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KUTSU KESÄJUHLAAN la 4.6.11 klo 16 alkaen 

Helsingin Vartiosaaren Lomarannan Kartanoon. 

 

Vietämme kesäistä lauantaita jälleen talkoo- ja nyyttärihengessä. Teemana on Ihmisten klubi ja 

Keskusteleva Psykologia 20 vuotta. Juhlavuodesta vielä lisää jäsenkirjeen liitteessä. 

 

Tarjolla on interaktiivista psykologispitoista kevyttä ja syvällistäkin yhdessäoloa ja vapaamuotoista 

ajanvietettä. Spontaanit ohjelmanumerot ovat tervetulleita. Sään salliessa toiveiden mukaan 

kauniilla luontopolullakin voidaan käydä keskustelua. Sauna lämpiää tarvittaessa ja meressä voi 

uida. 

 

Ravinnoksi tarjoillaan ruokaisaa salaattia, leipää ja kahvia sekä teetä.  Kaikki muut virvokkeet, 

herkut ja grillattavat kukin tuo itse. Lomarannassa voi yöpyä omin eväin ja varustein (makuupussi 

tai lakanat) ja viipyä sunnuntaihin klo 14 saakka. 

 

Vartiosaareen pääset melkein perille julkisilla kulkuvälineillä ja loput lyhyellä patikalla (0,5 – 0,9 km) 

sekä veneellä.  Metrolla Herttoniemeen ja sieltä bussilla 84, 85, 86 (pysäkki 4089), 88 tai 89 

Reposalmentien pysäkeille (4121 tai 4123). Katso reittioppaasta www.reittiopas.fi.  

Kävele itään tien päähän (osoite: Reposalmentie 2) rannan laiturille, mistä soudamme Sinut perille. 

Kello 15‒16 välisenä aikana toimii soutupalvelu, muina aikoina sopimuksen mukaan. 

 

Soutupalvelun voi tiedustella Elina Latva-Kiskolalta puh. 050 518 7154 

 

Katso myös vesibussiyhteydet (http://www.cardinalmarine.fi/reittiliikenne.php) Hakaniemesta klo 

17:00 - 17:35 (6 e) ja Laajasalosta (Reposalmentie 2) salmen yli klo 18:15 (2,5 e) 

 
Osallistumismaksu 15 euroa maksetaan paikan päällä. 

 

Ilmoittaudu tarjoilun suunnittelun takia viimeistään ti 31.5. 11 Ann-Mari Jusille 

sähköpostilla ann-mari.jusi@orton.fi tai puh 050 569 0833 (klo 17 jälkeen) tai  

Maija Korkeelle  p. 050 377 3072. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro osallistujien nimien lisäksi 

puhelinnumerosi. Kesäjuhlaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. 
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