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PAJULAHDEN
Barre			 Vastustamaton yhdistelmä joogaa, pilatesta ja balettia. Barren liikkeet kohdistuvat koko kehoon.
			 Aktiviteetti kehittää kehonhallintaa ja tasapainoa. Ryhmämaksimi 20 hlöä.
Cross Training		 Hauskaa ja tehokasta toiminnallista treeniä, jossa kroppa joutuu koetukselle.
		 Välineinä voidaan käyttää esim. traktorin renkaita, vetokelkkaa ja lekoja. Ryhmämaksimi 20 hlöä.
DanceMix			 DanceMix-tunnilla heittäydytään tanssin vietäväksi. Vaikutteita mm. show-tanssista, jazzista, nykytanssista ja
			 katutanssilajeista. Tunnit sopivat kaikille, jotka innostuvat liikkeen ja musiikin yhdistämisestä. Ryhmämaksimi
			 40 hlöä.
FasciaMethod 		 FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa kuntouttavasta näkökulmasta.
		 Tunti sopii kaikille. Ryhmämaksimi 40 hlöä.
Jousiammunta			 Jousiammunnan lajikokeilua sisäammuntapaikalla. Ryhmämaksimi 18 hlöä.
Kehonhuolto			 Rentouttava kehonhuolto muun muassa liikkuvuus- ja venyttelyharjoittein. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
Pajutreeni			 Hikitakuu! Kokonaisvaltainen treeni välineillä tai ilman. Ryhmämaksimi 40 hlöä.
Sisäcurling			 Mukaansatempaava sisäversio jäällä pelattavasta curlingista ilman harjaamista.
			 Pelissä käytetään virallisia sisäcurlingkiviä ja -pelialustoja. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
Taiji			 Kiinalaisena aamuvoimisteluna tunnettu liikuntamuoto, jossa liikkeet ovat rauhallisen pehmeitä ja pyöreitä.
			 Perustuu perinteisiin kiinalaisiin kamppailulajeihin, kiinalaiseen lääketieteeseen ja luonnonmukaiseen
			 taolaiseen filosofiaan.
Taukojumppa			 Vetreytä kehoasi ja vilkastuta verenkiertoasi kevyellä taukojumpalla. Sopii palaverien/koulutuksen/paikalla
			 olemisen ja istumisen väliin. Ei maksimiosallistujamäärää.

TIIMIHENKEÄ
KIN-ball			 Mielenkiintoinen joukkuepeli ryhmälle, jossa kolme joukkuetta kisailevat pallolla (halkaisija 1,2 m). 		
			 Ryhmämaksimi 20 hlöä.
PajuCase			 Tiimitoimintaa ja ongelmanratkaisua. Tehtävissä vaaditaan monipuolista ajattelua, taitoa,
			 tarkkuutta ja yhteistyötä. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
PajuGames			 Leikkimielisiä joukkuepelejä, jossa kolmen lajin avulla selvitetään voittajat.
			 Ryhmäminimi 24 hlöä ja -maksimi 144 hlöä.
Tankofutis *		 Hauska joukkuepeli, pelaamisessa tarvitaan tasavertaista tiimityötä, leikkimielisyyttä unohtamatta. 		
		 Pelatessa saa huikeita onnistumisen elämyksiä. Ryhmämaksimi 36 hlöä.
TeamRace			 Vauhdikasta ja hauskaa joukkuekisailua pihalla suunnistaen, jossa yhteistyö, oivallus ja nopeus 		
			 ratkaisevat. Ryhmämaksimi 40 hlöä.
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Käännä >

Fatbike

Luontopakopeli

LUONTO JA ULKOILU
Elämyskellunta *			 Kellunta kauniissa järvi Iso-Kukkasessa tarjoaa ainutlaatuisen painottomuuden tunteen.
			 Valittavana rentouttava- tai aktiivisempi elämyskellunta. Ryhmämaksimi 20 hlö.

UUTUUS

Fatbike			 Fatbike-pyöräilyä Pajulahden kuntoradoilla metsän siimeksessä. Ryhmämaksimi 13 hlöä.
Geokätköily			 GPS-laitteiden avulla kätköjen etsintää vaihtelevassa maastossa,
			 Pajulahden alueeseen tutustuen. Ryhmämaksimi 60 hlöä.
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.

Luontopakopeli *			 Luonnossa tapahtuva mukaansatempaava Nature Escape -pakopeli sisältää ongelman			 ratkaisutehtäviä. Tehtäviä ratkotaan yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmäkoko 2-16 hlö.

UUTUUS

Metsämielimaistiainen *		 Metsämielimaistiainen tasapainottaa mieltä ja kehoa. Luonnossa liikkuessa tehdään monipuolisia 			
UUTUUS
		 mielenhallintaharjoituksia. Aktiviteetin voi tehdä yksin tai ryhmässä.
Seikkailupuisto *		 Yksi Suomen suurimpia köysiseikkailupuistoja rataelementtien määrässä mitattuna. Kyseessä on maastoon ja 		
		 puustoon rakennettu ratakokonaisuus, joka sisältää mukaansatempaavia liukuja, haastavampia 		
		 kiipeilyosuuksia ja kanttia vaativia esteitä niin korkealla kuin hieman alempanakin. Lisäksi tiimielementit 		
		pienryhmille.
SUP-lautailu *		 Pajulahdessa suppailet upeissa järvi- ja metsämaisemissa. Voit suppailla omatoimisesti tai ohjattuna ryhmässä.
		 Ryhmämaksimi 30 hlöä.

VAI JOTAIN MUUTA?
Liikuntalajeissa riittää kysy myynnistämme.
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