 74 kohteessa yhteensä 87, joista osa on 
aviopareja. Kirjan liitetiedoissa esitellään esimerkkejä kunkin arkkitehdin muista tärkeimmistä 
töistä Vantaalla, Suomessa ja maailmalla. 



Kirjaa voi ostaa Vantaa-Seuran tilaisuuksista tai tilata suoraan työntekijöiltä tai nettisivujemme 
putiikista https://vantaaseura.fi/putiikki/. Hanki oma kirjasi hintaan on 35 €, päälle lisätään 
mahdolliset postikulut 6,90 €. 

Iloista elokuuta ja sadonkorjuuaikaa kaikille. Toivottavasti näemme tapahtumissamme! 

Ystävällisin terveisin Elina ja Riina 

elina.terava@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 

riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 

 


