vantaa-seura – vanda sällskapet ry

VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY

jäsenkirje 6/2015
22.7.2015

Tämä jäsenkirje sisältää:

>
>
>
>
>
>

Koko perheen ilta Kirkonkylässä
Ennakkotietoa syysretkestä
Myllykesä parhaimmillaan
Kulttuurikävelyt keskiviikkoisin 26.8. saakka
Myllylle penkinkantoon!
Övre Nybackan avoimet ovet ja
iltakävely Vantaankosken kulttuurimaisemassa
> Laurin elojuhlat 8.8.

Koko perheen ilta
Kirkonkylässä
Ensi viikolla vietämme koko perheen iltaa kirkonkylässä. Keskiviikkona 29.7. järjestetään yli 5-vuotiaille lapsille oma seikkailukierros
Aikamatka keskiaikaan. Kierroksella
”nimismiehen rouva Sigrid” kertoo
lapsille keskiajasta ja tutustuttaa
lapset elämään Kirkonkylässä 500
vuotta sitten.
Samaan aikaan järjestetään tavallinen kulttuurikävely myös aikuisille.

Liput kierroksille maksavat 5 euroa.
Lähdöt kirkkoaukiolta kello 17.15.
Noin tunnin mittainen kierros palaa
takaisin kirkkoaukiolle.
Kierroksen jälkeen Kirkonkylän myllyllä on lapsiperheille suunnattu Myllyilta klo 18.30 alkaen. Esiintyjänä
lasten oma rokkibändi Jytäjyrsijät.
Vapaa pääsy!

Varaa päivä
kalenterista!

12.9.

Vantaa-Seuran syysretki
la 12.9. teemana ”Teollisuuden ja
tekniikan perintö”
Syyskuun toisena viikonloppuna
järjestettävät Euroopan kulttuuriympäristöpäivät keskittyvät tänä
vuonna teollisuuden ja tekniikan
perinnön esittelyyn. Vantaa-Seuran
retki on osa kulttuuriympäristöpäiviä ja samaan aikaan järjestettävää
OpenHouseHelsinki-tapahtumaa.
Pääsemme tutustumaan kohteisiin, joihin yleisöllä ei tavallisesti ole
mahdollisuutta tutustua. Suunnitelmissa ovat mm. Silvolan kaivokset ja
Sotungin kalkkilouhokset, Vernissan
kellarit ja Tikkurila Oy:n maalarimuseo. Vierailukohteet ja päivän aikataulu tarkentuvat elokuun aikana.

Myllyillan esiintyjänä 29.7. klo 18.30
alkaen Jytäjyrsijät.

kuva: andreas koivisto

Myllykesä
parhaimmillaan
Kirkonkylän Myllyillat jatkuvat elokuun loppuun
saakka. Vielä on jäljellä monta ihanaa iltaa laulun
ja soiton säestämänä.
Myllyillat keskiviikkoisin klo 18.30–20.00
Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä.
Myllyillassa voit osallistua arpajaisiin ja nauttia
kahvit väliajalla. Mylly sijaitsee Vantaalla, Helsingin pitäjän kirkonkylässä Myllykujan päässä. Pysäköinti Pyhän Laurin kirkon tai Helsinge skolan
pysäköintialueilla.
22.7. Kansanlaulukirkko. Isäntänä
	Tikkurilan seurakunta.
29.7. Lasten ilta. Jytäjyrsijät!
5.8. Rekolan Sekakuoron
yhteislauluilta.

myllyilla
t
vapaa
pääsy!

Kulttuurikävelyt
Kulttuurikävelyt keskiviikkoisin elokuun loppuun
saakka klo 17.15 Helsingin pitäjän kirkonkylässä
Opastetulla kulttuurikävelyllä saat kuulla kylän ja
kirkon historiasta, arkeologisten kaivausten antamasta uusimmasta tutkimustiedosta, hautausmaan muistomerkeistä ja Kirkonkylän rakennuskulttuurista.
Kulttuurikävely lähtee kirkkoaukiolta, kirkon portilta, klo 17.15. Kierros päättyy Kirkonkylän myllylle, jossa iltaa on mukava jatkaa maksuttomassa,
ohjelmallisessa Myllyillassa. Reilun tunnin mittaisen kulttuurikävelyn hinta on 5 euroa. Liput kirkon portilta ennen opastuksen alkua.
Kesän viimeinen opastus 26.8. on Vantaa-Seuran
jäsenille maksuton!

12.8.	Kansantanssi-ilta. Helsingin
pitäjän tanhuujat ja spelarit sekä Spelarit-yhtye.
Myös yleisö pääsee tanssimaan. Voit pukeutua kansallispukuusi!
19.8. Tikkurilan työväenyhdistyksen Kisällit laulattavat työväen- ja merimieslauluja.
26.8. Vantaan Naislaulajien
”Kesälaulut kerran vielä”
yhteislauluilta.

Myllylle
penkinkantoon!
Jokaisessa kesän Myllyillassa kaivataan apulaisia kantamaan penkit
ennen illan alkua pihalle ja lopuksi
takaisin myllyyn sisälle. Kaikki apukädet ovat tervetulleita!

Edullisesti BRQ
Vantaa Festivalin konserttiin
BRQ Vantaa Festival järjestetään tänä vuonna 2.–9.8. Nyt voit tilata
Vantaa-seuran kautta edullisia lippuja la 8.8. englantilaisten luuttulaulujen konserttiin.
Englantilaisia luuttulauluja

Kiitokseksi avusta tarjoamme
talkoolaisille pullakahvit.

Lauantaina 8.8. klo 19.00, Pyhän
Laurin kirkossa (Kirkkotie 45, Vantaa)
Mariana Flores, sopraano (Argentiina, Sveitsi, Iso-Britannia) | Hopkinson Smith, luuttu | Daniel – Dowland – Morley
1600-luvun alun luuttulaulujen viehätys on niiden ilmaisuvoimaisissa
melodioissa sekä laulajan ja säestäjän vuoropuhelussa, jossa luuttu
suorastaan ohjaa laulajaa.

Liput Vantaa-Seuran kautta 15,(norm. 22,-)
Ilmoita lipunostajien nimet osoitteeseen karoliina.junno-huikari@
vantaaseura.fi. Saat lunastaa alennushintaiset liput ovelta ilmoittamalla nimesi ja kertomalla, että
kyse on Vantaa-Seuran lipuista.
Ostopäätös on sitova.

3.8.
iltakävely
vapaa
pääsy!
kuvat: riina koivisto

Avoimet ovet kotiseututalo
Övre Nybackassa
Övre Nybackan ovet ovat avoinna
joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18–19. Avoimien ovien yhteydessä 3.8. on mahdollisuus lähteä opastetulle iltakävelylle Vantaankosken kulttuurimaisemaan.
Syyskauden muut avoimet ovet
7.9. / 5.10. / 2.11. / 7.12.

Vantaankoski
Kuninkaantien varrella
Kävelemme kohti Vantaanjokilaaksoa, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Kierroksella kuullaan alueen historiasta: esihistoriallisista hylkeenpyytäjistä, alueen varhaisesta teollisuudesta, Kuninkaantiestä ja kadonneesta kestikievarista. Viilatehdas
ja Vantaankosken ruotsinkielinen
pikkukoulu ovat esimerkkejä rakennuksista, joiden käyttötarkoitus on

Vantaa-Seura
on tuttuun tapaan
mukana Laurin elojuhlilla.
Tulethan sinäkin!
Voit ostaa julkaisujamme Vantaa-Seuran omasta esittelypisteestä ja osallistua keskiaikakävelyille klo 11.15, 12.30 ja
14.00.
Klo 14 alkaa Pikku-Laurin iltapäivä, jossa on mukavaa ja
maksutonta puuhaa perheen pienimmille poniratsastuksesta jousiammuntaan.
Rooliopastus Aikamatka keskiaikaan tutustuttaa lapset
nimismiehen rouva Sigridin johdolla Helsingin pitäjän
kirkonkylän keskiaikaiseen historiaan, arjen tapoihin,
monisatavuotisten rakennusten saloihin ja taikauskon
kiemuroihin. Opastukset klo 15 ja 16.
Pakkaa mukaan viltti klo 14.15 alkavaa piknikkonserttia
varten. Pappilan puutarhan tammien ja vaahteroiden alla
viihdytään All Boys! -duon tahdittamana.

muuttunut. Alue on ollut merkittävä
koko Vantaan historian kannalta.
Lähtö Övre Nybackasta klo 18. Mukaan voit liittyä myös Vanhan Viilatehtaan pihasta klo 18.30, jolloin
varsinainen opastus alkaa. Paluu
Övre Nybackaan noin klo 20.
Oppaana Riina Koivisto. Ei ennakkoilmoittautumista. Vapaa pääsy!

Perinteiset ohjelmalliset käsityömarkkinat

lauantaina

8.8.2015
klo 9-17

Pyhän laurin kirkolla

laPsi keskiajalla

elojuhlien suojelija kirkkoherra janne silvast

käsitöitä ja leiPomuksia,
virvokkeita, lohikeittoa
Ohjelmassa:
• musiikkia mm. Duo Hiebra,
Lauluyhtye Eloisa, kansanlaulukirkko,
Corvus Laurencij, Korson Mieslaulajat,
Jaakko Hietikko
• tietoisku lapsen elämästä keskiajalla
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• keskiaikakävely • hiljaisuuden tuPa

lasten iltapäivä klO 14–17
pappilan puistOssa:
• klo 14.00 avaus: keskiaikaisen tykin laukaus
| Paksun Katariinan tykkisisarkunta
• klo 14.15 Piknik-konsertti: All Boys! -duo
lisäksi: jousiammuntaa • Ponitalutusta
• Partiolaisten seikkailurata • hertta kirkonrotta
• nuoret akrobaatit • aikamatka keskiaikaan -seikkailukierros

Heinäkuun helteitä toivotellen,

Karoliina ja Marianne

www.vantaankansanperinteenystavat.net

Karoliina Junno-Huikari
toiminnanjohtaja
p. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Marianne Kivimäki
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
marianne.kivimaki@vantaaseura.fi

www.vantaa-seura.fi

