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LIIKUNTAPALVELUT 
PAJULAHDEN 

KEVYET LAJIT 

Balance   Kehon ja mielen, voiman ja vastavoiman, vahvistavan ja venyttävän liikkeen tasapainoa sekä   
   tasapainoilua konkreettisesti.  Ryhmän maksimikoko 60 hlöä.  

Frisbeegolf   Frisbeegolfissa tarkoitus on heittää kiekko mahdollisimman vähillä heitoilla koriin. 
   Ryhmämaksimi 35 hlöä.          

Geokätköily   GPS-laitteiden avulla kätköjen etsintää vaihtelevassa maastossa, 
   Pajulahden alueeseen tutustuen. Ryhmämaksimi 60 hlöä.

Jousiammunta   Jousiammunnan lajikokeilua sisäammuntapaikalla. Ryhmämaksimi 18 hlöä.

Kehonhuolto   Rentouttava kehonhuolto muun muassa liikkuvuus- ja venyttelyharjoittein. Ryhmämaksimi 80 hlöä.

Light Poi    Tulitanssia led-valopalloilla. Laji harjoittaa motoriikkaa ja koordinaatiota. 
   Ryhmämaksimi 30 hlöä.

Live Cluedo   Leikkimielinen salapoliisipeli Pajulahden päärakennukseen tutustuen. 
   Tehtävänä on etsiä vihjeitä ja selvittää rikosmysteeri. Ryhmämaksimi 30 hlöä.

Minigolf   Ratagolfia erilaisia väyliä puttaamalla pelaten. Ryhmämaksimi 35 hlöä.

Pihapelit   Rentoa ajanviettoa uusien sekä perinteisten heittopelien muodossa. Lajeina esimerkiksi
   bökkiä, jääkolkka, kello, kunkku, kyykkä ja mölkky. Ryhmän maksimikoko vaihtelee lajista riippuen.

Sisäcurling   Mukaansatempaava sisäversio jäällä pelattavasta curlingista ilman harjaamista. 
   Pelissä käytetään virallisia sisäcurlingkiviä ja -pelialustoja. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
 
Rentoutus   Rauhallinen kehoa ja mieltä rentouttava harjoitus. Soveltuu myös luokkatiloihin. 
   Ryhmämaksimi 30 hlöä. 

YHTEISTOIMINTALAJIT 

Laavuretket   Patikointi reilun 3km päähän Seelammin laavulle kunto- ja metsäpolkuja pitkin. 
   Nokipannukahvien keittäminen ja välipalan nauttiminen. Retkellä tehdään erilaisia
   ryhmäytymistehtäviä ja aikaa varataan 3 tuntia. Vaihtoehtoisesti laavuretki voidaan tehdä 0,5km
   päähän Pajunpesälle. Retkellä tehdään erilaisia tehtäviä, kesto 1,5 tuntia. Ryhmämaksimi 40 hlöä.

PajuCase   Tiimitoimintaa ja ongelmanratkaisua. Tehtävissä vaaditaan monipuolista ajattelua, taitoa, 
   tarkkuutta ja yhteistyötä. Ryhmämaksimi 80 hlöä.

PajuRace   Vauhdikasta joukkuekisailua pihalla, jossa yhteistyö, oivallus ja nopeus ratkaisevat!
   Ryhmämaksimi 80 hlöä.

Tiimielementit   Tiimitehtäviä ohjatusti sekä maankamaralla että ilmassa roikkuen ja keikkuen. Tarkka havainnointi ja  
   keskustelu tehtävien jälkeen auttavat tiimiä kehittymään uudelle levelille.

PAJUCASEMAILAPELI COMBO

UUTUUS



TEHOKKAAT LAJIT

CrossFunc   Kiertoharjoitus, joka haastaa kehoa kokonaisvaltaisesti voimistelusalin välineitä hyödyntäen. 
  Ryhmämaksimi 40 hlöä.

Cross Training  Hauskaa ja tehokasta toiminnallista treeniä, jossa kroppa joutuu koetukselle. 
  Välineinä voidaan käyttää esim. traktorin renkaita, vetokelkkaa ja lekoja. Ryhmämaksimi 20 hlöä.

FasciaMethod   FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa kuntouttavasta näkökulmasta. 
  Tunti sopii kaikille. Ryhmämaksimi 40 hlöä.

Foam Roller   Foam Roller on kehonhuoltoväline, jolla käsitellään lihaksia ja lihaksen sidekudosta. 
  Tunti sopii kaikille, jotka voivat käydä hieronnassa. Ryhmämaksimi 50 hlöä.

HIIT  Kovatehoinen intervallitreeni, jossa sykettä kohottavia treenijaksoja ja lihaskuntoliikkeitä. 
  Tunti on fyysisesti vaativa ja sisältää muun muassa hyppyjä. Ryhmämaksimi 30 hlöä.

Kahvakuula  Tehokas lihasvoimatreeni kohdistuu koko kroppaan. Ryhmämaksimi 50 hlöä.

Kehonhallinta   Koko keho liikkeelle perusharjoittein: mm. hyvän ryhdin löytämistä, koordinaatio- ja
  tasapainoharjoituksia sekä liikkuvuutta lisääviä harjoitteita. Ryhmämaksimi 50 hlöä.

Kehonpainoharjoittelu  Fyysisesti haastava treeni keskittyy kehonhallintaan ja perusvoiman kehittämiseen oman kehon
  vastuksella. Ryhmämaksimi 30 hlöä.

Kuplafutis   Tässä jalkapallolajissa pelaajat ovat kuplapallojen sisällä. 
  Kontakti kanssapelaajiin on sallittua. Ryhmäminimi 8 hlöä ja -maksimi 36 hlöä.

Mega Twister   Mega Twisterissä pelataan 25 neliömetrin alustalla harjoittaen tasapainoa ja kehonhallintaa. 
  Voidaan pelata yksilö- tai joukkuepelinä. Ryhmämaksimi 50 hlöä.

Melonta  Kajakkimelonnan kokeilua rannan läheisyydessä. Uimataito on pakollinen, mutta
  melontakokemusta ei tarvita. Ryhmämaksimi 16 hlöä. 
  Mahdollisuus myös hallimelontakokeiluun. Ryhmämaksimi 12 hlöä.

Rennot rytmit   Helppoa ja letkeää irrottelua eri tanssityylejä mukaillen. Vauhdikas kuntotanssitunti, 
  jossa yhdistyvät eri tanssityylilajit, -rytmit ja -askeleet. Ryhmämaksimi 80 hlöä.

Seikkailupuisto  Suomen suurin köysiseikkailupuisto rataelementtien määrässä mitattuna. Kyseessä on maastoon ja  
  puustoon rakennettu ratakokonaisuus, joka sisältää mukaansa tempaavia liukuja, haastavam pia   
  kiipeilyosuuksia ja kanttia vaativia esteitä niin korkealla kuin hieman alempanakin.

Tankofutis  Hauska joukkuepeli, pelaamisessa tarvitaan tasavertaista tiimityötä, leikkimielisyyttä unohtamatta.   
  Pelatessa saa huikeita onnistumisen elämyksiä. Ryhmämaksimi 36 hlöä.

Vesitreenit ja -pelit  Vesiliikuntaa välineillä tai ilman. Vaihtoehtoina ovat vesijumppa, kiertoharjoittelu tai vesijuoksu.
  Uimataito ei ole pakollinen. Pelivaihtoehtoina vesilentopallo, vesipallo, uppopallo ja vesikoripallo
  sovelletuin säännöin. Uimataito on pakollinen. Ryhmämaksimi 30 hlöä.
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MIEKKAILU FAST SCOOP LIGHT POI
VAI JOTAIN MUUTA?  

Liikuntalajeissa riittää - 
kysy myynnistämme. 


