TERVETULOA TYÖPAJAAN la 15.6.2019 klo 12-17 Espoossa
Paikka: Haukanpesän saunakamari, Nuuksio
Työpajoja on pidetty eri puolilla Suomea sähköherkille ja heidän omaisilleen ja muille
asianosaisille. Toimintaa on kaipailtu, joten työpaja on päätetty järjestää nyt Espoossa
Nuuksion ulkoilualueella Haukanpesän saunakamarilla.
Sijainti on erinomainen: Haukanpesä on suuren kalliojyrkänteen alla järven rannalla,
joka sekin on notkossa, koska muutkin rannat ovat korkeat. Alue on varsin
vähäsähköinen; kentät on mitattu etukäteen. Saunakamarissa on istumapaikkoja n. 19
hlölle. WC-rakennus on ulkona. Tilassa on avotakka ja saunaa voi myös lämmittää.
Ohjelmassa:
11.30 - 12.00 Saapuminen
12.00 - 13.00 kevyt lounas ja tutustumista
13.00 - 15.30 yhteinen työpaja,
välissä lyhyt kahvi- tai mehutauko
15.30 - 17.00 vapaata keskustelua,
mahdollisesti saunomista/ loppusiivous
Ilmoittautumiset otetaan vastaan ke 12.6.
klo 20 mennessä saapumisjärjestyksessä:
*Päivi Rekula p. 050 551 4700 t. 09-466190
*Jussi Jäykkä p. 050 344 1271 t. 02-6740 601
Jussin lankapuhelimeen voi jättää viestin.
Työpajan tarjoiluista peritään 5-10 euron maksu paikan päällä. Jos saunot, varaudu
uikkarein. Vuokra on 250e/ 5 h. Sen maksaa Sähköherkät ry testamenttirahoista.
Yhteydet bussilla:
Haukanpesälle pääsee HSL:n bussilla 245 Espoon keskuksesta. Katso bussireitti os. reittiopas.fi, jos
voit käyttää nettiä. Bussi lähtee laiturilta 32 junaradan pohjoispuolelta, pysäkin numero E6027 näkyy
pysäkin kyltissä. Bussi ajaa kohti Nuuksionpäätä, sitä ennen Haukkalammentien liittymässä on pysäkki,
jossa jäädään pois. Tästä on vajaan 2 km kävely soratietä perille. Jussi voi toimia autokuskina, jos 2 km
kävely bussipysäkiltä on hankala. HUOM. Sovi tämä etukäteen Jussin kanssa.
Yhteydet junalla/autolla:
Espoon keskukseen pääsee HSL:n lähijunilla Y, X, U, L tai E Helsingistä tai Pasilasta. Omalla autolla
voi tulla Turunväylältä Nuuksiontielle ja sieltä Haukkalammentielle, jota pitkin pääsee parkkipaikalle,
josta on pieni kävely saunakamarille.
Havaitut sm-kentät, esteettömyys: Työpajaa varten on vuokrattu koko saunarakennus, joka sisältää
kamarin, jossa työpaja pidetään. Alueella on enimmäkseen minimilukemat eli 0,0005 mW. Jääkaappi ja
iso LCD-näyttö voidaan pitää pois päältä. 100 m päässä saunarakennuksesta on Cafe Silva, jossa on
kannettavan tietokoneen aikaansaama langaton verkko (WiFi) kassaa varten. Lukemat ovat siellä
0,0150 – 0,3450 mW, välillä korkeampia lukemia. Järjestäjät varaavat saunan suojaukseen
alumiinifoliopaperia tms. varmuuden vuoksi. Paikalla on myös muita ihmisiä eli retkeilijöitä, melojia
ym. joiden tie rantaan kulkee saunarakennuksen ohi, joten tietty riski myös heidän takiaan
korkeammista kentistä on ajoittain olemassa.
Muu esteellisyys: Saunan ja saunakamarin terassille on jyrkähköt portaat, joten pahasti liikuntaesteiset
eivät sinne ilman apua pääse.

