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Syksyinen tervehdys Vantaa-Seurasta!
Tässä kirjeessä kerromme yhdistyksen saamasta eurooppalaisesta apurahasta sekä tulevasta
toiminnastamme. Mukavia tapahtumia on tarjolla jo tulevana viikonloppuna sekä ensi maanantaina.
Tutustumme syksyn aikana sekä Vantaan taidemuseo Artsin että Vantaan kaupunginmuseon
mielenkiintoisiin näyttelyihin. Jatkamme myös jäsenhankintakampanjaa ja kirjapalkintojen toivossa
jäsenyyttä kannattaa myös suositella!
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Vantaa-Seuran ja kaupunginmuseon hankkeelle eurooppalainen tunnustus ja apuraha
Luento Kuninkaantiestä Vantaalla sekä Kuulutko sukuuni? -tapahtuma su 6.10.
Talkoot ja arkistoluento Övre Nybacassa ma 7.10.
Övre Nybackan muita tapahtumia
Tutustuminen Laila Pullisen näyttelyyn Artsissa ke 30.10.
Tutustuminen kaupunginmuseon Kohti tuntematonta -näyttelyyn ke 13.11.
Suosittele jäsenyyttä ja osallistu arvontaan!

1. Vantaa-Seuran ja kaupunginmuseon hankkeelle eurooppalainen tunnustus ja apuraha
Vantaalainen projekti Breathing Life into Jokiniemi and the Stenkulla Rock on saanut merkittävän
eurooppalaisen tunnustuksen ja apurahan. Projektissa herätetään henkiin kivikaudelta nykypäivään
ulottuvaa historiaa mobiilipelin avulla. European Heritage Stories -apurahan myöntää Euroopan neuvosto.
Apurahan suuruus on lähes 10 000 euroa ja sillä luodaan Vantaan Jokiniemen historiasta kertova kaikille
avoin ja ilmainen mobiilipeli. Peli valmistuu ensi keväänä.
Vantaan Jokiniemessä on yksi Suomen laajimmista kivikautisista asuinpaikka-alueista. Arkeologista
kohdetta on tutkittu runsaasti ja sen vaiheet tunnetaan hyvin. Pelissä huomioidaan myös alueen myöhempi
historia. Vantaa-Seurassa iloitaan apurahasta ja siitä, että voimme uudenlaisella tavalla tuoda historian
helposti saavutettavaksi ja ymmärretyksi!
Euroopan neuvoston European Heritage Stories -apurahahaussa etsittiin kiinnostavia tarinoita
kulttuuriperinnöstä. Haku oli suunnattu Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumajärjestäjille ja
Europa Nostra -palkinnon voittaneille kohteille ympäri Euroopan. 80 kiinnostavaa projektia eri puolilta
Eurooppaa osallistui kilpailuun ja näistä kymmenelle projektille myönnettiin 10 000 euron apuraha. Ainut
Suomeen myönnetty tunnustus tuli Vantaalle.
Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä: http://www.europeanheritagedays.com/Story/e5675/Breathing-lifeinto-Jokiniemi-and-the-Stenkulla-rock
2. Luento Kuninkaantiestä Vantaalla ja Kuulutko sukuuni? -tapahtuma su 6.10.
Yhdistyksen puheenjohtaja, keskiajan ja muinaisten teiden asiantuntija Andreas Koivisto luennoi su 6.10.
klo 13.30 otsikolla Kuninkaantie Vantaalla – keskiaikaisesta kärrypolusta osaksi nykytiestöä. Luento on osa
Kuulutko sukuuni? -tapahtumaa ja luentopaikkana on ammattiopiston auditorio.
Luennolla kuullaan Kuninkaantien kehityksestä ja merkityksestä vuosisatojen aikana. Entäpä mikä on
menneen ajan valtaväylän merkitys tulevaisuuden Vantaalla?

Kuulutko sukuuni? on Suomen suurin sukututkimustapahtuma. Mukana on myös Vantaa-Seura, joka
esittelee toimintaansa sekä myy vuosikirjojaan. Myynnissä on kattavasti yhdistyksen vanhoja vuosikirjoja,
myös harvinaisuuksia. Tervetuloa juttusille sekä penkomaan kirjojamme!
Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteessä
(Tennistie 1) 5.–6.10. Ovet ovat avoinna lauantaina kello 10–17 ja sunnuntaina kello 10–16. Vapaa pääsy!
3. Talkoot ja arkistoluento Övre Nybackassa ma 7.10.
Ma 7.10. Övre Nybackassa on varsinainen tapahtumapäivä. Aloitamme iltapäivän kello 15 talkoilla.
Haravoimme ja siivoamme pihan yhdessä talvikuntoon. Mukaan talkoisiin voi liittyä myös myöhemmin!
Tarjolla on talkookestitystä, joten toivomme ennakkoilmoittautumista Riinalle. Talkoiden ajan talon ovet
ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.
Kellolo 18–19 talossa järjestetään yleisöluento, jonka aiheena on Vantaan kaupunginarkiston kokoelmat.
Tarjolla hyödyllistä tietoa Vantaan historiaa tai omaa sukua tutkivalle tai tutkimusta suunnittelevalle.
Luennoitsijana arkistonhoitaja Pirkko Vesasalo.
4. Övre Nybackan muita tapahtumia
28.10. klo 10–11.30 Kestikievarin perheaamu – vanhanajan loruhetki
Loruttelemme yhdessä arkistoista ja muistoista poimituilla vanhoilla lastenloruilla.
4.11. klo 18–19 Avoimet ovet sekä Svenska veckan -luento
Avoimien ovien yhteydessä Svenska veckan -luento "Småkryp från 1700-talet på Lillas utgrävningar i
Vanda". Luennoitsijana Vantaa-Seuran puheenjohtaja Andreas Koivisto.
Rohkeasti mukaan äidinkielestä riippumatta!
6.11. klo 10 ja 10.45 Kestikievarin perheaamu – muskarit!
Vantaalla vietetään vauvojen taidefestaria. Kukkuu! -viikolla ohjelmassa on kauan odotettu muskari
vauvoille ja taaperoille! Isommat sisarukset voivat tulla mukaan. Ohjaajana varhaisiän musiikkikasvattaja
Katja Sirkiä. Yhteistyössä: Vantaan kulttuuripalvelut.
23.11. klo 12–16 Tunnelmalliset joulumarkkinat
Övre Nybackan entistä aikaa henkivä tupa, kotoisa sali sekä pihamaa täyttyvät käsityöläisten ja
pientuottajien myyntipöydistä sekä joulun tunnelmasta. Tapahtuman oheisohjelma julkaistaan lähiaikoina.
24.11. klo 16 Kauneimmat joululaulut yhteistyössä Vantaankosken seurakunnan kanssa
25.11. klo 10–12.00 Kestikievarin perheaamu – pienten pikkujoulut
Lauletaan, tonttuillaan, ihmetellään joulukuusta sekä leivotaan ja syödään pipareita. Glögi- ja mehutarjoilu!
2.12. klo 18–19 Avoimet ovet

Övre Nybacka on 200-vuotias talonpoikaistalo ja entinen kestikievari Ylästön ja Vantaanlaakson rajalla. Sen
hyvin säilynyt pihapiiri ja talon sisätilat kertovat menneen ajan talonpoiselämästä Vantaalla. Muistathan,
että Vantaa-Seuran jäsenenä olet oikeutettu saamaan 10 % alennuksen talon vuokrauksesta.
Kaikkiin Övre Nybackan tapahtumiin on vapaa pääsy. Kestikievari Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa
Nybackankuja 4.

5. Tutustuminen Laila Pullisen näyttelyyn Artsissa ke 30.10.
Vantaan taidemuseo Artsi esittelee syksyn 2019 näyttelyllään yhden kuuluisimmista ja
tunnustetuimmista vantaalaisista taiteilijoista, kuvanveistäjä ja professori Laila Pullisen (1933–
2015). Vantaan taidemuseon näyttely avaa näkymiä Pullisen tuotantoon havainnollistaen sen
sisäisiä yhteyksiä ja merkityksiä. Näyttely tarjoaa taustatietoa työprosesseista ja veistäjän
käyttämistä materiaalista pienoismallien ja piirustusten kautta. Näyttely sisältää aiemmin
museoissa näkemättömiä Nissbackaan liittyviä Pullisen teoksia, kuten maatalouskoneen
akselista kasvavan pronssiveistoksen Ajuri (1987).
Näyttelyn on kuratoinut Pullisen poika, Laila Pullisen säätiön hallituksen puheenjohtaja ja
Nissbackan kartanon veistospuiston toiminnanjohtaja Jean Ramsay.
Vantaa-Seuran väelle on varattu oma opastus, joka alkaa alkaa kello 16.45. Museo sulkeutuu opastuksen
jälkeen, joten näyttelyyn voi tutustua omalla ajalla jo ennen opastusta. Vantaa-Seura tarjoaa opastuksen,
sisäänpääsy museoon on ilmainen. Opastukselle otetaan max. 25 henkilöä, ilmoittautumiset Riinalle.
Artsi sijaitsee Myyrmäessä osoitteessa Paalutori 3.

6. Tutustuminen kaupunginmuseon Kohti tuntematonta -näyttelyyn ke 13.11.
Vantaan kaupunginmuseossa avautuu tulevalla viikolla kuolemasta kertova näyttely Kohti tuntematonta.
Näyttely kertoo kuoleman eri vaiheista, siihen valmistautumisesta, itse kuoleman hetkestä, hautauksesta,
surusta ja muistamisesta, sekä siitä mitä meistä jää jäljelle kuoleman jälkeen.
Kohti tuntematonta -näyttelyssä vieraalle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa kuoleman
lavasteisiin. Näyttely johdattaa kävijän sairaalaosastolle, jossa kuoleminen nykyaikana useimmiten
tapahtuu. Kävijä pääsee hautaustoimiston kautta hautausmaalle ja sieltä hautajaisten kautta vintille, joka
toimii vainajan jäämistön säilytys- ja muistopaikkana.
Kuoleman tarinaa kertovat myös alan ammattilaiset: sairaanhoitajat, krematorionhoitajat ja
hautaustoimiston työntekijät, jotka kulkevat sairaan rinnalla ja helpottavat oloa. Kuoleman saapuessa he
siunaavat, tuhkaavat, kaivavat haudan ja hoitavat käytännön järjestelyt.
Kohti tuntematonta -näyttelyssä kerrotaan myös, miten kuolema on aikojen saatossa muuttunut, ja
millaisia tapoja ja uskomuksia on siihen liitetty.
Vantaa-Seuralle on varattu opastus näyttelyyn ke 13.11. klo 17–18. Huomioithan, että museo sulkeutuu
opastuksen jälkeen. Vantaa-Seura tarjoaa opastuksen, sisäänpääsy museoon on ilmainen. Ilmoittautumiset
Riinalle.
Vantaan kaupunginmuseo sijaitsee Tikkurilan vanhalla asemalla, osoitteessa Hertaksentie 1.

7. Suosittele jäsenyyttä ja osallistu arvontaan!
Jäsenhankintakampanja jatkuu! Vantaa-Seuran jäsenmäärä hipoo jo viittä sataa ja tarkoituksena on ylittää
maaginen rajapyykki! Jäsenyyttä kannattaa myös suositella. Arvomme kirjapalkintoja jäsenyyttä
suositelleiden sekä uusien jäsenien kesken. Palkitsemme myös 500. jäsenen! Tuo sinäkin ystäväsi mukaan
Vantaa-Seuraan! Loppuvuonna jäseneksi ilmoittautuneilta emme peri tämän vuoden jäsenmaksua.
Tervetuloa tapahtumiimme ja värikästä syksyä!
Terveisin Riina ja Karoliina
Riina Koivisto
toiminnanjotaja
riina.koivisto@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4040
Karoliina Junno-Huikari
kulttuurituottaja
karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi, puh. 050 443 4000
www.vantaaseura.fi, www.ovrenybacka.fi
facebook.com/vantaaseura, facebook.com/ovrenybacka

