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Elokuinen tervehdys!

Varaa aika kalenteriin!
ELOkuu
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• Kulttuurikävelylle ja yhteislauluiltaan
pääsee vielä kahdesti
• Helsingan keskiaikapäivä kutsuu
Kirkonkylään 11.8.
• Syysretkellä 8.9. tutustutaan
2000-luvun asuinalueisiin Vantaalla
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• Muinaispuistopäivä Jokiniemessä 9.9.
• Kestikievarin perheaamut jatkuvat
• Lippuja Viljo Sohkasesta kertovaan näytelmään
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Kulttuurikävelylle ja Myllyiltaan
pääsee vielä kahdesti
Tänä kesänä on jäljellä vielä kaksi opastettua kulttuurikävelyä sekä yhteislauluiltaa eli Myllyiltaa Kirkonkylän
myllyllä. Viimeistä Myllyiltaa vietetään tänä vuonna poikkeuksellisesti jo elokuun puolivälissä eli 15.8. Loppukesän
opastukset ja Myllyillat ovat seuraavat:

Kierrosten päätteeksi voi osallistua maksuttomaan yhteislauluiltaan eli Myllyiltaan. Myllyiltoja vietetään Keravanjoen rannalla vanhalla myllyllä kello 18.30–20.
8.8. myllyllä lauletaan Rekolan sekakuoron kanssa ja
15.8. myllykesän päättää Vantaan Naislaulajat.

8.8. Opastettu kierros Pyhän Laurin kappelissa
Kierroksella tutustutaan oppaan johdolla modernin ja
palkitun kappelin historiaan, arkkitehtuuriin ja taiteeseen.

Mylly sijaitsee osoitteessa Myllykuja 6. Myllykujan varteen pysäköinti on kielletty, autot tulee jättää kirkon tai
Helsinge skolan parkkipaikoille.

15.8. Kirkonkylän talot ja tarinat
Opastetulla kierroksella keskitytään Kirkonkylän rakennusperintöön, asuinrakennuksiin ja pihapiireihin, asutun kylän historiaan ja kuullaan tarinoita talojen entisistä
asukkaista. Tässä harvinaisen hyvin säilyneessä maalaiskylässä voi yhdellä silmäyksellä nähdä rakennuksia kuudelta eri vuosisadalta!
Opastuskierroksille lähdetään Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta, osoitteesta Kirkkotie 45 kello 17.15.
Vantaa-Seuran jäsenille, opiskelijoille ja eläkeläisille lippu
kierrokselle 5 €. Muille 10 €. Alle 15-vuotiaat maksutta.

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

Helsingan keskiaikapäivä kutsuu
Kirkonkylään 11.8.
Pääkaupunkiseudun vanhimpien rakennusten, Vantaan
Pyhän Laurin kirkon ja tapulin, ympäristö täyttyy keskiaikaisesta tunnelmasta lauantaina 11.8. Helsingan keskiaikapäivä on koko perheen kulttuuritapahtuma, jossa viihtyvät kaikki vauvasta vaariin ja rälssistä rahvaaseen.
Keskiaikapäivä järjestetään Helsingin pitäjän kirkonkylässä sijaitsevan Pyhän Laurin kirkolla (Kirkkotie 45)
ja sen viereisessä Pappilan puistossa. Päivä käynnistyy
kello 11 kirkonkellojen soitolla ja jatkuu kello 16 asti. Ohjelmassa on tänä vuonna muun muassa työnäytöksiä,
keskiaikaluentoja ja -opastuksia, markkinat, musiikkia,
keppihevospaja ja -rata lapsille sekä keskiaikainen Pyhän

Puisto

11–16
13 ja 15
11–15.30
14–14.45

Laurentiuksen messu. Odotettavissa on jälleen myös
jousiammuntaa, jonka järjestää Alasin ry. Myös yleisö
pääsee kokeilemaan keskiaikaisella jousella ampumista
ja seuraamaan jousiammuntakilpailua. Keskiaikaseura
Hukka puolestaan pitää muotinäytöksen ja Kalevalaiset
naiset esittelevät muinaispukuja.
Tikkurilan seurakunnan ja Vantaa-Seuran yhdessä
järjestämään tapahtumaan on vapaa pääsy. Tapahtumaa tukevat Aktiastiftelsen i Vanda ja Vantaan kaupunki. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä sekä kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta
2018.

Markkinat
Keskiaikaseura Hukka esittelee keskiajan muotia
Pehmomiekkailua
Piknikkonsertti: Ensemble Gamut

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Pakaritupa ja piha

11–12
Jousiammuntaa yleisölle
11
Keppihevospaja
11–15
Kalevalaiset naiset esittelevät Kalevalakoruja
12 ja 14
Tähtiä ja taikauskoa -esitelmä
12–14
Jousiammuntakilpailu
12.30 ja 14.30 Huovutus- ja kehräysnäytös, yleisökin saa kokeilla
14–15
Jousiammuntaa yleisölle
Opastukset Pakarituvan edestä, kesto á 45 min.
12.30, 13.30 ja 14.30 suomeksi
12.30 ruotsiksi
13.30 Lasten aikamatka keskiaikaan venäjäksi
13.30 Lasten aikamatka keskiaikaan suomeksi

Pyhän Laurin kirkko

11.8.2018
klo 11–16

Osallistu
ilmaiselle
keskiaikaopastukselle.
Tervetuloa!

11
Kirkonkellot soittavat tapahtuman alkaneeksi
12–13.30 Pyhän Laurentiuksen messu 1490-luvulta.
Corvus Laurencij -kuoro ja pastori Jaakko Hyttinen.
13.45
Luento: Utforskningarna vid Kyrkoby
medeltida prästgård, Andreas Koivisto
14.30
Luento: Sotaa, juhlaa ja arjen aherrusta, Elina Terävä

Pyhän Laurin kappeli
11.30

Esitelmä: Keskiajan yrttitarha, Satu Hovi

Muuta

11–15 Tapulikahvio on auki
Soiva Sävel musisoi puistossa
Taikuri Ray tekee silmänkääntötemppuja
Poniratsastusta ja kärryajelua puiston alaosassa
Kotiseutumuseo avoinna

Tapahtuman toteuttavat
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Syysretkellä 8.9. tutustutaan
2000-luvun asuinalueisiin Vantaalla
Yhdistyksen syysretki tehdään jälleen Euroopan kulttuuriympäristöpäivän hengessä. Retkellä tutustutaan Vantaan 2000-luvun asuntorakentamiseen, erityisesti ihan
uusiin alueisiin, mm. kehäradan varren kohteisiin, kuten Kartanonkoski, Tammisto, Keimolanmäki, Kivistö ja
Leinelä. Lisäksi täydennysrakentaminen isoissa kaupunginosissa on vilkastunut. Siitä näemme useita esimerkkejä.
Retkipäivä on lauantai 8.9. Retkibussi kaartelee eri
puolilla Vantaata ja lähdöt ja paluut ovat jälleen Tikkurilassa sekä Martinlaaksossa. Retken asiantuntevana oppaana toimii yhdistyksen kunniajäsen, FM Jukka Hako.
Retken jäsenhinta on 49 € ja hinta muille 55 €. Retkihinta
sisältää lounaan (lämmin ruoka, keitto, ravintolan oma
leipä, kahvi ja jälkiruoka), kuljetuksen ja asiantuntevan
opastuksen.

Retken ohjelma:

9.30

Lähtö Tikkurilasta,
kaupunginmuseon edestä
9.50
Lähtö Martinlaakson,
linja-autoasemalta
12.30–13.30 Lounas Ravintola Saraksessa,
Keimolan Golfissa.
n. 15.45
paluu Tikkurilaan
n. 16
paluu Martinlaaksoon

Ilmoittautumiset 3.9. mennessä Riinalle. Kerro samalla
mistä tulet kyytiin ja mahdolliset erikoisruokavaliot. Retki tulee maksaa yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112
55. Muista kirjoittaa maksun viitekenttään oma nimesi!

Muinaispuistopäivä Jokiniemessä 9.9.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppuna
järjestämme koko perheelle suunnatun Muinaispuistopäivän Jokiniemessä yhdessä Lions Club Tikkurilan
kanssa. Jokiniemen ympäristössä on yksi Suomen laajimmista kivikautisista asuinpaikka-alueista ja sitä on
tutkittu arkeologisesti useaan otteeseen. Sandåkerin kivikautisen asuinpaikan alueella, Hakkilan sillan kupeessa, avattiin vuosi sitten Vantaan ensimmäinen muinaispuisto.
Muinaispuistoon on pystytetty alueen historiasta kertova infotaulu. Paikalle on myös entisöity Agnes Lindholmin tilan vanha terassipuutarha.

Tapahtuman ajan lapsille on käynnissä arkeologiaan liittyvä rastipiste. Lions Club Tikkurila myy lettuja ja makkaraa. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa Vantaa-Seuran vuosikirjoja. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tapahtumapaikka sijaitsee Tikkurilantien varrella,
Hakkilan sillan kupeessa.

klo 12.15–13 opastus: Ikikallion vuosituhannet Hakkilan
kivisillan ympäristössä. Oppaana Andreas Koivisto
klo 14–14.45 opastus: 1900-luvun alun kulttuurikerma
kohtasi kivisillan ympäristössä. Oppaana Riina Koivisto.

Övre Nybackassa tapahtuu!

Kestikievarin perheaamut jatkuvat
Kestikievari Övre Nybackan perheaamuissa tapaavat
vanhemmat ja lapset historiallisessa miljöössä vaihtuvan ohjelman äärellä. Syyskausi alkaa vanhanajan loruhetkellä ma 24.9. kello 10.
Loruttelemme yhdessä arkistoista ja muistoista kerätyillä lastenloruilla. Tapahtuma on tarkoitettu kotona
oleville vanhemmille lapsineen. Myös isovanhemmat
ovat tervetulleita mukaan! Tarjolla kahvia, teetä, mehua
ja keksiä, kahvimaksu omatunnon mukaan.
Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4.

syksyn avoimet ovet:
3.9.
1.10.

klo 18
klo 18 sekä luento ”Helsingin maalaiskuntalaisten kokemuksia ensimmäisestä maailmansodasta”

Kestikievari Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi

Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

2.11.
vernissa
klo 19

Olemme varanneet lippuja 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.

Näytelmä esitetään Vernissassa pe 2.11. klo 19. 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 jo 13.9.
mennessä. Lisätietoa esityksestä http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/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.

Lisätietoa
yhdistyksen
tapahtumista
Yhdistyksen nettisivuilta
vantaaseura.fi ja facebookista
(facebook.com/vantaaseura) voit
lukea lisätietoja tapahtumistamme
sekä kuulumisiamme.

Mukavaa alkavaa syksyä ja
nähdään tilaisuuksissamme!

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

Helsingan keskiaikapäivällä on omat
facebook-sivut:
facebook.com/
Helsingankeskiaikapaiva.

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

Kuva: Vantaan Kaupunginmuseo

Lippuja Viljo Sohkasesta
kertovaan näytelmään

