
Lokakuussa 2020 Kangasalla toteutettiin yhteisneulontatapahtuma, jossa neulojat
saivat parin päivän välein osa kerrallaan lapasten ohjetta eteenpäin.

Kokonaisuuden näki vasta, kun viimeinenkin osa oli julkaistu. 
Mallin suunnitteli Kangasala-kuosinkin suunnittelija Merja Palin. 

Jokainen osa ohjeesta kuvastaa
jollain tavalla Kangasalaa. Jokaisen ohjeen kohdalta löydät myös lapasiin 

liittyvän tarinan, joten tervetuloa tutustumaan Kangasalaan Oksalla ylimmällä –
lapasten kautta!

Oksalla ylimmällä - 
Lapaset kädessä!



Osa 1. Viljapellon laidalla

Kangasala on laadukkaan alkutuotannon ja
puhtaan ruoan kaupunki. Perinteisen

maatalouden luomat maalaismaisemat ovat
vaihtelevan kauniita ja erikokoisilta tiloilta on

saatavilla hyvin monipuolisesti lähiruokaa. 

Kangasalla tuotetaan mm. mansikoita, herneitä,
perunaa, tyrniä ja pensasmustikkaa,
sisustustaljoja, villalankoja ja muita

villatuotteita, leipää ja muita viljatuotteita,
Charolais-karjan, Limousine- karjan, sekä
luomulampaan lihaa, broileria, raaka- ja

ternimaitoa, luomukananmunia sekä hunajaa.

Kangasalan lähiruoantuottajiin voi tutustua
paremmin täällä:

https://kangasalanlahiruoka.fi/



Osa 2. Kaupungin komeimmat

Kangasalla on monia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja
kiinnostavia rakennuksia. 

Kangasalan Lepokoti on majoittanut satoja historiallisesti
merkittäviä runoilijoita, kirjailijoita, käsikirjoittajia,

säveltäjiä ja kuvataiteilijoita jo vuodesta 1910. Mm. Jalmari
Finnen, Jean Sibeliuksen, Katri-Helenan, Tauno Palon ja Essi
Renvallin tiedetään majoittuneen Kangasalan Lepokodilla.

Kangasalan kirkko on 1760-luvulla rakennettu kivikirkko.
Persoonallisena yksityiskohtana on kirkon katto, joka

muodostuu sadoista raameissa olevista tähdistä.
Kerrotaan, että Kangasalan kirkonkellot on isonvihan

aikaan upotettu Ukkijärveen ja hiljaisina juhannusöinä
näiden kellojen äänen saattaa yhä kuulla kumajavan

järvenpohjassa.

Kangasalan urkutehdas oli Suomen ensimmäinen
urkutehdas, joka valmisti vuosina 1844–1983 yli tuhannet

murut ja yli kahdeksantuhatta urkuharmonia. Yhä noin
puolet Suomen kirkoissa soivista uruista, suurin osa

pohjoismaisten kirkkojen uruista ja myös suuri osa Suomen
kouluissa soineista urkuharmoneista on rakennettu

Kangasalla.

Kangasala-talo on vuoden 2015 alussa avattu
kulttuurikeskus. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komosen
suunnittelemalle Kangasala-talolle myönnettiin Vuoden
betonirakenne 2015 -palkinto ja Betonijulkisivu 2015 -

arkkitehtuuripalkinto. Rakennus oli ehdolla vuoden 2015
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.



Osa 3. Vesijärven aalloilla

Kangasalan vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen
vesistöön. Suurista järvistä Roineen ja

Längelmäveden vedenlaatu luokitellaan
erinomaiseksi ja veden puhtauden ansiosta vesillä

onkin suuri virkistys- ja kalastusarvo. 

Rantarakentamisella on kunnassa pitkät perinteet,
minkä seurauksena valtaosa erityisesti suurien
järvien rannoista on jo rakennettu. Pienvesien

suhteen tilanne on parempi ja esimerkiksi rauhaa
rakastava kaakkuri on löytänyt pesimäjärviä

Kangasalta. 

Veden laskemisen seurauksena Vesijärven lahdesta
on muotoutunut vain 450 metriä pitkä ja 150 metriä
leveä Ukkijärvi lähelle kaupungin keskustaa. Tarinan

mukaan ison vihan aikaan venäläisten pelossa
upotettiin Kangasalan kirkon kellot syvään

Ukkijärveen ja hiljaisina juhannusöinä voi kuulla
edelleen, kuinka nuo upotetut kirkonkellot

kumajavat. 

Tiesitkö, että vuoden 2018 somehittivideo, jossa
mies tekee näyttävän järven yli juoksun, on kuvattu

Kangasalan Ukkijärvellä?
https://www.iltalehti.fi/…/e7b139f4-5c72-4d3e-

ad71…



Osa 4. Liuksialan koivukujalla

Kaarina Maununtytär on suomalaisen
kuningashistorian Tuhkimo, ainoa rahvaasta
syntynyt nainen, jonka päähän on painettu

kuningattaren kruunu.

Nuori, vain 17-vuotiaana kruunattu Kaarina ehti
kuitenkin olla kuningattarena vain 87 vuorokautta,

kun sodan ja monien kapinoiden seurauksena
puolisonsa, Ruotsin kuningas Eerik XIV menetti
kruununsa, ja Kaarina vangittiin Turun linnaan.

Kaarina vapautettiin vankeudesta 26-vuotiaana
Eerikin kuoltua arsenikkimyrkytykseen. Eerikin veli,

Juhana III turvasi hänen tulevaisuutensa
läänittämällä "rakkaalle rouva Kaarina

Maununtyttärelle, velivainajamme kuningas Eerikin
leskelle" Kangasalta Liuksialan

kuninkaankartanon. 

Kaarina Maununtytär eli Liuksialassa 33 vuotta ja
hoiti kartanoaan menestyksellisesti niin, että siitä

tuli Suomen tuottoisimpia maatiloja. Vuodesta 1821
Liuksialan Kartano on ollut Meurman-suvun

omistuksessa. Kartanoon johtaa yli kilometrin
pituinen koivukuja, jonka varrella on 365 koivua -

yksi vuoden jokaiselle päivälle.Kaarinan tarina
kokonaisuudessaan täällä:

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/he
nkilo/519



Osa 5. Vehoniemen harjulla

Kangasalan harjumaisemat kuuluvat Suomen
keskeisimpiin kansallismaisemiin, ja juuri täältä
on alkanut suomalaisten ihastus näkötorneihin.

Vehoniemen näkötorni on rakennettu vuonna
1927. 13 metrin korkuisesta näkötornista avautuu

maisemat Roineelle ja Längelmävedelle, ja
selkeällä säällä voi nähdä Näsinneulankin.

Näkötorni on avoinna aina ja se on vapaasti
käytettävissä. 

Tornin juurelle 1983 rakennettu Vehoniemen
Automuseo on tunnettu automatkailukohde
ympäri Suomen, ja ansainnut tänä vuonna

Vuoden ajoneuvomuseon –tittelin.Kangasalan
muihin näkötorneihin voi tutustua Visit

Kangasalan sivuilla: visitkangasala.fi/nae-ja-
koe/nahtavyydet/nakotornit/



Osa 6. Mä vain olen lintu pien

Kangasalan ainutlaatuinen luonto ja kauniit
maisemat houkuttelevat kävelemään,

pyöräilemään, ratsastamaan, melomaan ja
laulamaan.

Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen;
niin kauas kuin silmään siintää, nään järviä

lahtineen. Kas Längelmävesi tuolla vöin hopeisin
hohtelee,

:,: ja Roineen armaiset aallot sen rantoa
hyväelee. :,:

Onnistuitko lukemaan sanat laulamatta? Sakari
Topelius kirjoitti juhannuksena 1853 En

sommardag i Kangasala -runon, jonka Gabriel
Linsén sävelsi 1864. Runosta on kaksikin

käännöstä suomeksi, yleisemmin käytetty P. J.
Hannikaisen käännös ja harvinaisempi Otto
Mannisen  käännös. Kesäpäivä Kangasalla

valittiin Pirkanmaan maakuntalauluksi v. 1995.



Osa 7. Talven tuntua keisarinharjulla

Vaikka Kangasala onkin visionsa mukaan
kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki, löytyy

kaupungista tekemistä talviaikaankin.

Noin kolmen kilometrin mittainen
retkiluistelurata Roineen jäällä Saarikylissä on

suosittu talviretken kohde. Luistimia voi vuokrata
Haaviston luomutilalta, jossa voi reippailun
jälkeen nauttia lämmintä juotavaa ja tilan

leivonnaisia. 

Kaupunki ylläpitää myös 21 luistinkenttää sekä
laajaa latuverkkoa, joka yhtyy muutamassa

kohtaa sekä Tampereen että Lempäälän
latuverkkoon. Jokaiselle hiihtäjälle löytyy
varmasti omaan kuntoon sopivia latuja.




