
   

 

 

 

Kylätalon nimi Siikavan kylätalo 

Osoite  Ruokoniementie 14, 47710 Jaala  

Koordinaatit   (WGS84):  N: 61° 5.5908’ E 26° 30.4771’ 

Yhteyshenkilö  Leena Borg 
Puhelin  050 4955646 
Sähköposti  borg.leena0(at)gmail.com  

Kotisivut/ nettisivut www.siikava.com 

Kuvaus talosta: 

Rakennettu -60 luvulla kansakouluksi, remontoitu  vuonna 2010 juhla- ja harrastetilaksi.  

Kerrosala 417m2. kuisti 47m2. 

4 WC:tä: eteistiloissa kaksi, joista toinen inva WC, saunan yhteydessä yksi, sekä ulko WC 

Kellarikerroksessa sauna. 

2 kpl 300 litran lämminvesivaraajaa ( toinen saunassa, joka on yhteinen asukkaan kanssa) 

Vesi omasta kaivosta, kiinteistökohtainen viemäröinti.  

Suora sähkölämmitys, 2 ilmalämpöpumppua  ja 5 kpl puilla lämmitettäviä pystyuuneja. 

Sähkökapasiteetti 50 A  

Piha-alueella n. 60 x 30 harrastekenttä, joka toimii myös parkkitilana 

Tilat: 
- Kaksi juhlasalia 60 m2 ja 57 m2 , joissa pöydät ja pehmustetut tuolit 54 hlö:lle  
lisäksi muita istumapaikkoja n. 50 hlö:lle.  

- Eteisaula 34 m2 toimii myös tarjoilutilana.  

- Keittiötilat yhteesä 41 m2.  

-Sauna: 5 m2 sähkökiuas, pesutila 5 m2 suihkuja 2. Pukuhuone 11 m2. (Sauna on yhteinen vuokralaisen 
kanssa) 

- Ulkovarasto, jossa varastohuone, puuliiteri ja kompostoiva WC. 

- Piharakennus, jossa harrastetila maton kutojille sekä varastotiloja.  

- Kenttä n 60m x 100 m. Itäpäädyssä kyykkäkenttä.  

 



Soveltuu erityisesti: Juhliin, seminaareihin, leirien pitoon, hiihto- yms. kisapaikaksi. 

Kokousvälineet ja muu varustelu: 

Valkokangas, videotykki , läppäri, piano, TV jossa skart liitin (ei antennia). 3 jääkaappia, arkkupakastin, 

puuhella, 2 sähköhellaa joista toisessa kiertoilmauuni. Teollisuustiskikone, tavallinen tiskikone. 

Keittiötilassa huippuimuri höyrynpoistoon, säätökytkin eteisessä sähkökaapin alla. 

Ruoka-astiasto n. 70 hlö:lle lisäksi vuokrattavissa 60 hlö:lle, kahviastiasto n. 80 hlö:lle, kahvinkeitin 

Moccamaster 16 kuppia ja suurtalouskahvinkeitin 4 pannulla ja erillisellä lämölevyllä, vedenkeitin. 

Valmistus ja tarjoiluastioita löytyy. 

Nilfisk -imuri  Patjoja 24 kpl, väliseinäsermejä 60cmx2m n. 20 kpl. 

Vuokra kokotalosta: Kesäaikana 200 e/ vrk, talviaikana 300 e / vrk. ( ei sis. saunaa) 

Tilakohtaisia hintoja:  Kokoukset ja vastaavat lyhyet tilaisuudet 30 e/ kerta 

Sauna:   30 e. kerta  + 3e/ hlö. 

Vuokrausehdot: Tilat on luovutettava siinä kunnossa kuin ne oli vastaanotettaessa. Jätteet 

viedään talon länsipäädyssä olevaan jäteastiaan. Siivouksesta perimme 20 e/ h. / siivooja. Mahdollisten 

vaurioiden korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. 

Muuta huomioitavaa: Kylätalon päädyssä on vuokra-asunto. 

Käyntikohteet ja nähtävyydet lähialueella: Siikavan kylämuseo, Karhukiven kota  

Valaistu n 2 km. kuntopolku / hiihtolatu lähtee pihasta 

 

Yhteystiedot: 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja: Leena Borg, Siikavantie 137, 47710 Jaala 

p: 050 4955646 borg.leena0(at)gmail.com 

Kyläyhdistyksen sihteeri: Meliisa Sharp, Ruokoniementie 12, 47710 Jaala. meliisa.sharp(at)gmail.com  

Rahastonhoitaja / laskutusosoite : Tiemi OY / Tapani Mikkola, Ahvenistontie 191, 47710 Jaala  

p: 0415438852       tapani.mikkola(at)pp1.inet.fi 

Astiastojen vuokraus: Terttu Perttula p: 050 493 0388 


