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JUHLAT TAITEILIJAKOTI VILLA KOKKOSESSA
Miltä tuntuisi järjestää juhlat taiteilijakodissa, jonka isäntäpari huolehtii kaikesta: korkeatasoisesta musiikkija kulttuuriohjelmasta, ihanista tarjoiluista, kauniista juhlatilasta ja kaikista käytännön järjestelyistä juhlan
aikana?
Meillä on Villa Kokkosessa neljä juhlapakettia sisältäen neljä erilaista tarjoiluvaihtoehtoa. Juhlapaketin hinta/hlö
muodostuu tarjoiluista ja kiinteästä korvauksesta (20 € / hlö), joka kattaa Elinan ja Antin kaikki palvelut sekä
somistetun taiteilijakodin ja suunnittelupalaverin.

Juhlat 3-4 tuntia
Vierasjoukon koosta ja tarjoiluista riippuen juhlat kestävät normaalisti 3-4 tuntia.
Juhlan minimiveloitus lasketaan 15 hengen perusteella. Esimerkiksi juhla, joka toteutetaan Juhlapaketti 3:n
mukaisesti, maksaa vähintään 15 x 46,00 € = 690,00 € (sis. alv:n). Lapset 5-11 v -50%. Alle viisivuotiaat veloituksetta.
Jos yli 11-vuotiaita vieraita on alle 15 henkeä, toteutamme juhlan erikseen tehtävän tarjouksen pohjalta.
Sen jälkeen kun olemme suunnittelupalaverissa käyneet läpi yksityiskohtaisesti juhlan eri vaiheet, lähetämme
asiakkaallemme palaverimuistion. Saatuamme juhlavarauksen vahvistuksen s.postitse toteutamme juhlat avaimet
käteen –periaatteella.

Alvar Aallon mestariteos, Tuusulanjärven taiteilijayhteisön nuorin talo
Villa Kokkonen on Alvar Aallon suunnittelema taiteilijakoti ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisön nuorin talo. Sitä voi
ansaitusti kutsua Musiikin kodiksi, koska sen sydämenä on konserttisali ja arvoflyygeli.
Villa Kokkonen edustaa suomalaista kansainvälisesti merkittävää arkkitehtuuria Iconic Houses -nimisellä
nettisivustolla, jolla esitellään maailman tunnetuimpia arkkitehtuurinähtävyyksiä. Villa Kokkosen taiteilijakotikierrokset,
konsertit ja juhlat toteuttaa taiteilijakodin isäntäpari eli pianisti, musiikin maisteri Elina Viitaila ja oopperalaulaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri Antti A. Pesonen:
”Kun vuokrasimme Villa Kokkosen Järvenpään kaupungilta vuonna 2009, meillä oli intohimoinen halu luoda
ympärivuotinen nähtävyys, joka hurmaisi musiikillaan, arkkitehtuurillaan ja vieraanvaraisuudellaan. Tämä visio on
kirkkaana mielessämme joka kerta, kun ovi avautuu ja uusi vierailu alkaa. Olkoon kyse taiteilijakotikierroksesta,
konsertista tai juhlasta.”

1. JUHLAPAKETTI

(20,00 € / hlö + 20,00 € / hlö = 40,00 € / hlö)

”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”
Opastetun kierroksen ja konsertin aineksista Elina ja Antti ovat luoneet ainutlaatuisen
tervetulotoivotuksen, joka aloittaa jokaisen Villa Kokkosessa järjestettävän juhlatilaisuuden.
Esityksen kesto n. 25 minuuttia. Huipentuu isäntäparin kolmeen musiikkiesitykseen.
Juhlakahvipöytä





kasvisnyytit cocktail size
lihapasteijat cocktail size
toast skagen cocktail size
poropyöryköitä
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suolapähkinöitä
vesi, mehu
keksilajitelma
Marianne-karkit
taiteilijakodin juhlakakku (valitaan yksi)
Johan&Nyströmin tummapaahtoinen luomukahvi ja saman valmistajan haudutettu luomutee

2. JUHLAPAKETTI

(20,00 € / hlö + 24,00 € / hlö = 44,00 € / hlö)

”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”
Opastetun kierroksen ja konsertin aineksista Elina ja Antti ovat luoneet ainutlaatuisen
tervetulotoivotuksen, joka aloittaa jokaisen Villa Kokkosessa järjestettävän juhlatilaisuuden.
Esityksen kesto n. 25 minuuttia. Huipentuu isäntäparin kolmeen musiikkiesitykseen.
Salaattibuffet

















lämpimiä buffetperunoita
yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä
vihreitä papuja
oliiveja
fetajuustokuutioita
salaattia, tomaattia, kurkkua
oliiviöljyä ja balsamicoa
lihapasteijat cocktail size
poropyöryköitä
lämminsavulohi
tuore leipä, voi
vesi, mehu ja kivennäisvesi
keksilajitelma
Marianne-karkit
taiteilijakodin juhlakakku (valitaan yksi)
Johan&Nyströmin tummapaahtoinen luomukahvi ja saman valmistajan haudutettu luomutee

3. JUHLAPAKETTI

(20,00 € / hlö + 26,00 € / hlö = 46,00 € / hlö)

”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”
Opastetun kierroksen ja konsertin aineksista Elina ja Antti ovat luoneet ainutlaatuisen
tervetulotoivotuksen, joka aloittaa jokaisen Villa Kokkosessa järjestettävän juhlatilaisuuden.
Esityksen kesto n. 25 minuuttia. Huipentuu isäntäparin kolmeen musiikkiesitykseen.
Juhlapatapöytä











sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka
kylmäsavustettua lohta
lämmin kanapata
lämmin kasvispata
lämpimiä buffetperunoita
salaattia, tomaattia ja kurkkua
coleslaw-salaattia
oliiviöljyä ja balsamicoa
tuore leipä, voi
vesi, mehu, perinnekalja
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Kahvipöytä




keksilajitelma
taiteilijakodin juhlakakku (valitaan yksi)
Johan&Nyströmin tummapaahtoinen luomukahvi ja saman valmistajan haudutettu luomutee

4. JUHLAPAKETTI

(20,00 € / hlö + 38,00 € / hlö = 58,00 € / hlö)

”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”
Opastetun kierroksen ja konsertin aineksista Elina ja Antti ovat luoneet ainutlaatuisen
tervetulotoivotuksen, joka aloittaa jokaisen Villa Kokkosessa järjestettävän juhlatilaisuuden.
Esityksen kesto n. 25 minuuttia. Huipentuu isäntäparin kolmeen musiikkiesitykseen.
Pitopöytä
















sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka, smetanasilli
pippuroitu graavilohirulla
lämpimiä poropyöryköitä
lämmin kermaisa lihapata
lämpimät buffetperunat
coleslaw-salaattia
italialainen papusalaatti
pähkinöitä ja siemeniä
fetajuustokuutioita
wanhanajan etikkakurkkuja
yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä
salaattia, tomaattia ja kurkkua
oliiviöljyä ja balsamicoa
tuore leipä, voi
vesi, mehu, perinnekalja

Kahvipöytä





keksilajitelma
Marianne-karkit
taiteilijakodin juhlakakku (valitaan yksi)
Johan&Nyströmin tummapaahtoinen luomukahvi ja saman valmistajan haudutettu luomutee

Taiteilijakodissa leivotut juhlakakut
Lähes täydellinen porkkanakakku (L)
Porkkanakakkumme on ollut yksi suosituimmista kakuistamme niin kulttuurivierailuissa kuin juhlatilaisuuksissa. Mehevyyden
salaisuuden tuntee vain Villa Kokkosen väki. Runsaan kuorrutuksen kruunaa suklaanappi. Tarjoillaan leivostyyppisesti.
Mustikka-valkosuklaajuustokakku
Uunissa paistetun mustikka-valkosuklaakakun makuelämys syntyy suklaisesta keksipohjasta, tuorejuustosta, valkoisesta suklaasta
ja mustikoista. Kakkumme viimeistellään mustikkavalkosuklaarouheella.
Vadelma-valkosuklaajuustokakku
Uunissa paistetun vadelma-valkosuklaakakun makuelämys syntyy suklaisesta keksipohjasta, tuorejuustosta, valkoisesta suklaasta
ja vadelmoista. Kakkumme viimeistellään vadelmavalkosuklaarouheella.

© Mestart Oy

4
Suklaakakku (L)
Suklaakakkumme perusraaka-aineina on käytetty - kuten kakuissa perinteisesti - voita, munia, sokeria ja vehnäjauhoja. Villa
Kokkosen suklaakakku saa erityisen makunsa kaakaosta ja kahvista. Makuelämyksen kruunaa kakun väliin ja päälle laitettava
kermainen suklaakuorrute.
Aurinkoiseni / Sole mio -kakku (L)
Uusin juhlakakkumme on kolmikerroksinen. Suuren suosion saanut suklaa-, juusto- ja kermakakun yhdistelmä tarjoillaan
leivostyyppisesti. Kotimaiset marjat kruunaavat makuelämyksen.

Juhlien käsikirjoitus ja yleisiä ehtoja
1)

Jos juhlan alkamisajaksi on sovittu esimerkiksi klo 13.00, Antti saapuu klo 13.00 Villa Kokkosen ilmoitustaulun vieressä
olevalle kokoontumisalueelle vastaanottamaan juhlajoukon. Juhla(varaus) alkaa siitä.
Autoja ei parkkeerata vieraiden kokoontumisalueelle, vaan Järvenpään Rintamaveteraanien ja Villa Kokkosen yhteiselle
parkkipaikalle taiteilijakodin läheisyydessä. Jos juhlavarauksen alkamisen aikoihin on sateinen ilma, juhlavieraiden kannattaa
odottaa Anttia autoissa istuen. Tällöin Antti kävelee parkkipaikalle vastaanottamaan vieraat.

2)

Ulkojalkineet jätetään tuulikaappiin ja eteiskäytävälle. Talossa kuljetaan ympäri vuoden kodikkaasti sukilla. Vieraamme voivat
tuoda mukanaan omat villasukat, sisätossut tai vaihtojalkineet. Naisille suosittelemme ballerinoja tai kiilakorkoja, sen sijaan
piikkikorot ovat kiellettyjä. Miehet voivat käyttää vaihtojalkineina mahdollisimman ohutpohjaisia ja kevyitä sisäkenkiä.

3)

Siirrytään ateljeehen, jossa tilaisuuden järjestäjä toivottaa vieraansa tervetulleiksi juhlaan.

4)

”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä” on kodikas, hauska, juhlallinen ja korkeatasoinen tervetulotoivotus, jonka aikana Elina ja
Antti johdattavat vieraansa Villa Kokkosen historiaan ja nykypäivään. Isäntäparin ohjelma huipentuu pienoiskonserttiin, johon
voi kuulua esimerkiksi Finlandia-hymni, Maailma on kaunis ja Sole mio –serenadi.

5)

Mahdollinen juhlamalja

6)

Tarjoilut: joko juhlakahvipöytä tai salaattibuffet tai juhlapaketti 3:n tai 4:n ruokailu

7)

Vapaata seurustelua, vieraiden mahdollista omaa ohjelmaa, mahdollisuus jaloitteluun Villa Kokkosen sisäpihalla

8)

Tarjoilut: juhlapaketti 3:n tai 4:n kahvipöytä

Tilankäyttö juhlatilaisuuksissa
Juhlatilana on koko taiteilijakoti piha-alueineen keittiötä ja entistä palvelijanhuonetta lukuun ottamatta. Ruokailua ja kahvittelua
varten on käytettävissä talon 1-3 huonetta siten, että juhlatilaisuuksien maksimi osallistujamäärä on n. 50 henkeä.
Juhlavaraukset ovat aina yksityistilaisuuksia, joten juhlavieraiden lisäksi talossa ei ole samaan aikaan muita vieraita tai kävijöitä.
Villa Kokkosen isäntäpari vastaa juhlien käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
Vieraiden tuomat onnittelukukat
Villa Kokkoseen voi tuoda kukkia, mutta niitä ei oteta pois paketeistaan.
Villa Kokkosen arvoflyygeli
Villa Kokkosen flyygeli ei ole asiakaskäytössä eikä toimi juhlavieraiden säestyssoittimena.
Juhlissa tarjoiltava kahvi ja tee
Villa Kokkonen on Johan&Nyströmin huippuhyvän luomukahvin ja –teen jälleenmyyjä. Kyseinen firma valittiin Euroopan
kolmanneksi parhaaksi kahvinpaahtajaksi vuonna 2016. Juhlissa tarjoiltava kahvi on jauhettu juhlapäivän aamuna
Villa Kokkosen myllyllä Johan & Nyströmin tuoreista pavuista. Juhlissa nautittava tee on Johan&Nyströmin haudutettua luomuteetä.
Valokuvaaminen
Koska Villa Kokkonen on tiloiltaan yksityinen, olemme laatineet säännöt valokuvaamiselle: ulkona valokuvaaminen on sallittua
ilman rajoituksia, sen sijaan Villa Kokkosen sisätiloissa voidaan valokuvata päivänsankaria ja juhlatarjoiluja. Myös ryhmäkuvat ovat
sallittuja.
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Suunnittelupalaveri
Tilaisuuden järjestäjällä on mahdollisuus tulla Villa Kokkoseen suunnittelupalaveriin, jonka aikana käydään läpi ja sovitaan kaikki
juhlan kannalta oleelliset yksityiskohdat. Kiireettömän palaverin kesto n. 60 minuuttia.
Juhlamalja
Kontiomehu Oy:n alkoholiton herukanlehtijuoma 2,80 € / lasi
Lapsialennus
Alle viisivuotiaat veloituksetta, lapset 5-11 vuotta -50%
Juhlapaketit
Tässä esitteessä mainitut hinnat sisältävät alv:n.
Laskutus
Maksut voidaan suorittaa paikan päällä Villa Kokkosen myymälässä kortilla tai käteisellä viimeistään seitsemän arkipäivää ennen
juhlaa vahvistetun osallistujamäärän mukaisesti. Tarvittaessa Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajaa tilaisuuden jälkeen,
laskutusperusteena on seitsemän arkipäivää ennen juhlaa vahvistettu osallistujamäärä. Laskutustiedot tulee ilmoittaa Villa
Kokkosen isäntäparille viimeistään juhlavarauksen vahvistamisen yhteydessä
Force majeure

Villa Kokkonen / Mestart Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta
arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot), joka ei ole
johtunut Villa Kokkosesta / Mestart Oy:stä ja jonka seurauksia Villa Kokkonen / Mestart Oy ei kohtuudella ole voinut
estää.

Parhain juhlaterveisin,

Elina ja Antti

Taiteilijakoti Villa Kokkonen / Mestart Oy
Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen
Tuulimyllyntie 5, 04400 Järvenpää
p. 041 432 6166
info@villakokkonen.fi
www.villakokkonen.fi
visit.alvaraalto.fi
iconichouses.org/houses/villa-kokkonen
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