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Wohls Stall – Kirkkonummen uusi, 150 hengen tapahtumatila avataan pian
Perusteellisen suunnitteluprosessin jälkeen aloitettiin viime vuoden lokakuussa Wohlsin vanhan
kivinavetan muuttaminen nykyaikaiseksi tapahtumatilaksi. Nyt, reilun vuoden kestäneen
peruskorjauksen jälkeen uudet tilat ovat valmiina otettavaksi käyttöön suunnitellussa aikataulussa.
Mittavan investoinnin takana on Wohls Gård Ab: n omistaja, Kirkkonummen Säästöpankkisäätiö.
Tavoitteena on ollut luoda korkeatasoinen ja monipuolisesti käytettävä tila, joka soveltuu niin
kokouksiin, yritystapahtumiin, juhliin kuin erilaisiin kulttuuritapahtumiinkin. Vanhat, metrinpaksuiset
kiviseinät yhdistettynä kalanruotokuvioituun terrakottalattiaan ja moderneihin tammikalusteisiin
muodostavat mielenkiintoisen kontrastin suuressa juhlasalissa, johon mahtuu jopa 150 henkilöä
- joko teatteri- tai pöytämuodossa.
-

-

Erityisen hauskaa on, että olemme voineet projektissa työllistää paikallisia rakentajia.
Avainsana on ollut vanhan säilyttäminen samalla kun luomme uutta tulevaisuutta varten.
Myös kestävän kehityksen näkökohdat on huomioitu: uusien ikkunoiden sijasta olemme
esim. kunnostaneet alkuperäiset ja myös tähän rakennukseen asennettiin maalämpö, kertoo
Wohls Gårdin toiminnanjohtaja Håkan Näsman, joka on tilaajan puolelta johtanut projektia.
Uskallamme myös luvata vierailijoille pienen wow-elämyksen eteisaulan avarassa tilassa,
Håkan jatkaa.

Uusi tapahtumatilamme on nimeltään Wohls Stall
Kesän aikana järjestettiin nimikilpailu, jossa yleisö sai ehdottaa uudelle tilalle nimeä. Kilpailussa
jätettiin yhteensä noin sata ehdotusta, jotka Wohls Gård Ab:n hallitus kävi läpi. Torstaina paljastettiin
valittu nimi: Wohls Stall.
-

-

Tämä oli yksi viimeisistä vaiheista projektissa, jonka parissa Wohls Gårdin hallitus on
työskennellyt intensiivisesti vuodesta 2017 lähtien. Halusimme valita nimen, johon Wohls
sisältyy, jotta yhteys Wohls Gårdiin säilyisi. Valinnassa painoi myös, että valitun nimen tulisi
olla lyhyt ja toimia sekä ruotsiksi että suomeksi, kertoo Wohls Gårdin hallituksen
puheenjohtaja Erik Dannbäck.
Koska uudella tilalla on tulevaisuudessa keskeinen rooli tarjonnassamme halusimme myös,
että nimeä voitaisiin käyttää itsenäisesti, Dannbäck jatkaa.

Voittajanimeä ehdotti 3 henkilöä, joiden joukossa arvottiin palkinto, lounas / illallinen 4 hengelle.
Voittaja on Marianne Böckelman.

Wohls Gård Ab
Volsintie 597, 02400 Kirkkonummi

Tila on herättänyt runsaasti kiinnostusta jo ennen valmistumistaan
Uudet, marraskuussa avautuvat 150 hengen tilat mahdollistavat niin yritystapahtumia, juhlia kuin
kulttuuritapahtumiakin.
-

-

On hyvä muistaa, että väljät tilat tarjoavat myös paremmat olosuhteet turvaetäisyyksien
huomioimiseen nyt, kun emme käytä koko kapasiteettia. Emme ole tapahtumapaikkana
jättikokoinen vaikka voimmekin nyt tarjota isoja tiloja – pieni koko on plussa etenkin näinä
aikoina, sanoo Thomas Junell, Wohls Gårdin myynti- ja markkinointipäällikkö.
Uusi tila on jo herättänyt laajaa kiinnostusta, ja ensi kesäksi on varattu jo 7 häät. Yksi
suurimmista vahvuuksistamme on, että voimme tarjota kauniin ja hyvin hoidetun
kulttuuriympäristön maaseudulla ja silti vain 35 minuutin päässä Helsingin keskustasta,
Thomas jatkaa.

Fakta
Teatterimuoto:
Pöytämuoto:
Cocktailtilaisuus:

150 paikkaa
120-150 paikkaa
n. 200 seisomapaikkaa

Suuren salin lisäksi myös eteisaulaa voidaan käyttää lisätilana (pöytäpaikkoja noin 30 hengelle,
teatterimuodossa noin 40 hengelle). Vanha Maitokammari, jonne on oma sisäänkäynti, toimii
pienenä kokoushuoneena 8 hengelle.
Yllä olevat paikkamäärät on tällä hetkellä rajoitettu, jotta turvaetäisyydet voidaan taata.
Lisätietoja:
Håkan Näsman, toiminnanjohtaja, Wohls Gård Ab
hakan.nasman@wohlsgard.fi
Puh. 050 358 9582
Erik Dannbäck, hallituksen puheenjohtaja, Wohls Gård Ab
erik.dannback@saunalahti.fi
Puh. 0400 202 406
Thomas Junell, myynti- ja markkinointipäällikkö, Wohls Gård Ab
thomas.junell@wohlsgard.fi
Puh. 050 444 8595
Wohls Gård sijaitsee Humaljärven rannalla, Kirkkonummella. Wohlsin kartanolla on 400-vuotinen historia tilana ja tänne
perustettiin 1800-luvulla pitäjän upein muotopuutarha. Vuodesta 2013 kartano tarjoaa tiloja kokouksiin ja juhliin. Vuonna
2020 Wohls Gård kasvaa kun käyttöön otetaan Wohls Stall, joka tarjoaa monikäyttöisen tapahtumatilan jopa 150 hengelle
isossa salissa, tämän lisäksi pienen kokoushuoneen sekä lisätilaa eteisaulassa.
www.wohlsgard.fi
www.facebook.com/WohlsGard
www.instagram.com/wohlsgard
Tilaa uutiskirjeemme, jossa kerromme 4-8 kertaa vuodessa Wohls Gårdin tuoreimmat kuulumiset niin tapahtumista kuin
elämästä täällä kartanolla.
Löydä perille Wohls Gårdiin
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