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Yleisöristeily suljettuun Vallisaareen ja 

Kuninkaansaareen 23.8.2015 
  

Porvoon Reserviupseerikerho järjestää yhdessä porvoolaisten eri Maanpuolustusyhteisöjen 
ja Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen kanssa risteilyn  
Saaristolinjat Ky:n ms Sandra D aluksella  
sunnuntaina 23.8.2015 klo 9:00 - 19.30 Kuninkaan- ja Vallisaareen Helsingin edustalla.  

Risteilyn teemana on  ”Maapuolustus ja kolmen Vallan sotilassaaret”. 

  
Risteilyn hinta  
- vahvistuu osallistujamäärän varmistuttua,  
Mikäli mukaan saadaan n.65 henk., risteilyn kokonaishinta on seuraava:  
 

Aikuiset 55 €/hlö ja lapset (alle 12 v) 27,5 €/hlö, sisältäen ruokailun ja kahvitarjoilun.  
Laivassa on menomatkalla kahvi ja sämpylätarjoilu ja satamassa on lohikeittoruokailu.  
Paluumatkalla grillataan makkaroita ja lisäksi kahvi/pulla tarjoilu. 
  
Jos ei voi kunnon puolesta tehdä koko kierroksia saarissa, niin perustetaan yksi 
hitaammin  liikkuva ryhmä, jolla olisi pienemmät kierrokset molemmissa saarissa. 
Halutessa voit osallistua tälle pienemmälle retkelle, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 
  
Sitovat ilmoittautumiset  7.8.2015 mennessä Erkki Naumaselle sähköpostitse: 

naumanenerkki01[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044- 3508928, mieluiten tekstiviestillä. 
  
  
Yleisöristeily suljettuun Vallisaareen ja Kuninkaansaareen  (Huomio: Vain Suomen 

kansalaisille)       

Retkellämme matkaamme ensin Kuninkaansaareen 1,5 tuntia ja sitten Vallisaari 2,5 tuntia.  
Saarilla kävellään vanhoja tykkiteitä sekä luonnonpolkuja pitkin, matkan pituus 7 km - 8 km, 
korkeuseroa n. 100 m, varusteina hyvät kengät (esim. lenkkarit), taskulamppu, vesipullo ja 
reppu suositeltava, sadekelillä sadeviitta. 
Matkalla pieni evästauko. Avotulenteko saarilla on kielletty.  

http://www.pruk.fi/
https://www.facebook.com/#%21/pages/Porvoon-Reserviupseerikerho-Borg%C3%A5-Reservofficersklubb-ry/332778950097795


  
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan tiedot: etunimi, sukunimi ja syntymäaika 
Puolustusvoimille ilmoitusta varten.  
Tämä on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan jo tässä vaiheessa Puolustusvoimain 
käytössä olleille saarille. 
  
Puolustusvoimat ovat luopumassa saarista ja ne avataan pikku hiljaa siviilikäyttöön. Vuonna 
2015 liikkuminen saarilla on vielä luvanvaraista. Henkilöllisyystodistus tulee varata mukaan 
risteilylle.   
Opastetulla kävelykierroksella tutustutaan mm. Kuninkaansaaren kasematteihin ja kätköihin 
sekä Aleksanterin patteriin Vallisaaressa. Kierroksen aikana tutuksi tulee mm. Viaporin kapina 
ja kuulet mm. Kustaa III:n pitämästä leiristä Kuninkaansaaressa ennen Ruotsinsalmen 
taistelua sekä Vallisaaren räjähdyksestä v. 1937. Saaret ovat erittäin vehreitä ja käynti niillä 
antaa myös siellä vieraileville hienon luontoelämyksen.   
Kävelyosuudet edellyttävät retkeilijältä hyvää peruskuntoa ja reippautta. 
  
Mikäli koet, että et pysty kulkemaan kävelyosuutta 7-8km maastossa niin vaihtoehtona on 
suora siirtyminen laivalla Vallisaareen, tämä olisi hyvä tulla esille ilmoittautumisesi 
yhteydessä! 
Myös osallistuminen pelkälle risteilylle on mahdollista. 
  
Sitovat ilmoittautumiset 7.8.2015 mennessä Erkki Naumaselle sähköpostitse: 

naumanenerkki01[at]gmail.com tai puhelimitse p. 044- 3508928, mieluiten tekstiviestillä. 
  
Youtube-video kohteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpUKpWPyKkI&feature=youtu.be 

  
Aarresaaret: 
http://www.aarresaaret.fi/?author=2 
  
Vallisaari FB: 
https://www.facebook.com/Vallisaari 
  
  

Maanpuolustusterveisin, 
Juha Liukkonen 
PRUK ry, sihteeri kausi 2015 
p. 050 4584 864 
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