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Säynätsalo Town Hall
Aalto Residency
Aalto Experiences
Town Hall Café

TILAVUOKRAUSHINNASTO 2018
Valtuustosali
Valtuustosali on juhlava tila, jossa on 21 istumapaikkaa
luokkamuotoisessa muodossa (kiinteästi, ei siirrettävissä)
sekä penkkejä tilan takaosassa ja reunoilla jopa 50 hengelle.
Tila on vahvasti suojeltu eikä siellä voi järjestää tarjoilua.
Tila voidaan varustaa valkokankaalla ja dataprojektorilla.
Tilassa on langaton Internet. Tilaan pääsy ei ole esteetön.
1–3 tuntia.............................. 80 €
koko päivä (klo 8-17)........ 150 €

lisätunnit 20 €/h

Kokoushuone
Kokoushuone on edustava tila, jossa on 14 istumapaikkaa suuren
pöydän ympärillä (kiinteä, ei siirrettävissä) sekä penkki tilan
reunalla 8 hengelle. Tilaa voidaan käyttää kahvi- ja ruokailutilana.
Tila voidaan varustaa valkokankaalla ja dataprojektorilla. Tilassa
on langaton Internet. Tila on esteetön.
1–3 tuntia.............................. 50 €
koko päivä (klo 8-17)........ 100 €

lisätunnit 20 €/h

VALTUUSTOSALI

Valtuustosali + kokoushuone
1–3 tuntia............................ 100 €
koko päivä (klo 8-17)........ 200 €

lisätunnit 20 €/h

Valtuustosalin ja kokoushuoneen lisäksi hinnat sisältävät
mahdollisuuden käyttää muita rakennuksen tiloja esimerkiksi
ryhmätyöskentelyyn. Lisätiloja käytettäessä tarjoilu voidaan
järjestää jopa 40 hengelle.
Haluttaessa ohjelmaan voidaan sisällyttää noin puolen tunnin
opastus suomeksi tai englanniksi.
Opastus .................. 60 €/varaus
Laskutuslisä 6 €
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Hinnasto on voimassa 31.5.2018 saakka.
Kunnantalo on kesäaikaan myös suosittu turistikohde. Mahdolliset
yksittäiset vierailijat tutustuvat rakennukseen ohjatusti siten etteivät
häiritse ennakkoon varattuja tapahtumia.

Tavolo Bianco Oy
Y-tunnus: 2860030-7
Parviaisentie 9
FI-40900 Säynätsalo, Finland
info@tavolobianco.com
www.tavolobianco.com

 +359 40 1971 091
Instagram: saynatsalotownhall
Facebook: Säynätsalo Town Hall
Verkkolasku: 003728600307
Operaattori: Maventa
IBAN: FI11 1199 3000 1086 73

Alvar Aalto’s childhood white
table – the Tavolo Bianco –
was large. Possibly the largest
table in the world – and the
table will continue to grow. On
that white table, Aalto made

KOKOUSHUONE

his life work. Tavolo Bianco
creates a framework and large
tables for working, studying
and dreaming for students,
researchers, and anyone
interested in Aalto’s work.

