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Helsingan keskiaikapäivä kutsuu Kirkonkylään 10.8. 

Vantaa-Seuran suurpanostus eli Helsingan keskiaikapäivä lähenee. Pyhän Laurin kirkon ympäristö 
(os. Kirkkotie 45) täyttyy keskiaikaisesta tunnelmasta Laurin päivänä, la 11.8. klo 11–18.  

Päivä käynnistyy kello 11 kirkonkellojen soitolla. Monipuolinen ohjelma sisältää 
keskiaikamarkkinoiden ohella muun muassa leikkimieliset hevosturnajaiset omia 
keppariturnajaisia unohtamatta, jousiammuntaa, pehmomiekkailua, käsityönäytöksiä, lasten 
askartelupajoja, luentoja, opastuksia, laulua, tanssia, poniratsastusta, keskiaikaisen messun sekä 
paljon muuta mielenkiintoista. Päivän monipuolisessa ohjelmassa on huomioitu erityisesti 
lapsiperheet ja historian suurkuluttajat. Ohjelma on lisätty tämän viestin liitteeksi. 

Vantaa-Seuran pisteeltä eli tapahtuman infokojulta löydät vuosikirjojamme festivaalitarjouksin. 
Kannattaa piipahtaa myös lettukojullamme! 

Tapahtumaan odotetaan runsaasti kävijöitä. Jos mahdollista, paikalle kannattaa saapua julkisilla 
liikennevälineillä tai esimerkiksi polkupyörällä. Historialliset bussit kuljettavat tapahtumakävijöitä 
Tikkurilan ja Kirkonkylän välillä noin puolen tunnin välein. Tarkat aikataulut voit tarkistaa 
yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta http://vantaaseura.fi/historiallisilla-busseilla-aikamatkalle-
keskiaikaan/. Kuljetus on ilmainen, vapaaehtoinen kyytimaksu. 

Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana myös Tikkurilan seurakunta ja BRQ Vantaa Festival. 
Tapahtumaa tukevat Aktiastiftelsen i Vanda ja Vantaan kaupunki. Tapahtuma on osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy 

Kesän viimeinen kulttuurikävely ja myllyilta 

Tänä kesänä on jäljellä vielä yksi kulttuurikävely sekä myllyilta. Viimeistä myllyiltaa vietetään 
keskiviikkona 7.8. Ennen myllyiltaa järjestettävällä kulttuurikävelyllä keskitytään Pyhän Laurin 
kappeliin. Lähtö kulttuurikävelylle klo 17.15 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta, 
makasiinien puolelta. Liput kierrokselle 10/5 €, Vantaa-Seuran jäsenet ilmaiseksi. 



Myllyillassa klo 18.30 esiintyy Vantaan naislaulajat. Illan ohjelma sisältää myös yhteislaulua. Mylly 
sijaitsee osoitteessa Myllykuja 6. Myllykujan varteen pysäköinti on kielletty, autot tulee jättää 
kirkon tai Helsinge skolan parkkipaikoille. Myllyiltaan on vapaa pääsy. 

 

Nopea ehtii! Lippuja BRQ Vantaa Festivalin konserttiin ystävähinnalla! 
 
Pohjoismaiden ja Baltian alueen kiehtovin periodisoittimiin keskittyvä festivaali tuo jo 10. kertaa 
Vantaalle keskiaikaisten kiviholvien alle Pyhän Laurin kirkkoon ja upeaan uuteen kappeliin 
edustavan valikoiman vanhan musiikin aatelistoa. Tarjoamme Vantaa-Seuran jäsenille 
mahdollisuuden ostaa lippuja ystävähinnalla. Varaa liput á 10 € Riinalta heti, saat samalla 
maksuohjeet. (B-lipun normaalihinta 25/18 €). 
 
Justin Taylor – Nuori virtuoosi 
Perjantai 9.8. klo 19–20, Pyhän Laurin kirkko 
Scarlatti – Couperin – Rameau 
 
Jos et ole jo kuullut Justin Taylorista, nyt on aika tulla kuuntelemaan häntä! Nuori cembalisti–
fortepianisti ponnahti maailmanmaineeseen voitettuaan Bruggen cembalokilpailun pää-, yleisö-, 
levytys- ja EUBO Developing Trust -palkinnot vuonna 2015. Hän on saanut myös huippuarvioita ja 
tunnustuksia levytyksistään. Festivaalikonsertissaan Taylor päästää taituruutensa valloilleen 
Scarlattin, Couperinin ja Rameaun sooloteosten parissa. 

 

Vantaan historiakävelyjen sarja saa jatkoa 

Vantaan historiakävelyjen sarja on ollut menestys. Vanhasta sarjasta jäljellä vielä yksi opastettu 
kävely – Kivistön opastus ma 12.8. Kierroksella käydään läpi Kivistön vaiheita öljylamppukylästä 
asuntomessualueeseen. Lähtö klo 17.30 Beer&Cafe Solmulta, os. Jaspiskuja 5. Oppaana FM Jukka 
Hako. Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Opastussarja tulee saamaan jatkoa Vantaan kaupunginmuseon ja VisitVantaan tukemana. Tarkat 
kuvaukset, kellonajat ja lähtöpaikat päivitetään pian Vantaa-Seuran nettisivuille. 

Uusi opastussarja vie kuulijat seuraaviin kohteisiin: 
Ma 19.8. Länsimäen linnoitukset 
To 22.8. Katrinebergin kartano 
Ma 26.8. Koivukylä: Kampakeramiikasta kotikaupungiksi 
To 29.8. Myyrmäki: Kivikaudesta katutaiteeseen (Why so Myrtsi -tapahtuman yhteydessä) 
Ma 2.9. Kårböle (opastus on ruotsiksi) 
Su 8.9. Ikikallion vuosituhannet (Jokineimen muinaispuistopäivän yhteydessä) 
La 14.9. Tikkurila historywalk in English (Vantaa 688 vuotta synttärit museolla)  
Ma 16.9. Sotunki: Kylämaiseman historiaa 
Ma 23.9. Kaivoksela: Rautakaivosten lähiö 
Ma 30.9. Övre Nybackasta Lillakselle 

 



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 
kaksi vuotta sitten Vantaan ensimmäinen muinaispuisto.  

Muinaispuistoon on pystytetty alueen historiasta kertova infotaulu. Paikalle on myös entisöity 
Agnes Lindholmin tilan vanha terassipuutarha. 

Tapahtuman ohjelmassa on mm. opastuksia sekä 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. 

 

Övre Nybackassa tapahtuu 

Kestikievari Övre Nybackan avoimet ovet järjestetään kerran kuussa. Syyskuun avoimet ovet ovat 
normaalisti ma 2.9. klo 18–19. Avoimissa ovissa kuulet lyhyesti talon historiasta ja voit rauhassa 
tutustua talon tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Helsingan keskiaikapäivän innoittamina järjestämme Övre Nybackassa kaksipäiväisen (27.8. ja 
29.8.) lautanauhakurssin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Norr om Stanin kanssa ja kurssin 
ensisijaisena ohjauskielenä on ruotsi. Lisätietoa kurssista löydät nettisivuiltamme 
http://vantaaseura.fi/tapahtumat/brickbandkurs-lautanauhakurssi/. Kurssi on maksullinen ja sille 
on ilmoittauduttava ennakkoon. 

Kestikievarin perheaamut on kotona oleville vanhemmille ja lapsille tarkoitettua ohjattua 
toimintaa Övre Nybackassa. Tapaamiset saavat jatkoa ja iloksemme voimme kertoa kaupungin 
tukevan osaa syksyn ohjelmistosta. Elo- syyskuussa luvassa on taidetyöpajoja ja tekemistä 
pikkuisille kätösille ammattilaisen ohjauksessa. Työpajojen ohjaajana toimii Heli Arvilommi. Vapaa 
pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Yhteistyössä Vantaa-Seura ja Vantaan kaupunki. 

Ma 26.8. Maalataan yhdessä 
Klo 10 (6 – 24 kk) ja klo 10.45 (2 – 6 v.) 
Laitetaan sormet, varpaat ja pensselit töihin! Maalataan pienimmillekin maalareille turvallisilla 
elintarvikepohjaisilla väreillä. Varaudu maalausvaattein! 

Ma 9.9. Pehmeääkin pehmeämpää 
Klo 10 (6 – 24 kk) ja klo 10.45 (2 – 6 v.) 
Tunnustellaan ja leikitään pehmeillä materiaaleilla. Kokeillaan aidon lampaanvillan huovutusta 



pikkukäsin ja varpain. (Käytetään vettä ja ns. vauvasaippuaa.) Isommat lapset voivat saada mukaan 
huovutetun peiton nukelle tai nallelle. 

Yhdistyksen nettisivuilta vantaaseura.fi ja facebookista (facebook.com/vantaaseura) voit lukea 
lisätietoja tapahtumistamme sekä kuulumisiamme. Helsingan keskiaikapäivällä on omat facebook-
sivut: facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva. 
 
Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Helsingan keskiaikapäivään sekä tietysti muihinkin 
tapahtumiimme. Mukavaa loppukesää! 
 
Terveisin Riina ja Karoliina 
 
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040 
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000 
  

 

 

 


