
Tonttutorstait ovat nyt täällä 
Vieläkö firman tai seuran pikkujoulut ovat varaamatta?  
Tonttutorstai tarjoaa maukkaan ja ohjelmallisen 
pikkujoulupaketin nopeimmille. 

Tonttutorstaissa on paketoitu Westarien runsaan tunnin mittainen, hauska ja 
reipashenkinen, jouluaiheinen ulkoaktiviteetti ja Filete Oy:n suussa sulava, 
paljon kehuttu ateria. Kaikki tämä tapahtuu kauniin luonnon keskellä Turun 
myyntimiesten saunalla Ruissalossa. Ryhmän minimikoko on 10 hlö ja 
maksimi 40 hlö. Tervetuloa nauttimaan!  

Tonttutorstai 
Ohjelmalliset pikkujoulut Ruissalossa
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Mitä hintaan 
sisältyy? 
Hintaan sisältyy tila-
vuokra, valitsemasi 
menu, ohjelma-
palvelu, sauna ja alv. 

Miksi juuri 
tonttutorstai? 
Teille voi toimia 
paremmin esim. 
tonttutiistai. Kysy 
lisää. 

Mitä mukaan? 
Iloinen mieli, 
säänmukainen 
vaatetus, 
saunomisvälineet ja 
mahdollinen 
saunajuoma.

MENU 1 
Joulupuuroinen ja 
piparintuoksuinen 

79 €/hlö

1
MENU 2 
Perinteinen 
joulupöytä 

95 €/hlö

2
MENU 3 

Latino- 
 bilejoulu 

95 €/hlö

3



 
 
  

Valitse alla olevista 
menuista teille sopivin: 
Menuvaihtoehto 1  ”puuroinen” 

‣ Joulupuuro sokerin ja kanelin kera 
‣ Saaristolaisleipä ja voi 
‣ Kotikalja, kivennäisvesi ja maito 
‣ Glögi/kahvi/tee piparin ja juustokakun kera 

Menuvaihtoehto 2  ”joulupöytä” 

‣ Rosolli ja kinkku 
‣ Perinteiset joululaatikot 
‣ Joulukalat keitettyjen perunoiden kera 
‣ Saaristolaisleipä ja voi 
‣ Kotikalja, kivennäisvesi ja maito 
‣ Glögi/kahvi/tee piparin ja juustokakun kera 

Menuvaihtoehto 3 ”latino”   

‣ Vihersalaatti ja mangovinegretti 
‣ Hunajapaahdetut juurekset 
‣ Sitruskraavattua lohta 
‣ Nyhtöpossua ja tortillaleipä 
‣ Kotikalja, kivennäisvesi ja maito 
‣ Kahvi/tee ja lime-juustokakku 

Tonttutorstain 
pikkujouluohjelma 

Tonttutorstain leikkimielinen pikkujoulu-
ohjelma on hauska tiimihengen nostattaja. Se 
sopii ihan kaikille ikään, kokoon, sukupuoleen ja 
kuntoon katsomatta.  

Joulun tunnelmaan johdattavina lajeina toimivat 
mm. jättitulitikkujen arvoitus, löylynheitto, 
tonttuhiihto, lahjaralli jne. Lajeissa valtteina 
ovat nokkeluus, tarkkuus ja tonttumainen fiilis. 

Varaa oma pikkujoulusi 
heti tai kysy lisää. 
sanna.virtanen@filete.fi tai  
soita+358 40 8677899
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TONTTUTORSTAIN TEKIJÄT 
Filete Oy 
Monipuolinen juhlienjärjestäjä eli täyden palvelun AE Filetestä tarjoilut ja 
palveleva henkilökunta tilaisuuden suunnittelusta loppusiivoukseen.  
www.filete.fi ja www.facebook.com/fileteoy 

Westarit 
Westarit on elämys-, seikkailu- ja luonto-ohjelmapalveluita tarjoava yritys, 
joka toimii Turun talousalueella ja vähän kauempanakin.  
www.westarit.fi  ja www.facebook.com/westarit 

Turun myyntimiesten sauna, Kuuvantie 197, Ruissalo, Turku
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