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VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY

Varaa aika kalenteriin!

JÄSENKIRJEEN 2/2020 ASIOITA OVAT:

•  Kutsu kevätkokoukseen Hämeenkylän kartanolle 25.3.

•  Aivan uutta Vantaa-Seurassa: Uusien ilta 27.3.

•  Roskapoliisi, kirppis ja muut Övre Nybackan tapahtumat

•  Helatorstain kevätretki Mäntsälän kartanoihin

•  Lippuja saa yhä! Rakkauskirjeitä Teatteri Vantaassa 2.5.

•  Helsingan keskiaikapäivään haetaan vapaaehtoisia

•  Muita kuulumisia
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Mainiota maaliskuuta!

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjeste-
tään keskiviikkona 25.3.2020 kello 18.30 Hämeenky-
län kartanolla. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpää-
tös sekä toimintakertomus vuodelta 2019. 

Illan ohjelma:
17.00 kahvitarjoilu ja Hämeenkylän kartanon  
 kuulumiset, hotellinjohtaja Anniina Berggren
17.30  Yleisöluento Hämeenkylän kartanon vaiheista, 
 Pia Vuorikoski
18.30  Vantaa-Seuran kevätkokous

Hämeenkylän kartano sijaitsee osoitteessa Juustenin-
tie 1. Vierailumme järjestetään etukartanossa (vaalean- 
punainen rakennus), Pajatalli-kabinetissa. Hämeen-
kylän kartanolle on valitettavan heikot julkiset kulku-
yhteydet. Sekä Tikkurilasta että Myyrmäestä tulijoita 
neuvotaan ottamaan juna Malminkartanolle (Helsin-
gin puolella) ja kävelemään asemalta kartanolle.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jo 19.3. 
mennessä Riinalle. Tervetuloa!
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Aivan uutta Vantaa-Seurassa:  

Uusien ilta 27.3.
500 jäsenen rajan rikkoutuminen sai meidät kehittä-
mään 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 uu-
sia jäseniämme, mutta myös vanhat jäsenemme ovat 
tervetulleita mukaan!

Aloitamme kello 18 ja illan mittaan yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Riina kertoo yhdistyksen toiminnasta, 
vuosikirjasta sekä vapaaehtoistoiminnasta. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Andreas esittää hulvattoman luen-
non, jolla hän murtaa useita myyttejä Vantaan histo-
riasta.

Jossain välissä nautitaan iltapalaa ja myös seurustel-
laan. Tähän tapahtumaan lähetetään henkilökohtai-
nen kutsu kaikille viime vuonna jäseneksi liittyneille. 
Jaamme kaikille mukanaolijoille yhden kappaleen 
Vantaa-Seuran vanhempia vuosikirjoja.

Tapaamispaikkana on yhdistyksen oma tila Övre Ny-
backa (Nybackankuja 4). Tilaisuuteen on ilmoittau-
duttava ennakkoon, jotta osaamme varata oikean 
määrän iltapalaa ja kantaa sopivasti kirjoja jaettavak-
si. Ilmoittautumiset Riinalle 20.3. mennessä.

Tervetuloa!

Övre Nybackassa tapahtuu!

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

Roskapoliisi, kirppis ja muut 
Övre Nybackan tapahtumat
Kestikievari Övre Nybackassa jär-
jestetään monenlaisia tapahtumia. 
Avoimet ovet ovat kerran kuussa, 
yleensä aina maanantaisin. Ovet 
ovat auki myös lapsiperheille ja kes-
tikievarin perheaamuja järjestetään 
noin kerran kuukaudessa. Övre Ny-
backan tilaisuuksiin on aina vapaa 
pääsy.

Kestikievarin perheaamun kierrä-
tyspäivässä vierailee 31.3. klo 10–13 
myös roskapoliisi. Roskapoliisi jakaa 
vinkkejä kaiken ikäisille ja tapahtu-
maan ovat tervetulleita ihan kaikki!

KEVÄÄN TAPAHTUMIA ÖVRE NYBACKASSA:
10.3. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin muskarissa talviteema. Yhteis-
työssä Vantaan kaupungin lastenkulttuuri.

31.3. klo 10 kierrätystä ja kirppis. Lastentarvikkeet kiertoon ilmaisil-
la myyntipöydillä! Roskapoliisi neuvoo kierrätysasioissa ja esittelyssä 
kodin kestotuotteet. pöytävaraukset Riinalle

28.4. klo 10 Kestikievarin perheaamun tarinatyöpaja yhteistyössä 
Vantaan kaupunginmuseon Kylli-hankkeen kanssa

4.5. klo 16 alkaen Kevättalkoissa haravoidaan ja siistitään talon pihaa 
ja puutarhaa

26.5. klo 10 Kestikievarin perheaamussa vaunulenkki historiaan. 

Huom! Övre Nybackan tanssit yhdessä Petkelen ja Perinnearkun kanssa on 
jouduttu perumaan! Tanssit pyritään järjestämään uudelleen myöhemmin. 

Kevät-
talkoot

4.5. klo 16  
alkaen
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Helatorstain  
kevätretki 

Mäntsälän 
kartanoihin
Odotettu kevätretkemme suuntautuu Mäntsälän kar-
tanoihin. Tutustumme Saaren, Sälinkään ja Alikarta-
non kartanoihin ja siinä samalla muutamaan muu-
hunkin matkan varrella olevaan historialliseen paik-
kaan. Paikallisoppaanamme toimii Kartanomatkojen 
Marjut Jokinen. 

Ensimmäisenä tutustumme Jarl Eklundin suunnitte-
lemaan 1920-luvun Saaren kartanoon. Saaren karta-
no toimii oppilaitoksena, jossa annetaan puutarha- ja 
maatalousalan opetusta. Kartano ei ole museo, vaan 
siellä kohtaavat kartanoiden historia ja nykyaika. Saa-
ren kartanoon ei tavallisesti oteta ryhmiä, joten jos et 
ole puutarha-alan opiskelija, on sinulla nyt ainutlaa-
tuinen tilaisuus vierailla kartanolla! 

Toisena kohteena on Sälinkään nikkarityylinen karta-
no, joka toimii tilauksesta avoinna olevana pitokarta-
nona. Kartano sijaitsee Kilpijärven rannalla ja on ra-
kennettu 1830-luvulla.

Kartanossa meille tarjoillaan ylellinen lounas. Ruo-
kailun jälkeen tutustumme kartanon pihalla olevaan 
Torpparimuistomerkkiin ja jatkamme matkaa Mänt-
sälän kirkonmäelle. Teemme lyhyen pysähdyksen kir-
konmäellä, ja opas kertoo bussista käsin alueen his-
toriallisista rakennuksista ja Mäntsälän punatiilisestä 
kirkosta vuodelta 1865.

Lopuksi tutustumme Alikartanoon museon oman op-
paan johdolla. Alikartanon, aiemmin Frugårdin, tila 
perustettiin 1600-luvun alussa. Vuonna 1709 se tuli 
Nordenskiöld-suvun esi-isien omistukseen. Kartano 
tunnetaan mm. maailmankuulun tutkimusmatkaili-
jan ja Koillisväylän löytäjän Adolf Erik Nordenskiöl-
din lapsuudenkotina. Suomen valtio osti Alikartanon 
vuonna 1964 osittain Nordenskiöld-suvun lahjoituk-
sen turvin. Se avattiin museona 1983. Erikoinen päära-
kennus on vuodelta 1805. Osa huoneista on sisustettu 

1800-luvun asuun, lisäksi kartanossa esitellään Nor-
denskiöldien tieteellisiä saavutuksia ja harrastuksia. 

Alikartanossa ryhmämme jaetaan kahtia ja vain yksi 
ryhmä kerrallaan tutustuu museoon.

Retken jäsenhinta on 70 €, hinta muille 79 €. Hintaan 
kuuluvat kuljetukset, opastukset, sisäänpääsymaksut 
ja lounas. Vielä ei ole tietoa, onko Alikartanon remon-
tissa ollut kahvila auki keväällä. Voit pakata mukaan 
myös eväitä, sillä päivä on pitkä!

Retkivaraukset Riinalle 8.5. mennessä. Ilmoita sa-
malla mistä tulet kyytiin ja kerro, jos sinulla on jokin 
erityisruokavalio. Matka maksetaan yhdistyksen tilille 
FI45 2075 2100 0112 55 ennen retkeä. Retkemme ta-
paavat täyttyä nopeasti!

RETKIOHJELMA

9.30 Lähtö Tikkurilasta, Vantaan kaupun-
ginmuseon edestä
9.45 Lähtö Martinlaaksosta, linja-auto- 
asemalta
11.00 Saaren kartano
12.30 Ruokailu ja pidempi pysähdys Sä-
linkään kartanolla. Kartano tarjoaa meil-
le salaattia kahta plaatua, kalaa kartanon 
tapaan, yrttiryyditettyjä keitinperunoita, 
vanhanajan makaronilaatikkoa, palapaistia 
lorauksella kermaa, talon leipää ja voita, 
jälkiruokapaakkelsin ja kahvia/teetä. Eri-
koisruokavaliot huomioidaan, kerro ruoka-
rajoitteistasi ilmoittautumisen yhteydessä!
14.30  Kirkonmäki ja Alikartano
Paluu Martinlaaksoon noin klo 16.45 ja Tik-
kurilaan 17.00

KEVÄT- 
RETKI
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Muita kuulumisia
Jäsenmaksut lähetetään maapostikirjeen saajille tä-
män kirjeen mukana, muille sähköpostitse lähipäivi-
nä. Jäsenmaksu on meille tärkeä tuki ja arvokas toi-
mintamme mahdollistaja. Syyskokouksen päätöksen 
mukaisesti jäsenmaksu säilyy 20 eurossa ja kanna-
tusjäsenmaksu 50 eurossa. Muistathan käyttää mak-
saessasi viitenumeroa! Kiitos!

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

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

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

Ihanaa kevään odotusta!  Riina ja KaroliinaTERVEISIN,

Rakkauskirjeitä  
teatteri Vantaassa 
2.5.
Kiintiössämme on vielä muuta-
ma lippu ihastuttavaan ja lähes 
loppuun myytyyn näytökseen! 
Näytelmässä ikoniset Seela Sel-
la ja Esko Roine tähdittävät elä-
mänmakuista kirjeenvaihtoa. 
Rakkauskirjeitä tapahtuu het-
kessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole 
pikkusievää muistelua tai kai-
hoisaa nostalgiaa, vaan kirjeen-
vaihto on aitoa ja elämänma-
kuista, räävitöntä ja hauskaa.

Rakkauskirjeitä Teatteri Vantaas-
sa la 2.5. klo 18. Lipun hinta on 
30 euroa. Lippu tulee maksaa 
varauksen jälkeen yhdistyksen 
tilille FI45 2075 2100 0112 55. 
Lippuvaraukset 17.4. mennessä 
Riinalle! Muistathan, että varaus 
on sitova. Teatteri Vantaa si-
jaitsee Tikkurilassa, osoitteessa 
Tikkurilantie 44.

Lippuja saa yhä!

Maapostilaisille myöhäinen tervehdys vielä syysko- 
kouksesta. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa And-
reas Koivisto. Muut johtokunnan jäsenet ovat Matti 
Hilli, Hanna Keskinen, Paula Lehmuskallio, Annukka 
Lyra, Melker Olenius, Tuulia Pakarinen, Riitta Salasto 
ja Marianne Träskman (varapuheenjohtaja). Älä epä-
röi olla yhteyksissä!

Tervetuloa mukaan tekemään Helsingan keskiaikapäivää! Pirteäs-
sä joukossamme pääset tekemään hyvää ja voit olla osallisena pää-
kaupunkiseudun suurimman keskiaikatapahtuman kulisseissa. Ha-
luamme tehdä tämän vuoden tapahtumasta (8.8. klo 11–18) entistä 
paremman!

Jotta lämminhenkinen tapahtuma voisi jatkossakin tarjota monipuo-
lista ohjelmaa ja säilyä kaikille ilmaisena, tarvitsemme tiimiimme 
runsaan joukon vapaaehtoisia. Tarjolla on erilaisia työtehtäviä en-
nen tapahtumaa ja sen aikana. Kaipaamme kirjavaan joukkoomme 
eri alan osaajia. Keskiajan tietämys ja harrastuneisuus ei ole välttä-
mättömyys. Löydämme tehtävän kaikille halukkaille ja tarvitsemme 
uusia mukaan!

Tapaamme ensimmäisen kerran to 23.4. klo 18.00 kestikievari 
Övre Nybackassa. Käymme läpi viime vuoden tapahtumaa, kuulem-
me uutisia tämän vuoden tapahtuman kulisseista ja suunnittelemme 
tulevaa. Tietysti myös tutustumme toisiimme kahvittelun lomassa! 
Ennakkoilmoittautumiset Riinalle.

haetaan vapaaehtoisia

Helsingan 
keskiaikapäivään
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