
Synttäri-info  

 Järjestämme synttäreitä kaikkina vuodenaikoina arki-iltoina ja viikonloppuisin. 

Lasten synttäreiden peruspaketti on 160€. Kesto on kaksi tuntia ja lapsimäärä 1-10 (lisälapset 9€/ 
lapsi)
Suosituimmat synttäripaketit:
Peruspaketti 160€ +talutusratsastus 30€ =190€ 

Peruspaketti 160€ + lisäpalveluna poni- tai heppatalutusratsastus 30€ + 5 lasta 45e (á 9€) = 
235€ 

Peruspaketti 160€ +lisäpalveluna poni- tai heppatalutusratsastus 30€ + herkkutarjoilu 85€ =275€  
 Su-lisä 60€. 

Peruspakettiin sisältyy
Juhlatila (Juhlatila on Sankilan kartanon väentupa, tai joku muu Sankilan lukuisista juhlatiloista.)

Vapaata ja ohjattua eläinten hoitoa (poni, puput, possu, lampaat, kissat eli nämä synttärit sopivat 
laajalla skaalalle eläinrakkaille juhlijoille) 

 
Juhlat aloitetaan herkutteluilla, jonka jälkeen siirrytään eläinaktiviteetteihin.  
Jos seuraavat synttärit alkavat limittäin, juhlatila luovutetaan 1.tunnin jälkeen seuraavalle 
ryhmälle.) 

Lisäpalveluja
Poni- tai heppatalutusratsastus 30€ (tämä on juhlien kohokohta, ja vieraat ottavat talutuksen lähes 
joka synttäreille) 

Puolen tunnin lisäaika juhliin 30€.
Tarjoilut voi tuoda itse tai tilata meiltä. Jos tuotte itse tarjoilut, pyydämme ystävällisesti tuomaan 
tarvittavat kertakäyttö- ja tarjoiluastiat mukananne. Omiin tarjoiluihin suosittelemme ottamaan 
kuumaa mehua tms. kelien ollessa kylmät.
Meiltä tilattavien tarjoilujen hintoja
Synttäreiden tarjoilu (sipsit, popcornit, keksit, kylmät ja kuumat mehut, limut, karkit 8,5€/hlö, 
minimilaskutus 85€  
Kahvit aikuisille 20€ 1- 10/hlöä . 

Synttärisankarin ja hänen vieraidensa iästä riippuen, synttäreille kannattaa ottaa mukaan 1-4 
aikuista valvomaan. (Esim. lapsia 15 kpl, sankari 5-vuotta, suositeltava määrä aikuisia 4 tai lapsia 
10, sankari 12- vuotta, yksi oma valvoja.)  

Huom! 

Valvoja-aikuisilla on valvontavastuu siitä, että kotieläinpihan sääntöjä noudatetaan. Me ohjaamme 
eläinaktiviteetit. Pidämme juhlien alussa lyhyen turvallisuus-infon kaikille. 

Jos haluatte ottaa syntymäpäiviä juhlistamaan enemmän kuin 4 aikuista, veloitamme heistä 3€ per 
aikuinen.
 

HUOM! ERITTÄIN TÄRKEÄÄ ! 



Muistutamme aina synttäreiden juhlijoita siitä, että juhlat ovat ulkona ja eläinsuojissa, joten sään 
mukainen pukeutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Eli kannattaa pistää syntymäpäiväkutsun 
yhteydessä painokas maininta kutsuvieraille asiasta, eli esim. sadekelillä on kumisaapasta ja 
sadetakkia ja kylmällä kelillä reippaasti-reippaasti erittäin lämmintä vaatetta päälle. Tätä asiaa ei
  
voi liikaa painottaa. Kokemus on osoittanut, että esim. lämpimän päivän jälkeen tuleva kylmä tai 
sadepäivä tuppaa yllättämään ihmiset. Olemme kuitenkin järjestäneet synttäreitä 
menestyksekkäästi kaikkina vuoden aikoina ja kaikissa keleissä!
Huom! Paukkupakkasilla pääsee tarvittaessa lämmittelemään sisälle lämpöpuhaltimen ääreen. 
Suunnittelemme silloin myös ohjelman siten, että juhlijat pysyvät lämpiminä. Olemme tarjonneet 
myös asiakkaille mahdollisuuden siirtää synttäreitä, jos pakkasasteet näyttävät liian kipakoilta, 
mutta ainakaan toistaiseksi pakkasen takia ei ole vielä tullut yhtään siirtoa.
 
  

Synttäreitä voi tulla valmistelemaan paikan päälle max. 15 minuuttia ennen tarjoilua. Lapsia ei saa 
päästää ennen Sankilan työntekijän antamia turvallisuusohjeita eläinten luokse.
 
Toivomme maksutavaksi pankkikorttia, kelpuutamme myös käteisen.
yt.Sankilan kartano 

p. 040 5112798 info@sankilankartano.fi  

Maksu
suoritetaan paikan päällä synttäreiden yhteydessä. Maksutapa pankkikortti.  

 
yt. Sankilan väki  

p. 040 5112798 info@sankilankartano.fi (Sami)

mailto:info@sankilankartano.fi

