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Varaa aika kalenteriin!
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HUHTIKUU

Alkavan kevään tervehdys, 

          Vantaa-Seuran jäsen!

•  Kutsu kevätkokoukseen Myyrmäkeen 27.3.

•  Kevätretki Mannerheimin jalanjäljissä  
 Louhisaareen ja Askaisiin 30.5.

•  Yleisöopastuksia Backaksen kartanon ympäristössä

•  Tulevia tapahtumia Övre Nybackassa

•  Helsingan keskiaikapäivän 
 vapaaehtoiset tapaavat 16.4.

•  Myllyiltoja kehitetään

•  Jäsenmaksu on tärkeä tuki toiminnallemme
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MAALISKUU

MUISTUTAMME, ETTÄ YHDISTYKSEN sääntömääräi-
nen kevätkokous järjestetään ke 27.3.2019 kello 19 
Myyrmäessä, paikkana on Kulttuurinen asukastila 
Myyräncolo. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpää-
tös sekä toimintakertomus vuodelta 2018. Tilaisuus 
alkaa kahvitarjoilulla ja Myyräncolon toiminnan esit-
telyllä klo 17.30. Kello 18 kuulemme esitelmän otsi-
kolla “Kuulumisia Vantaan ostareista”. Luennoitsijana 
on ostoskeskuksia tutkinut rakennustutkija Susanna 

Kutsu kevätkokoukseen 
Myyrmäkeen 27.3.

Paavola Vantaan kaupunginmuseosta. Yleisöluento on 
osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.

Myyräncolo sijaitsee punatiilisessä kiinteistössä, 
IVO:n vanhassa keskuslaboratoriossa osoitteessa Kil-
terinkuja 2. Taakse jäävät Virtatalo ja IVO:n entinen 
päätalo. Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 
25.3. mennessä Riinalle. Tervetuloa!

27.3.
KEVÄT- 
KOKOUS 

KLO 19
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Kevätretki  
Mannerheimin jalanjäljissä 
Louhisaaren ja Askaisiin 30.5.
EDELLISESSÄ JÄSENKIRJEESSÄ VIHJASIMME jo tulevas-
ta kevätretkestä. Olemme saaneet runsaasti kyselyitä 
ja alustavia ilmoittautumisia, joten ilmoittautumiset 
kannattaa tehdä nopeasti! 

Helatorstain (30.5.) kevätretki suuntautuu tänä vuon-
na Lounais-Suomeen ja Askaisiin. Kuljemme marsalk-
ka Mannerheimin jalanjäljissä ja retken pääkohteena 
on Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntymäkoti, Lou-
hisaaren mahtipontinen kartanolinna. Mannerhei-
mien suvun lisäksi linna tunnetaan Ruotsi-Suomessa 
vaikuttaneen Fleming-suvun kotina.

Tutustumme oppaan kanssa 1600-luvun puolivälissä 
rakennetun kartanolinnan sisätiloihin, jotka Manner-
heimit sisustivat ajan muodin mukaan 1800-luvulla. 
Linnan ulkokuori edustaa 1600-luvun hollantilaista 
klassismia. Opastetun kierroksen jälkeen on mahdol-
lisuus tutustua itsenäisesti linnan ihastuttavaan puu-
tarhaan.

Linnan jälkeen lounastamme Louhisaaren Kartanon 
Kahvilassa, jossa saamme nauttia runsaasta, perintei-
sestä pitopöydästä. Ruokailun jälkeen jatkamme tu-
tustumiskierrosta Louhisaaren ympäristössä. Meidät 
viedään harvoin yleisölle avoinna olevaan Hannulan 
kartanoon. Marskin isä Carl Robert rakennutti komean 
kartanon äidilleen Eva Wilhelminalle. Monia vaiheita 
nähnyt kartano on myöhemmin toiminut kunnallisko-
tina ja seurakunnan leirikeskuksena. Alkuperäistä si-
sustusta on enää niukasti jäljellä, mutta tarinat elävät. 

Hannulasta löytyy myös mielenkiintoinen vanha puu-
tarha, jonka kunnostus on aloitettu. Hannulasta meil-
le kertoo talosta kirjan kirjoittanut kotiseutuhistorioit-
sija, FM Albert Vallunen. Vallunen kulkee paikallisop-
paana mukanamme meistä huolehtien ja paikallisia 
tarinoita kertoen koko Askaisissa olomme ajan.

Ennen kotimatkaa ehdimme vielä Askaisten kirkkoon. 
1600-luvulla rakennetun kivikirkon sisustuksessa 

näkyy Louhisaaren omistajien hyväntahtoisuus ja kir-
kolle tekemät lahjoitukset. Kirkon hautausmaalla on 
Mannerheimin suvun hautaholvi.

KEVÄT- 
RETKI

RETKEN OHJELMA:

7.10  Lähtö Tikkurilasta (Vantaan kaupungin- 
 museon edestä)
7.30  Lähtö Martinlaaksosta (Martinlaakson 
 linja-autoasemalta)
11.10  Opastus Louhisaareen ja omatoiminen  
 tutustuminen puutarhaan
12.30  Ruokailu, pitopöytä tarjolla Louhi- 
 saaren kartanon kahvilassa  
 (sis. matkan hintaan)
13.30  Hannulan kartano ja erikoisopastus
14.30  Tutustuminen Askaisten kirkkoon

Paluu Vantaalle klo 19 mennessä ja 
matkalaiset viedään Martinlaakson ja 
Tikkurilan pysäkeille.

Retken jäsenhinta on 65 €, hinta muille 75 €. Hintaan 
kuuluvat kuljetukset, opastukset, sisäänpääsymaksut 
ja lounas. Matkan varrella on mahdollisuus pysähtyä 
ja taukojen mahdolliset kahvitukset omakustannush-
intaan. Voit pakata mukaan myös eväitä, sillä päivä on 
pitkä!

Retkivaraukset Riinalle 16.5. 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.

 Kuva: Albert Vallunen

Kuva: Henri Hartikainen
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Yleisöopastuksia Backaksen 
kartanon ympäristössä

Tulevia tapahtumia  
Övre Nybackassa
Avoimet ovet kestikievari Övre Nybackassa
Kestikievari Övre Nybacka (os. Nybackankuja 4) on 
upea esimerkki vanhasta paikallisesta talonpoikaisra-
kentamisesta. 200-vuotiaan, entisen kievarin ovet ovat 
avoinna joka kuun ensimmäinen maanantai, kuten 
1.4., 6.5. ja 3.6. kello 18–19. Mikäli haluat varata kie-
varin omaan käyttöösi esimerkiksi perhejuhlia varten, 
saat Vantaa-Seuran jäsenenä 10 % alennuksen talon 
vuokraushinnoista.

Kestikievarin perheaamut
Vantaa-Seura haluaa tarjota toimintaa kaikenikäisille. 
Övre Nybackan ovet ovat auki myös lapsille, heidän 
vanhemmilleen ja isovanhemmilleen kerran kuussa. 
Kevään ohjelmassa on äiti-vauvajoogaa (25.3. klo 10) 
ja kierrätyspäivä sekä roskapoliisin vierailu (29.4. klo 
10–14). Retkeilemme Lillaksen keskiaikaiselle kylä-
tontille yhdessä Aikamatojen matkassa 27.5. klo 10–
12. Lähtö Övre Nybackan pihalta.

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

Huom! Kirpputori ja roskapoliisin vierailu 29.4. sopii 
kaiken ikäisille. Ilmaisen kirpputoripöydän voi varata 
Riinalta.

Varaa ilmainen 
kirpputori-

pöytä!

OPASTETULLA KÄVELYKIERROKSELLA tutustutaan kar-
tanon lähiympäristöön, sen historiaan ja rakennus-
kulttuuriin. Kartanorakennuksista kukin kertoo omaa 
tarinaansa alueen historiasta, siellä vietetystä yltäkyl-
läisestä elämästä ja muistoista Elannon ajoilta. 

Kierros lähtee liikkeelle kartanon vanhalta juurrut-
tamolta. Aluksi teemme pienen lenkin kartanon pel-
loille rakentuneella Kartanonkosken asuinalueella. 
Kartanonkosken nimistö kantaa perintöä Backak-
sen kartanon historiasta. Kierros päättyy 200-vuoti-
aan kartanon sisätiloihin, jossa kuulemme kartanon 

nykytoiminnasta. Samalla on mahdollisuus kahvitella 
omakustannushintaan.

28.3.
25.4.

YLEISÖ- 
OPASTUS 

Kierrokset järjestetään seuraavasti:
• Suomenkielinen kierros 28.3. ja 25.4. klo 18 
• Englanninkielinen kierros 28.3. ja 25.4. klo 18.30

Lähdöt kartanon (os. Ylästöntie 28) vanhalta juurrutta-
molta ja kierroksille on vapaa pääsy. Kartanon takana on 
runsaasti parkkitilaa. Yhteistyössä Vantaan kaupunki ja 
Ravintola Backas.

mailto:info%40ovrenybacka.fi?subject=
http://www.ovrenybacka.fi
http://facebook.com/ovrenybacka


Jäsenmaksu 
on tärkeä tuki 
toiminnallemme
OLET SAANUT SÄHKÖPOSTIISI 
yhdistyksen jäsenmaksulaskun. 
Jäsenmaksut ovat ensiarvoisen 
tärkeä tuki toiminnallemme. Vii-
me vuonna jäsenmaksujen avulla 
toimme esiin Vantaan historiaa 
ja tutustutimme ihmisiä kotikul-
miinsa. Järjestimme 85 tapahtu-
maa, joissa vieraili ennätykselli-
sesti yli 13 000 henkilöä.

Jäsenmaksujen avulla voimme 
jatkaa aktiivista tapahtumien jär-
jestämistä, kotiseudun asioiden 
esillä pitämistä sekä muuta kult-
tuuritoimintaamme. Muistathan 
maksaa jäsenmaksun käyttämäl-
lä henkilökohtaista viitenume-
roasi. Jos sinulla on kysyttävä jä-
senmaksusta, käänny Karoliinan 
puoleen. Kiitos kannatuksesta!

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

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

Riina ja Karoliina

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

AURINKOISTA KEVÄTTÄ!

Helsingan keskiaikapäivän 
vapaaehtoiset tapaavat 16.4.
HELSINGAN KESKIAIKAPÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN Pyhän Laurin kirkon 
ympäristössä ja pappilan puistossa la 10.8. klo 11–18. Tapahtuma on 
nimetty Vantaan suurtapahtumaksi ja sen suunnittelu on täydessä 
vauhdissa. Tapahtuman onnistumisessa on vapaaehtoisilla tärkeä 
rooli. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita joukkoomme!

Vapaaehtoisten toinen tapaaminen on ti 16.4. klo 18  kestikievari 
Övre Nybackassa. Tällä kertaa keskitymme erityisesti pukuasioihin. 

Myllyiltoja kehitetään
PERINTEISET MYLLYILLAT YHTEISLAULUINEEN Kirkonkylän vanhalla 
myllyllä ja Kirkonkylän kulttuurikävelyt jatkuvat 5.6.–7.8. Haluam-
me kuitenkin kehittää Myllyiltoja yhä paremmin yleisöä palveleviksi. 
Kerro meille minkälainen on hyvä Myllyilta. Kuinka iltoja voisi kehit-
tää? Mitä muuta voisimme tehdä myllyllä?

Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa https://fi.surveymonkey.
com/r/T93B3TF. Toiveita voi lähettää myös suoraan Riinalle. Vastaa-
malla osallistut arvontaan, jossa on jaossa yhdistyksen vuosikirjoja.

16.4.
VAPAA- 

EHTOISTEN 
TAPAAMINEN

KLO 11

Helsingan keskiaikapäivä ja vapaaehtoisten toteuttama lettukoju.

Puhallinorkesteri Louhi Myllyillassa.

JÄSEN- 
MAKSUT

Kertaamme myös viime kesän tapahtu-
mia, kerromme tulevan kesän uusim-
mat kuulumiset ja jatkamme tutustu-
mista sekä seurustelua. Kahvitarjoilu!
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