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Vallisaari

Kutsumme jäseniä kollegoineen aistimaan
historian havinaa. Tällä kertaa
kirjastovaliokuntalaiset järjestävät retken
luonnonmukaisessa tilassa vuosikausia
versoneelle villille saarelle

ke 30.5.2018 klo 15.30 Retki alkaa kokoontumisella klo 15.45 mennessä Kauppatorille
JT-Linesin laiturin lähistölle. Lisätietoja ennen matkaa.
Siellä hyppäämme Hop-on-hop-off-veneen kyytiin.
Jokainen maksaa 8 euron venematkansa itse, varaa käteistä!.
Vene lähtee klo 15.50, ja matka kestää n. 20 minuuttia.
Seuraavalla paatilla ei ehdi opastukseen.

Vallisaaressa alkaa opastettu kierros klo 16.45.
Älä myöhästy, opas ei voi odottaa.
Kierros kestää max. 2 tuntia riippuen ryhmän vauhdista.
Varaa sään mukaiset varusteet ja hyvät jalkineet!
Lue info ennen retkeä: https://vallisaari.fi/info/
Toukokuussa eivät saaren ravintolat ole auki iltaisin, joten
varaamme mukaan pientä purtavaa ja juotavaa
jota keräännymme nauttimaan opaskierroksen jälkeen.
Retken omakustanteisen 8 euron matkalipun hinnan lisäksi
kuluina laskutamme ei-hyhyläisiltä 10 euroa/henkilö.
(Maksutiedot lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen jälkeen.)

Jäsenille HYHY sponsoroi opastuksen sekä purtavat kokonaan.
Ryhmään mahtuu 30 henkilöä.

Sitovat ilmoittautumiset e-lomakkeella
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89601/lomake.html
viimeistään ma 28.5.2018
(ilmoita erikseen jokainen osallistuja, myös ei-jäsen)
Lisätietoja sähköpostilla leena.missonen@hus.fi.

Muista: jos olet HYHYn jäsen
voit käyttää myös YHL:n ja Pardian jäsenetuja
ja kuulut Työttömyyskassa Statiaan!
Jäsenemme ovat Vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä matkustaja
ja matkatavaravakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
piirissä 68 ikävuoteen saakka! Matkustajavakuutus kattaa
myös jäsenen alle 20-vuotiaat samassa osoitteessa asuvat lapset.

”Vuodesta 1918 lähtien Vallisaari
oli Suomen puolustusvoimien
käytössä vuoteen 2012 saakka.
Siellä toimi asevarastoja sekä
toisen maailmansodan aikana
myös ilmavalvontatutka "Raija".
Saarella tapahtui 9. heinäkuuta
1937 tuhoisa ammusvaraston
räjähdys, jossa kuoli 12 henkeä.
Vuodesta 1946 kesään 1965
saarella toimi puolustusvoimien
alainen Keskussääasema.
Saaren asukasluku oli
suurimmillaan 1950-luvulla, jolloin
siellä asui noin 300 henkilöä,
enimmäkseen valtion
palveluksessa olevia
siviilihenkilöitä. Siellä toimi tuolloin
myös kauppa, kansakoulu, kuoro,
nuorisoseura ja partio.
Luotsit kuitenkin olivat poistuneet
saarelta jo 1920-luvulla. Vuodesta
1996 saari ei enää ole ollut asuttu,
ja merivoimien vuokrasopimus
päättyi 2012. Saarelta on raivattu
käytön jälkiä vuodesta 2008.”
Vieläkin vierailijoiden kulkureitit on
osoitettu tarkoin pitkospuin ja
poluin. https://vallisaari.fi/

HYHYn kipalaiset,
huom. työnantajan
keskustelutilaisuudet:
• 14.5. Meilahti: Biomedicum,
sali 2, klo 9-11:00
• 14.5. Keskusta: Päärakennus,
Pieni juhlasali, klo 13–15:00
• 15.5.2018 Viikki:
Metsätieteiden talo,
Raisio-sali (ls B2) klo 9-11:00
• 15.5. Kumpula: Chemicum,
sali A129, klo 13–15:00.

