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KUPLAFUTIS

PAJULAHDEN
JUMPPAILUA JA KEHONHUOLTOA
Rennot rytmit			 Helppoa ja letkeää irrottelua eri tanssityylejä mukaillen. Vauhdikas kuntotanssitunti, jossa yhdistyvät eri
		
tanssityylilajit, -rytmit ja -askeleet. Ryhmämaksimi 30 hlöä.
FasciaMethod 		 FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa kuntouttavasta näkökulmasta. Tunti sopii kaikille.
		 Ryhmämaksimi 40 hlöä.
Kehonhuolto			 Rentouttava kehonhuolto muun muassa liikkuvuus- ja venyttelyharjoittein. 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.
Vesijumppa			 Tehokasta vesiliikuntaa musiikin rytmittämänä joko välineillä tai ilman. Tunti voidaan toteuttaa myös
			 kuntopiirityyppisesti. Uimataito ei ole pakollinen. Ryhmämaksimi 30 hlöä.

PELAILUA JA KISAILUA
Jousiammunta			 Jousiammunnan lajikokeilua sisäammuntapaikalla. Ryhmämaksimi 18 hlöä.
KIN-ball 		 Mielenkiintoinen joukkuepeli ryhm lle, jossa kolme joukkuetta kisailevat pallolla (halkaisija 1,2 m). 		
		 Ryhmämaksimi 20 hlöä.
Kuplafutis *		 Hauska joukkuepeli, pelaamisessa tarvitaan tasavertaista tiimityötä, leikkimielisyyttä unohtamatta. 		
		 Pelatessa saa huikeita onnistumisen elämyksiä. Ryhmämaksimi 36 hlöä.
PajuCase			 Tiimitoimintaa ja ongelmanratkaisua. Tehtävissä vaaditaan monipuolista ajattelua, taitoa,
			 tarkkuutta ja yhteistyötä. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
PajuGames			 Leikkimielisiä joukkuepelejä, joissa kisaillaan kolmen lajin parissa. Joukkuepelejä eri välinein.
			 Peleinä esimerkiksi, KIN-ball käsipallo, Lakanalenttis ja Potkutunnelipesis.”. Ryhmäminimi 12 hlöä
			 ja -maksimi 144 hlöä.
Pickleball 			 Pickleball on sosiaalinen mailapeli. Yleiskunnon ja liikkuvuuden lisäksi refleksit ja
			 koordinaatio kehittyy. Pickleballia pelataan joko kaksin- tai nelinpelinä. Ryhmämaksimi 8 hlöä.

UUTUUS

Sisäcurling 			 Mukaansatempaava sisäversio jäällä pelattavasta curlingista ilman harjaamista.
			 Pelissä käytetään virallisia sisäcurlingkiviä ja -pelialustoja. Ryhmämaksimi 80 hlöä.
TeamRace			 Vauhdikasta ja hauskaa joukkuekisailua pihalla suunnistaen, jossa yhteistyö, oivallus ja nopeus 		
			 ratkaisevat. Ryhmämaksimi 40 hlöä.
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Käännä >

PajuCase

Luontopakopeli

LUONTO JA ULKOILU
Fatbike ja efatbike			 Fatbike-pyöräilyä Iso-Kukkasen järven jäällä tai kohti Seelammin laavua. Efatbike toimii kuin
			 normaali fatbike, mutta sähköavusteisesti. Fatbiken ryhmämaksimi 13 hlöä ja efatbiken 10 hlöä.
Kickspark			 Potkukelkkailua ryhmässä Pajulahden alueella tai maastossa lumivarauksella. Kelkkaillaan
			 järven jäällä mahdollisuuksien mukaan. Ryhmämaksimi 19 hlöä.

UUTUUS

Laavuretket			 Nokipannukahvien keittäminen ja välipalan nauttiminen. Retkellä tehdään erilaisia
			 ryhmäytymistehtäviä ja aikaa varataan 3 tuntia. Talviaikaan laavuretki tehdään 0,5 km
			 päähän Pajunpesälle. Ryhmämaksimi 40 hlöä. Myös lumikenkäilymahdollisuus.
Luontopakopeli *			 Luonnossa tapahtuva mukaansatempaava Nature Escape -pakopeli sisältää ongelman			 ratkaisutehtäviä. Tehtäviä ratkotaan yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmäkoko 2-16 hlö.
Metsäkuntopiiri		
Metsäkuntopiiri toteutetaan Kevätpuronpolun maastossa. Metsän siimeksessä jumpataan
		 noin 30 min. Talvella voi tehdä kävelyn lumikenkäillen. Ryhmämaksimi 30 hlöä.

UUTUUS

PARA-LAJIT
Kelkkakiekko *			 Istumakelkoilla pelattavaa jääkiekkoa jäähallissa ilman luistimia. Ryhmäkoko 2-10 hlöä.
Maalipallo *			
			
			
			

Näkövammaisille suunniteltu joukkuepeli, jota pelataan kulkusia sisältävällä pallolla, joka muistuttaa
koripalloa ja painaa 1,25 kg. Joukkueita on kaksi, kussakin kolme pelaajaa. Maalipallossa pelaajien silmät
on peitetty, joten kuunteleminen on tärkeä osa lajia.[1] Heitto tapahtuu vierittämällä palloa pitkin kenttää
päästä toiseen. Ryhmämaksimi 12 hlöä.

Pyörätuolipeli *			 Pelipyörätuoleilla pelattavia joukkuepelejä (PT-koripallo, PT-koppipallo, PT-ultimate). Ryhmäkoko 6-14 hlöä.

VAI JOTAIN MUUTA?
Liikuntalajeissa riittää kysy myynnistämme.
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