Wild Taigan

KOKOUKSET
Kokous suunnitteilla? Wild Taigan yritysten tarjonnasta löydät persoonalliset kokousmiljööt ja
laadukkaat palvelut, olipa kyseessä pienen työporukan tiimipalaveri tai suuremman vierasjoukon
kansainvälinen kongressi. Tarjoilut järjestyvät kahvituksista kevyisiin kokouslounaisiin ja runsaisiin
illallisiin, ja kokousten oheen on saatavilla monenlaista ohjelmaa ja aktiviteetteja. Tarjolla on myös
kokouspaketteja majoituksella. Tutustu vaihtoehtoihin ja kysy tarjous ryhmällesi!
• Tuuletar-kokoustila 80 henk.
• Tervakaski-kokoustila 30 henk.,
voidaan myös jakaa kahtia
• Karhukokous 4–40 henk.
• Wellness-osasto ja kota
varattavissa kokouskäyttöön

• 668-paikkainen Lentua-sali
• 99-paikkainen Pajakka-sali
• Ruokailut min. 20 hengen
ryhmille
• Myös pienempiä kokous- ja 		
aputiloja

KOKOUS HOTELLI KALEVALASSA

KUHMO-TALON KOKOUSPALVELUT

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi |hotellikalevala.fi

08 6155 5451 | kuhmo.talo@kuhmo.fi | kuhmotalo.fi

Kuhmossa Hotelli Kalevalassa kokoustavat mukavasti monen kokoiset seurueet, ja palaverin
vastapainoksi tarjolla on oheisohjelmaa tyky- ja seikkailupalveluista luontoaktiviteetteihin ja
hyvinvointipalveluihin. Keittiö loihtii pienet tai suuret kokoustarjoilut toiveidenne mukaan. Erikoisuutena on Karhukokous-paketti, johon kuuluu kokouspalvelujen, ruokailujen ja majoituksen lisäksi jännittävä karhunkatseluretki.

Kuhmo-talon kahden suuren salin ja ravintolan palvelut takaavat onnistuneen kokouksen.
Valittavana on myös esimerkiksi jooga-tapahtumiin soveltuva pieni tanssisali. Kokouspalvelut sisältävät lisäksi mahdollisuuden laadukkaaseen ohjelmatarjontaan kamarimusiikista
ja kevyen musiikin tähdistä teatteriesityksiin ja talossa toimivan musiikkiopiston oppilasorkestereihin tai tanssikouluihin asti.

• Noutopöytäruokailut
min. 20 hengen ryhmille,
a la carte min. 6 hengelle
• Juhlatalo Riusala 100 hengelle 		
vuokrattavissa huhtikuusta
joulukuuhun

• Kokouspaketit alk. 10 hengen		
ryhmille
• Oheisohjelmana mm. teatteriesitykset tai ohjattu taukoliikunta

KOKOUS HOTELLI KAINUUSSA

KOKOUS KIANNON KUOHUISSA

08 655 1711 | info@hotellikainuu.com | hotellikainuu.com

08 710 770 | hotelli@kiannonkuohut.fi | kiannonkuohut.fi

Hotelli Kainuu Kuhmon keskustassa tarjoaa kokoustilat suuremmankin ryhmän käyttöön. Kokoustilan varusteluihin kuuluvat videotykki, valkokangas, fläppitaulu ja langaton nettiyhteys.
Kokouskahvien ja -ruokailujen lisäksi tilaisuuden voi aloittaa nauttimalla runsaan kainuulaisen aamiaisen. Myös viihtyisän juhlatalo Riusalan saunatiloineen noin 8 km päässä keskustasta voi varata kokouskäyttöön.

wildtaiga.fi

facebook.com/wildtaiga

Hotelli Kiannon Kuohujen kokoustilat ja kokonaisvaltaiset palvelut tarjoavat puitteet onnistuneen tilaisuuden järjestämiselle Suomussalmella. Kahvitarjoilun lisäksi tilavassa ravintolassa järjestyvät sekä kevyet lounaat että runsaat päivälliset. Kaikki kokoustilat on
varustettu nykyaikaisella kokoustekniikalla, ja tilaisuuksia voi järjestää myös viihtyisissä
saunatiloissa. Tarjolla on myös kokouspaketteja majoituksella.

@visitwildtaiga | #visitwildtaiga |

• Iso pirtti 40–50 hengelle
• 5 kpl pienempiä huoneita

• Kokoustila 24 hengelle

VANHAN KURIMON LUOVAT IDEAT

HOSSAN LUONTOKESKUS

08 636 285 | pekka.huovinen@kultainenkukko.fi | kultainenkukko.fi

050 384 4692 | hossa@retkeilykeskus.fi | hossa-kylmaluoma.fi

Kun on uusien ideoiden aika, Vanha Kurimo tarjoaa innostavan ympäristön kokouksellenne
vain 5 km päässä Suomussalmen keskustasta. Avaran hirsipirtin ohella Vanhasta Kurimosta
löytyy useita, viihtyisiä ryhmätyötiloja. Pirtissä käytössänne on iso valkokangas ja videotykki. Ruokailut ja kahvitauot onnistuvat kokousryhmänne toivomusten mukaan, huolella valmistettujen makujen siivittäminä.

Hossan maisemat luovat ainutlaatuisen lähtökohdan kokouksille. Luontokeskuksen kokoustila on varustettu nykytekniikalla äänentoistoineen ja videotykkeineen. Kesä-syyskuussa päivittäin lounasta tarjoilevan kahvila-ravintolan palvelut on helppo yhdistää
osaksi tilaisuutta. Ruokailuja järjestetään myös muina aikoina tilauksesta. Myös ohjelmapalveluja on saatavilla, kokonaisuus räätälöidään toiveiden mukaan.

• Pieni kokoustila 6 hengelle
• Iso sali jopa 120 hengelle

• Kokoustiloja 8-150 hengelle:
- Pirtti ja Aurinkosali
- Savusauna ja takkatupa
- Juhlateltta

ERÄHENKISET KOKOUKSET LENTIIRASSA

KAESAN KOTILEIPOMO

044 728 8930 | sales@lentiira.com | lentiira.com

0400 297 213 | kaesa@kaesankotileipomo.fi | kaesankotileipomo.fi

Itärajan viihtyisimmät kokoustunnelmat löydät Lentiiran Lomakylästä 45 km Kuhmosta pohjoiseen. Viehättävien puitteiden lisäksi tarjoamme kainuulaiset herkut ja erähenkiset ohjelmat
vaikka jahdin, tervaperinteen tai hyvinvoinnin merkeissä. Erikoisuutena kotakokous nokipannukahvien ja rönttösten voimalla. Kysy myös mökkimajoitusta ja savusaunatarjousta ryhmällesi.

Kuhmosta Kaesan Kotileipomon yläkerrasta löytyvät tilat niin arkeen kuin juhlaan. Valittavanasi on intiimi kokoushuone pienen ryhmän palavereihin tai iso sali, joka on muunneltavissa siirrettävien seinäelementtien ansiosta. Alakerrassa suolaiset ja makeat herkut
paistuvat teidän kokoustanne varten. Myös ruokatarjoilun järjestäminen on mahdollista.

• Salamäntin kokouspaketti
3–12 hengelle
• Wäki-Turilaan kokouspaketti 		
10–80 hengelle
• Meteli-Jatulin kokouspaketti 		
10–30 hengelle

• Tuvan sylissä 40 hengen
kokoustaminen
• Heinäladossa ideariihituokiot ja		
taukohyppelyt
• Nuotiopaikalla unelmatuokiot

HILJAISEN KANSAN NIITTYTUPA

JÄTTILÄISTEN KOKOUSPAKETIT

050 362 0609 | ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi | niittykahvila.fi

040 748 7391 | posti@arcticgiant.fi | arcticgiant.fi

Kun tarvitset rauhallista kokouspaikkaa keskittymiseen ja luovaan työskentelyyn, Niittytupa
tarjoaa siihen juuri sopivat puitteet kokouspalveluineen. Paikallisista raaka-aineista valmistetut kokousherkut tai niittyperinteestä inspiraation saaneet ruokatarjoilut suunnitellaan toiveidenne mukaan. Yhdessä voidaan kehitellä myös monenlaista ohjelmallista toimintaa tilaisuuden ja ruokailun lomaan.

Jättiläisenmaassa Paltamossa tarjolla on kolme erilaista kokouspakettia. Salamäntin ja
Wäki-Turilaan paketteihin sisältyvät kokoustilan ja -varusteiden lisäksi tulo- ja iltapäiväkahvit sekä lounasruokailu. Meteli-Jatulin paketti tarjoaa jättidraivia ja hauskanpitoa
kahden päivän elämyskokouksen merkeissä, sisältäen majoituksen ja täysihoidon. Lisäpalveluina mm. kaukoputkibongaus tai näköalasauna.

• 60-paikkainen auditorio
• Pienemmät tilat 10–15 hengelle

• Saijan pirtti 100 hengelle
• Päärakennuksen kokoushuone 		
30–40 hengelle
• Tunnelmallinen kota
50 hengelle

LUONTOKESKUS PETOLA

SAIJAN KOKOUSPAKETIT

040 825 6060 | petola@metsa.fi | luontoon.fi/petola

08 847 511 | info@saija.fi | saija.fi

Kuhmon Luontokeskus Petola on ikkuna kainuulaiseen luontoon ja Suomen suurpetojen elämään. Petolan auditorio soveltuu sekä pienen ryhmän että isomman yleisön kokous- tai seminaaripaikaksi. Myös pienemmät ryhmätyötilat järjestyvät, ja kokouskahvit sekä -ruokailut
ovat saatavilla tilauksesta. Kokouksen yhteyteen voidaan järjestää vaikkapa lyhyt tietoisku
Petolan toiminnasta tai tutustuminen näyttelyyn.

Tervetuloa kokoustamaan Saijaan Taivalkosken Jokijärvelle ja viihtymään paikallisten
makuelämysten parissa! Kokoamme paketit toiveidenne mukaan sisältäen mm. kokoustilan, aitoa lähiruokaa sekä majoituksen kodikkaissa hirsihuoneistoissa. Ohjelmapalveluina valittavissa ovat esim. savusaunan leppoisat löylyt ja olutpruuvi paikallisen Taiwalkosken panimon oluille panimomestareiden ohjaamana.

• 50 asiakaspaikkaa ja lisäksi
40-paikkainen kellarikabinetti

• Kokoustilat 25–30 hengelle

KOKOUS KUKOSSA

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

08 636 285 | pekka.huovinen@kultainenkukko.fi | kultainenkukko.fi

040 500 3476 | kylmaluoma@retkeilykeskus.fi | hossa-kylmaluoma.fi

Kokous Kultaisessa Kukossa on vaivaton vaihtoehto kokousisännille ja -emännille. Ravintola löytyy Suomussalmen keskustan sydämestä, vilkkaasta kauppakeskuksesta, mutta
Kukon Kellarikabinetissa kokous sujuu omassa, rauhallisessa ympäristössään. Kultaisessa Kukossa taidetaan niin suolaiset kuin makeatkin herkut, eli tarjoiluvaihtoehtoja riittää
muhkeista kokouskahveista kolmen lajin kokousillalliseen.

Kylmäluomalta löytyvät sopivat tilat kokouksia varten, ja se on myös oivallinen paikka
esimerkiksi tyky-päivien pitämiseen. Kokousten oheen voidaan järjestää esimerkiksi kalastusta tai muita alueen aktiviteetteja. Ruokailut ovat saatavilla ryhmän toiveiden mukaan. Retkeilykeskuksen räätälöityjen ohjelmapalvelujen avulla kokouksiin saa yhdistettyä unohtumattomia elämyksiä.

