Verksamhetsplan för år 2015

Stadgeenligt årsmöte
Årsmötet hålls 28.3 kl 14 i Harjavalta på Emil Cedercreutz-muséets utrymmen. Adressen är Museotie 1.
Efter mötet bekantar vi oss med muséet och dess vagnsrenoveringssmedja. Kaffeservering.

Renoveringskurs
Vagnshistoriska Sällskapet i Finland och Ypäjän Hevosopisto ordnar den 17-19.4.2015 med stöd av
Stiftelsen Tre Smeder och Kulturfonden en kurs i restaurering av hästdragna ekipage.
Undervisningen består av praktiska arbetsövningar i restaurering och reparation. Kursen behandlar
vagnarnas metall-, trä- och läderdelar. Deltagarna kan medtaga egna renoveringsobjekt eller delar därutav.
Som lärare fungerar experterna Jenni Mäntynen (ytbehandling), Tero Koponen (metalldelar), Hannu Heino
(trädelar) och Eeva Lehtonen (läderdelar).
Kursen börjar på fredagen kl 13.00 och är tvåspråkig (finska/svenska). Kursveckoslutets pris för medlemmar
i Vagnshistoriska Sällskapet är 220 euro och för andra 250 euro som inkluderar undervisningen,
studiematerial, inkvartering i två personers rum och måltider.
Anmälningarna till kursen senast den 10.4.2015: kurssisihteeri@hevosopisto.fi

Utflykt till YLE
YLE har lovat visa sin vagnssamling för sällskapets medlemmar. Samlingen består av delar på tre olika
ställen i Birkaland. Utflykten planeras för april.

Vagnshistorisk seminarium i Norge
Seminariet hålls 15-16.5 i Folkenborgs museum och ordnas av fyra nordiska länder. Från varje land deltar
två föreläsare. Från Finland deltar Margareta Segersven (berättar om tarantass-vagnar) och Heikki

Heiskanen (berättar om den finska vagn- och körkulturen). Föreläsningarna hålls på diverse lands språk.
Varje deltagarland har en deltagarkvot på 10 deltagare medräknat föredragshållarna.
Folkenborgs museum ligger i Mysen, ca 80 km från Oslo. Det finns tågförbindelse mellan Mysen och Oslo.
Största problemet är dock deltagarnas logi, då det endast finns ett hotell i närheten. Detta Smaalenes Hotel
ligger i sin tur i Askim, ca 13 km från Mysen. Enligt grova kostnadsestimeringar kommer själva seminariet
att kosta ca NOK1800 (ca EUR210). Detta inkluderar seminarieavgiften, kaffe och mat. Flyget mellan H:fors
och Oslo uppskattas kosta ca EUR200. Enligt www.booking.com kostar två nätter på ett enkelrum på
Smaalenes Hotel EUR272. Tilläggsuppgifter och anmälningar till seminariet axel.cedercreutz@kolumbus.fi.

Sommarträff på Sjundby slott i Sjundeå
Sjundeå Pro häst ordnar även år 2015 ett hästevenemang på Sjundby, och har bett med Vagnshistoriska
Sällskapet. Sällskapet planerar att även i år delta med olika häståkdon. Evenemanget hålls 22.8.2015.

Traditionskörning
Sällskapet prövar för första gången s.k. traditionskörning på Oitbacka gård. Idén är att klädseln och ekipaget
skall på bästa möjliga sätt passa ihop med vagnens ålder. Körningarna hålls i samband med Kyrkslättdagarna 29 eller 30 augusti 2015.

Körningarna i Pentinkulma 2016
Under verksamhetsåret 2015 påbörjas planeringen av körningarna i Pentinkulma år 2016. Evenemanget är
en nationell litteraturtillställning i juli-augusti och ordnas på Väinö Linnas födelseort Urjala. Dagarna samlar
årligen flere tusen besökare och har ordnats sedan år 1978.
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