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Varaa aika kalenteriin!

Tämä uutiskirje sisältää:

• Andreas jatkaa puheenjohtajana

tammikuu

• Henkilöstömuutoksia
• Avoimet ovet Övre Nybackassa
• Uutta toimintaa Övre Nybackassa
• Nojatuolimatka kesäiseen Kirkonkylään
• Keskiaikapäivän vapaaehtoisten toinen tapaaminen
• Poimintoja juhlavuoden ohjelmasta

Hyvää uutta vuotta,
juhlien vuotta 2017!

							1		
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Helmikuu

			 1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28		

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Syyskokouksen
kuulumiset
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin joulun alla Dickursby skolassa. Paikalle saapui sankoin joukoin väkeä
kuuntelemaan arkkitehti Mikko Bonsdorffin esitelmää
Jokiniemen maatalouskoelaitoksen rakennuksista. Syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2017. Kokouksen asioihin kuuluivat myös
henkilövalinnat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen FM Andreas Koivisto. Johtokuntaan valittiin
uudeksi jäseneksi Tuomas Suihkonen. Johtokunnassa
jatkavat Matti Hilli, Paula Lehmuskallio, Annukka Lyra,
Niko Saari, Marika Stam, Marianne Träskman ja Kati
Tyystjärvi.
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu säilyy 18 eurossa. Jäsenmaksutiedot lähetetään myöhemmin kevätkaudella.

Riina Koivisto, Andreas Koivisto ja Karoliina Junno-Huikari
Helsingan keskiaikapäivässä 13.8.2016.

Henkilöstömuutoksia
Uuden vuoden myötä yhdistyksessä on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Riina Koivisto on palannut perhevapaalta hoitamaan yhdistyksen toiminnanjohtajan työtehtävää. Marianne Kivimäen työsopimus päättyi ja Karoliina Junno-Huikari siirtyi
kulttuurituottajaksi. Mariannen kädenjälki tulee
kuitenkin jatkossa näkymään jäsenkirjeissä.
Riinan ja Karoliinan sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi@vantaaseura.fi. Riinan
tavoittaa numerosta 050 443 4040 ja Karoliinan
numerosta 050 443 4000. Meihin voi olla rohkeasti yhteydessä kaikenlaisissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa!

Nojatuolimatka
kesäiseen Kirkonkylään
Helmikuun avoimien ovien yhteydessä 6.2.Övre Nybackassa järjestetään Nojatuolimatka kesäiseen Kirkonkylään. Tuolilla istuen kuulet Helsingin pitäjän Kirkonkylän historiasta sekä tapahtumista ja pääset siirtymään historiallisesta paikasta toiseen. Vehreät, kesäiset kuvat vievät ajatukset pois talven kylmyydestä.

Avoimet ovet
Övre Nybackassa

vuokrast
a
10 %:n
alennus
jäsenille

Tilaisuus alkaa kello 18.00. Vapaa pääsy.

Kestikievari Övre Nybackan ovet ovat
jälleen avoinna. Tervetuloa tutustumaan
erääseen Vantaan parhaiten säilyneistä
pihakokonaisuuksista ja nauttimaan
menneiden vuosisatojen tunnelmasta!
avoimet ovet keväällä 2017
maanantaisin klo 18–19

6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Kestikievari Övre Nybacka
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa
www.ovrenybacka.fi

Tiedustelut:
info@ovrenybacka.fi
p. 050 443 4000

Uutta toimintaa
Övre Nybackassa
Övre Nybackan avoimet ovet järjestetään jatkossakin joka kuukauden ensimmäinen maanantai
kello 18–19. Viime vuonna toteutetussa lasten
lorutuokiossa yleisö toivoi kievarin ovien olevan
useamminkin avoinna lapsiperheille. Tartuimme haasteeseen ja tänä vuonna järjestämme joka
kuun viimeisenä maanantaina kello 10 Kestikievarin perheaamun. Luvassa on erilaista historiaan
painottuvaa ohjelmaa perheen pienimmille sekä
vanhemmille ja isovanhemmille. Ovet ovat avoinna kaikille!
Maanantaina 30.1. ensimmäinen Kestikievarin perheaamut klo 10–11.
Tilaisuudessa kerrotaan talon historiasta pienten lasten ehdoilla. Samalla suunnitellaan tulevaa kevättä. Edellisessä jäsenkirjeessä mainittu lorutuokio järjestetään vasta helmikuussa eli 27.2.

Övre
nybackan
perheaam
ut
klo 10

Övre Nybackassa tapahtuu

Keskiaikapäivän
vapaaehtoisten
toinen tapaaminen
Helsingan vapaaehtoiset tapasivat kestikievari Övre Nybackassa 19.1. Istuimme 200-vuotta vanhassa tuvassa ja sen lämmin tunnelma
sai pienen, mutta innokkaan joukon ideoimaan lennokkaasti. Suuri kiitos mukana olleille, tapahtuman suunnittelu nytkähti taas
eteenpäin! Ja vinkki kaikille muille: tarvitsemme teitä lisää! Haemme yhä vapaaehtoisia
tapahtuman tekemiseen. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä osoitteeseen info@vantaaseura.fi.
Tällä hetkellä tapahtumaan haetaan myyjiä
ja esiintyjiä. Tapahtumassa hyödynnetään
vapaaehtoisvoimia ja syksyllä käynnistettiin
vapaaehtoisten rekrytointi. Olemme saaneet
mukaan kirjavan joukon erilaisia ihmisiä,
mutta mielenkiintoiseen tiimiin mahtuu yhä!
Mukaan on jo ilmoittautunut kiitettävän monta yhdistyksen jäsentä!
Seuraava tapaaminen to 16.3. klo 18.00, jälleen kestikievari Övre Nybackassa. Tilaisuuden aluksi arkeologi Andreas Koivisto tulee
kertomaan Vantaan keskiajasta.

öksiä • keskiajan makuja
MarkkinatunnelMaa • jousiamMuntaa • käsityönäyt
kuin rälssille!
Musiikkia• ilottelua ja elämyksiä niin rahvaalle

Marknadsstämning • medeltida smaker • musik
soM frälse!
munterhet och upplevelser för såväl allmoge

koe keskiaikainen Helsingin pitäjän kirkonkylä 12.8.2017.
upplev medeltida Helsinge kyrkoby i 12.8.2017.
HAE MYYJÄKSI 9.1.–10.2.2017.
Lähetä viesti: info@vantaaseura.fi
Kerro, mitä myyt ja miten keskiaika näkyy myyntipisteessäsi.
MYYNTIPAIKAN HINNAT:

50 e peruspaikka
30 e jos elävöität samalla tapahtumaa esim. käsityönäytöksellä
80 e ruokamyyjät (huom! myyjät vastaavat itse luvista)
Ilmoitamme 24.2. mennessä, pääsetkö mukaan.
Myyntipaikan vahvistat maksamalla sen 1.6.2017 mennessä.
#helsingankeskiaikapäivä
Facebook: Helsingankeskiaikapaiva

12.8.2017

16.3.

k lo 18

12.8.2017

Poimintoja juhlavuoden ohjelmasta
Kuluva vuosi on Vantaa-Seurassa varsinainen juhlien vuosi. Juhlimme erityisesti itsenäistä Suomea,
kestikievari Övre Nybackaa ja vuosikirjaa. Suomi
100 -teema tulee näkymään monella tavalla yhdistyksen ohjelmassa. Valtioneuvoston konttori
on myöntänyt yhdistykselle virallisen Suomi 100
-leiman teeman mukaisiin opastuksiin, retkiin ja
luentoihin. Sellaisia on siis odotettavissa. Yksi
esimerkki on Astor matkapalveluiden kanssa yhteistyössä suunniteltu retki ”Vantaa vuonna 1917”.
Retki vie vantaalaisiin paikkoihin, jotka liittyvät
Suomen itsenäistymiseen tai olivat merkityksellisiä
vuonna 1917. Tulemme toteuttamaan retken myöhemmin vantaaseuralaisten kanssa, mutta jo nyt
sitä voi erikseen tilata ryhmille. Lisätietoa Riinalta.

Tänä vuonna kestikievari Övre Nybacka täyttää 200
vuotta. Talon ikä on pystytty määrittämään tarkasti
dendrokronologian eli puiden vuosilustojen avulla.
Övre Nybackassa järjestämme erilaista ohjelmaa pitkin vuotta ja syksyllä kenties syntymäpäiväjuhlat.
Viime vuoden lopulla ilmestyneen vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2017 teemana on Suomi 100.
Kirjassa peilataan monella lailla historiallisia vuosia.
Kirja oli järjestyksessään 49:s. Se tarkoittaa, että tämän vuoden lopulla ilmestyvä kirja tulee olemaan jo
50:s. Kirjahyllyissä voi siis olla jo aikamoinen rivi Vantaan tietopaketteja!

Vuosikirjaa voi tilata meiltä jäsenhintaan 20 euroa + toimituskulut:
http://vantaaseura.fi/tilauslomake/
Myymme kirjaa myös tilaisuuksissamme.

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
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.vantaaseura.fi

