VARTIOSAARI TUTUKSI HELSINKIPÄIVÄNÄ 12.6.2019 KELLO 13-20 !
Vartiosaari avaa ovensa kesään ja kutsuu
nauttimaan
saaren
ainutlaatuisesta
luonnosta ja tunnelmasta. Kävijät toivottaa
tervetulleeksi Vartiosaaren kesälampaat sekä
arviolta 1900-luvun vaihteessa rakennettu
”höyrylaivan odotushuone”, joka muuttuu
Helsinki-päivänä pop-up rantakahvilaksi.
Luontotaiteen näyttely, performansseja sekä
omatoimisia ja opastettuja kiertokäyntejä
Vartiosaaren
luontoon,
historiaan
ja
huviloihin seuraten vuonna 2002 Suomen
parhaimmaksi valitun luontopolun reittiä.
Osassa saaren huviloita avoimet ovet, grillaus- ja saunomismahdollisuus sekä niissä toimivien
yhdistysten esittelyä, joiden puitteissa Helsinki-päivän viettoa voi jatkaa hyvässä seurassa
alueen upeasta saaristoluonnosta nauttien iltaan saakka.
Ilmainen venekuljetus
Reposalmentien päästä Vartiosaareen kello 13-20. Viimeiset kuljetukset Vartiosaaresta
mantereelle kello 21.
PÄIVÄN ALUSTAVA OHJELMA JA AIKATAULU:
Rantakahvila: (höyrylaivan odotushuone): Avoinna kello 13-20
Vartiosaari-seura ry: Opastettu kävelyretki saaren länsiosassa. Oppaana Vartiosaaresta kirjan
kirjoittanut Jan Strang. Lähtö kello 13.30 Reposalmen laiturilta. Päättyy Mäntyniemen
toimintakeskukseen kello 15.30.
Metsä-/tonttukirkko: Kello 14.00-14.15 (yhdistettävissä Jan Strangin kävelykierrokseen), 15.30
ja 17. Matti Wallgren – yksi kirkon alkuperäisistä ideoijista kertoo kirkon alkuvaiheista ja
historiasta
Taideyhdistys LARU ART ry: Opastettu kierros klo 16-19. Lähtö päälaiturilta. Kierrämme
saaressa olevia teoksia. Matkan varrella kuvataiteilija Heli Hietasen ja ympäristö- ja
performanssitaiteilija Ipe Heinosen performanssit.
Taiteilijatalo: Näyttely klo 14-19: Tatu Hiltusen valokuvia sekä Olento Orchestralin ja Monika
Czyżykin videoita. Kello 19 Olento Orchestralin olohuonekonsertti.
Pidä Saaristo Siistinä ry: Päälaituri kello 14-18. Tutustumismahdollisuus yhdistyksen uuteen
aurinkosähkökäyttöiseen jätteidenkeruulauttaan.
Aurinkoinen Hymy ry (Iso- ja Pikku Hovi): Avoimet ovet, saunat ja grilli kuumina kello 13-20.
Ruokailumahdollisuus, juotavaa ja grillattavaa myös myytävänä. Iso-Hovin rantasauna (naisten

sauna), Pikku-Hovi (miesten sauna), Saunalautta (sekasauna uimapuvulla tai ilman oman
valinnan mukaan). Toiminnan esittelyä.
Kuvan Valo & Elo ry: (Kalliorannan laella koivuportin takana Ylä-Tupa) Ravintola Kallio, jossa
listalla klo 14 alkaen kasvis- ja kalakeittoa, ruokaisia salaattiannoksia ja itse valmistettuja
virvokkeita. Esiintymässä tunnettu helsinkiläinen bluesin ja folkin taitaja Samuel Leminen.
Mieto ry (Trissan): Avoimet ovet, sauna ja grilli kuumana klo 13-19. Toiminnan esittelyä.
Sekasauna uimapuvulla tai ilman oman valinnan mukaan. Omat saunakamat ja grillattavat
mukaan. Kuljetus Trissaniin Pässilahden laiturilta tasatunnein.
NuTA (Furubacka): Lauttasauna lämpimänä kello 17:sta eteenpäin. Sekasauna uimapuvulla tai
ilman oman valinnan mukaan.
Helvi ry (Björknäs II): Avoimet ovet kello 16-20. Toiminnan esittelyä.
VVA ry (Tirrebo-pohj, polku Näköalavuorelta kummelin meren puolelta) : Avoimet ovet, sauna
ja grilli kuumana klo 13-20. Toiminnan esittelyä. Sekasauna uimapuvulla tai ilman oman
valinnan mukaan. Omat saunakamat ja grillattavat mukaan.
Mäntyniemen toimintakeskus (Stugan): Avoimet ovet kello 13-16 ja 18-19. Toiminnan esittelyä.
Tapahtumapäivänä lasten ja nuorten purjehdusleiri.
Huviloiden ja muiden kohteiden sijainnit on merkattu Jan Strangin piirtämään Vartiosaaren
retkeilykarttaan, joka on ladattavissa osoitteesta: https://www.strang.fi/vartiosaari/kartta/
MUUTA TÄRKEÄÄ
Reposalmentien päässä ei ole auton parkkeerausmahdollisuutta. Suositellaan saapumista
julkisilla, joista bussi 89 tuo lähimmäksi. Siitä muutaman sadan metrin kävelymatka rantaan.
Yhteysveneissä kulkevat mukavasti myös lastenvaunut ja kaikki hevosta pienemmät lemmikit,
mutta jos otat koiran mukaasi, niin muistathan pitää sen kytkettynä. Huomioi saarella
liikuttaessa myös lintujen pesimäaika !
Saaressa on muutama kuivakäymälä (Puu-Cee) vierailijoiden käytössä.
Varsinaisia jätepisteitä tai muuta kaupungin järjestämää jätehuoltoa ei saarella ole, joten
otathan omat roskasi pois lähtiessä mukaasi ja huolehdit siitä, että maastoon ei jää myöskään
tupakan tumppeja tms. Pidetään saari siistinä ja viihtyisänä myös jatkossa !

