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Tervehdys kummallisten aikojen keskelle! 

Koronavirus hallitsee elämäämme tällä hetkellä, halusimmepa sitä tai emme. Tämän poikkeuksellisen 
maailmantilanteen takia perumme kaikki Vantaa-Seuran tapahtumat toukokuun loppuun asti. 
Poikkeuksena on Teatteri Vantaan näytös Rakkauskirjeitä, jota ei ole ainakaan vielä peruttu. 

Tässä lisätietoa seuraavista tapahtumista ja tapahtumasarjoista: 

Kevätkokous ja luento Hämeenkylän kartanolla 

Moni yhdistys on haastavan tilanteen edessä, kun lakisääteistä kokousta ei voida järjestää yhdistyksen 
sääntöjen mukaisessa aikataulussa. Tällä hetkellä epidemian hillitsemiseen tähtäävät viranomaistoimet 
menevät monen muun asian edelle. Suomen Kotiseutuliitosta vahvistetaan, että yhdistyslaki ja yhdistysten 
omat säännöt ovat toissijaisia joukkokokoontumisten kieltoihin ja suosituksiin nähden.  

Hallitus on määrännyt välttämään lähikontakteja ja joukkokokoontumiset on kielletty, joten kevätkokous 
siirtyy tulevaisuuteen. Järjestämme kokouksen sitten kun se on jälleen turvallista. 

Uusien ilta 

Maaliskuun lopulle suunniteltu uusien ilta järjestetään samalla konseptilla myöhemmin. Ohjelmassa 
yhdistyksen esittelyä, luento Vantaan historian myyteistä, seurustelua, iltapalaa ja ilmainen kirja kaikille 
osallistujille. 

Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoisten tapaaminen 

Tarvitsemme yhä lisää vapaaehtoisia tekemään suurtapahtumaa Helsingan keskiaikapäivä. Itse 
tapahtumapäivä on la 8.8.2020. Vapaaehtoisten huhtikuun tapaaminen on peruttu ja uuden tapaamisen 
myötä jäämme kuulostelemaan koronatilanteen kehittymistä. 

Vapaaehtoiseksi haluavat voivat ilmoittautua Riinalle. 

Teatteri Vantaan Rakkauskirjeitä 

Teatteri Vantaa on perunut näytöksensä 19.4. asti. Näillä näkymin Rakkauskirjeitä esitetään la 2.5. klo 18. 
Mikäli tämäkin näytös perutaan, saavat lipun ostaneet rahansa takaisin. Informoimme asiasta tarkemmin 
lähempänä näytöstä. 

Kevätretki Mäntsälän kartanoihin 

Muutamassa päivässä loppuunmyyty kevätretki on myös peruttu. Neuvottelemme mahdollisuudesta 
järjestää täsmälleen sama retki la 29.8. Lopulliset varmistukset puuttuvat vielä.  

Helatorstain retkeläisillä on etuoikeus osallistua syksyn retkelle. Mikäli olet jo maksanut retken, voidaan 
maksu siirtää suoraan syksyyn. Mikäli et voi osallistua syksyllä, täytetään vapautuvat paikat ensin varasijalla 
oleville, ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos olet jo maksanut retken etkä voi osallistua syksyllä, saat rahasi 
takaisin. 

Syksyn retkipäivämäärä ei ole vielä varmistunut ja olemme henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin retkelle 
ilmoittautuneisiin, kunhan syksyn suunnitelmat selviävät. 

Kestikievarin perheaamut 



Kestikievarin perheaamut on peruttu maalis-, huhti- ja toukokuulta. Järjestämme perheaamun kesäkuussa, 
mikäli epidemiatilanne sen sallii. 

Övre Nybackan avoimet ovet 

Övre Nybackan avoimet ovet on myös kevään osalta peruttu. 

Tulevan kesän ohjelma 

Kesäkuusta alkaen suunnittelemme tapahtumatoimintaa normaalisti, mutta varaudumme siihen, että 
epidemia pitkittyy ja poikkeustilanne voi jatkua yhä pidempään. Kesäksi meillä on suunnitteilla myllyillat 
kulttuurikävelyineen, Vantaan historiakävelyjen sarja yhdessä Vantaan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan 
kanssa sekä Helsingan keskiaikapäivä 8.8. Näistä tapahtumista lisää myöhemmin keväällä! 

Koronaepidemia asettaa yrittäjät, kulttuuritoimijat ja yhdistykset poikkeuksellisiin haasteisiin. Tuetaan siis 
mahdollisuuksiemme mukaan paikallisia yrittäjiä, yhdistyksiä ja kulttuurialan toimijoita! Mekin Vantaa-
Seurassa olemme erittäin kiitollisia jokaisesta maksetusta jäsenmaksusta sekä kirjatilauksesta. Jos kaipaat 
päivien tai iltojen iloksi lukemista, voit tilata historiajulkaisuja meiltä internetsivujen tilauslomakkeella 
http://vantaaseura.fi/julkaisut/ tai olemalla suoraan yhteydessä meihin. 

Pidetään yhdessä huolta itsestämme ja läheisistämme sekä suojellaan haavoittuvimpia välttämällä 
ylimääräisiä tapaamisia. Kurjista ajoista huolimatta aurinkoista ja leppoisaa kevättä! 

 

Terveisin Riina ja Karoliina 

 

riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 

karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 

 


