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Keväinen tervehdys!
Tämä uutiskirje sisältää:

• Övre Nybackassa kevättalkoot ja
tapahtumatäyteinen kevät
• Kestikievarin perheaamussa
kierrätystä ja kirppis
• Vanhojen rakennusten hoito
– kaksikielinen miniseminaari
• Historiallisten pukujen kurssi
• Kaupunkijuhlassa opastuksia ja
Mahdollisuuksien tori
• Varaa paikkasi kevätretkelle!
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Varaa aika kalenteriin!
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Övre Nybackassa tapahtuu!

Övre Nybackassa
kevättalkoot
ja tapahtumien
täyteinen kevät

Övre Nybackassa tapahtuu kevään aikana paljon!
Osa talon seinistä saa huhtikuun aikana uuden,
perinteisen ulkomaalin. Vantaan ammattiopisto
Varian rakennusrestauroinnin opiskelijat keittävät
perinnemaalin ja hoitavat maalauksen.
Yhdistyksen harteille jää moni huoltotehtävä,
sillä kestikievarissa valmistaudutaan vastaanottamaan kevään ja kesän tapahtumat sekä juhlat.
Laitetaan yhdessä talkoilla historiallinen miljöö
kuntoon!
Huoltoa tarvitsevat sekä talon sisä- että ulkopuoli. Pihalla lumen alta paljastuneet lehti- ja risukasat on haravoita pois. Vääriin paikkoihin levinneet
puskat on poistettava ja säilytettäviä pensaita
leikattava. Teemme pieniä istutuksia ja siistimme
tonttimaata. Sisällä pestään ja huolletaan ikkunoita sekä kalusteita.

Kevättalkoot järjestetään torstaina 20.4. alkaen kello 15, mutta mukaan ehtii myöhemminkin,
sillä valoa riittää pitkään. Mukaan voit lähteä yksin tai kaverin kanssa. Övre Nybackassa pääset
työn teon lomassa virkistäytymään ja nauttimaan
historiallisesta ympäristöstä.
Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon, jotta
osaamme varata oikean määrän talkookestitystä,
nimittäin lohikeittoa! Ilmoittautumiset Riinalle.
Övre Nybackan muu tapahtumatarjonta on vilkasta. Kestikievarin avoimet ovet poikkeuksellisesti vapun takia ma 8.5. klo 18–19.
Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoisten
tapaaminen on to 4.5. klo 18.

Övre Nybackassa tapahtuu!
24.4.
“vanhaa
& uutta”

Kestikievarin
perheaamussa
kierrätystä ja kirppis

Kestikievarin perheaamut on uusi tapahtumasarja, jossa yhdistetään rohkeasti lapsiperheet ja
historia. Vuoden alusta alkaen 200-vuotias talovanhus Övre Nybacka on kerran kuussa avannut ovensa
lapsiperheille. Tilaisuudet on tarkoitettu kotona oleville vanhemmille ja lapsille.
Huhtikuun tapaamisessa 24.4. klo 10–12 aiheena on
kierrätyshenkisesti ”vanhaa ja uutta”. Talossa vierailee kierrätysasioissa opastava Roska-poliisi. Esittelyssä on kestovaippalainaamo ja tarjolla on tietoa
kestovaipoista. Lapsille ja äideille suunnattuja ekohenkisiä tuotteita esittelee Babyidea. Lisäksi paikalla
on me&i-vaate-esittelijä.

Tapahtumassa on ilmainen kirpputorimahdollisuus sekä lastenvaatteiden ja lelujen vaihtopiste.
Kirpputoripaikasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Riinaan. Historiallisessa talossa
on mahdollisuus viipyä pidempään, seurustella ja
syödä eväitä. Pikkurahalla saa ostaa mm. kahvia,
teetä ja mehua.

Historiallisten pukujen kurssi (7.5., 10.6. ja 11.6.)
Oletko kiinnostunut historiasta, fantasiasta tai käsitöistä? Tarvitsetko asua kesän historiallisille markkinoille? Tällä kurssilla asut ommellaan itse, omista
kankaista. Osallistujat saavat valita oman mielenkiinnon mukaan toteuttavatko suomalaisen muinaispuvun, eurooppalaismallisen historiapuvun vai
fantasiapuvun. Aikaisempaa ompelukokemusta ei
tarvita.

Ensimmäisenä kurssipäivänä, su 7.5., käydään läpi
pukumalleja ja materiaaleja. Kesäkuun viikonloppuna 10.–11.6. on oma kangas oltava mukana, koska
silloin piirretään, leikataan ja ommellaan. Jos olet
nopea, ehdit kurssin aikana tehdä koristeluita. Kaikkein nopeimmille kasataan loimet lautanauhan tekoa varten!
Osallistumismaksu, 35 €, sisältää kahvin/teen, ohjelehtisen ja ohjauksen. Paikalla on vain yksi ompelukone, joten saat mielellään ottaa mukaan omasi,
ellet halua aikakaudelle kuuliaisesti ommella kaikkea käsin. Oman pukukankaan ja sopivat langat kukin hankkii itse. Ohjeita ja vinkkejä materiaaleista
ja kankaan riittävyydestä annetaan ensimmäisellä
kerralla. Ensisijaisena ohjauskielenä on ruotsi, mutta ohjausta annetaan myös suomeksi ja tarvittaessa
englanniksi.
Kurssipaikkana on Övre Nybacka, ohjaajana Katja
Salojärvi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Norr om
Stanin kanssa. Ilmoittautumiset: pilvikanava.fi/norromstan. Ilmoittautuminen on auki 30.4. saakka.
Lisätietoa kurssista: http://www.vantaansanomat.fi/
blogi/499690-historiallisten-pukujen-kurssi

Övre Nybackassa tapahtuu!

Vanhojen rakennusten
hoito – kaksikielinen

miniseminaari

Torstaina 4.5. klo 13–17 keskitytään Övre Nybackassa vanhojen rakennusten hoitoon. Miniseminaarissa luennon ja keskustelun keskiössä ovat
kosteus- ja homevauriot. Puhujina ovat professori
Panu Kaila ja rakennusmestari Leif Slotte. Seminaari on ruotsinkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää
myös suomeksi.
Miniseminaariin on vapaa pääsy, mutta kahvi on
maksullinen. Seminaarin tuo Övre Nybackaan Finlandssvenska hembygdsförbund.

Kaupunkijuhlassa opastuksia ja
Mahdollisuuksien tori
Vantaa-päivää vietetään historiallisista syistä 15. toukokuuta. Samaisena päivänä päivätyllä kirjeellä vuonna 1351 kuningas Maunu Eerikinpoika lahjoitti Vantaanjoen lohenkalastusoikeudet Padisen luostarin
munkeille Viroon. Vantaa-päivän ympärillä vietetään
kaupunkijuhlaa ja koko kaupungissa tapahtuu!
Yhdistys järjestää to 18.5. opastuksen Kartanonkoskella ja Backaksen kartanon ympäristössä. Pe 19.5. opastus vie Tikkurilasta Jokiniemeen. Lauantaina 20.5.
Tikkurilassa Asematiellä järjestetään kansainvälinen
katufestivaali, Sun-festivaali. Silloin Tikkurilan uudella
torilla on Mahdollisuuksien tori. Siellä pääset tapaamaan vantaalaisia yhdistyksiä ja kuulemaan heidän
toiminnastaan. Vantaa-Seura esittäytyy torilla klo 10–
15. Tervetuloa rupattelemaan kanssamme!

18.5. Kartanonkosken historiakävelyllä tutustutaan nuoren kaupunginosan vaiheisiin, alueen
historiaan ja viereisen Backaksen kartanon värikkäisiin tapahtumiin. Lähtö kävelylle klo 17.30 Kartanonkosken koululta, os. Tilkuntie 5. Vapaa pääsy.
pe 19.5. historiakävelyllä ”Kuntakeskuksesta muinaispuistoon” kuljetaan kaupungin
historiaa taaksepäin. Tikkurilan ytimessä kuulet uudemmasta historiasta ja kaupunginosan kehityksestä. Keravanjoen rannalla tulee tutuksi alueen vanha
teollisuus. Kierros jatkuu vanhan maatalouskoelaitoksen kautta kivikauden äärelle, Jokiniemen uuteen
Muinaispuistoon. Lähtö kävelylle klo 17.30 kaupungintalon edestä, os. Asematie 7. Vapaa pääsy.
Tikkurilan historiakävelyn yhteydessä toteutetaan
samanaikaisesti ruotsinkielinen kävely. Ruotsinkielinen kävely tehdään yhteistyössä Norr on Stanin ja
Dickursby Ungdomsföreningenin kanssa.

Kuvat, John Lagerstedt

Varaa paikkasi
kevätretkelle

Aikataulu

Helatorstain kevätretkellä suunnataan tällä kertaa
Viaporin maalinnoitukselle Helsinkiin ja Vantaalle. Linnoiteretken oppaaksi on lupautunut Suomen johtava linnoitetutkija, FM John Lagerstedt.
Retkipäivä on 25.5. Retki on täyttynyt tasaiseen
tahtiin, enää on jäljellä kymmenisen retkipaikkaa.
Huomio retkeläiset! Aikaisemmin ilmoitettu lounaspaikka Puotilan kartano on lopettanut toimintansa. Etsimme parhaillaan vaihtoehtoista lounaspaikkaa.
Ensimmäisen maailmansodan aikana rakennettu Viaporin maarintama on nyt raunioitunut ja
suojeltu muinaismuistolain nojalla. Pääkaupunkiseudun metsissä on vielä runsaasti jälkiä sadan
vuoden takaisesta linnoitusjärjestelmästä. Tälle
retkelle on tärkeää muistaa ottaa mukaan taskulamppu, jotta pääset näkemään kaikkein salaisimmat linnoituspaikat! Retkellä kävellään runsaasti vaihtelevassa maastossa. Retki ei valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.
Retken jäsenhinta on 45 € (muille 49 €). Hinta sisältää kuljetukset, opastukset ja ruokailun.

Tervetuloa tapahtumiimme, terveisin!
Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi

kevätretki
25.5.

9.00 lähtö Tikkurilasta,
kaupunginmuseon kupeesta
9.20 lähtö Martinlaakson bussiasemalta
12–13 lounas sis. matkan hintaan
16.30 retki päättyy. Bussi tuo retkeläiset
takaisin sekä Tikkurilaan että
Martinlaaksoon.

Ilmoittautumiset Riinalle 14.5. mennessä. Ilmoita
samalla nousetko bussiin Tikkurilasta vai Martinlaaksosta.
Retki maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille
FI45 2075 2100 0112 55.
Muista varata retkelle sään mukainen varustus,
hyvät retkijalkineet ja taskulamppu. Mukaan kannattaa ottaa myös pientä evästä sekä vesipullo.
Yhdistys ei ole erikseen vakuuttanut retkeläisiä.
Kuten aina retkeillessä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen on hyvä olla voimassa.

Riina ja Karoliina

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

www.vantaaseura.fi

