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 RAFT & HIKE EXPEDITION – Leppoinen löytöretki lähiluontoon 
 

Patikoimme lähiluonnossa ja melomme 7 hlön lautoilla kauniilla Espoonlahdella. Oppaamme tarinoi patikalla 
ympäröivästä luonnosta ja sen eläimistä. Melontaretken aikana oppaamme esittää lauttakunnille tiukkoja 
luonnossa liikkumisen taitoihin liittyviä kysymyksiä, joihin yritämme löytää vastaukset yhdessä. Näistä tiedoista on 
varmasti apua jo seuraavalla omalla retkellä tai koiranulkoilutuslenkillä.  
 

Ajankohta Touko-lokakuu, avoveden ja valoisaan aikaan 
Kesto Noin 2- 2,5 tuntia 
Henkilömäärä 4-80 
Hinta 4-10 hlöä 590,00 € (min. veloitus). Seuraavat henkilöt lisähintaan 27,00 €/hlö 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, kaikkine tarvittavine varusteineen kuten 

lautat, melat, kelluntaliivit, kartat, vesille kätketyt kysymykset, turvallisuusvälineet ja -
suunnitelman sekä oppaan/oppaiden palvelut. 

*** 
 ULTIMA PROBLEMA - Onnistumisen iloa 

 

Suosituin tiimiohjelmamme iloiseen yhdessä tekemiseen ja varsinaiseen tiimitoimintaan, eikä suotta. Ohjelma 
koostuu monenlaisista riemukkaista ryhmätehtävistä, älypähkinöistä eriskummallisista lajeista. Nyt auttaa kova 
kommunikointi, yhdessä työskentely ja reipas annos huumoria. Riemastuttavien tehtävien parissa opimme kaiken 
hauskan lisäksi varmasti uusia asioita, niin ryhmästämme kuin itsestämmekin. Ennen kaikkea Ultima Problemassa 
onnistutaan yhdessä. Ohjelma voidaan halutessa muokata aktiivisemmaksi, leppoisemmaksi, sisätiloihin (tilat 
varattava Majvikistä), suuremmille ryhmille tai tiukemmalle budjetille. 
 

Ajankohta Ympäri vuoden 
Henkilömäärä 6-84 Tilauksesta suuremmatkin ryhmät. Pyydä tarjous! 
Kesto 2-2,5 tuntia 
Hinta 6-10 henkilöä 540,00 € (minimiveloitus). Seuraavat henkilöt lisähintaan 25,00 €/hlö 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, kaikkine tarvittavine varusteineen, kuten 

tehtävätarvikkeet, turvallisuusvälineet ja -suunnitelman sekä oppaan/oppaiden palvelut. 
*** 

 PELASTUSPUKUPULIKOINTI – Hupia ja hyötytaitoja hyisessä vedessä 
 

Ohjelmassa uiskennellaan hyisessä vedessä pelastusalan ammattilaistenkin käyttämissä pelastuspuvuissa, jotka 
kelluttavat ja pitävät sankarit lämpiminä. Tässä ohjelmassa heikoillekin jäille meneminen on nautinto. Tutustumme 
turvallisesti selviytymis- ja pelastautumiskikkoihin sekä päästään kokeilemaan niitä kerrankin aidoissa olosuhteissa. 
Näillä tiedoilla pystyt pelastamaan ihmishenkiä tosipaikan tulleessa! Ennen kaikkea ollaan kuitenkin pitämässä 
hauskaa. Varusteiden vaihtoon varattava tilat Majvikistä. 

 

Ajankohta Kevät ja syys. Avoveden ja heikkojen jäiden aikaan. 
Henkilömäärä 1-20 
Kesto  Noin 1,5-2 tuntia 
Hinta 1-6 hlöä 720,00 € (minimiveloitus). Seuraavat henkilöt lisähintaan 55,00 €/hlö 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, kaikkine tarvittavine varusteineen kuten 

pelastautumispuvut, neopreenihuput ja -hanskat, väliasut, villasukat, turvallisuusvälineet ja -
suunnitelman sekä oppaan palvelut. 

 

    
 



 
 
 SURVIVORS READY – Selviytymistaidot tutuiksi 

 

Nyt otetaan mittaa selviytymistaidoissa! Kuinka onnistuu tulenteko ilman nykyaikaisia tulentekovälineitä, 
puhallusputkiammunta, loukkaantuneen pelastaminen... Lopputehtävä vaatii saumatonta yhteistyötä ja tiimin 
puolesta uhrautumista, kun joukkueet rakentavat sekalaisista tarvikkeista lautan. Mikä joukkue pärjää parhaiten 
erätehtävissä ja ansaitsee selviytyjän tittelin? 
 

Ajankohta Touko-lokakuu. 
Henkilömäärä 3-56 
Kesto  Noin 2-2,5 tuntia 
Hinta 3- 10 hlöä 650,00 € (minimiveloitus). Seuraavat henkilöt lisähintaan 26,00 €/hlö 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, kaikkine tarvittavine varusteineen kuten 

tehtävätarvikkeet, turvallisuusvälineet ja -suunnitelman sekä oppaan/oppaiden palvelut. 
*** 

 ERÄMAAN KUTSU - Leppoinen patikkaretki 
 

Lähdemme oppaan johdolla patikalle lähiluontoon. Etenemme leppoisasti, ihaillen myös kaunista luontoa. 
Oppaamme kertoo ympäröivästä luonnosta ja sen eläimistä. Tutustumme oppaan johdolla myös eläinten jättämiin 
ruokailu- ym. jälkiin. Kuulemme retken aikana myös, kuinka suunnistaa luonnon merkeistä tai kuinka nuotio syttyisi 
luonnonmateriaaleilla ym. kivoja niksejä. 
 

Ajankohta Ympäri vuoden. Runsaalla lumella ulkoilupolkuja seuraten tai lisähintaan lumikengillä 
Henkilömäärä 1-120 
Kesto  1-2 tuntia, toiveen mukaisesti 
Hinta 1- 10 hlöä 390,00 € (minimiveloitus). Seuraavat henkilöt lisähintaan 20,00 €/hlö 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, luonto-opastuksen, turvallisuusvälineet 

ja -suunnitelman sekä oppaan/oppaiden palvelut. 
 

Kaikkiin ilmoitettuihin hintoihin lisätään alv. 10 %. Ohjelmien kestot ja henkilömäärät ovat muokattavissa. 
*** 

 JOKAISELLE JOTAKIN VIRKISTYSPÄIVÄ – Noin 100-350 henkilölle 
Valittavana on lukuisia lajeja ja tekemisiä, joista valita. Kivaa tekemistä kaiken tasoisille osallistujille. Leppoista tai 
reippaampaa liikkumista, käsillä tekemistä, uuden kokeilua ja oppimista, jännitystä… Mutta ennen kaikkea ihanaa 
yhdessäoloa ja hauskaa tekemistä. Rakennetaan juuri teidän ryhmällenne sopiva kokonaisuus. Pyydä tarjous! 

LUONTOON 
 Patikkaretki 
 Metsäjooga 
 Villikasvi-/sieni-/marjaretki 
 Luontosuunnistus lähiluonnossa 
 Erätaidot tutuiksi 

LEPPOISTA LIIKUNTAA 
 Tiimi- ja 

ongelmanratkaisutehtäviä 
 Kevyitä perusjumppia 
 Kehon hellintää ja mielen rauhaa 
 Action Track mobiiliseikkailu 

REIPASTA LIIKUNTAA 
 Kickbikeretki 
 Fatbikeretki 
 Sähkömaastopyöräretki 
 Lihaskuntotunteja 

SEIKKAILULLISEMPAA 
 Pelastuspuku-uintia 
 GPS-suunnistus 

SISÄSIISTIT 
 Kuntosaliharjoittelu 
 Työhyvinvointi- ym. luentoja 
 Valokuvausniksit kännykällä 

UUDEN OPPIMISTA 
 Jousiammuntaa 
 Tuunausta/kädentaitoja 
 Tulitaidekoulu 
 Rivitanssia 
 Jäänveistoa 
 Eräkokkailua 

VESILLE 
 Lauttamelontaa 
 Kajakkimelontaa 
 Kanoottimelontaa 
 SUP lautailua 

 

Ajankohta Touko-lokakuu. Talvella toteutettaessa varmistetaan lajivalikoima. 
Henkilömäärä 100-350 
Kesto  Päivän ajan sopimuksen mukaan 
Hinta Henkilömäärästä ja lajivalikoimasta riippuen. Pyydä tarjous. 
Hinta sisältää Ohjelman suunnittelun, järjestelyn sekä toteutuksen, kaikkine tarvittavine varusteineen, 

turvallisuusvälineet ja -suunnitelman sekä oppaiden palvelut. 
 

 

       

 
 


