
KOKOUSPAKETIT
&

TILAT
Vuokraamme niin yksityisille, yhteisöille kuin yrityksille 
tilojamme erilaisiin tarpeisiin, ruokailun ja majoituksen 

kanssa tai ilman.

Meille sopii kokoustamaan niin taloyhtiönne hallitus kuin 
yrityksenne 100 työntekijää. Tarvittaessa paketoimme 

alle 20 hengen ryhmille myös majoituksen.

Kysy lisää:

info@sylvi-tyyne.fi

LASIKYLÄN KÖÖKKI & MAJATALO
NUUTAJÄRVI SINCE 1793
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KOKOUSPAKETIT

Aamupäivän  kokouspaketti 
Kokoustila, aamiainen ja lounas (4h) 

35€/hlö

Iltapäivän kokouspaketti
Kokoustila, lounas, ja lähtökahvit (4h) 

35€/hlö

Koko päivän kokouspaketti 
Kokoustila, aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit 

45€/hlö 

Illallinen erillisen tarjouksen mukaan



KERTTU-KABINETTI
Max 15 hengelle, ruokailu max 8 hlöä

18 m2

Pieni kabinettimme, joka on nimetty nuutajärveläisen 
lasitaiteilija Kerttu Nurmisen mukaan, on mukava ja 

rauhallinen paikka käydä läpi yhteisiä asioita. 
Kerttu sijaitsee Sylvin ravintolasalin välittömässä 

läheisyydessä. Tarjoilemme tarvittaessa kabinettiimme 
myös ruoka-annokset.

Kertusta löytyy tilava pöytä levitellä tärkeitä papereita, 
mukavat tuolit, old school fläppitaulu, hieman uudempi 
videotykki sekä valkoinen seinä johon tällä heijastetaan. 

Erillistä valkokangasta ei ole, jolloin huone muuntuu helposti 
myös rauhalliseksi ja yksityiseksi ruokailutilaksi ilman turhaa 

neukkaritunnelmaa.

Kerttuun alamme myös koota muotoilu- ja lasialan käsikirjastoa, 
jossa voi tilavarausten ulkopuolella käydä tutkimassa 

kotimaista ja kansainvälistä alan tietoutta. 

            Tilavuokra (sis. alv)
            14€/h
            50€ / aamupäivä tai iltapäivä 4h
            80€ / koko päivä 8h

Erillistä tilavuokraa ei peritä, jos Kahvila + Keittiö Sylvistä 
tilatut tarjoilut ylittävät vuokrasumman.

TULOSSA!



SYLVIN SALI
Max 180 hengelle

240 m2
  

Kahvila + Keittiö Sylvin ravintolasali on 
vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten 

aukioloajan ulkopuolella.

Tila sopii niin synttäribileisiin kuin hirvipeijaisiin.

Sylvin salissa ei ole tarjolla kokoustekniikkaa.

Tilavuokra (sis. alv)
44€/h

150€ / aamupäivä tai iltapäivä 4h
280€ / koko päivä 8h

Erillistä tilavuokraa ei peritä, jos Kahvila + Keittiö Sylvistä 
tilatut tarjoilut ylittävät vuokrasumman.



RED BRICK GALLERY
Max 100 hengelle

180 m2 
Red Brick Gallery on Kivimuuri-siiven maantasossa 
sijaitseva kiviseinäinen ja valoisa monitoimitila, joka 

taipuu lähes mihin vain. Tilassä järjestetään myös 
Lasikylän erilaisia näyttelyitä, joten tilaisuuttanne 

saattaa ajoittain olla valvomassa myös kokoelma 
lasiteoksia, jos näin yhdessä sovimme.

Voimme auttaa järjestämään siellä niin seminaarin, 
juhlienne live-musiikki-biletys-osaston kuin 

noutopöytäruokailunkin.

Red Brick Gallerysta saamme erotettua myös hieman intiimimmän 
max 30 hlön tapaamis- tai ruokailu tilan.

Tilaan järjestyy kaikki tarvittava kokoustekniikka.

Tilavuokra (sis. alv)
34€/h

120€ / aamupäivä tai iltapäivä 4h
200€ / koko päivä 8h

Erillistä tilavuokraa ei peritä, jos Kahvila + Keittiö Sylvistä 
tilatut tarjoilut ylittävät vuokrasumman.



KOLMAS KERROS
Max 70 hengelle, saman pöytäryhmän ääreen 30 hlöä

150 m2

Punatiilisen Kivimuuri-siiven ylin, 3. kerros, josta 
mukava näkymä Lasikylään. Tila sopii parhaiten 

kokouksiin ja pieniin seminaareihin. 
Kolmanteen kerrokseen reippaillaan portaita pitkin, 

hissivanhuksemme on käytössä vain tarvittaessa.

Järjestämme Kolmanteen kerrokseen tarvittavat 
kokouspurtavat, täytetyt sämpylät, smoothiet, 

kahvituksen ja virvokkeet. 

Tilaan järjestyy kaikki tarvittava kokoustekniikka.

 Tilavuokra (sis. alv)
24€/h

80€ / aamupäivä tai iltapäivä 4h
150€ / koko päivä 8h

Erillistä tilavuokraa ei peritä, jos Kahvila + Keittiö Sylvistä 
tilatut tarjoilut ylittävät vuokrasumman.


