
MATKUSTA VARTIOSAAREEN JÄÄKARUSELLILLA – VARTIOSAARI TUTUKSI 

Hiihtolomaviikon loppuhuipennuksena jääkarusellimies Janne 

Käpylehto toteuttaa Reposalmeen saaren edustalle 70-

metrisen juhlajääkarusellin (säävaraus), jolla pääset mukavasti 

matkustamaan Vartiosaareen. Tapahtuma avaa 25 vuotta 

täyttävän Vartiosaari-seuran juhlavuoden. Päivällä 

Vartiosaaressa ja sen ympärillä saaren historiaan ja luontoon 

keskittyviä opastettuja retkiä, Vartiosaaren luonto- ja 

eläintalliyhdistyksen opastus saaressa talvehtivien lintujen 

bongaukseen sekä Itä-Helsingin saariston parhaat pulkkamäet 

ja näköalakalliot.  Myös osa saaren huviloista auki, joissa 

lämmittely-, grillaus- ja ruokailumahdollisuus. Päivän 

hämärtyessä karusellitanssit mieltä ja kehoa lämmittävin 

rytmein. Tapahtuman tarkempi ohjelma ja mahdolliset muutokset julkaistaan sivustolla www.vartiosaari.fi.   

Tapahtuman ohjelma ja aikataulu   

 Jääkarusellikahvila Reposalmentien päässä klo 12-17  (mahdollisesti jo klo 11 alkaen) 

 Tutustu Vartiosaaren huviloihin jäältä käsin - Opastettu kävelyretki Vartiosaaren ympäri, ehkä välillä maissakin 

poiketen. Oppaana Vartiosaaresta kirjan kirjoittanut Jan Strang. Lähtö Reposalmen Vartiosaaren puoleisen 

laiturin edestä kello 11.00. Kesto noin 2 tuntia. Suosituksena liukuesteet kenkien pohjassa ja/tai teräväkärkiset 

kävely/hiihtosauvat, niin askeltaminen tukevampaa. Myös muualla Vartiosaaressa polut saattavat olla jäisiä. 

 Vartiosaaren Talli – Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistyksen opastus saaressa talvehtivien lintujen 

bongaukseen klo 11-14.    

 Metsäkirkko auki koko päivän. Roihuvuoren seurakunnan infopiste klo 11-14.  

 Taitelijatalo klo 12-17: Tee itsellesi taiteilijoiden opastuksella puinen hirvi tai askartele Vartiosaaren lepakko.   

 Opastettu lumikenkäretki Vartiosaaressa. Lähtöpaikkana Reposalmen Vartiosaaren puoleinen laituri klo 13. 

Retkelle on varattu 15 paria lumikenkiä osallistujien käyttöön. Varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä 

osoitteeseen: info@vartiosaari.fi.  Lisäksi kaikki, joilla on mukanaan omat lumikengät, mahtuvat mukaan. 

Kesto noin 1,5 tuntia. Jos haluat käyttää sauvoja, ota omat mukaan. 

 Trissan (Mieto ry) klo 11-15: Avoimet ovet, grillausmahdollisuus, yhdistyksen toiminnan esittely  

 Kallioranta ja Pikku-Hovi (Aurinkoinen hymy klo 11-17:  Kahvio, pikkupurtavaa, ruokailu- ja grillaus-

mahdollisuus (keittolounas ja grillattavaa myös myytävänä), pulkkamäki, arpajaiset 

 Mäntyniemen toimintakeskus. Avoimet ovet klo 12-17, grillauspaikka ja napakelkka 

 Karusellitanssit klo 17-19.  Esiintyjinä Vesa Aitokari duo (Vesa Aitokari & Dan Rönnbacka) klo 17-18 ja  

Delia St. Claire I klo 18-19.   

 

 

Tapahtumaa järjestämässä: Vartiosaariseura, Laajasalo-Degerö Seura, 

Janne Käpylehto/www.icecarousel.com, Antiikki-Kirja Jan Strang, 

Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys, Helsinkiläisten loma- ja 

virkistysyhdistys, Vartiosaaren taitelijatalo, Aurinkoinen Hymy ry, 

Roihuvuoren seurakunta, Kaakkois-Helsingin Mielenterveysseura Mieto ry, 

Mäntyniemi – Helsingin lastensuojelun toimintakeskus.  

http://www.vartiosaari.fi/
mailto:info@vartiosaari.fi

