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• Vihdoinkin! Kirkonkylän kulttuurikävelyt alkavat kesäkuussa
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• Keskiaikapäivän vapaaehtoisten
tapaaminen Teamsissa
• Jäsenmaksut

Kesäinen tervehdys!
Vantaa-Seuran
kesäkuulumisia
ja tulevia tapahtumia
Poikkeuksellinen kevät on kääntynyt kesäksi ja koronarajoituksiin on tullut pieniä lievennyksiä. Parhaillaan
voimassa olevat rajoitukset mahdollistavat pienten
ulkoilmatapahtumien järjestämisen. Me Vantaa-Seurassa tulemme järjestämään kesän aikana lähinnä
yleisöopastuksia, jotka pystytään toteuttamaan koronaturvallisesti.
Ensi viikon keskiviikkona alkaa tutusti Kirkonkylän
kulttuurikävelyjen sarja. Kulttuurikävelyt ovat jäsenille maksuttomia. Tulemme jälleen järjestämään yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon ja Visit Vantaan
kanssa historiakävelyjen sarjan. Historiakävelyt tulevat olemaan kaikille maksullisia. Kerromme historiakävelyistä lisää myöhemmin kesällä.

Kerromme
historiakävelyistä lisää
myöhemmin kesällä.

Myllyiltoja emme toistaiseksi järjestä, poikkeuksena
on ruotsinkielinen Myllyilta, joka järjestetään erityisjärjestelyin ke 23.6. klo 18.30.
Osana yhdistyksen 60-vuotisjuhlintaa suunnittelemme syyskesän rukiinkylvötalkoita ja myöhemmin
kesällä kuulette lisää myös Vantaan omasta villapaidasta! Syksyn 60-vuotisjuhlan ohjelman suunnittelu
on tällä hetkellä jäissä arvaamattoman koronatilanteen takia.
Hyvä uutinen on se, että olemme saaneet Museovirastolta muinaisjäännösten hoitoavustusta ja sen turvin
erään myyrmäkeläisen kerrostalon seinään tullaan
kesän aikana maalaamaan esihistoriasta innostuksen
saava muraali. Maalauksesta vastaa Street Art Vantaa.
Kerromme tästäkin lisää, kunhan asiat selkiytyvät.
Muistutamme vielä yhdistyksen blogista, jonka sarjaan
Rakkaudesta Vantaaseen on lisätty uusi kirjoitus viihdetaiteilija Meiju Suvakselta. Blogi löytyy osoitteesta
Koukussakotiseutuun.blogspot.com/2021/05/rakkaudesta
-vantaaseen-vantaa-tulee.html

Vihdoinkin!

Kirkonkylän kulttuurikävelyt
alkavat kesäkuussa
Kesällä on jälleen mahdollista tutustua kirkonkylän mielenkiintoiseen ja monipuoliseen historiaan
erilaisten teemaopastusten avulla. Mukana on myös
aivan uusi sotamuistoihin keskittyvä opastus. Kesän aikana järjestetään yksi ruotsinkielinen opastus
(ke 23.6.) sekä yksi lasten aikamatka keskiaikaan (ke
23.6.).
Vallitseva koronatilanne vaikuttaa siihen, montako
henkilöä kierrokselle otetaan. Kesäkuun ensimmäisten kierrosten maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä eikä ennakkoilmoittautumista tässä vaiheessa
tarvita.
Oppaalla on käytössään mikrofoni, joten turvaetäisyyksiä on mahdollista pitää. Kierrokselle ei pidä tulla, jos lähipiirissä on koronatartunta tai tuntee itsensä sairaaksi. Toivomme kaikkien osallistujien käyttävän kasvomaskia.
Seuraamme viranomaisohjeita ja mikäli niitä kiristetään, kierrokset voidaan joutua perumaan tai osanottajamäärää rajoittamaan lyhyelläkin varoitusajalla.
Suosittelemme seuraamaan uutisointiamme Vantaa-Seuran nettisivuilla ja Facebookissa.
Kierrokset lähtevät aina klo 17.30 Pyhän Laurin kirkon hautausmaan portilta, osoitteesta Kirkkotie 45,
Vantaa. Opastuksen kesto on noin yksi tunti.
Kulttuurikävelyt ovat ilmaisia Vantaa-Seuran jäsenille. Muille lippu maksaa 10 €, työttömät/eläkeläiset/opiskelijat 8 €. Lapset (alle 15-v.) pääsevät ilmaiseksi paitsi 23.6. lastenkierrokselle (5 €). Maksu mieluiten kortilla.

Kesän 2021
Kirkonkylän kulttuurikävelyt:
2.6. Kirkonkylä poikkeusaikoina
Helsingin pitäjän kirkonkylä on nähnyt monta muutakin poikkeusaikaa kuin korona-ajan. 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.
9.6. 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.
16.6. Kulttuurikävely
Perinteisellä, yleisön rakastamalla kulttuurikävelyllä
kuulet tiiviin paketin tietoa Helsingin pitäjän kirkonkylän vaiheista keskiajalta tähän päivään saakka. Pääset tutustumaan mm. Pyhän Laurin kirkkoon, pääkaupunkiseudun vanhimpaan rakennukseen ja nauttimaan erityisen hyvin säilyneestä kylämiljööstä kirkon
ympärillä.

Muistathan, että Vantaa-Seura järjestää opastuksia
myös tilauksesta sekä Helsingin pitäjän kirkonkylässä että muissa kohteissa Vantaalla. Tilausopastuksia voi tiedustella Riinalta.

Kuva: Riina Koivisto

23.6. Aikamatka
keskiaikaan (lasten
opastus)
Lasten rooliopastuksella keskiaikaiseen asuun
pukeutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo
lapsille satojen vuosien
takaisesta elämästä Kirkonkylässä. Samalla etsitään nimismiehen hukkaamia verorahoja.
23.6. Medeltidspromenad på svenska
(ruotsinkielinen opastus)
Under guidningen bekantar vi oss med socknens
många århundraden gamla historia, hör om arkeologiska utgrävningar som utförts i byn och besöker
huvudstadsregionens äldsta byggnad, medeltida Helsinge kyrka S:t Lars.
30.6. Kappelin aarteet
Opastuksella tutustutaan modernin Pyhän Laurin
kappelin historiaan, sen hillittyyn ja eleettömään
arkkitehtuuriin sekä arkkitehtuuria täydentäviin
taideteoksiin. Opastuksella vieraillaan myös vanhassa kirkossa modernin kappelin tarinasta poikkeavan
historian ja taiteen äärellä.
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.

Kuva: Riina Koivisto

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
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.

Kuva: Riina Koivisto

Kierrokset ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Helsingestiftelsen tukee yhdistyksen kesätapahtumia.

Kuva: Merja Autio
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Kuva: Riina Koivisto

Keskiaikapäivän
vapaaehtoisten
tapaaminen
Teamsissa

Helsingan keskiaikapäivä on Vantaan suurtapahtuma ja
yksi Suomen suurimmista keskiaikatapahtumista. Tapahtuman suunnittelua jatketaan, mutta oletamme, että tapahtumapäivänä on voimassa koronarajoituksia. Uskomme tarvitsemme tänä vuonna erityisen suuren joukon vapaaehtoisia hoitamaan tapahtumajärjestelyjä, joten lähde mukaan
varmistamaan Helsingan keskiaikapäivän onnistuminen!
Järjestämme vapaaehtoisten tapaamisen etäyhteydellä
Teamsissa ma 14.6. klo 17.30. Tutustumme toisiimme ja
käymme läpi tapahtuman toteutusvaihtoehtoja sekä vapaaehtoistehtäviä. Toivotamme sinut lämpimästi mukaan joukkoomme, sinua tarvitaan! Olethan yhteydessä Riinaan, mikäli haluat osallistua.

Jäsenmaksut
Lähetimme maaliskuussa yhdistyksen jäsenmaksun. Mikäli
sinulla on lasku maksamatta, sähköpostiisi tulee lähipäivinä
muistutuslasku. Kiitämme lämpimästi kaikkia jo yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita ja toimintaamme tukeneita.
Jos kuulut maapostilistalle, tulee mahdollinen muistutuslasku tämän kirjeen mukana. Jos sinulla on jokin laskuun liittyvä epäselvyys, ole yhteydessä Karoliinaan.

Tervetuloa opastuksille!
Muistakaa nauttia kesästä ja auringosta!
TERVEISIN,

Riina ja Karoliina

Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi

Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

www.facebook.com/vantaaseura
www.vantaaseura.fi

