
Lauantaina 6.9. 2014

Herttoniemen yhteiskoulu (Kettutie 6 tai Hiihtomäentie 43)

● 10.00 - 15.00 Kirpputori piha-alueella, sateella koulun sisällä
aulatiloissa. 70 ilmaista myyntipaikkaa. Ota pöytä, rekki tms
myyntipaikka mukaan. Katso lisäohjeita linkistä.

● 11.00 Koulun abien bändi soittaa

● 12.00 Arno Kotron haastattelupisteessä on aiheena “Kirjoittamalla
vaikuttaminen”. Vieraana on HS:n poliittisen toimituksen esimies Marko
Junkkari

● 13.00 Stadin Slangikuoro shungaa. Tulkaa lysnaan sbulilla jengillä
kuoron snygejä stygejä

● koulun kirpputoripöytä

● kahvio (9 B-luokan latinan opiskelijat)

● SPR Herttoniemen arpajaiset, tuotto Herttoniemen sairaalan
virkistystyön hyväksi

● Stadin Slangi Ry esittäytyy, slumpattavana myös erilaista slangikamaa

● Herttoniemi-seura myy Herttoniemi-paitoja

Leikkipuisto Herttoniemi (nurmialue, Karhutie 11)

● 10.00 – 11.00 Tai Chi (Marja Nurmi)

● Tunnin aikana tutustutaan taijin periaatteisiin ja tehdään liikesarjan
liikkeitä

Päiväkoti Herttoniemi (Susitie 2-6)

● 10.00 - 14.00 Lasten lelu- ja vaatekirppis, kahvio ja kasvomaalausta

● Järjestäjänä päiväkodin vanhempaintoimikunta



● Tuotot lasten kulttuuri- ja retkitoimintaan.

Asukastalo Ankkuri (Paasivaarankatu 6)

● 11.00 Konkaribrunssi

● 13.00 - 16.00 Kulttuurikahvila ja kirppis

Tuorinniemi, Herttoniemenranta

● 12.00 - 14.00  Avoimet ovet Tuorinniemen uimapaikalla

● Herttoniemi-seuran talviuimarit Herttoniemen Hylkeet esittäytyy

● Tarjolla on tietoa talviuinnista, sen terveysvaikutuksista ja tarvittavista
varusteista

● Mahdollisuus liittyä talviuintiseuraan ja siivousrinkiin

● Kahvitarjoilun ohessa vastaamme kysymyksiinne ja esittelemme
toimintaamme

Keskusaukio, Herttoniemenranta (Laivalahdenkaari 3)

● 15.00 Kotikaupunkikävely Herttoniemenrannassa

● Kesto noin 3 tuntia

● Reitti kulkee pääosin hoidettuja katuja ja kujia, mutta myös puiston
puolella poiketaan ja kallioille kiipeillään, joten tukevat kengät jalkaan!

● Oppaana kotikaupunkipolkujen toimittaja, kaupunkiopas Pauli
Saloranta

● Aineisto on myös omatoimiretkeilijöiden käytettävissä herttoniemi.fi
-sivuilla.

● Lisätiedot ja linkit muiden kaupunginosien polkuihin:
www.kotikaupunkipolut.fi

http://www.kotikaupunkipolut.fi
http://www.kotikaupunkipolut.fi


Herttoniemi-talo: nuorisotalo (Kettutie 8)

● 10.00 - 18.00 Hertsikan Pumpun kyläkahvilan. Tarjolla herkullista
lounaskeittoa, kahvia, teetä, mehua sekä kotileivonnaisia. Ja ennen
kaikkea iloisia ihmisiä ja mukavaa seuraa. Tervetuloa!

● 10.00 - 11.00 Slowball jumppaa salissa, ohjaajana Carita Konttinen

● 11.00 - 12.15  Body + Stretching jumppaa salissa,  ohjaajana Carita
Konttinen. Jumpat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

● 11.00 - 14.00 Sadonkorjuutori kirjaston parkkipaikalla. Myynnissä
Korson pellon tuotteita.

● 12.00 - 14.00 Somalialaisen teenvalmistuksen työpaja. Sambuuseja
myynnissä jo klo 10 alkaen.

● 14.00 - 16.00 Vanhat Herttoniemi-valokuvat työpaja. Esillä mm.
Kienasen valokuvaamon kuvia. Ota vanhat valokuvat mukaan!

● 15.00 -16.00 Klipsuvirkkausta. Siiri opettaa helpon tavan virkata
juomatölkin klipsuista ja langasta. Voit halutessasi ottaa mukaan omia
klipsuja ja virkkuukoukun.

● 14.00 - 17.00 Piirroselokuvia lapsille. Hupsis-herrat, Myyrän seikkailut
ja Late Lammas. Kaikki elokuvat ovat sallittu.

● 18.00 - 19.00 Tuttuja yhteislauluja (Jyrki Tenni säestää)

Sunnuntai 7.9. 2014

Herttoniemen kirkko (Hiihtomäentie 23)

● 10.00 Herttoniemi-päivän messu

● Markku Rautiainen, saarna, Jukka Simoila, liturgi, Kirsi Lemponen,
kanttori

● Messun jälkeen kirkkokahvit

Herttoniemen liikuntapuisto (Siilitie 12)



● 10.00 - 14.00 Kirpputori liikuntapuiston alueella. Runsas sata ilmaista
myyntipaikkaa. Ota pöytä, rekki tms myyntipaikka mukaan.

● 10.00 - 11.30 Ilmoittautuminen lasten juoksukilpailuun (HerTo)

● 12.00 - 13.30 Lasten juoksukilpailu (HerTo)

● 14.00 Juoksukilpailujen palkinnonjako (HerTo)

Paikalla myös:

● 10.00 - 13.00 poniratsastusta (ratsastusmaksu 1 euro)

● HerTo:n kahvio

● Laatikkopyörien koeajoa (Helsingin polkupyöräilijät)

● Partiolippukuntien Helsingin Eräkaverien ja Rantasipien
suunnistuspolku liikuntapuiston alueella

● Herttoniemi-seura myy Herttoniemi-paitoja

● Tammisalon VPK

● Mimmin ensiapu ja terveys

● Kiinteistömaailma / Herttoniemi

● Herttoniemen Silmälasi

● Alueen seuroja ja yhdistyksiä mm.

● Helsingin Itärannikon Perussuomalaiset

● Itä-Helsingin Vihreät

http://www.heka.fi/
https://sites.google.com/site/rantasipit/
http://www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-herttoniemi-kauppakeskus-megahertsi
http://www.herttoniemensilmalasi.fi/
http://irps.nettisivu.org/
http://www.vihreat.fi/yhdistys/ita-helsingin-vihreat-ry


● Suomen Punaisen Risti / Herttoniemen  osasto

● Herttoniemen Sosiaalidemokraatit ry

● Lions Club Helsinki-Herttoniemi

● Herttoniemen Kokoomus

Asukastalo Ankkuri (Paasivaarankatu 6)

● 14.00 - 15.00 Rivitanssin opetusta (Capital Heels)

Herttoniemi-talo: nuorisotalo (Kettutie 8)

● 17.00 - 18.00  SALSA 2, ohjaajana Justo Silverio

● 18.00 - 19.00  KEHON HYVÄKSI, ohjaajana  Sanna Salovuori

● Tunnit kaikille avoimia ja ilmaisia

http://rednet.punainenristi.fi/herttoniemi
http://herttoniemendemarit.sdp.fi/
http://herttoniemenkokoomus.kokoomus.net/

