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Elokuun tervehdys! 

1. Helsingan keskiaikapäivä järjestetään 14.8. – ilmoittaudu mukaan! 

Täten julistamme, että Helsingan keskiaikapäivää vietetään 14.8.2021 klo 11–18. Helsingan käskynhaltija 
toivottaa niin rahvaat raatajat kuin rälssin edustajat tervetulleiksi markkinoille, murkinalle ja ohjelman 
äärelle Helsingin pitäjän kirkonkylään! 

Kulkutaudin tähden tulosta on annettava ilmoitus ennakkoon. Savumerkeistä tahi kirjekyyhkyistä emme 
ehdi pitää lukua, joten ilmoittaudu osoitteessa https://www.helsinga.fi/ilmoittautuminen/ 

Pänttää huolella ilmoittautumisen yhteydessä annetut ohjeet. Markkinoille pääset ilmaiseksi, kolikoita 
räknäämättä. Säästä hilusi kojuille! 

Tapahtuma-alue on laaja 

Helsingan keskiaikapäivän ohjelmassa on tänä vuonna uutuutena oma lastenalue, joka on sijoitettu 
Kyrkoby skolan piha-alueelle. Lasten ohjelmaan kuuluu mm. teatteria, perinneleikkejä ja kilpityöpaja. 

Pappilan puistossa on keskiajan hengessä nähtävää ja koettavaa kaikille aisteille koko päivän ajan. 
Puistosta löydät myös ruokakojut. 

Musiikkia, tanssia, käsityönäytöksiä ja muuta ohjelmaa tuottavat mm. Anna-Liisa Eller, Keskiaikaseura 
Hukka, Värjärikilta, Vantaan luontokoulu, Soiva Sävel, Tanssiryhmä Soldans ja Vantaan Steinerkoulu. 

Odotetut keskiaikamarkkinat levittäytyvät hiekkakentälle. Kojuilta löydät uniikit keskiaikaistyyliset sisustus-, 
lahja- ja käyttöesineet. Myynnissä on myös erilaisia herkkuja ja satokauden tuotteita. 

Päivän ohjelmassa on myös Buhurt-taistelunäytöksiä ja pehmomiekkailua. Kirkossa soi keskiaikainen 
musiikki. Keskiaikaopastuksilla sekä luennoilla voit oppia uutta menneisyydestä. 

Ohjeita turvalliseen ja sujuvaan vierailuun 

Ilmoittautumisen yhteydessä saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Printtaa vahvistus tai esitä se portilla 
puhelimestasi. Sisäänkäynnit löytyvät osoitteesta kirkon edustalta Kirkkotien varrelta (Kirkkotie 45) sekä 
Kyrkoby skolan luota (Pappilankuja 6). 

Osana terveysturvallista vierailua pyydämme vierailijoita huolehtimaan turvaväleistä myös jonottaessa ja 
esitysten yhteydessä. Edellytämme vierailijoiden käyttävän kasvomaskia. 

Parkkipaikkojen riittävyys on meille jokavuotinen haaste. Parkkialueet löytyvät Pyhän Laurin kappelin 
ympäristöstä sekä Helsinge skolan parkkipaikoilta. 

Kehotamme vierailijoita suosimaan mahdollisuuksien mukaan julkisia liikennevälineitä tai kulkemaan 
pyörällä tai jalan. Tervetuloa aikamatkalle keskiaikaan! 



Helsingan keskiaikapäivän järjestävät Vantaa-Seura, Tikkurilan seurakunta ja BRQ Vantaa Festival. 
Tapahtumaa tukevat Vantaan kaupunki, Helsingestiftelsen sr sekä Uudenmaan rahasto. 

 
2. Kirkonkylän kulttuurikävelyt 

Kirkonkylän kulttuurikävelyjen sarjassa on jäljellä vielä kaksi kävelyä. 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). 
Noudatamme kierroksilla THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita. 

18.8. Sotamuistojen kirkonkylä UUTUUS! 
Sotamuistojen kirkonkylä on kesän 2021 uutuuskierros.  Kyläkierroksella kerrotaan, miten eri sodat 1700-
luvulta 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. 

3. Vantaan historiakävelyt 

Vantaan monikerroksisesta historiasta löytyy herkullisia tarinoita kivikaudelta katutaiteeseen! 

Historiakävelyjen ennakkoilmoittautumisesta on luovuttu. Kierrokset ovat kaikille maksullisia ja lipun 
hinta on 10 euroa. Lippu maksetaan paikan päällä, maksu mieluiten kortilla. Kulttuurikävelyjen tavoin 
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: 

ti 17.8. klo 17.30 Hurmaava Hakunila 
Hakunila on keskiaikaisten kylien kokonaisuus kolmen kartanon kainalossa. Vanhasta merenpohjasta nous-
seet viljavat pellot yhdistyvät urbaanin lähiön sykkeeseen. Asukkaidensa kehuma kaupunginosa on valittu 
vuoden kaupunginosaksi 2015. Sen rakennushistoriallisesti monipuolinen ja arvokas ympäristö upeine mu-
raaleineen 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 val-
lanneet 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 ni-
mensä. 
 



Lähtöpaikka: Kaivokselan liikuntapuisto, Luolapolku 6. Kierros päättyy Kaivokselan ostarille. 
 
4. Vantaan historian luentosarja Aikuisopistossa 
 
Osana 60-vuotisjuhlavuotta järjestämme 5.10.–9.11. yhteistyössä Vantaan Aikuisopiston kanssa Vantaan 
historian luentosarjan. Luentopaikkana on Koivukylän Kirnu, Hakopolku 2, mutta seuraamme vielä vaikut-
taako pandemia luentojen toteutustapaan. Luennot järjestetään aina klo 17.30–19.00. 
 
Luento-ohjelma: 

 5.10. Vantaan esihistoria (Andreas Koivisto) 

 12.10. Helsingin pitäjä 1500-luvun talonpoikaiskaupan keskuksena (Tuuli Heinonen) 

 19.10. Vantaan kaupungistumisen vaiheita (Jukka Hako) 

 26.10. Vantaan arkkitehtuurikohteina Backas ja Kartanonkoski (Pia Vuorikoski) 

 2.11. Talonpoikaistupien Vantaa (Amanda Eskola) 

 9.11. Presidenttien Vantaa (Riina Koivisto) 

Luennoille on vapaa pääsy, mutta Aikuisopisto vaatii ennakkoilmoittautumisen: https://ilmo-
net.fi/course/V211846 

Syksyn muiden tapahtumien ja yhdistyksen lokakuisen 60-vuotisjuhlan tilanne elää yhä koronatilanteen 
mukaan. Tällä hetkellä tilanne näyttää vaikealta. Kerromme lisää, kun tilanteet selkiytyvät. 

Muista myös blogimme Koukussa kotiseutuun osoitteessa http://koukussakotiseutuun.blogspot.com/ 

Mukavaa loppukesää ja tervetuloa turvallisesti tapahtumiimme! 

Terveisin Riina ja Karoliina 


