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Svenska veckan föreläsning 2.11.
Vantaan kalenteri 2016 on ilmestynyt
Ilmoittaudu kansallispukukurssille
Sukkatalkoot jatkuvat
Övre Nybackan ovet avoinna
Wanhanajan joulumarkkinat 28.11.
Kirkonkylän joulu 12.12.

avoimet
ovet
2.11.

Svenska veckan -föreläsning
på Övre Nybacka 2.11. kl. 18–19

Vanda genom
tiderna
Vilka språk har man pratat i Vanda
från stenålder till nutid? Varifrån kommer ordet Vanda? När nämns socknen för första gångerna i de historiska
källorna och varför? Dessa frågor försöker arkeolog Andreas Koivisto svara
på under sin föreläsning. Kaffeservering. Välkommen!

Ensi vuoden Vantaan
kalenteri on ilmestynyt
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.
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). Vantaan
kalenteria voi tilata yhdistyksen verkkosivuilta www.vantaaseura.fi/
tilauslomake.html tai suoraan yhdistyksen työntekijöiltä. Kalenteria
myynnissä myös seuran tilaisuuksissa.

Helsingen
kansallispukukurssi
Oletko haaveillut omasta kansallispuvusta, mutta et
ole rohjennut ryhtyä sen tekoon yksin tai valmis puku
on tuntunut liian kalliilta?
Kyselemme nyt alustavasti, löytyisikö kansallispukukurssista kiinnostuneita ompelemaan pukua syksyllä
2016 alkaen. Vantaan aikuisopisto on suunnittelemassa kurssia yhdessä Vantaa-Seuran kanssa. Kurssia vetämään on tulossa Helsingen puvun teon hyvin taitava
opettaja. Kurssilla puku ommellaan valmiista kankaista
ja normaali ompelutaito riittää, erityisen taitava käsityöihminen ei tarvitse olla.
Kyseessä on siis Helsingen puku eli Vantaan alueen
oma, perinteinen puku. Naisten pukuun kuuluu upea
hame, esiliina, paita ja valmiina ostettava huivi. Halutessaan voi tehdä myös päähineen. Miesten puvussa
on polvihousut, paita, liivi ja takki sekä silkkinen kaulaliina ja lakki. Pukuun voi ommella myös päällystakin.
Nyt on oikea aika laittaa viestiä tai soittaa ja kertoa,
että puvun teko kiinnostaa. Siten saamme valmistelut
kunnolla käyntiin. Viimeistään helmikuun aikoihin tiedetään jotain materiaalikustannuksista ja kurssimaksuista sekä millä aikavälillä kurssi pidetään. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan, tässä vaiheessa et sitoudu vielä
mihinkään!

Sukkatalkoot yhdessä
Marttojen kanssa jatkuvat
Uudenmaan Martat kutovat villasukkia syksyn ja talven kylmyyden
keskelle saapuville turvapaikanhakijoille. Olemme sopineet yhteistyöstä Marttojen kanssa ja toimitamme yhdistyksemme kutomat sukat
vastaanottokeskuksiin heidän kauttaan. Sukkien tarve on jatkuva. Erityisesti miesten sukille on tarvetta.
Kokoonnumme sukkapiiriin maanantaina 7.12. klo 18–19 Övre

Nybackassa avointen ovien yhteydessä. Tule kysymään kantapäähän
kokeneemmilta apua ja neuvomaan
aloittelijoita. Tervetuloa!
Valmiit sukat voit tuoda Övre Nybackaan tai ottaa yhteyttä Karoliinaan, niin sovitaan sukkien toimituksesta. Lämpimät villasukat ovat
hyvä, käytännöllinen tapa toivottaa
uudet vantaalaiset tervetulleiksi.

Tervetuloa
Övre Nybackaan
Kotiseututalo Övre Nybackan ovet
ovat jälleen avoinna. Tervetuloa
tutustumaan erääseen Vantaan parhaiten säilyneistä pihakokonaisuuksista ja nauttimaan menneiden vuosisatojen tunnelmasta!
Avoimet ovet maanantaina
klo 18–19
2.11. | 7.12.

Wanhanajan
joulumarkkinat
28.11. klo 12–16

Övre Nybackassa ja Maatalousmuseossa

Nybackankuja 2 ja 4
lähialueen yhdistysten, käsityöläisten
ja pientuottajien myyntipöytiä Övre
Nybackan tuvassa ja Emilin vintillä

Kartanon laulu esittää jouluisia
kuorolauluja Övre Nybackan salissa
Askartele tonttuystävä kaveriksi joulun
odotukseen. Vantaan sanataidekoulun
tonttupaja koko tapahtuman ajan Övre
Nybackassa.
Tapaa joulupukki ja muori

osallistu traktoriajelulle
nauti lämmin joulutorttu ja kuumaa glögiä
Vantaa-Seuran kahvilassa
kerro rakkain joulumuistosi. VantaaSeura kerää ja tallentaa vantaalaisia
joulumuistoja ja -perinteitä, niin vanhoja
kuin uudempiakin.
piirileikkien opetusta Övre Nybackan
salissa, kuusen ympärillä
…ja paljon muuta mukavaa kaikenikäisille!

Kirkonkylän joulu
la 12.12. klo 12–17
vanhassa viljakamakasiinissa
Helsingin pitäjän kirkon edustalla, Kirkkotie 45
Lucia, tiernapojat, lasten kauneimmat joululaulut, koiravaljakkoajelua,
partiolaisten soihtukulkue, alueen käsityöläisiä myymässä joululahjoja.
Myös kotiseutumuseon ja Kahvitupa Laurentiuksen ovet ovat avoinna.
Kirkonkylän joulu on tunnelmaa täynnä!
Tervetuloa!
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