
 

 

 

 

 

 

 

          Tiedote nuorisotyöyksiköille – toukokuu 2021 

 
Nuorten Saarigalleria avaa taas ovensa kesäksi Vartiosaaressa.   
Saarigalleria on avoinna arkisin 7.6. – 6.8.2021 välisenä aikana. 

 
Kutsumme nuorisotaloja järjestämään päiväleirejä Saarigalleriassa.  

Tulkaa nuorten ryhmien kanssa, me tarjoamme osan ohjelmasta ja puitteet toiminnalle.  
 

Saarigalleriassa luonto, taide ja kädentaidot kohtaavat. Luonnonkauniissa ympäristössä nuoret 
pääsevät luovan työskentelyn lisäksi viljelemään, hoitamaan eläimiä ja luontohetkeilemään.  

 
Toimintaa järjestetään sekä leirien että vapaampien toimintapäivien muodossa. Leiriviikoilla 
ryhmä sitoutuu osallistumaan toimintaan koko viikoksi ja vapaampina toimintapäivinä 

ryhmä osallistuu toimintaan yhdeksi päiväksi.  
 

        Voit varata leiriviikon näistä 
25, ma – to (21. – 24.6.21) 
26, ma – pe (28.6. -2.7.21) 
31, ma – pe (2.8. – 6.8.21) 

 
Tiedustelut ja leirivaraukset osoitteeseen saarigalleria@hel.fi  

Kesä –ja heinäkuun leiriviikot tulee varata viimeistään 21.5. mennessä ja elokuun leiriviikko 
28.6. mennessä. 

 
Toimintapäivät toteutetaan viikoilla 24, 27 ja 28. Toimintapäivään ilmoittaudutaan 

viimeistään kaksi viikkoa ennen valittua päivää. Toimithan nopeasti. Osa toimintapäivistä 
on jo täynnä. Samat nuoret tai sama ryhmä voivat ilmoittautua mukaan useampaan 

toimintapäivään niin kauan kuin paikkoja riittää. Yksilöilmoittautuminen harrastushaun kautta 30.4. 
alkaen. Ryhmäilmoittautumiset osoitteeseen saarigalleria@hel.fi. 

 

Toimintaa järjestetään ma, ti, to ja pe klo 12 -17  

Kuljetus saareen klo 11.30 ja 17.30 pois 

Keskiviikkoisin toimintaa on klo 15 – 19.30  

Kuljetus saareen 14.30 saareen ja 20 pois. 

 

Saarigallerian työpajoissa on tarjolla monipuolisia sisältöjä. Huomioithan, että kaikkia työpajoja ei 

ole tarjolla samaan aikaan kesästä/samoina päivinä. Lisätietoja voit kysellä sähköpostitse: 
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□ Koru -ja pienesinepajassa kesä –ja heinäkuussa tehdään  
yksilöllisiä koruja ja muita pienesineitä. Materiaaleina hopea, kupari ja kaikenlainen 
kierrätysmateriaali.   
Välineinä kultasepän työkalut ja –menetelmät, sekä   tärkeimpänä oma mielikuvitus ja 
luovuus.  

 
□ Puutyöpajassa 7-18.6 luonnosta inspiroituen tehdään luontoaiheisia kehyksiä ja 
tauluja, erilaisin menetelmin ja materiaalein.  

 
□ Kädentaitopajassa kesä-ja heinäkuussa voit oppia perinteisiä ja nykyaikaisia 
kädentaitoja, sekä kokeilla erilaisia tekniikoita. Pääset myös tekemään upeita koruja 
kierrätysmateriaaleista ja osallistumaan yhteisteokseen luovuudesta leikkisästi 
nauttien tai tärkeisiin asioihin kantaa-ottaen.  

 
□ Luontohetkeilyn parissa voit rentoutua saaren kauniissa maisemissa, uppoutua 

luonnon ihmeisiin, kuulla lisää saaren historiasta, sekä osallistua virkistäviin ja 

mielenkiintoisiin luontoharjoitteisiin, eläimiä unohtamatta. 

□ Viljely- ja luonnonkosmetiikka pajoissa viljelemme yhdessä monivuotisia yrttejä ja 
vuosittain istutetaan kasveja luotokosmetiikkaa ja ekokahvilaa varten. Puutarha tukee 
myös pörriäisten hyvinvointia lähiluonnossa. 

 

□ Valokuvapajassa kesäkuussa otetaan luonto, maisema-ja lähikuvia joko 
järjestelmäkameralla tai omalla kännykällä. Kuvista tehdään postikortteja eri 
työvaiheilla. Postikortteja on mahdollisuus lähettää tunnetuille suomalaisille mm. 
Presidentille, pääministerille tai nuoren valitsemalle julkkikselle.   
 
□ Eläintoiminnan työpajoissa pääset muun muassa hoitamaan lampaita, 
bongailemaan lintuja sekä tutustumaan ötököiden elämään. Erilaisten harjoitteiden 
kautta tarkastellaan Vartiosaaren eläinkuntaa ja opitaan metsän eläimistä. Myös 
osallistujien omat lemmikit ovat tervetulleita Vartiosaareen. Ilmoitathan tästä kuitenkin 
etukäteen. 

 
Saarigallerian ympäristössä on myös nuorten taidetta esillä näyttelyn muodossa viikoilla 29 

ja 30. Voit varata ryhmällesi vierailun Saarigalleriaan myös näille viikoille.  
 

Toimintaan osallistuminen on maksutonta ja se on suunnattu kaikille helsinkiläisille 12-22 vuotiaille 

nuorille. 

Saarigallerian ekokahvila on avoinna päivittäin. 

 

 

 


