Hääjuhla Pappilanniemessä tilavuokrat 2018
Käytännön järjestelyjen ja sujuvuuden vuoksi hääjuhla voi alkaa Pappilanniemessä kesäaikaan (rippileirien
pyöriessä) lauantaina aikaisintaan klo 15.00. Varaustilanteen salliessa voidaan juhla aloittaa aikaisemmin.

LAUANTAIHÄÄT
*kesäsesonkina




540 €

Jaakon Sali
Pe klo 18.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Monitoimisali
La klo 8.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Hääjuhla voi alkaa lauantaina aikaisintaan klo 15.00

*kesäsesongin ulkopuolella



Jaakon Sali + Monitoimisali

Jaakon Sali + Monitoimisali

590 €

Molemmat salit
Pe klo 18.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Hääjuhla voi alkaa lauantaina toivottuun aikaan

Hääjuhla yhdessä tilassa:
Jaakon Sali

Pe klo 18.00 – Su klo 13.00
Pe klo 18.00 – La klo 24.00
La klo 8.00 – 24.00
La klo 8.00 – Su klo 13.00

370 €
320 €
260 €
340 €

Monitoimisali tai ruokasali

Pe klo 18.00 – Su klo 13.00
Pe klo 18.00 – La klo 24.00
La klo 8.00 – 24.00
La klo 8.00 – Su klo 13.00

330 €
250 €
200 €
270 €

*Tilavuokrat on mitoitettu niin, että asiakkaalla on aikaa koristella ja laittaa tila etukäteen kuntoon sekä
purkaa ja tyhjentää tila juhlan jälkeen.
Pappilanniemen keittiö hoitaa kaikki tarjoilut Jaakon saliin ja Ruokasaliin.
Monitoimisaliin on mahdollista tuoda myös omat tarjoilut tai oma pitopalvelu.
Kaikkiin tiloihin on mahdollista tuoda omat alkumalja- ja ruokaviinit.

MITÄ TILAVUOKRA SISÄLTÄÄ:
Sisältää Jaakon salissa:
 Valmiin pöytäjärjestyksen tai opastuksen pöytien laitossa, jos asiakas haluaa vaihtaa salin järjestystä.
 Pöytien liinoitus valmiiksi, jos liinat on tilattu Pappilanniemestä
 Sähkön
 Av-laitteiden ja äänentoiston käytön
 Piano on salissa vakiona
 Vihkimistilanteessa liturgisten värien huolehtiminen alttarille (sadevarana)
 Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan siivouksen juhlan jälkeen.
Sisältää monitoimisalissa:
 Tyhjän tilan
 Varastossa säilytettävien pöytien ja tuolien käytön veloituksetta (tuoleja 110 kpl, pöytiä 15kpl), samoin
viereisessä kokoustilassa olevan sähköpianon käytön veloituksetta. Asiakas huolehtii käyttöön
ottamansa tuolit, pöydät ja piano viedään takaisin omille paikoilleen
 Sähkön
 Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan ylläpitosiivouksen juhlien jälkeen.
Sisältää Ruokasalissa:
 18 pyöreää viiden hengen pöytää (tarvittaessa 1-2 lisäistumapaikkaa per pöytää)
 Pöytien liinoitus valmiiksi, jos liinat on tilattu Pappilanniemestä
 Sähkön
 Mikrofonini pyynnöstä
 Piano on salissa vakiona
 Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan siivouksen juhlan jälkeen.

MITÄ JUHLATARJOILU SISÄLTÄÄ:
Pappilanniemen juhlatarjoiluihin sisältyy:
 Valittu juhlamenu min. 15 hengelle valmistettuna
 Etukäteen ilmoitettujen ruoka-rajoitteiden huomiointi menussa
 Kattaus, vakioservietti
 Henkilökunta tarjoilun ajaksi
 Pyynnöstä onnittelumaljojen tarjoilu
 Mahdollisesti buffetpöytään jäävät tarjoilut voi kerätä itselle mukaan omiin astioihin.

