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Alkavan syksyn tervehd a!
Vantaa-Seurast

Varaa aika kalenteriin!
syyskuu

Syyskaudeksi on tarjolla taas monenlaista ohjelmaa. Syyskuun toisena viikonloppuna osallistumme Euroopan kulttuuriympäristöpäivän viettoon. Juhlistamme kulttuuriympäristöä syysretkellä sekä
muinaispuistopäivällä. Syksyn ohjelmistoon mahtuu myös teatteria.
Övre Nybackassakin järjestämme erilaisia tapahtumia. Kirjeen
lopusta voit vielä lukea kuulumisia Helsingan keskiaikapäivästä.
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Tämä jäsenkirje sisältää:

• Muinaispuistopäivä Jokiniemessä 9.9.
• Syysretkellä 8.9. on tilaa!
• Övre Nybackassa tapahtuu
• Lippuja Viljo Sohkasesta kertovaan näytelmään
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• Kuulutko sukuuni? -tapahtuma
• Helsingan keskiaikapäivä oli menestys

Muinaispuistopäivä
Jokiniemessä 9.9.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien pääviikonloppuna järjestämme koko perheelle suunnatun muinaispuistopäivän
Jokiniemessä. Jokiniemen ympäristössä on yksi Suomen
laajimmista kivikautisista asuinpaikka-alueista ja sitä on
tutkittu arkeologisesti useaan otteeseen. Sandåkerin kivikautisella asuinpaikalla, Hakkilan sillan kupeessa, avattiin
vuosi sitten Vantaan ensimmäinen muinaispuisto.
Muinaispuistoon on pystytetty alueen historiasta kertova
infotaulu. Paikalle on entisöity myös Agnes Lindholmin tilan vanha terassipuutarha.
Tapahtuman ohjelma:

klo 12.15–13	Opastus: Ikikallion vuosituhannet
Hakkilan kivisillan ympäristössä.
	Oppaana Andreas Koivisto.
klo 14–14.45 	Opastus: 1900-luvun alun kulttuurikerma
kohtasi kivisillan ympäristössä.
	Oppaana Riina Koivisto.

Tapahtuman ajan lapsille on käynnissä arkeologiaan
liittyvä rastipiste. Myynnissä lettuja, makkaraa ja VantaaSeuran vuosikirjoja. Vapaa pääsy.
Tapahtumapaikka sijaitsee Tikkurilantien varrella, Hakkilan sillan kupeessa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Vantaan kaupunginmuseon ja LC Tikkurilan kanssa.

syysretki

Kuva: V
ant

aa

nK

a
up

un
ki

leinelä
kivistö

kartanonkoski
martinlaakso
tammisto

länsimäki

Syysretkellä
8.9. on tilaa!
Syysretkellä 8.9. tutustutaan
2000-luvun asuinalueisiin Vantaalla
Perinteisellä syysretkellä hyppäämme bussiin ja kiertelemme eri puolilla Vantaata. Tänä vuonna ei painuta historian syövereihin vaan lähdemme bongaamaan nostokurkia ja ihailemaan Vantaan uutta rakennuskulttuuria.
Syysretki vie meidät Vantaan uusille asuinalueille.
Syysretki tehdään jälleen Euroopan kulttuuriympäristöpäivän hengessä. Retkellä tutustutaan Vantaan
2000-luvun asuntorakentamiseen, erityisesti ihan uusiin
alueisiin, mm. kehäradan varren kohteisiin, kuten Kartanonkoski, Tammisto, Keimolanmäki, Kivistö ja Leinelä.
Lisäksi täydennysrakentaminen isoissa kaupunginosissa
on vilkastunut. Siitä näemme useita esimerkkejä.
Retkipäivä on lauantai 8.9. ja retkibussin lähdöt ja paluut ovat jälleen Tikkurilassa sekä Martinlaaksossa. Retken asiantuntevana oppaana toimii yhdistyksen kunniajäsen, FM Jukka Hako.
Retken jäsenhinta on 49 € ja hinta muille 55 €. Retkihinta
sisältää lounaan (lämmin ruoka, keitto, ravintolan oma
leipä, kahvi ja jälkiruoka), kuljetuksen ja asiantuntevan
opastuksen.

Retken ohjelma:

9.30

Lähtö Tikkurilasta,
kaupunginmuseon edestä
9.50
Lähtö Martinlaakson,
linja-autoasemalta
12.30–13.30 Lounas Ravintola Saraksessa,
Keimolan Golfissa.
n. 15.45
paluu Tikkurilaan
n. 16
paluu Martinlaaksoon

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Riinalle. Kerro samalla
mistä tulet kyytiin ja mahdolliset erikoisruokavaliot. Retki tulee maksaa yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112
55. Muista kirjoittaa maksun viitekenttään oma nimesi!

syystalkoot
1.10.2018

Övre Nybackassa tapahtuu!
Syyskaudella Övre Nybackan avoimet
ovet joka kuun ensimmäinen maanantai, 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 18–19.
Avoimien ovien yhteydessä kuulet
myös talon historiasta. Maanantaina
1.10. avoimien ovien yhteydessä järjestetään syystalkoot sekä luento ”Kokemuksia ensimmäisestä maailmansodasta Vantaalla”. Luento perustuu
paikallisiin arkistolähteisiin sekä muistitietoon. Luennoitsijana toimii Riina
Koivisto. Vapaa pääsy.

Jatkamme myös kestikievarin perheaamujen järjestämistä. Kestikievari
Övre Nybackan perheaamuissa tapaavat vanhemmat ja lapset historiallisessa miljöössä vaihtuvan ohjelman äärellä. Syyskausi alkaa vanhanajan
loruhetkellä ma 24.9. kello 10. Seuraavat tapaamiset ovat 29.10. ja 26.11.
Kestikievarin perheaamut on tarkoitettu kotona oleville vanhemmille
lapsineen. Myös isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan! Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja keksiä, maksu omatunnon mukaan.
Övre Nybackassa valmistaudutaan vähitellen talveen. Syksyn lehdet on
haravoitava, pensaita karsittava ja sisätiloja siistittävä. Övre Nybackan
syystalkoot järjestetään ma 1.10. Aloitamme jo kello 15, mutta mukaan
voi liittyä myöhemminkin. Tarjolla talkookeittoa! Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista Riinalle.
Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4.

Lippuja Viljo Sohkasesta
kertovaan näytelmään

Erikoistarjous
VantaaSeuran
jäsenill
e:

Olemme varanneet lippuja Viljo Sohkasesta kertovan näytelmän
ensi-iltaan Tikkurilan Teatteriin. Vielä on vapaana muutama lippu, mutta marraskuisen näytöksen varaukset tulee tehdä jo 13.9.
mennessä!
Näytelmä Viljo S. tarkastelee sisällissodan tapahtumia Tikkurilassa ja tikkurilalaisten näkökulmasta. Näkökulmahenkilönä
toimii Tikkurilan Punakaartin sanitääri, tuolloin 17-vuotias Viljo
Sohkanen, joka joutui vangituksi huhtikuun taisteluissa ja päätyi
Suomenlinnan vankileirille. Esityksessä liikutaan Viipurin rintaman, Suomenlinnan vankileirin ja Tikkurilan poikkeustilassa olevan arjen välillä.
Viljo Sohkanen (2.12.1900–10.11.1989) tunnetaan tikkurilalaisena työväenliikkeen veteraanina. Sohkanen teki elämänsä aikana työtä sisällissodan muistitiedon säilyttämiseksi. Sohkanen teki
myös merkittävän uran Helsingin maalaiskunnan sosiaalijohtajana.
Näytelmä esitetään Kulttuurikeskus Vernissassa (Tikkurilantie
36) pe 2.11. klo 19. Lipun hinta on 16 €, eläkeläishinta 12 €. Varaa
lippusi Riinalta ja varausvahvistuksen jälkeen voit maksaa lipun
yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112 55. Kirjoita viitekenttään
oma nimesi sekä esityksen nimi. Lisätietoa esityksestä http://
www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/viljo-s/

Kuulutko sukuuni?
-tapahtuma
Olemme mukana Suomen suurimmassa sukututkimustapahtumassa
Kuulutko sukuuni?, joka järjestetään
6.– 7.10. Hiekkaharjussa. Tapahtumassa esittäytyvät sukututkijat, suvut ja sukuseurat. Tapahtuman ohjelmaan kuuluvat useat luennot, tietoiskut ja valokuvanäyttely. Yhdistys
on mukana esittelemässä toimintaa
sekä myymässä vuosikirjoja. Mukana
on kattavasti myös vanhoja vuosikirjoja.
Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian
Hiekkaharjun toimipisteessä, osoitteessa Tennistie 1. Ovet ovat avoinna
lauantaina kello 10–17 ja sunnuntaina kello 10–16. Vapaa pääsy!

Helsingan keskiaikapäivä oli menestys
Auringonvalossa kylpenyt pappilan puutarha ja Pyhän
Laurin kirkko tarjosivat parastaan Helsingan keskiaikapäivässä 11.8.2018. Kaikkia aisteja kutkuttanut tapahtuma houkutteli paikalle ennätykselliset 8000 kävijää.
Keskiaikamarkkinoilla kauppa kävi ja eri näytökset sekä
ohjelmanumerot keräsivät runsaan yleisön. Väkeä riitti myös opastuksille ja luennoille. Järjestäjinä toimineet
Vantaa-Seura sekä Tikkurilan seurakunta panostivat siihen, että vierailu markkinoilla olisi aikamatka menneeseen niin hajuineen, äänineen kuin makuineen.
Tapahtumapäivänä vierailijoiden huulilla kareili hymy
ja ihmiset viihtyivät tapahtumassa usean tunnin ajan.

Tapahtuma on saanut yleisöltä erittäin positiivista palautetta ja olemme Vantaa-Seurassa olleet
asiasta jopa hieman hämillämme. Iloitsemme siitä, että onnistuimme tavoitteissamme ja erityisesti
lapsiperheet löysivät tapahtuman. Lisää tapahtumasta ja tunnelmista voit lukea yhdistyksen blogista Koukussa kotiseutuun http://
koukussakotiseutuun.blogspot.com/2018/08/
auringonvalossa-kylpenyt-pappilan.html

Mukavaa alkavaa syksyä ja
nähdään tilaisuuksissamme!

Riina ja Karoliina
Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi

Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

www.facebook.com/vantaaseura
www.vantaaseura.fi

