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Yläkerta

Keskikerros

Sisään-
käynti



PUKKILAN VINTIN SISÄTILAT
Vintti on juhlien ja tapahtumien ko-

koontumispaikka keskellä kaunista Pukki-
laa Porvoonjoen läheisyydessä, Pukkilan 
sydämessä.

Vintti on kolmikerroksinen. Sisäänkäynti 
pysäköintialueelta johtaa pohjakerroksen 
eteisaulaan, josta noustaan keskikerrok-
seen. 

Juhla- ja näyttelytilat ovat kahdessa 
kerroksessa, noin 200 m2/kerros. Varsinai-
nen juhlakerros on yläkerrassa. Keskikerrok-
sen käyttö soveltuu parhaiten näyttelyihin 
ja lisätilaksi juhliin.

Tiloja vuokrataan toukokuusta loka-
kuuhun, hieman syksyn ja kevään säätiloja 
huomioiden.

Tilaa yläkerrassa on 80–100 hengelle, 
riippuen tapahtuman luonteesta.

TAIDENÄYTTELYT
Tilat sopivat niin seinille ripustettaville 

teoksille kuin tilateoksille, installaatioille ja 
veistoksille.

Tiloissa on ollut lukuisia näyttelyitä jo 
ennen Pukkilan Vintin aikaa ja perinnettä 
tullaan jatkamaan.

Vintin akustiikka on hyvä, joten esim.
musiikkiesitykset sopivat myös hyvin näyt-
telyiden yhteyteen.

KONSERTIT
Tiloissa ovat esiintyneet mm. monet 

valtakunnan tason artististit. Uusia konsert-
teja ja tilaisuuksia on tulossa. Seuraa Vintin 
nettisivuja (www.pukkilanvintti.fi).



JUHLATILAISUUDET

Catering -palvelut juhliinne on mahdol-
lista tilata samassa kiinteistössä toimivasta 
Ruokapaikka Kohisevasta tai muilta pito-
palveluyrittäjiltä. 

Vintin keskikerroksessa on pieni keittiö, 
joten myös omat ruoka- ja juomatarjoilut 
ovat yksityistilaisuuksissa mahdollisia.

Teemoja:
• konsertit
• häät (Jetrokin on 
   ollut meillä häissä, 
   joten paikka on 
   tuttu TV:stä)
• syntymäpäivät
• muut perhejuhlat
• yritysten tilaisuudet
• seminaarit
• koulutustilaisuudet
• yhdistysten kokoukset
• ....ja vaikka mitä!

Ideoi oma tilaisuutesi 
ja ota yhteyttä
Pukkilan Vinttiin.

Vintti lyhyesti:

Yläkerta 

- 200 m2

- tanssilattia

- tuolit ja pöydät 

  noin 80-100 

  hengelle

- lautalattia

- pistorasiat laitteille

Keskikerros 

- 200 m2

- WC:t

- pienoiskeittiö

Alakerta

- sisäänkäynti

- siivouskomero



HISTORIAN HAVINAA
Pukkilan Vintti on osa vanhaa Osuus-

kauppa Kohisevan kiinteistöä, joka on 
rakennettu 1953.

Myöhemmin kiinteistö on ollut Pukkilan 
kunnan ja yksityisten omistajien hallussa. 
Nyt kiinteistön omistaa Juha Aholan Put-
kipaja Oy.

Sven-Olof Westerlundin seinämaalaus 
“Minne menet” ei jää ohikulkijoilta huo-
maamatta.

Pysäköintitilaa riittää. Tule millä menopelillä haluat!



Keskustie 19

07560 Pukkila

Pukkilan Vinttiä koskevat 

tiedustelut ja tilavaraukset:

heli.ahola@pp.inet.fi

050 369 6758/Jordberg-Ahola

www.pukkilanvintti.fi
Tiedustele myös

majoitusmahdollisuutta.

MYRSKYLÄ 15 km

PUK-
KILA

PORVOO 
35 km

MÄNTSÄLÄ
20 km

LAHTI 50 km

HELSINKI
80 km

ORIMATTILA 
20 km
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