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Varaa aika kalenteriin!

Hei Vantaa-Seuran jäsenet!
Kevään toiminta on pyörähtänyt käyntiin
ja voimme iloksenne esitellä teille monta
mukavaa tapahtumaa. Tervetuloa mukaan!
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• Kevätkokous ja luento
maaliskuu

• Övre Nybackan kuulumisia
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• Keskiaikapäivän vapaaehtoisten tapaaminen
• Vantaan näyttämöllä Suomi-Kabaree
• Tutustuminen Fazerin vierailukeskukseen
• Kevätretki Viaporin maarintamalle

2
9
16
23
30

Vantaa-Seuran kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Vantaan Taidemuseo Artsissa maanantaina
27.3.2017 kello 19. Kokouksessa käsitellään mm.
tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2016.

27.3.
klo 17.30
alkaen

Ennen kokousta on mahdollista tulla kuulemaan
FT Tuomas Teporan yleisöluentoa “Vallankumouksen polttopiste – Helsingin pitäjä 100 vuotta sitten”. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla kello 17.30 ja
luento alkaa klo 18.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 24.3.
mennessä Riinalle. Artsi sijaitsee Myyrmäkitalossa
osoitteessa Paalutori 3.

Kuva, Markus Koiviston yksityiskokoelma
Kuva, Vilhelm Sjöström

Övre Nybackan
kuulumisia
Övre Nybackaan on lahjoitettu tilan alkuperäistä
kalustoa. Välillä Nauvossakin asti käyneet kalusteet ovat päässeet takaisin kotiin, omalle paikalleen Övre Nybackan tupaan.

Avoimet ovet
joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 18–19. Seuraavat avoimet ovet
ovat 6.3. ja 3.4.

Yhdistyksen blogista https://koukussakotiseutuun.
blogspot.fi/ voit lukea kalusteiden tarinasta ja kotimatkasta. Yhdistys haluaa vielä esittää kiitoksen
lahjoituksen tehneelle Tom Rosenströmille sekä
kalusteiden kuljetuksessa auttaneille henkilöille!

Avoimien ovien yhteydessä voit rauhassa tutustua taloon ja kuulla talon historiasta.

Kestikievarin
perheaamut
ovat aina joka kuun viimeinen
maanantai, seuraavan kerran
27.3. ja 24.4.
vuokrast
a
10 %:n
alennus
jäsenille

Kestikievari Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi
Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

Keskiaikapäivän vapaaehtoisten
tapaaminen ja luento
Helsingan keskiaikapäivää ei olisi ilman vapaaehtoisten työpanosta! Vapaaehtoiset tapaavat jälleen
to 23.3. klo 18 Övre Nybackassa. Jatkamme tehtäväjakoa ja tapahtuman ideointia.

Illan aluksi arkeologi ja yhdistyksen puheenjohtaja
Andreas Koivisto tulee kertomaan Vantaan keskiajasta. Luennolla kuulet muun muassa kätketyistä
lehmänkalloista ja merirosvoista.
Luento on kaikille avoin, tervetuloa kuuntelemaan,
vaikka et osallistuisi vapaaehtoisten tapaamiseen.
Vinkki! Vapaaehtoisten ringissä on vielä tilaa!

12.8.2017

Suomi-kabaree
Lähdemme ryhmänä katsomaan Suomi-kabareeta
Vantaan Näyttämölle keskiviikkona 8.3. klo 19.

kabaree
8.3.
klo 19

Hulvaton kabaree on tarina suomalaisesta perheestä – unelmista, peloista, rakkaudesta ja tietenkin suomalaisesta sisusta. Miten oman maan
mansikat reagoivat muun maan mustikkaan? Rakkaudella, vihalla, ilolla vai pelolla? Esitys pursuaa
komediaa, tanssia ja laulua. Näyttämön lahjakkaat
taiteilijat ovat valmistaneet tämän näytelmän kokonaan itse. Tällä esityksellä toivotetaan onnea
100-vuotiaalle Suomelle!
Näytelmä esitetään Navethaliassa, Museoviraston
suojeleman navettarakennuksen alakerrassa,
lämpimässä huoneteatteritilassa. Osoite on
Oraskuja 3, 01370 Vantaa.
Eläkeläislippu 8 €, tavallinen lippu 10 €.
Varaukset Riinalle 1.3. mennessä. Liput
maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112 55 ja ne jaetaan
teatterin ovella.

fazer
6.4.
klo 17

Tutustuminen
Fazerin uuteen
vierailukeskukseen
Tutustumme yhdessä Fazerin uuteen, palkittuun
vierailukeskukseen to 6.4. klo 17. Keskuksen näyttelyssä tutustutaan Fazerin toimintaan, pitkään
historiaan, tarinoihin, laajaan tuotevalikoimaan,
yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Noin tunnin
mittainen vierailu tehdään yhdessä Fazerin oman
oppaan kanssa. Kierroksen päätteeksi saat mukaan Fazer-tuotekassin.
Liput näyttelyyn ovat maksullisia. Aikuisen lippu
maksaa 12 €, eläkeläinen/opiskelija 10 € ja lapsi
(7–17 v.) 8 €. Ilmoittautumiset Riinalle 30.3. mennessä. Näyttelyliput maksetaan siihen mennessä
yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112 55.
Vierailukeskus sijaitsee osoitteessa Fazerintie 6,
01230 Vantaa. Yhteistä kyytiä paikalle ei ole järjestetty. Jos tulet omalla autolla, löytyy keskuksen
edestä 2 tunnin parkkipaikkoja. Busseista paikalle
tuovat mm. linjat 562, 587 ja 572K. Tavataan toisemme vierailukeskuksen aulassa.
Kuvat, Fazer kuvapankki

Kevätretki ensimmäisen maailmansodan
aikaiselle Viaporin maarintamalle

kevätretki
25.5.
Kuvat, John Lagerstedt

Yhdistyksen perinteinen helatorstain kevätretki
on Suomi 100- juhlavuoden kunniaksi linnoiteretki. Tutustumme Viaporin maarintaman kohteisiin
Itä-Helsingin ja Vantaan seuduilla. Oppaaksi on
lupautunut Suomen johtava linnoitetutkija, FM
John Lagerstedt. Retkipäivä on 25.5.
Viaporin maarintama rakennettiin ensimmäisen
maailmansodan syttymisen jälkeen. Pelkona oli
saksalaisten hyökkäys ja linnoituksella haluttiin
suojata silloisen keisarikunnan pääkaupunkia,
Pietaria. Helsingin, Espoon ja Vantaan metsiin
rakentui kilometreittäin linnoitusjärjestelmiä. Nyt
ne ovat raunioituneet ja suojeltu muinaismuistolailla. Osaava silmä voi löytää maastosta runsaasti merkkejä linnoituksista.

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

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

Vaikka tänä vuonna bussi ei viekään meitä Helsinkiä kauemmaksi, on ohjelma jännittävä. Tälle
retkelle on tärkeää muistaa ottaa taskulamppu
mukaan, jotta pääset näkemään kaikkein salaisimmat linnoituspaikat! Retken aikana käymme
useammalla kohteella ja kävelemme, myös vaihtelevassa maastossa. Retki ei valitettavasti sovellu liikuntarajoitteisille.
Retken puolivälissä lounastamme Puotilan kartanolla. Tarjolla on etukäteisvalinnan mukaan
joko broilerinrintaa, pippurikastiketta ja maalaisranskalaisia tai silakkapihvit, tartarkastike ja
perunamuussi. Kaikki annokset sisältävät myös
kartanon vihersalaatin sekä jälkiruokakahvin.
Retken jäsenhinta on 45 €, muille 49 €. Lapsen
retkihinta on 25 €. Hinta sisältää kuljetukset,
opastukset ja ruokailun. Ilmoittautumiset Riinalle 14.5. mennessä. Retki maksetaan etukäteen
yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112 55. Kuljetuksen hoitaa tutusti Astor Matkapalvelu.
Muistathan ottaa mukaan sään mukaiset varusteet ja hyvät jalkineet. Älä unohda taskulamppua! Mukaan kannattaa varata myös vesipullo
sekä pientä evästä. Vantaa-Seura 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

