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Syystalven tervehdys!
TÄMÄ UUTISKIRJE SISÄLTÄÄ:

• Kutsu syyskokoukseen 10.12.
• Helsingin pitäjä – Vantaa 2019
ilmestyy joulukuun alussa
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Varaa aika kalenteriin!
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• Suomi 101 ja Korson kriminaalit Artsissa 18.12.
• Tunnelmalliset joulumarkkinat
Övre Nybackassa 24.11.
• Kauneimmat joululaulut Övre Nybackassa 25.11.
• Pienten pikkujoulut Övre Nybackassa 26.11.
• Yhteystiedot ajan tasalle ja
Vantaa-Seura näkyville!

KUTSU
syyskokoukseen 10.12.
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 10.12. klo 19. Kokouspaikkana on kotiseututalo Påkas. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunnan jäseniä.
Illan ohjelma alkaa jo kello 17.30. Aloitamme glögitarjoilulla, jonka lomassa projektikoordinaattori Maiju
Hautamäki Vantaan kaupunginmuseosta kertoo kaupungin maankäytön ja sivistystoimen yhteishankkeesta
Vantaan Kyllistä eli kulttuuriympäristölinjauksista. Julkistamme myös uuden vuosikirjamme Helsingin pitäjä
– Vantaa 2019. Kello 18 alkaa Vantaan vanhoja taloja
inventoineen arkkitehti Amanda Eskolan luento Vantaan vanhimmat talot. Talokuiskaajan ajoituskeinot.
Glögitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 5.12. mennessä Riinalle. Jugendvaikutteinen
kotiseututalo Påkas on rakennettu vuonna 1910 ja se
sijaitsee Kuninkaalassa osoitteessa Vanha Kuninkaalantie 2, 01300 Vantaa. Tervetuloa!
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HELSINGIN PITÄJÄ
– VANTAA 2019
ilmestyy joulukuun alussa

Kirjan päätoimittaja on Andreas Koivisto ja graafinen
Helsingin pitäjä – Vantaa
ilme on Marianne Kivimäen. Vuosikirjan
jäsenhinta
Helsinge – Vanda
on 20 € ja kirjakauppojen ohjehinta 25 €. Kirja tulee
myyntiin joulukuun alussa, mutta
voit tehdä jo ennakVantaa-Seuran vuosikirja nro 51.
kovarauksen. Lanseeraamme myös
erikoistarjoukJulkaisu tallentaa
tutkimuksillaan ja
kirjoituksillaan kotiseutumme tapahtumia ja
perinteitäjäsenillemme
menneiltä ajoilta aina nykypäiväännyt
asti.
sen: vuosikirjat 2018 ja 2019
Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen,
yhteishintaan 25 euroa (muille
€).
Tämä
tarvuosikirjana30
vuodesta
1980 alkaen.
Nyt ilmestyvä
kirja on järjestyksessään 51. ja vuosikirjana 39.
jous on voimassa vain 21.12. saakka!
KUNINKAANTIEN VARRELLA
VID KUNGSVÄGEN

KL. 92.83
ISBN 978-952-67848-6-1

*9789526784861*

Vuosikirja tulee myyntiin myös mm. Tikkurilan kirjakauppaan, Akateemiseen kirjakauppaan, Suomalaiseen kirjakauppaan ja Vantaan kaupunginmuseon
myymälään. Jäsenhinnalla ja tarjouskampanjan kirjat
saat vain suoraan meiltä. Postitamme myös kirjoja,
mutta siinä tapauksessa 1–2 kirjan hintaan lisätään
pakkaus- ja postikuluja 5,90 €. Kirjatilauksen voit tehdä suoraan Riinalle.
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Järjestyksessään 51. Vantaa-Seuran vuosikirjaan on
jälleen tallennettu kotiseutumme tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Kirja on
tuhti lukupaketti, joka koostuu usean eri kirjoittajan
artikkeleista. Pääteemana on Kuninkaantie Vantaalla, mutta teoksessa käsitellään muitakin aiheita, kuten
ensimmäisen maailmansodan ajan tapahtumia Vantaalla ja Tikkurilan uimahallia.

*9789526784861*
WWW.VAN TAASEURA .FI
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Muistathan, että kirja on oiva ja tykätty joululahja,
jota arvostavat niin ystävät kuin naapurit!
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VANTAA-SEURAN VUOSIKIRJA

Yhdistyksen blogista http://koukussakotiseutuun.blogspot.fi voit lukea vuosikirjasta ja siihen liittyvästä projektista, jossa selvitettiin ensimmäisen maailmansodan aikaisia tapahtumia Vantaalla. Projektia tuki Aktiastiftelsen i Vanda.

Suomi 101 ja Korson kriminaalit Artsissa 18.12.
Teemme vierailun Vantaan taidemuseo Artsiin ti
18.12. kello 17. Tutustumme oppaan johdolla näyttelyihin Suomi Finland 101 sekä Korson kriminaalit.
Sisäänpääsy on ilmainen ja Vantaa-Seura tarjoaa opastuksen. Toivomme ennakkoilmoittautumista 17.12.
mennessä Riinalle, riina.koivisto@vantaaseura.fi. Voit
ottaa mukaan myös ystäväsi!
Huomioithan, että museo sulkeutuu heti opastuksemme päätteeksi klo 18. Mikäli haluat tutustua näyttelyyn itsenäisesti, on se tehtävä jo ennen opastusta.
SUOMI FINLAND 101 -näyttely esittelee taiteilijoita, jotka purkavat auki satayksivuotiaan Suomen ja sen taiteen taakse piilotettuja valtarakenteita.

Näyttelyssä ovat mukana mm. Adel Abidin, Jenni Laiti / Suohpanterror, Niillas Holmberg ja Outi Pieski,
Baran Caginli,Signe Hammarsten-Jansson, Tove

18.12.
KLO 17

Jansson, Minna Henriksson, Pilvi Takala, Dzamil
Kamanger, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, Kalle
Hamm, Bita Razavi, Petra Isoniemi, Kalevi Helvetti,
Matti Rauhaniemi ja Warda Ahmed.
KORSON KRIMINAALIT on valokuvanäyttely. Vantaalaiskirjailija Ansu Kivekkään tuore kirja kertoo
1960–80-luvuilla Korsossa toimineesta nuorisojoukosta, joka ansaitsi rahaa muun muassa
viinan trokaamisella, varkauksilla, shekkipetoksilla ja parituksella. Kirjaa varten Kivekäs
haastatteli entisiä kriminaaleja ja heistä otettiin
myös vaikuttavia muotokuvia. Ville Juurikkalan kuvat
ovat esillä Artsin lämpiössä.
KUVA: VILLE JUURIKKALA

Övre Nybackassa tapahtuu!

24.11.
KLO
12–16

Tunnelmalliset joulumarkkinat
Övre Nybackassa 24.11.
Joulun odotus on hyvä aloittaa Övre Nybackan perinteisiltä joulumarkkinoilta!
200-vuotiaan kestikievarin tunnelmallinen tupa ja
hienostunut sali täyttyvät käsityöläisten myyntipöydistä. Valikoimissa on leivonnaisia, sisustustuotteita
ja erilaisia käsitöitä, joista saat uniikkeja lahjoja pukinkonttiin. Tänä vuonna myyntipöytien määrää on
lisätty ja ensimmäiset käsityöläiset tapaat jo talon ulkopuolelta. Markkinat alkavat kello 12 ja päättyvät
kello 16.

Kahviostamme saat pikkurahalla kahvia, teetä, glögiä
ja joulutorttuja. Ulkona paistamme lettuja!
Talon sisäpuolella on lasten askartelupiste ja hyvällä
onnella tapaat myös joulupukin! Ulkona järjestetään
talon historiasta ja alueen vanhoista jouluperinteistä
kertova opastus kello 14.30. Lähtö päätalon edestä.
Lämpimästi tervetuloa!

25.11.
KLO 16

Kauneimmat joululaulut
Övre Nybackassa 25.11.
Kauneimmat joululaulut Övre Nybackassa
su 25.11. klo 16. Tervetuloa yhteiseen lauluhetkeen 200-vuotiaan kestikievarin tunnelmalliseen saliin. Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Vantaankosken seurakunnan
kanssa. Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön hyväksi.

Pienten pikkujoulut
Övre Nybackassa 26.11.

26.11.
KLO
10–12

Kestikievarin perheaamussa ollaan pikkujoulutunnelmissa ma 26.11. klo 10–12. Nautitaan jouluisen vanhan kievarin tunnelmasta, lauletaan tai ainakin kuunnellaan joululauluja, tonttuillaan ja tehdään jouluaskarteluja sekä leivotaan pipareita. Aloituspiirissä kuullaan muutama sana
entisajan joulusta. Glögi- ja mehutarjoilu.
Övre Nybacka
Nybackankuja 4
01670 Vantaa

Perheaamuun ovat tervetulleita kotona olevat vanhemmat
lapsineen. Ota oma tonttulakki mukaan! Vapaa pääsy, ei
ennakkoilmoittautumista.

Yhteystiedot ajan tasalle ja
Vantaa-Seura näkyville!
Jäsenrekisterissämme on puutteita. Erityisesti pitkäaikaisten jäseniemme tiedoista puuttuu kännykkänumero ja osoitetiedoissakin on virheellisyyksiä. Mikäli
yhteystietosi ovat muuttuneet tai epäilet, että meillä
ei ole ajan tasaisia tietoja, ole yhteydessä Riinaan. Jos
sinulla on käytössäsi sähköposti ja saat meiltä vain
maapostikirjeitä, ilmoita sähköpostisi meille mahdollisimman pian! Emme luovuta jäsenrekisteritietoja yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.
Muistathan, että löydät tiedon Vantaa-Seuran tapahtumista ja toiminnasta myös yhdistyksen nettisivuilta, www.vantaaseura.fi. Me, kuten moni jäsenemmekin, toimimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Sekä yhdistyksellä, Övre Nybackalla että Helsingan
keskiaikapäivällä on omat facebook-sivunsa. Käy tykkäämässä meistä ja muista myös jakaa julkaisujamme! Tiesithän, että facebook-julkaisujen tykkäykset
ja jaot auttavat meitä suuresti, sille siten saamme toiminnallemme laajemman näkyvyyden.

Käy tykkäämässä meistä
ja muista myös jakaa
julkaisujamme!
Löydät meidät facebookista seuraavasti:
facebook.com/vantaaseura
facebook.com/ovrenybacka
facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva
Instagramista löydät meidät
vantaaseura
ovrenybacka
helsingan_keskiaikapaiva

Myös hashtagien käyttäminen sosiaalisessa mediassa
auttaa meitä tavoittamaan entistä laajemman yleisön.
Kun teet päivityksiä esim. Instagramissa, lisää mukaan
#vantaaseura
#övrenybacka tai
#helsinga
Kiitos!

Lopuksi haluamme kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia jäseniämme, yhteistyökumppaneitamme sekä erityisesti tapahtumissamme ahkeroineita vapaaehtoisia.
Haluamme toivottaa kaikille tunnelmallista joulun odotusta sekä rauhaisaa joulua!

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

