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Toimisto joulutauolla 14.12.2015–6.1.2016
Kutsu syyskokoukseen
Joulurientoja Övre Nybackassa
Vuosikirja 2016 julkaistaan 7.12.
Vantaan kalenteri 2016 nyt saatavilla
Övre Nybackan avoimet ovet
Kirkonkylän Joulu
syyskokous
7.12.

Kutsu
syyskokoukseen
Vantaa-Seuran syyskokous pidetään
ma 7.12. klo 18 alkaen Kivistössä,
Rubiiniparkin asukastilassa,
osoitteessa Rubiinikehä 2 B.
Kokouksen alussa Kirsti Pietilä
kertoo Kivistön alueen historiasta.
Kokouksessa valitaan yhdistyksen
puheenjohtaja ja johtokunnan
jäsenet.
Syyskokouksessa julkaistaan myös
vuosikirja, jolla on nyt uusi nimi ja
ulkoasu.
Glögi- ja piparitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

Toimisto joulutauolla
14.12.2015–6.1.2016

Wanhanajan
joulumarkkinat
la 28.11. klo 12–16
Övre Nybackassa
Nybackankuja 2 ja 4

Lähialueen yhdistysten, käsityöläisten ja
pientuottajien myyntipöytiä Övre Nybackan
tuvassa.
Kartanonkosken marttojen oma kuoro
Kartanon laulu esittää jouluisia kuorolauluja
Övre Nybackan salissa klo 12.15 ja 13.15.
Askartele tonttuystävä kaveriksi joulun
odotukseen. Vantaan sanataidekoulun
tonttupaja koko tapahtuman ajan Övre
Nybackassa.
Tapaa joulupukki ja muori.
Nauti lämmin joulutorttu ja kuumaa glögiä
Vantaa-Seuran kahvilassa.
Kerro rakkain joulumuistosi. VantaaSeura kerää ja tallentaa vantaalaisia
joulumuistoja ja -perinteitä, niin vanhoja
kuin uudempiakin.
…ja paljon muuta mukavaa kaikenikäisille!

Myyrmäen aluetoimikunta tukee tapahtumaa.

Tervetuloa
Övre Nybackaan

Ensi vuoden Vantaan kalenteri
on ilmestynyt

Kotiseututalo Övre Nybackan ovet
ovat jälleen avoinna. Tervetuloa
tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten säilyneistä pihakokonaisuuksista ja nauttimaan menneiden vuosisatojen tunnelmasta!

Vantaan kalenteri 2016 – Vandakalendern 2016 on ilmestynyt. Kalenterin kuviin on valittu kohteita eri puolilta Vantaata. Kuvat kertovat
Vantaan historiasta, tapahtumista ja nuoresta kaupunkikulttuurista.
Ytimekkäät kuvatekstit täydentävät kalenterin pieneksi Vantaan tietopaketiksi.

Avoimet ovet maanantaina
7.12. klo 18–19
11.1. (Huom! poikkeava aika) klo 18–19
1.2. klo 18–19

Kalenterin kuvissa esiintyy mm. kotiseututalo Påkas, Friherrsin alue
1930-luvun taloineen, Katrinebergin kartano, Veromäen perinteikäs
koulu ja Tikkurilan uusi ydinkeskusta. Kuvatekstit ovat suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Kalenterin jäsenhinta on 10 euroa (norm. 12,90 euroa).

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

Vantaan kalenteria voi tilata yhdistyksen verkkosivuilta www.vantaaseura.fi/tilauslomake.html tai suoraan yhdistyksen työntekijöiltä.
Kalenteria myynnissä myös seuran tilaisuuksissa.

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

Vuosikirja 2016
pian saatavilla

lahjavinkit
jouluks
i!

Kirjaa voi ostaa syyskokouksessa ja muissa Vantaa-Seuran
tapahtumissa. Sitä voi tilata osoitteesta vantaaseura.fi tai
ostaa kirjakaupoista ja Vantaan kaupunginmuseosta.

vantaa-seuran vuosikirja nro 48
Julkaisu tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan kotiseutumme
tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti.
Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen, vuosikirjana vuodesta
1980 alkaen. Nyt ilmestyvä kirja on järjestyksessään 48. ja vuosikirjana 35.

Helsingin pitäjä – Vantaa Helsinge – Vanda 2016

Vantaa-Seuran vuoden 2016 vuosikirja julkaistaan 7.12.
syyskokouksessa. Tiivis lukupaketti sisältää tietoa mm.
Kivistön ja Kanniston alueen historiasta, vantaalaisista
ostareista, Kuusijärven kehityksestä kaupunkilaisten virkistyskeitaaksi, uutta tutkimustietoa Pyhän Laurin kirkon
rakenteista ja Helsingan pitäjän keskiajasta sekä katsauksen kesällä avatusta Kehäradasta.

Helsingin pitäjä – Vantaa
Helsinge – Vanda
2016
Kivistön ja Kanniston syntyvaiheet | Kuusijärvi 50 vuotta

KL 92.83
isBn 978-952-67848-3-0

*9789526784830*
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www.vantaaseura.fi

Hinta on jäsenille 20 euroa
(norm. 25 euroa).

Uuden 2016 vuosikirjan kannen ilmettä.

Vantaa-Seuran VuoSikirja

Kirkonkylan Joulu
la 12.12. KLO 12–17

Vapaa
pääsy
maksuton
ohjelma!

Wanhanajan ohjelmalliset käsityömarkkinat
Pyhän Laurin kirkon makasiinissa
klo 12.00 Makasiini ja museo avaavat ovensa. Makasiinissa myynnissä
käsitöitä ja jouluherkkuja. Museossa katettuna esille vanhanajan joulupöytä.
klo 12.00–15.00 pääset tutustumaan Vantaan VPK:n paloautoon.
12.30-13.00 Lasten kauneimmat joululaulut yhdessä Lucia-neidon ja
Hertta Kirkonrotan kanssa Pyhän Laurin kirkossa. Tilaisuuden jälkeen
koristellaan yhdessä makasiinin oma joulukuusi.
klo 13.00-14.30 Helsingin vetokoirakerhon koiravaljakot kuljettavat
lapsia makasiinin edustalla.
klo 13.30 ja 15.30 Kirkonkylän joulu -opastukset
Vantaa-Seuran opastus kuljettaa kuulijat vuosikymmenten taakse aikaan,
jolloin ikkunoissa paloivat kaksi kynttilää toivottamassa hevosten ja
rekien kulkueet tervetulleiksi joulukirkkoon. Kesto n. 40 min.
14.00 ja 15.00 Tiernapojat makasiinin edustalla
klo 16.00 Partiolaisten soihtukulkue Pyhän Laurin Ritarien ja Aviapartiolaisten soihdut valaisevat hämärtyvää iltapäivää.
klo 16.00 Pyhän Laurin kuoro laulaa joululauluja
klo 17.00 Käsityöläismarkkinat päättyvät
Kiitokset: partiolippukunta Pyhän Laurin Ritarit, partiolippukunta Aviapartio, Vantaan
musiikkiopisto – Vanda musikinstitut / svenska enheten, Helsingin vetokoirakerho, Vantaan
kaupunginmuseo, Kamarikuoro Laurus, Tikkurilan seurakunnan päivä- ja perhekerholaiset
Tikkurilan aluetoimikunta tukee tapahtumaa.
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Yhteistyössä: Tikkurilan seurakunta, Vantaa-Seura, Vanda svenska församling.

Toivotamme kaikille
kotiseudun ystäville rauhallista joulunaikaa!
Karoliina Junno-Huikari
toiminnanjohtaja
p. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

Karoliina ja Marianne

Marianne Kivimäki
kulttuurituottaja
p. 050 443 4000
marianne.kivimaki@vantaaseura.fi

www.vantaaseura.fi

vuokrast
a
-10 %
alennus
jäsenille

kuvat: riina koivisto

tunnelmallinen juhla-ja kokoustila
www.ovrenybacka.fi | p. 050 443 4000

