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Tämä uutiskirje sisältää

Kirkonkylän pääsiäinen 20.3.
Herättäjäjuhlien virsiseurat ja luento 7.4.
Avoimet ovet Övre Nybackassa 7.3. ja luento Kirkonkylän kulttuurikävely istuen
Viimeiset hetket ilmoittautua Rastattin matkalle
Syyskokouksen kuulumisia
Teatteriin 15.3. – ilmoittaudu nyt!

• klo 11 virpomisvitsojen askartelua
Pakarituvassa, järj. Tikkurilan srk
• klo 12 lapsennäköinen messu
Pyhän Laurin kirkossa
• klo 13–15 pääsiäismarkkinat
Vanhassa viljamakasiinissa on tarjolla pääsiäisherkkuja ja käsityöläisten sekä Vantaa-Seuran
tuotteita, pihalla mm. rapsutuksia rakastava
Judith-aasi, lasten virpomistuokio ja musiikkia,
myynnissä makkaraa ja mehua.
Kotiseutumuseossa esittäytyvät menneiden vuosisatojen
perinteet ja arjen elämä.
Tervetuloa!

Virsiseurat ja luento
Övre Nybackassa
to 7.4. klo 18

Vantaalla kesällä 2016 järjestettävien Herättäjäjuhlien oheisohjelmana järjestämme Övre Nybackassa, Nybackankuja 4, virsiseurat ja luennon
”Vauraat papit, puhdasoppisuus ja taikausko –
kristinuskon ilmentyminen Vantaan arkeologisessa aineistossa”. Luennoitsijana arkeologi, yhdistyksen puheenjohtaja Andreas Koivisto. VantaaSeuran kahvio avautuu jo klo 17.30.

Tervetuloa Övre Nybackaan
Kestikievari Övre Nybackan ovet ovat jälleen
avoinna. Tervetuloa tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten säilyneistä pihakokonaisuuksista
ja nauttimaan menneiden vuosisatojen tunnelmasta!
Avoimet ovet keväällä 2016
maanantaisin klo 18–19
7.3. Huom! Kirkonkylän kulttuurikävely istuen
4.4.
2.5.
6.6. Opastus Lillaksen
arkeologiselle
kaivauspaikalle.
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Helsingin pitäjän kirkonkylän juuret ulottuvat keskiajalle
saakka. Nyt saat kuulla kylän ja kirkon historiasta, arkeologisten kaivausten antamasta uusimmasta tutkimustiedosta ja Kirkonkylän rakennuskulttuurista mukavasti tuolissa
istuen, kuvien ja kertomusten avulla kylässä
vieraillen Riina Koiviston johdolla.

Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi

Kevätretki Rastattiin 4.–7.5.2016

Vantaa-seura tekee kevätretken helatorstaiviikolla Vantaan saksalaiseen ystävyyskaupunkiin Rastattiin

Matkan aikana meillä on mahdollisuus tutustua
rastattilaisiin, vierailla mahtavissa linnoissa ja
kiinnostavissa museoissa sekä kuulla Reininlaakson
historiasta ja nykypäivästä. Näemme Swartzwaldin
vuoriston huikeat maisemat ja poikkeamme
käkikellokaupunkiin. Matkaoppaanamme on
toimittaja Erpo Heinolainen, saksalaisen kulttuurin
ja historian tuntija.

Matkan hinta: 655 €/hlö/2hh

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Forssan
matkatoimisto, joka hoitaa matkavarauksiin
liittyvät asiat.

Ilmoittaudu viimeistään 19.2.2016
osoitteessa mari.rauhaniemi@fmt.fi
Lisätietoja: Kati Tyystjärvi
Vantaa-Seuran varapuheenjohtaja
p. 040-9015214 | katityystjarvi@gmail.com

hinta

Vantaa-seuran matka Rastattiin 4.–7.5.2016
Lentoaikataulu (Lufthansa)

Matkan hinta:

4.5. LH2467 Helsinki klo 06:00 – München klo 07:35
4.5. LH2144 München klo 08:25 – Stuttgart klo 09:10
7.5. LH2149 Stuttgart klo 16:50 – München klo 17:35
7.5. LH2466 München klo 18:55 – Helsinki klo 22:20

655 euroa/hlö/2 hengen huoneessa

Majoitus

4. –7.5. Best Western Rastatt
(Karlsruher Strasse 29, 76437 Rastatt)
www.bestwestern.de/hotels/Rastatt/BEST-WESTERNHotel-Rastatt
Ohjelma

4.5. Keskiviikko
Kokoontuminen Helsinki–Vantaan lentoasemalla noin
kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Stuttgartiin saavumme kello 09.10. Siirtyminen bussille ja ajo Rastattiin,
missä teemme kaupunkikiertoajelun, jonka aikana
kuulemme kattavasti Rastattin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelliin. Ilta
vapaa.
5.5. Torstai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Tapaamme paikallisoppaan ja
lähdemme kokopäiväretkelle Schwarzwaldin vuoristoon. Päivän aikana näemme huikeita maisemia, kuulemme historiaa ja teemme pysähdyksen käkikelloistaan kuuluisassa Schonachin kylässä.
6.5. Perjantai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tutuiksi tulevat
mm Residenzschloss ja Schloss Favoriteen Rastattissa
sekä Baden Badenin alueen Altes Schloss Hohenbaden sekä Unimog-museo Gaggenaussa.
7.5. Lauantai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa tutustua Rastattin
kaupunkiin ja ostosmahdollisuuksiin. Iltapäivällä lähtö
hotellilta bussilla kohti Stuttgartin lentokenttää. Helsinkiin saavumme kello 22.20.

655 €

hlö/2 hh

hintaan sisältyy:

– Lufthansan reittilennot turistiluokassa Helsinki –
München – Stuttagart – München – Helsinki
– matkustajamaksut ja lentokenttäverot
– bussikuljetukset Saksassa
– majoittuminen jaetussa kahden hengen
huoneessa
– aamiainen hotellissa
– sisäänpääsymaksut ohjelmassa kohteisiin:
Residenzschloss, Schloss Favorite, Altes Schloss
Hohenbaden Unimog museo
– FMT suomenkielisen oppaan palvelut
koko matkan ajan.
Matkan hintaan ei sisälly
– yhden hengen huone, lisämaksu 185 €
– matkavakuutus, jonka tekemistä suosittelemme
– ateriat ja ruokajuomat
– muut kuin ohjelmassa mainitut kohteet ja
sisäänpääsyt
Näin pääset matkalle
hyvässä Vantaa-seurassa:

Ilmoittautumiset 29.1.2016 mennessä Forssan matkatoimistoon sähköpostilla osoitteeseen
mari.rauhaniemi@fmt.fi
Kirjoita sähköpostiin nimesi siinä muodossa, kuin se
on passissa. Ilmoita myös, kenen kanssa jaat huoneen
vai matkustatko yksin.

Lähde hauskalle matkalle
hyvässä Vantaa-seurassa!
Rastatt
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Tilaisuudessa puheenjohtaja Andreas Koivisto
kiitti lämpimin sanoin Jukkaa korvaamattomasta

liina Junno
-Hu
ika

Myös Vantaa-Seuran johtokunta uudistui. Jukka
Hako oli ilmoittanut jäävänsä pois johtokunnasta yli 30 vuoden johtokuntatyöskentelyn jälkeen,
samoin Veli-Paavo Pentikäinen. Jukan ja VeliPaavon tilalle johtokuntaan valittiin Annukka Lyra
sekä Matti Hilli. Johtokunnassa työskentelyä jatkavat erovuorossa olleet Kati Tyystjärvi sekä Marianne Träskman. Puheenjohtajana jatkaa Andreas
Koivisto.

: Karo

Vantaa-Seuran syyskokous pidettiin 7.12.2015. Kokouksessa julkaistiin uudistettu Helsingin pitäjä
– Vantaa 2016 -vuosikirja. Kirjan nimeen on lisätty sana Vantaa Helsingin pitäjän ohelle selventämään kirjan sisältöä. Myös kirjan päätoimittaja
on vaihtunut, kun pitkäaikainen päätoimittaja
Jukka Hako astui tehtävästä sivuun. Uutena päätoimittajana aloitti seuran nykyinen puheenjohtaja Andreas Koivisto.
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Syyskokouksen kuulumisia

Jukka Hako
työstä Vantaa-Seuran hyväksi. Jukka itse totesi,
että oli aika jättää seura nuorempien haltuun.
Pohjustustyötä vaihdoksen eteen hän oli tehnyt
jo muutaman vuoden ajan ja koki voivansa jättää
seuran johtoryhmän hyvin mielin.
Vantaa-Seuran blogikirjoitukseen, jossa puheenjohtaja Andreas Koivisto pohtii Vantaan ja seuran
mennyttä vuotta 2015, voit tutustua osoitteessa
koukussakotiseutuun.blogspot.fi/2015/12/kiitoksia-ja-hyvasteja. Kirjoitus on myös vuosikirjan
pääkirjoitus.

menovinkki

Lauluja kolmelta vuosikymmeneltä
15.3. klo 19 Teatteri Vantaassa

Jukka Linkolan monivuotiset luottosolistit, teatterin, tv:n
ja konserttilavojen moniosaajat Eija Ahvo ja Susanna
Haavisto esittävät Jukan säestämän ja säveltämän retrospektiivisen laulukoosteen.
Musikaalia, suomalaista chansonia, hersyvää huumoria
ja koskettavaa säveldramatiikkaa upeina tulkintoina.
Illan aikana seikkaillaan mm. Peter Panin, Lady Day:n,
Maxin & Moritzin ja Kallion Kimalluksen tarttuvissa tunnelmissa. Uuttakin on luvassa, sekä tietenkin Talvikylän
lauluja. Tämä on kevään musiikkiseisaus!
Kesto: 1h 30min, sis. väliajan
Liput maksavat 25,-/kpl (norm. 27,-) ja ne maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille IBAN FI45 2075 2100 0112 55.
Sitovat ilmoittautumiset 19.2. mennessä Karoliinalle, karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi tai puh. 050 4434040.

Kuva: Ari Talunén

Mukavaa alkavaa kevättä!

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.vantaaseura.fi

