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Mainiota alkanutta
uutta vuotta 2020!

Varaa aika kalenteriin!
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• Terveisiä syyskokouksesta!
• Tutustuminen keskustakirjasto Oodiin 26.2.
• Luento Kuninkaantiestä Vantaalla 2.3.
• Tanssit Övre Nybackassa 7.3.
• Aivan uutta Vantaa-Seurassa: Uusien ilta 27.3.
• Tutustuminen Museoviraston kokoelmakeskukseen 16.3.
• Kestikievarin perheaamut – toimintaa lapsiperheille
• Lippuja: Rakkauskirjeitä Teatteri Vantaassa 2.5.
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Terveisiä
syyskokouksesta!
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin joulun alla Helsinggårdissa. Ennen kokousta tietokirjailija Eero Haapanen luennoi kieltolain ajasta ja julkaisimme uuden
vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2020. Kirjan teemana on kieltolaki ja 1920-luku.
Syyskokouksen alussa kukitettiin yhdistyksen 500. ja
501. jäsen, Soile ja Jari Sivonen. He saivat matkaansa
myös yhdistyksen vuosikirjoja. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2020.
Kokouksen asioihin kuuluivat myös henkilövalinnat.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa FM Andreas Koivisto. Johtokuntaan valittiin kaudelle 2020–2021 uutena jäsenenä Tuulia Pakarinen. Vantaa-Seuran muut
johtokunnan jäsenet ovat Matti Hilli, Hanna Keskinen, Paula Lehmuskallio, Annukka Lyra, Melker Olenius, Riitta Salasto ja Marianne Träskman. Yhdistys
haluaa esittää erityiskiitokset paikkansa jättäneelle,
arvokasta kotiseututyötä tehneelle pitkäaikaiselle varapuheenjohtajalle Kati Tyystjärvelle.
Myöhemmin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin
Marianne Träskman.

Vasta valittu
puheenjohtaja
Andreas Koivisto ja
kiitos pitkäaikaiselle varapuheenjohtaja Kati Tyystjärvelle.

Syyskokouksessa päätettiin pitää yhdistyksen jäsenmaksu 20 eurossa. Jäsenmaksulaskut lähetetään sähköpostitse pian helmikuussa ja maapostilaisille jo tämän kirjeen mukana. Muistathan maksaa jäsenmaksusi omalla henkilökohtaisella viitenumerollasi!

Kuva: Kuvio

Tutustuminen
keskustakirjasto
Oodiin 26.2.

Oodi on Helsingin uusi keskustakirjasto ja kaupunkilaisten elävä kohtaamispaikka aivan Helsingin sydämessä. Monipuoliset palvelut ja tilat ovat
kaikkien käytettävissä. Oodi on huomiota herättävä rakennus lasi- ja teräsrakenteineen sekä puujulkisivuineen, ja sen muotokielessä yhdistyvät
niin perinteet kuin modernismikin. Energiatehokas kirjasto on näyttävä suomalaisen rakentamisen käyntikortti. Oodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto ALA.
Moni on kirjastossa ehkä jo vieraillut mutta opastetulla kierroksella kirjasto avautuu aivan uudella tavalla. Meille on varattu opastus ke 26.2. klo
18.00. Tapaamme Oodin pääovilla klo 17.50 ja

Övre
Nybacka
klo 18

Luento
Kuninkaantiestä
Vantaalla 2.3.
Vantaa-Seuran puheenjohtaja Andreas Koivisto
luennoi Övre Nybackan avoimien ovien yhteydessä 2.3. klo 18 otsikolla Kuninkaantie Vantaalla – keskiaikaisesta kärrypolusta osaksi nykytiestöä.
Luennolla kerrotaan tiestön historiallisesta kehityksestä Vantaalla ja pohditaan sen yhteiskunnallista merkitystä.

siirrymme siitä infon tuntumaan, josta oppaamme hakee meidät klo 18.00.
Kierrokselle mahtuu 25 ensimmäistä ja sen hinta on 5 € (muille kuin jäsenille 10 €). Sitovat ilmoittautumiset Riinalle 21.2. mennessä. Opastus maksetaan yhdistyksen tilille FI45 2075 2100
0112 55 ilmoittautumisen jälkeen. Kerro viestikentässä oma nimesi.
Oodi sijaitsee Helsingin keskustassa, rautatieaseman tuntumassa osoitteessa Töölönlahdenkatu
4. Emme järjestä yhteistä kuljetusta Helsinkiin,
koska Vantaalta on hyvät bussi- ja raideyhteydet
Helsingin rautatieasemalle.

Övre Nybackassa tapahtuu!
Vuosi sitten taivaalta tuprutti runsaasti lunta ja tänä
vuonna ihmettelemme tammikuisia syreenin silmuja.
Kuvaparin välillä on tasan yksi vuosi.

7.3.
klo 16

Övre Nybackan
avoimet ovet

Tanssit

myös 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 18–19.
Övre Nybacka sijaitsee Ylästön ja Vantaanlaakson rajalla, osoitteessa Nybackankuja 4.

Petkele ja Perinnearkku järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seuran kanssa tanssit Övre Nybackassa. Petkeleen
esityksen teemana on rakkaus, ja se on saanut innoituksensa Suomen kansan vanhoista runoista. Tilaisuus on ilmainen ja lapsiystävällinen. Myös ruokaa on
tarjolla. Tansseissa kiertää hattu, jolla kerätään kolehti
muusikoille sekä kokeille.

Övre Nybackassa 7.3.

27.3.
klo 18

Aivan uutta Vantaa-Seurassa:

Uusien ilta 27.3.

500 jäsenen rajan rikkoutuminen sai meidät kehittämään aivan uudenlaisen tapahtuman: Uusien illan!
Vantaa-Seuraan on liittynyt muutaman viime vuoden
aikana 100 uutta jäsentä. Monelle toimintamme ei ole
kovinkaan tuttua ja nyt haluamme esitellä sitä teille.
Tähän tapahtumaan toivotaan mukaan erityisesti uusia jäseniämme, mutta myös vanhat jäsenemme ovat
tervetulleita mukaan!
Aloitamme kello 18 ja illan mittaan yhdistyksen toiminnanjohtaja Riina kertoo yhdistyksen toiminnasta,
vuosikirjasta sekä vapaaehtoistoiminnasta. Yhdistyksen puheenjohtaja Andreas esittää hulvattoman luennon, jolla hän murtaa useita myyttejä Vantaan historiasta.

Jossain välissä nautitaan iltapalaa ja myös seurustellaan. Tähän tapahtumaan lähetetään henkilökohtainen kutsu kaikille viime vuonna jäseneksi liittyneille.
Jaamme kaikille mukanaolijoille yhden kappaleen
Vantaa-Seuran vanhempia vuosikirjoja.
Tapaamispaikkana on yhdistyksen oma tila Övre Nybacka (Nybackankuja 4). Tilaisuuteen on ilmoittauduttava ennakkoon, jotta osaamme varata oikean määrän
iltapalaa ja kantaa sopivasti kirjoja jaettavaksi. Ilmoittautumiset Riinalle 20.3. mennessä.

Tervetuloa!

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

Tutustuminen

Museoviraston
kokoelmakeskukseen 16.3.
Vantaan Hakkilassa säilytetään mittaamattoman
arvokkaita kansallisaarteitamme. Teollisuusalueen
keskellä, vanhassa logistiikkakeskuksessa sijaitsevat
Museoviraston uudet konservointi- ja kokoelmatilat.
Tarkoin varjeltujen tilojen 25 hyllykilometriä kätkevät sisäänsä muun muassa arkeologisia ja kansatieteellisiä esineitä. Kokoelmayksikön intendentit ovat
luvanneet esitellä tiloja Vantaa-Seuran ryhmälle
maanantaina 16.3. klo 17.00.

16.3.
klo 17

Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä, joten pakolliset ennakkoilmoittautumiset Riinalle. Tutustuminen on Vantaa-Seuran jäsenille maksuton. Kokoelmakeskus sijaitsee osoitteessa Kanervikkotie 4. Aivan vieressä ei ole bussipysäkkiä, mutta lähimmäksi
tuovat Tikkurilan suunnasta linjat 562 (Mellunmäen
suunta) sekä 712.

Kestikievarin perheaamut
– toimintaa lapsiperheille

Lippuja: Rakkauskirjeitä
teatteri Vantaassa 2.5.

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

Ihastuttavat Seela Sella ja Esko Roine tähdittävät elämänmakuista kirjeenvaihtoa. Rakkauskirjeitä on heidän kahden näytelmänsä, joka
tapahtuu hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole
pikkusievää muistelua tai kaihoisaa nostalgiaa,
vaan kirjeenvaihto on aitoa ja elämänmakuista,
räävitöntä ja hauskaa.

KEVÄÄN 2020 OHJELMA:
25.2. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin muskarissa
talviteema ja lumilauluja. Ohjaajana Katja Sirkiä.
Yhteistyössä Vantaan kaupungin lastenkulttuuri.
10.3. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin muskarin talviteema jatkuu.
31.3. klo 10 kierrätystä ja kirppis. Lastentarvikkeet kiertoon ilmaisilla myyntipöydillä!
28.4. klo 10 Tarinatyöpaja yhteistyössä Vantaan
kaupunginmuseon Kylli-hankkeen kanssa.
26.5. klo 10 Vaunulenkki historiaan. Kävellään
oppaan kanssa Vantaankosken kulttuurimaisemassa. Lenkin pituus on noin 3 km.

Näytökset ovat loppuunmyytyjä, mutta meillä
on 20 lippua näytökseen la 2.5. klo 18. Lippu
tulee varata jo 24.2. mennessä Riinalta! Muistathan, että varaus on sitova.
Lipun hinta on 30 euroa. Lippu tulee maksaa
varauksen jälkeen yhdistyksen tilille FI45 2075
2100 0112 55. Kerro viestikentässä oma nimesi.
Teatteri Vantaa sijaitsee Tikkurilassa, osoitteessa Tikkurilantie 44.

Mukavaa alkanutta uutta vuotta!
TERVEISIN, 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

