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Kesätervehdys!

Varaa aika kalenteriin!

Tämä uutiskirje sisältää:

kesäkuu

• Erikoisopastuksia ja kulttuurikävelyjä
Kirkonkylän kesässä
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• Perinteitä ja uutuuksia Myllyilloissa

heinäkuu

• Jukka Hakosta Vantaa-Seuran kunniajäsen
• Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö?

• Övre Nybackassa tapahtuu
• Helsingan keskiaikapäivä 11.8. klo 11–16
• Lippuja teatterin ensi-iltaan Viljo S.

Jukka Hakosta Vantaa-Seuran
uusi kunniajäsen
Vantaa-Seuran entinen puheenjohtaja Jukka Hako kutsuttiin vuosikirjan
juhlaseminaarissa 21.4. yhdistyksen
kunniajäseneksi. Hakolla
on harvinaisen
pitkä kokemus

kotiseutuyhdistystyöstä. Hänet valittiin nuorena miehenä yhdistyksen
puheenjohtajaksi ja Hako hoiti toimea vuosina 1980–2012. Hako toimi
myös yhdistyksen vuosikirjan päätoimittajana 1980–2014 ja sinä aikana
kotiseutulehtisestä kehittyi tasokas
vuosikirja.
Kiitospuheessaan Jukka Hako
lähetti terveisiä myös nuoremmalle sukupolvelle: ”Kunniajäsenyys on
hieno tapa muistaa yhdistyksen tehtävissä eri tavoin pidempään olleita
jäseniä. Se antaa nuoremmalle järjestösukupolvelle tilaisuuden arvostaa vanhempien sukupolvien työtä,
jota itse jatkavat. Kotiseutuyhdistykselle tällainen tapa sopii mitä mainioimmin.”
Vantaa-Seura haluaa vielä kiittää
Jukka Hakoa hänen tekemästään
työstä kotiseudun ja kotiseutukirjallisuuden hyväksi.
Onnea Jukka!

Yhdistyksen puheenjohtaja Andreas Koivisto ja
uusi kunniajäsen Jukka Hako Heurekassa 21.4.2018.
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Kiinnostaaako
sinua
vapaaehtoistyö?
Vantaa-Seura tarjoaa halukkaille
erilaisia mahdollisuuksia tehdä
vapaaehtoistyötä. Kesällä tarvitsemme apua Myllyilloissa lähinnä penkinkantamisen muodossa.
Ahkerat penkinkantajat palkitaan
panoksestaan pullakahvein.
Helsingan keskiaikapäivä, jota
vietetään Pyhän Laurin kirkon ympäristössä ja pappilan puistossa
11.8., on tapahtuma, jonka toteutuksessa vapaaehtoisilla on ratkaiseva panostus. Vapaaehtoiset
pääsevät suuren tapahtuman kulisseihin suunnittelemaan ja toteuttamaan vantaalaista kulttuuritapahtumaa.
Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoisten seuraava tapaaminen on ma 4.6. klo 18 kestikievari
Övre Nybackassa. Sään salliessa
jutustelemme ulkona. Tarjolla on
pientä purtavaa. Uudet tulijat, ilmoittautukaa Riinalle. Haussa on
erityisesti letunpaistajia!

Erikoisopastuksia
ja kulttuurikävelyjä
Kirkonkylän kesässä

6.6.–15.8.
keskiviikkoisin
klo
17.15

Kesäistä yhteislauluiltaa, Myllyiltaa, edeltää aina opastettu kävelykierros, jonka aikana tutustutaan oppaan
johdolla historialliseen ja suojeltuun Kirkonkylään sekä
sen rakennusperintöön. Perinteisellä kulttuurikävelyllä kuulet pitäjän ja Kirkonkylän historiasta, pääset tutustumaan kirkkoon ja hautausmaahan sekä asuttuun
maalaiskylään. Kulttuurikävelyn lisäksi tänä vuonna on
ohjelmassa runsas valikoima erikoisopastuksia.
Lapsille järjestetään myös ikioma opastus, Aikamatka keskiaikaan 27.6. Opastukset ovat suomeksi, paitsi
ke 21.6. ainoastaan ruotsiksi.
Opastuksille lähdetään Helsingin pitäjän kirkon
portilta, osoitteesta Kirkkotie 45. Opastukset ovat aina
Myllyiltojen yhteydessä, keskiviikkoisin 6.6.–15.8. kello
17.15. Opastuksen kesto on reilu tunti. Kierros päättyy
myllylle, jossa alkaa ohjelmallinen Myllyilta. Lippu kierrokselle maksaa 10 €, Vantaa-Seuran jäsenet, eläkeläiset ja opiskelijat 5 €. Alle 15-vuotiaat lapset ilmaiseksi,
paitsi lasten kierrokselle 27.6. lapsen lippu 5 €.

Kesän 2018 opastetut kierrokset:
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.

Puutarhaopastus
Kirkonkylä 1918
Kulturpromenad på svenska
Aikamatka keskiaikaan lapsille sekä
erillinen kulttuurikävely aikuisille
Kulttuurikävely
Kulttuurikävely
Kulttuurikävely
Kulttuurikävely
Hautausmaaopastus
Kappeliopastus
Kirkonkylän rakennuskulttuuri

Perinteitä ja uutuuksia
Myllyilloissa

Myllykesän 2018 ohjelma:

6.6.–15.8.
keskiviikkoisin
klo
18.30–20

Puhallinorkesteri Louhi
Tikkurilan työväenyhdistyksen kisällit
Svensk allsångsafton – yhteislaulut ruotsiksi!
Jytäjyrsijät! – Lastenilta
Klaus Pennanen
Elokuvailta. Katsomme yhdessä dokumenttielokuvan Vantaanjoen pitäjä vuodelta 1965.
Ei yhteislaulua!
18.7. Kartanon kamarineidot
25.7. Kansanlaulukirkko
1.8. Vantaan kansanpelimannit
8.8. Rekolan sekakuoro
15.8. Vantaan Naislaulajat
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.
11.7.

Aktiastiftelsen i Vanda tukee yhdistyksen kesätapahtumia Kirkonkylässä.
Myllyillat ja opastetut kävelyt ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä
sekä kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.

Ohjelmallisia yhteislauluiltoja järjestetään Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä jälleen kesäkeskiviikkoisin, 6.6.–
15.8.2018 klo 18.30–20. Myllyiltoja on vietetty Keravanjoen
rannassa jo vuodesta 1976 lähtien ja kyseessä lienee Vantaan vanhin yhtäjaksoinen kesätapahtuma. Kesäilta kuohuvan kosken rannalla ja myllyn tunnelma ovat elämyksiä
kaiken ikäisille!
Tänä vuonna viimeinen Myllyilta järjestetään jo elokuun puolivälissä, 15.8. Myllyilloissa vaihtuvat esiintyjät
viikoittain. Esiintyjinä nähdään pääasiassa vantaalaisia
kuoroja ja musiikkiryhmiä. Ruotsinkielinen Myllyilta on
ohjelmassa 20.6. ja lasten oma ilta Jytäjyrsijöiden tahdissa on keskiviikkona 27.6.
Yhteislaulun sijaan järjestämme yhtenä iltana yhteisöllisen elokuvanäytöksen. Ke 11.7. katsomme hämyisän
myllyn sisällä kotiseutuelokuvan Vantaanjoen pitäjä vuodelta 1965.
Myllyilloissa voit osallistua arpajaisiin sekä nauttia
väliajalla leivonnaisia ja kahvia. Myllyiltoihin on aina vapaa pääsy. Mylly sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylässä,
osoitteessa Myllykuja 6. Pysäköinti Pyhän Laurin kirkon
tai Helsinge skolan pysäköintialueilla. Myllykujan varteen
pysäköinti on kielletty.

Övre Nybackassa tapahtuu!

Övre Nybackassa
tapahtuu
Kesäkaudella kestikievari Övre Nybackassa (os. Nybackankuja 4) järjestetään avoimet ovet joka kuun ensimmäinen maanantai eli 4.6., 2.7. ja 6.8. kello 18–19
paitsi heinäkuussa avoimet ovet ovat poikkeuksellisesti
klo 18–18.30.

Heinäkuun avoimien ovien ma 2.7. jälkeen, klo 18.30
lähdemme iltakävelylle Vantaankoskelle. Kuljemme läpi
maatalousmaiseman kohti pitäjän vanhaa teollisuuskeskittymää. Vantaankoskella kuulemme suojellun alueen historiasta ja rakennuskulttuurista. Myös Vantaan
nimen tarina liittyy läheisesti Vantaankoskeen. Opastukselle on vapaa pääsy.

Kesäkuussa ti 19.6. järjestämme ruotsiksi opastetun
iltakävelyn Lillaksen keskiaikaiselle kylätontille.
Vi bekantar oss med Lillas medeltida bytomt, som varit
hem för Vandas, dåtida Helsinge sockens, rikaste köpman Jöran Bonde. Guidningen dras av arkeolog Andreas Koivisto som utfört utgrävningar på Lillas i flera år
under början av 2010-talet.
Start framför huvudbyggnaden på Övre Nybacka
kl. 18.00. Fritt inträde.
Obs! I en del evenemangkalendrar har guidningen fått
fel datum, 18.6. Inga arkeologiska utgrävningar pågår
för tillfället på Lillas.

Övre Nybacka
Nybackankuja 4
01670 Vantaa

Tiedustelut
info@ovrenybacka.fi
050 443 4000

www.ovrenybacka.fi
www.facebook.com/ovrenybacka

Helsingan keskiaikapäivä 11.8. klo 11–16
Kolmatta kertaa järjestettävä Helsingan keskiaikapäivä levittäytyy elokuussa Pyhän Laurin kirkon ympäristöön sekä pappilan puistoon. Ohjelmallisilla keskiaikamarkkinoilla riittää
koettavaa niin rahvaalle kuin rälssille,
vauvoille sekä vaareille.

Vantaa-Seura tuo tapahtumaan keskiaikaopastuksia, joista yksi opastus
on ruotsiksi ja yksi venäjäksi. Myös
lapsille on omat opastukset. Ohjelmassa on myös mm. asiantuntijaluentoja, käsityönäytöksiä, keskiaikainen messu, musiikkiesityksiä,

jousiammuntaa, pehmomiekkailua,
lasten askartelupiste ja poniajelua.
Runsaaseen ohjelmatarjontaan
voi helpoiten tutustua nettisivuillamme tai Helsingan keskiaikapäivän omalla facebooksivulla facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva.

Tapahtuman järjestävät Vantaa-Seura ry ja Tikkurilan seurakunta.
Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä sekä
kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Tapahtuman
järjestelyjä tukevat Aktiastiftelsen i Vanda sekä Vantaan kaupunki.

Lippuja teatterin ensi-iltaan Viljo S.

Viljo Sohkanen (2.12.1900–10.11.1989) tunnetaan tikkurilalaisena työväenliikkeen veteraanina. Sohkanen teki elämänsä
aikana työtä sisällissodan muistitiedon säilyttämiseksi: hänen
omista vankileirikokemuksistaan kertova Punakaartilaisen päiväkirja julkaistiin vuonna 1967. Sohkanen teki myös merkittävän uran Helsingin maalaiskunnan sosiaalijohtajana, missä
roolissaan hän vaikutti monilta osin Vantaan kaupungin kehitykseen.

Näytelmä esitetään Vernissassa pe 2.11.
klo 19.00. Lipun hinta on 16 €, eläkeläishinta 12 €. Varaa lippusi Riinalta ja
varausvahvistuksen jälkeen voit maksaa
lipun yhdistyksen tilille FI45 2075 2100
0112 55. Kirjoita viitekenttään oma nimesi sekä esityksen nimi. Varaukset 13.9.
mennessä. Lisätietoa esityksestä http://
www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/viljo-s/

Kuva: Vantaan Kaupunginmuseo

Olemme varanneet 20 lippua Tikkurilan teatterin näytelmään
Viljo S. marraskuiseen ensi-iltaan. Esitys tarkastelee sisällissodan tapahtumia Tikkurilassa ja tikkurilalaisten näkökulmasta.
Näytelmän näkökulmahenkilönä toimii Tikkurilan Punakaartin
sanitääri, tuolloin 17-vuotias Viljo Sohkanen, joka joutui vangituksi huhtikuun kahdennentoista päivän taisteluissa ja joutui
viettämään kaksi ja puoli kuukautta Suomenlinnan vankileirillä. Esityksessä liikutaan Viipurin rintaman, Suomenlinnan vankileirin ja Tikkurilan poikkeustilassa olevan arjen välillä.

Nautitaan kesästä ja nähdään tapahtumissamme!

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

