Ilomantsissa
on useita
kyläyhdistysten ja
kylätoimikuntien omistamia
Haukivaara
Haukivaaran kylätalo keskellä perinteistä kylämaisemaa on
mainio paikka pitää erilaisia juhlia ja muita tapahtumia.
Sisälle mahtuu noin 100 henkilöä, astiasto on 80:lle. Tunnelmallisen hirsitalon vuokra on 70€/vkl.
Timo Kettunen 040 727 5217

Mutalahti
Metsän reunassa ja vesistöjen lähellä sijaitseva kylätalo on
viihtyisä paikka monenlaisten tapahtumien, juhlien ja kurssien järjestämiseen. Aktiivisessa käytössä olevassa talossa
tilaa on 70-80 henkilölle ja astiasto löytyy 60 ruokailijalle.
Uusista hinnoista päätetään piakkoin.
Anja Matfeinen 050 442 3303

kylätaloja.
Kylätalot ovat usein vanhoja
kyläkouluja, jotka ovat saaneet uuden
elämän kyläläisten tapahtuma- ja kokoontumispaikkoina.
Kylätalot ovat vuokrattavissa myös
omien tapahtumien järjestämispaikoiksi.
Ne ovat mainioita paikkoja viettää
iloisia juhlia tai järjestää
erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia kauniissa maalaismaisemassa.
Kylätalojen käyttö tukee
kylien eläväisyyttä ja
luo komeat puitteet
tapahtumalle.

Ilomantsin
kylätalot

Huhus
Huhuksen kylän talolla on pidetty niin hirvipeijaisia,
praasniekkoja kuin juhlia ja kokouksiakin. Komeassa kylämaisemassa sijaitsevassa talossa on tilaa yli 100 henkilölle, astiasto on 50-60 ruokailijalle. Hinnat alkaen 50€. Yläkerrassa on yöpymismajoitustilaa ainakin neljälle
henkilölle.
Seppo Lehtinen 0400 375 403

Möhkö
Möhkön kylätalo eli ”Ruajetupa” sijaitsee jokimaisemassa,
kivenheiton päässä Möhkön ruukkimuseosta ja alueen
muista palveluista. Tilaa on 30-40 ihmiselle, ruokailuastiasto on noin 50:lle. Paikan vuokra on noin 35€/vrk.
Maire Purmonen 040 511 5948
maire.purmonen@gmail.com

Kivilahti
Koitereen kupeessa sijaitsevan Kivilahden kylätalona toimii nuorisoseurantalo, jonne mahtuu satakunta ihmistä.
Kahviastiasto on 50:lle. Talossa on myös näyttämö, punttisali ja tietotupa. Hinnat: yli 50 hlö 90 €/vrk, alle 50 hlö
60€/vrk, pienet tilaisuudet 30€/ilta.
Silja Jeskanen 050 379 7203
jeskanen.silja@gmail.com

Sonkaja
Sonkajan kylätalona toimii vaaran laella seisova vanha
kyläkoulu, joka on mainio vaikkapa juhlapaikkana. Talossa
pidetään myös kansalaisopiston kursseja. Tilaa on noin
sadalle ihmiselle, ja astiasto on samalle määrälle. Sonkajan
kylä on valtakunnallisesti luokiteltu arvokkaaksi maisemaalueeksi. Vuokrahinta on noin 60 €/vrk.
Helena Nissinen 050 368 8957
helena_nissinen@hotmail.com
Tyrjänsaari
Tyrjänsaaren kyläläisillä kylätalona toimii entinen maamiesseuran talo. Talossa on tietokone ja tulostin, videotykin hankinta on suunnitteilla. Koitereen läheisyydessä
sijaitsevasta talosta löytyy tilaa noin 60:lle. Kahviastiasto
on 110 vieraalle ja ruokailuastiasto vähän pienemmälle
porukalle. Vuokrahinnasta sovitaan tapauskohtaisesti.
Kyösti Ikonen 044 705 5121
kyosti.ikonen@yahoo.com

Mäkikylät
Mäkikylien kyläyhdistyksellä kokoontumispaikkana toimii
Kauniinjärven rannalla sijaitseva saunamökki, ”Mäkitorppa”. Viihtyisässä torpassa on sauna, pieni tupa ja parvi,
tilaa on 6-8 henkilölle. Mökin vuokrahinta alkaen 65 €/vrk.
Armi Rouhiainen 044 088 1381
ar.miro@hotmail.com

