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Perhejuhlat       

Sali, ravintolatilat ja keittiö perhejuhlaan 200 henkilöä (8:00-24:00)  400 € *)  

 

Sali, ravintolatilat ja keittiö perhejuhlaan enintään 100 henkilöä (8:00-24:00) 330 € *)  

 

Sali, ravintolatilat ja keittiö perhejuhlaan 200 henkilöä 

perjantaista klo 17:00  - 02:00  sunnuntaihin (klo 10.00 tyhjennys)  590 € *)    

Ravintola ja aula perhejuhlaan 50 henk. (8:00-24:00)   260 €*)   

*) 
Vuokraan tulee 50 euron alennus jos astioita ei käytetä 

Yritysten ja seurojen tilaisuudet 

Sali, ravintolatilat ja keittiö yritystilaisuuteen 200 henkilöä (8:00-24:00)  580 €  *)   

Sali, ravintolatilat ja keittiö yritystilaisuuteen 200 henkilöä 

Perjantaista klo 17:00  -  sunnuntaihin 02:00  (klo 10.00 tyhjennys)  790 €*)   

Sali, ravintolatilat ja keittiö yritysjuhlaan enintään 100 henkilöä 

Perjantaista klo 17:00  -  sunnuntaihin 02:00  (klo 10:00 tyhjennys)  690 € *)   

*) 
Vuokraan tulee 50 euron alennus jos astioita ei käytetä 

Myynti, koulutus, jumppa ja tanssi 

Sali, myyntitilaisuuksiin, esityksiin ja näyttelyihin (8:00-21:00)  250 €   

Sali, tunti veloitus (jumppa tanssi ym.) n. 100 henkilöä   40 €  

Ravintola, tuntiveloitus ilman keittiötä 50 henkilöä   30 € 
  
Ravintola, tuntiveloitus sisältää keittiön ja astiat 50 henkilöä  45 € 
   

Koulutus ja kokoukset 

   

Yläkerran luokkahuone päiväkurssit n. 30 henkilöä (8 h /pv )  110   

Yläkerran luokkahuone +apukeittiö, pitkä varaus (8 h /pv )    85 €   

Yläkerran luokkahuone, iltatilaisuus 30 henkilöä   60 €  

Alakerran kokoustilat +sauna ilta klo 22:00 saakka n. 15 henkilöä  120 €  

Alakerran sauna ja aula klo 22:00 saakka n. 15 henkilöä   75 €   
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Varusteet   

Musiikintoistolaitteisto sisältyy salinvuokraan     

Videoprojektori, valkokangas fläppitaulu  (wlan =langatonverkko)  50 €   

Muuta 

Viikonlopputilaisuuksien jälkeen, perjantaista kello 17:00 sunnuntaihin kello 02:00, sali on tyhjennettävä 

määräaikaan mennessä siivousta varten vuokraajan omaisuudesta. Tarjoilu ym. tarvikkeita voi niin 

sovittaessa jättää ravintola tiloihin, mutta ne on ehdottomasti haettava pois ennen kello kymmentä 

sunnuntaiaamua. 

Vuokra-ajan ylimeneviltä tunneilta perimme 100 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Tilaa ei tarvitse siivota, 

mutta roskat (käärepaperit, servetit, pullot ja tölkit ym.) pitää viedä pihalla olevaan roskakatokseen. 

Jokaisesta ulosteiden ja oksennusten siivoamisesta maksu on 80 euroa. Viini- ja rasvatahroista perimme 

siivoukseen kuluvan ajan mukaan 35 euroa tunnilta. 
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