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Heinäkuinen tervehdys!
1. Helsingan keskiaikapäivä järjestetään 14.8.
Helsingan keskiaikapäivää vietetään Vantaan Pyhän Laurin kirkon ympäristössä lauantaina 14.8.2021.
Korontilanteen kehitys sekä tapahtuman ajankohtana vallitsevat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat
järjestelyihin ja koko perheen kulttuuritapahtuman ohjelma tarkentuu elokuun alussa. Tapahtumaan on
tänä vuonna poikkeuksellisesti ennakkoilmoittautuminen. Ennakkoilmoittautuminen avautuu tiistaina
3.8.2021 osoitteessa www.helsinga.fi
Tänä vuonna tapahtumassa levittäydytään entistä laajemmalle alueelle. Tulossa on lasten oma alue, jossa
on tekemistä ja näkemistä lapsille, esimerkiksi Arkeologin arvoitus -teatteriesitys.
Pappilan puistossa on käsityöläisiä sekä muita esityksiä. Keskiaikamarkkinat löytyvät tänä vuonna
hiekkakentältä.
Tapahtuman ohjelmaan kuuluu myös mm keskiaikaopastuksia ja -luentoja. Yhtenä luennoitsijana on
keskiaikaisten kirkkomaalareiden elämästä Rottien pyhimys -teoksessaan kirjoittanut menestyskirjailija
Anneli Kanto. Puistossa kuullaan myös aikakauden musiikkia. Esimerkiksi muusikko Anna-Liisa Eller tarjoaa
keskiaikaista musiikki-ilottelua ja improvisoi lyhyitä esityksiä.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seuran kanssa Tikkurilan seurakunta ja BRQ Vantaa Festival.
Tapahtumaa tukevat Vantaan kaupunki, Helsingestiftelsen sr ja Uudenmaan rahasto. Helsingan
keskiaikapäivä on yhdistysten opastusten tavoin osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.
2. Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoisten tapaaminen
Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoiset ovat joutuneet tapaamaan tänä vuonna etäyhteydellä. Ennen
varsinaista tapahtumaa järjestämme vielä yhden tapaamisen, tällä kertaa kasvokkain tapahtumapaikalla
Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Mikäli sataa, kävelemme myllylle.
Joka tapauksessa kokoonnumme pappilan puistoon ke 4.8. klo 18.00. Pappilan puistolla ei ole varsinaista
osoitetta, mutta puistossa sijaitsevan Pakarituvan osoitteeksi on merkitty Kuriiritie 1.
3. Kesäopastuksia 1: Kirkonkylän kulttuurikävelyt
Kirkonkylän kulttuurikävelyjen teemoitettu sarja on alkanut Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Toisin kuin
historiakävelyille, kulttuurikävelyille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon ja ne ovat jäsenille maksuttomia.
Muille lippu 10/8 €, maksu mieluiten kortilla.

Kierrokset lähtevät aina klo 17.30 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta (Kirkkotie 45, Vantaa).
Opastuksen kesto on noin yksi tunti. Noudatamme kierroksilla THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita.
Kirkonkylän kulttuurikävelyjen sarjassa on jäljellä seuraavat opastukset:
7.7. Pappilan puutarha ja kirkonkylän pihat
Pappilan puutarha kukoisti jo 1800-luvulla ja on vaikuttanut merkittävästi koko Kirkonkylän vehreään
ilmeeseen. Opastuksella kierrämme pappilan ympäristössä ja kylän kaduilla tutustuen maalaiskylän
puutarhakulttuurin muutoksiin menneiltä vuosisadoilta tähän päivään.
4.8. Historian havinaa hautausmaalla
Kierroksella tutustutaan Pyhän Laurin kirkon hautausmaan vanhaan osaan. Vehreästä puistosta löytyy
hautakiviä yli 200 vuoden ajalta. Hautausmaan muistomerkkien avulla tulee Vantaan historia esille
ainutlaatuisella, kiehtovalla tavalla. Opastuksella kävellään vain hyvin lyhyitä matkoja, joten suosittelemme
opastusta myös vähemmän vetreille historianystäville.
11.8. Kuninkaantie – kärrypolusta valtatieksi
Kuninkaantie, Suuri Rantatie… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Opastus johdattaa kuulijat satojen
vuosien taakse, jolloin Kuninkaantie oli pelkkä rapainen kärrypolku mutta jo tuolloin tärkeä yhdysside
valtakunnan osasta toiseen. Tien merkitys on ollut eteläisen Suomen kehitykselle suuri viime vuosisadalle
saakka. Kirkonkylässä pääset yhä kulkemaan hetken matkaa tien alkuperäisellä reitillä!
18.8. Sotamuistojen kirkonkylä UUTUUS!
Sotamuistojen kirkonkylä on kesän 2021 uutuuskierros. Kyläkierroksella kerrotaan, miten eri sodat 1700luvulta sisällissotaan ja toiseen maailmansotaan näkyvät edelleen kylän idyllisessä mutta samalla rankkoja
historian hetkiä todentavassa maisemassa.
25.8. 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.
4. Kesäopastuksia 2: Vantaan historiakävelyt
Aikaisempina vuosina hurjan suosion saaneet historiakävelyt toteutetaan tänäkin vuonna koronapandemia
huomioiden. Vantaan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia tarinoita kivikaudelta katutaiteeseen!
Edellisessä kirjeessä mainitusta ennakkoilmoittautumisesta on luovuttu. Kierrokset ovat kaikille
maksullisia ja lipun hinta on 10 euroa. Lippu maksetaan paikan päällä, maksu mieluiten kortilla. Kuten
kulttuurikävelyillä, myös historiakävelyillä noudatetaan THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita.
Noin tunnin mittaisten kierrosten oppaina toimivat Vantaa-Seuran ja Vantaan kaupunginmuseon
asiantuntijat. Kierrokset järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan kanssa.
Vantaan historiakävelyjen sarjassa on jäljellä seuraavat opastukset:
to 8.7. klo 17.30 Koivukylä: Kampakeramiikasta kompaktikaupungiksi
Kierroksella selviää, miten kampakeramiikka, sielunmessut, sota ja kompaktikaupunki-ideologia liittyvät
Koivukylään. Etsimme oikeaa Koivukylää Rekolanojan molemmin puolin.
Lähtöpaikka: Koivutori, Hakopolku 2.

to 15.7. klo 17.30 Kuusijärveltä Sudentassulle
Kuusijärvellä on kiehtova historia, johon liittyy kuninkaita ja miekkansa kadottanut ratsumies. Kuusijärvi oli
ensimmäinen luonnonsuojelualue Vantaan alueella. Nykyään kesällä ja talvella suosittu uimapaikka toimii
porttina Sipoonkorven kansallispuistoon. Uskallatko kulkea Sudentassun siltaa pitkin?
Lähtöpaikka: Café Kuusijärven edusta, Kuusijärventie 3.
ti 3.8. klo 17.30 Hämeenkylän kartano
Vantaalla riittää kartanoita ja kartanoilla tarinoita. Hämeenkylän kartanossa näkyy itse Engelin kynänjälki ja
vaikka päärakennusta ei olekaan niin onhan kuitenkin käyttämätön keisarillinen käymälä.
Lähtöpaikka: Hämeenkylän kartanoravintolan edusta, Juustenintie 1.
pe 6.8. klo 17.30 Soturikuninkaan sitruunat ja Hakunilan hakkapeliitta - aikamatka 1600-luvun Vantaalle
Kierros vie matkalaiset suurvalta-aikaan ja Håkansbölen kartanon historian varhaisiin vaiheisiin. Piipahdamme ratsutilan perustajan järjestämissä pidoissa, jonne saapuu itse Pohjolan leijona, soturikuningas Kustaa II Aadolf, ja jatkamme matkaa kuninkaan ja Hakunilan hakkapeliitan kanssa Euroopan sotatantereille.
Matkan varrella joudumme niin sotavankeuteen kuin käräjillekin, mutta paluu Håkansböleen tuo mukanaan
eväsretken kuninkaallisessa seurassa.
Lähtöpaikka: Håkansbölen kartanon edusta, Kartanontie 1.
ti 10.8. klo 17.30 Kivistö – Öljylamppukylästä asuntomessualueeksi
Kivistössä on vuosien saatossa odotettu niin sähkön saapumista kuin kauppakeskusta, mutta mitä muuta on
Kehäradan aseman ympärillä kasvava kaupunginosa?
Lähtöpaikka: Beer&Café Solmu, Jaspiskuja 5.
to 12.8. klo 17.30 Korson monet kasvot
Korsossa on aina sattunut ja tapahtunut. Korsolla on yli satavuotias historia yhtenä Vantaan ensimmäisistä
pientaloesikaupungeista. Korson monet kasvot paljastuvat kaduilla ja rakennuksissa, jotka kertovat niin sodan kauhuista kuin elämisen arjesta.
Lähtöpaikka: Korson Wanha Asema, Urpiaisentie 1B.
ti 17.8. klo 17.30 Hurmaava Hakunila
Hakunila on keskiaikaisten kylien kokonaisuus kolmen kartanon kainalossa. Vanhasta merenpohjasta nousseet viljavat pellot yhdistyvät urbaanin lähiön sykkeeseen. Asukkaidensa kehuma kaupunginosa on valittu
vuoden kaupunginosaksi 2015. Sen rakennushistoriallisesti monipuolinen ja arvokas ympäristö upeine muraaleineen on vailla vertaansa.
Lähtöpaikka: Hakunilan ostoskeskuksen sisäpiha, Laukkarinne 4–6.
ke 1.9. klo 17.30 Keimolanmäki
Modernin asuinalueen katulinjoissa on säilytetty vanhan moottoriradan muoto. Taide ja valokuvat ovat vallanneet rallikilpailujen nostalgisen lenkin, joka kierretään kierroksella.
Lähtöpaikka: Moottoriradan valvontatorni, Keimolanmäki.
ti 7.9. klo 17.30 Kaivoksela – Rautakaivosten lähiö
Vantaan rautainen sydän, Sillbölen avolouhos oli aikansa merkittävin rautamalmin lähde. Nykyisin se on
yksi Vantaan teollisen historian näkyvimmistä muistomerkeistä, jonka mukaan Kaivoksela on saanut nimensä.

Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuisto, Luolapolku 6. Kierros päättyy Kaivokselan ostarille.
5. Muita ajankohtaisia asioita
Vantaa-Seuran blogiin Koukussa kotiseutuun on lisätty uudet kirjoitukset viihdetaiteilija Meiju Suvakselta
sekä Kalevauvasta tutulta Aapo Niiniseltä. Blogit löytyvät osoitteesta
www.koukussakotiseutuun.blogspot.com.
Vantaa-Seuran nettisivut ovat parhaillaan kaatuneet. Yritämme selvittää, mistä vika johtuu. Toivottavasti
virhe saadaan korjattua pian.
Vantaa-Seuran Riina ja Karoliina ovat kesälomalla, ja toimisto on kiinni heinäkuun ajan. Helsingan
keskiaikapäivän asioista huolehtii lomamme aikana tuottajaharjoittelija Jaakko Salo. Jaakon tavoitat
sähköpostitse jaakko.salo@vantaa.fi
*********
Ihanaa kesää ja tervetuloa tapahtumiimme!
Terveisin Riina ja Karoliina
Riina, puh. 050 443 4040, riina.koivisto@vantaaseura.fi
Karoliina, puh. 443 4000, karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

