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Mainiota alkanutta 2019!
uutta vuotta

Varaa aika kalenteriin!

• Terveisiä syyskokouksesta!
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• Historialuennolla ja opastuksella keski- ja
uuden ajan Vantaasta
• Ystävänpäivän elokuvaillassa
Vantaanjoen pitäjä vuodelta 1964
• Sandra Tikkurilan teatterissa 24.4.
• Kestikievarin perheaamut – toimintaa lapsiperheille
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• Talvitarjous! Vietä juhlasi Övre Nybackassa
• Helsingan keskiaikapäivään etsitään
vapaaehtoisia, markkinamyyjiä ja esiintyjiä
• Myllyiltoja kehitetään
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Syyskokouksen luento vanhoista taloista
kiinnosti. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
teki ahkerasti muistiinpanoja.

Terveisiä syyskokouksesta
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin joulun alla kotiseututalo Påkaksessa. Kokouksen aluksi arkkitehti
Amanda Eskola kertoi täpötäydelle yleisölle Vantaan
vanhimmista taloista. Syyskokouksessa hyväksyttiin
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2019. Kokouksen asioihin kuuluivat myös henkilövalinnat.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa FM Andreas
Koivisto. Johtokuntaan valittiin kaudelle 2019–2020
uusina jäseninä Hanna Keskinen ja Melker Olenius,

erovuorossa olleet Paula Lehmuskallio ja Riitta Salasto jatkavat. Vantaa-Seuran muut johtokunnan jäsenet
ovat Matti Hilli, Annukka Lyra, Marianne Träskman
ja Kati Tyystjärvi. Yhdistys kiittää paikkansa jättäneitä Niko Saarta ja Marika Stamia pitkästä yhteistyöstä.
Syyskokouksessa päätettiin nostaa yhdistyksen jäsenmaksu 20 euroon. Jäsenmaksulaskut lähetetään myöhemmin kevätkaudella.

Historialuennon keskiössä
on Lillaksen keskiaikainen
tonttimaa.

HISTORIALUENNOLLA ja OPASTUKSELLA

keski- ja uudenajan Vantaasta

Helmikuun avoimien ovien yhteydessä Övre Nybackassa (os. Nybackankuja 4) järjestetään historialuento
otsikolla Mårtensby ja Lillas – vantaalaisen kylän vaiheita keskiajalla ja uuden ajan alussa. Luennoitsijana
on arkeologi ja aiheesta väitöskirjaa tekevä Tuuli Heinonen, joka kertoo kylätontin historiasta sekä Lillaksen tilaa hallinneesta varakkaasta Bonden kauppiassuvusta. Bondet kävivät kauppaa Tallinnassa, jonne
vietiin esim. puutavaraa ja eläviä eläimiä. Takaisin
tuotiin mm. suolaa ja rautaa.
Yhdistämällä historialliset ja arkeologiset
lähteet on saatu mielenkiintoisia tietoja
tilan vaiheista 1500- ja 1600-luvuilla. Lillaksen esimerkin kautta välittyy tieto monimuotoisista elinkeinoista, yhteyksistä ja
aineellisesta kulttuurista Vantaalla ja Uudenmaan maaseudulla.

Luennon lisäksi alueen historiasta voi tulla kuuntelemaan ruotsinkielistä opastusta 10.2. klo 13 Vantaan
maatalousmuseolle.
Förutom föredraget om Lillas, får man höra om Mårtensbys historia på Vanda svenska församlings vinterevenemang 10.2. Vandasällskapets ordförande Andreas Koivisto berättar på svenska om områdets historia och Lillas forskningar samt Övre Nybackas historia
kl. 13.00. Guidningen startar på Vanda lantbruksmuseums gård (Nybackagränden 2). Vinterevenemangets
vinst går till Gemensamt ansvar -insamlingen. Guidningen kostar inget.
Mikäli suurin osa kuulijoista on suomenkielisiä, voidaan järjestää toinen opastus suomeksi. Opastus päättyy kestikievari Övre Nybackaan. Luennolle ja opastukselle on vapaa pääsy.

YSTÄVÄNPÄIVÄN ELOKUVAILLASSA

Vantaanjoen pitäjä
vuodelta 1964

14.2.
K LO 1 9

Elokuvaillassa Ylästön kotiseututalolla to 14.2. klo 19 katsotaan yhdessä historiallinen kotiseutuelokuva vuodelta
1964. Dokumenttielokuva Vantaanjoen pitäjä valmistui
vuonna 1964 ja se tarjoaa nostalgisen matkan yli 50 vuoden takaiselle Vantaalle. Elokuva paljastaa täällä tapahtuneen hurjan muutoksen ja kehityksen.
Illan alkajaisiksi Vantaan historiatoimikunnan puheenjohtaja ja Vantaa-Seuran johtokunnan jäsen Matti Hilli
kertoo kohokohtia Ylästön historiasta. Yleisö saa
kuulla myös kotiseutuelokuvan jännittävistä
taustoista.
Ylästön kotiseututalo sijaitsee osoitteessa
Sienestäjänkuja 5. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seura ja Ylästön
kotiseutuyhdistys. Vapaa pääsy!
Ylästön kotiseututalo on vanha
Tolkinkylän koulu vuodelta 1903.

10.2.
FÖREDRAGE
T
OM LILL AS
KL. 13

Sandra

Tikkurilan
teatterissa 24.4.
Olemme varanneet kymmenen lippua Teatteri Vantaan näytelmään Sandra. Näytelmä kuvaa Suomen sisällissotaa naisten kokemusten ja tunteiden kautta. Monologinäytelmä
keskittyy Sandran elämänkaareen, naiseen,
joka jää lapsineen sisällissodan rintamien väliin. Näytelmän on ohjannut samannimisen
kirjan kirjoittanut Heidi Köngäs.
Esitys ke 24.4. klo 19 Teatteri Vantaan Silkkisalissa (Tikkurilantie 44). Kesto noin 65 min.,
ei väliaikaa.
Lipun hinta 25 euroa. Varaa lippusi Riinalta jo 9.3. mennessä ja maksa ennen näytöstä
yhdistyksen tilille FI45 2075 2100 0112 55.

KEVÄÄN 2019 OHJELMA:
25.2.
Tarinatyöpajassa aiheena
koti ja kotiseutu.

Ohjaajana projektikoordinaattori Maiju Hautamäki Vantaan
kaupunginmuseosta

25.3.
Vauvajoogaa.

Kestikievarin perheaamut
– toimintaa lapsiperheille

Kestikievari Övre Nybacka avaa ovensa kerran kuussa perheen
pienimmille ja heidän vanhemmilleen sekä isovanhemmilleen.
Luvassa on vaihtelevaa, historiapainotteista ohjelmaa, kiireetöntä yhdessäoloa ja taloon on aina vapaa pääsy.

TALVITARJOUS!

Ohjaajana Henna-Maija
Vannemaa

29.4.
Kierrätys- ja kirpputoriteema
27.5.
Retki Lillaksen keskiaikaiselle
kyläpaikalle

Vietä juhlasi Övre Nybackassa!

Kestikievari Övre Nybacka on viehättävä vanha talonpoikaistila, jossa on yksi Vantaan parhaiten säilyneistä pihakokonaisuuksia. Vanhan kestikievarin lämmin
tunnelma ja ikkunasta avautuva luminen maisema
tarjoavat puitteet talven ihanimmille hetkille, syntymäpäiville, valmistujaisille ja muille perhejuhlille.
Helmi-maaliskuun aikana vietät juhlasi jäsenhintaakin edullisemmalla kampanjahinnalla.

Tarjoamme nyt erikoishintaan:
Lauantai
klo 09-01 600,- (norm. 890,-)
Perjantai-ilta klo 17-01 450,- (norm. 650,-)
Ota yhteyttä: info@ovrenybacka.fi

Tarjoushinnat ovat voimassa 28.2. mennessä tehtyihin
varauksiin, joiden ajankohta on 15.1.–31.3.2019. Vain
uusille varaajille. Mainitse varauksen yhteydessä koodi
”talvitarjous”.

Övre Nybacka Nybackankuja 4 | 01670 Vantaa
info@ovrenybacka.fi | www.ovrenybacka.fi
facebook.com/ovrenybacka | Instagaram: ovrenybacka | #ovrenybacka

4.3.

VAPAAEHTOISTEN
TAPAAMINEN

KLO 18

Yllä. Helsingan keskiaikapäivän vapaaehtoiset
häärimässä yleisön suosimalla lettukojulla.

HELSINGAN KESKIAIKAPÄIVÄÄN

etsitään vapaaehtoisia,
markkinamyyjiä ja esiintyjiä
Helsingan keskiaikapäivä on pääkaupunkiseudun
ainut vuosittainen keskiaikatapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna neljättä kertaa. Viime vuonna järjestetyssä tapahtumassa vieraili peräti 8000 kävijää
ja se sai kiitosta muun muassa maksuttomuudesta ja
hyvästä tunnelmasta. Tänä vuonna elokuun 10. päivä
markkinat oheisohjelmineen levittäytyvät jälleen Helsingin pitäjän kirkonkylän pappilan puistoon ja kirkon ympäristöön.
Jotta pystymme tarjoamaan monipuolisen, aidosti
keskiaikaisen ja maksuttoman tapahtuman myös ensi
elokuussa, tarvitsemme mukaan runsaan joukon
vapaaehtoisia. Kaikenlainen osaaminen on tarpeen
ja mukaan pääsee myös pienellä panoksella tai ilman
erityistaitoja. Toki tietämys historiasta on avuksi. Tarvetta on muun muassa erilaisille kädentaitajille, letunpaistajille, oppaille, liikenteenohjaajille sekä tapahtuman pystyttäjille, purkajille ja siivoojille.

Mikäli kiinnostuit,
ole yhteydessä Riinaan. Vapaaehtoisten
ensimmäinen yhteinen
tapaaminen järjestetään
ma 4.3. klo 18 Övre Nybackassa.
Tapahtumaan haetaan myös markkinamyyjiä sekä
keskiaikaesiintyjiä. Markkinamyyjiltä vaadimme
omaa keskiaikaistyylistä kojua ja aikakauteen sopivaa
pukeutumista. Lisäksi myyntiartikkeleiden on liityttävä keskiaikaan. Myyjähaku on auki huhtikuun loppuun saakka. Lisätietoja saa Riinalta tai lähettämällä
sähköpostia info@vantaaseura.fi.
Tapahtuman esiintyjiksi mielivien tulee jättää tarjous
ohjelmasta 31.3. mennessä osoitteeseen info@vantaaseura.fi.

10.8.2019
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seura, Tikkurilan seurakunta ja BRQ Vantaa Festival.

Myllyiltoja
kehitetään

Minkälainen on hyvä Myllyilta ja

Ohjelmalliset yhteislauluillat, Myllyillat, ovat kuuluneet vantaalaiseen kesään vuodesta 1976 lähtien. Haluamme kehittää Myllyiltoja ja nyt haluaisimme kuulla Sinun mielipiteesi. Minkälainen on hyvä Myllyilta
ja kuinka iltoja voisi kehittää? Mitä muuta voisimme
tehdä myllyllä?

kuinka iltoja voisi kehittää?
Mitä muuta voisimme tehdä myllyllä?

Vastaa kyselyyn osoitteessa https://fi.surveymonkey.
com/r/T93B3TF. Toivomme vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät ole koskaan vierailleet Myllyilloissa. Voit
vastata nimettömänä, mutta jättämällä yhteystietosi
osallistut Vantaa-Seuran vuosikirjojen arvontaan. Voit
antaa palautetta Myllyilloista myös suoraan Riinalle.

Tervetuloa rohkeasti mukaan toimintaamme!

ILOISTA TALVEN JATKOA!
Riina Koivisto
toiminnnanjohtaja
p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi

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

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

