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Tervetuloa Vahderpään vapaa-aikakeskukseen

Vahderpääntie 84, 36200 Kangasala
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Esittely
Vahderpään vapaa-aikakeskus sijaitsee Längelmäveden rannalla ja toimii hyvin
ryhmien leiri-, koulutus-, kurssi-, juhla-, ja vapaa-ajanviettopaikkana ympäri vuoden.
Vapaa-aikakeskuksella on kaunis järvimaisema, runsaat nurmialueet mm.
lentopallokenttä, kolme frisbeegolfkoria ja kaksi pienmaalia sekä näihin soveltuvia
pelivälineitä. Vuokrahinta sisältää käsisaippuat, wc- ja käsipaperit sekä jätesäkit.
Lisäkuvia kohteesta Vahderpään vapaa-aikakeskus - Kangasala
Alueen rakennukset ja varustelu
▪

Päärakennuksessa keittiö ja ruokailutila. Ruokailuastiasto n. 60 hengelle,
sähköhella (kiertoilmauuni), kahvinkeitin, jääkaappi ja jääkaappipakastin,
astianpesukone, mikro, vedenkeitin, leivänpaahdin, sähkövatkain. Astioita
ruuan valmistukseen ja tarjoiluun sekä kuohuviinilasit pyydettäessä.

▪

Ruokailu- ja oleskelutilassa suuret pirttikalusteet, 10 kpl lisätuoleja, sohva ja rahit.
Tv, dvd, stereot ja wlan- yhteydet.

▪

Majoitushuoneita 5 kpl majoitustilaa 24 hengelle. Tuo itse liinavaatteet. 4 - 6
hengen huoneissa on kerrossängyt, joissa patja, tyyny ja peitto (tarvittaessa
lisäpatjoja). Lisäksi yläkerran luentosalissa kaksi vuodetta esim. ohjaajille.

▪

Majoitustilan käytävällä wc:eet, inva wc ja suihkutilat.

▪

Yläkerrassa on luentosali n. 25 hengelle, jossa kaksi vuodetta esim. ohjaajille.

▪

Rantasaunalla kaksi erillistä saunaa pukuhuoneilla ja suihkutiloilla sekä yhteisellä
takkahuoneella. Saunarakennukseen tulee vesijohtovesi.

▪

Takkahuoneessa keittonurkkaus, sähköhella ja uuni, jääkaappi, kahvinkeitin,
vedenkeitin ja mikro (ei astioita)

▪

Saunalla terassi, grillauspaikka, soutuvene

▪

Kuivikekäymälä

Varaukset
Vahderpään vapaa-aikakeskuksen kesäkausi on 1.5. – 30.9. ja talvikausi 1.10. – 30.4.
Käyttövuorojen haku kesäkaudelle tapahtuu vuosittain 1.2. – 28.2. Hakemusten
käsittelyn jälkeen ja hakuajan ulkopuolella vapaaksi jääneet vuorot ovat varattavissa.
Talvikaudelle ei ole erillistä hakuaikaa. Sähköinen hakulomake avautuu hakuajaksi
kaupungin verkkosivulle osoitteeseen Käyttövuorohakemukset - Kangasala
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Tarkista ajantasainen varaustilanne osoitteesta http://timmi.tampere.fi
Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
▪

sähköpostilla: vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi

▪

puh. 044 486 0447 tai 050 550 9748

▪

Noudatahan tuloaikaa mahdollisimman tarkasti, kiinteistönhoitaja aukaisee
ovet tuloaikana

▪

lisätietoja saa myös kiinteistönhoitajalta p. 050 550 9066

▪

Peruutukset tulee ilmoittaa kulttuuri ja vapaa-aikapalveluihin viimeistään 4
viikkoa (28 vrk) ennen käyttövuoroa, tämän jälkeen peritään 50 % varauksen
hinnasta.

▪

Varaus maksetaan varauksen jälkeen laskulla

Huollon ja päivystyksen yhteystiedot
▪

arkisin klo 8.00 - 16.00 kiinteistönhoitaja p. 050 550 9066

▪

päivystys kiireellisisissä ja varaa tai vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa:
kiinteistö ja sähkö puh. 050 5509 061
vesi puh. 050 5702464

Huolehdithan, ettei lemmikkieläimiä pääse sisätiloihin ja tupakanpoltto tapahtuu vain
ulkona. Talon seinustalla ei saa tupakoida, koska savu kulkeutuu ilmanvaihdon kautta
sisätiloihin. Alueella tulee noudattaa yleisiä järjestyssääntöjä ja alueella on hiljaisuus
klo 23.00 – 07.00 välisenä aikana.
Kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta laskutetaan kulujen mukaan.
Ylimääräisestä, asiakkaan toiminnasta johtuneesta siivouksesta voidaan laskuttaa
erikseen aiheutuneiden kulujen mukaan. Tiloja koskevat tarkemmat ehdot ovat
saatavilla tilan vuokraajalta.
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Kuvia rantasaunasta ja rannasta
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Kuvia päärakennuksesta
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kuva piha-alueesta

