INFO 2018
Pappilanniemen kurssikeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Vanajaveden rannalla Tampereen ja
Hämeenlinnan välillä. Ajoaika Tampereelta on 40 min, Hämeenlinnasta 25 min ja Helsingistä 1,5 h.
Pappilanniemen pihapiiristä löytyy kaunis luontokirkko järven rannalla ja katettu nuotiopaikka (40 hlöä),
niemeä kiertävä kilometrin mittainen maisemapolku, beach volley -kenttä ja 2 lainattavaa soutuvenettä.
Saunalaiturilta pääsee uimaan ympäri vuoden ja saunaterassilla sijaitsee 10 hengen kylpypalju.
Sääksmäen seurakunnan omistama Pappilanniemen kurssikeskus rakennettiin vuosina 1976 - 81.
Päärakennus Jaakko valmistui 1976, kurssikeskus Olavi vuonna -79 ja vuonna -81 rantasauna ja saunatupa.
Päärakennus remontoitiin ja laajennettiin vuonna 2006 ja sen tulosta on Jaakon Sali sekä nykyiset aula- ja
toimistotilat. Rantasauna remontoitiin täysin vuonna 2013.
Majoitustilaa Pappilaniemessä on kahdessa rakennuksessa yhteensä 75 vuodepaikkaa kahden hengen
huoneissa. Ruokailemaan mahtuu kerralla jopa 200 henkeä. Isompia tiloja on Jaakon Sali (80 – 170 hlöä),
monitoimisali (150 hlöä) ja auditorio (65 hlöä). Ilmaista parkkitilaa löytyy pihapiiristä runsaasti.
Pappilanniemi toimii ympäri vuoden palvellen yli 15 hengen tilausryhmiä sekä yksittäisiä majoitusvieraita.
Kävijöitä on vuositasolla 15 000 – 20 000. Noin puolet käytöstä on oman seurakunnan toimintaa
(suurimpana rippileirit), ja toinen puolet ulkoisia asiakastilaisuuksia. Esim. yritykset ja yhdistykset ja muut
seurakunnat pitävät Pappilanniemessä kokouksia, koulutuksia, leirejä ja virkistyspäiviä sekä käyvät
syömässä. Pappilanniemen tiloja ja ruokapalveluja varataan myös paljon perhejuhlia varten: on
syntymäpäiviä, sukukokouksia, muistotilaisuuksista ja hääjuhlia.
Vakinaisia työntekijöitä Pappilaniemessä on 7. (Keittiössä 4, siivouksessa 2 sekä kurssikeskuksen johtaja).
Lähin pikavuoropysäkki: Sääksmäki TH 13 minuutin kävelymatkan päässä
Lähin juna-asema: Toijalan rautatieasema 15 kilometrin päässä
Lähimmät kaupat, kahvilat ja ravintolat: 11 km päässä Valkeakosken keskustassa
ABC Toijala: 13 kilometrin päässä

OLAVI-RAKENUS:
Monitoimisali
168 m2 jumppasali peleihin ja leikkeihin. Tarvittaessa saliin voi nostaa tuoleja ja pöytiä viereisestä
varastosta veloituksetta (tuoleja 110 kpl, pöytiä 15 kpl). Myös sähköpiano on käytettävissä.
Kokoushuone
20 hengen kokoushuoneessa on mukavat nojatuolit ympyrämuodossa sekä kouluttajan pöytä.
Kokousvälineinä ovat valkokangas, fläppitaulu, kirjoitusalustat sekä pyynnöstä dataprojektori ja tietokone.
Auditorio
65-paikkainen porrastettu luentotila Olavi-rakennuksen pohjakerroksessa. Kokousvälineinä ovat valkotaulu,
valkokangas, dataprojektori sekä pyynnöstä kannettava tietokone.
9 majoitushuonetta
Kuudessa kahden hengen huoneessa on erilliset vuoteet, oma kylpyhuone suihkulla, hiustenkuivain ja tv.
Kolmessa leiritason huoneessa on erilliset vuoteet. Suihku ja wc sijaitsevat käytävällä yhteiskäytössä.

PAPPILANNIEMEN KURSIKESKUS

INFO 2018
JAAKKO-RAKENNUS:
Rippikoululuokka
Jaakon pohjakerroksen luokkatilaan on erillinen sisäänkäynti ulkoa. 25 – 30 hengen
tilassa on muunneltava pulpettimuoto ja piano. Kokousvälineinä ovat valkotaulu, valkokangas,
dataprojektori sekä pyynnöstä kannettava tietokone.
Jaakon Sali
Jaakon salissa on vakiomuodossa pitkät pöydät 80 hengelle sekä kappelipäädyssä tuolirivit 60 hengelle,
alttari ja piano. Kappelin voi sulkea muusta salista erilleen paljeseinällä. Jaakossa on loistava akustiikka.
Kokousvälineinä ovat valkokangas, dataprojektori, fläppitaulu, äänentoisto sekä pyynnöstä kannettava
tietokone.
Tarjoilukabinetti
Jaakon kabinetti on alle 25 hengen juhliin ja kokouksiin sopiva tila, jonka pöytämuotoa muunnellaan
tarpeen mukaan yhdestä pöydästä kolmeen pöytään. Tarjoilut katetaan seinänviereiselle kaappitasolle.
Tuike-sauna
Kuuden hengen siisti ja tunnelmallinen sähkösauna Jaakon pohjakerroksessa. Saunan yhteydessä on
kahden suihkun pesutila, pieni pukutila ja wc. Ei uintimahdollisuutta.
26 majoitushuonetta
Kuudessa kahden hengen huoneessa on erilliset vuoteet ja oma kylpyhuone suihkulla. Kolmessa
kylpyhuoneellisessa huoneessa on lisävuoteet. Leiritason kahden hengen huoneita on 20. Niissä on erilliset
vuoteet, suihku ja wc sijaitsevat käytävällä yhteiskäytössä.

RANTASAUNA-RAKENNUS:
Rantasauna
Alakerran saunaosastossa on kaksi erillistä pukuhuonetta, yksi pesutila ja 14 hengen sauna. Saunalaiturilta
on uintimahdollisuus ympäri vuoden (avanto).
Saunaterassilla sijaitsee 8 – 10 hengen kylpypalju, joka on vuokrattavissa saunan yhteydessä.
Saunanulkoseinällä sijaitsee avotakka, jolla voi paistaa makkaraa.
Saunatupa
Yläkerran 25 hengen saunatuvassa on pöytäryhmät 16 - 20 hengelle, sohvanurkkaus, tv ja varusteltu
minikeittiö. Rantasaunalle on mahdollista tuoda omia eväitä ja virvokkeita.
KATETTU NUOTIOPAIKKA:
Katetulla nuotiopaikalla on porrastetut puupenkit 35 - 40 hengelle, ikkunaseinämä järvelle, tunnelmavalot,
tulisija ritilällä sekä makkaratikkuja ja lettupannuja. Vuokra sisältää polttopuut ja istuinaluset.
KOETTAVAA JA NÄHTÄVÄÄ PAPPILANNIEMEN LÄHELLÄ:
Sääksmäen silta, Vanajaveden ylittävä kaunis riippusilta, 1,5 km
Rapolan linnavuoren ulkoilumaastot ja Voipaalan taidekeskus Kävellen 2,3 km ja autolla 2,7 km
Sääksmäen keskiaikainen kivikirkko Kävellen 1,6 km ja autolla 1,8 km
Visavuoren museo, Emil Vikströmin taiteilijakoti ja Kari Suomalaisen paviljonki 4,7 km
Hopealinjojen laivojen reittilaituri (Tampere-Visavuori-Hämeenlinna) 1,8 km
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