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Iltakävely Lillaksen
keskiaikaiselle kylätontille

kuva: riina koivisto

maanantaina 6.6. klo 18–19
Övre Nybackan avoimien ovien yhteydessä maanantaina 6.6. järjestetään iltakävely Mårtensbyn Lillaksen
keskiaikaiselle kylätontille. Kävelylle lähdetään Övre
Nybackan pihasta klo 18.00. Retken oppaana toimii
Vantaa-Seuran puheenjohtaja ja kohteella kaivauksia
suorittanut arkeologi Andreas Koivisto.
Mårtensbyn Lillaksen kummulla kaivettiin kauppias Jöran Bonden ja hänen jälkeläistensä asuinsijoja. Opastuksella kerrotaan kaivausten kulusta ja esiin saaduista
yllätyksellisistä löydöistä sekä rakenteista. Kohteella ei
ole tällä hetkellä käynnissä arkeologisia kaivauksia.
Opastus on ilmainen. Övre Nybacka sijaitsee Vantaanlaaksossa osoitteessa Nybackankuja 4.

Nyt voit maksaa kortilla
Jatkossa kaikissa tapahtumissamme on myös korttimaksumahdollisuus. Myllyilloissa kahvilan tuotteet
maksetaan edelleen käteisellä, mutta Vantaa-Seuran
pöydässä voit maksaa ostoksesi myös pankki- ja
luottokorteilla.
Kirkonkylän kahvi/
Kyrkoby kaffe (250 g)
10,00 euroa >

Avoimet ovet
Övre Nybackassa
Kestikievari Övre Nybackan ovet ovat
jälleen avoinna. Tervetuloa tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten
säilyneistä pihakokonaisuuksista ja
nauttimaan menneiden vuosisatojen
tunnelmasta!
kesän 2016 avoimet ovet
maanantaisin klo 18–19
6.6. Opastus Lillaksen arkeologiselle
kaivauspaikalle.
4.7.
1.8.
Kestikievari Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi
Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

vuokrast
a
10 %:n
alennus
jäsenille

!

Myllyillat 40 vuotta
Vantaa-Seuran Myllyillat täyttävät tänä
kesänä 40 vuotta. Vietämme juhlailtaa
keskiviikkona 1.6. klo 18.30–20.00.

kuva: david antich

11.8.

klo 20.30

Myllyiltoja on järjestetty Keravanjoen rannassa,
syreenien katveessa ja kosken kuohujen säestämänä jo vuodesta 1976 lähtien. Kesän ensimmäisessä
illassa juhlitaan historiallista tapahtumaa, kun Puhallinorkesteri Louhi avaa myllykesän ja puhaltaa
ilmoille fanfaarin komeiden tasavuosien kunniaksi.
Myllyillat ovat keränneet kerrasta toiseen runsaan
sadan hengen yleisön. Kesän aikana myllyllä ehtii
kokoontua väkeä lähes 2000 hengen verran. Yhteenlaskettu yleisömäärä vuosien varrelta mitataan
siten kymmenissä tuhansissa. Soitto, yhteislaulu
ja suomalainen suvi-ilta on yhdistelmä, joka toimii
vuosikymmenestä toiseen.

Kävijäennätyksiä
opastuksilla
Vantaa-Seura on järjestänyt toukokuun aikana monta yleisöopastusta, osa niistä aivan uusia. Ja millaisen väkimäärän kiinnostuneita kuulijoita opastukset ovatkaan keränneet!
12.5. Kartanonkosken historiakävelyllä oli väkeä 60
hengen verran.
13.5. Jokirantakävelylle Tikkurilasta Jokiniemeen
osallistui parhaimmillaan 100 kuulijaa.
24.5. Kirkonkylän pappilan puutarhasta ja kylän pihoista kertovalle opastuksella oli mukana 130 puutarhakulttuurin ystävää.
Lämpimät terveiset kaikille osallistuneille! On ilo
tehdä kotiseututyötä kaupunkilaisille, jotka osallistuvat ja innostuvat.

BRQ Vantaa Festivalin
lippuja Vantaa-Seuran
jäsenille erikoishintaan!
Helsingin pitäjän kirkonkylä täyttyy
elokuun alussa viikon verran barokkisävelistä. Tarjolla on kansainvälisesti
tunnettujen taitureiden esityksiä kirkossa, kappelissa ja kotikonserteissa.
Ohjelmatiedot netissä www.brq.fi.
Erikoistarjous Vantaa-Seuran jäsenille:
Sefardien uusi ääni
Torstai 11.8. klo 20.30, Pyhän Laurin kirkko
(Kirkkokatu 45, Vantaa)
Mara Aranda Sephardic Legacy Trio
(Espanja)
Sefardilaisten musiikki on sekoitus Välimeren eri musiikkiperinteitä. Mara Aranda
tulkitsee yli viiden vuosisadan suullisena
traditiona säilyneitä sefardilauluja.
Liput:
Vantaa-Seuran jäsenille 15,- (norm. 22,-)
Ilmoittaudu 11.7. mennessä
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi.
Saat samalla ohjeet lippujen maksamiseen
ja lunastamiseen.

kuva: iiris huikari

kuvat: riina koivisto

VantaaSeuran
opastuksia
myös
tilauksesta
.

Kulttuurikavelyt

kuvat: Andreas koivisto

kesän 2016 erikoisopastukset:

keskiviikkoisin 1.6.–31.8. klo 17.15
Helsingin pitäjän kirkonkylässä

8.6. Pappilan puutarha ja
Kirkonkylän pihat

Helsingin pitäjän kirkonkylä Vantaalla henkii historiallista tunnelmaa. Kylän juuret ulottuvat keskiajalle
saakka. Tervetuloa vierailulle pääkaupunkiseudun
historialliseen sydämeen!

22.6. Guidad promenad på svenska

Opastetuilla kulttuurikävelyillä saat kuulla kylän ja
kirkon historiasta, arkeologisten kaivausten antamasta
uusimmasta tutkimustiedosta, hautausmaan muistomerkeistä ja Kirkonkylän rakennuskulttuurista.

Kulttuurikävely lähtee kirkkoaukiolta, kirkon portilta,
klo 17.15. Kierros päättyy Kirkonkylän myllylle, jossa
iltaa on mukava jatkaa maksuttomassa, ohjelmallisessa
Myllyillassa.
Reilun tunnin mittaisen kulttuurikävelyn hinta on 5 euroa,
Vantaa-Seuran jäsenille 3 euroa. Lippujen myynti alkaa
klo 17. Opastus on suomeksi, paitsi 22.6. ainoastaan
ruotsiksi ja 29.6. englanniksi.
Helsingin pitäjän kirkko Kirkkotie 45, Vantaa

29.6. Guided tour in English
27.7. Kirkonkylän arkeologisten
kaivausten äärellä. Kirkonkylää on tutkittu
viime vuosina mm. arkeologisten kaivausten
avulla. Tutkimustulokset ovat nyt valmiit
ja Kirkonkylän historiasta on paljon uutta
kerrottavaa.
Samaan aikaan aikuisten kierroksen
kanssa järjestetään
27.7. Lasten Aikamatka keskiaikaan
-opastus. Lasten oma kierros Kirkonkylässä. Rooliopastus johdattaa keskiaikaan ja
tutustuttaa lapset satojen vuosien takaiseen
elämään Kirkonkylässä. Kierros kestää noin
tunnin ja on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille. Hinta 5 euroa.
24.8. Kirkonkylän talot ja rakennusperintö
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HELSINGAN KESKIAIKAPÄIVÄ
VANTAALLA LAUANTAINA 13.8.2016

Koe keskiaikainen Helsingin pitäjän kirkonkylä
13.8.2016. Markkinatunnelmaa, jousiammuntaa,
käsityönäytöksiä, keskiajan makuja, musiikkia, ilottelua ja elämyksiä niin rahvaalle kuin rälssille!
Nauti kesäpäivästä piknikkonsertissa keskiaikaisen
musiikin tahtiin, ratsasta poneilla ja seuraa sepän
taontanäytöstä. Tapahtumaa jatkavat BRQ Vantaa
Festivalin konsertit myöhään iltaan saakka. Hämärtyvän illan huipentaa tulishow.
Lisää tietoa facebook: Helsingan keskiaikapäivä

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
tapahtumaan!

kuvat: riina koivisto

kuvat: karoliina junno-huikari

Tervetuloa
laulamaan!

Myllyillat
kesä 2016

Myllyillat täyttävät 40 vuotta! Vietämme
juhlakesää. Myllylle on kokoonnuttu jo
vuodesta 1976 nauttimaan yhteislaulusta, musiikista ja ihanista kesäilloista
keskiviikkoisin klo 18.30–20.00.
Mylly sijaitsee Vantaalla, Helsingin
pitäjän kirkonkylässä Myllykujan päässä.
Pysäköinti Pyhän Laurin kirkon tai
Helsinge skolan pysäköintialueilla.
Myllyillassa voit osallistua arpajaisiin ja
nauttia väliajalla leivonnaisia
ja kahvia.

Vapaa
pääsy

Myllykuja 6,Vantaa

1.6.

Puhallinorkesteri Louhi avaa
40. Myllykesän. Juhlailta!

8.6.

Vantaan kansanpelimannit ja
Tikkurilan mieskuoro

15.6. Tikkurilan eläkeläisten
sekakuoro
22.6. 	Svensk allsångsafton med
Helsinge-Tusby Ungdomsförbund
29.6. 	Sing-along evergreens in
	English with Kartanon kamarineidot. Ikivihreitä sävelmiä
englanniksi. Uutuus!
6.7. 	Kesäilta myllyllä. Oopperalaulaja Klaus Pennanen.

13.7. Kalle Partanen laulattamassa
yhteislauluja.

Järjestäjä:
Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry
Lisää tietoa Myllyilloista ja kulttuurikävelyistä:
vantaaseura.fi
facebook.com/vantaaseura
instagram.com/vantaaseura

20.7. Rekolan sekakuoro
27.7. Jytäjyrsijät. Lasten ilta!
3.8.

Tikkurilan työväenyhdistyksen
kisällit

10.8. Pitäjän tanhuujat ja spelarit
17.8. 	Nuotiolauluilta. Partiolaulujen
parhaita. Uutuus!

24.8. Vantaan historiaa sanoin ja
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sävelin. Tomi Pulkkinen.

31.8. Vantaan naislaulajat.
	Kesälaulut vielä kerran!
Aktiastiftelsen Vanda tukee
tapahtumien järjestämistä.

Mukavaa kesää!

Karoliina ja Marianne

Karoliina Junno-Huikari
toiminnanjohtaja
p. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Marianne Kivimäki
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
marianne.kivimaki@vantaaseura.fi

www.vantaaseura.fi

