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Lopputalven tervehdys!
Tällä kertaa kuvattomassa jäsenkirjeessä kerromme maaliskuun toiminnasta sekä esitämme
kevätkokouskutsun. Moni on kysellyt meiltä jäsenmaksusta. Lähetämme jäsenmaksulaskut
sähköpostiin maaliskuun loppupuolella. Muistutamme vielä, että lippuja Teatteri Vantaan
näytökseen Sandra on muutama jäljellä. Jos mielit kanssamme katsomaan vuoden 1918
tapahtumiin perustuvaa monologinäytelmää (24.4. klo 19 Silkkisali, Tikkurila, 25 €), niin
ilmoittaudu Riinalle 8.3. mennessä.
1. Kutsu kevätkokoukseen Myyrmäkeen 27.3.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2019 kello 19.00 Myyrmäessä, tarkempi paikka on Kulttuurinen asukastila Myyräncolo. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2018. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla ja Myyräncolon
sekä sen toiminnan esittelyllä jo klo 17.30. Kello 18.00 jatkamme iltaa kuuntelemalla esitelmän otsikolla “Kuulumisia Vantaan ostareista”. Esitelmän pitää Vantaan ostoskeskuksia inventoinut rakennustutkija Susanna Paavola Vantaan kaupunginmuseosta.
Myyräncolo sijaitsee punatiilisessä kiinteistössä, IVO:n vanhassa keskuslaboratoriossa osoitteessa
Kilterinkuja 2. Taakse jäävät Virtatalo ja IVO:n entinen päätalo. Sisäänkäynti Myyräncoloon on talon pääovesta.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 25.3. mennessä Riinalle. Tervetuloa!
2. Yleisötanssit Övre Nybackassa la 9.3.
Tanssia sekä hyvää musiikkia, tauolla vanhanajan voimainkoetuksia, kuten perspainia ja niskanuoranvetoa. Tanssit alkavat kello 16.00 ja jatkuvat pitkälle iltaan.
Paikkana kestikievari Övre Nybacka (Nybackankuja 4) ja vapaa pääsy! Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vantaa-Seura, Petkele ja Perinnearkku.
3. Keskiaikapäivän vapaaehtoisten tapaaminen 11.3., huomaa päivämäärämuutos!
Tervetuloa mukaan tekemään Helsingan keskiaikapäivää! Pirteässä joukossamme pääset tekemään hyvää ja voit olla osallisena pääkaupunkiseudun suurimman keskiaikatapahtuman kulisseissa. Haluamme tehdä tämän vuoden tapahtumasta (10.8. klo 11-18) entistä paremman!
Jotta lämminhenkinen tapahtuma voisi jatkossakin tarjota monipuolista ohjelmaa ja säilyä kaikille
ilmaisena, tarvitsemme tiimiimme runsaan joukon vapaaehtoisia. Tarjolla on erilaisia työtehtäviä
ennen tapahtumaa ja sen aikana. Kaipaamme kirjavaan joukkoomme eri alan osaajia. Keskiajan
tietämys ja harrastuneisuus ei ole välttämättömyys. Löydämme tehtävän kaikille halukkaille ja tarvitsemme uusia mukaan!

Tapaamme ensimmäisen kerran ma 11.3. klo 18.00 kestikievari Övre Nybackassa (Nybackankuja
4). Käymme läpi viime vuoden tapahtumaa, kuulemme uutisia tämän vuoden tapahtuman kulisseista ja suunnittelemme jo tulevia tehtäviä. Tietysti myös tutustumme toisiimme kahvittelun lomassa!
Huom! Vapaaehtoisten tapaamisen päivämääräksi ilmoitettiin edellisessä jäsenkirjeessä 4.3. Kirjeen lähetyksen jälkeen päivämäärää on jouduttu siirtämään viikolla eteenpäin ja oikea tapaamispäivä on ma 11.3.
4. Kestikievarin perheaamussa vauvajoogaa ma 25.3.
200-vuotiaan kestikievarin ovet ovat avoinna perheen pienimmille ja heidän vanhemmilleen sekä
isovanhemmille noin kerran kuussa. Luvassa on vaihtelevaa ohjelmaa ja taloon on aina vapaa
pääsy. Maaliskuun tapaamisessa 25.3. klo 10 on ohjelmassa äiti-vauva-joogaa.
Äiti-vauva -jooga on ihanan lempeä tunti, jossa huomio on äidin kehon hyvinvoinnissa. Aiempaa
joogakokemusta ei tarvita! Lisätietoa tapahtumasta löytyy yhdistyksen netti- ja facebook-sivuilta.
Tunnin ohjaa Henna-Maija Vannemaa.
5. Yleisöopastus Kartanonkoskelle ja Backaksen kartanon maisemiin to 28.3.
Kuninkaantien varrella sijaitsevaa entistä Backaksen ratsutilaa ympäröi arvokas kulttuuriympäristö.
Kartanorakennuksista kukin kertoo omaa tarinaansa kartanon historiasta, niin siellä vietetystä yltäkylläisestä elämästä kuin Elannon ajoilta. Opastetulla kierroksella tutustutaan Backasen kartanon
lähiympäristöön, historiaan ja rakennuskulttuuriin.
Kierroksen aluksi teemme pienen lenkin kartanon pelloille rakentuneella Kartanonkosken asuinalueella. Kartanonkosken nimistö kantaa perintöä Backaksen kartanon historiasta. Kierros päättyy
200-vuotiaan kartanon sisätiloihin, jossa kuulemme kartanon nykytoiminnasta. Mahdollisuus myös
kahvitella omakustannushintaan. Kierrokset järjestetään seuraavasti:



Suomenkielinen kierros 28.3. alkaa klo 18.00
Englanninkielinen kierros 28.3. alkaa klo 18.30

Lähdöt kartanon (os. Ylästöntie 28) vanhalta juurruttamolta ja kierroksille on vapaa pääsy. Kartanon takana on runsaasti parkkitilaa. Opastukset tehdään yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Ravintola Backaksen kanssa. Opastukset uusitaan 25.4.2019.
6. Ennakkotietoja kevätretkestä – kohteena Louhisaaren linna
Yhdistyksen perinteisellä helatorstain (30.5.) kevätretkellä suunnataan tänä vuonna länsirannikolle
ja Askaisiin. Retken pääkohteena on Louhisaaren linna. Tutustumme myös mm. linnan lähellä sijaitsevaan Mannerheimin suvulle kuuluneeseen Hannulan kartanoon sekä Askaisten kirkkoon.

Saamme linnaan, kartanolle ja kirkkoon mukaan paikallisen oppaan. Retken hinta ja tarkka aikataulu selviävät lähiaikoina ja kerromme niistä seuraavassa jäsenkirjeessä. Alustavan paikkavarauksen voi jo tehdä Riinalle!
Nähdään taas!
Terveisin Riina ja Karoliina
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000

