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Kartano ja tilat
Kyyhkylän kartano sijaitsee Saimaan rannalla, Porrassalmen vehreissä harjumaisemissa
7 km Mikkelin keskustasta. Kyyhkylän Kartanolla on pitkät perinteet juhlien ja erilaisten
tilaisuuksien viettopaikkana. Kyyhkylän Kartanossa vanhanajan herrasväen tunnelma
yhdistyy uusittuihin ja ajanmukaisiin tiloihin. Kyyhkylän kartano on rakennettu 1856 ja
peruskorjattu vuonna 2006.
Kartanon juhlasaliin ja kabinetteihin saadaan asiakaspaikkoja yhteensä noin 130.
Asiakkaiden määrä vaikuttaa pöytä- ja paikkajärjestykseen. Juhlatilat ovat vanhan ajan
kartanotyyliin läpikäveltäviä. Ohessa on erilaisia pöytäkarttavaihtoehtoja liitteenä, joita
voidaan muunnella tarpeitten mukaan.

Vihkiminen ja onnittelut sekä valokuvaus
Kyyhkylän kartanon upea pihapiiri tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vihkimiseen
esimerkiksi keltaisessa paviljongissa. Kartanon puolesta vihkipaikalla on pöytä,
polvistumispenkki ja matto. Muut järjestelyt, kuten musiikin ja vihkimisen hääpari
järjestää itse. Vieraille paviljongin läheisyydessä ei ole katettua tilaa, joten siitä
kannattaa mainita häävieraille jo kutsussa.
Häävieraiden vastaanotto ja onnittelumaljojen nosto voivat tapahtua joko Kartanon
päärakennuksen edessä tammien alla tai sateen sattuessa sisätiloissa.
Kyyhkylässä saa vapaasti ottaa valokuvia ja moni hääpari onkin otattanut hääkuvansa
täällä meillä kartanon ympäristössä. Valokuvauksesta ja valokuvaajan varaamisesta
hääpari vastaa yleensä itse, mutta suosittelemme mielellämme Kyyhkylän tuntevia
kuvaajia. Otattehan huomioon, että valokuvausajankohta vaikuttaa päivän aikatauluun,
joten huomioittehan sen aikataulua suunniteltaessa ja ilmoitatte siitä myös meille.

Tarjoilu
Menu- ja iltapalaehdotelmamme ovat liitteenä. Mikäli ehdotelmistamme ei löydy sopivaa
vaihtoehtoa, suunnittelemme mieluisan kokonaisuuden yhdessä hääparin kanssa.
Ruokatarjoilut tapahtuvat pääasiassa Kartanolla, ja mahdollinen iltapala toivotaan
tarjoiltavaksi klo 22.00 mennessä. Iltapala voidaan kattaa myös tanssiladolle.
Tilaisuuden sujuvuuden kannalta suosittelemme, että ruokailun aluksi esim.
seremoniamestari/bestman/kaaso kertoo vieraille miten ruokailu tapahtuu, missä
järjestyksessä, mitä juomia ruokaan kuuluu, mistä juomia voi ostaa itse sekä myös
muista hääparin kanssa erikseen sovituista asioista.
Kaikkialla Kyyhkylässä on A-oikeudet, joten omien juomien tarjoilu ja nauttiminen
on ehdottomasti kielletty.

Somistus
Kartanon juhlatilojen somistukseen kuuluvat valkoiset liinat, paperiset hää- ja
kahviservietit sekä toiveen mukaan joko pitkät kynttilät tai tuikut. Meillä on muutamia
serviettivaihtoehtoja, joista hääpari voi valita mieleisensä tai halutessaan tuoda myös
omat servietit. Halutessanne kankaiset lautasliinat veloitamme niistä 3,00€/kpl.
Buffetpöytien liinavaihtoehtoja on useampia, joista voitte valita mieleisenne.
Mahdollisista kukka-asetelmista ja muista koristeista asiakas vastaa itse. Hääpari
huolehtii pöytien koristelusta sekä mahdollisesta plaseerauksesta Kartanolla
hääpäivänä aikaisintaan klo 11 alkaen ja tuomiensa koristeiden poistamisesta
sopimuksen mukaan.
Tanssilato
Kyyhkylän tanssiladossa on aito vanhan ajan maalaistunnelma. Rakennus on
kunnostettu tanssipaikaksi kesällä 2006, jolloin sinne rakennettiin myös
orkesterikoroke. Latoon mahtuu noin sata henkilöä ja saamme järjestettyä myös
istumapaikkoja osalle vieraista siten, että myös tanssille jää hyvin tilaa. Ladon
tilavuokraan kuuluu myös katettu terassi, jossa on lisää istumapaikkoja noin 50:lle.
Tanssilato on Kyyhkylän Kartanon anniskelualuetta, jossa häävieraita palvelee Aoikeuksin varustettu baari. Halutessanne tarjota vieraillenne boolia voitte valita
boolilistalta mieleisenne.
Latoon tulee voimavirtaa bändejä varten, mutta mahdollisista äänentoistolaitteista
vastaa joko hääpari tai hääparin varaama orkesteri itse. Orkesterin ja muut mahdolliset
ohjelmapalvelut varaa yleensä hääpari. Kesäaikaan vieraiden käytössä on minigolfkentän
läheisyydessä sijaitsevat puuceet, mutta myös kartanon wc-tiloja voi käyttää sen
aukioloon asti.
Hääpari voi halutessaan koristella latoa mielensä mukaan Kartanon antamien
aikataulujen puitteissa.
Jos tahdotte varmistaa, että pääsette koristelemaan latoa jo edellisenä päivänä, voitte
vuokrata tilan myös kahdeksi päiväksi tarjoushintaan. Kahdeksi päiväksi vuokraamien
onnistuu kuitenkin aikaisintaan 2 viikkoa ennen ajankohtaa.

Hinnat
Häälahjana Kyyhkylän Kartano tarjoaa Kartanon sviitin tai vastaavan 2 hengen huoneen
veloituksetta morsiusparin käyttöön, mikäli henkilömäärä häissä on yli 50 aikuista.

Kartanon juhlatilojen vuokra on 500 €. Hinta sisältää kattauksen ja
tarjoiluhenkilökunnan henkilömäärän mukaisesti (noin 30 henkilöä kohden 1 tarjoilija)
sekä tilojen laiton siihen muotoon kuin hääneuvottelussa on sovittu.
Kartanon tilat ovat käytössänne juhlapäivänä klo 11.00 – n. klo 21.00 saakka.
Veloitamme lisäpalveluista 100 €/h. Lisäpalvelua ovat esimerkiksi
erikoisrakennelmista/järjestelyistä aiheutuva työ, tilojen koristelu ja mahdollinen
plaseeraus sekä ekstra- hääneuvottelut.
Tanssiladon vuokra häiden jatkopaikkana on 200 €, ilman koristelua. Vuokraan
sisältyy kalusteet ja perusliinoitus sekä terassi kalusteineen. Tanssilato on käytettävissä
koko juhlaviikonlopun ajan (pe klo 12.00 – su 12.00). Mikäli häät halutaan pitää
kokonaisuudessaan ladolla, hinta neuvotellaan erikseen tarjoilujen mukaan.
Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron.

Kyyhkylän majoitustilat
Kyyhkylä tarjoaa unohtumattomia lomakokemuksia ja virkistystä vapaa-aikaan.
Kyyhkylän perinteikäs Kartano on täysin uudistettu hotellikäyttöön ja palvelee
viihtyisänä kartanohotellina ympäri vuoden. 14 yksilöllisesti sisustettua hotellihuonetta
sijaitsee Kartanon yläkerrassa, alakerrassa on aamiais- ja juhlasalit. Kartanon vieressä
on kesällä 2011 avattu uusi upea hotelli Rustholli, jossa on yhteensä 32 tilavaa
huonetta. Huoneet ovat sisustettu eri väreillä, ja osassa huoneita on minikeittiö, jonka
varustukseen kuuluu jääkaappi, mikro sekä perusastiasto neljälle.
Mikäli hääpari varaa majoitusta vierailleen, voimme sopia varaustilanteessa kiintiöstä,
joka on voimassa 2 kk ennen häitä tai esimerkiksi häihin ilmoittautumispäivään asti.
Siihen mennessä häävieraat voivat varata huoneita kiintiöstä voimassa olevilla
huonehinnoilla. Tämän jälkeen myymättömät huoneet vapautuvat Kyyhkylän Kartanon
normaaliin myyntiin, jolloin voimme myydä niitä muille asiakkaille. Kiintiön
varaaminen/peruuttaminen on hääparin vastuulla - emme varaa kiintiötä
automaattisesti. Mikäli kutsujen vastauspäivää ei ole ilmoitettu sopimuksen mukaisesti,
poistamme kiintiön 2 kk ennen häitä.
Häät voidaan järjestää, myös huoneiden osalta yksityistilaisuutena, silloin hääparin on
lunastettava 80 % kartanon majoituskapasiteetista. Tässä tapauksessa 50 %
majoituksen arvosta laskutetaan varauksen yhteydessä ja loput 3 kk ennen tilaisuutta.
Mikäli häät sen jälkeen peruutetaan, maksua ei palauteta. Mikäli kartanon
majoitustiloja ei ole varattu yksityisesti, voimme myydä huoneita niitä kysyville. Tällöin
kuitenkin Kartanon juhlatilat on rauhoitettu häävieraille ja me informoimme muita
vieraita siitä.

Varausehdot
Varauksen vahvistamiseksi perimme 1000 € varausmaksun ennalta sovittuna
ajankohtana. Varaus astuu voimaan heti kun varausmaksu näkyy tilillämme.
Varausmaksu hyvitetään laskun loppusummasta. Mikäli häät peruuntuvat 4 kuukautta
ennen häitä, palautetaan varausmaksusta
50 %. Jos häät perutaan myöhemmin, ei varausmaksua palauteta.
Toivomme teidän vahvistavan ruoka- ja juomatarjoilut kuukautta ennen juhlapäiväänne.
Lopullinen henkilömäärä, ruoka-aineallergiat ja ohjelma tulee ilmoittaa viimeistään kaksi
viikkoa ennen juhlaa.

Hääneuvottelut
Voidaksemme palvella Teitä toiveidenne mukaisesti, pyydämme Teitä varaamaan
hääneuvotteluajan, jolloin voimme sopia järjestelyistä tarkemmin. Pääasiallisesti
tapaamiset sovitaan ma – pe klo 8.00 – 16.00 välille. Hääneuvottelut käydään ravintolatai vuoropäällikön kanssa. Hääneuvotteluista kirjoitetaan ja päivitetään tilausvahvistus
sitä mukaa kun tiedot muuttuvat. Toivomme teidän tarkistavan tuon vahvistuksen joka
kerta kun saatte sen sähköpostin liitteenä. Hääneuvotteluja järjestetään 2-3 kertaa
ennen häitä.
Laskutus
Laskutus tapahtuu heti häiden jälkeen hääparin toivomaan osoitteeseen. Laskutustiedot
pyydämme ilmoittamaan viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa jos se poikkeaa
varaukseen annetusta osoitteesta. Laskun voi jakaa kahteen osaan ja eräpäivistä
voidaan sopia. Lasku tulee kuitenkin suorittaa kokonaisuudessaan 2 kuukauden sisällä
hääpäivästä.
Menu veloitetaan 14 vrk ennen ajankohtaa ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti. Lapset
4 – 12-vuotiaat veloitamme puoleen hintaan ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hääpari on itse
velvollinen ilmoittamaan lasten ja tarvittavien syöttötuolien lukumäärät. Juomat
veloitamme menekin mukaan.

Kyyhkylän muut asiakkaat
Kyyhkylän Kartanon alueelta löytyy myös rantasauna, rantakahvila sekä hotelli Rustholli
kokoustiloineen. Mikäli näitä kaikkia tiloja ei ole varattu yksityiskäyttöön, on
todennäköistä, että tilaisuutenne aikana piha-alueilla liikkuu myös muita asiakkaita.
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