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Syksyinen tervehdys, Vantaa-Seuran jäsen!
Tästä jäsenkirjeestä voit lukea mukavasta seuraavien viikkojen ohjelmasta. Kerromme myös tulevasta
vuosikirjasta ja esitämme jo kutsun syyskokoukseen. Kuvallisen jäsenkirjeen lähetämme marraskuussa.
Jäsenkirjeen 7/2018 asioita ovat:
1. Syyskokous ja luento 10.12.
2. Kestikievarin perheaamut 29.10. ja 26.11.
3. Kirjailijavieras J.P. Pulkkinen Övre Nybackan avoimissa ovissa 5.11.
4. Svenska veckan -föreläsning 8.11.
5. Tunnelmalliset joulumarkkinat Övre Nybackassa 24.11.
6. Vuosikirjan teema: Kuninkaantien varrella
7. Ohjeita Viljo S. -näytökseen tulijoille

Syyskokous ja luento 10.12.
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 10.12 klo 19.00. Kokouspaikkana on
kotiseututalo Påkas. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa jo kello 17.30. Aloitamme glögitarjoilulla, jonka lomassa projektikoordinaattori Maiju
Hautamäki Vantaan kaupunginmuseosta kertoo kaupungin maankäytön ja sivistystoimen yhteishankkeesta
Vantaan Kyllistä eli kulttuuriympäristölinjauksista. Julkistamme myös uuden vuosikirjamme Helsingin pitäjä
– Vantaa 2019. Kello 18 alkaa Vantaan vanhoja taloja inventoineen arkkitehti Amanda Eskolan luento
Vantaan vanhimmat talot. Talokuiskaajan ajoituskeinot.
Glögitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 7.12. mennessä Riinalle. Jugendvaikutteinen
kotiseututalo Påkas on rakennettu vuonna 1910 ja se sijaitsee Kuninkaalassa osoitteessa Vanha
Kuninkaalantie 2, 01300 Vantaa. Tervetuloa!

Kestikievarin perheaamut 29.10. ja 26.11.
Kotona olevat vanhemmat lapsineen ovat tervetulleita kerran kuussa järjestettäviin kestikievarin
perheaamuihin. Lokakuun tapaamisessa 29.10. klo 10 on tarjolla satujoogaa! Lapsen ja aikuisen yhteisellä
joogatunnilla harjoitellaan mm. rentoutumista ja rauhoittumista. Tunti soveltuu parhaiten 3–6-vuotiaille
lapsille. Pienemmätkin saavat olla mukana ja heidät huomioidaan tunnin lopuksi, jolloin joogaohjaaja
Henna-Maija Vannemaa soittaa harmonikalla lastenlauluja.
Marraskuun tapaamisessa 26.11. klo 10 on pienten omat pikkujoulut! Tunnelmoimme joulukuusen äärellä
ja leivomme pipareita.

Tapaamisissa on aina tarjolla kahvia, teetä, mehua ja pientä purtavaa. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kestikievari Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4, 01670 Vantaa.

Kirjailijavieras J.P. Pulkkinen Övre Nybackan avoimissa ovissa 5.11.
Mukaansatempaava tarinankertoja, Vantaalle dekkarin sijoittanut kirjailija J.P. Pulkkinen vierailee Övre
Nybackan avoimissa ovissa 5.11. klo 18.00. Tervetuloa kuuntelemaan kirjailijan mietteitä menneestä,
tulevasta ja Vantaasta!
Pulkkiselta (s. 1959) ilmestyi tämän vuoden toukokuussa rikosromaani Sinisiipi, joka samalla avasi Vantaasarjan. Sarjan mitta täsmentyy tulevina vuosina ja jatko on parhaillaan tekeillä. Sarjan suuri pyrkimys on
kirjoittaa Vantaa suomalaisen fiktion kartalle, poistaa kaupungin status jonkinlaisena välitilana ja
asuinreservaattina, myöntää vantaalaisille kotipaikkaoikeus ja antaa tunnustus vantaalaisuudesta.
Pulkkinen on asunut Vantaanpuistossa, Tikkurilassa ja Ruskeasannalla. Hänen isänsä oli vuosina 1966–1999
apulaisnimismies ja apulaispoliisipäällikkö, mikä osaltaan vaikutti tyylilajin valintaan.
Vantaa-sarjan avausteos Sinisiipi on myynnissä tilaisuudessa.

Svenska veckan-föreläsning 8.11 kl. 17.30
Arkeolog Andreas Koivisto berättar om hur miljön runt Stenkullaberget nära Dickursby har förändrats av
både naturen och människan under årtusendena efter istiden. Samtidigt går han igenom människornas
historia från tidig stenålder till våra dagar. Föredraget kryddas av Tom Björklunds fina målningar som
speglar det förflutna.
Plats: Övre Nybacka, Nybackagränden 4. Fritt inträde. Kaffeservering!
Ruotsalaisuuden viikon luento järjestetään to 8.11. klo 17.30 Övre Nybackassa. Luennolla arkeologi Andreas
Koivisto kertoo, kuinka luonto ja ihminen ovat muuttaneet ympäristöä jääkauden jälkeen. Kerronnan
keskipisteessä on Stenkullan kallio lähellä Tikkurilaa. Koivisto käy läpi historiaamme Vantaalla varhaisesta
kivikaudesta meidän päiviimme asti. Esitys täydentyy taiteilija Tom Björklundin ennennäkemättömillä
maalauksilla. Oli äidinkielesi mikä tahansa, olet tervetullut luennolle kuuntelemaan ja ihailemaan kuvitusta.
Kahvitarjoilu!

Tunnelmalliset joulumarkkinat Övre Nybackassa 24.11.
Joulun odotus on hyvä aloittaa Övre Nybackan perinteisiltä joulumarkkinoilta!
200-vuotiaan kestikievarin tunnelmallinen tupa ja hienostunut sali täyttyvät käsityöläisten myyntipöydistä.
Valikoimissa on leivonnaisia, sisustustuotteita ja erilaisia käsitöitä, joista saat uniikkeja lahjoja
pukinkonttiin. Tänä vuonna myyntipöytien määrää on pystytty lisäämään ja ensimmäiset käsityöläiset
tapaat jo talon ulkopuolelta.
Kahviostamme saat pikkurahalla kahvia, teetä, glögiä ja joulutorttuja. Ulkona paistamme lettuja!
Talon sisäpuolella on lasten askartelupiste ja hyvällä onnella tapaat myös joulupukin! Ulkona järjestetään
talon historiasta ja alueen vanhoista jouluperinteistä kertova opastus kello 14.30. Lähtö päätalon edestä.

Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitsemme jälleen vapaaehtoisten apua. Jos olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä, ole yhteydessä Riinaan.

Vuosikirjan teema: Kuninkaantien varrella
Yhdistyksen vuosikirja Helsingin pitäjä – Vantaa 2019 on matkalla painoon. Kirjasta on tulossa jälleen tuhti
ja erittäin mielenkiintoinen lukuteos. Pääteemana on Kuninkaantie Vantaalla, mutta teoksessa käsitellään
muitakin aiheita, kuten sisällissotaa ja Tikkurilan uimahallia.
Kirja tulee myyntiin joulukuun alussa ja sitä voi tilata meiltä jo ennakkoon. Jäsenhinta on tuttuun tapaan 20
euroa (normaalihinta 25 euroa).
Ohjeita Viljo S. -näytökseen tulijoille
Varasimme 20 lippua Tikkurilan teatterin ensi-iltaan Viljo S. Kaikki liput on jo varattu ja tässä lisätietoa
paikan varanneille. Näytös on pe 2.11. klo 19.00 Kulttuurikeskus Vernissassa (Tikkurilantie 36). Paikat ovat
numeroimattomat eikä erillisiä lippuja jaeta. Riina on klo 18.30 alkaen ovien sisäpuolella ohjaamassa paikan
varanneita. Muistathan maksaa lippusi etukäteen yhdistyksen tilille!
Olemme saaneet runsaasti kyselyitä lisälipuista. Ensi-ilta on täysin loppuunmyyty. Muihin näytöksiin voit
itse tiedustella lippuja suoraan teatterilta. Yhteystiedot: tikkurilanteatteri.fi.
Teatterinäytöstä lukuun ottamatta kaikkiin muihin tapahtumiimme on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan
toimintaamme!
Syysterveisin Riina ja Karoliina
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000
Käy kurkkaamassa myös yhdistyksen netti- ja facebook-sivuja!
vantaaseura.fi ja facebook.com/vantaaseura

