
 

 

LLÅÅNNGGVVIIKK    
TTaallvviisseett  uullkkoo--oohhjjeellmmaatt  22001188  

((oohhjjeellmmaatt  vvaaaattiivvaatt  lluunnttaa  jjaa//ttaaii  jjäääättää))  
 

(Hinnasto voimassa vuoden 2018 loppuun.) 
 
 
Lumikenkäily jäällä tai maastossa, n. 1-2 h 
Lumikenkäily on helppo ja hauska tapa liikkua talvisessa luonnossa. Lumikengillä pääsee liikkumaan 
vaihtelevissa maastoissa jokaisella kelillä. Liikumme samoillen Långvikin ympäristön upeissa 
talvimaisemissa. 
Hinta: 10 - 20 hlöä € 650 + 24 % alv 
 21 - 30 hlöä € 850 + 24 % alv   

 
Alppicurling, n. 1-2 h 
Alppicurling on ikivanha jääpeli, jota voidaan mainiosti pelata luonnonjäällä. Kenellä on paras 
heittotuntuma? Kuka hallitsee pelitaktiikan? Luvassa on tiukkaa taistoa jääkenttien herruudesta – hymyssä 
suin tietenkin! 
Hinta:  10 - 20 hlöä  € 600 + 24 % alv 
 21 - 40 hlöä  € 800 + 24 % alv  

 
Fiskars Talvipelit, n. 2 h 
Lumitöitä uudella hauskalla tavalla, Fiskarsin laadukkailla työkaluilla. Fiskars konsernin omilla sanoilla 
sanottuna ”Hikoile vähemmän, nauti enemmän!” 
Talvipelien lajit ovat: 

• Lumikola-ralli 
• Lumenveisto 
• Sählä-pallo lumentyöntimillä 
• Mäkihyppy pikku-ukoilla 
• Alppicurling Fiskarsin tapaan 

Hinta: 10-20 hlöä € 700 + 24 % alv  
 21-40 hlöä € 900 + 24 % alv 
 41-60 hlöä € 1200 + 24 % alv 

 
Värikäs lumenveisto, n. 1 h 
Lumesta saa aikaan vaikka minkä muotoista taidetta! Ja lisäämällä vähän väriä siitä tulee vielä 
hauskempaa! Jokaiselle ryhmälle löytyy lumikasa ja työkalut, joiden avulla taideteosta lähdetään 
työstämään. Erittäin hauska tapa yhdistää rakentava tiimityöskentely ja reipas ulkoilu. 
Hinta: 10 - 20 hlöä € 600 + 24 % alv 
             21 - 40 hlöä € 800 + 24 % alv 
              41 - 60 hlöä € 1000 + 24 % alv  
 
Retkiluistelua luonnonjäällä, n. 2 h 
Retkiluistelu sopii kaikille – sekä aloittelijoille että enemmän kokeneille! Nauti upeista talvimaisemista ja 
retkiluistelun vapaudesta! 
Luistelua varten tarvitset tukevat kengät. Kengiksi sopivat vaelluskengät tai tavalliset paksupohjaiset 
varrelliset talvikengät. Nilkat on oltava tuettu!   
Hinta: 10 - 20 hlöä € 800 + 24 % alv 
 21 - 30 hlöä € 1000 + 24 % alv 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Talviolympialaiset, n. 2 h 
Ryhmä jaetaan joukkueisiin ja huumorilla höystetyt kisat voivat alkaa. Kilpailun lajeina ovat 
mini-mäkihyppy pikku-ukoilla, kelkkailu neppis-tyyliin, hauska tiimi-hiihto, alppicurling sekä 
potkukelkkaviesti.  
Hinta: 10 - 20 hlöä € 600 + 24 % alv 
             21 - 40 hlöä € 800 + 24 % alv 
              41 - 60 hlöä € 1000 + 24 % alv  
 
Långvikin talvirieha, n. 2 h 
Vauhdikasta joukkuekisailua hauskojen talvilajien parissa. 

 Lumisähly 
Sisätiloista tutun lajin talvinen versio pelataan ulkona lumessa ilman maalivahtia. Tässä lajissa 
eivät taidot ole niinkään ratkaisevassa osassa, vaan sisu ja toimiva joukkuehenki. 

 Harry Potterin talvipeli 
Lentävien luutien sijasta käytetään pehmeitä pötköjä joilla pelin aikana 'lennetään'. Taktiikka on 
hiottava niin että pallon saa lauottua maalirenkaaseen tai niin että kultainen 'nopsa' jää kiinni.  

 Pallogolf lumikenkäillen 
Joukkueista jokainen heittää vuorollaan omaa palloaan kohti ennalta määriteltyä kohdetta. Uusi 
heitto lähtee siitä kohtaa, jossa pallo on osunut maahan tai johonkin toiseen kohteeseen. 
Pienimmällä heittomäärällä maalin saavuttanut joukkue voittaa kisan. 

Hinta: 10 - 20 hlöä € 600 + 24 % alv 
             21 - 40 hlöä € 800 + 24 % alv 
              41 - 60 hlöä € 1000 + 24 % alv 
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