
Työhyvinvointi- & 
kokouspalvelut 

Liikuntakeskus Pajulahti Lahdessa

Kuulostaa kokoukselta,
tuntuu elämykseltä.



Pajulahti on Lahden Nastolassa toimiva liikunta- ja vapaa-ajankeskus. Tarjoamme 

elämyksellisen ja toiminnallisen kokous- ja työhyvinvointiympäristön mutkattomalla 

urheiluopistohengellä. Olympia- ja Paralympiakomitean virallisena valmennuskeskuksena 

tuotamme työyhteisöille kunto- ja terveys-liikuntaan liittyviä positiivisia kokemuksia. 

Asiakkaamme ovat arvottaneet sijaintimme, luontomme järvimaisemin ja monipuolisen 
ohjelmatarjonnan tärkeiksi kriteereiksi tulla meille yhä uudelleen. Olemme esteetön, 

kompakti kokonaisuus ja kaikki tekeminen kokoustamisesta saunomiseen ovat 

kävelymatkan päässä toisistaan. Elämykselliset ruokakokemukset ovat tärkeä osa 

vierailuanne.
 

Yksi arvoistamme on Asiakas edellä, ja viihtyvyytenne meillä on ensiarvoisen tärkeää. 

Pyrimme täyttämään kaikki yksilöllisemmätkin toiveet aina tarjoiluista ohjelmaan. 

Vastuullisuus on merkittävä osa Pajulahden toimintaa ja olemmekin toteuttaneet 

vastuullisuusohjelman edistääksemme vastuullisuutta osana jokapäiväistä tekemistä.

TERVETULOA PAJULAHTEEN!
Täyden palvelun kokous- ja työhyvinvointikohde 

Vain reilun tunnin 

ajomatkan päässä 

pääkaupunkiseudulta ja 

20 minuuttia Lahden 

keskustasta.   



TIIMIHENKEÄ 
KIN-ball  
PajuCase 
PajuGames 
Tankofutis 
TeamRace
Seikkailupuisto tiimielementit

Barre
Cross Training
Dance Mix
FasciaMethod
Jousiammunta
Kehonhuolto
Pajutreeni
Sisäcurling
Taiji
Taukojumppa

AKTIVITEETTI- 
ESIMERKKEJÄ

LUONTO JA ULKOILU 
Elämyskellunta 
Fatbike ja efatbike  
Geokätköily 
Laavuretket  
Luontopakopeli  
Metsämielimaistiainen 
Seikkailupuisto 
SUP-lautailu
Melonta

#ASIAKAS EDELLÄ

TÄYDEN PALVELUN 
TYÖHYVINVOINTIA 
LUONNOSTA

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein 

voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa usein 

suoraan organisaation kilpailukykyyn, 

tuloksiin sekä asiakastyytyväisyyteen. 

Pajulahdessa räätälöidään elämykselliset 

tyhy-päivät toiveidenne mukaan.

Terveyskuntotestauksen palveluihin kuuluu 

monipuoliseti kuntotestit kartoittamaan 

henkilöstösi hyvinvointia. Tarjolla on paketteja 

sekä kunnon että kehon testaamiseksi. 



KOKOUS- JA SAUNATILAT

Järjestämme tilaisuuksia pienistä kokouksista isoihin seminaareihin. 

Pajulahdessa on yli 20 erikokoista luento-, kokous- ja 

ryhmätyötilaa. Perinteisen kokoushuoneen sijaan voitte valita 

vaikka ryhmäkanootin, laavun, tilan säkkituoleilla tai rantasaunan 

takkahuoneen. Kokouspäiväänne täydentävät monipuoliset 

aktiviteettimahdollisuudet ja laadukkaat kokoustarjoilut. 

Kokous- tai työhyvinvointipäivän päätteeksi rentoudutaan saunan 

löylyissä ja pulahdetaan suoraan puhdasvetisen Iso-Kukkaseen. 

Ilta jatkuu rennosti takkahuoneella ja huipentuu elämykselliseen 

illalliseen. 

Takkahuone on mahdollista varata myös kokouskäyttöön.  

Isoista ikkunoista avautuu näkymä suoraan järvelle. 

Takkahuone Rantasaunat Iso-Kukkasen rannalla



Saari-kabinetti Meillä voit kokoustaa myös luonnossa.

TILA KERROS PINTA-ALA
LUOKKA-
MUOTO

TEATTERI-
MUOTO BANKETTI

PÄIVÄN-
VALO

Auditorio 2 139 136 x

Palloilusali 1 983 350

Takkahuone 1 66 18 36 x

Kokouspaju 1 46 20 dipl. x

Kokouspaju 2 2 78 40 30 x

Luokka 1 2 59 40 x

Luokka 2 2 49 20 x

Luokka Haavisto 2 74 54* x

Luokka Nikkinen 2 74 54* x

Luokka Olenius 2 74 60* x

5 ryhmätyötilaa 15-46 10-20 x

Ravintola Iso-Kukkanen 1 300 x

Fanni opiskelijaravintola 1 88 x

Olympia-kabinetti 1 75 50 72 x

Saari-kabinetti 1 54 42 x

Kaikissa tiloissa langaton verkkoyhteys. Tilauksesta äänentoisto ja kiinteä verkko kaikkiin tiloihin. Takkahuoneen 
yhteydessä neljä rantasaunaa ja uintimahdollisuus. Kokoustilamme ovat kaikki esteettömiä.
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RAVINTOLAPALVELUT 

Maisemaravintolamme runsaassa noutopöydässä on joka 

päivä tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokalistan 

perustan luovat kotimaiset ja lähituottajien raaka-aineet. 

Tilauksesta ryhmille laadukkaat illalliset ja kokoustarjoilut 

sekä perhe- ja yritysjuhlat. Unohtumaton illallinen onnistuu 

esimerkiksi myös Pajunpesän parilaavulla. 

Keittiössä toimii oma dieettikokki, ja näin laadukas, 

turvallinen ja ravitsemussuositusten mukainen ruokatuote 

on aina saatavilla. 

LAAVUN ELÄMYSMENU

Kokki valmistaa tilaisuuden ruuat paikan-
päällä laavulla. 

Alkuun Paahdettua juuressosekeittoa, 

villiyrttimoussea

Pääruoka Loimulohta, juuresröstiä, 
säräjuureksia, verso- paksoisalaattia, Tilajuustolan 
leipäjuustoa, savuporo- rieskatapaksia, talon 

hyvinvointileipää ja merisuolavoita

Jälkiruoka Perinteisiä pitsireunaisia 
lettuja, talon raparperi- mansikkahilloketta ja 
kermavaahtoa

Pajulahden 
ravintolakumppani:

Kokin valmistama laavun ElämysmenuRavintolan Olympia-terassi järvinäköaloin



VASTUULLISUUS PAJULAHDESSA

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja 
henkilöstömme hyvinvointia. Tuemme ja 
osoitamme yhdenvertaisuutta yhteiskun-
nassamme ja huomioimme ympärillä olevan 
luonnon ja yhteisön elinvoimaisuuden. 
Tämä on meidän vastuullisuuslupauksemme.



VARAUKSET JA LISÄTIEDOT

RIINA KARHU    puh. 044 7755 202
ANNI SAARINEN   puh. 044 7755 205

Sähköpostimme ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@pajulahti.com tai sales@pajulahti.com.
Verkkosivuiltamme pajulahti.com löydätte myös 
tarjouspyyntölomakkeen. 

Palvelemme arkisin kello 8.00-15.45

Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

Jyväskylä
2 h 30 min

Mikkeli
1 h 20 min

Helsinki
1 h 15 min

Kouvola
40 min

Lahti
20 min

Tampere
    2 h

4
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MAJOITUSTILAT   
151 hotellitason ja 106 opistotason huonetta.

Pajulahdessa on viisi hotellitasoista kokonaisuutta: 

Rantapaju 14 huonetta, Hopeapaju 20 huonetta, 

Kangaspaju 18 huonetta, Kalliopaju 36 huonetta ja  

Puistopaju 63 huonetta. Majoittuville vieraillemme 

kuuluu rantasaunojen yleiset vuorot.

Hyvä saavutettavuus!

Kaikki toiminnot kävelymatkan etäisyydellä toisistaan.
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Painotuotteet
4041 0042
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PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT


