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Lilla Villan tarjoaa mukavat puitteet elämäsi tärkeimmälle päivälle. Vanha rakennus soveltuu
loistavasti häiden viettoon. Toteutamme hääjuhlanne ilolla ja toiveidenne mukaisesti.
Pidämme huolen siitä että juhlanne ovat ikimuistoiset!

Vuokra
Lilla Villanin vuokra on 1440€ viikonlopulta (pe klo 13-su klo 12). 
Hintaan sisältyy pöytien laitto ja loppusiivous.
Asiakkaan on vietävä omat roskat pois. 
 
Pitopalvelu
Suosittelemme lämmöllä tiloissamme toimivaa pitopalvelua Cedaro Cateringia. 
Heidän kautta voi kysellä tarkemmin tarjoiluihin liittyvistä asioista: cedarocatering.com.
 
Omat juomat
Tiloissa ei anniskeluoikeutta, joka mahdollistaa omien juomien tuomisen. 
 
Vihkiminen
Vihkiminen onnistuuu Sipoon vanhassa kirkossa, Helsingin kirkoissa tai vaikkapa Lilla Villanin
puutarhassa tai sisällä lavalla.

Kapasiteetti
Lilla Villaniiin mahtuu syömään korkeintaan 150 henkilöä. Tiloissa saa samaan aikaan olla
maksimissaan 298 henkilöä. Juhlimisaikaa ei ole rajoitettu, kunhan musiikkia soittaessa ottaa
huomioon lähinaapurit.

Tervetuloa viettämään
ikimuistoisia hetkiä 

Lilla Villaniin!

http://cedarocatering.com/


Juhlasali (n. 200 m2) – 150 henkilölle
Juhlasalin tunnelma on mahtava jo sellaisenaan. Jugendajan ikkunat ja iso lava ja
pikkulava tuovat tilaan oman säväyksen.  Saliin mahtuu istumaan jopa 150 henkilöä.

Pikkusali (41 m2) – 30 henkilölle
Pikkusaliin katetaan seisova pöytä ja juomapöytä. Usein tilassa on nähty myös
polaroid kamera seinä, drinkkibaari tai vieraskirjapöytä.
 
Opetusluokka (26 m2) – 15 henkilölle
Tilaa voi hyödyntää esim narikkana, lasten leikkipaikkana tai salabaarina. Sinä päätät!

Kahvila (25 m2) – 15 henkilölle

Tilat

Pikkusali



- Löytyykö tilasta PA-kamoja ja mikrofoneja ja saako niitä käyttää?
Kyllä löytyy

- Löytyykö videotykkiä ja jatkojohtoja?
Kyllä

- Saako flyygeliä käyttää?
Saa

- Hääpaikkaan kuuluu siivous: Mitä ja miten meidän pitää siivota?
Omat henkilökohtaiset tavarat viedään pois (juomat, tyhjät pullot, kukat, koristeet)

- Onko vintti käytettävissä esimerkiksi bändin back-stagena?
Tarvittaessa kyllä

Usein kysytyt 
kysymykset
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- Löytyykö tikkaita joiden avulla saisimme koristeltua helpommin?
Kyllä

- Saako sivuhuoneessa olevaa jääkaappia käyttää?
Kyllä, meiltä löytyy kaksi juomakaappia ja yksi tavallinen jääkaappia sekä jääpalakone

- Saako tilassa polttaa kynttilöitä? Saako ulkona polttaa kynttilöitä lyhdyissä?
Saa

- Onko tilassa ensiapulaukkua ja palosammuttimia?
On

- Löytyykö parkkipaikkoja läheltä? 
Kyllä, Terveyskeskuksen vierestä löytyy iso parkkipaikka joka on viikonloppuisin
tyhjillään


