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Tervehdys!
Tämän kertainen jäsenkirje tulee vähän värittömämmässa muodossa. Kirjaa ylös kevään
mielenkiintoiset tapahtumat!
1. Kutsu kevätkokoukseen Övre Nybackaan 26.3.
2. Kierrätysteema kestikievarin perheaamussa 26.3.
3. Övre Nybackan avoimissa ovissa poikkeava päivämäärä 3.4.
4. Tule mukaan tekemään keskiaikapäivää – tapaaminen 3.4.
5. Sisällissodasta 100 vuotta – opastus Kirkonkylässä 12.4.
6. 50 kirjaa kotikulmilta – juhlaseminaari 21.4.
7. Vantaa-Seura on mukana Jokileijonakävelyssä 22.4.
8. Jäsenmaksut ovat toimintamme selkäranka

1. Kutsu kevätkokoukseen Övre Nybackaan 26.3.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään omissa tiloissamme ja yhdistykselle
tärkeässä paikassa kestikievari Övre Nybackassa maanantaina 26.3.2018 kello 18.30. Kokouksessa
käsitellään mm. tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2017. Ennen kokousta tutustutaan
tarkemmin 200-vuotiaaseen taloon. Vantaa-Seuralla on nyt takana viisi toiminnantäyteistä vuotta
Övre Nybackassa. Sinä aikana talo on mm. ajoitettu dendrokronologisesti ja tuoreet kunnostustyöt
ovat parantaneet talon mukavuutta. Vantaa-Seuran myötä talosta on kehkeytynyt uudenlainen
kulttuuritapahtumien keskus. Kerromme sanoin ja kuvin talon historiasta, viimeisen viiden vuoden
aikana tapahtuneista positiivisista muutoksista sekä talon tulevaisuudesta.
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla ja esitelmällä kello 17.30. Övre Nybackan esitelmä on avoin myös
muille kuin Vantaa-Seuran jäsenille. Tervetuloa!
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 23.3. mennessä Riinalle. Övre Nybacka sijaitsee
Ylästön ja Vantaanlaakson rajamailla osoitteessa Nybackankuja 4. Pyrimme järjestämään paikalle
kimppakyytejä ainakin Tikkurilan suunnasta. Olethan yhteydessä, mikäli olet vailla kyytiä!
2. Kierrätysteema kestikievarin perheaamussa 26.3.
Kestikievarin perheaamun maaliskuun tapaamisessa on kierrätysteema. Paikalla on
kierrättämisestä kertova roskapoliisi sekä muutama muu esittelijä.

Pidämme tiloissa myös lastentarvikkeiden ja -vaatteiden kirpputorin. Ole yhteydessä Riinaan,
mikäli haluat oman myyntipöydän. Myyntipöytä on maksuton. Talossa on myös lelujen, kirjojen ja
vaatteiden kierrätys- ja vaihtopiste. Ylimääräiset tavarat toimitamme SPR:n Konttiin.
Kestikievarin perheaamu on Övre Nybackassa ma 26.3. klo 10–12.
3. Övre Nybackan avoimissa ovissa poikkeava päivämäärä 3.4.
Övre Nybackan avoimet ovet järjestetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen
maanantai, mutta huhtikuussa pääsiäismaanantai muuttaa aikataulua. Övre Nybackan seuraavat
avoimet ovet ovat poikkeuksellisesti ti 3.4. klo 18–19.
4. Tule mukaan tekemään keskiaikapäivää – tapaaminen 3.4.
Helsingan keskiaikapäivä järjestetään tänä vuonna kolmannen kerran aidossa keskiaikaisessa
miljöössä Pyhän Laurin kirkon ympäristössä. Tapahtumapäivä on la 11.8.2018 klo 11–18. VantaaSeura on tapahtuman markkinaosuuden pääjärjestäjä.
Viime vuonna tapahtumaa oli tekemässä suurehko vapaaehtoisten joukko, joista moni on myös
yhdistyksen jäsen. Emme olisi aikaansaaneet hienoa, lämminhenkistä ja paljon kehuja kerännyttä
tapahtumaa ilman ihanien vapaaehtoisten työpanosta. Tarvitsemme vapaaehtoisia mukaan myös
tänä vuonna!
Lisätietoa tapahtumasta ja vapaaehtoisten rekrytoinnista löytyy tapahtuman facebook-sivuilta
www.facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva. Mikäli haluat olla vapaaehtoisena mukana
tekemässä ainutlaatuista kulttuuritapahtumaa Vantaalla, niin ole yhteydessä Riinaan.
Vapaaehtoisten ensimmäinen tapaaminen järjestetään Övre Nybackassa heti pääsiäisen jälkeen
3.4. klo 18.00.
5. Sisällissodasta 100 vuotta – opastus Kirkonkylässä 12.4.
Sata vuotta sitten Suomessa oli käynnissä karmiva sisällissota. Myös Helsingin maalaiskunta joutui
osaksi sotatoimia, kun täällä puhkesi Tikkurilan taistelu 12.4. Taistelun vuosipäivänä to 12.4. klo
17.30 järjestämme opastuksen Kirkonkylässä. Opastuksella toiminnanjohtaja Riina Koivisto kertoo
vuoden 1918 tapahtumista erityisesti Kirkonkylän näkökulmasta. Kirkonkylällä oli merkittävä osuus
tapahtumissa juuri Tikkurilan taistelun aikaan.
Opastus järjestetään to 12.4. klo 17.30. Lähtö opastukselle Pyhän Laurin kirkon hautausmaan
portilta, osoitteesta Kirkkotie 45. Vapaa pääsy.
6. 50 kirjaa kotikulmilta – juhlaseminaari

Vantaa-Seura on maineikkaan kirjan Helsingin pitäjä – Vantaa kustantaja ja julkaisija. Ensimmäinen
lehtinen julkaistiin vuonna 1963 ja vähitellen lehtinen muuttui kirjaksi ja lopulta kovakantiseksi,
neliväriseksi ja erittäin tasokkaaksi teokseksi. Viime vuoden lopulla julkaistiin jo 50. kirja, Helsingin
pitäjä–Vantaa 2018. Nyt on aika juhlia maineikasta kirjasarjaamme! Juhlan kunniaksi järjestämme
seminaarin Tiedekeskus Heurekassa.
Seminaarin aikataulu ja ohjelma:
Aika: la 21.4. klo 12–16.
Paikka: Tiedekeskus Heureka, auditorio Virtanen
12.00 Seminaarin avaus ja viralliset tervehdykset
12.20 Kotiseutulehdestä vuosikirjaksi – merkittävä kirjasarja vantaalaisille (FM Jukka Hako)
12.45 Vallankumous ja sen kukistaminen Helsingin pitäjässä, 1917–1918 (VTL Raimo Parikka)
13.30–14 Tauko ja mahdollisuus tutustua ja ostaa Vantaa-Seuran vuosikirjoja
14.00 Jälleenrakennuskauden rakennusperintö Vantaalla – 50- ja 60-lukujen Vantaa kuvina
(Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat FM Anne Vuojolainen ja FM Susanna Paavola)
14.30 Vantaan varhainen menneisyys (FM Andreas Koivisto)
15.00–15.45 Kansanelämän tutkimusta Helsingin maalaiskunnassa 50 vuotta sitten – Muistoja
kenttätöistä (FT Bo Lönnqvist)
Seminaariin on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
7. Vantaa-Seura on mukana Jokileijonakävelyssä 22.4.
Usean vantaalaisen Lions Clubin yhteistyönä toteutetaan keväisin Jokileijonakävely Tikkurilan ja
Viertolan alueella, Keravanjoen tuntumassa.
Tänä vuonna Vantaa-Seura on mukana järjestelyissä ja rastipolulta löytyy muutama yhdistyksen
väen suunnittelema kysymys. Kierroksen päätepisteellä, Jokirannan koululla Viertolassa yhdistys
esittelee toimintaansa ja kirjojaan. Tapahtumapäivä on su 22.4. ja kellonaika tarkentuu lähiaikoina.
Vapaa pääsy!
8. Jäsenmaksut ovat toimintamme selkäranka
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen henkilöjäsenmaksu säilyy 18 eurossa.
Jäsenmaksulomakkeet lähetetään sähköpostitse maaliskuun aikana. Muistathan käyttää laskussa
mainittua, omaa henkilökohtaista viitenumeroasi.
Jäsenmaksuilla taataan yhdistyksen monipuolinen ja asiantunteva toiminta kotiseututyön hyväksi.
Vaikka et osallistuisi aktiivisesti tapahtumiimme, olet silti meille tärkeä jäsen ja tukija. Kiitos
jäsenmaksun maksamisesta myös tänä vuonna!
Lopputalven terveisin Riina ja Karoliina

riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000

