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ys,
Marraskuinen tervehd
hyvät jäsenet!
Tämä uutiskirje sisältää:

• Kutsu syyskokoukseen 12.12.
• Pienten pikkujoulut Övre Nybackassa 27.11.
• Wanhanajan Joulumarkkinat
Övre Nybackassa 25.11.
• 50. vuosikirja ilmestyy marraskuun lopulla
• Suomi 100 ja Vantaa – luentosarja jatkuu
• Maukas historia – ruokaretki 25.11.
• Tutustuminen kaupunginmuseon
rakkausnäyttelyyn 13.12.

Kutsu syyskokoukseen
ti 12.12. klo 18.30

Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 12.12. klo 18.30. Kokouspaikkana on Veromäen koulu. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa luennolla jo kello 17.30. Emeritusprofessori Bo Lönnqvist kertoo aiheesta Kansanelämän tutkimusta Helsingin maalaiskunnassa 50 vuotta sitten – Muistoja kenttätöistä. Nuorena kansatieteilijänä Lönnqvist kulki
ristiin rastiin maalaiskuntaa ja haastatteli paikallisia ja kirjasi ylös havaintojaan. Lönnqvist on yksi uuden vuosikirjan, Helsingin pitäjä – Vantaa 2018 kirjoittajista. Tilaisuus
on samalla uuden, järjestyksessään jo 50. vuosikirjan julkaisutilaisuus. Kirjan teemana on talonpojasta kaupunkilaiseksi.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista Riinalle 11.12. mennessä. Luento- ja kokouspaikkana on Veromäen koulun ruokala, osoitteessa Veromäentie 2.

vantaa-seura – vandasällskapet ry

jäsenkirje 8/2017
16.11.2017

Varaa aika kalenteriin!
marraskuu

			
6 7
13 14
20 21
27 28

1
8
15
22
29

JOULUkuu

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30		

					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

5
12
19
26

3
10
17
24
31

Pienten pikkujoulut
Övre Nybackassa 27.11.
Kestikievarin perheaamussa ollaan
pikkujoulutunnelmissa ma 27.11. klo
10–12. Nautitaan jouluisen vanhan
kievarin tunnelmasta, lauletaan joululauluja, tonttuillaan ja tehdään jouluaskarteluja sekä leivotaan pipareita.
Glögi- ja mehutarjoilu.
Perheaamuun ovat tervetulleita kotona olevat vanhemmat lapsineen. Ota
oma tonttulakki mukaan!
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Wanhanajan Joulumarkkinat
Övre Nybackassa 25.11.

rveloa!

Lämpimästi tervetuloa tunnelmallisille Wanhanajan Joulumarkkinoille 200-vuotiaaseen, uudistuneeseen Övre Nybackan kestikievariin lauantaina
25.11. kello 12–16!
Tänäkin vuonna Övre Nybackan suosituilta joulumarkkinoilta löytyy tekemistä, nähtävää ja tunnelmoitavaa jokaiselle. Käsityöläisten myyntipöydät
täyttyvät upeista ja yksilöllisistä tuotteista sekä

herkullisista joululeivonnaisista. Lämpimän joulutunnelman takaa lauluyhtye Kartanon satakielet ja tuvassa on vastassa kukapa muu kuin itse
joulupukki! Kahvilassa on tarjolla kuumaa glögiä
ja uunituoreita joulutorttuja. Lapsille on luvassa poniratsastusta (3 €/kierros) ja askartelupaja,
jossa valmistuvat kauniit joulukoristeet. Övre Nybackan historiaan ja perinteisiin pääset tutustumaan opastuskierroksella.

Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4.
Wanhanajan
Joulumarkkinat
1
la 25.11. klo 12–16 Övre Nybackassa

käsityöläisten ja pientuottajien myyntipöytiä
klo 13–15 Poniratsastusta, 3 e/kierros
klo 13 ja 14 Lauluyhtye Kartanon satakielet
klo 13.30 Övre Nybackan historiakierros
Lasten askartelupaja
Uunilämpimiä joulutorttuja ja kuumaa glögiä
Vantaa-Seuran kahvilassa
klo 16–17 Venäläinen ruokaretki, lisätietoa ja
ennakkoilmoittautumiset vantaaseura.fi
…ja paljon muuta mukavaa kaikenikäisille!

k e s t i k i e va r i

Nybackankuja 4, 01670 Vantaa | Facebook: Övre Nybacka
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50. vuosikirja
ilmestyy marraskuun lopulla
2018

Helsingin pitäjä – Vantaa

Helsingin pitäjä – Vantaa
2018 Helsinge – Vanda

Helsingin pitäjä – Vantaa

TALONPOJISTA KAUPUNKILAI SIKSI
FRÅN BÖNDER TILL STADSBOR

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 50.
Helsinge – Vanda

tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan
TALONPOJISTA KAUPUNKILAISI
Julkaisu tallentaa
KSI
FRÅN BÖNDER kotiseutumme
tapahtumia ja perinteitä menneiltä
TILL STADSBOR

ajoilta aina nykypäivään asti.
Vantaa-Seuran vuosikirja nro 50.
Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen,
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan
ja kirjoituksillaan
kirja
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä
kotiseutumme tapahtumia
ja perinteitä menneiltä
on järjestyksessään 50. ja vuosikirjana 38.
ajoilta aina nykypäivään asti.
KL. 92.83
Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen,
ISBN 978-952-67848-5-4
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä
kirja
on järjestyksessään 50. ja vuosikirjana 38.
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2018
Helsingin Pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda

2018

Helsingin Pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda 2018

Yhdistyksen vuosikirja, Helsingin pitäjä – Vantaa 2018, tulee painosta näinä päivinä. Kirjaan on
jälleen tallennettu kotiseutumme tapahtumia ja
perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.
Ensimmäinen kirja julkaistiin vuonna 1963. Vuodesta 1981 alkaen kirja on julkaistu vuosittain.
Ensimmäisen numeron kunniaksi tämän juhlakirjan teemana on 1960-luvun Vantaa. Kirjassa tarkastellaan minkälainen paikka tuleva kaupunki oli
julkaisusarjan syntyaikoihin. Yhdistyksen blogista
http://koukussakotiseutuun.blogspot.fi voit lukea
päätoimittajan mietteitä kirjan taustoista ja teemasta.

TALONPOJI STA KAUPUNKIL AISIKSI
FRÅN BÖNDER TILL STADSBOR

Helsingin pitäjä – Vantaa
Helsinge – Vanda
TALONPOJISTA KAUPUNKILA ISIKSI
FRÅN BÖNDER TILL STADSBOR
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Kirjan päätoimittajana on Andreas Koivisto ja
graafinen ilme on Marianne Kivimäen. Vuosikirjan jäsenhinta on 20 € ja kirjakauppojen ohjehinta 25 €. Myymme kirjoja loppuvuoden tilaisuuksissamme tai voit tehdä tilauksen nettisivujemme kautta osoitteessa www.vantaaseura.fi/tilauslomake.html. Vuosikirja tulee myyntiin myös
mm. Tikkurilan kirjakauppaan, Akateemiseen
kirjakauppaan ja Suomalaiseen kirjakauppaan.
Muistathan, että kirja on oiva joululahja ystäville
ja naapureille!

Helsinge – Vanda
2018
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VANTAA-SEURAN VUOSIKIRJA

VANTAA-SEUR AN VUOSIKIRJA

Hinta on jäsenille 20 euroa
(norm. 25 euroa)

50 kirjaan mahtuu runsaasti tietoa kotiseutumme historiasta ja tapahtumista. Myymme vanhoja vuosikirjoja edullisesti, alkaen 2 €/kpl. Vanhoja
kirjoja voi tiedustella suoraan henkilökunnalta.

Suomi 100 ja Vantaa – luentosarja jatkuu
Ajankohtainen luentosarja jatkuu torstaisin 7.12. saakka. Jäljellä
ovat vielä seuraavat luennot:

Syksyn ohjelma:

23.11. FM Pia Vuorikoski: Näkökulmia Vantaan kartanoiden
elämään 1900-luvun alkupuolella
30.11. FT Tuomas Tepora: Vallankumous ja
sisällissota Helsingin pitäjässä
7.12. FM Riina Koivisto: Arjen elämää Helsingin maalaiskunnassa 1910-luvulla. Luento perustuu vantaalaisten haastatteluihin ja Vantaan kaupunginmuseon
muistitietoaineistoon.

Luennot järjestetään torstaisin
kello 18–19.30 Vantaan opistotalossa (os. Lummetie 5). Yksittäiselle luennolle osallistuminen
maksaa 6 €, laskutus jälkikäteen.
Yhteistyössä Vantaa-Seura ja Vantaan aikuisopisto.

perehdytään venäläiseen ruokakulttuuriin ja siihen,
kuinka se on vaikuttanut suomalaiseen keittiöön ja
ruokasanastoon.
Alkupalaksi tarjotaan venäläisiä blinejä ja mätiä,
pääruoaksi saslikkia ja grillattuja kasviksia. Jälkiruokana on grillattu hunajaomena ja sbiten eli perinteinen venäläinen samovaarissa keitetty maustejuoma. Lähtiessä saat mukaasi ruokareseptit.

Maukas historia. Kuva: Anna Frame.

Maukas historia –
ruokaretki 25.11.
Heti joulumarkkinoiden jälkeen, lauantaina
25.11. kello 16, voit lähteä mukaan historialliselle
ruokaretkelle! Nautimme Övre Nybackan pihamaalla jouluisesta tunnelmasta ja perinteisistä
venäläisistä ruokalajeista koostuvan juhla-aterian. Retken aikana kuullaan paikan historiasta ja

Retken hinta on Vantaa-Seuran jäsenille 10 €, muille 12 € ja hinta sisältää ruoat ja juoman. Maksu
maksetaan käteisellä tapahtuman alussa. Pakolliset
ennakkoilmoittautumiset 23.11. mennessä osoitteeseen ekaterina.arola@eduvantaa.fi. Retkelle on rajattu määrä paikkoja, joten kannattaa ilmoittautua
heti! Muistathan mainita mahdollisen erikoisruokavalion. Retki kestää reilun tunnin ja se toteutetaan
ulkona, joten pukeuduthan lämpimästi.
Retken opastaa Vantaa-Seurassa matkailupalveluiden tuottajan harjoittelua tekevä Ekaterina Arola.
Opastuskielenä on suomi. Retki on osa Vantaa-Seuran Suomi 100 -ohjelmaa.

Tutustuminen kaupunginmuseon
rakkausnäyttelyyn 13.12.
Vantaan kaupunginmuseon näyttely Rakkauden
tiloja – Tunteiden kiitotiellä on auki enää jouluun
asti. Näyttely esittelee vantaalaisia rakkauden tarinoita. Esillä ovat monenkirjavat rakkauden tunnetilat: ilo, suru, onni ja epätoivo. Monenikäisten
ja -taustaisten vantaalaisten rakkaustarinoita kerrotaan niihin liittyvien esineiden, kuvien ja paikkojen kautta.
Vierailemme yhdessä museolla ke 13.12. Saamme
näyttelyyn opastuksen kello 17–18. Näyttelyyn on
vapaa pääsy ja Vantaa-Seura tarjoaa opastuksen.
Voit ottaa mukaan myös ystäväsi! Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilan vanhalla asemalla, osoitteessa Hertaksentie 1.
Kuva: Antti Yrjönen / VKM.

Tunnelmallista joulun odotusta sekä hyvää itsenäisyyspäivää!

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.vantaaseura.fi

