HAPPY HYPPELYT- hauskat ulkoiluohjelmat voivat alkaa heti ovesta ulos
astuessanne! Ytimekkäästi tunnissa tai tarpeen tullen kahdenkin tunnin
mittaisina. Osallistuminen ei vaadi erikoisvaatetusta. Hintoihin +alv 10/24%.
YKSI KAIKKIEN, KAIKKI YHDEN PUOLESTA –
Hämmästyttävän mukaansatempaava tiimikisailu helposti
omaksuttavien ja nopeatempoisten tiimilajien parissa.
Tiimit kisailevat rasteilla rinta rinnan, jolloin tunnelma
pysyy jatkuvasti korkealla. Kahdeksan erilaista lajia ja
mestaritiimi on selvillä – ja jälkipelit voivat alkaa!
Ryhmäkoko 15-320 hlöä
Hinta 950€/15 hlöä + 25 €/lisählö

LASER TRAP – Maailmanluokan ekologinen ja turvallinen
savikiekkoammuntakisa, peräti VIISI henkilöä voi ampua
samaan aikaan samaa kiekkoa, lasertoimiset haulikot,
uudelleenkäytettävät lentävät kiekot, automaattiset pisteet
tulostaululle, laukaisuäänet kaiuttimista – onnistuu myös
pimeällä! Suuremmille ryhmille lisäaktiviteetteja.
Ryhmäkoko 10-15 hlöä, lisäaktiviteeteilla 16-45 hlöä
Hinta 650€/10 hlöä + 15€/lisählö

TARGET GAMES – Kaikille sopivat tarkkuuskisat, joissa
mukana Laser Trap-savikiekkoammunta, huippuhauska Fun
Golf-tarrapallogolf, sekä brittiläinen Crown Dartsjättitikkapeli nurmikolla. Suuremmille ryhmäkooille mukana
myös esimerkiksi jousiammunta ja nurmikkokuulapeli tms.
Ryhmäkoko 15-100 hlöä
Hinta 950€/15 hlöä + 25€/lisählö

MERKILLISET MITTELÖT – Hulvattoman hauskat
tiimikisailut erikoisislajeissa. Lajivalikoimaa voidaan
tapauskohtaisestikin räätälöidä. Kisaohjelmassa esimerkiksi
vauhdikas jättipallon vierityskisa pitkin este- ja
tehtävärataa, suurilla puuritsoilla tarkkuusammuskelu kohti
palikkatornien päällä ilkkuvia ilkeitä possuja, jättihanskat
käsissä ämpäripyramidien rakentelua ja jättijalkamarssia.
Ryhmäkoko 15-100 hlöä
Hinta 950€/15 hlöä + 25€/lisählö

HAUSKEMPAA YHDESSÄ – Leppoisaa pihakisailua
”Happea hauskasti” on pihaspelien motto, ryhmän omatoimisuuteen perustuva rento
spelailutuokio koukuttavien lajien parissa. Ohjaajamme opastaa alkuun toiminnassa, ja toimii
ylituomarina, muuten toiminta nojautuu leppoisaan kaverikisailuun. Valittavissa tietty vanhoja
klassikoita sekä uudempia ja oudompia lajeja: mölkky ja petankki, jättitikka, polkaisukatapultti,
tasapainolaudat, pulmapelit, amazontikka, ketjun heitto, corn bags, paripallot, kallistelurata,
seinäpallo ym kevyitä omatoimiseen pelaamiseen sopivia pihalajeja, joissa voi haastaa toinen
toisiaan, tai pelata joukkueittainkin. Kaikki lajit ovat nopeita suorittaa, helppoja oppia ja
muodostavat yhdessä oikein viihdyttävän kokonaisuuden. Ryhmäkoosta ja aikataulusta riippuen
6-10 lajia.
Ryhmäkoko: 15-200 hlöä
Hinta 850€/15 hlöä + 15€/lisählö

DRUMBEAT – yhteisrummuttelua afrikkalaisperäisillä
djembe-rummuilla, erittäin mieleenpainuva
yhteisaktiviteetti, jossa ei kilpailla lainkaan, päinvastoin,
kaikki ovat osallisena yhteisessä onnistumisessa! Sopii
erinomaisesti myös ei-musikaalisille, eikä kenelläkään
tarvitse olla ennestään kosketusta käsirummutteluun.
Ryhmäkoko: 15-22 hlöä
Perushinta 950€/15 hlöä + 35€/lisählö

FORMULA PUSHCAR – työntöautojen tuunausta tiimeittäin
ja pisteenä i:n päälle hauskat työntöracingkisat tiimien
näyttävillä vauhtihirmuilla. Meiltä tulee kaikki tarpeellinen;
valmiit metalliset autonrungot, joissa pyörät, ratti ja jarrut
valmiina, paksua pahvia korin muotoilua varten,
koristelutarpeita sekä pieni määrä irtotarviketta, työvälineet,
kiinnitystarpeet, ajohaalarit ja rallikypärät, sekä
ratarekvisiitta. Ohjelman ehdoton pääosuus on autojen
suunnittelu ja rakentaminen, jossa tiimityöskentely on
keskiössä. Sen jälkeen autonäyttely, jossa äänestetään
vetävimmästä raaserista, ja lopuksi ytimekkäät kisat, kuskin
välitankkauksineen, renkaanvaihtoineen ja
kuskien/työntäjien vaihtoineen. Kaikki kompaktilla alueella
muiden kannustaessa. Olosuhteiden salliessa radalla voi
myös olla alamäkiosuuskin. Kesto n 1,5 h.
Ryhmäkoko: 20-100 hlöä, max 12 tiimiä a´4-8 hlöä
Perushinta 1950€/4 tiimiä (n 20 hlöä) + 55€/lisählö
Ohjelmasta on lisäveloituksesta mahdollisuus rakentaa kokonaisvaltaisempikin tapahtuma, jossa
varikkoteltat, taustamusiikki ja juontaja luomassa tunnelmaa.

EDULLISIA HAPPIHYPPELYPELEJÄ, JOISSA ”PELIVÄLINEINÄ” ON JOKO MEIDÄN
OPTIMOIDUT MINI-IPADIT TAI PELAAJIEN OMAT PUHELIMET. Laitteissa tulee olla
ladattuna ilmainen Actiontrack-sovelluksemme, jotta peleihin voi osallistua. Omilla
puhelimilla pelaten nämä ovat edullisia, kaikille sopivia ulkoilutuokioita. Kokonaiskestot
sovittavissa, yleensä 60 tai 90 min.
HUOM! Perushinnoissa ei ole yhtään osallistujaa laskettu mukaan.

GO QUEST – pulmallinen ulkoilulenkki, jossa ulkona kävellessä
mobiililaitteiden ruuduille ilmestyy aina 100 m välein uusi asteittain
paljastuva piilokuva. Mitä nopeammin arvaa kuvan oikein, sen
enemmän saa pisteitä. Myös kävelystä saa pisteitä. Osallistujia voi olla
1-3 hlöä per laite. Edullisempi versio on pelata omilla puhelimilla,
jolloin osallistujamäärä voi olla vaikka satojakin henkilöitä. Tällöin
käynnistämme pelin etänä, ja osallistujat lähtevät omatoimisesti
liikkeelle kun peli alkaa automaattisesti. Onnistuu myös hybridinä niin,
että osa on paikan päällä, ja osa eri paikoissa muualla Suomessa.
Peli on siis täysin paikkariippumaton!
Ryhmäkoko 10-75 hlöä (ohjattu), 5-500 hlöä (omatoimipeli)
Perushinta ohjattu peli 500€ + 15€/hlö
Perushinta omatoimipeli 250€ + 10€/hlö (omat puhelimet, etästarttaus)

GO QUIZ – Moderni ”luontopolku”, ulkona liikkuessa ilmestyy
puhelimen ruudulle uusi kysymys vastattavaksi aina 100 m välein. Mitä
nopeammin vastaa oikein, sen enemmän saa pisteitä. Myös
liikkumisesta saa pisteitä. Aihealueet ovat aika laajat, Trivial Pursuitin
tapaan.
Ryhmäkoko 10-75 hlöä (ohjattu). 5-500 hlöä (omatoimipeli)
Perushinta ohjattu peli 500€ + 15€/hlö
Perushinta omatoimipeli 250€ + 10€/hlö (omat puhelimet, etästarttaus)

GO MEMO - Liikunnallinen ulkoilupeli kuvapareja keräillen. MiniiPadin tai puhelimen ruudulla näkyy kaikki virtuaaliset kuvat 50 m
säteellä ympärilläsi ulkosalla. Kun liikut eteenpäin, niin ruudulle
ilmestyy lisää kuvia, ja samalla häviää kuvia tulosuunnasta. Hyvästä
muistista on kosolti apua kun yrität muistaa missä eri kuvia on näkynyt.
Klikkaamalla valitsemiasi kuvia, saat pisteitä. Oikeista kuvapareista
+10p ja vääristä pareista -2p. Peliä voi pelata ohjatusti meidän miniiPadeillä tai edullisemmin omatoimisesti omilla puhelimilla. Pelissä
myös bonuspisteitä keräilynopeuden mukaan! Huippuhauskaa ulkoilua
tiimipelinä tai yksilöpelinä!
Ryhmäkoko 10-50 hlöä (ohjattu), 5-200 hlöä (omatoimi)
Perushinta ohjattu peli 500€ + 15€/hlö
Perushinta omatoimipeli 300€ + 10€/hlö (omat puhelimet, etästarttaus)

FLAGHUNT – Liikunnallinen lipunmetsästyspeli, jossa tavoitteena on
kerätä pisteitä nappaamalla alueella olevia pisteytettyjä virtuaalisia
lippuja. Ne näkyvät vain mobiililaitteiden ruuduilla, ja niitä myös
ilmaantuu lisää pelin kuluessa. Peliä voi pelata paahtaen vauhdilla
pitkin ja poikin aluetta, tai päätä käyttäen ja liikkuen taktisesti
fiksummin arvokkaampia lippuja keräillen. Peliä voi siis pelata oman
kunnon ja mielen mukaisesti.
Ryhmäkoko 10-50 hlöä (ohjattu), 5-200 hlöä (omatoimi)
Perushinta ohjattu peli 500€ + 15€/hlö
Perushinta omatoimipeli 300€ + 10€/hlö (omat puhelimet, etästarttaus)

MUUTA
FUN FOR EVERYONE - Tarvittaessa voimme luoda
ohjelmapaketin, jossa mukana eri toimintojamme, joihin
osallistujat voivat kiinnostuksensa mukaisesti ennakkoon
ilmoittautua, kukin 1-2:een toimintapisteeseen. Sopii
erityisesti suuremmille ryhmille. Tämän tyyppiseen
ohjelmaan sopii hyvin myös ulkotarjoilut, taustamusiikki,
erillinen tapahtumajuontaja jne.
ESIMERKKI: Yhdellä rastilla Laser Trap-ammuntaa, toisella
afrikkalaisperäistä djemberummuttelua, kolmannella Go Memo-liikunnallista muistipeliä, ja
neljännellä ratkotaan kryptisiä mysteeripelejämme tai vaikkapa rakennellaan työntöautoja ja
kisataan niillä.
Ryhmäkoko 40-200 hlöä.
Perushinta alk. 1750 €, henkilöhinta riippuen ohjelmapaketin sisällöstä. Suosituskesto 1,5-3 h.
Hintaan lisätään alv 24%.
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