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H
Maaseudun kehittämishankkeiden
rahoittamista EMO ry:n alueella
EMO toteuttaa alueellaan laatimaansa paikallista maaseutuohjelmaa ja rahoittaa maaseudun
kehittämiseen liittyviä hankkeita. Ohjelman
tavoitteena on edistää maaseudulla asumisen ja
toimimisen edellytyksiä, vahvistaa paikallistasolta lähtevää toimintaa ja vireyttää alueen kyliä
perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden. Hankkeiden hakijoita voivat olla alueella toimivat
yritykset, yhdistykset ja yhteisöt.

Eteläinen Asemakatu 2 A
11130 Riihimäki
toiminnanjohtaja Esko Pietari
puh. 050 573 2972

emo(at)emory.fi

ausjärvellä, Lopella ja Riihimäellä erilaiset kylä- ja juhlatalot ovat palvelleet kotipitäjän asukkaita usein jo vuosikymmenten ajan, muutamat jopa vuosisadan. Talot
ovat tulleet tutuiksi monien perhejuhlien, tapahtumien ja kokousten pitopaikkoina sekä kyläläisten kokoontumistiloina. Rakennukset tarjoavat yhä puitteet onnistuneiden
juhlatilaisuuksien ja kokoontumisten järjestämiseen suurellekin väkimäärälle. Taloille sopii
koko suku juhlimaan häitä, uutta ylioppilasta, rippilasta, merkkipäivää tai suremaan poisnukkunutta läheistä.
Juhlatiloista voi valita erilaisiin tarpeisiin parhaiten sopivan. Oletpa järjestämässä iltamia, tansseja, isoa tai pientä kokousta, virkistyspäivää, huutokauppaa, näyttelyä, ulkoilutilaisuutta tai vaikka saunailtaa, kaikkeen löytyy sopiva paikka.
Tämä julkaisu esittelee alueella toimivien yhteisöjen omistamia tiloja, joita kaikki voivat vuokrata mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin. Osalla taloista on pitkä historia järjestötaloina, toiset ovat uudempia ja jotkut tarjoavat mahdollisuuden järjestää oheispalveluja tilaisuuksien lomaan. Riihimäen seudun hyvä sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
mahdollistavat juhlaväen saapumisen pitemmänkin matkan takaa.
Esitteen on koonnut Toimeliaat kylät –hanke.
Lämmin kiitos kaikille esitteen laadintaan osallistuneille ja menestystä toimintaan. Toivon esitteen auttavan rakennuksia ylläpitäviä yhteisöjä löytämään yhä
monipuolisempaa käyttäjäkuntaa esitteessä mukana oleville taloille.
Syksyllä 2010

Anneli Vähätalo
kyläkoordinaattori,
Toimeliaat Kylät



Hausjärvi

A

esäranta

hjola

N

uorisoseura Sarastus ry:n omistuksessa oleva
vuonna 1908 valmistunut rakennus on käytössä vuoden ympäri. Rauhallinen sijainti maalaismaisemassa ja iso piha-alue. Salin lattia korjattu
2003. Talo sopii perhejuhlien, tanssien, häiden
ja erilaisten yhdistysten tai yritysten tilaisuuksien
järjestämiseen.

Osoite:
Hikiäntie 127
12210 Hausjärvi

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•

Talossa on sali, jossa on kiinteä näyttämö
sekä valoisa kahvio.
Pöytäpaikkoja 120-130 hengelle, sali on
mitoitettu 200 henkilölle.
Keittiössä kylmätiski, kaksi jääkaappia,
kahvinkeitin ja sähköhella.
Sisä-Wc:t yläkerrassa.
Kahvioon mahtuu n. 20 henkilöä.

K

esäranta on MTK-Hausjärven omistama
vuonna 2002 valmistunut juhla- ja kokoustila Valkjärven rannalla. Alueella on suuren
päärakennuksen lisäksi seitsemän kesäasuttavaa
mökkiä sekä kaksi grillikatosta, neljä sähkötolppaa asuntovaunuille, rantasauna ja hyvä uimaranta.
Kesäranta sopii hyvin perhejuhlien, kokousten sekä koulutustilaisuuksien järjestämiseen
ympäri vuoden. Alueen voi vuokrata kokonaan
tai osan siitä, esimerkiksi kokousta varten.

Osoite:
Ansiontie 541
12100 Oitti

Tilat ja varustus:
•
•

Lisätiedot ja varaukset:

•
•

Anja Loikala Puh. 019-768 373

•
•



K

Hausjärvi

Päärakennuksen saliin mahtuu kattauksesta riippuen istumaan 70-90 henkilöä
Tilava, uudenaikainen keittiö ja apukeittiö
Sisä-wc:t, inva-wc
Liikkuminen alueella onnistuu myös pyörätuolilla
Kesällä lisätilaa katetulla terassilla 40 henkilölle
Mökeissä, joihin mahtuu yöpymään yhteensä 30 henkilöä, on sähkölämmitys ja
jääkaappi

Lisätiedot ja varaukset:
Susanna Malinen Puh. 040-5235 066
pupula68@hotmail.com
www.mtk-hausjarvi.net



Hausjärvi

R

K

yttylän Koivupirtti

R

yttylän Työväenyhdistyksen omistama hyväkuntoinen ja valoisa talo. Kolmen huoneen muodostama suuri oleskelu- ja juhlatila
on käytössä ympäri vuoden. Talossa on nykyaikainen tilava keittiö ja suuri eteinen. Talo on
Ryttylän keskutassa aseman tuntumassa, 12 km
Riihimäeltä.
Rakennukseen pääsy ja siellä liikkuminen
onnistuu hyvin myös pyörätuolilla.
Talo soveltuu perhe- ja yritysjuhlien pitopaikaksi, erilaisten järjestöjen kurssi- ja koulutustilaksi sekä myyntitilaisuuksien järjestämiseen.

Kirsi Sorsa Puh. 040-500 2494
www.ryttylan-tyovaenyhdistys.org



H

aminankylän Nuorisoseurantalo Kotipirtti valmistui 1925, viimeksi on remontoitu
1980-luvulla wc-tilat ja salin lattia. Kotipirtti
on kodikas ja viihtyisä vanha hirsirakennus kauniilla paikalla mäen päällä keskellä Haminankylää. Rakennus soveltuu perhejuhlien, kuten
häät, syntymäpäivät, rippijuhlat, tai yhdistysten
ja yritysten erilaisten tilaisuuksien, kokousten ja
myyjäisten pitopaikaksi. Parkkipaikat sijaitsevat
talon välittömässä läheisyydessä.

Osoite:
Haminankyläntie 97
12130 Mommila

Kirkkotie 8
12310 Ryttylä

Tilat ja varustus:

Tilat ja varustus:

•

•

Lisätiedot ja varaukset:

otipirtti

Osoite:

•

•
•
•
•
•

oleskelu- ja juhlatilassa istumapaikkoja on
noin 60:lle hengelle
keittiössä astianpesukone, liesi, mikroaaltouuni ja jääkaappi
vuokrattavissa astiat 60:lle hengelle
ADSL/WLAN langaton verkko
videoprojektori ja valkokangas
tiloihin pääsee pyörätuolilla ja autoille on
tilaa
sisällä WC:t, myös inva-WC

Hausjärvi

•
•
•
•
•
•

talossa on sähkölämmitys, mutta juhla- ja
ravintolasalissa on tunnelmaa luovat puukaminat
salissa, jossa on kiinteä näyttämö, on pöytätilaa noin 100 hengelle
kahviotila, jota vuokrataan myös erikseen,
sopii pienten kokousten järjestämiseen
juhlasalissa on piano, astiasto ja juhlaliinat
100 hengelle
talossa on sisä WC:t.
keittiössä puu- ja sähköliesi, jääkaappi, pakastin, kahvinkeittimet (lasipannukeitin ja
perkolaattori)
eteisessä on naulakkotilaa

•

koko talon vuokraan sisältyy astioiden ja
liinojen käyttö, astioita vuokrataan myös
erikseen.

Lisätiedot ja varaukset:
Urpo Ojala Puh. 050-3373 212



Hausjärvi
(Hietoinen)

M

Tilat ja varustus:

Osoite:

•

Kuusitie 21
12100 Oitti

•
•
•

eurojentalon omistavat kaksi kylän aktiivista
seuraa; Mommilan Maa- ja Kotitalousseura
sekä Mommilan Jymy. Talo valmistui 1950 ja
on ollut koko kylän ahkerassa käytössä. Talo
on peruskorjattu 1990 luvulla, jolloin uusittiin
sisätilat, vaihdettiin ikkunat ja rakennettiin sisävessat.
Lähellä, noin kilometrin päässä sijaitsevan
idyllisen Mommilan kirkon suosio vihkikirkkona on lisännyt myös seurojentalon käyttöä
hääjuhlapaikkana.

S

Suonsaarentie 21
12170 Hietoinen

•

S

itin työväentalo

uuri hyväkuntoinen vaaleansävyiseksi remontoitu työväentalo on juhlijoiden käytössä ympäri vuoden.
Talolle on hyvät kulkuyhteydet ja lisäksi pihassa on runsaasti paikoitustilaa autoille. Sisäänkäynti myös liikuntarajoitteisille.

Osoite:



O

ommilan Seurojentalo

•

tilava eteinen, jossa naulakkotilaa kahdessa
kerroksessa sekä wc-tilat
avara sali, johon mahtuu katsomotuolituksella n. 200 henkilöä, pöytien ääreen n. 170
henkilöä
kiinteä näyttämö esirippuineen, salissa
myös kiinteät äänentoistolaitteet
kahviotila, jonne voi sijoittaa tarjoilupöydät tai kahvionpöydät penkkeineen tarpeen
mukaan
hyvin varusteltu keittiö: sähköliesi kiertoilmauunilla, puuhella, tilava kylmiö, suurtalousastianpesukone, mikroaaltouuni, lisäksi
käytössä apukeittiö, jossa leivinuuni, alakerrassa myös pakastin tarvittaessa
talolla on vuokrattavana iso kahvinkeitin,
ruokalautaset, kahviastiasto 150:lle hengelle
ja pöytäliinat

Lisätiedot ja varaukset:
Pirjo ja Jouko Kivinen
Puh. 040-8470 481

Hausjärvi

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•
•

talossa on korkea sali, jossa on kiinteä näyttämö ja hyvä tanssilattia
kahvion yhteydessä olevassa keittiössä on
mm. kaksi sähköliettä, puuhella ja suurtalousastianpesukone
käytettävissä on runsaasti kylmäsäilytystilaa
avarassa eteisessä on vaatesäilytys ja invaWC
neljän hengen pöydistä ja irrallisista puutuoleista voit järjestää mieleisesi sisustuksen
kahvioon mahtuu tarvittaessa noin 25 henkilöä
talossa on monipuolinen astiasto 150 hengelle, kauniit valkoiset liinat juhlapöytiin,
tarjoilupöydälle helmaliina ja kattaustarvikkeitakin löytyy

Lisätiedot ja varaukset:
Maija Virtanen
Puh. 019 782 586 tai 040-7220 321



Hausjärvi

O

itin Urheilutalo
itin keskustan tuntumassa Hausjärven UrO
heilijoiden omistama ympäri vuoden käytössä oleva tilava ja kaunis rakennus ,soveltuu
erinomaisesti perhejuhlien, yritystilaisuuksien,
tanssien, näyttelyiden, kokousten, kurssien, urheilutapahtumien ym. järjestämiseen.

Osoite:
Urheilutie 1
12100 Oitti
(Ulkoilureitin ja urheilukentän läheisyydessä)

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
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Lisätiedot ja varaukset:

•
•
•
•

Tuula Eerikäinen Puh. 0400-485 669
Pekka Lokinperä Puh. 050-3361 342

•
•

sali n. 180 henkilölle
kookas esiintymiskoroke
kesäaikana oleskeluun soveltuva tilava ulkokuisti etupihalle päin
ravintola, johon saa tarvittaessa katettua pari
noutopöytää, toimii myös kokoustilana n.
60 henkilölle
keittiö jossa 10 ja 20 litran kahvinkeittimet,
laitosastianpesukone, sähköliesi, mikro ja
neljä jääkaappia
pieni takahuone keittiön lisätilaksi
tilava ja valoisa eteinen naulakkotiloineen
sisä-wc
pöytäliinat kaikkiin pöytiin sekä kahviastiasto 100 henkilölle vuokrattavissa
ei yöpymismahdollisuutta
rauhallisella pihalla runsaasti parkkipaikkoja

O

Hausjärvi

ma Koti

T

oukokuun Nuorisoseuran omistama Oma
Koti sijaitsee rauhallisella paikalla Erkylässä maalaismaiseman keskellä. Siistissä, yli
100 vuotta vanhassa talossa menneen ajan
henki ja tunnelma ovat säilyneet lukuisissa yksityiskohdissa ja sisätilojen värityksessä.
 Ympäri vuoden käytössä oleva talo sopii
kokoustilaksi sekä erityisesti kesäisten juhlien
järjestämiseen. Talossa on suuri Sali, jossa on
kiinteä näyttämö.

Osoite:
Oman Kodin tie
11130 Riihimäki

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pöytäpaikkoja salissa 100-120 henkilölle,
kahviossa 40-50 henkilölle
keittiön yhteydessä on erillinen kahviotila, johon saa katettua noutopöydän
kunnallinen vesi
puu- ja sähköhella
jääkaappi
eteinen naulakkotiloineen
WC-tilat ja inva-WC, invaluiska
talon ympärillä on suuri piha-alue, jossa
on paljon paikoitustilaa
takapihaa on mahdollisuus käyttää kesällä
juhlien järjestämiseen
talossa on kahvikupit n. 100 henkilölle

Lisätiedot
ja varaukset:
Eija Mäkelä
Puh. 040-7758 163
Arto Martikainen
Puh. 040-5969 931
info@juhlatilaomakoti.fi
www.juhlatilaomakoti.fi
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Hausjärvi

P

S

aukunharjun Maja

H

yvinkään Hiihtoseuran omistaman majan
ympäristössä on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet myös suunnistukseen. Talviaikaan latuverkostosta yhteysladut perinteisellä hiihtotavalla
Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Pihalla on lentopalloja beachvolleykentät ja tilaa jalkapallon palaamiseen. Uintimahdollisuus kesällä n. 3 km:n päässä

Osoite:
Monninlinja 213
05800 HYVINKÄÄ
(n. 6 km hyvinkäältä)

Tilat ja varustus:
•
•
•
•

sali n 100 henkilölle
keittiö, takkahuone/aula, sopii kokoustilaksi pienelle porukalle
juuri remontoidut sauna ja pukuhuone
WC-tilat ja inva-Wc

K

1920-luvulla rakennettu kaunis, koko vuoden
käytössä oleva talo sopii suurtenkin juhlien,
kokousten, peli-iltojen, näytelmien yms. järjestämiseen. Viihtyisä talo on peruskorjattu 2000-luvulla
sisältä ja ulkoa säilyttäen rakennuksen alkuperäinen
ilme. Maisalassa on korkeat ja tilavat huoneet sekä
iso katettu kuisti, jotka antavat lisätilaa kesäisille
juhlille yhdessä taloa ympäröivän pihan kanssa.
Talo sijaitsee rauhallisella paikalla männikköisen mäen päällä. Matkaa talolle on Hausjärven
kirkonkylästä 9 kilometriä sekä Hyvinkäältä ja
Riihimäeltä 16 kilometriä.

Osoite:
Kuruntie 483
12240 Hikiä

Tilat ja varustus:
•
•

Puh. 044-5822 915 (majan päivystys)

•
•

HyHS kotisivut: www.hyhs.eeroser.com

12

eurantalo Maisala

Lisätiedot ja varaukset:
Kalevi Kanerva Puh. 040-7687 131
kalevi_kanerva@luukku.com

Hausjärvi

•
•
•

iso juhlasali, jossa on suuri, kiinteä
näyttämö
saliin mahtuu pöytien ääreen 150 henkilöä, lisäksi voi kattaa pöytiä näyttämölle ja
kesällä suurelle kuistille
pienessä salissa on tilaa 50 henkilölle
vuokrattavana pöytäliinat sekä ruoka- ja
kahviastot 200 henkilölle
kahvio ja keittiö (mm. kylmiöt ja sähköliedet, leivinuuni), tarjoilutila
tilava eteinen
sisä-WC:t.

Lisätiedot ja varaukset:
Anne-Mari Lehtonen
Puh. 0400-518 175
www.maisala.info
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Hausjärvi

T

urkhaudan Seurojentalo
uorisoseura Silmun ja Hausjärven Pohjoisen
N
maa- ja kotitalousseuran omistama v. 1916
rakennettu ja vuosina 1936 ja 1982 laajennettu
seurojentalo Turkhaudan kylässä aivan tien vieressä. Kahviota voi vuokrata erikseen kokoustilaksi.
Talo on käytössä ympäri vuoden, ei peruslämpöä.
Talo sopii erityisesti kesäisten perhejuhlien järjestämiseen ja järjestöjen tilaisuuksiin. Välittömässä
läheisyydessä on kesäteatteri.

Osoite:

alkjärven Leirikeskus

V

alkjärven leirikeskus on Hausjärven kunnan omistama virkistysalue, joka on ympärivuotisessa käytössä. Leirikeskusta voi vuokrata
kokouksiin, juhliin, saunailtoihin, illanviettoihin
tai yöpymiseen.
Vuorot ovat haettavina helmikuussa, vapaaksi jääneitä vuoroja voi varata liikuntatoimiston
kautta myös myöhemmin. Vuorokausihinta vaihtelee 50 eurosta 150 euroon varaajasta riippuen.
Leirialuetta vuokrataan kaikille, myös kunnan
ulkopuolisille yrityksille ja yksityishenkilöille.

Hausjärventie 1614
12350 Turkhauta

Osoite:

Tilat ja varustus:

Tulikalliontie 80
12100 Oitti
(Oitista n. 6 km)

•
•
•
•
•
•
•
•

sali pintaremontoitu 1993
tilaa 100:lle hengelle
kiinteä näyttämö
keittiö, jääkaappi sekä jääkaappi-pakastin
kahvio/kokoushuone
sisä-WC:t
vuokrattavana kahvi- ja ruoka-astiat
noin 100:lle hengelle
20 l:n kahvinkeitin, pöytäliinoja

Lisätiedot ja varaukset:

14

V

Tuula Varantola
Puh. 0400-250 851
tuulavarantola@netti.fi

Hausjärvi

Tilat ja varustus:
•
•
•
•

päärakennuksessa on perusvälinein varustettu keittiö sekä kokoontumistila, johon
mahtuu n. 40 henkeä
saunassa on peseytymis- ja pukuhuoneet
erikseen miehille ja naisille sekä yhteinen
löylyhuone
saunaan mahtuu kerralla n. 10 henkeä ja
sauna on puulämmitteinen
peseytymistiloihin tulee vesi ja siellä on
WC:t

•
•
•

5kpl majoitusmökkejä, joissa voi yöpyä
kesäisin (mökeissä ei ole lämmitystä,
patjoja eikä vuodevaatteita)
alueella on myös grillikatos, ruokailukatos, puucee sekä uimaranta ja vene
avantountimahdollisuus

Lisätiedot
ja varaukset:
Jari Kovanen
Puh. 040-3306 780
jari.kovanen@hausjarvi.fi
Hausjärven liikuntatoimi
Keskustie 2-4
12100 Oitti
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Loppi

A

mpumaurheilukeskus

Nummenrannantie 769
12920 Topeno

Tilat ja varustus:

L

16

räSavu

V
Osoite:

open ampumaurheilukeskus tarjoaa erinomaiset puitteet metsästys- ja urheiluammunnan harrastamisen lisäksi kokouksille, kursseille ja vaikkapa yrityksen virkistyspäivälle.
Ampumaratayhdistyksen pääosin talkootyöllä vuonna 2007 valmistuneen kaksikerroksisen
hirsirakennuksen suojiin mahtuu n. 40 henkilöä
istumaan pöytiin. Topenon kylässä kantatie 54:n
eteläpuolella sijaitseva ampumaurheilukeskus on
saanut sijainnin ja erinomaisten suorituspaikkojen lisäksi kiitosta myös ympäristönäkökohtien
huomioimisesta.
Keskuksessa on haulikkoammuntaan skeet-,
trap- ja compak radat. Kivääriammuntaan hirvi-,
luodikko- ja 150 metrin radat, lisäksi pistooli- ja
pienoiskivääriradat sekä SRA / Practical rata kahdella ampuma-sektorilla.

•
•
•
•
•
•

kokous- ja koulutustilat 40 - 50 hengelle
alakerrassa,
yläkerrassa oleskelutilat ja majoitustilaa 5
huoneessa 10 hengelle
keittiössä astiasto, pakastin, jää-viileäkaappi, sähköhella, mikro ja kahvinkeitin
keittiön käyttö kuuluu tilavuokraan
sauna, puulämmitteinen, löylyyn mahtuu
n. 10 henkeä kerralla, suihkut
WC, sekä inva-WC

Lisätiedot ja varaukset:
Ampumaratavaraukset: Eräloppi
Puh. 020-7850 212
Kokous / Majoitus: Kari Kuparinen
Puh. 050-5548 828

E

Loppi

uonna 2000 valmistunut hirsirakenteinen
talo tarjoaa hyvät ja toimivat puitteet juhlille, kokous- ja koulutustilaisuuksille, virkistyspäiville sekä sauna-illoille. Nykyaikaisessa, hyvin
varustellussa talossa on toimivat ja monikäyttöiset tilat sekä suuri piha, joka antaa kesällä lisätilaa juhliin. Pihapiirissä on myös kota. Pihassa
runsaasti parkkitilaa, myös bussit mahtuvat pihaan. Taloon on matkaa 12 km Riihimäeltä ja 9
km Lopen kirkonkylästä

Osoite:
Nyynäistentie 836
12540 Launonen

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•

sali 90m², takkahuone 30 m², tilava parvi
ja saunatilat, yhteensä 280 m²
saliin mahtuu 70 henkeä, takkahuoneeseen 25 henkeä sekä parvelle 30 henkeä
koneistettu tilava keittiö, jää/viileäkaappi,
kylmiö, tiskikone, uuni ja hella
TV, valkokangas
eteinen naulakkotiloineen
WC-tilat ja inva-WC

Lisätiedot ja varaukset:
Uolevi Nurmi
Puh. 0400-202 508

17

Loppi

H

unsalan Työväentalo
unsalan Työväentalon perinneyhdistykH
sen ylläpitämä rakennus valmistui 1912.
Idyllinen talo on entisöity talkoovoimin 1990luvulla. Luonnonkaunis ympäristö ja rauhaisa
pihapiiri tarjoavat huhtikuulta lokakuulle paikan perhejuhlien, myyjäisten, kokous- ja koulutustilaisuuksien, tyky-toiminnan tai näyttelyiden järjestämiseen. Puffetin puolta, joka sopii
pienempien tilaisuuksien järjestämiseen, voi
vuokrata erikseen. Edullinen tila ja rauhallinen
ympäristö monenlaiseen toimintaan.

Osoite:
Talonraitti 34
12570 Pilpala

Tilat ja varustus:
•
•
•
•

Lisätiedot ja varaukset:
Sirkka Salo
Puh. 040-7623 213
Sirkka Toivonen
Puh. 050-5496 219
sirkka.toivonen@pp.inet.fi
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•
•
•
•
•

saliin mahtuu ruokailemaan pöytiin n. 80
henkilöä, istumapaikkoja 100 hengelle
näyttämöllä alkuperäiset kulissit
puulämmitys ja isot sähkölämmittimet
keittiössä puu- ja sähköhella, kahvin- ja
vedenkeitin, kaksi jääkaappia
kahviastiasto 60:lle hengelle
iso eteinen ja runsaasti naulakkotilaa,
pöytiä ja penkit
autopaikkoja noin 50
puffetti (30-40 henkilölle), joka lämpiää
puukaminalla on talon lämpimin tila
kantovesi ja ulko-WC:t

L

Loppi

aunosten Työväentalo

L

aunosten työväenyhdistyksen omistama,
vuonna 1907 rakennettu ja 1990-luvulla
peruskorjattu työväentalo aivan Launosten keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Suuri
talo on käytössä ympäri vuoden.
Talo sopii perhejuhlien viettoon, kokoustilaksi, tanssien järjestämiseen ja liikuntatilaksi.
Isommatkin yhdistysten ja yritysten tapahtumat, kuten iltamat, kirpputorit ja myyjäiset onnistuvat salissa ja isolla piha-alueella. Alakerran
kokoustilat soveltuvat kokous- ja koulutuskäyttöön sekä saunailtojen viettoon.

Osoite:
Jurvantie 1
12540 Launonen

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•

suuri sali, jossa on kiinteä näyttämö,
yläkerrassa on WC:t ja eteinen, jossa on
paljon vaatteiden säilytystilaa
saliin mahtuu tanssimaan n. 200 hekeä,
pöytien ääreen istumaan n. 150 henkilöä
alakerrassa on pieni keittiö ja n. 30 hengelle kokoushuone sekä sauna, alakerran
kokoustilan voi vuokrata erikseen
talossa on kahvi- ja ruokailuastiasto noin
50:lle henkilölle
isolla pihalla on runsaasti paikoitustilaa.

Lisätiedot ja varaukset:
Veikko Sarlin
Puh. 050-5941 968
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Loppi

L

M

äyliäisten Seurala

L

äyliäisten Maa- ja kotitalousseuran omistama
suuri ja viihtyisä talo valmistui 1922. Viimeisin peruskorjaus / remontti on tehty vuonna
2003. Peruskorjauksissa on hienosti säilynyt talon alkuperäinen henki niin ulkoasussa kuin sisätiloissa. Talo on ympäri vuoden runsaassa käytössä. Suurella pihalla on riittävästi parkkipaikkoja.
Seurala sopii hyvin perhejuhlien, iltamien ja
tanssien järjestämiseen, kurssi- ja kokouspaikaksi
ja sopii tänne huutokauppa tai näyttelykin.

Osoite:
Läyliäistenraitti 106
12600 Läyliäinen

Talonmies
puh. 045-1127 060
www.hyrinet.fi/seurala
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S

uomen Marsalkka Mannerheimin 75-vuotislahjaksi saama metsästysmaja on ainutlaatuinen nähtävyys. Korpisotureiden rakentama maja saunoineen ja kalamajoineen siirrettiin alkperäiseltä paikaltaan Lopelle Punelian
rannalle 1945. Kesällä 1992 avattu kenttävartiomuseo Sisu täydentää museoaluetta. Aluetta
hallinnoi Suomen Marsalkka Mannerheimin
Metsästysmaja ry. Maja-alueella toimivassa tilausravintolassa on 70 asiakaspaikkaa, toukosyyskuussa käytössä on myös 55 hengen pihapaviljonki. Rauhallinen ja kaunis ympäristö ja
tilat sopivat niin kokousten, ruokailujen kuin
yritys- ja perhejuhlien järjestämiseen.
Alueen palvelut: Museo, sauna, tilasravintola sekä ohjelmapalvelut

Osoite:

•

Marskintie 216
12700 Loppi

•

Tilat ja varustus:

•

•

Lisätiedot ja varaukset:

arskin maja

Tilat ja varustus:

•
•
•
•

suuri, korkea ja kaunis juhlasali, jossa on
tyylikäs esiintymiskoroke ja kaksi parvea
juhlasalin vieressä pienempi kahviotila,
WC:t sekä toimiva nykyaikainen keittiö,
jossa mm. astianpesukone
invaluiskat ja inva-WC
iso eteinen ja erillinen tila vaatteiden
säilytykseen
Seuralassa on tilaa ja astiat 200 hengen
juhlien järjestämiseen
kahviossa on pöytäpaikkoja n. 50 hengelle, vuokrataan myös erikseen

Loppi

•

•

Kelohonkahuvilan isossa tuvassa on
kokous- ja juhlatilaa 10-20 hengelle,
majoitusmahdollisuus 12:lle, piha-aitassa
viidelle
tarvittaessa saat ateriapalvelut suoraan
huvilalle tai ruokailet tilausravintolan
puolella

omatoimiset vieraat voivat hyödyntää
keittiötä, jossa astiat 24 henkilölle
takka, WLAN-yhteys, data-projektori,
grillikatos, rantasauna ja soutuvene

Lisätiedot ja varaukset:
Marskin Maja / Majan Herrat
Puh. 040-5480 525, 040-5278 087
info@marskinmaja.fi
www.marskinmaja.fi
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Loppi

P

ilpalan Liitontalo

L

Tilat ja varustus:
•

Osoite:

1920

Osoite:
Rautakoskentie 2078,
12750 pilpala

•
•
•
•
•
•

saliin sopii hyvin ruokailemaan noin 130
henkilöä
salin perällä on kiinteä näyttämö
kahviotila, johon saa katettua seisovan
pöydän, kahvio toimii myös kokous- tai
juhlatilana noin 30:lle henkilölle
keittiössä liesi, jääkaappi ja mikroaaltouuni, kylmä sekä lämmin vesi
WC-tilat ja inva-WC
eteiskuisti
piha-alueella hyvät tilat pysäköinnille
ja/tai juhlatelttaa varten

Lisätiedot ja varaukset:
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rammi

ähellä mystistä, erikoista kalliomuodostelmaa metsän siimeksessä Räyskälässä on
Lopen kunnan omistama Prammi. Jykevien
hirsiseinien sisällä järjestyvät erilaiset juhlat,
kokoukset ja muut tilaisuudet, jotka osanottajat muistavat varmasti. Erikoinen paikka ja
ympäristö luovat puitteet vaikka keskiaikaisille
pidoille, erähenkisille aterioille tai luontoelämyksiä sisältävälle kokouspäivälle. Prammin varustukseen kuuluvat jykevät pöydät, tarjoilutila
sekä avotulisija. Elämys syntyy tunnelmasta keskellä ympäröivää luontoa, hiljaisuudesta ja elävästä tulesta. Pirunkallion alapuolella siintelee
Kaartjärvi.Ympäristöstä löytyvät hyvin hoidetut
patikkapolut.

-luvulla rakennettu talo on remontoitu talkoovoimin kylätaloksi
2000-luvulla. Talvella talo toimii kerhotilana,
kesällä se on vuokrattavissa juhla- ja kokouskäyttöön. Talo sijaitsee aivan Pilpalan kosken
tuntumassa Länsi-Lopella, noin 15 km päässä
sekä Lopen kirkonkylästä että Karkkilasta.

Marimella Röök-Nummela
Puh. 050-5249 278
Mirjam Rantanen
Puh. 0400-314 597

P

Loppi

Räyskäläntie 850
12820 Räyskälä

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•
•

reilut tilat 60 hengelle
kaksi kuuma/kylmäkaappia, kaksi jääkaappia
mikroaaltouuni
kuumailmapuhallin (tilan nopeaan lämmittämiseen talvella)
tussitaulu ja fläppitaulu seinällä
puuWC:t
vesi ja astiat tuotava paikalle

Lisätiedot ja varaukset:
www.loppi.fi/matkailu
Prammin voi varata oheispalveluilla tai tuoda
syötävät ja juotavat mukanaan.
Varaukset Lopen kunnan kautta:
yhteispalvelupiste Rosamunda
Puh. (019) 758 6006
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Loppi

R

äyskälän Ilmailukeskus
äyskälä-Säätiö johtaa toimintaa PohjoismaiR
den suurimmassa harrasteilmailukeskuksessa Räyskälässä. Ympäröivä luonto ja Säätiön
tilat tarjoavat puitteet monenlaisiin tilaisuuksiin: perhejuhlista, koulutus-, ulkoilu-, ja kurssitapahtumiin. Tapahtumiin voidaan räätälöidä toiveiden mukaisesti ilmailukokemuksia.
Alueen muut palvelut: ravintola Cafe26 toimii
myös tilausravintolana

Osoite:
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä

Tilat ja varustus:
•

•
•
•
•
•
•

Lisätiedot ja varaukset: •
Toiminnanjohtaja
Puh. 020-743 8810

http://www.rayskala.com
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•

Isosauna Vääriä järven rannassa: takkatupa
sopii kokoustilaksi 40 henkilölle, tilavan
saunan lauteilla löylyistä nauttii noin 20
saunojaa
kaksi pukuhuonetta ja useita suihkuja
talvella avantouintimahdollisuus
iso luokka noin 40 hengelle
pikkuluokka 15 henkilölle
minikeittiö
motellissa majoitustilaa 2-4 hengen huoneissa, yhteensä 60 vuodepaikkaa
grillikatos
Pikkusauna n. 10 henkilölle kesäaikana,
katettu rantaterassi

T

Loppi

openon Seurantalo

T

openon maa- ja kotitalousseuran omistama
Seurantalo on rakennettu 1950-luvun alussa. Ympäri vuoden käytössä oleva talo on valmis
vastaanottamaan juhlien järjestäjät. Talo sopii
niin häiden, syntymäpäivien kuin muidenkin
perhejuhlien viettoon. Tilat soveltuvat myös kokousten, yritysjuhlien ja tanssien järjestämiseen.
Talossa on suuri sali, jossa on hyvä tanssilattia.
Iso näyttämö antaa hyvät puitteet erilaisten ohjelmien esittämiseen. Talon voit vuokrata joko
kokonaan tai ravintolatilan erikseen. Kesällä
lisätilaa antaa avara piha-alue, johon on mahdollista vuokrata seuralta n. 50 m²:n juhlateltta
kalusteineen.
Tule viihtymään laadukkaaseen juhlapaikkaan viehättävän maalaismaiseman keskelle!
Joustavat vuokra-aikamme takaavat kiireettömän juhlien järjestämisen.

Osoite:
Rengontie 42
12920 Topeno
(10 km Lopen kirkonkylästä Forssaan päin)

Tilat ja varustus:
•
•
•

sali n. 200 henkilölle
ravintolatila, johon voi kattaa seisovan
pöydän ja joka toimii kokoustilana n. 20
hengelle
keittiö, jossa on suurtalousliesi, astianpesukone, kaksi jää-viileäkaappia sekä kaksi

•
•
•
•
•

kahvinkeitintä
WC-tilat ja inva-WC
vuokrattavissa 230 hengen astiasto sekä
pöytäliinoja
sisäänkäynti myös liikuntarajoitteisille
teltta vuokrattavissa myös muualle
alakerrassa Asko Kaikusalon luontopömpeli

Lisätiedot ja
varaukset:
Talonmies
puh. 040-5774 705
www.topenonseurantalo.fi
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Loppi

V

H

eljesmaja

erajoen Työväentalo

V

eljesmaja on Lopen sotaveteraaniyhdistyksen omistama kesänviettopaikka, jonka
veteraanit rakensivat talkoilla v.1979 kirkasvetisen Kalatonjärven rannalle. Järven nimestä
huolimatta täällä kannattaa kokeilla kalaonnea!
Majassa on sähkölämmitys ja takka. Tiloissa on
nähtävillä veteraanihistoriaa kuvin, tekstein ja
puhdetöin. Veljesmaja soveltuu pienten kodikkaiden juhlien pitopaikaksi, kokous- ja koulutuspaikaksi sekä saunailtojen viettoon. Käyttöaika: touko-syyskuu

Osoite:
Veteraanitie 164
12750 Pilpala
(n. 12 km Lopen kirkolta)

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•

60 hengen juhla-/kokoustila, sauna- ja
pukutilat
keittiössä puu- ja sähköliesi, jääkaappi,
kahvin- ja vedenkeitin
astiasto 70 hengelle
pihaterassi, lipputanko, grillikatos, vieraiden käytössä soutuvene
varasto/puuceerakennus
laaja pysäköintialue n. 30 henkilöautolle
sekä tilaa varastosta löytyville pihapeleille.

Lisätiedot ja varaukset:
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Riihimäki

Puh. 040-8165 919

K

ulttuurihistoriallisesti arvokas, vuonna 2010
ajanmukaiseksi remontoitu viihtyisä juhla- ja
kokouspaikka, joka sijaitsee reilun 4 km:n päässä
Riihimäen keskustasta. Herajoen työväentalo on
näyttelijä, professori Veikko Sinisalon synnyin- ja
lapsuuskoti. Kauniisti peruskorjattu talo sijaitsee
maalaismaisemassa ja tarjoaa viihtyisät puitteet
juhliin, kokouksiin sekä koulutustilaisuuksiin.
Tiloja käytetään paljon erilaisten perhejuhlien
mm. häiden, syntymäpäivien ja rippijuhlien viettoon.

Osoite:
Vanha Kormuntie 32
11710 Riihimäki

Tilat ja varustus:
•

•

•
•
•

viihtyisä juhlasali, jonka pöytien ääreen
mahtuu n. 120 henkilöä ja kahvio, johon
saa hyvin katettua seisovan pöydän tai n.
30 henkilölle paikat pöytien ääreen
nykyaikainen, koneellistettu tarjoilukeittiö,
jossa varusteena on mm. kahvinkeitin,
vedenkeitin, liesi, kiertoilmauuni, mikroaaltouuni, astianpesukone, 2 jääkaappia ja
pakastin
ruokailu- ja kahviastiasto 120 henkilölle
pöytäliinat ja pitopöydän (seisovan pöydän) liina helmaliinoineen vuokrattavissa
erillishintaan
kesäisin pihalla puutarhakatos pöytäryhmineen

•
•

eteinen naulakko- ja wc-tiloineen, myös
inva-WC ja inva-luiska
pihalla on paljon pysäköintitilaa

Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 044-2036 873

www.herajoenty.fi

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön
nettisivuillamme (yhteystiedot-osiossa)
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Riihimäki

R

iihimäen Kerhotalo
iihimäen Kerhotalon monipuoliset tilat
R
sopivat hyvin juhlien, kokousten, koulutusten, tiedotustilaisuuksien, esittelyiden, myyntinäyttelyiden, myyjäisten yms. tapahtumien
järjestämiseen. Kerhotalo sijaitsee Riihimäen
keskustassa, kirkon, rautatieaseman ja hotellin
läheisyydessä. Keskeisellä paikalla sijaitsevan,
vuonna 1960 rakennetun talon omistaa 10 riihimäkeläisen yhdistyksen muodostama osakeyhtiö.

Osoite:
Torikatu 3
11100 Riihimäki

ity-Talo

R

iihimäen sosiaalidemokraattien omistama
1960-luvulla rakennettu ja 1990-luvun
alussa peruskorjattu, hyväkuntoinen talo sijaitsee aivan Riihimäen keskustassa hyvin kulkuyhteyksien päässä. Talon edessä on pysäköintitilaa
25 autopaikkaa. Monipuolista juhlataloa on
mahdollisuus vuokrata juhliin, näyttelyihin, kokouksiin ja koulutus- yms. tilaisuuksiin. Suuren
hyvin varustellun juhlasalin lisäksi talossa on
kolme erillistä tilaa, joissa on mahdollista pitää
kokouksia tai koulutuksia. Talo sijaitsee aivan
Riihimäen keskustassa.

Osoite:

Tilat ja varustus:

Hämeenkatu 48-50
Riihimäki

•

Tilat ja varustus:

•
•
•
•

yläkerrassa on suuri, valoisa Riihimäkisali, jossa on piano ja kiinteä näyttämö
sali on mahdollista jakaa kahteen osaan
ja sinne mahtuu 250 istumapaikkaa tai
pöytäpaikkoja noin 150 henkilölle
Riihimäki-salin yhteydessä on tilava
keittiö ja avara eteisaula, jossa on paljon
vaatteiden säilytystilaa ja WC:t.
varattavissa 150 hengen kahviastiasto
alakerrassa on 30 hengen sali, kokoustila
ja keittiö

•
•
•
•

Lisätiedot ja varaukset:
Pentti Nyman 010-4234 630

penttinyman@kolumbus.fi
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R

Riihimäki

•
•

nykyaikaisessa talossa on kolme toimivaa
ja monipuolista tilaa erilaisille tilaisuuksille
talon alakerrassa on suuri juhlasali, jossa
on kiinteä näyttämö
alakerrassa on tarjoilukeittiö ja erillinen
eteisaula/kahviotila, wc:t ja vaatteiden
säilytystila
alakerran juhlasaliin mahtuu istumapaikoille n. 350 henkilöä tai pöytien ääreen
n. 150 henkilöä ja eteisaulaan/kahvioon
pöytien ääreen n. 50 henkilöä
juhlasalissa on hyvä tanssilattia ja äänentoistolaitteet
salin yhteydessä on tarjoilukeittiö jossa

•

•

astiat n. 100 henkilölle
talon yläkerrassa on kaksi uudenaikaista
kokoustilaa, pienempään kokoustilaan
mahtuu n. 20 henkilöä, sen yhteydessä
on minikeittiö
suurempaan kokoustilaan mahtuu n. 35
henkilöä, huoneessa on kahvinkeittomahdollisuus

Lisätiedot ja varaukset:
Rity-Talo
Puh. 019-732 353
rity.talo@rity.inet.fi
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Riihimäki

S

uonummen Maja

R

iihimäen Kiista-Veikkojen maja – Suonummen maja sijaitsee Riihimäen ja Hausjärven
rajalla n. 4 km Riihimäen keskustasta. Majan
pihapiiristä lähtee loistavat ulkoilureitit ja latuverkosto Riihimäen, Hausjärven ja Hyvinkään
suuntaan. Majalla vietät kokoukset, perhejuhlat
sekä saunaillat.

Osoite:
Erkyläntie 399
11130 Riihimäki

Tilat ja varustus:
•
•
•
•
•
•
•

pinta-ala 70 neliötä
keittiö + saunat 2 kpl
alakerran saunatiloissa takkahuone
salissa paikat 50:lle
astiat 50:lle (kahvi ja ruokailu)
takka salissa
liesi, mikroaaltouuni, tiskikone, kahvinkeittimiä, TV

Lisätiedot ja varaukset:
http://rk-v.fi
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Hausjärvi
1. Ahjola
2. Kesäranta
3. Koivupirtti
4. Kotipirtti
5. Mommilan Seurojentalo
6. Oitin Työväentalo
7. Oitin Urheilutalo
8. Oma Koti
9. Paukunharjun maja
10. Seurantalo Maisala
11. Turkhaudan Seurojentalo
12. Valkjärven Leirikeskus

Loppi
13. Ampumaurheilukeskus
14. Eräsavu
15. Hunsalan Työväentalo
16. Launosten Työväentalo
17. Läyliäisten Seurala
18. Marskin Maja
19. Pilpalan Liitontalo
20. Prammi
21. Räyskälän Ilmailukeskus
22. Topenon Seurantalo
23. Veljesmaja

Riihimäki
24. Herajoen Työväentalo
25. Riihimäen Kerhotalo
26. Rity-talo
27. Suonummen maja
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J uhlatalot
Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Julkaisija:
Rahoitus:
		

Toimeliaat Kylät –hanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2007-2013 Leader-toimintalinja / EMO ry

Ulkoasu:
Paino: 		
Painos: 		

Lindavision, Virrat
Keuruun Laatupaino KLP Oy
6000 kpl, marraskuu 2010

