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Varaa aika kalenteriin!

Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valitulla Vantaa-Seuralla on edessään mielenkiintoinen vuosi, jonka aikana tulemme juhlimaan
muun muassa yhdistyksen vuosikirjaa. Kevään edetessä myös
tapahtumatoimintamme vilkastuu. Kalenteriin kannattaa merkitä
myös kevätkokous, joka järjestetään ma 26.3. Övre Nybackassa.
Virallinen kokouskutsu tulee seuraavan jäsenkirjeen mukana.
Tämä uutiskirje sisältää:
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• Andreas jatkaa puheenjohtajana
• Nojatuolimatka Kirkonkylän historiaan ja
vuoden 1918 tapahtumiin 5.2.
• Tutustuminen Vantaan kaupunginmuseon
kotiseutuaiheiseen näyttelyyn 27.2.
• Tutustutaan jätevoimalaan 13.3.
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• Vilkasta toimintaa Övre Nybackassa
• Kiinnostavatko lehdet Hembygden ja
Det händer Norr om Stan kotiin kannettuina?

Andreas jatkaa
puheenjohtajana
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin joulun alla Veromäen koululla, keskellä lumikaaosta. Kokouksen aluksi
emeritusprofessori Bo Lönnqvist kertoi mieleenpainuvalla tavalla tutkimusmatkoistaan eri puolilla pitäjää.
Syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2018. Kokouksen asioihin kuuluivat myös henkilövalinnat. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa FM Andreas Koivisto. Johtokunnassa jatkavat Matti Hilli, Paula Lehmuskallio, Annukka Lyra,
Niko Saari, Marika Stam, Marianne Träskman ja Kati
Tyystjärvi. Uutena jäsenenä johtokunnassa on aloittanut Riitta Salasto. Yhdistys kiittää johtokunnan jättänyttä Tuomas Suihkosta.
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu
säilyy 18 eurossa. Jäsenmaksutiedot lähetetään myöhemmin kevätkaudella.
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• Kevätretken suuntana on Viro 26.–27.5.

Nojatuolimatka
Kirkonkylän
historiaan ja
vuoden 1918
tapahtumiin 5.2.
Helmikuun avoimien ovien yhteydessä
5.2. Övre Nybackassa (os. Nybackankuja
4) järjestetään Nojatuolimatka historiaan.
Tuolilla istuen, opasta kuunnellen ja kuvia
katsellen voit siirtyä aikakaudesta ja tapahtumasta toiseen. Nojatuolimatkalla kerrotaan Helsingin pitäjän Kirkonkylän historiasta sekä vuoden 1918 tapahtumista Kirkonkylässä. Vehreät, kesäiset kuvat vievät
ajatukset pois talven kylmyydestä.
Nojatuolimatkan oppaana on Riina Koivisto. Tilaisuus alkaa kello 18. Vapaa pääsy.

Helsinki

Kevätretken
suuntana on

kevätTallinna retki
25.5.

Viro
26.–27.5.

Tartto

Yhdistyksen perinteinen kevätretki on tänä vuonna
kulttuuriretki Tarttoon. Pääkohteena on Viron uusi
ja kehuttu kansanmuseo ERM. Retken ajankohta on
toukokuun viimeinen viikonloppu, 26.–27.5.
Lähdemme liikkeelle Vantaalta aamulla kukonlaulun aikaan. Ylitämme Suomenlahden Eckerö Linen Finlandialla ja bussimme saapuu Tarttoon iltapäivällä. Majoitumme Dorpat-hotelliin ja pienen
virkistäytymistauon jälkeen lähdemme kiertoajelulle sekä kävelylle
vanhaan kaupunkiin. Illallistamme yhdessä viehättävässä ravintolassa Raatihuoneentorin laidalla.
Sunnuntaina tutustumme uuteen Eesti Rahva Muuseumiin (ERM).
Museo on rakennettu Neuvostoarmeijan lentokentän kiitoradan
jatkeeksi ja se on jo rakennuksena vaikuttava. Suunnittelijoiden
visiona oli hyödyntää yhä läsnä olevaa kipeän historian ”rauniota”
antamalla paikalle uusi merkitys. Museolla on kaksi näyttelyaluetta: Kohtaamiset ja Uralin kaiku. Kohtaamiset kertoo tavallisista, eri
aikakausina maassa eläneistä virolaisista. Uralin kaiku on omistettu suomalais-ugrilaisille kansoille. Museo on täynnä esineitä Viron
menneisyydestä ja tarjoaa paljon katsottavaa, kuunneltavaa ja kosketeltavaa. Opastetun kierroksen jälkeen on aikaa tutustua näyttelyyn itsenäisesti.
Museovierailun jälkeen lähdemme takaisin kohti Tallinnaa, jossa on pieni hetki aikaa satamakauppoihin. Laiva on takaisin Helsingissä klo 18.30 ja bussi palauttaa meidät lähtöpysäkeille.
Retken jäsenhinta on 279 €, hinta muille 299 €. Lapsen (alle
12-vuotiaan) matkahinta on 149 €. Retkihinta sisältää bussi- ja laivamatkat, majoituksen 2-hengen huoneissa, opastetun kierroksen
Tartossa, museon sisäänpääsymaksun sekä suomenkielisen opastuksen. Hinta sisältää myös laiva-aamiaisen menomatkalla, päivällisen ravintolassa ja hotelliaamiaisen. Hintaan kuuluvat tietysti
myös Astor Matkapalvelun kuljettajan palvelut.
Lisähinnasta majoitus yhden hengen huoneessa (30 €) ja päivällinen laivalla paluumatkalla (25 €).
Olemme saaneet runsaasti toiveita Viron matkasta, joten matkalle varatut 40 paikkaa saattavat täyttyä nopeasti. Sitovat ilmoittautumiset Riinalle 30.3. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
lähetämme varausmaksun (100 €) joka vähennetään lopullisesta
maksusta. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista (se korvaa
hinnan sairastumisen sattuessa). Matkan vastuullinen järjestäjä
on Astor Matkapalvelu.

Retken aikataulu
La 26.5.
6.20 lähtö Korsosta > 6.40 Tikkurila,
hotelli Vantaa/Kaupunginmuseo > 7.00
Martinlaakson asema
7.30 saapuminen Länsiterminaaliin, lähtöselvitys ja nousu laivaan
8.30–11.00 Helsinki–Tallinna, Eckerö Line
Finlandia (laiva-aamiaisen 1. kattaus alkaa
klo 7.30)
14.00 saapuminen Tarttoon ja majoittuminen Dorpat hotelliin
15.00 kaupunkikiertoajelu ja kävely vanhassa kaupungissa
17.00 päivällinen, ravintola Pierre Cafe &
Chocolaterie

Su 27.5.
7.00–9.00 hotelliaamiainen
9.45 noustaan bussiin ja ajetaan Raadin
kaupunginosaan ERM-museoon. Suomenkielinen tilausopastus sekä itsenäistä
tutustumista.
12.30 lähtö kohti Tallinnaa
15.00 saapuminen Tallinnaan ja ostosaikaa satamakaupoissa
15.30 terminaali ja lähtöselvitys
16.30–18.30 Tallinna – Helsinki, Tallink
Star ja paluu lähtöpysäkeille käänteisessä
järjestyksessä

Övre Nybackassa tapahtuu!

Kuva: Riina Koivisto

Kuva: Riina Koivisto

Kuva: Nette Pulkkinen

Vilkasta toimintaa Övre Nybackassa
Yhdistyksen kaupungilta vuokraamaan tilaan,
200-vuotiaan kestikievari Övre Nybackan sisätiloihin tehtiin viime vuonna pieniä uudistuksia.
Juhlien järjestäminen loka–maaliskuussa on yhä
edullisempaa, sillä olemme lanseeranneet uudet
talvikauden hinnat. Muistathan, että saat VantaaSeuran jäsenenä 10 %:n alennuksen tilavuokrasta. Lisätietoa uusista hinnoista, Övre Nybackasta
sekä sen tapahtumista löytyy osoitteesta www.ovrenybacka.fi tai www.facebook.com/ovrenybacka.

Talossa järjestetään yhä avoimet ovet joka kuun
ensimmäinen maanantai klo 18–19. Myös lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä isovanhemmille suunnatut kestikievarin perheaamut saavat jatkoa. Muita tulevia tapahtumia ovat muun
muassa opastukset laskiaistapahtuman yhteydessä, Petkeleen järjestämät tanssit, lautanauhakurssit ja kevätkokous. Tansseja ja lautanauhakurssia lukuun ottamatta tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tulevia tapahtumia Övre Nybackassa:
ma 5.2.

Avoimet ovet ja Nojatuolimatka historiaan klo 18–19

su 11.2.

Kaksikielinen laskiaistapahtuma Övre Nybackan naapurissa Vantaan maatalousmuseolla
(os. Nybackankuja 2) klo 12–15. Ohjelmassa on mm. poniratsastusta ja mahdollisuus
tutustua maatalousmuseoon. Tarjolla on hernekeittoa ja laskiaispullia edulliseen hintaan.
Vantaa-Seuran kaksikielisillä opastuksilla klo 13 ja 14 (ruotsi ja suomi) kuulet alueen historiasta ja silloin avaamme ovet myös Övre Nybackaan. Tapahtuman pääjärjestäjä on Vanda
svenska församling.

la 24.2.

Petkel ry järjestää kaikille avoimet tanssit klo 16–23.30. Taivaallista tanssittavaa,
perspainikisa ja huutokatrilli. Pieni sisäänpääsymaksu.

ma 26.2. Vanhanajan loruhetki kestikievarin perheaamussa klo 10–11.30
ma 5.3.

Avoimet ovet klo 18–19

ke 21.3. Lautanauhakurssi 10/15 €. Yhteistyössä Norr om Stanin kanssa, ohjaus ruotsiksi ja
ja la 24.3. tarvittaessa suomeksi. Lisätietoa ja pakollinen ilmoittautuminen
https://pilvikanava.fi/norromstan/index.php?l=sv
ma 26.3. Kierrätysteema ja kirpputori kestikievarin perheaamussa klo 10–12

Övre Nybacka
Nybackankuja 4
01670 Vantaa

Tiedustelut
info@ovrenybacka.fi
050 443 4000

www.ovrenybacka.fi
www.facebook.com/ovrenybacka

Tutustuminen Vantaan kaupunginmuseon
kotiseutuaiheiseen näyttelyyn 27.2.

Kuva: Riina Koivisto
Vantaan kaupunginmuseossa avautuu helmikuussa uusi kotiseutuaiheinen valokuvanäyttely #ThrowbackVantaa – Kuvia kotiseudusta ennen ja nyt. Näyttelyn runkona on yhdistyksen
pitkäaikaisen puheenjohtajan, edesmenneen

kotiseutuneuvos Lauri Leppäsen valokuvat. Kamera kaulassa kulkeva Lauri oli monelle tuttu
näky ja Lauri kertoikin valokuvaamisen auttaneen häntä juurtumaan. Leppänen kuvasi kasvavaa kaupunkia yli puolen vuosisadan ajan aina
1950-luvulta alkaen. Vuonna 2017 museon valokuvaaja kiersi Leppäsen kuvauspaikoilla. Leppäsen vanhojen kuvien ja tämän päivän valokuvien
myötä museon näyttelyssä tuodaan esiin kaupunkikuvan muutos. Näyttely on samalla kunnianosoitus Lauri Leppäsen elämäntyölle.
Vantaa-Seuran väelle on varattu opastus näyttelyyn ti 27.2. kello 17–18. Näyttelyyn on vapaa
pääsy ja tarjoamme opastuksen. Tervetuloa mukaan ystävän kera! Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilan vanhalla asemalla osoitteessa Hertaksentie 1.

Tutustutaan jätevoimalaan 13.3.
Nyt toteutuu paljon kyselty vierailu Vantaan Energian uuteen jätevoimalaan!
Jätevoimalassa panostetaan uudenlaiseen energiantuotantoon ja tuotetaan
roskasta sähköä ja kaukolämpöä. Meille on varattu vierailu voimalassa ti 13.3.
klo 18–20. Opastus perehdyttää jätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja energian
hyötykäyttöön sekä voimalan tekniikkaan. Vierailu sisältää kiertokäynnin voimalassa.
Jätevoimalan osoite on Pitkäsuontie 10. Vantaan Energian sivuilta löytyy
lisää tietoa paikalle saapumisesta https://www.vantaanenergia.fi/me/energiantuotanto/jatevoimalan-liikenne/. Tavataan klo 18 laitoksen aulassa.
Ilmoittaudu 8.3. mennessä Riinalle. Mukaan mahtuu 25 ensimmäistä. Vierailu laitoksella on maksuton.

Kiinnostavatko lehdet
Hembygden ja
Det händer Norr om Stan
kotiin kannettuina?

Yhdistys liittyi vuonna 2017 jäseneksi ruotsinkielisiin yhdistyksiin nimeltä Finlandssvenska Hembygdsförbund ja Norr
om Stan. Molemmat yhdistykset tarjoavat ruotsinkielistä jäsenlehteään Vantaa-Seuran jäsenille ilmaiseksi omaan postilaatikkoon kannettuna. Mikäli haluat saada nämä mainiot
lehdet itsellesi, ota yhteyttä Riinaan mahdollisimman pian.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

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

