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Tule kanssamme
juhlistamaan 50.
vuosikirjaa!
Tule kanssamme juhlistamaan Vantaan historian kirjoitusta ja Vantaa-Seuran 50. vuosikirjaa! Vantaa-Seura on maineikkaan kirjan Helsingin pitäjä – Vantaa kustantaja ja julkaisija.
Ensimmäinen lehtinen julkaistiin vuonna 1963
ja vähitellen lehtinen muuttui kirjaksi ja lopulta kovakantiseksi, neliväriseksi teokseksi.
Viime vuoden lopulla julkaistiin jo 50. kirja,
Helsingin pitäjä – Vantaa 2018. Vantaa-Seuran
julkaisema Helsingin pitäjä on harvinainen
poikkeus suomalaisessa paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa. Vastaavia korkeatasoisia ja
pitkäikäisiä sarjoja ei muilla ole.
Juhlan kunniaksi järjestämme Tiedekeskus
Heurekassa Vantaan historian eri aikakausia
käsittelevän seminaarin ”50 kirjaa kotikulmilta”. Kaikille seminaariin osallistujille lahjoitamme yhden pehmeäkantisen yhdistyksen
vanhemman vuosikirjan. Seminaariin on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
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la 21.4.
klo 12–16

Tiedekeskus Heureka
Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa

12.00 	Seminaarin avaus ja viralliset tervehdykset
12.20 Kotiseutulehdestä vuosikirjaksi
		 – Merkittävä kirjasarja vantaalaisille
		(FM Jukka Hako)
12.45 Vallankumous ja sen kukistaminen
		Helsingin pitäjässä, 1917–1918
		(VTL Raimo Parikka)
13.30–14 Tauko ja mahdollisuus tutustua sekä ostaa
		 Vantaa-Seuran vuosikirjoja
14.00 	Jälleenrakennuskauden rakennusperintö
		 Vantaalla – 50- ja 60-lukujen Vantaa kuvina
		(Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat
		
FM Anne Vuojolainen ja FM Susanna Paavola)
14.30 Vantaan varhainen menneisyys
		
(FM Andreas Koivisto)
15–15.45 Kansanelämän tutkimusta Helsingin maalaiskun		 nassa 50 vuotta sitten – Muistoja kenttätöistä
		(FT Bo Lönnqvist)

Seminaariin osallistujilla on mahdollisuus ostaa Heurekan näyttelyiden
pääsylippu seminaaripäiväksi puoleen hintaan (11 € aikuinen/lapsi).
Vantaan kaupunginmuseon näyttely #ThrowbackVantaa on avoinna poikkeuksellisesti klo 18 saakka.

Tikkurilan pyöräilykierros alikulun
avajaisissa 20.4.

Avajaisjuhlan ohjelma

Tikkurilan aseman uuden eteläisen alikulun avajaisissa
tehdään pieni aikamatka vuodesta 1708 vuoteen 2018.
Ohikulkijoita ilahduttaa alikulun uusi valotilataideteos
”Kartasto 1708/2018”, jonka kuva-aihe viittaa seudun
historialliseen karttaan. Taiteilijoita Helena Hietasta ja
Jaakko Niemelää innoitti teoksessa Samuel Broteruksen
piirtämä alueen kartta vuodelta 1708.

Kierroksella tutustutaan Tikkurilan alueen mielenkiintoisiin paikkoihin Vantaa-Seuran asiantuntijan Andreas Koiviston seurassa. Kierros kestää n. 45 minuuttia.

Jokileijona-kävelyssä
tutustutaan luontoon ja
historiaan 22.4.

klo 15.30 1700-luvun musiikkia
klo 15.40 Avajaispuheet. Vantaan tuore kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen sekä maanmittari Samuel Broterus (alias Andreas Koivisto) vuodelta 1708
klo 16.15 Tikkurilan alueen pyöräilykierrokselle lähtö.

Tapahtumassa tapaat yhdistyksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan Broteruksen aikaisissa asuissa. Tunnistatkohan?

su 22.4.
klo 12–15
Vapaa
pääsy

Jokileijonakävely su 22.4. klo 12–15.
Lähtöpiste Veininmyllyllä (Tikkurilantie 42)

Jokileijonakävely on usean eri Lions Clubin sekä yhdistyksen yhteistyössä järjestämä ulkoilutapahtuma. Avaustilaisuudessa Veininmyllyllä esiintyy mm. Tikkurilan
Mieslaulajat. Myllyltä lähtee Keravanjoen rantaa pitkin
luontopolkureitti kohti Jokirannan koulua. Noin kahden
kilometrin mittaisella reitillä on erilaisia rasteja sekä tietokilpailukysymyksiä. Tule mukaan ulkoilemaan ja testaamaan historian ja luonnon tuntemusta rastipolulla! Vantaa-Seura on vastannut osasta polun kysymyksiä.
Reitin päätepisteellä Jokirannan koululla on useita tapahtuma- ja esittelypisteitä. Tervetuloa Vantaa-Seuran
pisteelle!

MA 28.5.
klo 10
piknik-eväät
mukaan

Kestikievarin perheaamussa
loruhetki ja kevätretki
Kestikievarin perheaamu Övre Nybackassa järjestetään
kevätkaudella vielä kaksi kertaa. Ma 23.4. klo 10–11.30
vuorossa on vanhanajan loruhetki, jossa lorutellaan vanhoilla arkistoista ja muistoista poimituilla lastenloruilla.
Loruhetki soveltuu parhaiten 0–3 -vuotiaille lapsille, mutta isommatkin lapset ovat tervetulleita mukaan.
Toukokuun tapaamisessa ma 28.5. 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!

Keskiaikapäivän
vapaaehtoisten
tapaaminen 3.5.
Helsingan keksiaikapäivän vapaaehtoiset tapaavat 3.5. klo 18
Övre Nybackassa. Uusille tulijoille esittelemme tapahtumaa, sen
tavoitteita ja vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia. Jo toiminnan
tunteneiden kanssa käydään läpi
keskiaikapukuja, pukujen kaavoja
sekä jaetaan tehtäviä. Tervetuloa
mukaan tiimiimme ja ison kulttuuritapahtuman kulisseihin!

Kevättalkoot
Övre Nybackassa 7.5.
Kevätaurinko paljastaa siivottavaa niin
kieverin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Talkoopäivänä ma 7.5. tehtäviä riittää mieltymysten mukaan. Sisällä mm. pestään
pintoja ja ikkunoita. Ulkona haravoidaan, leikataan pensaita ja kuopsutellaan kukkapenkkejä. Tervetuloa puuhaamaan ja ulkoilemaan reippaaseen seuraan klo 15 alkaen. Mukaan voi liittyä
myöhemminkin, puuhastelemme iltaan
asti.
Ilmoittauduthan etukäteen karoliina.
junno-huikari@vantaaseura.fi, jotta
osaamme varata oikean määrän talkookeittoa.
Talkoiden yhteydessä järjestetään
myös avoimet ovet klo 18–19.

Hyvinvointiviikon opastukset
vantaapäivä
15.5.

Vantaa-päivää juhlitaan 15.5. Samana päivänä, vuonna 1351 kuningas Maunu Eerikinpoika
lahjoitti Vantaanjoen lohenkalastusoikeudet Padisen luostarin munkeille. Kirjettä pidettiin
pitkään vanhimpana mainintana Vantaan alueesta, mutta nykyään tunnetaan 20 vuotta vanhempi aluetta kuvaava teksti, nimittäin Helsingon laki.
Vantaa-päivän ympärillä vietetään hyvinvointiviikkoa. Vantaa-Seura järjestää opastukset Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla sekä Backaksen kartanon ympäristössä.

Hiljaista historiaa hautausmaalla
ti 15.5. klo 17.30–19

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan vehreydessä muistomerkkien, hautakivien ja tarinoiden kautta hahmottuu koko
Vantaan historia.
Lähtö klo 17.30 hautausmaan
portin ulkopuolelta, osoitteesta
Kirkkotie 45.
Vapaa pääsy.

Historiakävely Kartanonkosken ja Backaksen alueella
to 17.5. klo 17.30–19

Kierroksella tutustutaan Backaksen kartanon ympäristöön, tehdään pieni lenkki Kartanonkoskella ja päästään sisälle
vasta remontoituun kartanoon. Kuulemme myös kartanoravintolan nykytoiminnasta.
Kierros päättyy kartanolla vanhan Juurruttamon tiloihin. Paikalle on avautumassa kesäkahvila ja meille on luvattu
kahvi ja pulla erikoishintaan 4 €/henkilö.
Kierros lähtee liikkeelle Backaksen kartanon parkkipaikalta klo 17.30. Kartano
sijaitsee osoitteessa Ylästöntie 28. Kierrokselle on vapaa pääsy, mutta kahvit
kustantaa kukin itse.

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksut postitettiin ennen pääsiäistä. Muistathan maksaa laskun omalla henkilökohtaisella viitenumerollasi.
Mikäli sinulla on jäsenmaksuun
liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä
Karoliinaan.
Jäsenetuina ovat alennukset
Övre Nybackan ja Påkaksen
vuokraushinnoista, vuosikirjasta, retkistämme ja maksullisista
opastuksistamme. Jäsenmaksut
ovat tärkeä tuki toiminnallemme
ja kannustus tekemällemme työlle, kiitos kun olet mukana!

vantaaseura
suosittelee

Kirkonkylan kevat
Var i Kyrkobyn

19.5. klo 11-15

Tervetuloa kevään tilaisuuksiimme!

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

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

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

