
 

 

Tervetuloa Vahderpään vapaa-aikakeskukseen 

 

 

Vahderpääntie 84, 36200 Kangasala 

 



 

Hinnasto 1.9.2018 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 

 

 

Vapaa-aikatilojen käyttömaksut sisältävät alv 24 % 

 

VAHDERPÄÄN 

VAPAA-AIKAKESKUS 

HINTA-

PERUSTE 
1 2 3 4 5 

Tilavuokra 1.5–30.9 

 

kerta 

(22h) 120,40 € 120,40 €          160,70 € 267,70 €         334,50 € 

Tilavuokra 1.10–30.4 

 

kerta 

(22h) 84,30 € 84,30 € 112,40 € 187,30 € 334,50 € 

 

Vuoroperuutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 4 viikkoa (28 vrk) ennen varauksen ajankohtaa. Tämän 

jälkeen peritään 50 % varauksen hinnasta. Kaupungin vakituisen henkilöstön yksityiskäyttö ryhmän 3 mukaan. 

 

 

 

Vahderpään lisämaksut 1.9.2018 alkaen 

 

Yksi varausvuorokausi on 22 h ja varausvuorojen välinen minimiaika on 2 h. 

Useamman vuorokauden varauksissa välivuorokaudet ovat 24 h, mutta viimeinen vuorokausi aina 

22 h. Vuorokausiylityksessä noudatetaan seuraavaa porrastusta: 

 

 

VRK 

AIKAYLITYS 

 

 

HINTA-

LUOKKA 

 

 

VRKAIKAYLITYKSEN HINTA  

sis. alv 24 %  

 

 

1-4 h 

+ 30 % 

vrk-hinnasta 

 

1-5 

 

 kesä                         talvi 

1-2  36,10€              1-2  25,30€ 

 3    48,20€                3   33,70€ 

 4    80,30€                4   56,20€ 

 5  100,35€                5 100,35€ 

 

 

 5-8 h 

+ 50 % 

vrk-hinnasta 

 

1-5 

1-2  59,90€              1-2  42,15€ 

 3    80,30€               3    56,20€ 

 4  133,35€               4    93,65€ 

 5  167,25€               5  167,25€ 

 

9 h-> 

 

1-5 

 

   vrk / kertahinta 

 

 

 



 

 

Vahderpään vapaa-aikakeskus sijaitsee Längelmäveden rannalla. Kangasalan keskustasta      

Vahderpäähän on matkaa 12 kilometriä. Kangasalan kaupungin vapaa-aikakeskus soveltuu 

hyvin isompienkin ryhmien leirikäyttöön, leirikouluihin, kokousten, kurssien ja juhlien järjestämiseen 

ympäri vuoden. Vahderpää palvelee myös kaupungin ulkopuolisia käyttäjiä. 

 

Vapaa-aikakeskuksen kaunis järvimaisema ja runsaat nurmialueet luovat mahdollisuuden 

monenlaiseen toimintaan. Lisäksi alueella on lentopallokenttä, kolme siirrettävää 

frisbeegolfkoria sekä kaksi siirrettävää pienpelimaalia. 

 

Päärakennuksessa on majoitustilaa 24 hengelle. Huoneita on viisi, joissa 4-6 vuodetta 

(tarvittaessa lisäpatjoja). Lisäksi yläkerran luentosalitilassa on kaksi vuodetta esim. ohjaajille. 

Majoittujilla täytyy olla omat liinavaatteet. Huoneiden käytävällä on wc, inva wc ja suihkutilat. 

Takallisessa ruokailu/oleskelusalissa on suuret pirttipöydät, tv, dvd, stereot ja wlan yhteydet. 

Yläkerrassa on n. 25 hengen luentosali, jossa piirtoheitin ja siirrettävä valkokangas. Keittiössä on 

jääkaappipakastin ja jääkaappi, kiertoilmauuni, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin, sähkövatkain 

ja astianpesukone sekä n. 60 -hengen ruokailuastiasto. Varauksen hintaan sisältyvät tiskiaineet, 

käsisaippuat, wc- ja käsipaperit sekä jätesäkit. Juhlatilaisuuksia varten kuohuviinilasit saa 

kiinteistönhoitajalta pyydettäessä.  

 

Rantasauna on aivan rantaviivassa upean Längelmäveden maisemissa. Rantasaunalla on kaksi 

erillistä saunaa pukuhuoneilla ja suihkutiloilla sekä yhteisellä takkahuoneella. Takkahuoneessa 

minikeittiö, josta löytyy jääkaappi, hella ja kahvinkeitin (ei astioita). Lisäksi rantasaunalla on iso 

terassi, ulkogrilli ja soutuvene, saunarannassa on eko wc 

Hakuaikojen ulkopuolella varaustilanteen voi tarkistaa TIMMIN selailuversiosta osoitteesta: 

http://timmi.tampere.fi 

Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut p. 044-4860 447 tai 050-5509 748 tai muut 

vapaa-aikapalvelun numerot. Sähköposti: vapaa-aikapalvelut@kangasala.fi  

Vapaa-aikakeskuksen kesäkausi 1.5.–30.9. ja talvikausi 1.10.–30.4. Käyttövuorojen haku 

tapahtuu vuosittain kesäkaudelle 1.2.–28.2. Talvikaudelle ei ole erillistä hakuaikaa. 

Sähköinen hakulomake avautuu hakuajaksi kaupungin verkkosivulle osoitteeseen:  

 https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat-ja-paikat/vapaa-

aikatilat/kayttovuorohakemukset/ 

 

Käyttövuorokausi on klo 12.00–10.00, mutta aikoja voidaan soveltaa varaustilanteen mukaan. 

Mikäli varauksen (22 tuntia) kokonaisaika ylitetään, mutta se on enintään 30 tuntia, sovelletaan 

varaukseen porrastettua lisämaksua. Ks. hinnasto vrk aikaylitykset. 

Käyttövuorot laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. 

 

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

myönnettyä käyttövuoroa, muuten peritään 50 % hinnaston mukaisesta maksusta. 

Avainta ei tarvita! Kiinteistönhoitaja hoitaa vapaa-aikakeskuksen avauksen käyttövuoronne 

alkaessa. Ilmoitettuja tulo- ja lähtöaikoja tulee noudattaa. 

Vahderpään asioista lisäinfoa saa myös kiinteistönhoitajalta p. 050-5509 066.  

 

Huolehdithan, ettei lemmikkieläimiä pääse sisätiloihin ja tupakanpoltto vain ulkona.  

Vältä rantasaunalla/rannalla oleskelua vältetään kesäaikana klo 23.00–07.00 

Huolehdithan, että jokainen siistii omat jälkensä. Varsinainen siivous kuuluu hintaan. 

Varauksen aikana aiheutetut vahingot tulee korvata normaalin korvauskäytännön mukaisesti. 

Kohtuuton epäsiisteys aiheuttaa aina lisälaskun. 

   

http://timmi.tampere.fi/
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