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Joenvarren Seurahuoneen omistaa

www.rapakkojoenvaruskunta.fi

Juhlasali on valoisa, yhtenäinen tila johon mahtuu
jopa 130 henkilöä.
Kalusteet, pöydät ja tuolit ovat tummanruskeat,
nahkapäällysteisillä tuoleilla on miellyttävä istua
pidemmässäkin kokouksessa.
Seinät ovat vaaleankeltaiset.
Juhlasalissa on dataprojektori ja valkokangas.

tarjoaa
ruoka- ja tilapalveluja yrityksille ja
yksityisille henkilöille ympäri vuoden
idyllisessä kulttuurimaisemassa.
Joenvarren Seurahuoneen
vehreä ympäristö ja avarat tilat
sopivat hyvin
erikokoisille ryhmille.
Yrityksille, yhteisöille ja
erilaisille hankkeille
- kokous- ja koulutuspaikaksi
- asiakastapahtumiin
- tunnelmallisten pikkujoulujen,
joululounaiden ja henkilökunnan
virkistystilaisuuksien viettoon

Olohuoneeseen ja keltaiseen ruokasaliin mahtuu
noin 30 henkilöä kumpaankin.
Tilat sopivat hyvin pienempiin tilaisuuksiin ja rennompaan oleskeluun.
Olohuone on kalustettu tummanruskeilla nahkasohvaryhmillä. Ruokasalin pitkän pöydän ääressä
voi ruokailla tai käyttää sitä isompien tilaisuuksien noutopöytänä.

Yksityisille henkilöille tilat ovat
ihanteelliset
- häiden juhlintaan
- suku- ja perhejuhliin
- syntymäpäivien ja muistotilaisuuksien
viettoon
- valmistujaisjuhliin

Tarjoamme ruoka- ja tilapalvelut kokonaisuutena,
jolloin varmistamme että tilaisuudet sujuvat joustavasti alusta loppuun.
Keittiömme kokeneet pitoemännät vastaavat maittavasta lähiruoasta. Vuodenaikojen mukaiset ruokaehdotukset juhliin, kokouksiin ja saunailtoihin löydät netistä hintatietoineen.
Menuja voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Harrastuskerhojen kokoontumisiin
Ota yhteyttä, tule tutustumaan
ja pyydä tarjous.

Joenvarren Seurahuoneen
yhteystiedot:
Rannantie 20,
74670 Rapakkojoki
www.joenvarrenseurahuone.fi
puh. 045 894 1333

Vaalealla, yli 100-vuotiaalla hirsirakennuksella on pitkä sivistyshistoria Rapakkojoen kansakouluna ja aktiivisen kyläyhteisön kokoontumispaikkana. Rakennus on otettu käyttöön v.1908.
Tilat saneerattiin v. 1998, ja talven 2011 aikana ne remontoitiin pitopaikaksi erilaisille ohjelmallisille tilaisuuksille.

Ikkunoista avautuu kaunis, vehreä maalaismaisema viljapeltoineen Rapakkojoen kylälle.
Taustalla pilkahtaa kylän läpi virtaava joki.
Täällä voit syventyä rauhassa kokoukseen ja koulutukseen, tai viettää eloisia juhlia ilman häiriöitä.

Sauna sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Rytkynjärven rannalla. Saunan yläkerrassa on tilava takkahuone,
jossa on kokousmahdollisuus noin 20 henkilölle. Viehättävään tilaan on veistetty perinteiset hirsiseinät.

Sauna on puulämmitteinen ja siinä on tilava pukuhuone.
Saunaan mahtuu 12 henkilöä kerrallaan.
Saunasta on hypyn verran matkaa pulahtaa
Rytkyn järveen, ja talvisin pehmeään lumihankeen.

