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Tervetuloa Tukikohtaan!



Leppoisaa tunneLmaa 
Kyläyhdistyksen omistama ja huolella ylläpitämä 
Kylätalo Tukikohta tarjoaa mainiot puitteet juhliisi. 
Sukujuhlat, häät, lastenjuhlat, syntymäpäivät, 
kastejuhlat, kihlajaiset, valmistujaiset, lakkiaiset, 
rippijuhlat ja muistotilaisuudet onnistuvat 
kodinomaisissa puitteissa maaseudun rauhassa. 

KaiKKina VuoDenaiKoina
Pihapiiriin kuuluu päärakennus saunaosastoineen, 
kesäkahvilarakennus ja tunnelmallinen tanssilato. 
Hyvin varusteltu keittiö ja modernit saniteettitilat 
sekä suuret parkkialueet lisäävät monipuolisia 
mahdollisuuksia sisä- ja ulkotilaisuuksien 
järjestämiseen. Tukikohdasta vuokraat vain 
haluamasi tilat. Pääsalin vuokraan kuuluu aina 
myös keittiö koneineen ja astiastoineen.

Kesäjuhlissa sateelta suojassa istumaan mahtuu 
noin 150 vierasta. Talvijuhlissa noin 60 vierasta. 

Tukikohdan sali muuntuu juhlatilasta taidenäyttelyksi tai jumppasalista karaokebaariksi.

Hyvin varustetussa keittiössä kokkauskin sujuu • Ulkona sympaattinen laavu nuotiovarustuksella • Kahvilarakennus Tervapirtti on mainio kesätila vauhdikkaisiinkin juhliin tai tunnelmallisiin rapukesteihin • Sähköistetyssä Tanssiladossa bändikin mahtuu soittamaan • Tilava pihapiiri • KYSY LISÄÄ! 

Ristiäiset • Häät • Koiranäyttelyt • Merkkipäivät • Rippijuhlat • Halloweenit • Saunaillat • Sukukokoukset • YO-juhlat • Kokoukset • Taidenäyttelyt



KoKouKset & KouLutuKset
Palavereissa ja koulutustilaisuuksissa käytössäsi ovat 
laajakaista ja moderni kokoustekniikka. 

tuo tapahtumasi tuKiKohtaan
Etsiikö koiranäyttelysi uutta tilaa, vai olisiko sittenkin 
hauskempaa järjestää varainkeruuseen naamiaiset? 
Kylätalo Tukikohtaa vuokrataan myös yhdistyksille ja 
järjestöille niiden omien tapahtumien pitopaikaksi. 
Vain Renkoviikko heinäkuun puolivälin jälkeen on 
vuosittain varattu kyläyhdistyksen omille tapahtumille.  

ASIAKASpAIKAT
pääraKennus
sali noutopöytä-kattauksella 50
sali pöytiin tarjoiltuna 64
saunaosasto 14
päärakennuksen kuisti 10-20
päärakennuksen valokatteen alla 10
KesäKahViLa
sisällä 36
Kuistilla 20
tanssiLato
sisällä 40

Kokous- ja saunatilat saman katon alla toimivalla pitokeittiöllä höystettynä saavat järjestelyt sujumaan.
 

Hyvin varustetussa keittiössä kokkauskin sujuu • Ulkona sympaattinen laavu nuotiovarustuksella • Kahvilarakennus Tervapirtti on mainio kesätila vauhdikkaisiinkin juhliin tai tunnelmallisiin rapukesteihin • Sähköistetyssä Tanssiladossa bändikin mahtuu soittamaan • Tilava pihapiiri • KYSY LISÄÄ! 

Ristiäiset • Häät • Koiranäyttelyt • Merkkipäivät • Rippijuhlat • Halloweenit • Saunaillat • Sukukokoukset • YO-juhlat • Kokoukset • Taidenäyttelyt



KYLÄTALO TUKIKOHTA
Asemintie 349
14300 Renko

Rengon kirkolta automatka taittuu 10 minuutissa, 
Tervakoskelta tai Hämeenlinnan keskustasta 20 minuutissa.

LISÄTIEDOT JA HINNASTO
www.kaloinen.fi 

Puh 0500 381 128, Pekka  Vanhatalo

Helposti perille pikiteitä pitkin


