Ihminen on luotu liikkumaan...
Liike vaikuttaa heti. Yksikin liikkumiskerta saa aikaan
myönteisiä vaikutuksia.
Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää hyvinvointia ja toimintakykyä. Liikunta voi myös vähentää
monien sairauksien riskitekijöitä. Lihasvoima ja notkeus lisääntyvät, tasapaino paranee ja luut vahvistuvat.
Mieli on virkeämpi, unen laatu paranee.
Säännöllinen liikunta on myös hyvä apu painonhallintaan.
Liikunta on satsaus hyvään elämään. Kangasala tarjoaa
liikkumiselle monipuoliset mahdollisuudet ja upean
luonnon.

Liiku ja leiki!

Lähellä luontoa – Kangasalla
Liiku ja leiki -sivustolta löydät paljon lisätietoa monista
mahdollisuuksistasi liikkua ja leikkiä Kangasalla. Linkki
sivustolle on Kangasalan kunnan verkkosivuston
www.kangasala.fi etusivulla.
l Liikunta- ja leikkipaikkojen kuvaukset ja osoitteet.
l Tarinakarttoja, joissa kuvat kertovat kartalla olevista
kohteista. Näet esimerkiksi miltä Vesaniemen uimaranta näyttää.
l Tavallisimmat liikuntakartat eri tallennusmuodoissa.

... ja leikkimään
Leikki on lapsen työtä. Leikkiminen on hauskaa, mutta
fyysinen temppuilu, yhteispelit, pelleily ja kuvittelu
kehittävät myös älyä, sosiaalisia taitoja ja luovuutta.
Leikki ei kuitenkaan ole vain lasten huvi, leikki tekee
hyvää myös aikuiselle. Leikki on ihmisen perusominaisuus. Iloa, jännitystä, yllätyksiä, mielihyvää ja myötäelämistä.

l Kirkkoharjun ja Kuhmalahden Pohjan kiintorastien
kartat.
Kokeile myös mobiilisuunnistusta Kirkkoharjulla!
MOBO on kiintorastien nykyaikainen versio ja se toimii Windows Phone, Android ja iPhone -puhelimilla. Katso tarkemmat ohjeet sivuilta ja lataa ilmainen sovellus.
l Tietoa Jäähallin ja uimahalli Kuohun palveluista.
l Tietoa eri urheilu- ja liikuntaseuroista Kangasalla.

Kokeile!

Liiku ja
leiki!
Lähellä luontoa – Kangasalla

Löydä liikunnasta ilo, innostus ja
jopa intohimo!
Koe lähiluonnon mahdollisuudet.

Ota ilo irti elämästä!
Leiki yhdessä toisten
kanssa
Rakennettuja leikkipaikkoja ovat leikkikentät sekä päiväkotien ja koulujen leikkipihat, jotka ovat käytettävissä
iltaisin ja viikonloppuisin.

Nauti liikkeestä kävellen,
hölkäten, juosten,
hiihtäen, pyöräillen...
Kunnan ylläpitämät, valaistut liikuntareitit löydät Kirkkoharjulta, Mäyrävuoresta, Kuhmalahden Pohjasta sekä
Sahalahdelta. Kuohunharjulla on valaisematon reitti.
Kirkkoharjun reitin varrella on myös kuntoiluvälineitä
ja harjussa mainiota polkuja maastopyöräilyyn.

Tutustu Kangasalan
keskustaan ja kiehtovaan
historiaan
Tutustu reitteihin ja kohteisiin etukäteen Liiku ja leiki
-verkkosivustolla. Näe ja koe sen jälkeen paikat henkilökohtaisesti: rakennukset, muistomerkit, kansallismaisemat, luonnonkauniit paikat...
Elä historia uudelleen: Isolukko Kirkkoharjussa,
Sarsan asuinpaikka, Kuohun terveyslähde, Rautatehdas
Manufaktuuri, Ilkeä Ihari, joka saattoi Sarsan vaivaiseksi tai VPK:n Palovaja Tiihalassa.

Kiipeä ylimmälle oksalle
laulamaan ja
ihailemaan maisemaa
Kangasalan harjujen näkötorneista aukeavat huikeat
maisemat eri puolille Kangasalaa, kansallisen leiman
saaneisiin luonnon- ja kulttuurimaisemiin.
Kirkkoharjun näkötorni keskustassa, Haralanharjun
näkötorni, joka innoitti Sakari Topeliuksen kirjoittamaan laulun Kesäpäivä Kangasalla, Keisarinharjun näköalatasanne lähellä Mobiliaa sekä Vehoniemenharjun
näkötorni Vehoniemen automuseon vieressä.
Vehoniemenharjulla on myös loistavat polut patikointiin harjulla ja Roineen rannassa.

Liiku ja
leiki!

Palloile, juokse, hyppää,
pelaa, heitä frisbeetä,
luistele...
Kenttiä on lukuisia niin kesä- kuin talvikäyttöön,
beach-volleystä jääkiekkoon.

Iloitse vedestä ja
auringosta,
ui, leiki ja pelaa
Kangasalla on lukuisia uimarantoja, niin riemukkaisiin
vesileikkeihin kuin rauhallisempiinkin pulahduksiin. Vesaniemen ja Liutun uimarannoilla on myös leikkipaikat
ja hiekkakentät pelejä varten.
Vesaniemessä voit talvisin pulahtaa myös avantoon.

Koe luonnon
monimuotoisuus
kaikilla aisteilla
Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku on noin 10,5
kilometrin pituinen luontopolku Kangasalan keskustan
tuntumassa. Vehoniemen luontopolku on noin 2 kilometrin mittainen polku Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueella.
Kartat näille luotopoluille löydät kunnan Liiku ja leiki
-verkkosivustolta. Kirkkoharjulla kulkee Metsäopetuspolku. Polun info-taulu on Kirkkoharjun näkötornin
luona.

Vaella villiin luontoon
kauas arjen
kiireestä ja melusta
Kaarinanpolku on noin 60 kilometrin mittainen vaellusreitti, josta voi kulkea lyhyempiäkin osuuksia. Polulta
on yhteys Lempäälän Birgitan polulle. Laipanmaan
erämetsäalue tarjoaa 30 kilometriä opastettuja polkuja
Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueilla.
Kartat reiteille saat Kangasalan kunnan teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteestä, Urheilutie 13, tai voit
tulostaa ne Liiku ja leiki -verkkosivustolta.

www.kangasala.fi – Klikkaa Liiku ja leiki!

