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Antaverkan leiri- ja kurssikesku s
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus sijaitsee Näsijärven rannalla, Ylöjärvellä n. 20 km
Tampereelta. Luonnonläheinen ympäristö tarjoaa upeat puitteet järjestää monipuolista
leiri- ja kurssitoimintaa lapsille ja nuorille, erilaisia koulutuksia tai yksityistilaisuuksia.
Kartanomaisen päärakennuksen suurtalouskeittiössä onnistuu ruoan valmistaminen
isollekin porukalle. Majoitustilaa löytyy päärakennuksesta 48 hengelle. Lisämajoitustilaa
on tarjolla parin sadan metrin päässä sijaitsevassa Punaisessa mökissä, johon sopii
majoittumaan 11 henkeä.
Leirikeskus on ympärivuotisessa käytössä ja sen varaaminen tapahtuu Tampereen
kaupungin nuorisopalveluiden kautta. Uusi kalenterivuosi vapautuu varauksille aina
edellisenä syksynä. Nuorisopalveluiden oman toiminnan lisäksi leirikeskusta käyttävät
useat erilaiset järjestöt sekä yksityiset ihmiset. Leirikeskuksessa järjestetään perinteisen leiritoiminnan lisäksi paljon erilaisia kursseja, kouluyhteistyötä sekä häitä ja syntymäpäiväjuhlia.

monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
Leirikeskuksen pihapiiristä löytyy kenttä, jossa voi pelata erilaisia pallopelejä, kiipeilyseinä sekä kota, jonne mahtuu kerralla kaikki tulen äärelle makkaraa paistamaan tai
kuuntelemaan tarinoita ja kertomuksia. Alue upeine metsineen antaa loistavan mahdollisuuden unohtumattoman luontokokemuksen järjestämiseen. Leirikeskuksesta löytyy
puulämmitteinen 20 hengen rantasauna, jossa pesuvedet lämmitetään vanhan ajan
malliin padassa. Rantasaunan laiturilta pääsee pulahtamaan kesäisin matalahkoon ja
turvalliseen lahdenpoukamaan. Talvella, jos säät niin suosivat, on mahdollista vilvoitella
avannossa.

Nuorille, järjestöille ja yksityishenkilöille
Leirikeskuksen nuorisotyön omaleimaisuutta painotetaan hinnoittelulla, joka suosii
nuoriso- ja muita harrastusjärjestöjä. Myös yksityistilaisuuksien määrä on ollut selkeässä kasvussa, johtuen pitkälti edelleenkin erittäin huokeasta hinnasta ja paikan puitteista. Ollaanhan kuitenkin vain lyhyen ajomatkan päässä Tampereen keskustasta.

Kulkuyhteydet
Antaverkkaan pääsee parhaiten henkilöautolla tai pikkubussilla, mutta tarjolla on myös
linja-autoyhteys. Länsilinjojen Kuruun matkustava bussivuoro 85 Tampereen linja-autoasemalta kulkee lähimmäksi. Kuruntiellä (tie 2774) oleva pysäkki sijaitsee n. 3 kilometrin päässä leirikeskuksesta Antaverkantien risteyksessä.

tilojen esittely
Päärakennus
Antaverkan leiri- ja kurssikeskuksen päärakennus soveltuu mainiosti niin leirien, häiden sekä
syntymäpäivien pitopaikaksi. Tilavista aulatiloista on pääsy kokoontumistiloihin (80 m²) sekä
varsinkin leirien yhteen tärkeimmistä paikoista eli keittiöön. Suurtalouskeittiöstä löytyy perustarvikkeiden lisäksi jääkaappi, pakastin, ruoanlaitto- ja puhdistusvälineet sekä astianpesukone tilojen kapasiteetin edellyttämässä suurtalouskoossa. Vierailijoiden käytössä on astiasto
48 henkilölle, joka on myös päärakennuksen majoituskapasiteetti.
Mukavasti puurappusia pitkin pääsee yläkertaan, jossa on suurin osa majoitustiloista. Huoneita on 6 ja niissä ovat vuoteet 6–9 henkilölle. Talon puolesta löytyy patjat, tyynyt sekä
peitot. Liinavaatteet on tuotava itse. Lisäksi jokaiselle majoittujalle löytyy oma kaapisto.
Päärakennuksen suihkut (3 kpl) löytyvät myös yläkerrassa.
Pihapiirissä sijaitsevan kodan käyttöoikeus sisältyy varaukseen. Varaajilla on mahdollisuus
vuokrata myös käyttöönsä järven rannassa olevia kanootteja.

Päärakennuksen aula

Päärakennuksen kokoontumistila

Päärakennuksen keittiö

yläkerran majoitustilat

KOTA

Päärakennuksen suihkutilat
KOTA

Punainen Mökki
Mikäli ryhmänne on suurempi kuin 48 henkilöä, niin parin sadan metrin päässä päärakennuksesta sijaitsee lisämajoitustilana toimiva Punainen mökki. Tähän idylliseen puurakennukseen
on mahdollista majoittaa 11 henkilöä.
Mökki on kaksikerroksinen ja majoitushuoneita on kummassakin kerroksessa. Myös Punaiseen mökkiin liinavaatteet on tuotava itse. Viihtyisän romanttisesta mökkikeittiöstä löytyy
kahvin-/vedenkeitin, hella ja mikro. Huomioitavaa on, että mökistä ei ole juoksevaa vettä ja
viemäriä. Punaista mökkiä voi vuokrata vain päärakennuksen varaamisen yhteydessä.

Punainen mökki

makuuhuone

keittiö

makuuhuone

Ranta-Sauna
Päärakennuksesta rantaan on reilun sadan metrin matka, mutta se kannattaa tehdä! Siellä
odottaa rantasauna suoraan suomalaisesta unelmasta. Puulämmitteiseen saunaan mahtuu
vajaa parikymmentä henkeä ja pesuvesi lämmitetään perinteiseen tapaan padassa.
Saunomisen lomassa on rentouttavaa pulahtaa uimaan rauhalliseen lahdenpoukamaan Näsijärven upeissa perinnemaisemissa. Rantarauhaa kunnioitetaan myös Antaverkassa ja tämän
vuoksi saunaa on mahdollista varata klo 22.00 saakka.

SAUNA

laavu

kanootit

Hinnasto
Varausvuorokausi alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 13.00.

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Päärakennus

Peruskäyttö €/vrk..............................................................................150,00€........450,00€
Lisätunnit €/h......................................................................................22,00€ .........30,00€
Päiväkäyttö viikolla (klo 8 - 16)............................................................70,00€........270,00€
Punainen mökki (vuokrataan vain lisämajoitustilaksi)
Peruskäyttö €/vrk................................................................................70,00€........160,00€
Lisätunnit €/h......................................................................................22,00€.........30,00 €

Rantasauna

Perusvuokra €/ 2 h............................................................................70,00€.........160,00€
Lisätunnit €/h....................................................................................22,00 € .........25,00 €
Maksimi saunavuoron pituus on 4 tuntia.
Kesä-elokuussa saunavuoroja ei myönnetä tiistaisin.
Kota €/pv............................................................................................20,00€...........20,00€
Kanootit ja Kajakit €/pv.......................................................................50,00€..........50,00€
Sisältäen liivit.
Kota, kanootit ja kajakit vuokrattavissa vain tilavuokrauksen yhteydessä.

Varausmaksu

1/3 kokonaisvuorasta laskutetaan varauksen teon jälkeen ja loppuvuokra varauksen
jälkeen.

Peruutusehdot

Mikäli peruutus tehdään 60 - 30 vrk ennen varausta, varausmaksua ei palauteta. Mikäli
peruutus tehdään alle 30 vrk ennen varausta tai jätetään peruuttamatta. Vuokraajalla on
oikeus periä asiakkaalta koko tilavuokra.

yleiset varausehdot
1. Varausehdot
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus on tarkoitettu pääasiallisesti nuorisotoimintaan: Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden sekä tamperelaisten nuorisojärjestöjen leiri-,
kurssi- ja koulutustoimintaan. Nuorisopalvelut noudattaa Antaverkan leiri- ja kurssikeskuksen varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Vuokrauksen ennakko- ja loppulasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Asiakkaan on peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä Nuorisopalveluilla on oikeus perua varaus.

2. Varaaminen ja maksu
Varauksen tehtyään asiakas saa pankkisiirtolomakkeen varausmaksun maksamista
varten. Varausmaksun suuruus on 1/3 vuokrahinnasta ja se erääntyy maksettavaksi
21 vrk varauksesta. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 21 vrk vuoron käyttämisen
jälkeen. Varaus- ja loppumaksu on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Varauslaskun mukana asiakas saa kirjallisen varausvahvistuksen ja -ehdot,
kohteen järjestyssäännöt sekä ajo-ohjeen Antaverkkaan. Vuokran suuruus määräytyy
voimassa olevan vahvistetun hinnaston mukaan. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

3. Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Nuorisopalvelut on saanut tiedon peruutuksesta.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa 60 vrk tai enemmän, palautetaan varausmaksu kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöpäivään on aikaa alle 60 vrk, mutta vähintään 30 vuorokautta, peritään varauksesta ennakkomaksu. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun lähtöön
on aikaa alle 30 vrk, peritään maksu koko vuokra-ajalta. Mikäli asiakas jättää varaamansa vuoron käyttämättä ilman peruutusilmoitusta, laskutetaan häneltä koko vuokra
sekä 20 euron suuruinen sakkomaksu.

4. Omistajan oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi Leiri- ja kurssikeskuksen omistaja Tampereen kaupunki irtisanoa varauksen, jolloin omistajan on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on
tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure
-esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä
kuluja ei korvata.

5. Oleskelu kohteessa
Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus leiri- ja kurssikeskukseen ja sen yleiseen
käyttövarustukseen sekä pihapiiriin. Leiri- ja kurssikeskukseen on esitteessä tai muutoin ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä. Mikäli kohdetta tai
sen pihapiiriä käyttää enemmän henkilöitä kuin mikä leiri- ja kurssikeskuksen henkilökapasiteetti on, asiasta on sovittava Nuorisopalveluiden kanssa etukäteen. Henkilömäärä
on ilmoitettava kohdetta varattaessa ja todellinen käyttäjälista nimillä ja syntymäajoilla
on luovutettava vahtimestarille leiri- ja kurssikeskukseen saavuttaessa.
Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet, ellei siitä varauksen yhteydessä ole toisin sovittu.
Asiakas vastaa leiri- ja kurssikeskuksen ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra- aikana ja
sen päätyttyä. Mikäli vuokrauksen päätyttyä ei siivousta ole tehty, omistajalla on oikeus
periä korvaus, vähintään 100 euroa, leiri- ja kurssikeskuksen sisätilojen tai sen pihapiirin siivoamisesta. Leiri- ja kurssikeskus on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16
lähtöpäivään klo 13 saakka. Poikkeavista ajoista peritään erillinen maksu. Saunan
käytöstä on sovittava erikseen. Leiri- ja kurssikeskuksessa toimii vahtimestari, jonka
antamia ohjeita tulee noudattaa. Hänellä on oikeus ja velvollisuus puuttua mahdollisiin
alueella ilmeneviin järjestyssääntöjen rikkomuksiin.

6. Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut leirija kurssikeskukselle, sen irtaimistolle tai pihapiirille.

7. Valitukset
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua leiri- ja kurssikeskuksen vahtimestarille tai omistajalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei
saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää
kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti osoitteella: Tampereen
kaupunki, Liikunta- ja nuorisoyksikkö, Nuorisopalvelut, PL 487, 33101 Tampere. Nuorisopalvelut varaa valitusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. Jos asiakas ja Nuorisopalvelut eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

8. Muuta huomioitavaa
Asiakas ei saa vuokrata Antaverkan leiri- ja kurssikeskusta edelleen. Nuorisopalvelut ei
ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Päärakennuksen pohjapiirro s

