
Kokoonnu Kuopion Musiikki- 
keskuksessa tahdikkaasti ja  
tyylillä – intiimisti tai isosti.  
Monipuolisista tiloistamme 
löytyy varmasti sinua palveleva 
vaihtoehto hyvän mielen kokous- 
päivään. Vaivattomat kokous- 
pakettimme sisältävät maukkaat 
tarjoilut energiatankkaukseen.

Meillä taiteen talossa luovuus on läsnä 
arjessa ja juhlassa. Me palvelemme sinua ja 
kokousvieraitasi sydänsavolaisella vieraan-
varaisuudella. Rautaisella ammattitaidolla 
toteutamme myös laajemmat kokonaisuudet. 

Tilaisuuksien onnistumisen takaa talomme 
osaava henkilökunta. Aito halu erilaisten 
asiakkaiden kohtaamiseen ja muuntuvien 
toiveiden täyttämiseen, vuosien kokemuksen 
mukanaan tuoma ammattitaito sekä talon 
perusteellinen tunteminen takaavat tilai-
suuksiin tahdikkuutta ja toimivuutta. Kun 
kaikki toimii, niin te voitte keskittyä asia- 
sisältöihin ja vuorovaikutukseen.

Ravintola Oodissa suosimme kotimaisia  
raaka-aineita vuodenaikojen mukaan, lähi- 
ja luomuruokaa korostaen. Ruokatuotteemme 
on korkeatasoista, tyylikästä ja artesaani-
henkistä. 

Tehdään tilaisuutesi yhdessä.  
Ota yhteyttä ja kerro toiveesi!

RAVINTOLA OODI (KANRESTA OY) 
Myyntihovimestari 045 187 4060  
ravintolapalvelut@kanresta.fi 
www.kanresta.fi  |  Ravintola Oodi  

KUOPION MUSIIKKIKESKUS 
Tuottaja Tiina Katainen 
puh. 044 7182 371  |  tiina.katainen@kuopio.fi

www.kuopionmusiikkikeskus.fi  

Hintoihin sisältyy kokoustilan vuokra, tilan peruskokousvarustus (data- 
projektori, valkokangas ja puheäänentoisto), mainitut tarjoilut, vaatesäilytys,  
wifi sekä alv. 24%/14%. Minimi henkilömäärä 15-250 kokoustilasta riippuen.  
Hinnat ovat voimassa 2023. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Koko päivän 
kokouspaketti:

52 € / hlö 
Sis. kahdet kahvit  

ja lounaan

Puolipäivä- 
kokouspaketti:

48 € / hlö 
Sis. yhdet kahvit  

ja lounaan

Kahvi- 
kokouspaketti: 

28 € / hlö 
Sis. kokoustilan max 4h,  
kahvi/tee, suolainen tai  

makea kahvileipä ja  
smoothie tai hedelmiä.



Onko yrityksellänne edessä 
merkittävä juhlavuosi? Etsitkö 
edustavia tiloja yhdistyksen 
tai seuran tapahtumaan? 
Pikkujoulut. Istuva illallinen. 
Tanssiaiset. Sukukokous. 
Vihkiminen ja hääjuhla. 

Haluatko tarjota vieraillesi jotain virkistä-
vää ja inspiroivaa, joka jättää muistijäljen? 
Onnistuneen tilaisuuden lähtökohtana on 
viihtyisä miljöö, makunystyröitä hivelevät 
tarjoilut sekä ajatuksella suunnitellut ohjelma- 
sisällöt. Kun puheet päättyvät, on erilaisten 
kohtaamisten ja tunne-elämysten aika. Me 
autamme sinua löytämään sopivan esityk-
sen ja/tai esiintyjät, mikä nostaa tilaisuutesi 
eri tasolle. 

Vaivattomin vaihtoehto on valita Kuopion 
Musiikkikeskuksen laajasta ohjelma- 
tarjonnasta mieluinen esitys ja järjestää 
oma tilaisuus ennen tai jälkeen. 

Mikäli kaipaat yksilöllisempää otetta tai 
näyttävyyttä, tässä inspiraatioksi muutama 
 esimerkki: 

•  Kuopion kaupunginorkesterin koko illan 
tilauskonsertti. Esiintyjä- ja ohjelma- 
valinnat kustomoidaan asiakkaan toi-
veiden mukaan. Ohjelmisto viihteestä 
klassiseen. 

•  Kuopion kaupunginorkesterin pienyhtyeen 
esitys integroituna tapahtumaohjelmaan. 
Ohjelmisto viihteestä klassiseen. 

Kaikki onnistuu –  
Kuopion Musiikkikeskuksessa! 

Kysy meiltä lisää! 
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