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,
Marraskuun tervehdys
Vantaa-Seuran jäsen!
Tässä jäsenkirjeessä esitämme kutsun syyskokoukseen
sekä kerromme tulevasta vuosikirjasta Helsingin pitäjä
– Vantaa 2020. Kirjeestä voit poimia myös tulevat
tapahtumamme, jotka alkavat liittyä jo jouluun!
JÄSENKIRJEEN 9/2019 ASIOITA OVAT:

• Syyskokous ja luento 3.12.
• Tunnelmalliset joulumarkkinat Övre Nybackassa 23.11.
• Kauneimmat joululaulut Övre Nybackassa 24.11.
• Pienten pikkujoulut kestikievarin perheaamussa 25.11.
• Vuosikirjan teemana kieltolaki Vantaalla
sekä 1920-luku
• Koukussa kotiseutuun – yhdistyksen oma blogi
• Jäsenhankintakampanjamme jatkuu!

SYYSKOKOUS
ja luento 3.12.
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 3.12. klo 19. Kokouspaikkana on Helsinggård. Kokouksessa käsitellään ensi
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa jo kello 17.30. Aloitamme glögitarjoilulla ja julkistamme uuden vuosikirjamme Helsingin pitäjä – Vantaa 2020. Kello 18 alkaa
tietokirjailija Eero Haapasen luento Kieltolain
ajasta Vantaalla.
Glögitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 2.12. mennessä Riinalle. Tapaamispaikkamme on vuonna 1913 rakennettu Dickursby Ungdomsföreningenin keltainen talo Helsinggård, joka sijaitsee osoitteessa Kuninkaalantie 2.
Talon edessä on huonosti parkkitilaa, mutta parkkipaikkoja löytyy läheiseltä Heurekan parkkikselta. Tervetuloa!
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Övre Nybackassa tapahtuu!

Tunnelmalliset joulumarkkinat
Övre Nybackassa 23.11.
Joulun odotus on hyvä aloittaa Övre Nybackan perinteisiltä ja ihanilta joulumarkkinoilta!
200-vuotiaan kestikievarin tunnelmallinen tupa ja
hienostunut sali sekä pihamaa täyttyvät käsityöläisten ja pientuottajien myyntipöydistä. Valikoimissa on
leivonnaisia, hunajaa, sisustustuotteita, koruja ja erilaisia käsitöitä, joista saat uniikkeja lahjoja pukinkonttiin. Tänä vuonna myyntipöytien määrä on entistä
suurempi.
Kahviostamme saat pikkurahalla kahvia, teetä,
glögiä ja joulutorttuja. Ulkona paistamme lettuja,

joihin voit valita hillon tai suolaisen täytteen. Otathan
mukaan käteistä rahaa!
Talon sisäpuolella on lasten askartelupiste ja talossa piipahtaa myös joulupukki! Ulkona järjestetään
talon historiasta ja alueen vanhoista jouluperinteistä
kertova opastus kello 14.30. Lähtö päätalon edestä.
Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitsemme jälleen
vapaaehtoisten apua. Lettujen ja joulutorttujen paistoon, kirjamyyntiin ja pöytien kantamiseen ovat apukädet tarpeen. Jos olet kiinnostunut yhteisöllisestä
vapaaehtoistyöstä hyvässä seurassa, ole rohkeasti yhteydessä Riinaan.

Kauneimmat
joululaulut Övre
Nybackassa su 24.11.

Muistutuksena
vielä!

Kauneimmat joululaulut lauletaan
tänä vuonna toista kertaa Övre Nybackan salissa. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Vantaankosken
seurakunnan kanssa. Aloitamme
lauluhetken kello 16. Saliin mahtuu korkeintaan 60 henkilöä, joten
tulethan ajoissa paikalle!

Kestikievari Övre Nybackan
avoimet ovet järjestetään
seuraavan kerran ma 2.12.
klo 18–19. Talvikauden
alennus talovuokrasta on
–15 % normaalihinnoista!

Pienten pikkujoulut
kestikievarin perheaamussa 25.11.
Kestikievarin perheaamun syksyn viimeisessä tapaamisessa ollaan jo
joulutunnelmissa. Vauvat ja taaperot vanhempineen sekä isovanhempineen ovat tervetulleita tunnelmoimaan Övre Nybackaan joulukuusen äärelle. Laulamme joululauluja, askartelemme, leivomme pipareita
sekä tonttuilemme. Ota oma tonttulakki mukaan!
Pienten pikkujoulut Övre Nybackassa ma 25.11. klo 10–12. Tarjolla
glögiä ja piparia.
Övre Nybacka Nybackankuja 4 | 01670 Vantaa
info@ovrenybacka.fi | www.ovrenybacka.fi
facebook.com/ovrenybacka | Instagaram: ovrenybacka | #ovrenybacka
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Helsinge – Vanda

Yhdistyksen vuosikirja Helsingin pitäjä – Vantaa 2020
on painossa. Kirjasta on tulossa jälleen erittäin mielenkiintoinen lukuteos. Pian alkavan 2020-luvun myötä kirjan artikkeleissa palataan sadan vuoden taakse.
Kirjassa käsitellään myös vähemmän tunnettua ai*97895267848
hetta, kieltolain aikaa Vantaalla, silloisessa Helsingin 78*
maalaiskunnassa. Teoksessa käsitellään muitakin aiheita, kuten Helsingin pitäjän kirkonkylässä kuvattuja
Suomi-filmejä. Artikkeli sisältää upean, ennen julkaisemattoman kuvasarjan.

Vantaa-Seuran vuos
ikirja

WWW .VANTAASEU

Helsingin pitäjä – Vantaa 2020 on järjestyksessään jo
yhdistyksen 52. vuosikirja. Kirja on artikkelikokoelma
ja siinä on yhteensä 238 sivua. Kirjan päätoimittajana
on yhdistyksen puheenjohtaja Andreas Koivisto ja taitto sekä graafinen ilme on Marianne Kivimäen.
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Helsinge – Vanda

Vantaa-Seuran vuosikirja nro 52.
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja
kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja
asti.
perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään
*9789526784878*
Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen,
vuosikirjana vuodesta 1980 alkaen. Nyt ilmestyvä
kirja on järjestyksessään 52. ja vuosikirjana 40.
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Kirja tulee myyntiin joulukuussa yhdistyksen syyskokoukseen. Otamme vastaan jo ennakkotilauksia. Jäsenhinnalla (20 €) voit ostaa kirjan ainoastaan meiltä.
Kirjan normaalihinta on 25 €.

kirjapalkintoja

Koukussa
kotiseutuun
– yhdistyksen
oma blogi
Tiesitkö, että yhdistyksellä on oma blogi Koukussa kotiseutuun. Hiljaiselon jälkeen blogia on päivitetty syksyn aikana
kahdesti ja lisää kirjoituksia on luvassa. Matti Hillin kirjoituksesta voit lukea, mitä kaikkea paljastikaan 1400-luvun
asiakirja Tolkbyn käräjiltä. Uusimmassa kirjoituksessa Andreas Koivisto kertoo yhdistyksen väen matkasta Strasbourgiin sekä ajatuksia eurooppalaisesta identiteetistä. Vastaanotimme Strasbourgissa Euroopan neuvoston palkinnon ja
apurahan Jokiniemen ympäristöön suunnattua mobiilipeliä
varten.
Koukussa kotiseutuun -blogi löytyy osoitteesta
http://koukussakotiseutuun.blogspot.com/

TERVEISIN,

Jäsenhankintakampanjamme
jatkuu!
Vantaa-Seuran jäsenmäärä hipoo jo
viittä sataa ja tarkoituksena on todella ylittää tuo maaginen rajapyykki!
Jäsenyyttä kannattaa myös suositella.
Arvomme kirjapalkintoja jäsenyyttä
suositelleiden sekä uusien jäsenien
kesken. Palkitsemme myös 500. jäsenen! Tuo sinäkin ystäväsi mukaan
Vantaa-Seuraan! Loppuvuonna jäseneksi ilmoittautuneilta emme peri
tämän vuoden jäsenmaksua.
Lämpimästi vielä tervetuloa syyskokoukseen sekä loppuvuoden tapahtumiin! Mukavaa alkavaa talvea!

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

