TIIMITOIMINNAN SPESIALISTI
Alla esimerkkejä yli 50 ohjatun valmisohjelman valikoimastamme. Ohjelmien kestot ovat sovitettavissa
asiakkaan tarpeiden mukaan. Sisältö on myös räätälöitävissä tapauskohtaisesti, ja aivan omia
lajikombinaatioitakin voi kehittää. Hintoihin lisätään palvelukohtainen alv 10 tai 24%.

OUTDOOR – Monet kisailumme rakentuvat supersuositun Laser Trap - haulikkoammunnan ympärille
GARDEN GAMES – Tyylikkäät tiimikisat brittiläisin tarkkuuslajein
Laserhaulikkoammuntaa lentäviin kiekkoihin, tarrapallogolfia
tarkkuuskisana suuriin maalitauluihin tai lyhyitä väyliä kiertäen, sekä
uutta jännittävää brittiläistä jättitikkapeliä. Siistit ja rauhalliset kisailut.
Suurille ryhmille lisukkeena vastaavanlaisia brittikartanoiden lajeja, kuten
jousiammuntaa, nurmikuulapeliä ja krokettia.
Hinta 750 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, 10-100 hlöä, kesto 1-2 h

HÄMÄLÄINEN TOIMINTARATA – Säpinää päiväohjelmaan
Tiimikisat jossa kaikki joukkueet ovat samaan aikaan radalla rinta rinnan,
joten kisafiilis on huipussaan. Peräti 15-20 eri tiimitehtävän jälkeen
nähdään, mikä ryhmä on voittajana maalissa. Tarkkuutta, tasapainoa,
yhteispeliä, puntarointia, onnea, kaikkea tarvitaan näissä kisoissa.
Juoksemalla ja hosumalla kisaa ei voiteta, vaan huolellisella
suorittamisella!
Hinta 750 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, 10-100 hlöä, kesto 1-2 h

ÄIJÄKISAT – Astetta rouheammat kisailut
Savikiekkoammuntaa lasertoimisilla haulikoilla, salkkupommien
deaktivointia, kirveenheittoa puupölleihin, renkaanvaihtokisat
rallirenkailla ja pulttipistooleilla… Vaihtoehtoisia lajeja on monenmoisia.
Isojen poikien tiimikisat, jotka toki sopivat tasa-arvon nimissä kaikille
ryhmille!
Hinta 950 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, 10-100 hlöä, kesto 1-2 h

LASER TRAP-TURNAUS – Turvallista ja ekologista
savikiekkoammuntaa
Aidot, mutta lasertoimiset haulikot, sekä lentävät kiekot jotka kerätään
nurmikolta ammunnan päätteeksi. Viisi ampujaa voi ampua samaa
kiekkoa, pisteet osumista ilmestyvät suureen tulostauluun, jonka
kaiuttimista myös laukaisuäänet kaikuvat. Aseissa ei ole rekyyliä. Kolmen
tai neljän eri kisamuodon ammuntamoniottelu.
Hinta 450 €/10 hlöä + 12 €/lisählö, 10-15 hlöä, kesto 1-1,5 h,
suuremmille ryhmille lisäaktiviteetteja odotteluajaksi

GIANT OLYMPICS – Suuremman luokan olympialaiset
Jättihauska happihyppely omituisten olympialajien parissa, rentoja ja
värikkäitä erikoislajeja. Kisaetiketti on siis mahdollisimman
epämuodollinen, eikä voittamisen pakko ole päällimmäinen ajatus, ei
suinkaan… Räätälöimme mieluusti kisapaketin ryhmäkohtaisesti,
esimerkkiohjelmana hyvin toimiva kokonaisuus: jättiläispallon
vierittelyrata, jättiritsalla ammuntaa, jättiläisjaloilla marssimista ja
jättihanskat käsissä ämpäripyramidien rakentelua viestikisana
Näiden lisäksi on siis muitakin hulvattoman hauskoja lajeja tarjolla joista
räätälöidä mieluinen kisakokonaisuus…esim jättisolmio, jättipyramidit,
jättidilemmat, jättitikat, jättilegot jne…
Hinta 650 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, 10-100 hlöä, kesto 1-2 h

MAALAISKISAT – Kyllä maalla on mukavaa
Touhua ja toimintaa jos jonkinlaista, jota vain kaukana kaupungin
huumasta voi kehittää. Tukkiformulakisa, lypsämistä tekoutareilla,
talikon heittoa heinäpaaleihin, naulapölkkykisaa, heitä sikaa-peli
megakokoisena, ritsa-ammuntaa kävyillä, puiset suuremman luokan
pulmapelit jne. Venkulat kisailut tiimeille. Lajivalikoimaakin on

enemmän kuin isännällä heinäseipäitä…
Hinta 650 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, 10-100 hlöä, kesto 1-2 h

FINNGAMES - SuomiSpelit
Kokoelma erilaisia sinivalkoisia pelejä ja kisoja, joita täällä peräpohjolassa
on keksitty. Mukana ohjelmassa niin Jopoilla hitaasti-ajokisat,
pajupallokorista, saappaanheittoa, käsilypsyä, tiimihiihtoa, kuin myös
mökkitikanheittoa ”jurrilasit” päässä, angry birds jättiritsa-ammuntaa ja
hullua suomalaista toimintarataa. Menoa ja melskettä, ja kaikille
tekemistä.
Hinta 750 €/10 hlöä, 25 €/lisählö, 10-200 hlöä, kesto 1,5-2,5 h

DOWNHILL RACING EVENT – Luovaa ja vauhdikasta tiimitoimintaa
Mäkiautojen tuunaus- ja alamäkikisailut, valmiiden autonrunkojen päälle
ideoidaan porukalla kori ja spoilerit pahvista ym tarpeesta, jonka jälkeen
valituille tiimikuskeille ajohaalarit ja kypärät päälle, ja sitten mäkeen…
Mahdollista höystää tapahtumaa juontajalla ja DJ:llä. Tiimitoimintaa
hauskimmillaan.
Hinta 1950 €/4 tiimiä(max 28 hlöä) + 195 €/lisätiimi(max 7 hlöä), max
16 tiimiä (max 100 hlöä), kesto 1-2 h

DOWNHILL RACING – Mäkiautokisat tiimeittäin
Tiimin omatekoinen numeroplakaatti mäkiauton nokkaan, ja menoksi…
Tiukkaa kurvailua, tarkkoja ajolinjoja ja antaumuksellista kannustusta
omille kuskeille. Suoraviivaista mäkikisailua ilman autojen tuunauksia.
Hinta 950 €/4 tiimiä(max 20 hlöä) + 100 €/lisätiimi(max 5 hlöä), max
20 tiimiä (max 100 hlöä), kesto 1-2 h

DRUMBEAT – Yhteisöllistä tiimitoimintaa puhtaimmillaan
Ryhmärummuttelua afrikkalaisperäisillä djembe-käsirummuilla.
Tiimitoimintaa jossa ei kisailla lainkaan, vaan leveä virne kasvoilla
kovimmatkin kilpakumppanit paukuttavat rumpuja rinta rinnan… Alan
huippuohjaajat saavat osallistujat löytämään rytmin, ilman varsinaista
opettamista. Onnistuu myös sisätiloissa.
Hinta 890 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, max 25 hlöä, kesto 1-1,5 h

Lisäpalveluna voi kuvauskopterillamme ikuistaa pelitilanteita laajemmalla perspektiivillä.

INDOOR – Hauskaa voi pitää sisälläkin, alla muutama esimerkki siitä miten…
MYSTEERIPELIT – Pakohuonepeleistä inspiraationsa ammentaneet arvoitukselliset tiimipelit, joissa
ketään ei kuitenkaan lukita suljettuun tilaan - sopii siis hyvin kaikentyyppisille osallistujille.
VIRUS – Tehtävä: Pelastakaa ihmiskunta!
Alueelle on levinnyt vaarallinen virus, jonka vastalääke säilytetään
huipputurvallisissa laatikostoissa. Lääkkeen kehittäjä on kadonnut,
joten hätätilanteessa ensimmäiseksi paikalle osuneet kansalaiset
voivat yrittää avata älykkään ja monimutkaisen suojalukituksen
pelastaakseen ihmiskunnan… 60 min aikaa, kello tikittää!
Hinta 650 €/3 tiimiä + 100 €/lisätiimi, tiimikoko max 6 hlöä, max 20
tiimiä, kesto max 1,5 h

ESCAPE BATTLE – Tehtävä: Paetkaa tiloista!
Selvittäkää koodit, avatkaa lukot, tuumailua ja pähkäilyä,
ongelmanratkaisuketju odottaa, askel askeleelta hahmottuu tiimeille
ulospääsy ”lukitusta” tilasta… Saumatonta yhteistyötä vaativa
pakopelityyppinen pulmapeli.
Hinta 650 €/3 tiimiä + 125 €/lisätiimi, tiimikoko max 6 hlöä, max 4
tiimiä, kesto max 1,5 h

MACGYVERIN TODISTEET – Tehtävä: Pelastakaa todistusaineisto!
Rikollisjärjestön johtajan salkut on takavarikoitu kaikkine
todistusaineistoineen. Salkkuja avatessa niissä kuitenkin kytkeytyy
ajastin päälle joka laukaisee kemiallisen reaktion aineiston
hävittämiseksi… Ehtiikö kekseliäät Phoenix Foundation-tiimit
pelastamaan salkkujen sisällön? Aika tikittää…!
Hinta 650 €/3 tiimiä + 125 €/lisätiimi, tiimikoko max 6 hlöä, max 4
tiimiä, kesto 30-75 min sopimuksen mukaan

SPELISHOW – Osallistujat ovat itse esiintyjinä!
Suursuosikki Speden Spelit elävöitettynä näyttelijä-imitaattorin ja
spede-tytön voimin. TV:stä tuttuja ei-elektronisia klassikkolajeja joita
kuka tahansa pystyy suorittamaan oman tiiminsä puolesta: mm
teleskooppitikkaa, tasapainoseisontaa, sukkahousupujottelua,
naruhyppelyä, hula-vanteen pyöritystä… Tiimikisat joita on aivan yhtä
hauska seurata kuin suorittaa.
Hinta 1250 €/ryhmä, kesto 1-1h15min, optimaalinen ryhmäkoko 15-35
hlöä

RETRO GAMES – Nostalgiailta!
Pelit ja vehkeet menneiltä vuosikymmeniltä. Videopelien esi-isät,
PacMan, Pong, Tetris ja muutamat muut pelattavissa alkuperäisillä
putkitelkkareilla, pleikka 2-pelejä, stiga-pöytälätkä, korona, ja mukana
myös vähemmän tunnettuja, mutta aitoja 90-luvun ajan pelejä, sekä
tietysti aitoja vanhoja Polaroid-kameroita, joilla saa aikaiseksi kuvan
supernopeasti, jopa alle minuutissa!!!
Hinta 1750 €/20 hlöä + 15 €/lisählö, 20-100 hlöä, kesto n 2 h

FAT PANCHO`S FUN BAR – Caramba, mikä meininki!
Lähiseudun klaanien illanviettofiesta iloisen musiikin, mukavan seuran,
hyvän ruuan ja juoman, sekä hykerryttävien pelien parissa.
Illanviettopelit ovat leikkimielisiä ja kaikille sopivia, eikä niissä ole
vaikeita sääntöjä tai etikettejä. Ei siis pokeria tai muita ”oikeita”
uhkapelejä. Pisteiden sijaan pelataan Fat Pancho´n pesoilla, ja illan
päätteeksi katsotaan mikä klaani onnistui keräämään eniten tuohta
kaikissa hauskoissa ”rahapeleissä”! Ohjelma on laajennettavissa
somistusten ja muun teemarekvisiitan kautta, kuten myös erillisen
juontajan, teemamusiikin tai vaikkapa trubaduurin avulla.
Hinta alk. 2450 €/ilta, 2-3 h toimintaa, optimaalinen ryhmäkoko 30-150
hlöä.

SALAINEN AGENTTI – Agenttien huippusalainen kokoontuminen!
Tarkoin valitun agenttiyhteisön vauhdikas iltaohjelma, josta ei vauhtia ja
vaarallisia tilanteita puutu. Ruletin/Black Jackin lisäksi ohjelmassa myös
laserpistooliammuntaa, reaktioiden testausta, salkkupommin
deaktivointia ja kilpa-ajoa screenillä. Mahdollista laajentaa
toimintaosuutta ryhmäkoon ja tilojen mukaisesti.
Hinta alk. 2850 €/ilta, 2-3 h toimintaa, optimaalinen ryhmäkoko 30-150
hlöä. Lisäveloituksesta illanvietossa mukana agenttijuontaja,
teemasomistukset ja valo/äänitekniikkaefektit.

MUSAKISA – Kisailut ja bileet samaan aikaan!
Musiikkia joka tavalla – oman musiikin luomista maailmansensaatiolla,
Mash Machinellä, karaokekisa Singstar-peleillä ja automaattipisteytyksellä, tanssiaskelluspeli pro-tason tanssialustoilla ja bongo
bongo-rummuttelupeli. Lisäksi monia muitakin musiikkiin liittyviä
aktiviteetteja, joilla voidaan täydentää tai korvata edellämainittuja.
Hinta alk 2450 €/ilta, 2-3 h toimintaa, optimaalinen ryhmäkoko 30-150
hlöä
Näiden lisäksi sisäohjelmiksi tarjolla lähes 20 muutakin teemaa
kaikkine aktiviteetteineen!

