Kankaan Torpan käyttövuorot
2017 haettavissa
Kankaan Torpalla maalattiin päärakennus

Kankaan Torpan päärakennus
Kesän aikana tehtiin Kankaan Torpan leirikeskuksella mittava
peruskorjaustyö, jonka aikana maalattiin päärakennuksen
ulkoseinät.
Nyt rakennus on entistä ehompana valmis ottamaan vastaan
vuosittaiset käyttäjät.
Kankaan Torpan
haettavissa

leirikeskuksen

vuoden

2017

käyttövuorot

Kotkaliiton leirikeskuksen vuoden 2017 käyttövuorot omille
jäsenjärjestöille (eli piireille, aluejärjestöille ja
kotkaosastoille) ovat jälleen haettavissa. Urjalassa
(Pirkanmaalla) sijaitsevan leirikeskuksen käyttövuoroja voi
hakea 30.9.2016 mennessä. Kankaan Torpalle mahtuu
talvikaudella majoittumaan parvimajoituksessa noin 40 henkeä,
myös ruokailut on mahdollista hoitaa sisätiloissa. Kesällä
majoittuminen on pääosin teltoissa, jolloin väkeä mahtuu
mukaan enemmänkin. Ruokailemaan mahtuu kerralla 80 henkeä
katettuun leiriruokalaan.
Liitto perii jäsenjärjestöiltä leirikeskuksen käytöstä 125
€/vrk. Käyttövuorohakemukset tulee tehdä 30.9.2016 mennessä

sähköpostilla
osoitteeseen:
timo.katajamaki@hnk.fi.
Lisätietoja leirikeskuksesta saat isännöitsijä Timo
Katajamäeltä numerosta 050 555 2964.

Leirikeskus Kankaan Torppa
Nuorten Kotkien omistama Kankaan Torpan leirikeskus sijaitsee
Urjalan kunnassa Pirkanmaalla. Matkaa Helsingistä tulee noin
165 km, Turusta 100 km ja Tampereelta 60 km. Paikka sijaitsee
Turku-Tampere–tien varressa (vt 9).

Tervetuloa!
Kankaan Torppa on erinomaisen toimintaympäristön tarjoava,
talviasuttava leirikeskus. Kankaan Torpalla järjestetään
Nuorten Kotkien omaa leiritoimintaa koululaisten lomien aikaan
sekä kurssitoimintaa pääasiassa viikonloppuisin. Muina aikoina
leirikeskusta voidaan vuokrata myös ulkopuolisten käyttöön.
Leirikeskukseen kuuluu omaa, ympäröivää maastoa noin 46
hehtaaria. Kankaan
rakennuksesta:

Torppa

koostuu

useammasta

eri

Kankaan Torpan päärakennus
Talviasuttavassa päärakennuksessa sijaitsee
keittiö
avara oleskelu/koulutustila
parvella majoitussänkyjä (noin 30 hengelle)
saunat (2 kpl)
vessat

Vanhan Torppa sai uuden
pinnan kesällä 2015

Kesällä
teltoissa

majoitutaan

Kankaan Torppa tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan:
Erillisen ruokailukatoksen yhteydessä on hyvin varusteltu,
koneellistettu
leirikeittiö. Katokseen mahtuu noin 80 henkilöä syömään.
pihalla grillikatos ja nuotiopaikka
Erillisen

ruokailukatoksen

yhteydessä

on

hyvin

varusteltu, koneellistettu
leirikeittiö. Katokseen mahtuu noin 80 henkilöä syömään.
pihalla grillikatos ja nuotiopaikka
alueella jalkapallo- ja lentopallokentät
Nuutajärven rantaan on matkaa vain noin 200 m.
Rannassa uimaranta, laituri, soutuveneitä ja kanootteja
Noin kilometrin päästä löytyy laavu 15 hengen yöpymistä
varten.
Talvella loistava pulkkamäki

Tervetuloa viettämään ikimuistoisia
leirihetkiä Kankaan Torpalle!
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