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Tämä jäsenkirje sisältää:
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5.10.

> Svenska veckan -föreläsning på Övre Nybacka
> Övre Nybackan ovet avoinna
> Tahdotko auttaa?
Övre Nybackan syystalkoot, joulumarkkinat,
sukkatalkoot ja vanhusten arjen askareet tekijöitä vailla
> Postimerkin päivä Vantaalla

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
5.10. | 2.11. | 7.12.

Svenska veckan -föreläsning
på Övre Nybacka 2.11. kl. 18–19

Övre Nybacka toimii tunnelmallisena tilana monenlaisissa tilaisuuksissa ja sopii max. 60 hengen
tilaisuuksien järjestämiseen ympäri
vuoden. Vuokraamme aina koko
talon kerralla.

Vanda genom tiderna

Kotiseututalo Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi

Vilka språk har man pratat i Vanda från stenålder till nutid? Varifrån
kommer ordet Vanda? När nämns socknen för första gångerna i de
historiska källorna och varför? Dessa frågor försöker arkeolog Andreas Koivisto svara på under sin föreläsning.

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

Välkommen!

vuokrast
a
-10 %
alennus
jäsenille

Tahdotko auttaa?
Onko sinulla aikaa ja halua auttaa muita
tai osallistua yhdistyksen tapahtumien
järjestämiseen? Etsimme vapaaehtoisia
sekä oman toimintamme tueksi että
muihin avustuskohteisiin.
Soita, lähetä sähköpostia tai nappaa meitä hihasta
Övre Nybackan avoimissa ovissa tai muissa tapahtumissamme ja kerro, mihin tapahtumaan tai toimintaan olisit halukas osallistumaan. Yhdessä tekeminen
on elämän suola. Herätellään taas vanha kunnon talkoohenki esiin!
Yhteystietomme löydät tämän kirjeen lopusta.

Wanhanajan
joulumarkkinat

28.11.

Övre Nybackan
syystalkoot

5.10.

ma 5.10. klo 16–18.

• haravointia, pensaiden siistimistä, pihakalusteiden kantoa talvisäilöön, ikkunoiden pesua.
Valmistellaan tunnelmallinen pihapiiri ottamaan
talvi vastaan.
• tarvikkeet talon puolesta
• tarjolla talkooevästä

Kirkonkylän
joulu

12.12.

la 28.11.

la 12.12.

yhteinen, suuri joulutapahtuma Övre
Nybackassa ja Maatalousmuseossa

Pyhän Laurin kirkon edustalla, vanhassa viljamakasiinissa ja parkkipaikalla järjestetään ensimmäistä kertaa
tunnelmalliset joulumarkkinat.

• tarvitsemme liikenteen ohjaajia ja järjestysmiehiä,
glögin lämmittäjiä ja kaatajia, ulkoroihujen sytyttäjiä jne. Tässä on vantaaseuralaisille haasteen paikka, että saamme väkirikkaan tapahtuman järjestelyt sujumaan.
• tunnetko wanhanajan myyjäisten tyyliin sopivia
käsityöläisiä? Kerro heille vinkki tulevista markkinoista ja pyydä ottamaan meihin yhteyttä myyntipöydän saamiseksi.

• Paikalla on paitsi tuotteitaan myyviä käsityöläisiä
myös Lucia, Tiernapojat, mukavaa tekemistä
lapsille, kirkossa jouluista musiikkia jne.
• Tarvitsemme liikenteen ohjaajia, järjestysmiehiä
ja myyjiä Vantaa-Seuran pöytään.
• Kirkonkylän joulu järjestetään yhteistyössä
	Tikkurilan seurakunnan kanssa.

Sukkatalkoot

Vapaaehtoisia

Uudenmaan Martat kutovat villasukkia syksyn ja
talven kylmyyden keskelle saapuville turvapaikanhakijoille. Olemme sopineet yhteistyöstä Marttojen kanssa ja toimitamme yhdistyksemme kutomat
sukat vastaanottokeskuksiin heidän kauttaan. Sukkien tarve on jatkuva, joten hitaammatkin neulojat
ehtivät hyvin mukaan.

Koivukylän palvelutalosta pyydetään vapaaehtoisapua saattamaan vanhuksia lääkäriin, ulkoilemaan heidän seuranaan tai vain seurustelemaan
heidän kanssaan. Olisiko sinulla aikaa auttaa esimerkiksi kerran viikossa tai kahdessa?

yhdessä Marttojen kanssa

Kokoonnumme sukkapiiriin maanantaisin 5.10. ja
7.12. klo 18–19 Övre Nybackassa avointen ovien
yhteydessä. Tule juttelemaan mukavia tai kysymään
kantapäähän kokeneemmilta apua. Tervetuloa!
Valmiit sukat voit tuoda Övre Nybackaan tai ottaa
yhteyttä Karoliinaan, niin sovitaan sukkien toimituksesta.

Koivukylän palvelutaloon

Ota yhteyttä suoraan palvelutalon toiminnanohjaajaan ja kysy rohkeasti lisää:
Johanna Venninen
Koivukylän palvelutalo
Vantaan kaupunki
Karsikkokuja 13, 01360 Vantaa
p. 050 3044647
johanna.venninen@vantaa.fi

Suomi juhlistaa perjantaina 9.10.
Postimerkin päivää
Vantaan postimerkin kuva-aiheena on Pyhän Laurin kirkko, Talvikirkko

vantaan postikonttorit:

Tikkurilan Posti, Tikkuraitti 13, 01300 Vantaa
Koivukylän Posti, Asolanväylä 50, 01360 Vantaa
Tammiston Posti, Valimotie 9, 01510 Vantaa
Myyrmäen Posti, Iskoskuja 3, 01600 Vantaa

Vantaalla julkaistavan postimerkin kuva-aiheena on
Pyhän Laurin kirkko, talvella. Omakuvapostimerkkejä on painettu rajattu määrä, joten kaikkien merkeistä kiinnostuneiden kannattaa hankkia oma merkki
9.10. hyvissä ajoin.
Valtakunnallista Postimerkin päivää vietetään samaan aikaan 89:ssä Postin omassa myymälässä eri
puolilla maata. Erilaisia paikallisia postimerkkejä
julkaistaan 54 kappaletta.
Postimerkin päivällä on myös Jukka Talarin suunnittelema erikoisleima, jonka kuva-aiheessa yhdistyy
paikallisen nähtävyyden opastesymboli ja postimerkin hahmo. Kaikki lähetykset leimataan 9.10. myymälässä paikan päällä omilla kumileimoilla, joissa
on kunkin paikkakunnan nimi.

paikkakunnan kuvan ja sille sopivan kehyksen. Merkit toimitetaan asiakkaille arkeittain. Minimitilaus
on 1 arkki, jossa on 10 postimerkkiä.
Erikoisleimoja voi tilata ennakkoon

Asiakkaat voivat tilata Vantaan erikoisleimoja ennakkoon 5.–9.10.2015 lähettämällä osoitteeseen
Tikkurilan Posti, Postimerkin päivä, Tikkuraitti 13,
01300 VANTAA enintään viisi postimerkillä varustettua postikorttia tai kirjekuorta. Mukaan tulee liittää
myös maksumerkeillä ja tilaajan osoitteella varustettu palautuskuori.
Lisätietoja:
Satu Eloranta, Posti Oy, 01300 VANTAA
puh. 020 4511, satu.eloranta@posti.com

Merkkejä voi tilata myös Postin
internet-sivuilta

Asiakkaat voivat tilata Postimerkin päivän kaikkien
postimerkkien kuva-aiheita myös Postin internetsivuilta osoitteesta www.posti.fi/omakuvapostimerkki. Sovelluksessa on kuvakategoria Postimerkin päivä 2015, josta asiakas voi valita haluamansa

syysterveisin

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

