Vantaan Invalidit VANIN ry:n
toimitila Markkulan SAUNA

Löylyhuoneesta löytyy myös pyörätuolihissi

Saunarakennuksesta pääsee ulos vilvoittelemaan

Markusasin maatila on kuulunut yhtenä neljästä Kuninkaalan kylän kantatiloihin.
Syksyllä 1980 Vantaa kaupunki vuokrasi tilan Vantaan Invalidit ry:lle ja pikkuhiljaa
yhdistyksen toimesta siirryttiin käyttämään nimeä Markkula. Ajan kuluessa yhdistys
on kunnostanut ja remontoinut tilaa. Esimerkiksi entisestä aittarakennuksesta
valmistui v. 1994 RAY:n tuella erillinen saunarakennus. Pihapiiri on viihtyisä, jopa
idyllinen puutarhatontti, johon kuuluu myös luonnonkivestä tehty maakellari. Kellari
ja päärakennus ovat molemmat suojelukohteita.
Vuokraamme päärakennusta, pihaa sekä saunarakennusta. Vuokraustoiminnan
tuotoilla yhdistys pystyy ylläpitämään ja kunnostamaan historiallisesti arvokasta
toimitilaa ja sen pihapiiriä.
Saunassa on pöytätilaa noin 10–12 ruokailijalle ja astiasto noin 15 henkilölle.
Parvella on lisäksi istumatilaa esimerkiksi ryhmätöiden tekemistä varten. Tilava
suihku- ja löylytila, suihkupyörätuoli sekä pyörätuolihissi takaavat sen, että kaikki
mahtuvat ja pääsevät yhtälailla saunomaan.
Sivuovesta saunoja pääsee ulos vilvoittelemaan tai vaikkapa suoraan löylyistä
ruokapöydän ääreen. Vuokraajan käytössä on kesäisin kaksi puugrilliä, joissa
valmistuu jouhevasti ateria suuremmallekin porukalle.

Maalaistalon tunnelmaa vain kilometrin eli noin 10 minuutin
kävelymatkan päässä Tikkurilan keskustasta!

Pöydässä tilaa 10–12 ruokailijalle

Oleskelutila

Tunnelmaa ja lämpöä luo sähkötakka

Markkulan vuokraushinnat 2020
Päätalo 370 €/ pvä
Päätalo, sauna ja piha 570 €/ pvä
Sauna 1-10 henk. 320 €/ pvä
Varauspäivän edellinen ilta, sauna 50 € päätalo 50 €
Lyhytaikainen vuokraus sauna 50 €/ tunti, päätalo 50 € / tunti
Lisäsiivous 35 €/ tunti (jos vuokraaja ei ole asianmukaisesti huolehtinut
loppusiivouksesta)
Pyyhkeet 4 €/ kpl
Päätalossa on suuri 37 m2 sali sekä erillinen keittiö. Saunalla on oleskelu/keittiötila,
pukuhuone ja saunaosasto. Pihassa on suuri hiekkapohjainen pysäköintialue, suuri
nurmikkoalue, tasaiseksi levytetty oleskelu-/pelialue ja hiekkapohjainen bocciakenttä.
Päätalossa on astiat noin 50 hengelle. Salissa on kookas televisio, jossa HDMIliitäntä esim. tietokoneen kytkemistä varten.
Keittiössä on kahvinkeitin, vedenkeitin, jääkaappi, sähköuuni, mikroaaltouuni ja
astianpesukone.
Saunassa on astiasto noin 15:lle, kahvinkeitin, vedenkeitin, jääkaappi,
kiertoilmauuni, astianpesukone, televisio ja cd-soitin.
Vuokraaja huolehtii ja vastaa tilojen siivouksesta tilaisuuden jälkeen. Jos tilat
eivät ole asianmukaisesti siivottuja määräaikaan mennessä, peritään vuokraajalta
lisäsiivouksesta 30 €/ tunti.

Lisätiedot ja varaukset:
Vantaan Invalidit VANIN ry
Puh. 040 576 3880
Ma- to klo 10 – 14
toimisto@vantaaninvalidit.fi
www.vantaaninvalidit.fi

TERVETULOA!

