
Kesäloma puuhaa koululaisille 

Tapahtumia kaikenikäisille 

  

Tähtirannan perheillat, 

Koukkukuja, 36200 Kangasala 

Su 12.6. klo 15-17 
Ti 14.6. klo 18-20 
To 16.6. klo 18-20 

MLL:n Kangasalan yhdistys ja Lastentalo Tähtiranta kutsuvat lapsiperheitä viettämään mukavaa iltaa 
vanhan talon pihapiiriin. Illan aikana tutustutaan eläimiin, leikitään pihaleikkejä, rakennetaan ja uitetaan 
leikkilaivoja,  ja nautitaan MLL:n Kangasalan yhdistyksen tarjoamasta kesäisestä tarjoilusta ja 
touhutaan paljon muuta mukavaa. Tapahtuma on perheille maksuton. 

Vierasmäärä on rajoitettu 100 henkeen tapahtumaa kohden, joten iltoihin täytyy ilmoittautua 
ennakkoon. 
Ilmoittautumien: marketta.nieminen@ saunalahti.fi. Ilmoita viestissä teidän perheelle parhaiten sopiva 
ilta sekä toinen ilta varalle + kuinka monta henkilöä on tulossa. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan mahtuville vahvistetaan ilmoittautuminen henkilökohtaisesti. 

  

Lasten Löytöretkiviikko 27.6. – 3.7.2022 

Eripuolilla Kangasalaa 

Lasten löytöretkiviikko tarjoaa lapsille ja lapsiperheille monipuolisesti tehtävää, nähtävää ja koettavaa 
ympäri Kangasalaa paikallisten toimijoiden järjestämänä. Ohjelma on pääosin maksutonta. Koko 
ohjelmaan pääset tutustumaan täältä: Ohjelma – Lasten Löytöretki 

Lasten Löytöretkiviikon päätapahtumana järjestetään Lasten Festarit 30.6.2022 klo 16-20, Mobilian 
pihapiirissä. 

  

Kangasalan Kesäteatteri 

Kesäteatterin ohjelmistosta löytyy jokaiselle jotakin. Katso koko 
ohjelmisto: www.kangasalankesateatteri.fi 

  

Kaupungin tapahtumakalenterista löydät ajankohtaiset 
tapahtumat: Tulevat Tapahtumat – Kangasala 

  

  

Päivätoiminta ja leirit 

http://lastenloytoretki.fi/ohjelma/
http://www.kangasalankesateatteri.fi/
https://www.kangasala.fi/tapahtumat/


  

Art Villa Armas 

Kesän 2022 lasten- ja nuorten kuvataideleirit pidetään 6. – 10.6 ja toinen leiri 13. – 17.6. päivittäin klo 
11-15. 

Kummallekin leirille otetaan 10 osallistujaa. 

Käytämme päivittäin erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Kurssilaisten iästä riippuen opiskelemme myös 
värioppia, sommittelua ja kuvan rakentamista. 

Viikon hinta on 150 €, johon sisältyy yksilöllinen opetus, materiaalit ja välipala. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset galleria.villa.armas@gmail.com 

https://kangasalankuvataide.com/ajankohtaista/ 

  

Taito Pirkanmaa 

Taito Pirkanmaan lomaleirit 7-12-vuotiaille, kädentaidoista innostuneille lapsille. Taito Pirkanmaalta 
löytyy leirejä ympäri Pirkanmaata. Kangasalta löytyvät seuraavat: 

1. METSÄSTÄ KÄSIN – Mennään retkelle ti-to 7.-9.6. klo 10-14, 3pv. Valmistetaan retkitarvikkeita 
ja tehdään retki lähiseudulle. 

2. Värileikkiä kankaalle ti-to 14.-16.6. klo 10-14, 3 pv. 
3. METSÄSTÄ KÄSIN – Mennään retkelle ti-to 2.-4.8. klo 10-14, 3 pv. Valmistetaan retkitarvikkeita 

ja tehdään retki lähiseudulle. 

Lisätietoja kaikista Taito Pirkanmaan leireistä löytyy täältä: Lasten lomaleirit – Taito Pirkanmaa – Taito 
Pirkanmaa – Onni elää käsityössä 
Kangasalan leireistä voi tiedustella myös: kangasala@taitopirkanmaa.fi , 050 527 3125 

  

Kangasalan seurakunta 

Kangasalan seurakunnan kesäleirit, kesäkerhot ja retkipäivät: Kesän leirit 
(kangasalanseurakunta.fi) – Leirit – Kangasalan seurakunta 

  

Piagrina 

Kesän 2022 leiri ma-to 4.-7.7. 
Tankotanssi/ilma-akrobatia/sirkusleiri n. 8-13 vuotiaille suunnattu. 
https://www.piagrina.fi/kesaleirit/ 

Tutustu myös kesän muuhun tuntitarjontaan! 

  

Kodai Dojo 

WADORUY & MUGEN KAI yhteislajileiri 2.7. Kangasalla. 
www.kodaidojo.fi 
Wado&Mugenkai_2.HEINÄKUUTA_2022_leiri20220518092506.pdf (kodaidojo.fi) 

mailto:galleria.villa.armas@gmail.com
https://kangasalankuvataide.com/ajankohtaista/
https://taitopirkanmaa.fi/tule-tekemaan/lasten-lomaleirit/
https://taitopirkanmaa.fi/
https://taitopirkanmaa.fi/
mailto:kangasala@taitopirkanmaa.fi
https://www.kangasalanseurakunta.fi/documents/7381005/8655921/Kes%C3%A4n+leirit.pdf/4114f90d-c67e-bfd5-20c1-22827fa50e96?t=1649766877690
https://www.kangasalanseurakunta.fi/documents/7381005/8655921/Kes%C3%A4n+leirit.pdf/4114f90d-c67e-bfd5-20c1-22827fa50e96?t=1649766877690
https://www.kangasalanseurakunta.fi/tule-mukaan/koululaiset/leirit
https://www.piagrina.fi/kesaleirit/
http://www.kodaidojo.fi/
https://www.kodaidojo.fi/files/Wado&Mugenkai_2.HEIN%C3%84KUUTA_2022_leiri20220518092506.pdf


  

Kangasalan urheilijat KU68 

SPORTTILEIRIT 6-10v Vahderpään vapaa-aikakeskuksessa 
1.-3.7.2022 Vauhdikasta menoa –sporttileiri 
1.-3.8.2022 Kyllä lähtee –sporttileiri 

Vahderpään vapaa-aikakeskuksessa järjestettävillä sporttileireillä on luvassa liikkumista pelien, leikkien 
ja uusien lajikokeiluiden muodossa. Leirit tarjoavat lapsille paljon uusia elämyksiä ja liikunnallisia 
aktiviteetteja, yhdessä tekemisen riemua sekä uusia ystäviä ja runsaasti hauskanpitoa. Leireillä 
yövytään 4-6 hengen huoneissa. Leireille on mahdollisuus osallistua myös päiväleirinä. 
Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautuminen; www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttileirit/ 

KESÄSPORTTI -päiväleirit Vatialan koululla 
Sporttileiri 1 (6-11v): 6.-10.6.2022, päivittäin klo 9-15 
Sporttileiri 2 (6-11v): 13.-17.6.2022, päivittäin klo 9-15 
Sporttileiri 3 (6-11v): 20.-22.6.2022, päivittäin klo 9-15 
Salibandypainotteinen sporttileiri (7-13v):  20.-22.6.2022, päivittäin klo 9-15 

Kesäloman päiväleireillä on luvassa runsaasti hauskaa ja sporttista ohjelmaa lajikokeilujen, pelien ja 
leikkien muodossa. Leirille osallistuvalla ei tarvitse olla tiettyä omaa lajia eikä erityisiä taitoja vaadita, 
vaan kuka tahansa voi osallistua. Leirin aikana liikumme sekä ulkona, että sisällä. 
Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautuminen; www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttileirit/ 

SPORTTIKERHOT 3-10v, 6.6.-4.8.2022 
Sporttikerhot 3-10 –vuotiaille toimivat koulujen loma-ajan monella kentällä ympäri 
Kangasalaa. Sporttikerhoissa vietetään kesäpäiviä liikunnallisen tekemisen parissa. Luvassa on 
paljon erilaisia aktiviteettejä aina frisbeegolfin ja Fun-Battlen kautta 
pesäpalloon ja perinteisiin pihapeleihin. Sporttikerhossa tutustutaan leikkimielisesti useisiin 
urheilulajeihin erilaisten viitepelien ja -leikkien avulla. 
Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautuminen; www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttikerhot/ 

YLEISURHEILUKOULUT 2010-2019 synt.  
Yleisurheilukoulut aloittavat toimintansa touko-kesäkuun vaihteessa Kyötikkälän urheilukeskuksessa ja 
jatkuvat läpi kesän. Ryhmiä järjestetään tänä kesänä myös keskiviikkoiltaisin Suinulan urheilukentällä. 

Urheilukouluissa harjoitellaan yleisurheilun peruslajitaitoja. Nopeus, ketteryys, tasapaino 
ja erilaiset liikkumistaidot kehittyvät kuin huomaamatta. Erilaiset liikuntaleikit 
ovat urheilukoulussa tärkeässä osassa ja kesän aikana ehditäänkin oppia paljon uusia leikkejä ja 
tutustua moniin eri yleisurheilulajeihin. 
Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautuminen; www.ku-68.fi/harrasteliikunta/yleisurheilukoulut/ 

PARKOUR 6-10v, 6.6.-3.8.2022 
Parkour on laji, jossa pyritään sulavaan ja nopeaan liikkumiseen paikasta toiseen. Aloittelijat 
ja edistyneemmät lapset voivat harjoitella tunnilla samaan aikaan. Tunneilla harjoitellaan parkourin 
peruselementtejä, hypitään, ohitetaan ja ylitetään esteitä sekä harjoitellaan akrobatiaa. Parkourin ohella 
ohjelmassa on erilaisia pelejä ja leikkejä. Parkour- ryhmiä järjestetään maanantaisin Kirkkoharjun 
koululla ja keskiviikkoisin Vatialan koululla. 
Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautuminen; www.ku-68.fi/harrasteliikunta/parkour/ 

  

Kuhmalahden kisa ry 

Kuhmalahden Kisa ry:n kesätoimintaa lapsille useampana päivänä: yleisurheilukerho, tanssikurssi, 
jalkapalloa, palloilua 
https://kuhmalahdenkisa.sporttisaitti.com/ 

  

http://www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttileirit/
http://www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttileirit/
http://www.ku-68.fi/harrasteliikunta/sporttikerhot/
http://www.ku-68.fi/harrasteliikunta/yleisurheilukoulut/
http://www.ku-68.fi/harrasteliikunta/parkour/
https://kuhmalahdenkisa.sporttisaitti.com/


Kangasalan melojat ry 

Alkeismelontakurssi Vesaniemen uimarannalla. HUOM! Uimataito vaaditaan, suositusikäraja 10v. 

• Ma-pe 6.-10.6. klo 10-12 
• Ma-pe 6.-10.6. klo 13-15 
• Ma-pe 13.-17.6. klo 10-12 
• Ma-pe 13.-17.6. klo 13-15 
• Ma-to 20.-23.6. klo 9.30-12 

Alkeismelontakoulu | Kangasalan Melojat ry (kame.fi) 

  

Papinojan ponitalli 

Papinojan ponitallin touhupäivät ja kesäleirit: Ratsastusleirit Kangasala | Lomalla ponileirille 
(papinojanponitalli.fi) 

  

Raudanmaan nuorisoseura Ry 

Keppari- ja eläinleiri ma-pe 1.-5.8.2022, 5 päivää, Raudanmaan kylätalolla. 

Leiriohjelma klo 9-16 (ohjaaja paikalla 7.30-16.30, jotta kuljetus onnistuu). 
Tiedustele myös aamupalamahdollisuutta! 

Ohjelmassa eläinten hoitoa, ja keppareilla este- ja kouluratsastusta. Sään salliessa myös kepparin 
uittoa. Lisäksi monenlaista askartelua, kädentaitoja, pelejä ja leikkejä. Ruokailu kahvila Mäyrässä. 

Päiväleiri eläinten ja keppareiden parissa – Raudanmaan Nuorisoseura ry (yhdistysavain.fi) 

  

  

Muista myös nämä: 

  

Kangasalan uimahalli Kuohu 

• Kesäkuun uimakouluihin ilmoittautuminen käynnissä | Kangasalan Uimahalli 
• SUP-lautakokeilua la 11.6. klo 14-15 
• Merenneitopyrstökokeilua la 18.6. klo 14-15 

  

Kangasalan kirjaston lukuvinkit ja lukuhaaste 

Kirjaston kesäinen lukuhaaste: Hae kesähaaste Kangasalan kirjaston toimipisteistä ja lue vähintään 
kolme kirjaa, niin saat pienen palkinnon näyttämällä listaasi kirjaston henkilökunnalle. Lisäksi voit 
osallistua halutessasi arvontaan, jos palautat lomakkeen yhteystiedoilla täytettynä johonkin Kangasalan 
kirjaston toimipisteeseen viimeistään 31.8.2022. 

Tavutetut tärpit: Bross: Jännä juoksu, muut Eeli ja Omar -sarjan kirjat 
(kaverusten arkisia seikkailuja) 

https://www.kame.fi/nuoret/alkeismelontakoulu/
https://www.papinojanponitalli.fi/ponitoiminta
https://www.papinojanponitalli.fi/ponitoiminta
https://nsraudanmaa.yhdistysavain.fi/paivaleiri-elainten-ja-keppareid/
https://kangasalanuimahalli.fi/kesakuun-uimakouluihin-ilmoittautuminen-alkaa-la-14-5-klo-1000/


Lukumatkan alkuun: Ljunggren: Hirveä Harald ja muut Ritarikoulu-sarjan kirjat (ritarikoululaisten 
värikkäitä seikkailuja) 

Erityisesti yhteisiin lukuhetkiin: Lindgren: Ronja Ryövärintytär, muut kirjailijan kirjat 

Hekotuttavia herkkuja: Blabey: Hurja jengi -sarja 

Kauhuväristyksiä kesäiltoihin: Holopainen: Kauhukännykkä, muut IIK!-sarjan kirjat 

Sivun oikeasta reunasta löydät kirjaston koko lukuvinkkilistauksen sekä lukuhaasteen. 

  

… ja nämä 

Pohtiolammella voit ihastella luonnonihmeitä vaikka koko päivän! saaksisaatio.fi/saaksikeskus 

Lastenmaatila Pikkupihalla, pääsee ympäri vuoden näkemään tuttuja ja vähän harvinaisempiakin 
eläimiä. Lastenmaatila Pikkupiha – Raudanmaa 

Mikäs sen mukavampaa kuin heitellä frisbeet koriin kauniina päivänä hienolla 
puistoradalla! Frisbeegolfia Ranta-Koivistossa | Visit Kangasala 

Pitkäjärven koulun piha-alueen yhteydessä on lähes 400 neliön skeittipuisto, joka on koulupäivän 
päätyttyä vapaasti käytettävissä. Se sopii niin skeittaajille, scoottaajille kuin bmx-pyöräilijöillekin. Sekä 
aloittelevat että pidemmälle harrastuksessa ehtineet löytävät puistosta sopivia haasteita.Skeittipuisto 
sijaitsee osoitteessa: Junatie 17, 36240 Kangasala 

Liiku ja leiki -sivustolle on listattu Kangasalan kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja 
ulkoiluun. Sivustolta löytyy listattuna myös ulkoilureitit, uimarannat ja leikkipaikat. Liiku ja leiki – 
Kangasala 

  
 

https://www.saaksisaatio.fi/saaksikeskus
https://www.raudanmaa.com/pikkupiha/
https://visitkangasala.fi/kohde/frisbeegolfia-ranta-koivistossa/
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liiku-ja-leiki/
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liiku-ja-leiki/

