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Kulttuuriympäristöleiri 18.-20.8.2017 
 

Leirikirje 

Tervetuloa kulttuuriympäristöleirille Kangasalle! Päävastuu leirin järjestelyistä on Pirkanmaan 
maakuntamuseolla. Leiri on osa maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toimintaa ja Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa. Yhteisyössä ovat mukana myös Museovirasto, Vääksyn kartano ja 
Pohtiolammen Sääksikeskus. 
 
Tähän kirjeeseen on koottu tietopaketti leiriin liittyvistä asioista. 
 
Ilmoittautumislomake 

Sähköpostin liitteenä on lomake, jolla kysellään leiriläisten henkilötiedot, yhteystiedot, mahdolliset 
ruokavaliot tai allergiat sekä toiveet huonetoverista. Koska majapaikassa on 4-6 hengen huoneita, ”omia” 
huoneita ei pystytä antamaan, mutta ihan täyteenkään huoneet eivät tule. Tietoja käytetään vain 
leirijärjestelyjä tehtäessä, henkilötietoja ei tallenneta pysyvästi, eikä luovuteta eteenpäin. Täytäthän 
lomakkeen ja palautat yhdessä osallistumismaksun maksukuitin kanssa viimeistään sunnuntaina 6.8.2017. 
 
Osallistumismaksu 

Maksamalla osallistumismaksun ajoissa varmistat paikkasi leirillä. Osallistumismaksu on 75 €/ hlö, ja se 
tulee maksaa viimeistään sunnuntaina 6.8.2017. Maksuohjeet ja laskun löydät sähköpostin liitteenä. 
 
Peruutusehdot 

Leiri-ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen voidaan perua ja leirimaksu palauttaa ainoastaan 
lääkärintodistuksella. Ilmoitathan peruutuksesta pikaisesti leirin järjestäjälle. 
 
Varustaudu oikein, ota mukaan ainakin 

 Lakanat tai makuupussi 
 Säänmukaiset ulkoiluvaatteet talkoisiin: tuulen- ja sateenpitävät ulkoiluvaatteet tai erillinen 

sadeasu ja alle kerroksia tarpeen mukaan 
 Tukevat (sateenpitävät) ulkoilukengät ja/tai saappaat 
 Päähine: huivi, lippis, hattu 
 työntekoon sopivia vaatteita, jotka saavat likaantua (Parvulan talkoot sisältävät mm. kivijalan 

saumausta) 
 suojalasit saumaustyöhön, mikäli sellaiset omistaa (saa myös lainaan) 
 Reppu, jossa varusteet kulkevat mukavasti mukana maastossa 
 Työhanskat tai vaikka kahdet 
 Istuinalunen (vaikka muovikassi) 
 Juoma-/vesipullo 
 Uikkarit, pyyhe, laudeliina ym. saunomisvarusteet 
 Muut henkilökohtaiset tavarat ja lääkkeet 
 Juotavaa ja pientä purtavaa oman maun mukaan illanviettoihin 
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Työvälineet ja turvallisuus 

Leirin järjestäjät hoitavat talkoopaikoille kaikki tarvittavat työvälineet ja materiaalit sekä ensiapuvälineet. 
Leiriläisille on otettu tapaturmavakuutus, joka korvaa mahdolliset tapaturman aiheuttamat hoitokulut.  
 
Saapuminen ja majoittuminen 

 
Kangasalan lepokodin sijainti. Kartta: Google Maps. 
 
Leiri alkaa pe 18.8. klo 17.30 Kangasalan lepokotiin tutustuen (Ruutanantie 26, Kangasalan keskusta), eli 
tapaamme ensimmäisen kerran siellä. Lahdentieltä (vlt 12) käännytään viitan ”Kangasala” mukaan. Leirille 
pääsee myös julkisilla kulkuneuvoilla. Kangasalan linja-autoasemalta on Lepokodille matkaa 750 m. 
Lepokodille asti kulkevat bussit 45 ja 40A. 40A lähtee Tampereen keskustasta 
http://joukkoliikenne.tampere.fi/. 

LINJA-
AUTOASEMA 
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Kartta Vahderpäähän. Kangasalan keskustasta Ponsantielle pääsee seuraamalla Oriveden opasteita. 
Vahderpääntie kääntyy Ponsantieltä noin 8 km tien 339 ja 58 risteyksen jälkeen. Risteyksessä on opaste. 
 
Leirillä majoitutaan Vahderpään vapaa-aikakeskuksen (Vahderpääntie 84) vaatimattomissa 4–6 hengen 
huoneissa, joiden suihkut ja vessat sijaitsevat huonekäytävällä. Huoneissa on kerrossängyt, patjat, tyynyt ja 
peitot. Leiriläisten käytössä on myös keittiö, jossa on mm. jääkaappi omien eväiden säilyttämistä varten. 
Lisätietoa: http://www.kangasala.fi/harrastukset_ja_vapaa-aika/vapaa-aikapalvelut/nuorisopalvelut/vapaa-
aika-ja-leirikeskukset/ Leirillä liikutaan Vahderpään vapaa-aikakeskuksen, Kangasalan keskustan ja 
Huutijärven (Sarsan muinaisjäännös Pohtiolammen rannalla ja Vääksyn kartanon alue) välillä. Omaa autoa 
et välttämättä tarvitse, kulkeminen leirillä onnistuu hyvin myös kimppakyydeillä. Leiri päättyy 
Pohtiolammella, josta kulkee bussi 40b Kangasalan keskustan kautta Tampereelle. Leiriohjelma on kirjeen 
lopussa. 
 
Lämpimästi tervetuloa leirille! 

 
Terveisin, 
Miinu Mäkelä ja Kreetta Lesell 

Pirkanmaan maakuntamuseo, PL 487, 33101 Tampere, Miinu 040 801 6815, Kreetta 040 763 1841 

KESKUSTA 

VAHDERPÄÄ 

VÄÄKSY 

SARSA 
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Leiripaikat kartalla. Kartta: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. 

PARVULA 

P - SARSA 
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Kulttuuriympäristöleiri 18.-20.8.2017 

 
Leiriohjelma  
 
 

Perjantai 18.8. 
 

Klo Ohjelma 
17.30 leirin aloitus Kangasalan lepokotiin tutustuen, kahvit (Ruutanantie 26, Kangasalan keskusta) 
19.00 siirtyminen omilla autoilla tai kimppakyydein majoituspaikkaan Vahderpään leirikeskukseen, 

majoittuminen, leiri-info ja iltapala 
20.00 illanvietto nuotiopaikalla (ulkona), lettujenpaistoa 
 
 

Lauantai 19.8. 
 

8.00 aamupala Vahderpäässä 
8.30 tietopaketti Kangasalan kulttuuriympäristöstä, kulttuuriympäristön hoitotyöstä sekä 

talkooesittely 
9.30 siirtyminen talkookohteille omilla autoilla / kimppakyydeillä: Vääksyn kartanon alueelle 

siirretty kansanopistorakennus ja Kangasalan vanhan hautausmaan muistomerkit, talkootyö 
alkaa 

12.00 lounas maastossa 
12.30 talkoot jatkuvat 
14.30 Iltapäiväkahvit maastossa 
15.00 talkoot jatkuvat 
16.30 tutustuminen Vääksyn kartanon alueeseen 
17.30 paluu Vahderpäähän, illallinen  
19.00 saunomista ja makkaranpaistoa 
 
 

Sunnuntai 20.8. 
 

8.00 aamupala ja huoneiden luovutus Vahderpäässä 
9.00 siirtyminen Sarsaan omilla autoilla / kimppakyydeillä, Sarsan kivikautisen asuinpaikan ja sen 

kasvillisuuden esittely 
10.00 talkootyötä Sarsan kivikautisella asuinpaikalla 
12.00 lounas Pohtiolammen sääksikeskuksessa ja tutustuminen sen toimintaan 
13.00 talkoot Sarsassa jatkuvat 
16.00 päätöskahvit Pohtiolammen sääksikeskuksessa 
 


