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Vallituntie 140, 36200 Kangasala  



 

 

Hinnasto 1.9.2017 alkaen 

RYHMÄ LUOKITUS 

Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöt (alle 18 – vuotiaiden toiminta) 
eläkeläisyhdistykset, vammaisyhdistykset ja yli 65 -vuotiaiden toiminta 1 

Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (aikuistoiminta; 18–65 –vuotiaat) 2 

Paikalliset muut yhdistykset ja kaupungin vakituisen henkilöstön yksityiskäyttö 3 

Ulkokuntalaiset koulut, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt 4 

Muut ulkokuntalaiset käyttäjät sekä yritykset ja yksityiset 5 

 
Käyttömaksut sisältävät alv 24 % 

VALLITUN 
LEIRIKESKUS 

HINTA-
PERUS-TE 

1-2 3            4 5 
 

Tilavuokra, 
saunalla 
1.5–30.9      vrk 40,10 € 80,30 € 120,40 € 214,10 € 

 Tilavuokra, 
ilman saunaa 
1.5–30.9 vrk 20,10 € 40,10 €        60,20 € 107,00 €  

Vuoroperuutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 4 viikkoa (28 vrk) ennen varattua käyttövuoroa, tämän jälkeen 
peritään 50 % varauksen perushinnasta.     
 

Vallitun hinnasto 1.9.2017 alkaen 
Yksi vuorokausi on 24 tuntia ja lisätunneista otetaan maksua seuraavasti enintään 32 tuntiin 
asti. 

 
VRK AIKAYLITYS 
 

 
HINTA-LUOKKA 
 

 
AIKAYLITYKSEN HINTA 
saunalla  
sis. alv 24 % 

 
AIKAYLITYKSEN HINTA  
ei saunaa  
sis. alv 24 % 

 
1-4h 
 

 
1-5 
+ 30 % vrk-hinnasta 
 

1-2    12,00€ 
3       24,10€ 
4       36,10€ 
5       64,25€ 

1-2     6,05€ 
3      12,00€ 
4      18,05€ 
5      32,10€ 
 
 

 
 5-8h 

 
1-5 
+ 50 % vrk-hinnasta 

1-2    20,05€ 
3       40,10€ 
4       60,20€ 
5     107,05€ 
 

1-2   10,05€ 
3      20,05€ 
4      30,10€ 
5      53,50€ 
 

9h -> 1-5 vuorokausimaksu vuorokausimaksu 



 

 

 Vallitun leirikeskus sijaitsee Vesijärven rannalla ja toimii eri ryhmien  

leiri-, koulutus-, kurssi- ja vapaa-ajanviettopaikkana  

kesäkauden 1.5.- 30.9. Majoittumistilat ovat käytössä vain ajalla 1.6 - 15.9 

 Osoite Vallituntie 140, 36200 Kangasala  

 

 Sähköistetty keittiö/ruokailutila n.50 hengelle, jossa on leirikeskus tasoiset astiat 

 Majoitusmökkejä 6 kpl (ei sähköä), joissa on majoitustilaa n. 38 hengelle  

 Liinavaatteet, tyyny ja peitto (makuupussi) tuotava itse 

 Alueella myös runsaasti telttailutilaa ja ulkoekowc:t (wc- ja käsipaperit sekä jätesäkit kuuluu 

hintaan) 

 Hirsinen kokoontumismökki n.20 hengelle. Mökki on sähköistetty ja lämmitys 

mahdollisuutena puilla lämmitettävä kamiina.  

 Grillikota n. 10 hengelle ja laavu/leirinuotiopaikka n. 30 hengelle 

 Rantasauna pukuhuone/takkatilalla (ei sähköä), ulkoekowc ja soutuvene sekä pihagrilli. 

 Vallitussa on runsaat piha-alueet mm. jalkapallo- ja sulkapallokenttä sekä frisbeegolfrata. 

 Käyttövuorojen haku vuosittain: 15.2.–15.3.  

Sähköinen hakulomake löytyy kaupungin kotisivulta:  

http://www.kangasala.fi/vapaa-aikapalvelut/ 

 

Hakuaikojen ulkopuolella kohdekohtaisen varaustilanteen voi katsoa http://timmi.tampere.fi, 

varaukset ja lisätiedot vapaa-aikapalvelut/nuorisotyö p.050-5509748 tai muut vapaa-

aikapalvelun numerot 

 

 Vuoroperuutukset tulee ilmoittaa vapaa-aikatoimistoon viimeistään 4 viikkoa (28vrk) 

ennen myönnettyä käyttövuoroa, muuten peritään 50 % käyttömaksusta 

 Avain haetaan vapaa-aikapalvelun toimistosta Kuohunharjuntie 9, sovi tarkempi ajankohta 

hyvissä ajoin  

 Vallitun huollosta vastaa: Rekolan Paja arkisin klo 8.00 -15.30  

Pekka Toivonen p. 050 3876 172 

Työaikojen ulkopuolella hätätapaus (esim. vesi/sähkö ongelmat)  

kiinteistö/sähkö p.050 5509 061 

vesi p. 050 5702464 

 Aiheutetut vahingot tulee korvata normaalin korvauskäytännön mukaisesti 

 

 

Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut PL 50, 36201 Kangasala 
Kaupungin vaihde p. 03 5655 3000 

 

http://www.kangasala.fi/vapaa-aikapalvelut/
http://timmi.tampere.fi/

