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Avoimet ovet Övre Nybackassa 7.3. ja luento Kirkonkylän kulttuurikävely istuen
Herättäjäjuhlien virsiseurat ja luento 7.4.
Vantaa-Seuran kevätkokous 30.3.
Kirkonkylän pääsiäinen 20.3.
Taltioimme lastenloruja
Vauvan kanssa museoon 4.4.
Lyhytkurssi – Tarinapysäkki

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.

7.3.
Kirkonkylän
kulttuurikävely
istuen
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

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.

KEVÄTKOKOUS
30.3.

Kevätkokous

Vantaa-Seuran kevätkokous järjestetään ke 30.3. klo 18 alkaen Vantaan Kaupunginmuseossa, Tikkurilan vanhalla asemalla, osoitteessa Hertaksentie 1.
Kokouksen alussa tutustumme
Joki – kivikaudesta kaljakelluntaan
-näyttelyyn oppaan johdolla.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Vapaa
pääsy
maksuton
ohjelma!

Kirkonkylan Paasiainen
la 20.3.

Palmusunnuntain
lastentapahtuma ja pääsiäismarkkinat
Pyhän Laurin kirkon makasiinissa.
klo 11.00–11.45 Hertta Kirkonrotta askartelee lasten ja perheiden
kanssa virpomisoksia Pappilan puistossa sijaitsevassa Pakarituvassa.
klo 11.45 Judith-aasi ja Hertta Kirkonrotta johdattavat lapset
vanhempineen kulkueessa Pakarituvalta palmusunnuntain messuun
Pyhän Laurin kirkkoon.
klo 12.00 Palmusunnuntain messu Pyhän Laurin kirkossa. Messun
jälkeen mehu- ja pullatarjoilu vanhassa viljamakasiinissa.
klo 13.00–15.00 Pääsiäismarkkinat. Myynnissä mm. pääsiäisherkkuja
sekä käsitöitä. Pihalla kuumaa makkaraa ja mehua. Saat tervehtiä
Hertta Kirkonrotan kanssa kaneja ja kanoja, etsiä kadonneita munia
ja kuunnella kertomuksia pääsiäisen symboleista, kuten pajunkissoista,
rairuohosta, narsisseista ja munista. Vantaa-Seuran pisteessä pääset
tutustumaan Kirkonkylän pääsiäisenvieton perinteisiin.

VaPaa Pääsy!
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Tapahtuman järjestävät: Tikkurilan seurakunta ja Vantaa-Seura
Tikkurilan aluetoimikunta tukee tapahtumaa.

Taltioimme lastenloruja
Äppel, päppel, piron, päron puff… tai maalari
maalasi taloa, sinistä ja punaista… Muistia kaivellessa mieleen nousee varmasti joku lastenloru,
jota ehkä äitisi hoki tai jota sinä toistelit lapsillesi. Taltioimme Vantaalla ja Helsingin maalaiskunnassa käytettyjä vanhoja ja uusia lastenloruja.
Lastenlorut ovat usein erilaisia hokemia tai laskemisloruja.
Kerro meille lorusi, keneltä sinä sen opit ja kenen
kanssa sinä loruttelit? Nuoremmille jäsenillemme heitämme haasteen, kerro meille mitä loruja

loruttelette tällä hetkellä lastenne kanssa? Kuulemme mielellään lisää siitä, minkälaisiin tilanteisiin lorut liittyivät tai liittyvät. Muistot ja kuvaukset, olivatpa ne sitten suomeksi tai ruotsiksi, saa
lähettää Riinalle, riina.koivisto@vantaaseura.fi.
Lorut talletetaan tässä vaiheessa Vantaa-Seuran
arkistoon ja niitä saatetaan käyttää hyväksi tutkimuksen teossa. Huhtikuun loppuun mennessä
keruuseen osallistuneiden kesken arvotaan yhdistyksen kirjatuotteita.

KERRO
MEILLE
LORUSI!

VAUVAN KANSSA LORUTTELEMAAN MUSEOON
Vantaan kaupunginmuseossa on aloitettu tänä
vuonna vauvojen museomaanantait. Kerran
kuussa museo täyttyy lastenvaunuista, vauvoista ja heidän hoitajistaan. Uudenlaisen tapahtuman kehityksessä on ollut mukana Vantaa-Seura.
Huhtikuun kokoontumisen aiheena ovat lastenlorut. Juuri tätä tapahtumaa varten kaipaamme
lisätietoa paikallisesta lastenloruperinteestä.

Tervetuloa loruttelemaan vauvan kanssa
Vantaan kaupunginmuseoon (os. Hertaksentie 1)
maanantaina 4.4. klo 10. Vauvoja loruttelevat yhdessä Riina ja Arna Koivisto.

TARINAPYSÄKKI – lyhytkurssi
Tarinapysäkki tarjoaa innostavia aiheita ja monipuolisia
kirjoitusharjoituksia paikan päällä tehtäviksi ja kotiin
vietäviksi. Voit osallistua kurssille, oletpa vasta
kirjoittajan polkusi alussa tai kirjoittanut jo pidempään.
Tule löytämään ideoita ja kirjoittamisen iloa!
AIKA: la 20.2.2016 klo 10–14 (sis. kahvitauko)
PAIKKA: Vantaan sanataidekoulu, Tikkurilan silkkitehdas,

Tikkurilantie 44 P
HINTA: 50,00 euroa
OHJAAJA: FM Soili Pohjalainen, jonka esikoisromaani
ilmestyy 6/2016 Atena Kustannuksen julkaisemana.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 17.2. mennessä Aulikki
Rundgren, etunimi.sukunimi@sanataidekoulu.fi tai
yhteydenottolomakkeella www.sanataidekoulu.fi

MUKAVAA 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

