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Marraskuun tervehdys, Vantaa-Seuran jäsen!
Elämme erityisiä aikoja. Koronavirustilanne vaikuttaa vahvasti Vantaa-Seuran
toimintamahdollisuuksiin. Onneksi kesän ja syksyn aikana pystyimme toimimaan aktiivisesti
järjestämällä lähinnä opastuksia ja muita ulkoilmatilaisuuksia. Riina Koivisto kirjoitti Suomen
Kotiseutuliiton blogiin Vantaa-Seuran onnistuneesta kesätoiminnasta koronan keskellä. Blogin voit
lukea täältä: https://kotiseutuliitto.fi/blogi/mobiilipelista-verkkotapahtumaan-hyvinvointiatoiminnasta-koronan-keskella/
Tässä jäsenkirjeessä kerromme tulevista tilaisuuksista, niiden suunnittelusta, vuosikirjasta sekä
ennakoimme jo tulevaa. Muistutamme yhä mahdollisuudesta kirjoittaa koronakirje.
1. Toiminta Övre Nybackassa
Övre Nybackassa järjestetään ruotsinkielinen luento ja jatketaan avoimien ovien sarjaa sekä
kestikievarin perheaamuja. Kestikievarin perheaamut on suunnattu lapsiperheille. Ohjatun
toimintahetken jälkeen on vapaamuotoista seurustelua sekä kahvitarjoilu (vapaaehtoinen
kahvimaksu). Övre Nybacka sijaitsee osoitteessa Nybackankuja 4.
4.11. klo 9.30 Kaksikielinen vanhanajan loruhetki
Lorutellaan yhdessä suomen- ja ruotsinkielisillä vanhoilla lastenloruilla. Lorut on kerätty vantaalaisten muistoista ja arkistoista. Kaksikielinen vanhanajan loruhetki järjestetään osana Svenska
veckan i Vanda -tapahtumaviikkoa.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
5.11. kl 18 Svenska veckan-föreläsning: Den svenska kolonisation av Helsinge och Nyland
Varifrån kommer namnet Nyland, varifrån och när kom de svenska nybyggarna till dagens Vanda
och hur syns medeltiden ännu också i bygden? Bland annat de här frågorna försöker arkeolog Andreas Koivisto svara på under sin traditionella Svenska Veckan föreläsning om Vandas historia.
Obligatorisk förhandsanmälning: riina.koivisto@vantaaseura.fi. Kaffeservering. Fritt inträde, välkomna!
18.11. klo 10 ja 11 Nurmilinnun uni: Lasten lepohetki-konsertit
Nurmilinnun uni -konsertit sisältävät keskiaikaisia melodioita ja improvisaatiota niiden pohjalta
lempeä-äänisillä vanhoilla soittimilla, mm. harpulla, rebekillä, psalttarilla ja diatonisella huilulla.
Konsertissa on rajattu paikkamäärä ja niitä järjestetään kaksi peräkkäin, jotta mahdollisimman
moni mahtuisi mukaan. Vapaa pääsy, mutta pakolliset ennakkoilmoittautumiset: kulttuuritapahtumat@vantaa.fi.

Tilaisuus on osa pienten Kukkuu-taidefestaria. Yhteistyössä Vantaa-Seura, BRQ Vantaa Festival ja
Vantaan lastenkulttuuri.
1.12. klo 9.30 Kestikievarin perheaamussa pienten pikkujoulut
Jouluista yhdessäoloa, tonttuilua, laulua, askartelua ja piparien leipomista. Glögitarjoilu.
Rajoitettu paikkamäärä, pakolliset ennakkoilmoittautumiset: riina.koivisto@vantaaseura.fi.
7.12. klo 18–19 Avoimet ovet Övre Nybackassa
Tervetuloa tutustumaan 200-vuotiaan kievarin mahdollisuuksiin! Samalla kuulet myös talon
värikkäästä historiasta. Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus ostaa uutta vuosikirjaa sekä
Vantaa-sarjan teetä.
2. Vuosikirjan Helsingin pitäjä – Vantaa 2021 teemana on kivikausi Vantaalla
Vantaa-Seuran kirja on järjestyksessään jo 53.! Teemaksi on tällä kertaa nostettu kivikausi. Vantaan kivikautta on kaivettu laajasti sekä tutkittu harvinaisen runsaasti. Kirjan artikkelit tuovat merkittävän lisän Vantaan – ja myös koko Suomen kivikauden tutkimukseen.
Muissa artikkeleissa kerrotaan vantaalaisista ilmiöistä ja historian havinasta. Kirjasta voit lukea
muun muassa Suuresta Pohjan sodasta, muistoja toisesta maailmansodasta, Vantaan kaupunginosien nimistä, elokuvista Voutilassa, Mårtensbyn myllystä ja Malmin hautausmaan perustamisesta.
Teos on tällä hetkellä painossa ja tulee myyntiin joulukuun alussa. Sen jäsenhinta on 20 € (muille
25 €). Järjestämme joulukuussa tilaisuuksia, joissa myymme uutta vuosikirjaa. Voit tehdä jo ennakkovarauksen Riinalle.
3. Kaipaamme koronakirjeitä!
Keväällä pyysimme jäseniämme sekä kaikkia muitakin halukkaita kirjoittamaan meille koronakirjeen. Nyt toivomme lisää koronakirjeitä! Kerro meille korona-ajan tuntemuksistasi, kuinka arkesi
muuttui ja miltä tuntui yhteiskunnan sulkeutuminen keväällä? Entä nyt?
Kerro vapaasti ja lähetä kirjoituksesi osoitteeseen korona.vantaa@gmail.com. Vastaanotamme
myös sähköisiä kuvatiedostoja. Voit lähettää kirjeen myös osoitteeseen Vantaa-Seura/Koivisto,
Maarinkunnaantie 11 A 5, 01370 Vantaa
4. Tulevia ja peruuntuneita tapahtumia
Vantaa-Seuran sääntömääräinen syyskokous järjestettäneen joulukuun alkupuolella. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistysten kokouksiin voidaan sallia myös etäosallistuminen. Tiedotamme
syyskokouksesta tarkemmin mahdollisimman pian.

Olemme saaneet runsaasti kyselyitä Övre Nybackan joulumarkkinoista. Koska kestikievari sekä
piha-alueet ovat hyvin ahtaat, ei joulumarkkinoita voida turvallisuussyistä tänä vuonna järjestää.
Tilanne on erittäin harmillinen, mutta terveys ja turvallisuus on nyt tärkeintä.
5. Meiltä saat Helsinga-teetä ja Vantaa-teetä
Ensimmäiset erät teetä on myyty loppuun! Uusi erä on jo saapunut ja voit tilata omasi suoraan
sähköpostitse Riinalta. Voit noutaa kotitoimistolta Maarinkunnaalta tai tilaisuuksistamme. Meiltä
saat teen jäsenenä hintaan 6 €/ 100 gramman paketti. Hinta muualla 7 €.
Helsinga-teessä maistuvat keskiajan mausteet: puolukka, inkivääri ja katajanmarja. Pohjalla on
musta tee. Vantaa-tee on puolestaan vihreän ja valkoisen teen sekoitus, jota täydentää urbaanien
metsien herkkumarja puolukka. Teen on valmistanut vantaalainen teetalo Forsman Oy.
Teetä jälleenmyyvät Ilmailumuseo, Kahvitupa Laurentius sekä Vantaan kaupunginmuseo. Teestä
saat oivan lahjan niin ystävälle kuin naapurille!
Pysytään terveinä. Mukavaa marraskuuta!
Terveisin Riina ja Karoliina

