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Wohls Gård fördjupar samarbetet med News Catering 

Wohls Gård Ab, som hyr mötes- och festlokaler i Kyrkslätt, och News Catering från Helsingfors har 

undertecknat ett avtal om fördjupat samarbete. Företagen har samarbetat nära sedan 2020, 

särskilt kring mötesgrupper, och i.o.m. de nya utrymmena på Wohls Gård kommer man nu 

tillsammans att söka tillväxt särskilt på företagssidan. 

- Vi är glada att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av Wohls Gård och fördjupa vårt 

samarbete med en kunnig partner. News Catering bidrar till samarbetet med en stark 

matkompetens, särskilt kring företagsevenemang – naturligtvis utan att glömma de 

traditionella familjefesterna som är en hörnsten i vår verksamhet särskilt under sommaren, 

säger Thomas Junell, försäljnings- och marknadsföringschef på Wohls Gård. 

I november 2020 öppnades efter en total ombyggnad det nya evenemangsutrymmet Wohls Stall med 

plats för upp till 150 personer som nu skapar förutsättningar att betjäna även större mötesgrupper. 

Wohls Stall och Karaktärshuset är stilmässigt helt olika, och de olika utrymmena i kombination med 

det stora trädgårdsområdet gör det möjligt att arrangera även stora evenemangshelheter på Wohls 

Gård. 

- Vid företagsevenemang efterfrågas för tillfället speciellt möjligheterna att ordna en del av 

aktiviteterna utomhus, något som vi kan svara väl mot. 

Under den senaste vintern har det ännu inte varit möjligt att arrangera större, publika 

matevenemang i Wohls Stall, men de take-awaymenyer som såldes tillsammans med News Catering 

till jul och påsk togs väl emot. 

- I fortsättningen kommer vi att - förutom privata och företagstillställningar - tillsammans med 

News Catering i Wohls Stall regelbundet erbjuda ävn enskilda gäster möjlighet att njuta av 

god mat inom Stallets rustika stenväggar, t.ex. morsdagsluncher, bruncher och olika 

temamiddagar, fortsätter Thomas. 

Nytt kök för News Catering även väster om Helsingfors 

News Catering, som har erfarenhet av företagsevenemang ända sedan slutet av 1990-talet, förväntar 

sig mycket av det nya samarbetet. 

- Pandemitiden har tvingat hela restaurang- och evenemangsbranschen att stanna upp och 

också tänka i nya banor. Vi ser stor potential för en högklassig anläggning som Wohls 

speciellt på företagssidan. I.o.m. samarbetet har vi också något nytt att berätta för våra 

kunder som letar efter evenemangsutrymmen, säger Marko Suikki, News Caterings delägare. 

- Särskilt glada är vi över att vi nu får ett fotfäste för vår verksamhet också på västra sidan av 

Helsingfors. Vi ser verkligen fram emot att äntligen få börja utnyttja Wohls Stalls nya, 

toppmoderna köksutrymmen även för högklassiga familjefester, fortsätter News Caterings 

andra delägare Nicco Taucher. 
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Mer information 

Thomas Junell, försäljnings- och marknadsföringschef, Wohls Gård Ab 

thomas.junell@wohlsgard.fi  

Tel. 050 444 8595 

Marko Suikki, företagare/delägare, News Catering / Snout Oy 

marko.suikki@newscatering.fi  

Tel. 0400 512 722 

www.newscatering.fi   

Nicco Taucher, företagare/delägare, News Catering / Snout Oy 

nicco.taucher@newscatering.fi  

Tel. 0400 333 032 

www.newscatering.fi 

 

 

Wohls Gård ligger vid stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Wohls Gård har en 400-årig historia som rusthåll och en storgård, 

och här anlades på 1800-talet socknens förnämsta trädgård. Sedan 2013 erbjuder gården utrymmen för fest och konferens. 

Under 2020 växer Wohls Gård i.o.m. Wohls Stall, som erbjuder utrymmen för upp till 150 personer i den stora salen, därtill 

ett litet mötesrum samt ytterligare utrymme i foajén. 

www.wohlsgard.fi 

www.facebook.com/WohlsGard 

www.instagram.com/wohlsgard 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi berättar om senaste nytt från Wohls Gård 4-8 gånger per år. 

Hitta till Wohls Gård 
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