TAITEILIJAKOTI KOKKOSEN VIERAILUESITE 2021
Villa Kokkoseen tutustutaan opastetuilla taiteilijakotikierroksilla konserttihetken kera ”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”.
Taiteilijakodin isäntäparin tarjoama taide-elämys muodostuu ulko-opastuksesta ja konserttihetkestä/pienoiskonsertista.

VIERAILUHINNASTO
•
•
•

yleisölle avoin opastettu taiteilijakotikierros konserttihetken kera 13,00 € / hlö tai museokortilla
opastettu taiteilijakotikierros konserttihetken kera tilauksesta yksittäisille kävijöille ja ryhmille 13,00 € / hlö tai museokortilla
yksityinen opastettu taiteilijakotikierros konserttihetken kera yksittäisille kävijöille ja ryhmille 18,00 € / hlö tai museokortilla
5 € / hlö

Yksityinen taiteilijakotikierros on tarkoitettu vain kulloisenkin varauksen tehneelle henkilölle tai henkilöille.
Museokortin ansiosta yksityisvierailu maksaa vain 5 € / hlö.

Taiteilijakodin tarjoilut
Villa Kokkosessa toimii oma keittiö, joten vierailuvarauksiin on helppo liittää tarjoiluja. Alla vuoden 2019 kolme suosituinta
vierailupakettiamme päivitettynä vuoden 2021 hintoihin (sis. alv:n):
•
•
•

Taiteilijakotikierros konserttihetken kera + kakkukahvit = 18,50 € / hlö, museokortilla 5,50 € / hlö
Taiteilijakotikierros konserttihetken kera + patapöytä ja kakkukahvit = 38,00 € / hlö, museokortilla 25,00 € / hlö
Taiteilijakotikierros konserttihetken kera + jouluinen pitopöytä ja jouluiset kakkukahvit = 38,00 € / hlö tai 43,00 € / hlö,
museokortilla 25,00 € / hlö tai 30,00 € / hlö

Taiteilijakotikierrosten minimi- ja maksimiosallistujamäärät sekä vierailun kesto
•
•
•
•
•

Ilman tarjoiluja minimi 1 hlö, maksimi 55 hlö, kiireetön vierailuvaraus isoille ryhmille väh. 75 minuuttia
Kahvipöydän kera minimi 1 hlö, maksimi 52 hlö, kiireetön vierailuvaraus isoille ryhmille väh. 2 tuntia
Salaattiaterian kera minimi 4 hlö, maksimi 52 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 2-3 tuntia
Patapöydän kera minimi 10 hlö, maksimi 52 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 2-3 tuntia
Jouluisen pitopöydän kera minimi 10 hlö, maksimi 52 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 2-3 tuntia

Saapuminen Villa Kokkoseen yksityisautoilla tai tilausbussilla
Yksityisautot pysäköidään Järvenpään Rintamaveteraanien ja Villa Kokkosen yhteiselle parkkialueelle, joka sijaitsee n. 40 metrin
päässä Villa Kokkosen ilmoitustaulusta. Villa Kokkosen oma piha pidetään aina tyhjänä autoista. Pihalle voi pysähtyä hetkeksi
mutta ei pysäköidä.
Tilausbussi pysäköidään aluksi Villa Kokkosen edustalle tien varteen siten, että bussin nokka on suurin piirtein postilaatikkomme
kohdalla. Jos sää on sateinen tai kylmä, ryhmän kannattaa istua bussissa kaikessa rauhassa odottamassa Anttia. Jos säätila on
mukava, vieraiden kannattaa tutustua ilmoitustaulussa olevaan Iconic Houses –julisteeseen.

Opastettu ulkokierros alkaa ilmoitustaululta
Taiteilijakoti Kokkosen kulttuurimaisema muodostuu Alvar Aallon maailmankuulusta rakennustaiteesta, hoitamastamme
puutarhasta ja avaamastamme näkymästä Tuusulanjärvelle. Vierailun sovittuna alkamisajankohtana Antti saapuu ilmoitustaululle
vastaanottamaan vieraat. Antin toteuttama opastettu ulkokierros, jonka aikana voidaan ottaa upeita valokuvia, kestää n. 35
minuuttia.

Elinan ja Antin konserttihetki
Pihakierroksen jälkeen siirrytään suoraan taiteilijakodin ateljeehen, jossa kierros huipentuu konserttihetkeen. Musiikin lomassa
Elina ja Antti kertovat vierailleen muun muassa sen, miten heistä tuli taiteilijakodin nykyiset asukkaat ja mikä Villa Kokkosessa on
tehnyt heihin suurimman vaikutuksen. Opastetun kierroksen ja konserttihetken yhteiskesto on n. 60 minuuttia.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Tarjoilut
Elina tekee ihanat kakkukahvit ja ruoat vierailleen taiteilijakodin keittiössä, joka on Ruokaviraston tarkastama elintarvikehuoneisto.
Tarjoilut, jotka päästään aloittamaan lähes välittömästi konserttihetken jälkeen, ovat laktoosittomat. Kakkukahveja varten
tarvitsemme tiedon mahdollisista keliaakikoista viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vierailua. Emme toteuta vieraidemme
yksilöllisiä ruokavalioita.
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Kenkäpolitiikka
Ulkojalkineet jätetään tuulikaappiin ja eteiskäytävälle. Villa Kokkosen isäntäparina vastaamme Järvenpään kaupungille
taiteilijakodin lattioiden ja mattojen säilymisestä moitteettomassa kunnossa. Talossa kuljetaan ympäri vuoden sukilla, mutta
vieraamme voivat tuoda mukanaan omat villasukat, sisätossut tai kevyet, matalakantaiset vaihtojalkineet. Piikkikorot on kielletty.
Vieraiden ottamat valokuvat
Valokuvaaminen on sallittua taiteilijakotikierroksilla Villa Kokkosen pihalla ja metsäpuutarhassa, sen sijaan kuvaaminen ei ole
sallittua Villa Kokkosen sisätiloissa.
Taiteilijakodin kauppa
Jokaisen vierailun päätteeksi Elina esittelee vierailleen Villa Kokkosen elämyksellisen kaupan, jonka olemme luoneet Joonas
Kokkosen entiseen, tyhjäksi jääneeseen makuuhuoneeseen. Myymme kaupassamme muun muassa huippuhyvää luomukahvia ja
luomuteetä sekä postikortteja, suklaata ja Elinan kutomia Villa-tossuja. Ensisijaisena maksuvälineenä on kortti.
Matkanjohtaja, kuljettaja sekä ryhmän mukana mahdollisesti tuleva opas
Jos ryhmällä on mukanaan oma opas, hän luovuttaa ryhmänsä Villa Kokkosen isäntäparin vastuulle taiteilijakodin portilla. Kun
vierailu päättyy, Villa Kokkosen isäntäpari saattaa vieraansa taiteilijakodin portille luovuttaen ryhmän takaisin oppaan vastuulle.
Kuljettaja veloituksetta (taiteilijakotikierros + mahdolliset tarjoilut), opas ja matkanjohtaja veloituksetta taiteilijakotikierroksen osalta.
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.

Laskutus, vai maksetaanko paikan päällä?
Yksittäiset vieraat
-

Taiteilijakotikierros ja mahdolliset tarjoilut maksetaan vierailun päätteeksi mieluiten kortilla Villa Kokkosen kaupassa
Jos kyse on yleisölle avoimesta kierroksesta ilman tarjoiluja, lippuja ei tarvitse tilata etukäteen
Jos kyse on tilatusta taiteilijakotikierroksesta, minimimaksuperusteena on seitsemän arkipäivää ennen vierailua
vahvistettu osallistujamäärä
Pyydettäessä Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajaa s.postitse käyttäen minimilaskutuksen perusteena
seitsemän arkipäivää ennen vierailua vahvistettua osallistujamäärää
Mikäli sitovasti vahvistettu vierailuvaraus peruuntuu kokonaan, Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajalta
peruuntuneen vierailuvarauksen hinnan

Ryhmät
-

Taiteilijakotikierros ja mahdolliset tarjoilut maksetaan vierailun päätteeksi mieluiten kortilla Villa Kokkosen kaupassa
Jos ryhmä osallistuu yleisölle avoimelle kierrokselle, ryhmän koko on ilmoitettava etukäteen Elinalle ja Antille
Jos kyse on tilatusta taiteilijakotikierroksesta, minimimaksuperusteena on seitsemän arkipäivää ennen vierailua
vahvistettu osallistujamäärä
Pyydettäessä Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajaa s.postitse käyttäen minimilaskutuksen perusteena
seitsemän arkipäivää ennen vierailua vahvistettua osallistujamäärää
Mikäli sitovasti vahvistettu vierailuvaraus peruuntuu kokonaan, Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajalta
peruuntuneen vierailuvarauksen hinnan

Parhain tervetuloterveisin vuonna 2021,

Elina ja Antti

Taiteilijakoti Villa Kokkonen / Mestart Oy
Tuulimyllyntie 5, Järvenpää, p. 041 432 6166
Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen
www.villakokkonen.fi | info@villakokkonen.fi
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