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Matkaoppaana, Erpo He

kevätkokous
30.3.

Kevätkokous
Vantaa-Seuran kevätkokous järjestetään ke 30.3. klo 18 alkaen Vantaan Kaupunginmuseossa, Tikkurilan vanhalla asemalla, osoitteessa Hertaksentie 1.
Kokouksen alussa tutustumme
Joki – kivikaudesta kaljakelluntaan
-näyttelyyn oppaan johdolla.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kestikievarin ovet avoinna
Övre Nybackan kestikievari avaa ovensa yleisölle aina kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 18–19.
Tule tutustumaan 1800-luvun alun viehättävään pihapiiriin ja kestikievarin avaraan tupaan, saliin ja kamareihin. Kuule talon historiasta ja nauti tunnelmasta!
Övre Nybackassa järjestetään yleisölle avoimia tapahtumia, luentoja, myyjäisiä ja talkoita. Se sopii monenlaisten tilaisuuksien järjestämiseen: häihin, syntymäpäiväjuhliin, muistotilaisuuksiin, kastejuhliin, yritysten virkistyspäiviin ja yhdistysten kokouksiin.
Tervetuloa tutustumaan keväällä 2016
1.2.
7.3. Huom! Kirkonkylän kulttuurikävely istuen
4.4.
2.5.
6.6. Huom! Opastus Lillaksen arkeologiselle kaivauspaikalle.
Nybackankuja 4, 01670 Vantaa | www.ovrenybacka.fi

Uudet nettisivut nyt auki
Vantaa-Seuran nettisivut ovat uudistuneet. Nyt löydät osoitteesta www.
vantaaseura.fi ajantasaisen tapahtumakalenterin, uusimmat yhdistyksen uutiset, tietoa retkistämme ja
toiminnastamme. Kevään kuluessa
päivitämme sisältöä edelleen ja lisäämme mm. tietoa erilaisista meiltä
tilattavista opastuksista. Kannattaa

siis käydä aina välillä kurkkaamassa,
mitä sivuillamme tapahtuu.
Aivan uusimmat uutiset löytyvät
myös Facebookista www.facebook.
com/vantaaseura. Sivut ovat kaikkien
luettavissa, eli sinun ei tarvitse liittyä
Facebookin käyttäjäksi päästäksesi
uusimpien uutisiemme äärelle.

Kevätretki Rastattiin 4.–7.5.2016

Vantaa-seura tekee kevätretken helatorstaiviikolla Vantaan saksalaiseen ystävyyskaupunkiin Rastattiin

Matkan aikana meillä on mahdollisuus tutustua
rastattilaisiin, vierailla mahtavissa linnoissa ja
kiinnostavissa museoissa sekä kuulla Reininlaakson
historiasta ja nykypäivästä. Näemme Swartzwaldin
vuoriston huikeat maisemat ja poikkeamme
käkikellokaupunkiin. Matkaoppaanamme on
toimittaja Erpo Heinolainen, saksalaisen kulttuurin
ja historian tuntija.

Matkan hinta: 655 €/hlö/2hh

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Forssan
matkatoimisto, joka hoitaa matkavarauksiin
liittyvät asiat.

Ilmoittaudu viimeistään 19.2.2016
osoitteessa mari.rauhaniemi@fmt.fi
Lisätietoja: Kati Tyystjärvi
Vantaa-Seuran varapuheenjohtaja
p. 040-9015214 | katityystjarvi@gmail.com

hinta

Vantaa-seuran matka Rastattiin 4.–7.5.2016
Lentoaikataulu (Lufthansa)

Matkan hinta:

4.5. LH2467 Helsinki klo 06:00 – München klo 07:35
4.5. LH2144 München klo 08:25 – Stuttgart klo 09:10
7.5. LH2149 Stuttgart klo 16:50 – München klo 17:35
7.5. LH2466 München klo 18:55 – Helsinki klo 22:20

655 euroa/hlö/2 hengen huoneessa

Majoitus

4. –7.5. Best Western Rastatt
(Karlsruher Strasse 29, 76437 Rastatt)
www.bestwestern.de/hotels/Rastatt/BEST-WESTERNHotel-Rastatt
Ohjelma

4.5. Keskiviikko
Kokoontuminen Helsinki–Vantaan lentoasemalla noin
kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Stuttgartiin saavumme kello 09.10. Siirtyminen bussille ja ajo Rastattiin,
missä teemme kaupunkikiertoajelun, jonka aikana
kuulemme kattavasti Rastattin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelliin. Ilta
vapaa.
5.5. Torstai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Tapaamme paikallisoppaan ja
lähdemme kokopäiväretkelle Schwarzwaldin vuoristoon. Päivän aikana näemme huikeita maisemia, kuulemme historiaa ja teemme pysähdyksen käkikelloistaan kuuluisassa Schonachin kylässä.
6.5. Perjantai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tutuiksi tulevat
mm Residenzschloss ja Schloss Favoriteen Rastattissa
sekä Baden Badenin alueen Altes Schloss Hohenbaden sekä Unimog-museo Gaggenaussa.
7.5. Lauantai (aamiainen)
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa tutustua Rastattin
kaupunkiin ja ostosmahdollisuuksiin. Iltapäivällä lähtö
hotellilta bussilla kohti Stuttgartin lentokenttää. Helsinkiin saavumme kello 22.20.

655 €

hlö/2 hh

hintaan sisältyy:

– Lufthansan reittilennot turistiluokassa Helsinki –
München – Stuttagart – München – Helsinki
– matkustajamaksut ja lentokenttäverot
– bussikuljetukset Saksassa
– majoittuminen jaetussa kahden hengen
huoneessa
– aamiainen hotellissa
– sisäänpääsymaksut ohjelmassa kohteisiin:
Residenzschloss, Schloss Favorite, Altes Schloss
Hohenbaden Unimog museo
– FMT suomenkielisen oppaan palvelut
koko matkan ajan.
Matkan hintaan ei sisälly
– yhden hengen huone, lisämaksu 185 €
– matkavakuutus, jonka tekemistä suosittelemme
– ateriat ja ruokajuomat
– muut kuin ohjelmassa mainitut kohteet ja
sisäänpääsyt
Näin pääset matkalle
hyvässä Vantaa-seurassa:

Ilmoittautumiset 29.1.2016 mennessä Forssan matkatoimistoon sähköpostilla osoitteeseen
mari.rauhaniemi@fmt.fi
Kirjoita sähköpostiin nimesi siinä muodossa, kuin se
on passissa. Ilmoita myös, kenen kanssa jaat huoneen
vai matkustatko yksin.

Lähde hauskalle matkalle
hyvässä Vantaa-seurassa!
Rastatt

Vantaa-Seura tutkii

Kiitos joulutalkoolaisille

Vantaa-Seurassa tehdään myös tutkimusta. Tällä kertaa tutkimuskohteena ovat Vantaan vanhat maatilat. Riina Koivisto kirjoittaa projektista
yhdistyksen blogissa koukussakotiseutuun.blogspot.fi.
Tutkimusta rahoittaa Aktiastiftelsen i Vanda.

Vantaa-Seura järjesti 28.11. Övre
Nybackassa Wanhanajan joulumarkkinat. Tapahtuma onnistui yli
odotusten. Väkeä riitti tuvan täydeltä koko lämminhenkisen tapahtuman ajan, yhteensä ainakin
700 hengen verran. Kahvilan väki
paistoi lähes 200 joulutorttua glögin kera myytäväksi!
Kiitämme joulupukkia ja muoria
sekä kahvilan reipasta tonttujoukkoa avusta!
Vantaa-Seura oli myös mukana
toteuttamassa Kirkonkylän joulua
12.12. Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma oli menestys.
Lapset nauttivat koiravaljakkokyydistä, tiernapojat lauloivat komeasti ja soihtukulkue valaisi hämärtyvää talvipäivää. Väkeä oli 1000
kävijän verran.

Projektissa selvitetään myös vanhan kestikievarin,
Övre Nybackan, historiaa. Kuva Marianne Kivimäki.

Helsingen kansallispukukurssi
Oletko haaveillut omasta kansallispuvusta, mutta et ole rohjennut ryhtyä
sen tekoon yksin tai valmis puku on tuntunut liian kalliilta?
Kyselimme jo viime vuoden puolella alustavasti, löytyisikö kansallispukukurssista kiinnostuneita ompelemaan pukua syksyllä 2016 alkaen.
Nyt on aika miettiä asiaa tosissaan
ja ilmoittautua pian, mikäli puku
kiinnostaa.
Vantaan aikuisopisto on suunnittelemassa kurssia yhdessä VantaaSeuran 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.

Mukavaa alkavaa kevättä!

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.
Lähetä meille viesti tai soita ja kerro, että puvun teko kiinnostaa. Siten saamme valmistelut kunnolla
käyntiin. Helmikuun aikoihin tiedetään jotain materiaalikustannuksista ja kurssimaksuista sekä millä
aikavälillä kurssi pidetään. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan, tässä vaiheessa et sitoudu vielä mihinkään!

Kiitos ihanille talkoolaisille, jotka
myivät vuosikirjan toisensa perään pakkasen nipistelyistä välittämättä!

Hyvän mielen sukkia!
Syksyllä haastoimme Vantaa-Seuran
jäsenet yhteisiin talkoisiin Marttojen kanssa kutomaan sukkia turvapaikanhakijoille. On ilo kertoa, että
yhdistys on jo toimittanut suuren
kassillisen sukkia toimitettavaksi
edelleen vastaanottokeskuksiin. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!
Valmiita sukkia voi edelleen tuoda
Karoliinalle tai Mariannelle kaikkiin
yhdistyksen tilaisuuksiin tai sopia
erikseen niiden toimittamisesta.

Karoliina ja Marianne

Karoliina Junno-Huikari
toiminnanjohtaja
p. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi

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

www.vantaaseura.fi
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tunnelmallinen juhla-ja kokoustila
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kuvat: riina koivisto

