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1. Merikalastus 
Ingressi: 

Merikalastusta veneellä Suomen saaristossa. 

Viemme vieraat turvallisesti isoilla avoveneillä parhaimmille kala-apajille. 

Aikaisempaa kokemusta kalastuksesta ei tarvita. Kalastussesonki 15.4.-15.12. 

Kalastuskohteita hauki, ahven ja kuha sekä taimen. Varusteet ja kaikki välineet 

kuuluvat hintaan. 

 

Tuote-esittely: 

Suomenlahden saaristo on jo elämys sinänsä. Nautit sen monipuolisen miljöön 

seuraamisesta kalaretken aikana. Oppaamme ovat koulutettuja ja kokeneita niin 

kalastajia kuin asiakaspalvelijoita. Koska liikumme päivittäin vesillä, olemme koko 

ajan ajanhermolla päivän kalastustilanteesta ja osaamme viedä teidät oikeille 

kalapaikoille sekä näyttää pyytävimmät kalastusniksit. Valitsemme ajankohtaan 

sopivimmat kalastustavat. Saaliit vaihtelevat sesonkien mukaan pannukarkeista 

ahvenista, komeisiin haukiin, herkulliseen kuhaan ja haasteelliseen taimeneen. 

Kalastus sopii yhtä hyvin naisille kuin miehille; tavallisesti herraseurueessa olevat 

naiset saavat ne suurimmat kalat! 

 

Paketti sisältää (3-6 h): 

Kalastusluvat ja kalastusvälinevuokran, lämpimät kelluntapuvut, kalastusoppaan 

palvelut, kahvia, teetä ja suolaista ja makeaa purtavaa. 

 

Lähtöpaikat: 

Rönnäs, Porvoo, Tammisaari ja Helsinki. Myös muut lähtöpaikat mahdollisa – kysy! 

 

Varusteet: 

Säänmukaiset vaatteet. Varustamme ryhmän saappailla, kelluntahaalareilla ja 

tarvittaessa pipoilla ja hanskoilla. 

 

Kalastuksen sesongit: 

Hauki: 25.4.-15.12., Ahven: 1.6.-15.12., Kuha: 1.6.-15.8., Taimen: 1.5.-20.6. ja 1.9.-

30.11. 

 

Hinta (sis. alv. 10%): 

- 1-5 hlöä / yksi vene 963 € + lupienhankinta 20 € / hlö 

- 2-10 hlöä / kaksi venettä 1926€ + lupienhankinta 20 € / hlö 

- 11-15 hlöä / kolme venettä 2889€ + lupienhankinta 20 € / hlö 

2. Saaristocruising 
Ingressi 

Suomenlahden saaristocruising. 

Saaristocruising on 1,5-3 h retki kauneimpaan saaristoon. Vauhdikkaasti isoilla 

avoveneillä kuljetamme teidät merellisten nähtävyyksien ohi ja piipahdamme saaressa 

keittämässä nokipannukahvit. Käymme tutustumassa alueellisesti kiinnostaviin 

kohteisiin kuten esimerkiksi Loviisan edustalla olevaan Svartholman linnoitussaareen. 
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Tuote-esittely: 

Saaristocruising on 1,5-3 h retki kauneimpaan saaristoon. Vauhdikkaasti isoilla 

avoveneillä kuljetamme teidät merellisten nähtävyyksien ohi. Reitin varrella voit 

esimerkiksi todeta, että Helsingin tai Porvoon urbaani kaupunkikuva muuttuu upeaksi 

luonnonkauniiksi saaristoksi pienen matkan päässä. Voit bongata monia vesilintuja ja 

hyvällä tuurilla nähdä hylkeen. Puolessa välissä retkeä pidämme piknikin idyllisessä 

saaressa ja keitämme nokipannukahvit. Monesti käymme alueellisia nähtävyyksiä 

katsomassa kuten esimerkiksi Loviisan edustalla olevassa Svartholman 

linnoitussaaressa, ihastelemassa vanhoja raunoita ja merimaisemia. Saaristoluonnon 

tuntevat oppaat kertovat Suomenlahden saaristosta. Saaristocruising sopii koko 

avovesikauden ulkoilmaohjelmanumeroksi, joka sopii hyvin kokousten väliin 

rentouttamaan päivän tiukkaa työohjelmaa. 

 

Paketti sisältää (1,5-3 h): 

Opastuksen, kahvia, teetä ja suolaista tai makeaa purtavaa. 

 

Lähtöpaikat: 

Rönnäs, Porvoo, Tammisaari ja Helsinki. Myös muut lähtöpaikat mahdollisa – kysy! 

 

Varusteet: 

Säänmukaiset vaatteet. Varustamme ryhmän saappailla, kelluntahaalareilla ja 

tarvittaessa pipoilla ja hanskoilla. 

 

Hinta (sis. alv.10%): 

- 1-5 hlöä / yksi vene 715 € 

- 6-12 hlöä / kaksi venettä 1430 € 

- 13-18 hlöä / kolme venettä 2145 € 

3. Pihakisat – voidaan toteuttaa talvella tai kesällä 
 

Ingressi: 

Herrasväen hauskat pihakisat 

Toiminnallista ja rentohenkistä tiimikisailua pienryhmissä! Huumorin lisäksi 

tehtävissä vaaditaan hitunen käden tarkkuutta ja taitoa, hieman 

ongelmanratkaisukykyä sekä tietysti yhteistyötä ryhmän kesken.  

 

Tuote-esittely: 

Toiminnallista ja rentohenkistä tiimikisailua pienryhmissä! Huumorin lisäksi 

tehtävissä vaaditaan hitunen käden tarkkuutta ja taitoa, hieman 

ongelmanratkaisukykyä sekä tietysti yhteistyötä ryhmän kesken.  

Kokonaiskesto on sopimuksen mukaan n. 1½-2 tuntia. Rastit eivät sisällä fyysisesti 

liian vaativia tai vaarallisia tehtäviä. Toimintarasteilla on ryhmän yhteistyötaitoja 

mittaavia ongelmanratkaisutehtäviä ja kevyitä liikunnallisia rasteja. 

 

Joitakin esimerkkejä tehtävistä: 

 

Ongelmanratkaisua: 

- Sokkokuvio: ryhmässä muodostetaan erilaisia kuvioita sokkona 

- Palapeliviesti: ryhmän tehtävänä on ratkaista 5 palan palapeli 
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- Lentävä matto: ryhmän tulee kulkea tiettymatka koskettamatta jalalla maton 

ulkopuolelle 

- Finlayson-lentis: lentopallon pelaaminen lakanan avulla, palloon saa koskea vain 

lakanalla 

- Erätaitotehtävä: erilaisia luonnossa selviymiseen tarvittavista taidoista kisailua 

- Luontotietokisa 

- Törmäystesti: paperista, niitistä, maalarinteipistä rakennetaan törmäyssuoja 

kananmunalle 

- Pioneeritehtävä: sillanrakentaminen apuvälineitä hyödyntäen, ilman että ryhmä 

joutuu astumaan sillalta pois 

- Forest toilet –tehtävä: ryhmän insinööri- ja myyntimiestaitoja mitataan – kuka 

rakentaa toimivimman toiletin ja millä argumenteilla se myydään 

- Taikajuoman pelastus: ryhmätyönä ongelmanratkaisua, vain köysiä käyttämällä 

pitää pelastaa taikajuoma / aarre.  

 

Kevyttä liikuntaa: 

- Kickbikeviesti – pyörä ilman polkimia – kuinka sitä ajetaan 

- Maastopyöräily  

- Pimeävaellus – öljylamppujen valossa tehtävä tunnelmallinen metsäretki 

- Jousiammunta 

- Puhallusputkiammunta 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  

- 1-12 henkilöä 695€ 

- 13-24 henkilöä 57€ / henkilö 

- 25-36 henkilöä 53€ / henkilö 

- 37+ henkilöä 47€ / henkilö 

4. Onkikisa 
 

Ingressi 

Perinteinen onkikisa 

Onkikisa on leppoisa ja kiireetön tapahtuma, jossa porukalla yritetään narrata 

rantavesien eväkkäitä. Onginta tapahtuu laadukkailla välineillä perinteistä matosyöttiä 

käyttäen. 

 

Tuote-esittely: 

Onkikisa on leppoisa ja kiireetön tapahtuma, jossa porukalla yritetään narrata 

rantavesien eväkkäitä. Onginta tapahtuu laadukkailla välineillä perinteistä matosyöttiä 

käyttäen. Voittaja ratkaistaan joko painon tai kappalemäärän perusteella. Tapahtuman 

kesto sopimuksen mukaan. Jokaiselle annetaan käyttöö oma onki ja oppaan 

avustamana sillä ongitaan ahvenia ja erilaisia särkikaloja lähirantavesistä. 

 

Hinta (sis. alv.24%): 

- 47€ / hlö (minimilaskutus 695€) 
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5. Käppyrämailagolfia luonnon kauniissa maisemissa 
 

Ingressi: 

Astu ulos salista suoraan viheriölle! Joskin tässä tapauksessa saattaa sana viheriö olla 

harhaanjohtava - tämänkertainen golfkierros kun on hieman erilainen. Tässä lajissa 

kokeneinkin golfammattilainen saattaa saada haastajan ensikertalaiselta, sillä mailoina 

käytetään käppyräisestä kuusenoksasta tehtyä mailaa!  

 

Tuote-esittely: 

 

Astu ulos salista ja suoraan viheriölle! Joskin tässä tapauksessa saattaa sana viheriö 

olla harhaanjohtava - tämänkertainen golf kierros kun on hieman erilainen, sillä 

mailoina käytetään käppyräisestä kuusenoksasta tehtyä mailaa! Puuvitonen on 

todellakin puuta eikä muuta. Hiekkaeste saattaa saada aivan uuden merkityksen, 

puhumatta muista esteistä. Golf-rata on nimittäin rakennettu kartanon maastoon missä 

pajupensas on todennäköinen este siinä missä kallion kolo tai luonnon oma vesieste. 

Tässä lajissa kokeneinkin golfammattilainen saattaa saada haastajan ensikertalaiselta 

mutta yksi on varmaa - molemmilla on yhtä hauskaa. Opas auttaa toki ja neuvoo 

miten välineillä pärjää. 

 

Hinta (sis. alv.24%): 

- 57€ / hlö (minimilaskutus 695€) 

6. Casino Party  
 

Ingressi: 

Casino Party – Kuka on yrityksen uhkapelien kuningatar tai kuningas? 

Mukaansatempaava Casino-turnaus, jota ohjaavat ja selostavat oikeat pukuun 

sonnustautuneet jakajat. Pelimerkkien kultareunat välähtelevät ja tuletit pyörivät myös 

pöydissä ja hauskaa riittää! Sopii yli 20 hengen ryhmille aina 150 henkeen asti. 

 

Tuote-esittely: 

Mukaansatempaava Casino-turnaus, jota ohjaavat ja selostavat oikeat pukuun 

sonnustautuneet jakajat. Pokeripöydät, pelimerkit ja kortit ovat kuin oikeasta 

saluunasta tai pokerin syntymailta Missisippijoen jokilaivoista. Ruletit pyörivät myös 

pöydissä ja hauskaa riittää! Ammattilaisemme opastavat pelien salat kaikille eikä 

aikaisempaa pelikokemusta tarvita. Yhteen pelipisteeseen mahtuu 10 pelaajaa useita, 

jolloin vaikka 150 henkeä mahtuu pelaamaan yhtä aikaa 15 pelipisteeseen. Pelaajille 

jaetaan turnauksen alussa sama määrä pelimerkkejä. Turnauksen jälkeen merkit 

lasketaan ja voittaja julistetaan! 

 

Pelimuotoina on:  

- Texas Hold'Em No Limit 

- Black Jack 

- Ruletti 

 

Hinta (sis. alv. 24%): 

- 2058 € sisältäen kolme peli pistettä 

- Lisäpelipisteet: 664€ / pelipiste 
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7. Hauska korttipeli-ilta 
 

Ingressi: 

Tilaa tiimillesi hauskaa ohjattua illanviettoa pelipöydän ympärillä. Pelaamme 

tunnettuja korttipelejä pilke silmäkulmassa. Jakaja opastaa pelin salat kaikille ja siten 

aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kuvittele itsesi pelaamassa kartanon upeissa 

saleissa hyvässä seurassa! 

 

Tuotekuvaus: 

Tilaa tiimillesi hauskaa ohjattua illanviettoa pelipöydän ympärillä. Pelaamme 

tunnettuja korttipelejä pilke silmäkulmassa. Jakaja opastaa pelin salat kaikille ja siten 

aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Nyt osallistujat pääsevät mittaamaan 

vuorovaikutustaitojaan aidon pokeripöydän äärellä. Mukana on reipas jakaja 

hoitamassa peliä ja luonnollisesti myös aidot pelimerkit sekä kortit. Jakaja opastaa 

pelin salat kaikille ennen pelin alkua, jotta kaikki saavat juonesta kiinni. Yhteen 

pöytään mahtuu jopa 10 pelaajaa ja sitä suuremmat ryhmät toteutetaan useammalla 

pöydällä - yrityksen sisäinen turnaus kenties, tai ehkä pikkujouluporukka? Tämä tuote 

sopii kaikille ryhmille. Tapahtuma huipentuu finaaliin ja lopulliseen kahden pelaajan 

voittotaisteluun. 

 

Hinta (sis. alv. 24%): 

- 732€ pöytä (max 10 pelaajaa yhtä aikaa) 

- 664€ lisäpöydät 

- Ohjelma maks 3h, lisätunnit 93€ / h 

8. Lumikenkäretki 
 

Ingressi: 

Lumikenkäretki lähimetsään 

Luonto-oppaiden vetämä reipas ulkoiluohjelma lähimaastossa. Ei vaadi mainittavaa 

fyysistä ponnistelua tai kokemusta lumikenkäilystä. Ohjelma sopii kokouksen rinnalle 

piristäväksi happihyppelyksi. Varaa vain ulkoiluvaatetta mukaan! 

 

Tuotekuvaus: 

Ryhmä saa käyttöönsä laadukkaat lumikengät retkisauvoineen. Lumikenkäilyn 

"lyhyen oppimäärän" jälkeen ryhmä suuntaa oppaan johdolla kulkunsa maastoon. 

Leppoisa retki luontoon ei vaadi mainittavaa fyysistä kuntoa, eikä aikaisempaa 

kokemusta lumikenkäilystä. Retki voidaan toteuttaa myös pimeällä tunnelmallisesti 

otsalamppujen tai kuun valossa. Retken aikana käymme tietoiskunomaisesti läpi 

lumikenkäkävelyn tekniikkaa. Kesto sopimuksen mukaan, yleensä 1½-2 tuntia. 

Retken yhteyteen voidaan jossakin määrin yhdistää joukkueiden välisiä tiedollisia ja 

toiminnallisia tiimitehtäviä. 

 

Hinta (sis. alv. 10%): 

- 1-20 henkilöä, 54€ / henkilö, (minimilaskutus 539€) 

- yli 20 henkilöä, 52€ / henkilö 
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9. Melontaretki merellä 
 

Tuotekuvaus: 

Tutustu melontaan kokeneiden oppaiden johdolla! Kanootteina käytämme 

inkkarikaksikoita, jotka ovat tukevia ja vakaita meloa. Aikaisempaa 

melontakokemusta ei välttämättä vaadita. Oppaiden johdolla perehdytään melonnan 

tekniikkaan ja kanootin käsittelyyn. Melontareitin valinnassa otetaan huomioon 

sääolosuhteet ja turvallisuusasiat. Retken kesto, melontareitin pituus ja vauhti 

sovitetaan ryhmän kuntotason mukaan. Retken kesto yleensä n. 2 tuntia. 

 

Hinta (sis. alv. 10%): 

- 1-8 henkilöä, 649€ 

- 9-20 henkilöä 81€ / henkilö 

- yli 20 henkilöä, 76€ / henkilö 

10. Sieniretki sienioppaan johdolla 
 

Tuotekuvaus: 

Sieniretki syksyiseen maastoon sopii ohjelmaksi niin virkistyspäivään kuin 

kokouspäivän yhteyteen. Luonto-oppaiden johdolla tutustutaan hyvän sienimetsän 

piirteisiin ja poimitaan maastosta ruokasieniä. Sieniretken päätteeksi käydään läpi 

sienien käsittely ja saadaan vinkkejä niiden ruuaksi valmistamisessa. 

 

Hinta (sis. alv. 24%): 

- 1-24 henkilöä, 57€ / henkilö, (minimilaskutus 695€) 

- yli 24 henkilöä, 53€ / henkilö 

11. Pilkkiretki merellä 
 

Tuotekuvaus: 

Oppaan johdolla perehdytään pilkinnän ja kalan etsimisen saloihin. Pilkkiretkellä ei 

tarvitse palella, sillä varustukseen kuuluvat lämpöiset pilkki-/kelluntahaalarit, pipot, 

rukkaset, kynsikkäät, lämpösaappaat ja villasukat. Lisäksi repertuaarista löytyvät 

tietenkin pilkkivavat pilkkeineen, syötit, kairat, reppujakkarat ja muut pilkkimiseen 

liittyvät oheismateriaalit. 

Pilkkialueemme tyypillisiä saaliskaloja ovat ahven, särki, lahna, joskus jopa kuha tai 

hauki. Yksityislammella kalastamme kirjolohia. Tauolla nautitaan retkieväät kera 

nuotiokahvin ja teen. Retken kesto on yleensä noin 2 tuntia.  

 

Hinta (sis alv. 24%): 

- 1-6 henkilöä, 620€ 

- 7-10 henkilöä 105€ / henkilö 

- 11-20 henkilöä 97€ / henkilö 

- 20+ henkilöä 92€ / henkilö 
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12. Kalastus- & erätapahtuma 

 
Luontohenkistä ulkoilmaohjelmaa merellisissä maisemissa. Ohjelma toteutetaan 

ryhmissä. Rastit eivät sisällä fyysisesti vaativia tai vaarallisia tehtäviä, vaan 

pikemminkin tarkoituksena on ryhmien viihtyminen ja yhteishengen kohotus 

hauskojen kalastus- ja eräohjelmien parissa. Ohjelma toteutetaan useamman oppaan 

johtamana merellisessä ympäristössä. Suositeltu henkilömäärä on yli 40 hengen 

ryhmille. Tapahtuman kesto 2-2,5 h. 

 

Esimerkkejä ohjelmarasteista: 

- Kalanbongauskilpailu saariston kauniilla rannoilla. Onkimista perinteisillä 

onkivälineillä. Tarkoitus mahdollisimman monen kalalajin saaminen. Oppaat auttavat 

ja neuvovat lajien tunnistuksessa. 

 

- Oletko koskaan kokeillut perhonheittoa? Näyttää hienolta ja vaikealta. 

Kalastusoppaiden johdolla opit heittämään perhoa ja kuulet lisää perhokalastuksesta. 

 

- Sido ensimmäinen perhosi! Sisätiloissa perhonsidontaa opastaa maailmallakin 

tunnustusta saaneet sitojat. 

 

- Kalankäsittelynäytös ammattilaisen vetämänä. Kuinka hauki fileoidaan 

ruodottomaksi? Vinkkejä myös monien muiden kalojen käsittelyyn ja 

ruuanlaittoideoita myös. 

 

- Muita erätehtäviä ja ohjelmapisteitä henkilömäärän mukaan. 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  

- 46 eur / hlö. Minimiryhmäkoko 40 hlöä. Jos ryhmäkoko on pienempi, niin 

pyydä tarjous. 

13. GPS Racing – gps-suunnistusta 
Toiminnallista ja rentohenkistä tiimikisailua pienryhmissä! Huumorin lisäksi 

tehtävissä vaaditaan hitunen käden tarkkuutta ja -taitoa, hieman 

ongelmanratkaisukykyä ja tietysti yhteistyötä ryhmän kesken. Ryhmä jaetaan 

joukkueisiin, jotka kilpailevat toisiaan vastaan. Ryhmät saavat käyttöönsä gps-laitteet, 

joiden avulla he suunnistavat rasteille, joissa selvittävät ongelman tai kisaavat toista 

joukkuetta vastaan. Välimatkat rastilta toiseen tapahtuu sporttisesti kickbike-pyörällä 

tai patikoiden. Rastit eivät sisällä fyysisesti liian vaativia tai vaarallisia tehtäviä. 

 

- Ryhmä jaetaan useampaan joukkueeseen ryhmäkoon mukaan. 

- Ryhmät suorittavat reitin läpi tehtävineen. 

- Nopein ja nokkelin ryhmä voittaa. 

- Puolet joukkueista kiertää radan myötäpäivään ja puolet vastapäivään. 

 

Tehtävärasteille suunnistetaan gps-laitteilla. 

Rasteilla suoritetaan annetut tehtävät, jonka jälkeen suunnistetaan seuraaville rasteille. 

 

Välimatka reitin rastien välillä suoritetaan patikoiden ja kickbike-pyörien avulla. 
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Hinta (sis. alv. 24%):  

- 1-12 henkilöä 695€ 

- 13-24 henkilöä 57€ / henkilö 

- 25-36 henkilöä 53€ / henkilö 

- 37+ henkilöä 47€ / henkilö 

14. Lumenveistokisat 
 

Oletko sinä arktinen Michelangelo? Piileekö sinussa pieni Nylund joka haluaa ulos? 

Nyt punnitaan taiteelliset lahjat mukaansa tempaavassa kisassa! 

 

Ohjelmassa veistetään pienryhmissä taidetta lumipatsaasta työkaluina pientä kättä 

pidempää sekä silmää ja mielikuvitusta. Oppaamme alustaa tapahtuman kertomalla 

esimerkiksi pienen tarinan Suomalaisesta mytologiasta ja antaa sitten veistotehtävän 

joka liittyy tarinaan. Voimme myös veistää jotain ryhmään liittyvää - esimerkiksi 

ryhmä opettajia saattavat huomata että lumesta veistetty karttapallo todistaa 

maapallon olevan sittenkin litteä! 

 

Ohjelma kestää noin 30 - 90 min ja veistelyn valmistuttua käymme vielä taideteokset 

läpi - arvioimme taidekriitikon kanssa lopputuloksia jotka saattavat olla yllättäviä. 

Valitsemme tuomariston joka valitsee voittajan - tämä on taidekisa eikä teknisesti 

paras välttämättä voita! 

 

Hinta (sis. alv. 24%): 

-       80€ / hlö (minimilaskutus 799€) 

15. Finnywood - suunnittele ja kuvaa oma elokuva 
Ingressi: 

Ryhmä jaetaan pienempiin joukkueisiin, jotka kilpailevat keskenään parhaimman 

elokuvan tekemisestä. Joukkueiden tulee suunnitella ja kuvata 10 min pituinen 

elokuva. Mukana on pientä rekvisiittaa ja videokamerat. KikkaPakan edustaja leikkaa 

elokuvat ryhmille paikan päällä katsottaviksi. 

 

Tuote-esittely: 

Onko ryhmästäsi elokuvantekijöiksi? Valitsette joukkueisiin ohjaajat – lisäksi 

tarvitaan toki glamouria näyttämölle sekä pelisilmää kameran taakse! 

Finnywood iltamat ovat tiimityöskentelyä tähtien kanssa – ja tähtiä ovat kaikki. 

Ryhmä saa ensin käsikirjoittaa elokuvansa, olkoot se tuleva mainos tai sitten 

seikkailuelokuva. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös määritellä ohjaaja, 

kamerankäyttäjät sekä näyttelijät. Tai ehkä jonkun on tehtävä ääniefektit? Ryhmäjako 

on vapaa, vain lopputulos lasketaan! Luonnollisesti filmi on saatava purkkiin ja 

näyttelijöiden tehtävä elämänsä rooli. Aika on toki kortilla ja se vasta saa luovuuden 

pursuamaan. Kunhan filmit ovat valmiit niin tuottaja (KikkaPakan edustaja) leikkaa 

elokuvat ja tekee niistä lopullisen version. Valmiit elokuvat saadaan sitten nauttia 

yhdessä, sekä tottakai palkintojen jako, melkein kuin Oscar gaalassa konsanaan. 

 

Ohjelman kesto n 2 tuntia 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  
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 1 - 12 hlö 1104 € 

 13 - 24 hlö 93 € / hlö 

 25 - 36 hlö 89 € / hlö 

 37 + hlö 86 € / hlö 

16. Graffiti-isku 
 

Ingressi 

Vuoden ympäri ulkona toteutettava ohjelma, jossa suojapukuihin sonnustautuneet 

joukkueet maalaavat spray-väreillä taideteoksia. Kehnolla säällä ohjelma siirretään 

sisätiloihin ja toteutetaan suurilla tusseilla. 

 

Tuote-esittely: 

Yo, man! Nyt vedetään farkut puolisalkoon ja lippikset vinoon. Tai ei me farkkuja 

vedetä puolisalkoon vaan taitelijauniformut niskaan! Tässä onkin tehtävä, joka saa 

ryhmän taitelijalahjakkuudet esiin, unohtamatta ryhmätyötä. Jokaiselle ryhmän 

jäsenelle annetaan satunnainen väriaerosoli ja ryhmän on yhdessä maalattava tajunnan 

räjäyttävä graffiti. Unohtamatta arvosteluhetkeä valmiiden töiden ääressä sekä toki 

palkintojen jako. Kehnolla säällä ohjelma siirretään sisätiloihin ja toteutetaan suurilla 

tusseilla. 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  

 

 1 - 12 hlö 695 € 

 13 - 24 hlö 57 € 

 25 - 36 hlö 53 € 

 37 + hlö 47 € 

 

17. Maistelu ja haistelu 
Ingressi: 

Sisätiloihin sopiva huvitteluohjelma- miksei myös ulkonakin! Ryhmä jaetaan 

joukkueisiin, jotka maistelevat ja haistelevat erilaisia juttuja, jotka pitää tunnistaa. 

 

Tuote-esittely: 

Nyt saa istua ja antaa makunystyrät sekä hajuaistit tehdä kaiken työn. Tai ei 

sittenkään – annetaan myös aivoille jumppaa! Ryhmälle jaetaan identtiset tarjoittimet, 

joissa on erinäisiä asioita. Ryhmän tehtävä on tunnistaa aineet, maistamalla, 

haistamalla tai kenties koskettamalla. Oppaamme ohjaa tapahtumaa ja aineksia 

tunnistetaan yksi kerralla – kas kun pelkästään tunnistaminen ei riitä, tarvitaan myös 

aivojen apua lisäkysymyksien tai tehtävien ratkomiseksi! 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  

 

 1 - 12 hlö 695 € 

 13 - 24 hlö 57 € 

 25 - 36 hlö 53 € 

 37 + hlö 47 € 
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18. Taikajuoman metsästys 
Ingressi: 

Ryhmä jaetaan joukkueisiin, jotka nokkeluutta hyväksi käyttäen yrittävät saada 

hankittua tarpeet herkulliseen juomaan, jonka he valmistavat itse avotulella. 

Ohjelmaan kuuluu suunnistusta GPS-laitteilla, ongelmanratkaisua ja pientä käsityötä. 

 

Tuote-esittely: 

Astu maailmaan missä asiat eivät ole ihan sitä miltä ne näyttävät! Nyt on ryhmän 

tehtävänä etsiä ainekset, haasteita voittaen, uskomattomaan taikajuoman 

valmistukseen! Ryhmän alkemistit lopuksi valmistavat taikajuoman totta kai ja 

nauttivat tämän saadakseen taikavoimia ja intoa loppuiltaan! 

 

Ohjelman kesto on noin tunti 

 

Hinta (sis. alv. 24%):  

 

 1 - 12 hlö 696 € 

 13 - 24 hlö 57 € 

 25 - 36 hlö 53 € 

 37 + hlö 47 € 
 

 


