WIURILAN KOKOUSTILAT
WIURILA MEETING SPACES
JUHLASALISSA | THE GRAND BALLROOM
Isot kokoukset | Large meetings

Juhlasalissa voi pitää jopa 120 hengen
tilaisuuksia. Tila on täydellinen isoille
yrityspäiville tai konferensseille. Juhlasalia
koristaa Armfeltin suvun maalaukset ja isot
kristallikruunut.










Pyöreät pöydät 72 hengelle; ovaalit 108
hengelle
Oma sisäänkäynti
Vaatesäilytys
Flyygeli
Äänentoistolaitteet
Videoprojektori ja valkokangas
Ilmainen WiFi
Suuri parkkialue

Our Grand Ballroom can accommodate
groups of up to 120 persons. The Grand
Ballroom is perfect for recreational days or
conferences. The ballroom is decorated
with paintings of the Armfelt ancestors and
grand chandeliers.









Round tables for 72 people; Oval
tables for 108 people
Formal entrance
Cloakroom
Grand piano
Audiovisual set-up
Video projector & screen
Free WiFi
Large parking space
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WIURILAN KOKOUSTILAT
WIURILA MEETING SPACES
IDEARIIHI | THE BARN OF IDEAS
Keskikokoiset kokoukset | Mid-size meetings

Ideariihi on nimensä mukaisesti rauhallinen,
luova tila, jossa voit ideoida, suunnitella ja
ratkaista monimutkaisia ongelmia. Luovassa,
modernissa ja toimivassa tilassa on hyvä
keskittyä ja saada aikaan tuloksia.
Wiurilan monet aktiviteetit tarjoavat tervetulleen
tauon energiatason ja työtehon ylläpitämiseksi.
Tilassa ilmainen WiFi, videoprojektori ja
valkokangas sekä koko seinän kokoiset valko- ja
liitutaulut.








Suorakulmaiset pöydät, 40
istumapaikkaa
Näkymä golfkentälle
Äänentoistolaitteet
Ilmainen WiFi
Videoprojektori ja valkokangas
Koko seinän kokoiset valko- ja liitutaulut

The Barn of Ideas is just that – a calm, creative
space where you can brainstorm, plan and
solve big problems. With a clean Nordic
ambiance and parkland views, it’s a creative
and functional space to focus and accomplish
important work.
Wiurila’s many different activities right outside
offer welcome breaks to recharge energy levels
and increase working effectiveness. Free WiFi,
video projector & screen, and full wall white
and blackboards in the room.







Large rectangular tables seating up to
40 people
View of the golf course
Audiovisual set-up
Free WiFi,
Video projector & screen
Full wall white and blackboard
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WIURILAN KOKOUSTILAT
WIURILA MEETING SPACES
EVERSTIN KABINETTI | THE COLONEL’S CABINET
Pienet kokoukset | Smaller meetings

Everstin kabinetti on intiimi yksityinen tila
tärkeisiin kokouksiin. Kalustuksellaan ja
sisutuksellaan se on kunnioitus eversti Hans-Olof
von Essenille.

The Colonel’s Cabinet is an intimate, private
dining room for important moments. Dressed
in war artefacts from Helsinki, the room pays
homage to Colonel Hans-Olof von Essen.

Kabinetin sotilaallinen tyyli huokuu 1900-luvun
muodollista tyyliä, jossa etiketti ja
ammattimaisuus oli arvossaan.

The Cabinets’ formal military style creates an
ambiance of 20th century etiquette and
professionalism. It’s a unique place to delight in
regalness, formality and comradery. Make big
decisions over a delicious 3-course dinner at
the diplomats table!

Kokouspäivää voi elävöittää Wiurilan eri
aktiviteeteilla, tai tutustumalla Wiurilan
historiaan.





Yksityinen muodollinen tila
erityistilaisuuksiin
Diplomaatinpöytä
Ilmainen WiFi
Videoprojektori ja valkokangas
pyydettäessä






Private formal room for exclusive use
Diplomat’s table
Free WiFi
Video projector & screen on request
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