
Vantaa-Seuran jäsenkirje 6/2020 

3.7.2020 

Heinäkuinen tervehdys, Vantaa-Seuran jäsen! 

 

1. Vantaa-Seuran kuulumisia 

Vantaa-Seuran kesätilaisuudet ovat olleet lähinnä erilaisia opastuksia. On ollut mukavat huomata, että 
opastukset kiinnostavat ja olemme tavanneet kierroksilla monia jäseniämme. 

Koronatilanne vaikuttaa yhä tapahtumien järjestelyyn ja syksyn tilaisuuksien suunnitteluun. Tarkkailemme 
vielä heinäkuun ja lomakauden ajan tilanteen kehittymistä ja ilmoitamme uusista tapahtumista elokuussa. 
Keväältä peruttu kevätkokous on suunnitteilla elo-syyskuun vaihteeseen, mutta informoimme asiasta lisää 
kesälomien jälkeen. 

Elokuun loppuun siirtynyt retki Mäntsälän kartanoihin on nyt lopullisesti peruttu ja asiasta on ilmoitettu 
retkelle ilmoittautuneille. Saamamme tiedon mukaan osa kartanokohteista pysyy suljettuna myös syksyllä. 
Retkeillään kartanoihin mieluummin sitten, kun kaikki kohteet ovat jälleen turvallisesti avoinna. 

Kartanoiden sijaan teemme syysretken johonkin vantaalaiseen kohteeseen, mutta ilman bussia. Ehdota 
meille mukavaa paikallista kohdetta, joka löytyy hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja jossa meidän 
kannattaisi yhdessä vierailla! 

Teatteri Vantaan keväältä peruttuun näytökseen Rakkauskirjeitä on alustavasti varattu uudet liput 8.10. klo 
19. Vanhat lippuvaraukset ovat yhä voimassa. Olemme elokuussa yhteydessä lipun varanneisiin. 

 

2. Kirkonkylän kulttuurikävelyt jatkuvat elokuussa 

Kirkonkylän kulttuurikävelyjen sarjassa on jäljellä neljä erikoisopastusta sekä lasten opastus Aikamatka 
keskiaikaan. Kulttuurikävelyt ovat jäsenille ilmaisia, muille lippu maksaa 10/5 €. Lähdöt kierroksille aina klo 
17.30 osoitteesta Kirkkotie 45. 

5.8. Kirkonkylä keskiajalla sekä lasten Aikamatka keskiaikaan  

Järjestämme yhtä aikaa keskiaikaopastukset sekä lapsille että aikuisille.  

Lasten rooliopastuksella keskiaikaiseen asuun pukeutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo lapsille satojen 
vuosien takaisesta elämästä Kirkonkylässä. Samalla etsitään nimismiehen hukkaamia verorahoja. Kierros 
soveltuu parhaiten noin 4–10 vuotiaille lapsille. 

Aikuisten kierroksella tutustutaan pitäjän keskiaikaiseen historiaan, kuullaan arkeologisten kaivauksien 
tuloksista ja vieraillaan keskiaikaisessa kivikirkossa. 

12.8. Kirkonkylä poikkeusaikoina  

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. 

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?  



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. 

 

3. Helsingan keskiaikapäivä – koe keskiaikainen viikonloppu verkossa! 

Odotettu Helsingan keskiaikapäivä järjestetään tänä vuonna verkkotapahtumana. Tapahtuma-alustana 
toimivat uudet nettisivut osoitteessa www.helsinga.fi. Viikonlopun aikana, 7.–9.8., lataamme sivuille 
lähinnä erilaisia keskiaikaan liittyviä videoita. Videoissa on mm. opastuksia, tietoiskuja, esittelyjä, 
askarteluja, musiikkia, luento sekä keskiaikainen messu. Ohjelmaan liittyvät myös virtuaaliset 
keskiaikamarkkinat. Verkossa toteutettavilta markkinoilta voit käydä tilaamassa takuulla ainutlaatuisia 
tuotteita! 

Tapahtuman ohjelma täydentyy vielä ja se päivitetään pian uusille nettisivuille ja Facebookiin.  

Vantaan kaupunki sekä Aktiastiftelsen i Vanda tukevat Helsingan keskiaikapäivän järjestelyjä. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan ja BRQ Vantaa Festivalin kanssa. 

 

4. 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. 

Paikat täyttyvät nopeasti, mutta kaikille kierroksille on yhä tilaa. Varaa pian oma paikkasi! Vantaa-Seuran 
nettisivuilta http://vantaaseura.fi/suositut-vantaan-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 
 
Lähtöpaikka: Ravintola Wanda's, Liesikuja 5 
 
To 3.9. klo 17.30 Länsimäen linnoitukset 
 
Lähtöpaikka: Pallastunturintien ja Tykkikujan risteys, Länsimäki 
 
Su 13.9. Jokiniemen muinaispuistopäivän opastukset 
alkaen klo 12.15 
 
Lähtöpaikka: Jokiniemen muinaispuisto, Tikkurilantie 20 



5. Kaipaamme lisää koronakirjeitä! 

Lanseerasimme keväällä koronakirjeet. Toivomme, että kirjoittaisit meille korona-ajan kokemuksistasi, 
tuntemuksistasi tai ajatuksistasi. Miltä rajoitukset ja mahdollinen eristäytyminen tuntui? Kuinka arki 
muuttui? Muuttuiko se pysyvästi? Mitä hyvää ja huonoa korona-ajassa on mielestäsi ollut? 

Kirjeiden perusteella kootaan artikkeli, joka julkaistaan seuraavassa Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjassa. 
Lähettämällä kirjeen hyväksyt, että se voidaan taltioida ja siinä mainittuja tietoja käytetään tutkimuksessa. 
Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta kerro syntymävuotesi sekä mistä päin Vantaata olet. Kirjeitä otetaan 
vastaan 31.8.2020 saakka. 

Lähetä kirjeesi osoitteeseen korona.vantaa@gmail.com tai käsin kirjoitettu kirje osoitteeseen Vantaa-Seura 
/ Koivisto, Maarinkunnaantie 11 A 5, 01370 Vantaa. 

Kirjoita kirje mistä tahansa koronaan liittyvästä, uudesta kokemuksestasi, sen tuomista muutoksista tai 
huolistasi ja peloistasi. Voit liittää mukaan sähköisiä valokuvatiedostoja. 

 

***** 

 

Vantaa-Seuran toimistopalvelut ovat tauolla henkilökunnan kesälomien ajan, 4.7.–2.8. Tavataan taas 
elokuussa ja toivotamme kaikille rentoa ja aurinkoista kesää! 

Ystävällisin terveisin Riina ja Karoliina 

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

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

 

 

 

 


