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Ilmainen kulttuurikävely jäsenille 26.8.
Tervetuloa Övre Nybackaan
Ilmoittautuminen syysretkelle alkaa
Vierailulle Fazerilaan
Bachia uudella jätevoimalalla
Varaa liput – Hämmennys Teatteri Vantaassa
Vielä ehdit Myllyiltaan

Jäsenille maksuton
kulttuurikävely

kesän
viimeine
n
opastus
26.8.

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!

Tervetuloa
Övre Nybackaan
Kotiseututalo Övre Nybackan ovet
ovat jälleen avoinna. Tervetuloa
tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten säilyneistä pihakokonaisuuksista ja nauttimaan menneiden vuosisatojen tunnelmasta!
Avoimet ovet maanantaina
klo 18–19
7.9.
5.10. Huom!
Tervetuloa syystalkoisiin.
2.11.
7.12.
Övre Nybacka toimii tunnelmallisena tilana monenlaisissa tilaisuuksissa ja sopii max. 60 hengen
tilaisuuksien järjestämiseen ympäri
vuoden. Vuokraamme aina koko
talon kerralla.
Kotiseututalo Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi

kuva: riina koivisto

Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

syysretki

”Vantaan teollisuuden juurilla”
Perinteinen, suosittu syysretkemme tehdään Vantaalle Euroopan kulttuuriympäristöpäivien
hengessä la 12.9. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät keskittyvät tänä vuonna teollisuuden ja
tekniikan perinnön esittelyyn.
vantaankoski
2
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Teeman mukaisesti retkemme
suuntautuu Vantaan teollisuuden
juurille, vuosisatojen ja vuosikymmenien takaisiin louhoksiin, kaivoksiin ja tehdasympäristöihin.
Samaan aikaan järjestetään OpenHouseHelsinki-tapahtuma. Retkemme on osa myös kyseistä tapahtumaa, sillä pääsemme sisään kohteisiin, joihin yleisöllä ei tavallisesti
ole mahdollisuutta tutustua.
Päivän aikana tutustutaan Silvolan
rautakaivoksiin, Vantaankosken masuuniin, Kirkonkylän myllyyn, Vernissan historiaan, Suomen ainoaan
maalarimuseoon ja Sotungin kalkkilouhoksiin. Käväisemme myös
vuoden kaupunginosassa Hakunilapäivänä. Hakunilan torilla on mahdollisuus siemaista iltapäiväkahvit
omakustannushintaan. Matkan
hintaan kuuluvan lounaan nautimme Heurekan Café Einsteinissa.
Lounas sisältää runsaan salaattibuffetin, päivän keiton, lähileipomon
leipävalikoiman, pääruokabuffetin
ja kahvin/teen.
Retken oppaana toimii Vantaa-Seuran puheenjohtaja, arkeologi ja Vantaan historian asiantuntija Andreas
Koivisto.
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Syysretken jäsenhinta on 50 euroa
(muille 60 euroa). Lapsen retkihinta on 25 euroa. Lounas sisältyy
retken hintaan. Retkimaksu maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille
IBAN FI45 2075 2100 0112 55. Kuljetuksen hoitaa vantaalainen Astor
Oy Matkapalvelu.

Sitova ilmoittautuminen 31.8.
mennessä Karoliinalle, karoliina.
junno-huikari@vantaaseura.fi tai
puh. 050 443 4040.
Muista kertoa, nousetko bussiin
Tikkurilasta vai Martinlaaksosta.

Retken ohjelma
8.40 		 Lähtö Tikkurilasta
9.00 		 Lähtö Martinlaaksosta
9.15 		Silvolan rautakaivokset (1)
10.00 	Vantaankosken masuuni (2)
10.45 	Kirkonkylän mylly (3)
11.30 Lounasbuffet Café Einstein, Heureka
12.30 Maalarimuseo ja opastettu kävely (4)
		Vernissan ympäristössä
13.45 	Vierailu vuoden kaupunginosassa (5)
		 Hakunila-päivänä, omakustanteiset kahvit torilla
14.30 	Sotungin kalkkilouhokset (6)
16.00 Paluu Tikkurilaan
16.20 Paluu Martinlaaksoon

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

menovinkki

Makoilukonsertti
jätevoimalalla

Bachia uudella jätevoimalalla 27.8.

Vantaan Energia toivottaa tervetulleeksi mukaan ainutlaatuiseen makoilukonserttiin jätevoimalalle 27.8. klo 18.00–
19.30.
Konsertin aluksi tutustutaan jätteestä energiaa -tuotantoon, kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. Makoilukonsertti alkaa klo 19. Pääset rentoutumaan Bachia kuunnellen
lattialla patjalla maaten. Musiikista vastaa arvostettu taiteilija Markku Luolajan-Mikkola.
Nykypäivänä on tapana esittää musiikkia mitä eriskummallisimmissa paikoissa: oopperaa uimahallissa ja Bachia metrossa. Miksei voisi soittaa sitä jätevoimalassa, joka on siisti, hiljainen ja ylellisen avara tila?
Ilmoittautua voit osoitteessa vantaanenergia.fi.
Konserttiin mahtuu 40 osanottajaa. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 21.8.
kuva: brq vantaa

Suut makeiksi!

Vantaa-seura vierailee Fazerilassa ti 8.9. klo 13.
Vierailuohjelma sisältää tietoa Fazerin monivaiheisesta historiasta ja
nykypäivästä. Lisäksi kuulemme Fazerin brandeistä ja tuotteiden valmistuksesta.
Vierailun yhteydessä voit käydä edullisilla ostoksilla vierasmyymälässä,
joka on todellinen paratiisi makean
ystävälle. Myymälässä voit maksaa
käteisen lisäksi pankki-, Visa-, Visa
Electron, Eurocard- tai Mastercard
-korteilla.

Käytännön ohjeita Fazerilaan saapuville vierailijoille:

Osoite: Fazerintie 6, Vantaa.
Lisätietoa kulkuyhteyksistä fazergroup.com/fi.
Jalankulkijana (kun olet tullut esim. julkisilla):
Ilmoittaudu ensin portilla. Muista mainita ryhmäsi nimi (Vantaa-Seura) ja
kerro että olet tulossa yritysvierailulle. Ilmoittautuessasi saat kulkuohjeet
oikeaan osoitteeseen.
Autolla:
Kun saavut Fazerilaan, ilmoittaudu portilla mikrofonin kautta. Mainitse samalla ryhmäsi nimi (Vantaa-Seura) ja kerro että olet tulossa yritysvierailulle. Portilla ilmoittautumisen yhteydessä saat ajo-ohjeet eteenpäin.

Ja koko vierailusi kruunaa tietysti itse
suklaan maisteleminen!
Fazerilan vierailulle mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautujaa. Huomioithan, että Fazerilaan pääsevät vain yli
10-vuotiaat. Vierailu on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset maanantaina 31.8. mennessä Karoliinalle,
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi tai puh. 050 4434040.
kuva: fazer kuvapankki

teatteriilta

Hämmennystä

Vielä ehdit
Myllyiltaan

Lähdetään viettämään yhteistä teatteri-iltaa! Olemme varanneet lippuja
Teatteri Vantaan Hämmennystäesitykseen to 12.11. klo 19.

Kesä on taipumassa hiljalleen kohti syksyä mutta Kirkonkylän myllyllä
nautitaan vielä viimeisistä lämpimistä illoista. Huomenna Tikkurilan
työväenyhdistyksen Kisällit laulattavat työväen- ja merimieslauluja.
Vantaan Naislaulajien emännöimässä Myllyillassa kesälaulut soivat
vielä kerran! Tervetuloa.

Teatteri Vantaassa

Komedienne Ulla Tapaninen ihmettelee monologissaan kuka on, missä menee vai onko jo tullut perille!
Hämmennys maailmanmenosta lienee yhteinen sekä yleisöllä että esittäjällä ja juttua riittää koko illaksi.
Ollaankin tärkeän äärellä, kun mietitään, miten Tapanisen ja muiden
kelkasta pudonneiden elämää voisi
helpottaa.

19.8. 		 Tikkurilan työväenyhdistyksen Kisällit laulattavat
		 työväen- ja merimieslauluja.
26.8. 		 Vantaan Naislaulajien Kesälaulut kerran vielä -yhteislauluilta.
myllyilla
t
vapaa
pääsy!

Käsikirjoitus Raila Leppäkoski & Ulla
Tapaninen. Ohjaus Raila Leppäkoski.
Lavalla Ulla Tapaninen. Kesto noin
1 h 50 min. Sis. väliajan.
Liput maksavat 25,00 euroa kpl
(norm. 27,00 euroa kpl) ja ne maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille
IBAN FI45 2075 2100 0112 55. Sitovat ilmoittautumiset 30.9. mennessä
Karoliinalle, karoliina.junno-huikari@
vantaaseura.fi tai puh. 050 4434040.

kuva: fmarianne kivimäki

Vantaa-Seura järjestää nimikilpailun
Vantaa-Seuran nimikilpailussa etsitään uutta nimeä Helsingin pitäjä – Helsinge -vuosijulkaisulle.
Kilpailuun voi osallistua VantaaSeuran facebook-sivuilla, kotiseututalo Övre Nybackan avointen ovien
yhteydessä, Kirkonkylän Myllyilloissa, lähettämällä postia VantaaSeuralle: Vantaa-seura, Maarinkunnaantie 11 A 5, 01370 Vantaa tai
andreas.koivisto@vantaaseura.fi.

kesäterveisin

Kilpailu julistettiin avatuksi 3.6.2015
kesän ensimmäisessä Myllyillassa.
Kilpailu päättyy 31.8.2015. Osallistujien kesken arvotaan Helsingin
pitäjä -julkaisun koko vuosikertasarja (pois lukien muutamat loppuunmyydyt vuosijulkaisut).

Kilpailu on avoin kaikille.

Karoliina ja Marianne

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

