
BOKVILLANIN VARAUSHINNASTO 

 
Bokvillan on varattavissa juhla-, tapahtuma- ym. käyttöön perjantai-iltaisin, lauantaisin ja arkipyhinä 
vain ns. juhlapakettihinnalla. Muuten tilat ovat varattavissa tunti/tila-perusteisella hinnalla. 
Mietitkö kuuluuko taloyhtiösi Arabian Palveluihin? Voit tarkistaa tiedon täältä. 
 
JUHLAPAKETIT: 

 
Perjantaijuhlat 
Koko talo perjantai + lauantai (siivousaikaa) klo 11 asti: 
Arabian Palvelu Oy:n asukkaat 300€ 
Arabian asukastalot ry:n jäsenet 500€ 
muut 800€ 
 
Lauantaijuhlat 
Koko talo La klo 11:00 - sunnuntai klo 11.00 (siivousaikaa): 
Arabian Palvelu Oy:n asukkaat 400€ 
Arabian asukastalot ry:n jäsenet 700€ 
muut 1000€ 
 
Isot juhlat 
Koko talo perjantai (valmisteluaikaa) + lauantai + sunnuntai (siivousaikaa) klo 11 asti: 
Arabian Palvelu Oy:n asukkaat 500€ 
Arabian asukastalot ry:n jäsenet 850€ 
muut 1200€ 
 
KOKO TALO/ TUNTIHINTA: 
AP 60€/h 
jäsenet 120€/h 
muut 240€/h 
 
YKSITTÄIN VUOKRATTAVAT TILAT: 

 
Iso sali 
AP 20€/h 
jäsenet 40€/h 
muut 80€/h 
 
Kahvilasali, kirjasto tai yläkerran kerhohuone 
AP 15€/h 
jäsenet 30€/h 
muut 
60€/h 
 
JATKUVAT KOKO KAUDEN KESTÄVÄT VIIKOTTAISET VARAUKSET: 

 
Sali 20€/h 
Kahvilasali, kirjasto tai yläkerran kerhohuone 15€/h 
 
Huom! Emme peri tilavuokraa kaikille avoimista pääsymaksuttomista tapahtumista/ 
tilaisuuksista/kursseista. Tällöin tilaisuus ei voi olla luonteeltaan kaupallinen/ poliittinen/ uskonnollinen/ 
varainhankintaa (poislukien hyväntekeväisyydeksi katsotut tilaisuudet). Tapahtumasta tulee tiedottaa 
Kääntöpaikan sivuilla ja/tai tuulikaapissa. Käsiohjelma voi kuitenkin olla maksullinen ja myös 
omakustanteisen kahvilan pitäminen on mahdollista. 
 

  

http://www.arabianranta.fi/taloyhtiot/


Tervetuloa Bokvillaniin! 

Bokvillan on 1870-luvulla rakennettu huvila joka kunnostettiin 2010 – 2012 Arabian alueen 
asukkaiden juhla- ja kerhotiloiksi. Sisätiloiltaan talo on pääosin 1940-luvun lopun asuun 
kunnostettu, lämminhenkinen ja viihtyisä juhlapaikka. 

Juhlapaketit Bokvillania on mahdollista vuokrata max. 100 hengen juhlatilaisuuksiin. 
Juhlapaketeissa juhlakäyttöön on varattu alakerran sali, kirjasto, kahvila ja keittiö. Varauksen alku- 
ja loppupäähän on varattu valmistelu- ja siivousaikaa juhla-aamuna klo 8-11 välisenä aikana sekä 
juhlan jälkeisenä aamuna klo 8-11 (seuraavan aamun siivous ei kuulu sunnuntaivaraukseen). 
Valmistelu- ja siivousaikana talossa voi olla myös muita käyttäjiä muissa tiloissa. Varsinaisena 
juhla-aikana talossa ei ole muita käyttäjiä. Varaukseen sisältyy myös astiaston käyttö. 

Yksittäisten tilojen varaaminen Vuokraamme Bokvillanin isoa salia, kirjastoa, kahvilasalia ja 
yläkerran kerhohuonetta myös yksittäin. Talossa saattaa olla tällöin myös muita käyttäjiä tai 
useampia juhlavarauksia samanaikaisesti. Tilavaraaja sitoutuu ottamaan huomioon toiset käyttäjät.

 Varaukseen sisältyy keittiön ja astiaston käyttöoikeus. 

Säännöt ja käyttöehdot 

Bokvillan on museoviraston korkeimman SR1-luokituksen alainen suojeltu rakennus, jonka 

käytössä tulee olla erityisen huolellinen ja vanhaa rakennusta kunnioittava.  

- Jätä lähtiessäsi tila samaan tai parempaan kuntoon, kuin se oli tullessasi. 
- Laita kaikki tavarat ja huonekalut oikeille paikoilleen varauksen päätyttyä. 

- Käytä varusteita ja laitteita asianmukaisesti.  
- Bokvillanissa ei saa käyttää ulkokenkiä (sisäkenkiä tai juhlakenkiä voi käyttää). 
- Kynttilöiden poltto on kielletty, mutta ulkotulia saa pihalla polttaa palamattomalla alustalla. 

- Sisällä tupakointi on kielletty. Alkoholin myynti on myös kielletty.  
- Tilan varaaja vastaa ylimääräisistä hälytys-, siivous-, ym. kuluista, joita tilaisuus mahdollisesti 
aiheuttaa sekä kaikista tiloihin ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista. 
- Tarkista ennen tilan käyttöä läpi paikat, ja ilmoita välittömästi tai viimeistään ennen tilaisuuden 
alkua puutteista tai vahingoista sähköpostitse tai tekstivistitse: arabianasukastalot@gmail.com, 
p.0442750180. 
- Tilan varaajan on huolehdittava siitä, että varausajan päätyttyä kaikki tilaisuuteen osallistuneet 

ovat poistuneet tilasta, ja että ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu.  
- Mikäli tilan varaaja rikkoo näitä käyttöehtoja, tilavarausoikeus voidaan jatkossa häneltä evätä. 

Asukastaloissa järjestettävät tilaisuudet ja toiminta eivät saa häiritä lähistön asukkaita. Juhlinnan 
takaraja on Bokvillanissa klo 01, ja klo 22 jälkeen ei saa soittaa niin kovaäänistä musiikkia tai 
oleskella ulkona sillä tavoin, että se häiritsee naapureita, ja juhlasalin ikkunat sisäpihan puolelle on 
pidettävä kiinni. 

Avaimen voit noutaa Bokvillanista tilaisuutta edeltävänä maanantaina klo 10-18 välillä, tällöin 
perehdytämme myös tilojen käyttöön. Perimme avaimesta 50 € pantin, jonka saa takaisin kun tila 
on siisti ja kaikki on muutenkin ok. 

 


