Suomen vaunuhistoriallinen seura ry

Toimintasuunnitelma 2015

Sääntömääräinen vuosikokous
Vuosikokous pidetään Harjavallassa Emil Cedercreutz museon tiloissa 28.3.2015 klo. 14.00. Kokouksen
jälkeen tutustutaan museoon ja vaunujen kunnostuspajaan. Kahvitarjoilu.
Hevosvaunujen kunnostuskurssi
17.-19.4.2015 Ypäjän Hevosopistolla. Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ja Ypäjän Hevosopisto järjestävät
Tre Smeder -säätiön ja Kulturfonden rahaston tukemana hevosvaunujen ja ajopelien kunnostuskurssin.
Opetus koostuu pääosin käytännön työharjoituksista entisöinnin ja korjauksen parissa. Kurssilla
perehdytään vaunujen metalli-, puu- ja nahkaosien työstämiseen. Osallistujat voivat tuoda mukanaan
työstettäväksi omat vaunut tai niiden osia. Opettajina toimivat asiantuntijat Jenni Mäntynen
(pintakäsittely), Tero Koponen (metalliosat), Hannu Heino (puuosat) sekä Eeva Lehtonen (nahkaosat).
Kurssi alkaa perjantaina klo 13.00 ja on kaksikielinen (suomi/ruotsi).
Kurssiviikonlopun hinta on Suomen Vaunuhistoriallisen Seuran jäsenille 220 euroa ja muille 250 euroa
sisältäen opetuksen, opintomateriaalin, majoituksen kahden hengen huoneessa ja ruokailut.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.4.2015 osoitteeseen: kurssisihteeri@hevosopisto.fi
Yle-retki
Yleisradio näyttää seuran jäsenille hevosajokalustovarastojaan. Varastot sijaitsevat Pirkanmaalla kolmessa
eri osoitteessa. Retki on ajateltu toteuttaa huhtikuussa.
Vaunuhistoriallinen seminaari Norjassa
15.-16.5.2015 Folkenborgin museossa. Seminaari järjestetään neljän pohjoismaan voimin, kaksi
esitelmöitsijää/maa. Suomesta Margreta Segersven aiheella Tarantass-vaunuja Suomessa ja Heikki
Heiskanen aiheella Suomalainen ajokulttuuri. Esitelmät esitetään kunkin maan kielellä eli ruotsiksi, norjaksi
ja tanskaksi. Kunkin maan osanottajakiintiö on kymmenen henkilöä sisältäen luennoitsijat.

Folkenborgin museo sijaitsee Mysen-nimisellä paikkakunnalla, joka on Oslosta kaakkoon n. 68 km. Oslon ja
Mysenin välillä kulkee juna. Osanottajia rajoittavana tekijänä on hotellikapasiteetti. Lähitienoon ainoa
hotelli on nimeltään Smaalenenes Hotel, joka sijatsee Askim-nimisessä paikassa. Mysenin ja Askimin
etäisyys on n. 13 km.
Karkea ja alustava kustannus seminaarista on esitetty n. 1800 NOK (n. 210 EUR) sisältäen seminaarimaksun
ruoat ja kahvit. Booking.com ilmoittaa, että kahden yön majoitus yhden hengen huoneessa Smaalenenes
Hotellisaa maksaa 272 EUR. Helsinki – Oslo lentolippu on n. 200 EUR. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
axel.cedercreutz@kolumbus.fi.
Kesätapaaminen Siuntiossa Sjundbyn linnassa
Siuntion Pro hevosseura järjestää taas Sjundbyn linnan mailla hevostapahtuman ja on pyytänyt, että
Vaunuhistoriallinen seura toisi taas vanhoja ajopelejä näytille tapahtumaan. Viime vuonna tapahtuma oli
varsin onnistunut ja päätimme olla taas mukana. Tapahtuma on 22.8.2015.
Perinneajot
Seura kokeilee ensimmäistä kertaa perinneajoja. Perinneajojen ideana on, että vaatetus ja valjakko ovat
mahdollisimman hyvin ajanhengen mukaiset. Perinneajot pidetään Kirkkonummella Oitbackan Kartanon
mailla joko 29. tai 30. elokuuta Kirkkonummi-päivien yhteydessä. Toivomme mahdollisimman monen
valjakon osallistuvan.
Pentinkulman ajot 2016
Toimintakauden aikana käynnistetään suunnitelmat Pentinkulman ajojen järjestämisestä 2016.
Pentinkulman päivät on valtakunnallinen kirjallisuustapahtuma, joka järjestetään vuosittain heinä-elokuun
vaihteessa Urjalassa. Tapahtumaan osallistuu vuosittain pari tuhatta kävijää. Pentinkulman päiviä on
järjestetty vuodesta 1978 alkaen kirjailija Väinö Linnan synnyinpitäjässä.
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