JUHLATALO TASALAN VUOKRAAJILLE
Osoite: Tasalantie 6, 29100 Luvia
Taloesittelyt ja vuokraukset
Terttu Aho, puh. 040-5193052, terttu.aho@pp.inet.fi
”Talonmies/pika-apua”, jos joku ongelma ilmenee tilaisuuden aikana
Yrjö Aho, puh. 040-7551941 tai Sirkku Vuori 0400-891546
Lämmitys
Talossa on vesikiertoinen keskuslämmitys, lämmön lähteenä maalämpö. Patterit on säädetty niin,
että termostaatti ohjaa niiden lämpiämistä, joten älä itse säädä pattereita.
Ilmastointi
Salissa on kaksi huippuimuria, toisen katkaisija on eteisessä mainospeilin vieressä ja toisen
näyttämölle noustessa heti oven vieressä vasemmalla.
Näyttämöllä on mustat tausta- ja sivuverhot. Verhojen takana säilytetään ylimääräisiä pöytiä ja
tuoleja. Lisäksi näyttämöllä on äänentoistolaitteet (yksi mikrofoni ja viritinvahvistin), Näyttämön
sivusta löytyy piano, jota pidetään hupun alla, silloin kun sitä ei käytetä, samoin siellä on
puhujapönttö.
Esirippu on sähkökäyttöinen, katkaisija näyttämön oven vieressä oikealla.
Pöydät ovat koottavaa mallia ja niitä säilytetään koottuina pöytävaunuissa (8 kpl/vaunu). Vihreitä
puutuoleja on n. 200 kpl ja niitä säilytetään salin seinustoilla kaksi päällekkäin. Lisäksi löytyy
ruskeita muovituoleja, joita säilytetään eteisen komeroissa pinottuina.
Salin ikkunoissa on rullaverhot, joita pystyy säätämään ikkunan vieressä olevista ketjuista.
Kaikki salin valokatkaisijat löytyvät näyttämöllä olevasta mittaritaulusta, ainoastaan salin
lampettien katkaisija on esiripun vieressä vasemmalla puolella näyttämöltä katsottaessa.
Salin vieressä olevaan ns. tarjoiluhuoneessa mahtuu n. 40 henkeä pöytiin istumaan. Tilaan on
varattu 10 kpl putkijalkaisia pöytiä, joista jokainen voi rakentaa mieleisensä tarjoilupöydät.
Talossa on valkoiset pöytäliinat, joiden käyttö on ilmaista, mutta pesulalasku tulee aina
vuokraajalle. Pesula hakee ja palauttaa pöytäliinat tilaisuuden jälkeen, mutta laskutusosoite
pitää jokaisen ilmoittaa itse Maaritin Pesulaan, puh. 050-9182017, pesulaiska@hotmail.com
Keittiö
Lieden huippuimurin katkaisija on heti keittiön oven vieressä. Teho on suurin heti kun katkaisija
napsahtaa päälle ja pienenee myötäpäivään käännettäessä.
Astianpesukoneen käyttöohjeet löytyvät koneen vierestä oikealta. Muista sulkea hana, kun
lakkaat käyttämästä konetta.
Tarjoiluvälikössä on iso kylmiö ja pieni jääkaappi, lisäksi keittiön eteisestä vasemmalla olevasta
pikkuhuoneesta löytyy pakastin. Tässä tilassa on myös siivousvälineet sekä WC- ja
käsipyyhevarasto.
Käyttöastiat ovat pääasiassa Arabian Kestimallistoa, säilytetään tarjoiluvälikön astiakaapeissa,
aterimet löytyy tarjoilutiskin kylmiön päässä olevasta hyllystä.
Keittiössä on iso laitosliesi ja 4-levyinen talousliesi sekä erillinen Metoksen kiertoilmauuni.
Kahvinkeittimiä on Metoksen 2-levyinen keitin sekä 5 ja 10 litran Melitta-suodattimet ja säiliöt.
Termoskannuja ja säiliöitä löytyy useampaa kokoa ja mallia.
Siivous ja jätehuolto
Vuokraaja siivoaa ja puhdistaa keittiön kokonaan, tiskaa astiat ja palauttaa ne paikoilleen.
Vuokraajan velvollisuus on viedä pois kaikki tuomansa koristelu- ym. tavarat ja siivota pois
omat roskansa. Pöydät ja tuolit palautetaan puhdistettuina paikoilleen.

Vuokranantaja hoitaa lattioiden pesun.
Pöytäliinat kerätään taiteltuina yhteen ja jätetään näyttämön reunalle tai keittiön pöydälle, josta
pesula ne noutaa.
Jätteet viedään jätekatoksessa oleviin jäteastioihin, ei lajittelua. Juomatölkit ja pullot on vietävä
kokonaan pois, ei saa laittaa roskikseen, samoin isot koristeet, kuten puut, oksat ja havut.
Kielletyt asiat
- Ovien, seinien ym. pinnoille ei saa kiinnittää mitään tarroilla, liimapapereilla, nauloilla jne.
- Tupakointi on kielletty koko talossa. Pihalla tupakantumpit on laitettava niitä varten
oleviin jalallisiin tuhkakuppeihin
- Ulkotulien käyttö portailla on kielletty
- Salin tuoleja ja pöytiä eikä pöytäliinoja ei saa viedä ulos.
- Tarjoiluvälikön hyllyssä olevat astiat eivät ole käytössä
Talossa on käytettävissä
- 30 kpl koottavia pöytiä 80 x 180 cm
- n. 200 kpl vihreitä puutuoleja sekä soo kpl ruskeita muovituoleja
- iso valkokangas, lasketaan näyttämön aukkoon
- valkoisia pöytäliinoja n. 40 kp 140 x 220 cm ja 2 kpl isoja 140 x 400 cm,
- vihreitä isoja pöytäliinoja 4 kpl 140 x 400 cm
- pyöreä pöytäliina esim. hääparin pöytään
- koristeltava hääkaari
- sohva hääparia varten
- erilaisia maljakoita ja kynttilänjalkoja
- korkeat A-tikkaat
- 4 syöttötuolia
- Suomen lippu takahuoneen kaapissa, liputuksesta huolehtii vuokraaja
- matalat ja syvät lautaset, kahvikupit ja pullalautaset, juomalasit, viinilasit ja kuohuviinilasit
- veitset, haarukat, lusikat, pikkulusikat, monenlaisia tarjoiluastioita
Pöytiä, tuoleja ja astioita vuokrataan myös ulos, talossa olevissa tilaisuuksissa ne sisältyvät
vuokraan, samoin kuin WC- ja käsipaperit, saippuat ym. pesuaineet.
Tasalan ympärillä on runsaasti parkkialuetta, kirkko on pienen kävelymatkan päässä,
joten esim. häätilaisuuksissa voi autot parkkeerata Tasalan pihaan ja kävellä kirkkoon.
Muistilista pois lähtiessä
- Talo on siivottu edellä olevien ohjeiden mukaan seuraavaan päivään klo 12. mennessä,
jos ei toisin ole sovittu
- Ympäristöstä on poistettu juhlan jäljet
- Avaimen palautus sovitaan silloin kun se luovutetaan vuokraajalle
- ilmoitettu pesulaan pöytäliinojen laskutusosoite
- vuokraaja sitoutuu korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot

