WIURILAN TAPAHTUMATILAT
WIURILA EVENT SPACES
JUHLASALISSA | THE GRAND BALLROOM
Isot tilaisuudet ja häät | Big events and weddings

Juhlasalissa voi pitää jopa 120 hengen
tilaisuuksia. Tila on täydellinen isoille
perhejuhlille tai yhdistysten ja yritysten
ruokailuille. Juhlasalia koristaa Armfeltin suvun
maalaukset ja isot kristallikruunut.










Pyöreät tai ovaalit pöydät
Pyöreät pöydät 72 hengelle; ovaalit 108
hengelle
Maksimi määrä istumapaikkoja: ovaalit ja
pitkät pöydät – 124 henkeä
Juhlallinen sisäänkäynti + vaatesäilytys
Flyygeli
Äänentoistolaitteet
Noutopöytä tai pöytiin tarjoilu
Pöytäkoristeet sovittaessa

Wiurila’s Grand Ballroom can accommodate
groups of up to 120 persons. The Grand
Ballroom is perfect for large family
celebrations and corporate events. The
ballroom is decorated with paintings of the
Armfelt ancestors and grand chandeliers.









Round or oval island tables
Round tables for 72 people; Oval
tables for 108 people
Maximum seated guests: Oval
tables + Honour’s table – 124 people
Formal entrance and cloakroom
Grand piano
Audiovisual set-up
Buffet style meals or full plated
service
Table decorations on request
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WIURILAN TAPAHTUMATILAT
WIURILA EVENT SPACES
IDEARIIHI | THE BARN OF IDEAS
Keskikokoiset tapahtumat | Mid-size events

Ideariihi on moderni rento tila maksimissaan 40
hengen juhliin. August Armfeltilla oli aikanaan
tilassa monia maanviljelykseen liittyviä hankkeita
ja ikkunoista näkyvä golfkenttä palveli aikoinaan
Augustin peltomaana.
Riihessä on valoisa ja raikas tunnelma ja se
sopiikin hyvin monenlaisiin tilaisuuksiin.
Yksityistilassa on suuret pöydät, joihin mahtuu
maksimissaan 40 henkeä. Sekä noutopöytä että
pöytiintarjoilu mahdollista.









Suorakulmaiset pöydät, 40
istumapaikkaa
Yritys- tai yksityistilaisuuksiin
Kolme kattausta päivässä, aamupala,
lounas tai päivällinen
Näkymä golfkentälle
Äänentoistolaitteet
Noutopöytä tai pöytiintarjoilu
Pöytäkoristeet sopimuksesta

The Barn of ideas is a relaxed, informal space
for parties for up to 40 people. It’s situated
where August Armfelt once had many of his
agriculture enterprises and has views of the
golf course which once were August’s
farmlands.
The Barn has a light, fresh ambiance making it
versatile for different event styles. The private
room has large tables that seat up to 40 people.
Opt for buffet style eating, or a more formal
plated menu.








Large rectangular tables seating up to
40 people
For business or private dining events
3 sittings per day, for breakfast, lunch
or dinner
View of the golf course
Audiovisual set-up
Buffet style meals or full plated service
Table decorations on request
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WIURILAN TAPAHTUMATILAT
WIURILA EVENT SPACES
EVERSTIN KABINETTI | THE COLONEL’S CABINET
Pienemmät juhlat | Smaller events

Everstin kabinetti on intiimi yksityinen päivällistila
tärkeisiin hetkiin. 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. Tee suuria
päätöksiä kolmen ruokalajin päivällisellä
diplomaattipöydän ääressä!

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!
 Private formal room for exclusive use
 Diplomat’s table
 Table decoration on request
 Business and Meeting lunches starting
from 39.50€ per person
 For 4 – 12 people







Yksityinen muodollinen tila
erityistilaisuuksiin
Diplomaatinpöytä
Pöytäkoristeet sopimuksesta
Liike- ja kokouslounaat alkaen
39,50€/henkilö
4-12 henkilöä
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