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Keväinen tervehdys jäsenille!

15.5.2017

Varaa aika kalenteriin!

Tämä uutiskirje sisältää:

• Kestikievarin perheaamussa retkeillään
aikamatojen kanssa
• Lähiympäristö tutuksi kevään yleisöopastuksilla
• Myllyillat alkavat kesäkuussa
• Kulttuurikävelyn uutuutena
Vantaa 1917 ja 1918 -kierrokset
• Tapaa meidät ja muut Sun-festivaalilla!
• Övre Nybackassa keitettiin
punamultamaalia ja maalattiin julkisivua
• 100 km svenska stigar
i norra Helsingfors och Vanda
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Övre Nybackassa tapahtuu!

Kestikievarin perheaamussa

retkeillään Aikamatojen kanssa
Toukokuun tapaamisessa ma 29.5. retkeillään ”Aikamatojen matkassa”. Lähdemme yhdessä tutustumaan läheiseen kumpareeseen, joka oli keskiajalla pitäjän
mahtikauppias Jöran Bonden (ja ehkä muutaman aikamadonkin) asuinpaikka.
Lähtö kievarin edestä (Nybackankuja 4) kello 10. Omat piknik-eväät mukaan!

Tarkempaa tutustumista
Lillaksen keskiaikaiseen
kyläkumpuun.

Lähiympäristö tutuksi
kevään yleisöopastuksilla
Kevät on retkeilyn aikaa. Heräävä luonto innostaa
ulos ja monet kulttuurikohteetkin erottuvat hyvin,
kun kasvillisuus ei ole vielä peittävää. Kotikaupunkiin ja omaan lähiympäristöön on hyvä tutustua asiantuntevan oppaan johdolla. Vantaa-Seura

järjestää toukokuussa yleisöopastukset Tikkurilan
ja Kartanonkosken ympäristössä. Kesäkuun alussa oppaan johdolla voi tutustua Vantaankosken
kulttuuriympäristöön. Alla mainituille opastuksille on vapaa pääsy.

to 18.5. Historiakävely Kartanon-

kosken ja Backaksen kartanon alueella
Lähtö Kartanonkosken koululta (Tilkuntie 5) klo 17.30

Opastetulla historiakävelyllä tutustutaan Kartanonkosken kaupunginosaan, kuullaan sen synnystä,
kehityksestä ja nimistöstä. Kävely jatkuu Backaksen
kartanon alueelle. Kartanolla kuullaan tilan vaiheikkaasta historiasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

pe 19.5. Jokirantakävely

kuntakeskuksesta muinaispuistoon

Lähtö Vantaan kaupungintalon edestä (Asematie 7) klo 17.30

Opastetulla kävelyllä kuljetaan kaupungin historiaa
takaperin, uudesta Tikkurilasta ja kuntakeskuksesta
kohti kivikautta. Kierroksella tulevat tutuksi monet
rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, kuten
Tikkurilan vanha asema, silkkitehtaat, Söderlingin
mylly, vernissatehdas, Helsinggård sekä Jokiniemen
maatalouskoelaitoksen rakennukset. Kävely päättyy
Jokiniemen uuteen muinaispuistoon.
Samanaikaisesti järjestetään kierros myös ruotsiksi
osana 100 km svenska stigar -tapahtumaa.

ma 5.6. Iltakävely Vantaankoskelle
Lähtö kestikievari Övre Nybackasta
(Nybackankuja 4) klo 18

Övre Nybackan avoimien ovien yhteydessä tehdään
iltakävely Vantaankosken kulttuurimaisemaan. Retken
aluksi kuullaan kestikievari Övre Nybackan historiasta. Sen jälkeen kävellään maalaismaiseman läpi kohti
Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Vantaankoskella kuullaan alueen historiasta, joka alkaa jo kivikaudelta. Opas kertoo myös koskea ympäröineestä varhaisesta teollisuudesta, Vantaan
nimen tarinasta, Kuninkaantiestä sekä lähialueen rakennushistoriallisesti arvokkaista rakennuksista.

Myllyillat
alkavat
kesäkuussa

Kulttuurikävelyn

Yhdistyksen perinteistä kesätoimintaa ovat Myllyillat ja kulttuurikävelyt Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Myllyiltoja vietetään kesä–elokuussa
(7.6.–30.8.) joka keskiviikko kello 18.30–20. Esiintyjinä nähdään pääasiassa vantaalaisia kuoroja ja
tanssiryhmiä. Keskiviikkona 18.6. on ruotsinkielinen Myllyilta. Mylly sijaitsee Helsingin pitäjän
kirkonkylässä, osoitteessa Myllykuja 6.

Myllyiltaa edeltää aina kulttuurikävely, jonka aikana tutustutaan oppaan johdolla Kirkonkylään ja
sen rakennusperintöön. Tänä vuonna ohjelmassa
on uusi erikoisopastus – Kirkonkylä vuonna 1917
ja 1918. Kierroksella kerrotaan monista historiallisista, sadan vuoden takaisista tapahtumista, jotka liittyvät Kirkonkylään.

uutuutena Vantaa
1917 ja 1918 -kierrokset

Ennen jokaisen Myllyillan alkua myllyn lavalle
järjestetään katsojille istumapaikat. Se tarkoittaa
penkkien kantamista myllyn sisätiloista ulos – ja
illan jälkeen takaisin sisälle. Tarvitsemme jälleen
tänä kesänä penkinkantoapua. Jokaiselle ennen
Myllyiltaa penkkejä kantaneelle tarjoamme kiitokseksi pullakahvit. Aloitamme penkkien kantamisen ja Myllyiltojen valmistelut kesäkeskiviikkoisin
jo kello 17.30 aikoihin. Tule rohkeasti mukaan!

Kulttuurikävely järjestetään kesä–elokuussa joka
keskiviikko klo 17.15.–18.30. Ke 21.6. kierros on
ainoastaan ruotsiksi ja 28.6. englanniksi. Lähtö
tapahtuu kirkkoaukiolta osoitteesta Kirkkotie 45.
Lipun hinta on 10 euroa, eläkeläisille ja VantaaSeuran jäsenille 5 euroa. Alle 15-vuotiaat lapset
pääsevät kierroksille maksutta, poikkeuksena lastenkierros 26.7.

Tapaa meidät ja muut Sun-festivaalilla!
Vantaan kaupunkijuhlassa Tikkurilan Asematiellä järjestetään la
20.5. kansainvälinen katufestivaali, Sun-festivaali. Silloin Tikkurilan
uudella torilla avautuu Mahdollisuuksien tori. Siellä pääset tapaamaan vantaalaisia yhdistyksiä ja kuulemaan heidän toiminnastaan.
Vantaa-Seura on mukana esittäytymässä klo 10–15. Tervetuloa rupattelemaan kanssamme, torilla tavataan!

Övre Nybackassa keitettiin
punamultamaalia ja maalattiin julkisivua

Huhtikuussa Övre Nybackan pihamaalla keitettiin punamultamaalia. Tynnyrissä porisevaan veteen lisättiin rautasulfaattia, vehnäjauhoja, punamultaa ja suolaa. Maalitynnyriä hämmentelivät
vuoron perään Varian rakennusrestaurointialan
artesaaniopiskelijat.
Ennen maalausta seinästä harjattiin pois vanha,
hilseilevä maali. Sävyltään italianpunainen maali
pensselöitiin oppilastyönä talon pohjoisen puoliselle julkisivulle sekä itäpäätyyn. Öljymaalattu
kuisti jäi vielä käsittelemättä. Tarkemmat tutkimukset osoittivat, että kuistin punaisen maalin
alta pilkottaa alkuperäinen keltamullan väri.
Punamullalla maalatut seinät ovat nyt tyylikkään
näköiset. Tervetuloa katsomaan!

100 km svenska stigar
i norra Helsingfors och Vanda
Hela programmet och mera information finns i
addressen http://nos.fi/finland100/stigar/. Stigarna i Vanda är följande:

Som en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum görs 18 stadsstigar i norra Helsingfors och
Vanda på svenska.
Meningen är att lyfta fram det i respektive område
som är av särskilt intresse på svenska, antingen
historiskt, för tillfället eller med tanke på framtiden.

19.5. kl 17.30
10.6. kl 12.00
19.6. kl 18.00
		
21.6. kl 17.15
9.9. kl 12.00
17.9. kl 15.00
23.9. kl 14.00

Stigarna har sammanställts av Norr om Stan rf i
samarbete med lokala föreningar och engagerade
privatpersoner.
Efter de guidade jungfrupromenaderna läggs kartorna och ruttbeskrivning upp på nätet, där man
fritt kan ladda ner det och promenera på eget bevåg.

Dickursby
Kårböle
Övre Nybacka
till Kyrkoby (cykeltur)
Helsinge Kyrkoby
Vandaforsen
Sottungsby
Sjöskog

1

Kirkonkylan kevat

rii

u
/ K

äg

en

2
4

20.5. klo 11-16

3

Partiokolo

5

Tuus

ulan

väyl
ä

menovinkki

ku

ie
rit

v
rir

k y l ä r a i t t i / b yg ata n

7

9

6

ie

11

ot

Helsingin pitäjän kirkonkylän asukkaat
järjestävät yhteisöllisesti Kirkonkylän
kevät -tapahtuman la 20.5. klo 11–16.
Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus
päästä tutustumaan Kirkonkylän 1700- ja
1800-luvun taloihin myös sisältäpäin.
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Lisää tietoa facebookista:
Kirkonkylän kevät - Vår i Kyrkoby

ylä

Nähdään taas, terveisin!
Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi
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Riina ja Karoliina
Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi
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Avoinna olevat kohteet
tunnistat ilmapalloista
portin pielessä. Ethän kulje
muissa yksityispihoissa, kiitos.
De öppna gårdarna känner du
igen på ballonger, som satts
upp vid ingångarna. Vänligen
respektera de privata gårdarna
som inte är öppna. Tack!
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www.vantaaseura.fi

