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Hei Vantaa-Seuran jäsen,
!
olet Suomen parhaassa seurassa

Varaa aika kalenteriin!
syyskuu

Tämä uutiskirje sisältää:

• Kesän viimeinen Myllyilta ja kulttuurikävely 30.8.
• Kestikievarin perheaamut saavat jatkoa
• Vantaa-Seura on vuoden kotiseutuyhdistys
• Övre Nybackassa juhlitaan
200-vuotissyntymäpäivää 9.9.
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• Muinaispuiston avajaiset Jokiniemessä 10.9.
• Aikuisopistossa luentosarja Suomi 100 ja Vantaa
• Syysretki Vantaa vuonna 1917 ja 1918 pe 22.9.

							1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kestikievarin perheaamut

saavat jatkoa

25.9., 30.10. ja 27.11. | klo 10–11.30
Keväällä avasimme kestikievari Övre Nybackan
ovet kerran kuussa lapsiperheille. Tapahtumat
olivat suosittuja ja toiminta saa jatkoa syksyllä. Ovet ovat avoinna vauvoille, lapsille ja vanhemmille sekä isovanhemmille kuun viimeisenä
maanantaina klo 10–11.30. Tarjolla on vaihtelevaa, historiapainotteista ohjelmaa kiireettömästi
ja kauniissa miljöössä.
Syyskauden ohjelma:

Kesän viimeinen Myllyilta
ja kulttuurikävely 30.8.
Myllykesä on päättymässä ja yhteislaulukesän myllyllä päättää
Vantaan naislaulajat ke 30.8. klo 18.30. Ennen Myllyiltaa on mahdollisuus osallistua kulttuurikävelylle. Kyseessä on erikoiskierros,
jonka aiheena on Kirkonkylä vuosina 1917 ja 1918. Kierroksella
kuulet, miltä kylässä näytti sata vuotta sitten ja kuinka Kirkonkylällä oli tärkeä rooli vuosien 1918 tapahtumissa.
Lähtö kierrokselle klo 17.15 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta, osoitteesta Kirkkotie 45. Vantaa-Seuran jäsenille liput 5 €. Muille liput 10 €, mutta eläkeläiset ja opiskelijat pääsevät hintaan 5 €.
Myllyiltaan on vapaa pääsy. Mylly sijaitsee osoitteessa Myllykuja 6.

ma 25.9. Vanhan ajan loruhetki
ma 30.10. Askartelua Aikamatojen parissa
ma 27.11. Teema avoin
Perheaamuihin on vapaa pääsy. Tarjolla kahvia,
teetä ja mehua, vapaaehtoinen maksu. Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4.

Suomen
parhaasssasa
seura
Vantaa-Seura on vuoden
kotiseutuyhdistys 2017
Suomen kotiseutuliitto valitsi Vantaa-Seuran vuoden
kotiseutuyhdistykseksi. Palkinto myönnettiin Kotiseutuliiton
vuosikokouksen yhteydessä Jyväskylässä 11.8.2017.
Palkintoperusteissa yhdistykselle annetaan tunnustusta sen aktiivisuudesta ja monipuolisuudesta, toiminnan ammattimaisuudesta ja eri-ikäisten sekä eritaustaisten vantaalaisten huomioimisesta. Yhdistyksen
toiminnan katsottiin täydentävän hienolla tavalla kaupungin kulttuuripalveluita.
Puheenjohtaja Andreas Koiviston palkintotilaisuudessa
esittämä kiitospuhe on luettavissa yhdistyksen blogissa
Koukussa kotiseutuun: http://koukussakotiseutuun.blogspot.fi/2017/08/vantaa-seura-on-vuoden-2017-suomen.html
Tässä linkki myös Kotiseutuliiton tiedotteeseen: http://
www.kotiseutuliitto.fi/aktiivinen-ja-moderni-vantaa-seuravuoden-kotiseutuyhdistys

Olemme Vantaa-Seurassa ylpeitä
ja kiitollisia palkinnosta, sillä alalla ei juuri ole muita palkintomuotoja.
Palkinto lämmittää mieltä erityisesti tänä vuonna, joka on toiminnassamme monin tavoin juhlavuosi. Juhlistamme monissa tapahtumissa 100-vuotista Suomea
sekä 200-vuotiasta kestikievari
Övre Nybackaa. Loppuvuodesta
ilmestyvän vuosikirjamme kanssa juhlimme 50. kirjaa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Andreas
Koivisto.
Palkintona luovutettu kunniakirja
on nähtävissä yhdistyksen loppuvuoden tilaisuuksissa. Tunnustusta juhlitaan Övre Nybackan
200-vuotisjuhlassa, 9.9.2017 kello
12–16. Silloin tarjoamme kakkukahvit 200 ensimmäiselle.

Kuvassa vas. Riina Koivisto (toiminnanjohtaja), Karoliina JunnoHuikari (kulttuurituottaja), Andreas Koivisto (puheenjohtaja), Kati
Tyystjärvi (varapuheenjohtaja), Marika Stam (johtokunnan jäsen) ja
Tuomas Suihkonen (johtokunnan jäsen).

Kuva: Amanda Eskola

Övre Nybackassa juhlitaan
200-vuotissyntymäpäivää 9.9.
Kestikievarikaunotar Övre Nybackassa juhlitaan talon
200-vuotissyntymäpäivää la 9.9.2017 klo 12–16. Tapahtuman teemana on perinnerakentaminen. Juhlapäivä järjestetään osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivää sekä Suomi 100 -teemavuotta.

1900-luvun alussa. Kievaritoiminta päättyi Suomen
itsenäistymisen aikoihin vuonna 1917. Vantaan kaupunki osti talon Rosenströmin suvulta vuonna 1980.
Vantaa-Seura on vuokrannut taloa kaupungilta keväästä 2013 alkaen.

Övre Nybackan ikä tiedetään tarkasti, sillä tuvan hirret on ajoitettu dendrokronologian eli puiden vuosilustojen perusteella. Nykyinen talo on valmistunut
1817. Talossa toimi kestikievari 1800-luvun lopulla ja

Tapahtuman avaa Vantaa-Seuran puheenjohtaja Andreas Koivisto kello 12. Vantaa-Seura tarjoaa kakkukahvit 200 ensimmäiselle vieraalle. Ohjelmassa on mm. luentoja ja opastuksia:

klo 12 Vandaforsen-guidning. Lähtö Vantaan maata-

Juhlassa pihalle istutetaan 200 runoilijanarsissin
sipulia Suomi 100 -juhlavuoden ja Övre Nybackan
200-vuotisjuhlan kunniaksi. Kaikki halukkaat voivat
osallistua istutustalkoisiin.

klo 13 Asiantuntijaluento: Talonpoikaistalo arkki-

Paikalla ovat myös Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat kertomassa Vantaan vanhoista maatiloista ja esittelemässä museon tietokantaa, Rakennusapteekki ja Oy Trähus Ab. Mukana on myös satokausituotteiden myyjiä.

lousmuseon pihasta (Nybackankuja 2), kierros päättyy Övre Nybackaan noin kello 14. Opastus on ruotsiksi, oppaana Astrid Nurmivaara.

tehtuuriluomuksena – Övre Nybackan päärakennuksen tarina. Luennoitsijana Amanda Eskola.

klo 14 Asiantuntijaluento: Puujulkisivujen perinteinen maalaus – miksi ja miten? Luennoitsijana Joni
Rousku.

klo 15 Övre Nybackan historiaa – opastettu kierros
ulkona ja ulkorakennuksissa. Oppaana Riina Koivisto.

Pihamaalla on käynnissä käsityönäytöksiä. Vantaan
ammattiopisto Varian rakennusrestauroinnin opiskelijat keittävät punamultamaalia. Klo 15–16 aikoihin
maali on valmista ja sitä myydään omiin sankoihin
edulliseen hintaan 2 €/litra. Otamme vastaan ennakkotilauksia, riina.koivisto@vantaaseura.fi.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

1817–2017

Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Vantaan
kaupunginmuseo sekä Vantaan ammattiopisto Varia.
Aktiastiftelsen i Vanda sekä Vaasan tukevat tapahtuman järjestämistä. Kestikievari Övre Nybacka sijaitsee Vantaanlaaksossa osoitteessa Nybackankuja 4.

Muinaispuiston
avajaiset

Jokiniemessä su 10.9.
klo 12–15
Jokiniemen ympäristössä on yksi Suomen laajimmista
kivikautisista asuinpaikka-alueista ja sitä on tutkittu arkeologisesti useaan otteeseen. Sandåkerin kivikautisen
asuinpaikan alueella, Maarinkunnaan sillan kupeessa,
avataan Vantaan ensimmäinen muinaispuisto. Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 10.9. klo 12–15.
Muinaispuistoon on pystytetty kaivauksista kertova infotaulu. Paikalle on myös entisöity Agnes Lindholmin
tilan vanha terassipuutarha.
klo

12–13
13–14
14–15

ohjelmassa on virallisia puheita.
paikalla kaivauksia suorittanut arkeologi
Jan Fast tulee kertomaan kaivauksista ja
alueen esihistoriasta.
Jokiniemen alueen historiakävely.
Oppaana Riina Koivisto.

Muinaispuiston alueella suorittiin arkeologisia kaivauksia
viimeksi 2014 ja 2015. Kaivauksilta löytyi useita mystisiä
savi-idoleita.

Tapahtuman ajan lapsille on käynnissä rastipiste. Arkeologian harrastajat Ango ry esittäytyy ja Lions Club myy
lettuja ja makkaraa. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa Vantaa-Seuran vuosikirjoja. Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon ja Lions Club
Tikkurilan kanssa. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivää.
Tapahtumapaikka sijaitsee Tikkurilantien varrella, Maarinkunnaan sillan kupeessa. Vapaa pääsy.

Aikuisopistossa luentosarja

Vantaan historiaa
Järjestämme syksyllä yhteistyössä Aikuisopiston kanssa Suomen juhlavuoden
luentoja Vantaan näkökulmasta:
Luennot järjestetään torstaisin kello 18–19.30
Tikkurilassa, Vantaan opistotalossa (os. Lummetie 5). Kurssin hinta on 42 €, yksittäiselle
luennolle osallistuminen maksaa 6 €. Ilmoittautuminen kursseille osoitteessa www.ilmonet.fi tai p. 09 8392 4342 klo 13–15.
Yhdistyksen nettisivuilta vantaaseura.fi ja facebookista (facebook.com/vantaaseura)voit
lukea lisätietoja tapahtumista sekä kuulumisia muun muassa hyvin onnistuneesta Helsingan keskiaikapäivästä.

Syksyn ohjelma:

26.10. FM Andreas Koivisto:
Esihistoriallinen ja keskiaikainen Vantaa
2.11. FM Amanda Eskola: Hirsitalojen Vantaa.
Lähiöitä edeltävän ajan rakennusmuistomerkkejä
9.11. FM John Lagerstedt: Ensimmäisen maailmansodan
linnoitettu pääkaupunkiseutu
16.11. FM Jukka Hako: Helsingin maalaiskunnasta
Vantaan kaupungiksi
23.11. FM Pia Vuorikoski: Näkökulmia Vantaan kartanoiden
elämään 1900-luvun alkupuolella
30.11. FT Tuomas Tepora: Vallankumous ja
sisällissota Helsingin pitäjässä
7.12. FM Riina Koivisto: Arjen elämää
Helsingin maalaiskunnassa 1910-luvulla

Syysretki pe 22.9.

Vantaa vuonna 1917 ja 1918
Vantaa tunnettiin Suomen itsenäistymisen aikaan nimellä
Helsingin maalaiskunta tai paremminkin Helsinge, sillä
valtaosa pitäjäläisistä oli ruotsinkielisiä. Asukasluvultaan pienen
maalaiskunnan väki sai toimeentulonsa maataloudesta ja
teollisuudesta. Eri puolilla Vantaata on yhä monia itsenäisyyteen
ja sitä seuranneeseen sisällissotaan liittyviä rakennuksia,
tapahtumapaikkoja ja maisemia.
Kunhan retkeläiset on poimittu kyytiin, alkaa varsinainen retki Hämeenkylän kartanolta. Kartanolta matka jatkuu kohti Vantaankoskea ja matkan varrella kuulet Suuresta Rantatiestä sekä kestikievarilaitoksesta.
Vantaankoskella jaloitellaan, kunnes bussi kaartaa
Backaksen kautta kohti Kirkonkylää. Kirkonkylässä jalkaudutaan jälleen ja kuullaan mm. tapulin ennustustaitoisesta kukosta ja nähdään Nygrannasin pihamaalle
istutettu 100-vuotias itsenäisyyden juhlakuusi. Kiertelemme myös hautausmaalla ja kuulemme vuoden 1918
tapahtumiin liittyvistä hautakivistä.
Puolen päivän jälkeen olemme Tikkurilassa, kosken rannalla Vernissassa, jonka nykyiset rakennukset nousivat
1912 perustuksiaan myöten palaneen vanhan tehtaan
paikalle. Istahdamme lounaalle Vernissan kahvilassa,
jossa noutopöytään on katettuna salaatit, pari lämminruokavaihtoehtoa, kahvi sekä jälkiruoka.

Ilmoittaudu syysretkelle
18.9. mennessä.
Olemme tänä vuonna tehneet yhteistyössä Astor matkapalveluiden
kanssa useita tilausopastuksia ryhmille ja retkillä on aikamatkailtu
sadan vuoden takaisiin maisemiin
ja tapahtumiin eri puolille Vantaata. Nyt haluamme tarjota myös yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden
osallistua tälle erikoisretkelle.

Retki päättyy Sotungin kautta Länsimäkeen, jossa tutustutaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoituslaitteisiin. Retki päättyy noin kello 15.30 aikoihin ja
sen jälkeen palaillaan taas kotikulmille reittiä Tikkurila –
Korso – Martinlaakso.
Retkibussi ottaa aamulla kyytiläisiä kolmelta eri pisteeltä:
9.10 lähtö Korsosta, ravintola Aadan edustan pysäkki
9.30 Tikkurila, Sokoshotel Vantaa/Kaupungin museo
9.50 Martinlaakson asema
Retken hinta on Vantaa-Seuran jäsenille 50 €, muille
60 €/hlö ja siihen sisältyvät kuljetukset, opastukset ja
lounas. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä Riinalle, riina.
koivisto@vantaaseura.fi. Tällä kertaa retkeä ei makseta
yhdistyksen tilille vaan laskun osallistumisesta lähettää
Astor matkapalvelu.

Lounaan jälkeen suunnataan Jokiniemen, Hiekkaharjun ja Hakkilan kautta Sotunkiin. Jokiniemessä näemme maatalouskoelaitoksen komeat jugend-rakennukset,
jotka olivat laboratorio- ja tutkimuskäytössä sata vuotta sitten. Tutustumme
Hiekkaharjun punaisten
puiston hautamuistomerkkiin, joka on samalla sodan uhrien
hautapaikka. Iltapäivällä
kuullaan tarinoita mm.
”kiinalaisista” linnoitusrakentajista.

Mukavaa syksyä
ja nähdään tilaisuuksissamme!
Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi

Riina ja Karoliina

Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

www.vantaaseura.fi

