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Hannu Heiskanen      
puh. 0500 267 422 
hannu.h.heiskanen@kesko.fi       
 

Heiskasten sukuseuran 60v juhlat 
 
Ryhmäkoko: 100-150 henkilöä (viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta vahvistettava henkilömäärä on 

minimilaskutusperusteemme) 
 
Ajankohta:  Lauantai-sunnuntai 10.-11.7.2021   
 
Maksutapa:   Jokainen varaa ja maksaa itse 
   Sukuseura maksaa kahvituksen ja makiat 
   Kauko Hotti 

Putkolantie 62 
77520 Haapakoski 
0500 – 454 230 
kauko.hotti@abs-hallintopalvelut.fi  

 
Allergiat:  pyydetään vahvistamaan (kaikki syöminkimme on vähälaktoosista) 

 
La 10.7.2021   
  

Saapuminen Järvisydämeen 
 

 

 
klo 11:45 

 
Lounas Ravintola Piikatytössä 

- menu sisältää alkupalapöydän, pääruoat sekä jälkiruoan + kahvin /teen 
 

 
21,60€/hlö 

 
klo 13:00-16:30 

 
Juhlintaa Wiinikellarissa 

- kokousjärjestelyt (tykki, äänentoista) 
- kahvi ja makia 
- min 80 hlö 

 

 
10,00€/hlö 

 
alkaen klo 15:00 

 
Majoittuminen 

- Vieraille tehdään kiintiö majoitustiloihimme.  
               Huonemäärä tarkennetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.  
               Vieraat varaavat ja maksavat majoituksen itse suoraan Järvisydämestä 
               tunnuksella Heiskasen sukuseura  
               Kiintiöstä vahvistamattomat varaukset siirretään yleiseen myyntiin 4     
               viikkoa ennen tilaisuutta. 

- majoitushintoihin sisältyy aamiaiset, liinavaatteet ja pyyhkeet 
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Rinnehuvilat (2 kpl) 
Tasokkaissa rinnehuviloissa jokaisessa viisi 2-hengen huonetta (yhteensä 10 
vuodetta / huvila. Jokaisessa huoneessa suihku ja wc), yhdistetty olohuone ja 
keittiö, takka, sauna- ja pesuhuonetilat ja terassi.  Keittiö täysin varusteltu 
(astiasto, padat ja kattilat, jääkaappi, astianpesukone, uuni, liesi, kahvin- ja 
vedenkeitin, leivänpaahdin). Lisäksi TV, radio, CD- ja DVD-soitin, 
karaokelaitteet (asiakas tuo omat cd:t), pyykinpesukone ja kuivauskaappi. 
 

 
99 € / vrk / 1hh 
139€ / vrk / 2hh  
 
 

  
Kelohuvilat (2 kpl) 
Tasokkaissa ja tunnelmallisissa kelohuviloissa 4+2 vuodepaikkaa, 2 
makuuhuonetta, parvi, tupakeittiö, suihku, sauna, poreamme, 2 wc:tä, takka, 
terassi ja kesäaikaan pallogrilli. Keittiö täysin varusteltu (astiasto, padat ja 
kattilat, jääkaappi, pakastinlokero, astianpesukone, uuni, liesi, kahvin- ja 
vedenkeitin, leivänpaahdin). Lisäksi TV, radio, CD- ja DVD-soitin, 
pyykinpesukone ja kuivauskaappi. 
 
Vuodejako: 
1 huone, jossa 2 vuodetta (alakerta) 
1 huone, jossa 2 vuodetta (yläkerta) 
+ parvi, jossa 2 vuodetta 
 

 
70€/vrk/hlö 
 
minimiveloitus  
4 hlö 
 
 
 

  
1 x standard huone (1 – 2 hlö/huone) 

- huoneet ovat parivuoteellisia kahden hengen huoneita 
- huoneissa on kylpyhuone, eteinen ja parveke 

 

 
1hh 130 €/vrk 
2hh 145 €/vrk 

  
10 x suite (1 – 6 hlö/huone) 

- suiteissamme on minikeittiö, makuuhuone sekä erillinen alkovi 
- kylpyhuoneessa poreamme ja suihku, lisäksi 2 wc:tä ja parveke 
- vuodepaikat makuuhuoneen parivuoteessa sekä alkovissa sänky yhdelle, 

jonka päällä vielä linkkuvuode yhdelle 
- lisävuoteena levitettävä sohva kahdelle 

 

1hh 183 €/vrk 
2hh 198 €/vrk 
3hh 220 €/vrk 
4hh 238 €/vrk 
5hh 270 €/vrk 
6hh 302 €/vrk 
 

 
 

 
30 x maisemasuite (1-2 hlö/huone) 
- Maisemasviitit sijaitsevat piha-alueemme kuppeessa, lyhyen kävelymatkan 
päässä päärakennuksesta  
 -Maisemasviiteissä on parivuoteellinen makuuhuone, jossa lasikatto  
- Mikro, jääkaappi, suihku, wc  
- Ei lisävuodemahdollisuutta 

 

 
183 €/vrk/1hh 
220 €/vrk/2hh 
 

   
klo 16:30-18:30 Järvikylpylä  

Järvisydämen ranta- ja sauna-alueen jatkeeksi kallioon louhittu 
järvikylpylämme antaa kävijälleen uudenlaisen suomalaisen 
järvihyvinvointikokemuksen. Kylpylä kätkeytyy louhittuun kallionhalkeamaan, 

 
27 €/ hlö 
 
 
18,90 €/hlö 
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joka on upeiden luonnonkalliomuodostelmien jatkeena Saimaan rannalla. 
Suurista ikkunoista avautuu järvimaisema ja pienet purot johdattelevat kylpijää 
altaasta toiseen. Luonnonkalliot rajaavat sisätiloja ja vahvistavat aidon 
luonnonmuodostelman tunnelmaa.  
Rentoutumisen lomassa nautitaan yrttiteetä samovaarista, paria erilaista 
makuvettä karahveista sekä pientä naposteltavaa 
 
Hintaan kuuluu kylpylän käyttö, pyyhe, tossut sekä mainitut tarjoilut 
 
Kylpyläalue on K-18 klo 18:00 alkaen. 
 
Juomien anniskeluohje: omakustanteiset 
 
 

lapset, opiskelijat 
ja eläkeläiset / 2 
tuntia 

 
klo 19:00 

 
Kestikievarin Tulimenu -illallinen 

- kolmen ruokalajin illallinen pöytiin tarjoiltuna 

 

 
44,90 €/hlö 

 
klo 21:00 -> 

 
Iltaa voi jatkaa Lotja –puarissa karaoken merkeissä  

- valomerkki klo 23:30 (poistuminen klo 00:00 mennessä) 

- lisämaksusta: valomerkki klo 01:30 saakka lisähintaan 150 €/ryhmä 
 

 

Su 11.7.2021   

 
klo 8:00 – 10:00 

 
Aamiainen Ravintola Piikatytössä 

- aamiainen sisältyy majoitusten hintaan 
 

 
 

 
klo 12:00 
mennessä 

 
Majoitustilojen luovutus 
 

 

  
klo 11:00-12:30 

 
Maisemaristeily 1,5 h (TARKENTUU vuonna 2021) 

 

25 eur/hlö 
kun vähintään 60 
maksavaa 

  
Lähtö kotia kohden 
 

 

  
Esimerkkiohjelman kokonaishinta:   
 Ohjelman hinta määräytyy valittujen palveluiden mukaan. 

 Lisäksi veloitetaan anniskelu kulutuksen mukaan. 
Kaikki hinnat sisältävät alv:n. 

 
Varaus- ja peruutusehdot 
Tilauksiimme sovellamme Hotel & Spa Resort Järvisydämen yleisiä varausehtoja yrityksille ja ryhmille sekä 
majoittujille.  Sovellettavat varaus- ja peruutusehdot löytyvät tarjouksen lopusta. 
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**************************************** 
 
Ystävällisin terveisin,  
Ann-Mari Auvinen  
Hotel & Spa Resort Järvisydän / SaimaaHoliday 
Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi, Suomi 
Puh. +358 444525017 
ann-mari.auvinen@saimaaholiday.net  
www.jarvisydan.com – www.saimaaholiday.net 
 
 
HOTEL & SPA RESORT JÄRVISYDÄMEN PALVELUJA KOSKEVAT VARAUSEHDOT 
RYHMILLE JA YRITYKSILLE 

 
Hotel & Spa Resort Järvisydän / SaimaaHoliday noudattaa seuraavia SaimaaHoliday:n varausehtoja välittäessään 
ja/tai myydessään ryhmä- ja yritysmatkapalveluja asiakkailleen. SaimaaHoliday on 6 yrityksen yritysverkosto, joka 
toimii Oravin ja Rantasalmen ja Savonlinnan alueilla. Yritysverkostoon kuuluvat Järvisydän Oy, Saimaan Eräpalvelu 
Oravi Oy, Loma-Oravi Oy, Oravin Kyläkauppa Oy, PV-Group Oy, Lomakylä Järvisydän Oy sekä Lomasydän Oy. Nämä 
yritykset (myyjätahot) noudattavat seuraavia varausehtoja välittäessään ja/tai myydessään yritysmatkapalveluja vä-
hintään 5 hengen ryhmille sekä soveltuvin osin myös pienemmille ryhmille. Ryhmä- ja yritysmatkapalveluiksi luetaan 
palvelut, joissa samaan pakettiin kuuluu muutakin kuin majoituspalveluja (esim. ohjelma-, sauna- ja / tai ruokapalve-
lut). Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun tilaaja ja myyjä vahvistavat varatun palvelun kir-
jallisesti. 
 
VARAUKSET JA LASKUTUS 
SaimaaHoliday myyntipalveluiden antama tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen toimituspäivästä asi-
akkaalle ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Varaukset vahvistetaan kirjallisesti (fax, e-mail, kirje) tai puhelimitse 
SaimaaHoliday myyntipalveluun. Vahvistuksessa tulee käydä ilmi tilaajan valitsema ohjelma aikatauluineen, ajankoh-
ta ja osanottajamäärä. Tilauksen tarkennukset (menuvalinnat, erityisruokavaliot, vahvistettu´henkilömäärä) tulee 
ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen (7 vrk) tilausta valittuun SaimaaHoliday kohteen myyntipalveluun. Laskutuspe-
rusteena SaimaaHoliday pitää tilaisuuksissa viikkoa (7 vrk) ennen tilaisuutta ilmoitettua henkilömäärää, ellei tilaajan 
kanssa ole toisin sovittu. 
 
Vahvistetun aikataulun myöhästyessä SaimaaHoliday:stä riippumattomista syistä veloitetaan puolen tunnin (30 min) 
ylimenevästä ajasta 35 € / alkava tunti / työntekijä. Työntekijöiksi lasketaan kaikki tilausta hoitamaan tarvittavat 
henkilöt. 
 
SaimaaHoliday toivoo palvelunsa maksettavan paikan päällä käteisellä tai pankki- /luottokortilla. Palvelut voidaan 
myös laskuttaa. Tällöin peritään erillinen laskutuslisä, 6€ / lasku. Asiakkaan/ varaajan virheestä johtuvasta laskun 
uudelleen kirjoittamisesta SaimaaHoliday myyntipalvelut ovat oikeutettuja veloittamaan 15€/ lasku. 
 
PERUUTUKSET 
Peruutusehdot vahvistetusta tilauksesta: 
– 42 vrk ennen tilaisuutta peruutus kuluitta 
– 41-28 vrk ennen tilaisuutta 25 % varauksen arvosta 
– 27-14 vrk ennen tilaisuutta 50 % varauksen arvosta 
– 13-7 vrk ennen tilaisuutta 75 % varauksen arvosta 
– 6-0 vrk ennen tilaisuutta 100 % varauksen arvosta. 
 
 

mailto:ann-mari.auvinen@saimaaholiday.net
http://www.jarvisydan.com/
http://www.saimaaholiday.net/


 
 
              
       TILAUSVAHVISTUS2 
 
       18.3.2020 
 
 
 
 

 
 
 
         

 

HENKILÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 
Vahvistettu tilaus on voimassa vahvistuksen yhteydessä ilmoitetulle henkilömäärälle. Tätä henkilömäärää voi asiakas 
tarkentaa 7 vrk ennen tilauksen ajankohtaa. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle viikkoa 
(6-0 vrk) ennen tilausta, tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on myyjällä oikeus veloittaa tilaus sen vahvistuksen yhteydessä 
ilmoitetun henkilömäärän mukaan. 
 
SAIMAAHOLIDAY VERKOSTON JÄSENIEN OIKEUDET PERUTTAA VARAUS 
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), SaimaaHoliday yritys tai alihankkija voi perua tai keskeyttää 
palvelun suorittamisen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada SaimaaHoliday yritykseltä mahdollisesti maksamansa 
summa takaisin kokonaisuudessaan tai toteutumatonta osaa vastaava hinta. 
 
OHJELMAPALVELUT 
Asiakas on velvollinen noudattamaan ohjelmapalveluoppaan antamia ohjeita. Mikäli asiakas rikkoo annettuja ohjeita, 
on hän korvausvelvollinen aiheutettujen vahinkojen osalta täysimääräisesti. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa etukä-
teen sairaudet tai muut syyt, jotka voivat vaikuttaa ohjelmapalvelun suorittamiseen. Oppaalla on oikeus keskeyttää 
ohjelmapalvelu, mikäli asiakas vaarantaa turvallisuutta. 
 
Moottoroiduilla ajoneuvoilla liikuttaessa jokaisella asiakkaalla on omavastuuvelvoite (500-800 €/vahinko) itse aiheu-
tettujen vahinkojen varalle. Moottoroiduissa aktiviteeteissä promilleraja on ehdoton nolla. Jos opas toteaa asiakkaan 
olevan päihtynyt tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, on oppaalla oikeus kieltää asiakasta osallistumas-
ta ohjelmaan. Em. tapauksessa asiakas on korvausvelvollinen täysimääräisesti tilaamastaan ohjelmasta. Oppaalla on 
oikeus muuttaa ohjelmapalvelun kestoa tai sisältöä sääolojen vuoksi asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi. 
 
HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU 
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, 
joita hän on havainnut ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. 
 
Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on teh-
tävä kirjallisesti myyjälle kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. 
 
Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan 
käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Savonlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovel-
letaan Suomen lakia. 

 


