VANTAA-SEURA —
VANDASÄLLSKAPET RY

Arvoisat jäsenemme!
Arkea, työtä ja elämistä hallitsee tällä hetkellä
koronavirus. Myös me Vantaa-Seurassa elämme virustilanteen mukaan. Yhdistyksen tapahtumatoiminta on lamautunut ja Övre Nybackan vuokraustilanne on luonnollisesti pysähtynyt. Olemme peruneet kaikki kevään tapahtumat ja myös kesän tapahtumat ovat vaarassa.
Toivomme kuitenkin, että normaali arki koittaisi mahdollisimman pian.
Kun emme voi tarjota tapahtumia, haluamme
tarjota muuta tekemistä. Esittelemme tässä
kirjeessä monta vaihtoehtoa, mitä voit tehdä ja
halutessasi voit olla hyödyksi tekemällä vapaaehtoistyötä! Kirjeestä löydät tiedon myös kevätretken ja Rakkauskirjeitä-esityksen siirrosta.
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Saammeko esitellä:

Muinaispuiston
Anselmiu -mobiilipeli!
Nyt se on vihdoin valmis ja pelattavissa, mobiilipeli
Kuninkaantie II: muinaispuiston Anselmiu! Peli vie
noin tunniksi seikkailulle Vantaan historiaan, Jokiniemen muinaispuistoon yhdessä sapelihammaskissa
Anselmiun kanssa. Pelin aikana pelaajat tutustuvat
alueen muutokseen jääkaudelta lähihistoriaan Anselmiun samalla kehittyessä sapelihammaskissasta kotikissaksi.
Tätä peliä varten Vantaa-Seuralle myönnettiin European Heritage Stories Days -apuraha viime syksynä.
Peli on tehty yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon
kanssa, ja sen on toteuttanut Visia GameFactory. Pelissä käytetyt historialliset taustakuvat on maalannut
taiteilija Tom Björklund.
Pelaaminen tapahtuu älypuhelimella oikeassa ympäristössä, Jokiniemen muinaispuistossa liikkuen
(puisto sijaitsee Tikkurilantien varrella, Hakkilan sillan vierellä) tai vaihtoehtoisesti voit pelata sisäpeliversiota vaikka omalta kotisohvaltasi käsin. Pelissä kerätään pisteitä, ratkotaan tehtäviä ja samalla tutustutaan jännittäviin tarinoihin Vantaan menneisyydestä.
Peli on kaikille avoin ja ilmainen. Peli on pelattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Suosittelemme peliä

lämpimästi kaiken ikäisille! Toivomme, että myös
vantaalaiset koulut löytävät
pelin ja hyödyntävät sitä opetuksessa.
Peli on osa Vantaan kaupunginmuseon laajempaa
Kuninkaantien varrelle sijoittuvien mobiilipelien sarjaa. Sarjan ensimmäinen osa, Kuninkaantie I: kirkonkylän Agnes, julkaistiin viime syksynä.
Tässä ohjeet, joilla pääset pelaamaan. Valittavina on
sekä Kirkonkylän Agnes että Muinaispuiston Anselmiu:
1. Lataa ilmainen X-routes-sovellus Play-kaupasta tai
AppStoresta tai pelaa selaimessa
https://play.x-routes.com/
2. Valitse kieli: suomi tai ruotsi.
(Kuninkaantie I on myös englanniksi.)
3. Kirjaudu appiin pelaaja-/joukkuenimellä.
4. Valitse pelilistalta oikea peli ja liity peliin.
5. Ratko niin monta tehtävää kuin ehdit!
Vantaa-Seuran nettisivuilta http://vantaaseura.fi/saammeko-esitella-muinaispuiston-anselmiu-mobiilipeli/ löydät
lisätietoa pelistä sekä opettajan opetusmateriaalin.

Kirjoita meille
koronakirje!
Kirjoita meille koronakirje, jossa kerrot koronaajan ajatuksistasi, tuntemuksistasi ja kokemistasi
päivittäisistä muutoksista. Kirjeistä kootaan artikkeli, joka julkaistaan Vantaa-Seuran seuraavassa
vuosikirjassa Helsingin pitäjä – Vantaa 2021.
Kun kokoontumiset ja tapahtumat on kielletty, saattaa moni tuntea olonsa yksinäiseksi. Yli
70-vuotiaita on pyydetty eristäytymään ja siksi
pyydämme erityisesti heitä kirjoittamaan meille.
Otamme kuitenkin vastaan kirjeitä kaiken ikäisiltä.
Kerro meille, miltä sinusta tuntuu olla kotona.
Mitä mietit, haluttaisiko tavata tuttavia? Vai paneudutko itseesi tai järjestelet asioita, kun kerrankin
on aikaa? Miten korona on muuttanut arjen rutiinejasi ja tekemisiäsi? Miten olet varautunut korona-aikaan? Hoidatko itse asiasi vai saatko apua?
Uskotko maailman muuttuvan koronan jälkeen?
Kirjoita kirje mistä tahansa koronaan liittyvästä,
uudesta kokemuksestasi, sen tuomista muutoksista tai huolistasi ja peloistasi.
Lähettämällä kirjeen hyväksyt, että se voidaan
taltioida ja siinä mainittuja tietoja käytetään tutkimuksessa. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta kerro syntymävuotesi sekä mistä päin Vantaata olet.
Kirjeitä otetaan vastaan 31.5.2020 saakka.
Lähetä kirjeesi osoitteeseen korona.vantaa@gmail.
com tai lähetä käsin kirjoitettu kirje osoitteeseen
Vantaa-Seura / Koivisto, Maarinkunnaantie 11 A 5,
01370 Vantaa.

Teatteri Vantaa:
Rakkauskirjeitä
Myös Teatteri Vantaa on perunut kevään
ohjelmistonsa. Yhdistys oli varannut 15
lippua Rakkauskirjeitä-näytökseen 2.5.
Olemme saaneet tiedon, että näytös siirretään syksyyn, mutta uutta päivämäärää ei vielä ole. Jos olet jo maksanut lipun,
siirtyy summa automaattisesti syksylle.
Jos haluat rahasi takaisin, teemme tilillesi
palautuksen. Palautuksen haluavien tulee lähettää tilinumeronsa ja alkuperäisen
maksunsa päivämäärä Karoliinalle.

Esittele
yhdistyksen
vanha vuosikirja!
Haluamme nyt nostaa esiin yhdistyksen upeaa ja
pitkää julkaisusarjaa positiivisella tavalla. Pyydämme jäseniämme kirjoittamaan esittelyjä yhdistyksen vanhoista vuosikirjoista!
Yhdistyksen julkaisemaa vuosikirjaa Helsingin pitäjä – Vantaa on julkaistu jo vuodesta 1963
lähtien. Kirjat ovat vantaalaisen historiantutkimuksen aarreaitta, mutta moni vanhempi kirja on
jäänyt vähälle huomiolle ja tuntemattomaksi. Jos
haluat osallistua ja kirjoittaa kirjaesittelyn, niin
ilmoittaudu Riinalle. Valittavina on seuraavat
vuosien kirjat: 1963, 1964, 1979, 1982, 1984–85,
1986–1992, 1994–2000, 2002, 2003, 2005–2008,
2011–2013, 2015, 2016, 2018 ja 2019. Lista ei sisällä loppuunmyytyjä eikä paria poikkeusta lukuun ottamatta vanhimpia kirjoja.
Jos sinulla ei itselläsi ole kirjaa, lähetämme sen
sinulle veloituksetta. Saat pitää kirjan palkkiona
tehdystä työstä. Lähetämme vain yhden kappaleen/vuosikirja ja ensisijaisesti vain yhden kirjan/
henkilö, joten tee varauksesi nopeasti!
Esittely on vapaamuotoinen. Kerro esimerkiksi
mistä kirjassa kerrotaan, miltä kirja näyttää. Kerro
myös miksi kirja on hyödyllinen ja miksi se kannattaisi lukea. Esityksen on hyvä olla 1–2 liuskaa
pitkä. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä. Halutessasi nimesi julkaistaan esittelyn yhteydessä.
Lisäämme esittelyn yhdistyksen internetsivuille
sekä Facebookiin. Toivomme saavamme julkaista
esittelytekstejä mahdollisimman pian! Yhteydenotot Riinalle.

Uusi retkipäivä 29.8.

Mäntsälän
kartanoihin

Helatorstain kevätretki Mäntsälän kartanoihin myytiin loppuun ennätysnopeasti. Retki on siirretty syksyyn ja uusi retkipäivä on lauantai 29.8.
Retki on esitelty edellisissä jäsenkirjeissä, tässä vielä tiivistelmä retkiohjelmasta:
UUSI
RETKIPÄIVÄ
RETKIOHJELMA 29.8.
9.30 Lähtö Tikkurilasta, Vantaan kaupunginmuseon edestä
9.45 Lähtö Martinlaaksosta, linja-autoasemalta
11.00 Saaren kartano
12.30 Ruokailu ja pidempi pysähdys Sälinkään kartanolla. Kartano tarjoaa meille salaattia kahta plaatua, kalaa kartanon
tapaan, yrttiryyditettyjä keitinperunoita,
vanhanajan makaronilaatikkoa, palapaistia
lorauksella kermaa, talon leipää ja voita,
jälkiruokapaakkelsin ja kahvia/teetä. Erikoisruokavaliot huomioidaan.
14.30 Kirkonmäki ja Alikartano
Paluu Martinlaaksoon noin klo 16.45 ja
Tikkurilaan 17.00

Retken jäsenhinta on 70 €, hinta muille 79 €. Hintaan
kuuluvat kuljetukset, opastukset, sisäänpääsymaksut
ja lounas. Keväällä ilmoittautuneet ovat etusijalla ja
heitä pyydetään vahvistamaan, haluavatko osallistua
elokuun retkelle. Jäljelle jääneet paikat jaetaan varasijoilla oleville. Voit myös ilmoittautua uutena mukaan
varasijalle.

Kaipaatko ulkoilua,
haluatko haravoida?
Kestikievari Övre Nybackassa on perinteisesti järjestetty kevättalkoot. Talkoissa on lähinnä siistitty pihaa ja haravoitu syksyn lehtiä. Tänä vuonna
emme voi järjestää yhteistä talkootapahtumaa, mutta otamme erittäin mielellämme vastaan haravointiapua!
Jos haluat auttaa meitä, käy haravoimassa Övre
Nybackan pihalla silloin kun sinulle sopii! Navetan
sillan alta, navetan seinustalta löytyy jätesäkkirulla. Haravoi lehdet jätesäkkiin ja laita täysi ja suljettu
säkki navetan seinustalle.
Haravoimalla pääset liikkumaan kauniissa kulttuuriympäristössä sekä osallistut yhteiseen hyvään.
Me kiitämme! Otamme mielellämme vastaan tietoja,
jos olet käynyt haravoimassa tai jos säkit ovat loppuneet.
Övre Nybacka Nybackankuja 4 | 01670 Vantaa

Monin tavoin haastavista ajoista huolimatta toivotamme kaikille jäsenillemme aurinkoista kevään odotusta ja mukavaa pääsiäistä! Pitäkää huolta itsestänne ja lähimmäisistänne ja kuten totesimme edellisessä kirjeessä, tuetaan lähialueen yrittäjiä kukin
mahdollisuuksiemme mukaan. Onneksi kevään tuloa ei voida perua!

TERVEISIN,

Riina ja Karoliina

Riina Koivisto
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p. 050 443 4040
riina.koivisto@vantaaseura.fi
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kulttuurituottaja
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karoliina.junno-huikari@vantaaseura.fi
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