
Tervetuloa Furuvikiin!

Kiitos että valitsitte Furuvikin huvilan tilaisuutenne pitopaikaksi! Jotta juhlanne sujuisivat mahdollisimman hyvin, 
toivomme että tutustutte etukäteen muutamiin asioihin:

Ennen juhlia:
- Olettehan nimenneet yhteys-/vastuuhenkilön joka on tietoinen sopimistamme asioista ja pitää huolen siitä että 

niistä pidetään kiinni? Emme mielellämme vaivaa päivänsankaria tai hääparia juhlapäivän aikana, joten 
toivomme että saamme tietää vastuuhenkilön nimen ja numeron etukäteen.

- Ohjeistattehan vieraitanne tupakointipaikoista sekä yleisistä järjestyssäännöistä esim. melun suhteen.
- Muistattehan että teipin käyttö lattialla, seinissä ja ikkunoissa ilman lupaa on kielletty.  
- Onhan teillä suunnitelma esim. ylijääneen ruoan ja bänditavaroiden suhteen juhlien jälkeen? Huvilassa ei 

pääsääntöisesti voi säilyttää tavaroita maksamatta tiloista vuokraa – seuraava asiakas voi olla tulossa jo 
muutaman tunnin kuluttua juhlienne päättymisestä. 

Juhlien aikana:
- Pidättehän huolta siitä että tupakoitsijat käyttävät pihan tumppipurkkeja.
- Huomioittehan naapurit olemalla meluamatta pihalla varsinkin klo 23:n jälkeen (yleiset järjestyssäännöt). 

Muistattehan myös että musiikki kuuluu ulos jos ikkunat ja ovet ovat auki. 
- Huolehdittehan siitä että keittiön vastuuhenkilöt hoitavat tiskauksen vanhan talon vanhoja putkia kunnioittaen 

– astiat tulee pyyhkiä paperilla ennen tiskausta, etteivät putket tukkeudu. Putkitukoksista joudumme 
laskuttamaan juhlan järjestäjiä. Maltattehan myös odottaa että tiskivesi on lämmintä – muuten astiat eivät 
puhdistu kunnolla. Lisäinfoa keittiön tiskiohjeissa tai isänniltä.

- Huolehdittehan siitä että astiat palautetaan puhtaina paikoilleen.
- Huomioittehan että huvilassa ei paloturvallisuussyistä saa käyttää muita kuin tuikkumallisia kynttilöitä. 

Tuikkukuppeja löytyy keittiöstä.
- Muistattehan kierrätyksen? Isännät huolehtivat siitä että pullot, pahvit, tölkit (myös pantittomat) kierrätetään 

asiallisesti, kunhan käytätte keittiöstä löytyviä mustia kierrätyslaatikoita.
- Jos jotain menee rikki, ilmoitattehan siitä isännille jotta voidaan sopia korvauksesta.
- Olettehan huolehtineet siitä että mahdollisesti ulos siirretyt kalusteet on palautettu paikoilleen vuokra-ajan 

kuluessa?

Juhlien jälkeen:
- Huvilan tulee olla tyhjä vuokra-ajan päättyessä. Joudumme veloittamaan lisätunnin hinnan jokaiselta alkavalta 

tunnilta. Hinnat löytyvät hinnastosta.
- Muistattehan että pihalla oleilu vuokra-ajan päätyttyä ei ole sallittua.
- Olettehan huolehtineet siitä että astiat on tiskattu ja palautettu paikoilleen?
- Ovathan omat tavaranne on siirretty pois huvilasta?
- Jos siivoatte itse: pinoattehan pöydät salissa niin kuin ne olivat tullessanne. Kymmenen pientä pöytää 

päällekkäin, pinon molemmin puolin kaksi seitsemän tuolin pinoa. Viisi isoa pöytää pinottuna,  pinon 
molemmin puolin yksi seitsemän tuolin pino. Huom! Vain samanlaiset tuolit samaan pinoon! Tutustuttehan 
pöytä- ja tuolijärjestykseen etukäteen!

- Onhan vastuuhenkilönne tietoinen isäntien kanssa tehdystä siivoussopimuksesta? Isännät siivoavat tilat jollei 
muuta ole sovittu. Siivouksesta veloitetaan työn vaativuuden mukaan vähintään 40€. (Katso erillinen 
siivoushinnasto)

- Kiinnitittekö kylttejä tolppiin tulotien varrelle? Muistattehan myös poistaa ne.

Tutustuittehan myös erilliseen siivoushinnastoon sekä ”Näin viihdyt Furuvikissa”-ohjeeseen? Isännät vastaavat myös 
mielellään kysymyksiinne. Viihtyisää oleskelua Furuvikissa!
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