Tervetuloa Juhlatalo
Kontulaan

Pakkalantie 311
36430 Sahalahti

Yleistä tietoa:

Sahalahden Kontula on vuonna 1926 valmistunut monitoimitalo Kaakkois-Pirkanmaalla. Talo on
toiminut jo vuosikymmeniä sahalahtelaisen kulttuurin sekä harrastamisen keskuksena. 1990luvulla toteutetut mittavat saneeraustyöt ovat tehneet Kontulasta yhden Pirkanmaan alueen
suosituimmista juhlataloista.
Kontulan vahvuus on sen suuruus sekä monipuolisuus. Kerralla voi juhlia jopa 250 henkilöä
kaikkien mahtuessa istumaan samaan isoon juhlasaliin. Kontulan käyttömahdollisuuksia salin
rinnalla lisäävät erillinen ravintola, eteinen, WC:t, nykyaikainen suurtalouskeittiö runsaine
kylmätiloineen, inva-wc/lastenhoitohuone, saunaosasto, erillinen lasten leikkitila (mahdollisuus
myös yöpymiseen) sekä esiintyjien taukotila. Tilava paikoitusalue, iso katettu terassi sekä reilun
kokoinen huvimaja täydentävät sopivasti rauhallisella alueella sijaitsevan Juhlatalo Kontulan
palveluvarustusta. Kontulan omistaa Kangasalan kaupunki.
Kontulan vuokraus:

Kontulan viikonloppuvuokraus alkaa perjantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 11.00.
Talon tulee tuolloin olla tyhjä vuokraajan tavaroista. Ylimenevistä tunneista laskutetaan 30
euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Varsinaisen juhlapäivän osuessa muulle kuin lauantaille,
sovelletaan oheista kahden vuorokauden vuokrausaikaa. Kontulan vuokraajalle annetaan
oma käyttöavain. Tilat luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja tyhjänä.
Vuokraaja vastaa pöytien ja tuolien asettelusta ennen juhlaa sekä poistamisesta juhlan
jälkeen. Pöytiä ja tuoleja Kontulassa on 200 henkilölle. Kontulassa ei ole kiinteää
esiintymislavaa, vaan sitä varten on 16 kpl elementtejä, jotka vuokraaja kokoaa itse tarpeen
mukaan.
Juhlien päätyttyä vuokraajan tulee huolehtia Kontulan pääpiirteisestä siistimisestä, irtoroskat,
käytetyt käsipyyhkeet, jätesäkit ja irtotavara on toimitettava ulkona oleviin jäteastioihin.
Varsinainen perussiivous tullaan tekemään Kangasalan kaupungin toimesta. Kontulan
seinärakenteisiin tai pintoihin ei saa naulata, ruuvata tai muutoin kiinnittää mitään sellaista,
mikä jättää pysyviä jälkiä. Mikäli tilat jäävät huonoon kuntoon, laskutetaan ylimääräisestä
siivouksesta erikseen. Juhlan jälkeen vuokraajan on huolehdittava valojen sammutuksesta
sekä varmistettava kaikista laitteista virran katkaisu. Avain tulee jättää keittiöön pöydälle.
Lopuksi on huolehdittava kaikkien ulko-ovien lukitsemisesta.
Vuokra:
Kangasalan kaupunki määrittelee vuosittain uudet hinnat 1.9. - 31.8. alkavalle kaudelle.
Voimassaoleva hinta tulee tarkistaa alla olevalta yhteyshenkilöltä. Kontulan laitteiden, kaluston
tai rakenteiden rikkoutuessa niistä laskutetaan erikseen. Voimassaolevaan vuokraan sisältyvät
sähkö-, vesi- ja jätevesimaksut, wc-paperit, käsipyyhkeet, jätesäkit sekä esittelyt.

Muita tärkeitä tietoja:
Kontulaa vuokrataan vain juhlatilana. Vuokraajalla on oikeus hankkia kaikki muut oheispalvelut
parhaaksi katsomallaan tavalla. Kontulassa ei ole astioita, liinoja eikä maljakoita.
Kontulan keittiötä käytettäessä on omakohtainen siivous hoidettava erityisen huolellisesti.
Juhlan jälkeen on tarkistettava, että tavaroita ei ole jäänyt uuneihin, jääkaappeihin tai muihin
säilytystiloihin. Jääkaapit tulee siistiä sekä katkaista niistä virta. Jääkaappien ovet tulee jättää
lopuksi auki. Lasitavara ja peltitölkit on lajiteltava Kontulan takana oleviin astioihin. Isommat
erät tulee itse viedä hyötyjätepisteisiin. Kontulaa lähimmät pisteet sijaitsevat Pakkalassa sekä
Sahalahden kirkonkylällä. Mahdollisia koristekasveja tai koivuja ei myöskään saa laittaa
Kontulan jäteastioihin, vaan ne on toimitettava Kontulasta pois. Myös piha-alue tulee siistiä
irtoroskista. Tarkemmat siivousohjeet löytyvät Kontulan keittiöstä.
Juhlaliputus jää vuokraajan harkintaan. Lippua säilytetään Kontulan keittiön ”takavarastossa”
hattuhyllyllä, jonne se on myös viikattuna palautettava. Kontulassa ei ole juhlimista rajoittavia
aikoja. Vuokraaja vastaa järjestyksenpidosta omassa juhlassaan.
Salin koko on 10 x 20 metriä. Esiintymislavaelementtejä on 16 kpl (koko 1 x 2 m), 20 kpl pöytiä
(koko 60 x 250 cm), 8 kpl pöytiä (koko 80 x 130 cm), 3 kpl pöytiä (koko 80 x 80 cm), 15 kpl
pöytiä (koko 70 x 160 cm), 4 kpl syöttötuoleja, noutopöytä (koko 150 x 275 cm), puutuoleja 170
kpl ja muita muovi- ym. tuoleja n. 30 kpl.
Tiedustelut:
Kangasalan kaupunki / vapaa-aikapalvelut
Jouko Henttonen
p. 040-8390880
jouko.henttonen@kangasala.fi
tai
vapaa-aikapalvelut@kangasala.fi

