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7.8.2020
Tässä jäsenkirjeessä kerromme juuri alkaneesta Helsingan keskiaikapäivän verkkotapahtumasta, Helsingateestä sekä tulevista opastuksista.

Helsingan keskiaikapäivän verkkotapahtuman pitkä viikonloppu on alkanut!
Helsingan keskiaikapäivää vietetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkkotapahtumana. Tule kokemaan
pitkä keskiaikainen viikonloppu kanssamme 7.–9.8.2020!
Tapahtuma koostuu hauskoista, hyödyllisistä tai opettavaisista videoista sekä keskiaikamarkkinoista.
Tapahtuman videot on ladattu sivulle http://www.helsinga.fi/. Videot löytyvät sivuilta kunakin aamuna klo
9 ja ne jäävät katsottaviksi vielä tapahtuman jälkeen.
Ihanat ja persoonalliset keskiaikamarkkinoiden myyjämme odottavat tilauksia osoitteessa
http://www.helsinga.fi/myyjat/. Tee hyvää ja käy tukemassa käsityöyrittäjiä!
Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto kertoo yhdistyksen blogissa, kuinka suurtapahtuma
muotoutui verkkotapahtumaksi. Blogin voit lukea täältä:
http://koukussakotiseutuun.blogspot.com/2020/08/helsingan-keskiaikapaivan.html
Helsingan keskiaikapäivän verkkotapahtuman ohjelma:
Ennakkomaistiainen to 6.8.2020
Helsinga-heppu ja matkanteon haasteet
Pe 7.8.2020
Keskiaikaiset verkkomarkkinat
Helsinga-heppu muodin huipulla
Keskiaikaseura Hukan tietoisku: Pukuesittelyjä ja keskiajan muotinäytös
Helsingin Kalevalaiset naiset ry: Keskiaikainen runo Annikainen ja Kesti
Buhurt, aseet ja haarniskat, Helsinki Medieval Combat ry. Videon har textning på svenska.
Keskiaikaseura Hukan ja Aarnimetsän esittely: Historian elävöitys Suomessa
Kukkaseppeleen sidonta ja kukkien symboliikka, kansantanssiteatteriryhmä Petkele
Pyhän Laurin ritarin kilpityöpaja – lasten askartelu
Käpyeläimien askartelua Pyhän Laurin kirkolla
Lapsille: Mytty-iltamat – Duo Kuutti Kakkonen & Roskis Katti, konserttitaltiointi
La 8.8.2020
Keskiaikaiset verkkomarkkinat
Livestream: Tikkuristiä tanssimaan! Tikkuristiopetuksen tarjoaa kansantanssiteatteriryhmä Petkele. Klo
13:00.
Helsinga-hepun sisustusvinkit
Pyhän Henrikin messu vuodelta 1488
Keskiaikaseura Hukan tietoisku: Käsityötaitojen esittelyä
Kalevalaisten Naisten Liitto: Miten pukeudun muinaispukuun osa 1
Arkeologisia esinelöytöjä Vantaan kaupunginmuseon kokoelmista
La dousa votz – Keskiaikaisella kotipiknikillä Anneliinan kanssa, BRQ Vantaa Festival
Lasten aikamatka keskiaikaan
Pyhän Laurin ritarin miekkatyöpaja – lasten askartelu
Lapsille: Mytty-iltamat – Lydia, konserttitaltiointi

Su 9.8.2020
Keskiaikaiset verkkomarkkinat
Livestream: The Wyrm & the Maiden Grim – elokuva ja luento. Tuottaja Arttu Peltoniemi. Klo 13:00.
Helsinga-hepun diagnoosi
Schola Sancti Henricin konsertti ja pyhimystutkija Jenni Kuulialan luento
Medeltidsguidning på svenska – Keskiaikaopastus ruotsiksi
Keskiaikaseura Hukan tietoisku lapsille: Iskunyörin valmistus
Kalevalaisten Naisten Liitto: Miten pukeudun muinaispukuun osa 2
Talonpoikaiskauppiaiden ja ratsusotilaiden kotitila Lillas Mårtensbyssä
Hovineidon ikkunakoriste – lasten askartelu
Lapsille: Mytty-iltamat – Metsäkuvaelma, konserttitaltiointi
Helsinga-teen lanseeraus ja myynti: klo 11–14 kotiseutumuseolla, Helsingin pitäjän kirkonkylässä
Kotiseutumuseo/Hembygdsmuséet avoinna klo 11–15, os. Kirkkotie 45
Muuta: Lasten puuhanurkka
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Helsinga-teen ainekset on haettu historiasta
Katajanmarjan, puolukan ja inkiväärin maustama uutuustuote, Helsinga-tee, lanseerataan Helsingan keskiaikapäivän yhteydessä sunnuntaina 9.8. Aromikas, keskiajalle tyypillisiä makuja sisältävä tee tulee tutuksi
verkkotapahtumana toteutettavan keskiaikapäivän tarinallisissa videotuokioissa.
Aluksi tee tulee myyntiin ainoastaan Vantaa-Seuran kautta. Teetä voi ostaa ensimmäisen kerran su 9.8. klo
11–14 Helsingin pitäjän kirkonkylästä, kotiseutumuseon yhteydestä (os. Kirkkotie 45). Tilaisuudessa klo
12.00 Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto kertoo Helsinga-teen syntyprosessista ja teen tarinasta.
Teen mausteet ovat tarkkaan harkitut ja haettu historiasta. Prosessin alussa tutustuimme Vantaalla tehtyjen arkeologisten kaivausten raportteihin ja makrofossiili- eli kasvijäänneanalyyseihin. Selvitimme, mitä kasveja Vantaan keskiaikaisilla asuinkohteilla on hyödynnetty.
Teen lanseerauksen yhteydessä 9.8. klo 11–14 on mahdollisuus vierailla makasiinin kotiseutumuseossa,
jonne on ilmainen sisäänpääsy. Myynnissä on myös Vantaa-Seuran kirjallisuutta sekä Vantaan keskiaikaan
liittyvää kirjallisuutta.
Helsinga-teen pakkauskoko on 100 g ja sen on valmistanut vantaalainen teetalo Forsman. Pakkauksen vantaalaisiin maisemiin johdattavan kuvan on toteuttanut graafikko Marianne Kivimäki. Teepakkaus maksaa
7,00 €, hinta Vantaa-Seuran jäsenille 6,00 €. Teetä ostamalla tuet kotiseututyötä Vantaalla.
Helsinga-tee aloittaa kaupungin historiaan keskittyvän sarjan. Seuraavaksi sarjaa täydentää syksyllä lanseerattava Vantaa-tee.
Tee on tuotettu yhteistyössä Vantaa-Seuran, Vantaan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan kanssa.

Kirkonkylän kulttuurikävelyt jatkuvat
Kirkonkylän kulttuurikävelyjen sarjassa on jäljellä kolme uutuusopastusta. Kulttuurikävelyt ovat jäsenille
ilmaisia, muille lippu maksaa 10/5 €. Lähdöt kierroksille aina klo 17.30 osoitteesta Kirkkotie 45.
12.8. Kirkonkylä poikkeusaikoina (uusinta kesäkuulta)
Opastuksella kuulet, miten Kirkonkylässä on eletty poikkeusoloissa, sodan tai nälän kurittamassa arjessa.
Kirkonkylän seutu on menneinä vuosisatoina näytellyt tärkeää roolia monen sodan aikana, ja sen
viljamakasiinien turvin on autettu alueen asukkaita uuteen alkuun.
Oppaana Riina Koivisto.
19.8. Syksyn puutarhapuuhia ja omavaraista elämää
Opastuksella tutustutaan aikaan, jolloin talveen varauduttiin Kirkonkylässä oman pellon ja puutarhan
antimia kasvattaen ja säilöen. Mitä ruokaa syötiin arkena? Entä juhlissa?
Oppaana Karoliina Junno-Huikari.
26.8. Kirkonkylän voimanaiset
Kirkonkylästä löytyy paljon tutkittua tietoa, myös sen naisista ja perheiden arjesta. Kirkonkylän voimanaiset
-opastuksella tutustutaan talojen emäntiin ja pappilan ruustinnoihin, jotka elävät kyläläisten muistoissa
vahvoina ja voimakkaina persoonina, perheensä ja yhteisönsä tukipilareina ja mielipidevaikuttajina.
Oppaana Riina Koivisto.

Syksyn historiakävelyt
Vantaa-Seuran, Vantaan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan toteuttamat Vantaan historiakävelyt jatkuvat
elokuussa. Koronarajoitteiden höllentymisen myötä kullekin kierrokselle voidaan ottaa max. 50 henkilöä.
Pakolliset ennakkoilmoittautumiset on tehtävä sähköpostiin info@vantaaseura.fi viimeistään kierrosta
edeltävänä päivänä. Historiakävelyt ovat kaikille maksuttomia.
Myyrmäen ja Länsimäen kierrosta lukuun ottamatta kierroksilla on vapaana muutamia paikkoja. Paikat
täyttyvät nopeasti, joten varaa heti omasi! Vantaa-Seuran nettisivuilta http://vantaaseura.fi/suositutvantaan-historiakavelyt-jarjestetaan-tanakin-kesana/ voit lukea kierrosten tarkemmat kuvaukset
To 13.8. klo 17.30 Keimolanmäki – moottoriradan varrella
Lähtöpaikka: Moottoriradan valvontatorni, Keimolanmäki
To 20.8. klo 17.30 Kaivoksela – Rautakaivosten lähiö
Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuisto, Luolapolku 6. Kierros päättyy Kaivokselan ostarille.
To 27.8. klo 17.30 Myyrmäki – Kivikaudesta katutaiteeseen (täynnä)
Lähtöpaikka: Ravintola Wanda's, Liesikuja 5
To 3.9. klo 17.30 Länsimäen linnoitukset (täynnä)
Lähtöpaikka: Pallastunturintien ja Tykkikujan risteys, Länsimäki

Su 13.9. Jokiniemen muinaispuistopäivän opastukset
alkaen klo 12.15
Lähtöpaikka: Jokiniemen muinaispuisto, Tikkurilantie 20
*****
Tervetuloa mukaan Helsingan keskiaikapäivän verkkotapahtumaan!
Ystävällisin terveisin Riina ja Karoliina
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000

