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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

pajulahti1929 
pajulahdenseikkailupuisto  

Liikuntakeskus Pajulahti 
Pajulahden seikkailupuisto

K aksi edellistä vuotta ovat olleet hyvin poikkeuksellista aikaa. Erilaiset 
suositukset, rajoitukset ja suoranaiset kiellot ovat muokanneet ihmis-
ten arkea ja työskentelymalleja merkittävästi. Olemme joutuneet omak-
sumaan uusia tapoja ja käytänteitä, joita on varmasti ollut vaikea käsi-

tellä. Oma hyvinvointimme on ollut koetuksella monestakin eri näkökulmasta. 
Ihmiset ovat etätyösuositusten, karanteenien ja tilojen sulkemisen seurauksena 
eristäytyneet omiin oloihinsa, mikä on johtanut sosiaalisten kanssakäymisten 
selkeään vähentymiseen. Nyt, kun maailma on vihdoin jälleen aukeamassa ja 
voimme palata (toivottavasti) niin sanottuun normaaliin arkeen ja elämään, on 
hyvä keskittyä omaan hyvinvointiin. Ihmissuhteet, ruokavalio, mielenterveys, 
harrastukset, elämykset ja liikunta muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jotka 
vaikuttavat vahvasti ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liikuntakeskus 
Pajulahti tarjoaa puitteiltaan ja tarjonnallaan vastauksen kaikkiin näihin osa-alu-
eisiin ja vielä enemmänkin!  
 
Me Pajulahdessa haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja virkistävän 
paikan kaikenikäisille oman hyvinvoinnin kehittämiseen sekä ylläpitoon. Meidän 
palvelumme sopivat niin perheille, yrityksille, joukkueille, leirikouluille unohta-
matta yksittäisiä vierailijoita ja muita tilausryhmiä. Liikunnanohjauksen puolella 
talosta löytyy liuta oman alansa ammattilaisia ja osaajia, jotka toteuttavat 
toiminnot aina asiakkaan näkökulmasta yksilölliset tarpeet huomioiden. Kesän 
kalenterista löytyy mm. ”Luonnosta Voimaa” -viikonloppuja, kehonhuoltoon 
keskittyviä kursseja, elämysliikunnan viikonloppu & ”Metsästä Hyvinvointia” 
-viikonloppu. Asiakkaillemme on myös käytössä uutuuden karhea palautu-
mishuone, joka sisältää mm. Neurosonic-hierontadivaanin ja hierontavasaran 
omatoimiseen käyttöön. Erilaiset Fiilislomat ja liikuntalomat tarjoavat elämyk-
sellisiä irtiottoja arjesta monipuolisilla aktiviteeteillaan ja seikkailunhaluisille 
löytyy Pajulahden oma Seikkailupuisto, joka sisältää huimat 177 estettä ja 14 
erilaista ratakokonaisuutta! Kesällä on myös mahdollisuus lähteä melomaan, 
SUP -lautailemaan tai vaikkapa sähköfatbike -retkelle Pajulahden mahtavaan 
monipuoliseen maastoon. Tarjoamme myös elämyksellisiä luontoon keskittyviä 
toimintoja, kuten laavuretket Seelammin laavulle tai Pajulahden omalle Pajun-
pesän parilaavulle, joissa on mahdollisuus nauttia lettukekkerit, nokipannukah-
vit tai muuta hyvää omien makunystyröiden mukaan.   
 
Hyvinvoinnistaan voi ja tulee pitää huolta kaikkina aikoina. Mahdollisuudet ovat 
rajattomat ja jokaisen tulisi löytää omat keinonsa, jolla nauttia elämästä sekä 
voida hyvin. Haluamme osaltamme olla mahdollistamassa ihmisten hyvinvointia 
ja toivottaa kaikki tervetulleeksi Pajulahden liikuntakeskukseen nauttimaan, 
viihtymään ja liikkumaan yhdessä.  T 

TEEMU AIMIA  
Liikunnanohjaaja (AMK)  
Liikunta- ja kehittämiskoordinaattori

HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE

PÄÄKIRJOITUS
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ASIANTUNTIJA – NAPPAA VINKIT, JOILLA PYSYT 
MENOSSA MUKANA NIIN ARJESSA KUIN LOMALLA!

 
Kurkista kuplasta. Laajenna tietoisesti ajatteluasi seuraamalla ilmi-
öitä eri toimialoilla, uusissa kanavissa ja erilaisten ihmisten parissa. 
Monimuotoisuus on rikkaus ja voimavara, joka vahvistaa samalla 
muutoskykyäsi.  
 
Leikittele vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla. Missä ja miten vietän 
kesälomani vuonna 2040? Millaista työarkeni on tuolloin?   
 
Poistu poterostasi! Aivosi kaipaavat happea, kroppasi liikettä ja 
sielusi sopivassa suhteessa virikkeitä ja lepoa. Löydä juuri itsellesi 
parhaiten sopiva tapa ladata akkuja ja palautua.  
 
Näiden teemojen parissa myös me Liikuntakeskus Pajulahdessa 
työskentelemme, jotta sinä voisit hyvin. Olemme parhaillaan muka-
na ESR-rahoitteisessa maakunnalliset rajat ylittävässä yhteishank-
keessa, jonka tarkoituksena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön 
muutoskyvykkyyttä ja innovatiivisuutta. Hankkeen kautta toteute-
taan mm. henkilöstölle suunnattuja tulevaisuusagenttikoulutuksia 
ja yrityksille räätälöityjä resilienssipajoja. Toiminta on osallistuville 
yrityksille ja henkilöille maksutonta. Yrityksillä ja yksilöillä on ollut 
omat haasteensa korona-aikana. Pyrimme hankkeen avulla kartoit-
tamaan yritysten kehitystarpeita ja auttamaan niitä tässä hetkessä 
sekä tulevaisuudessa. Ihmisten arki ja työskentelytavat ovatkin ol-
leet parin viime vuoden aikana hyvin isossa murrosvaiheessa. Hank-
keessa Liikuntakeskus Pajulahti keskittyy Päijät-Hämeen pienten 
ja keskisuurten liikunta-alan yritysten kehittämiseen yhteistyössä 
hankkeen eri osapuolten kanssa.  
 
Kysy lisää hankkeesta tai haasta meidät mukaan tukemaan omaa 
kehitysmatkaasi! Teemu Aimia, teemu.aimia@pajulahti.fi, liikunta- 
ja kehittämiskoordinaattori (Bounce Forward) 

Bounce Forward 
- Resilienssiä työelämään 

• Päätoteuttaja: LAB-ammattikorkeakoulu 

• Rahoitus: ESR React EU 2014 – 2020 Flat 

Rate. Hanke rahoitetaan osana Euroopan 

Unionin Covid-19 –pandemian johdosta 

toteuttamia toimia.  

• Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023 

• Hankkeessa mukana: Valtakunnallinen 

valmennus- ja liikuntakeskus (Pajulahti), 

Turun yliopiston tulevaisuuden 

tutkimuskeskus ja Centria-

ammattikorkeakoulu 

• Maakunnallinen yhteishanke: Päijät-

Häme, Uusimaa & Keski-Pohjanmaa 

• Lisätiedot: www.resilienssiatyoelamaan.fi 

VASTUULLISUUS 
PAJULAHDESSA
 
Tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja henkilöstöm-
me hyvinvointia. Tuemme ja osoitamme yhdenvertai-
suutta yhteiskunnassamme ja huomioimme ympärillä 
olevan luonnon ja yhteisön elinvoimaisuuden.  
Tämä on meidän vastuullisuuslupauksemme.

V P
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#TAVOITTEISTA TOTTA
 #ASENNE RATKAISEE

VALTTERI BOTTAS DUATHLON

Järjestyksessään viides Valtteri 
Bottas Duahtlon kilpaillaan jo 
perinteisesti elokuussa Nasto-
lassa Pajulahden kuvankauniis-

sa maisemassa.
 
Tapahtumassa kilpaillaan duathlonis- 
sa, jossa yhdistyvät juoksu ja pyöräi- 
ly. Yksilösarja koostuu 5 kilometrin 
juoksusta, 20km:n maastopyöräilystä 
sekä 3 km:n juoksusta. Yksilösarjojen 
lisäksi tapahtumassa kilpaillaan myös 
joukkue- ja perhesarjassa. Kolmatta 
kertaa tapahtumassa on mukana myös 
alle 7-vuotiaiden Mini Valtteri Bottas 
Duathlon.  
 
” Koronatilanne on hankaloittanut 
myös tämän tapahtuman järjestämis-
tä nyt jo parin vuoden ajan. Vuonna 
2020 vuonna peruimme tapahtuman ja 
viime vuonna järjestimme tapahtuman 
hieman pienemmällä osanottajamää-
rällä.  Tänä vuonna saamme toivotta-
vasti palata niin sanotusti normaaliin 
ja järjestää duathlonin täydellä tehol-
la.” kertoo Pajulahden tapahtumapääl-
likkö Laura Kittelä. 

Valtteri Bottas Duahtlonin tavoi-
te on olla helposti lähestyttävä, 
koko perhettä liikuttava tapahtuma. 
”Mielestäni olemme onnistuneet 
tavoitteessa erinomaisesti. Tapahtu-
massa on tekemistä koko perheelle ja 
duathlon-kilpailuunkin voi osallistua 
kuka tahansa. Starttiviivalla onkin 
vuosien varrella nähty niin eri lajien 
maajoukkueurheilijoita kuin ihan ta-
vallisia kuntoliikkujia. Polkupyörätkin 
vaihtelevat maastopyöristä, gravelei-
hin ja mummopyöriin. Tärkeintä on, 
että tulee paikalle, pitää hauskaa ja 
nauttii liikkumisesta sekä tapahtuman 
tunnelmasta. Parasta tapahtumassa 
on ehdottomasti pienten osallistujien 
ilo ja vilpitön riemu.”, iloitsee Laura 
Kittelä.  
 
Urheilutapahtumalla on tarkoitus saa-
da aikaan hyvää ja kannustaa ihmisiä 
liikkumaan enemmän. Valtteri Bottak-
selle tapahtuman kautta toteutettava 
hyväntekeväisyys on ollut alusta asti 
tärkeää, ja tapahtuma onkin lahjoit-
tanut joka vuosi rahaa hyväntekeväi-
syyteen. Viime vuosina avustukset on 

kohdistettu erityisesti Nastolan alueen 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.  
 
”Tänä vuonna Valtteri Bottas Duathlon 
kilpaillaan sunnuntaina 21.8.2022 
Ilmoittautuminen on jo avoinna eli 
halukkaat voivat jo käydä ilmoittamas-
sa itsensä starttiviivalle.”, kannustaa 
Kittelä. ■

VALTTERI BOTTAS DUATHLON JÄRJESTETÄÄN PAJULAHDESSA 21.8.2022
WWW.VALTTERIBOTTASDUATHLON.COM

ILMOITTAUTUMINEN 

www.valtteribottasduathlon.com

Hintaporras 2 (1.1.-31.5.) Duathlon 50€, Joukkue 

Duathlon 150€

Hintaporras 3 (1.6.-20.8.) Duathlon 77€, Joukkue 

Duathlon 210€

Perheduathon 20€ koko ajan.

Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä on myös mah-

dollista kisapäivänä hintaan 85 € naiset & miehet, 

perhedeuathlon 30 € ja joukkueduathlon 250 €. 

Maksu joko käteisellä tai pankkikortilla info-teltalla.

MAJOITUS 
Osallistuville majoitus Pajulahdessa hotellitason huo-

neessa hintaan 65 €/hlö/2hh, 1 hengen huonelisä 

+30 €, sisältää aamiaisen. Ota yhteyttä, huonevarauk-

set: asiakaspalvelu@pajulahti.com, +3583 885 511.

KOKO PERHEEN TAPAHTUMA
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SENIOREIDEN FIILIS

Fiilislomilla harjoitetaan ja kehitetään monipuolisesti 
terveysliikunnan perusteita. Huomioimme näillä 
senioreiden erikoislomilla useat eri osa-alueet kuten 
tasapainon, motoriikan, lihaskunnon ja sykettä 
nostattavan liikunnan. Nämä kaikki ovat avaimia hyvään 
ja monipuoliseen toimintakykyyn. 

Fiilisten ohjelmat ovat nähtävillä www.pajulahti.com.

2022  

16.20.5. Luontofiilis
11.-15.7. Kesäfiilis
8.-12.8. Kuntofiilis
22.-26.8. Fiilis
3.-7.10. Fiilis
10.-14.10. Syysfiilis
7.-11.11. Aquafiilis
21.-25.11. Fiilis
5.-9.12. Joulufiilis

Opistotaso             290 €
Hotellitaso              350 €
Hotellitaso saunalla      390 €
1 hengen huone lisämaksu 120 €

Hinta sisältää majoituksen valitussa majoitustasossa, 
täysihoitoruokailut sekä monipuolisen ohjelman.

Vip-Liikkujien etu vuoden 2022 Fiilislomista
kesä -15 % ja syksy -15%

 
Pajulahden lomat, kurssit ja lajileirit ovat aina täyden palvelun 
paketteja, jotka sisältävät monipuolisen ohjelman lisäksi majoi-
tuksen valitussa majoitustasossa ja ateriat.Liikuntalomien palve-
lupakettiin on lisätty asiakkaiden toiveesta nyt myös iltapala.  
 
Pajulahden ohjelma elää vuodenaikojen matkassa, mutta osana 
lomiamme on aina aktiviteetit luonnon keskellä. Kehitämme  

 
palveluitamme jatkuvasti, ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillem-
me aina jotain uutta kokeiltavaa, jotta jokainen voisi löytää ilon 
liikunnasta ja yhdessä tekemisestä. 
Ajantasaiset lomatiedot ohjelmineen sekä uudet kurssit löy-

dätte kotisivuiltamme www.pajulahti.com. 

OKM tukee Pajulahden kurssitoimintaa.

   LOMA- JA KURSSITARJONTA   
Pajulahti liikuttaa kaikenikäisiä ympäri vuoden.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VIP-LIIKKUJA!

Vuoden 2022

Fiilikset 

-15 % (kesä)

-15 % (syksy)

Ennakkotilauksesta yksityistunnit ja kilpaohjelmien  
teettäminen leirien aikana.

Kehonhuoltoa, voimaa ja hyvää oloa 

VALMENNUSKESKUKSEN 
LAJILEIRIT 2022

TAITOLUISTELU 

Berit Kaijomaan leirit:
Kevään 2022 tekniikkaleiri
Tekniikkaleiri V (3 vrk) 26.-29.5. 465 €

Kauden 2022-23 tekniikkaleirit
Tekniikkaleiri I 1  18.-20.10.2022  330 €
Tekniikkaleiri II   29.-31.12.2022  330 €

Leirihinnat sisältävät majoituksen opistotason 
huoneissa, täysihoitoateriat sekä iltapalat, kaiken 
ohjelmassa olevan valmennuksen, oheistoiminnat 
sekä luennot. Leiristaffissa on aikuisia, joista 
vähintään yksi majoittuu. Kaikilla taitoluisteluleireillä 
sisaralennus -80€.

Beritin leirien kohderyhmät: 
A- ja B -Silmut, Debytantit, Noviisit ja SM-Noviisit, 
Juniorit ja SM-Juniorit sekä Seniorit ja SM-Seniorit

Merja Huttusen leirit: 
5.-8.6.     Tintit, minit, silmut 360 €
 Sisältää majoituksen opistotason huoneissa,   
 täysihoitoateriat iltapaloin, laadukkaan   
 valmennuksen oheisharjoituksineen sekä   
 vierailun Pajulahden Seikkailupuistossa.
10.-12.6.   Aikuiset kilpailijat ja harrastajat 350 €  
 Sisältää majoituksen hotellitason huoneissa, 
 täysihoitoateriat iltapaloin sekä tehokkaan   
 valmennus- ja oheisharjoitteluohjelman.  

Mukaan tuleville perheenjäsenille  20 % alennus liikuntalomista 



6 PAJULEHTI 1/2022

KOKO PERHEEN LIIKUNTALOMAT YMPÄRI VUODEN

Oli kevät, kesä, syksy tai talvi, Pajulahti on täynnä tekemistä 
koko perheelle. Liikuntalomamme sisältävät majoituksen ja 
kaikki päivän ateriat aamiaisesta iltapalaan. Rakennamme 
lomaohjelman sisältäen lajikokeiluja, liikuntaa sekä hauskaa 
tekemistä yhdessä perheenä ja erikseen. Voitte osallistua oh-
jelmaan täysin oman mielenkiinnon tai jaksamisenne mukaan, 
sillä me tiedämme, että myös lepo on lomalla tärkeää.

Kuulostaa liikunnalta, tuntuu lomalta! 

VARAA JO NYT:
7.6.-12.8.  Kesäloma, VIP-etu kesäkuu -15%,  
  heinäkuu -10%, elokuu -15%
16.-23.10.   Syysloma vk 42, VIP-etu  
  ennakkovaraajille 18.9. asti -10%
23.-28.10.   Syysloma vk 43, VIP-etu  
  ennakkovaraajille 18.9. asti -15%
22.-27.12.  Joulu, VIP-etu -10% 
27.12.2022-1.1.2023 Välipäivät ja uusi vuosi,  
  VIP-etu -10%

TEEMAVIIKONLOPUT 
JA LAJIKURSSIT

Kehonhuoltoa, voimaa ja hyvää oloa! Pajulahden 
monipuoliset teemaviikonloput ja lajikurssit ovat suosittuja 
viikonloppu- tai arkiaktiviteetteja. Tule yksin, yhdessä 
ystävän tai puolison kanssa. Kovaa treeniä tai pelkkää 
hyvää oloa - valinta on sinun. Ohjelmat nähtävillä 
www.pajulahti.com.  

LAJIKURSSIT

17.-19.6. Melontakurssi
22.-24.7. Melontakurssi
5.-7.8. Retkimelontakurssi

8.-10.7. Tenniskurssi 2 vrk
15.-17.7. Tenniskurssi 2 vrk
22.-24.7. Tenniskurssi 2 vrk
11.-15.7. Tenniskurssi 4 vrk
8.-11.8. Senioritennis

VIP-LIIKKUJAN EDUT
Melontakurssit -10% ja tenniskurssit -10%.
Katso kurssihinnat www.pajulahti.com

TEEMAVIIKONLOPUT

17.-19.6.   Luonnosta voimaa -kesäviikonloppu
17.-19.6. Villiruoka-viikonloppu
8.-10.7. Kesän elämysliikuntaviikonloppu
19.-21.8. Elämysliikuntaviikonloppu
2.-4.9. Sienestysviikonloppu
23.-25.9. Luonnosta voimaa -viikonloppu
4.-6.11. Palaudu ja vahvistu -viikonloppu
11.-13.11. Cross Training -viikonloppu
11.-13.11. Kehonhuolto- ja tanssiviikonloppu
25.-27.11. FIT-viikonloppu
25.-27.11. Hyvän Olon viikonloppu

Opistotaso                   256 € 
Hotellitaso                   286 € 
Hotellitaso saunalla                  306 €
1 hengen huoneen lisämaksu           30 €/vrk
Hinnat niiden kurssien osalta, joissa hintaa ei ole erikseen mainittu.

Hinta sisältää majoituksen valitussa majoitustasossa,  
monipuolisen ohjelman sekä täysihoitoruokailun ja iltapalat.

FASCIA- JA POWERMETHOD-OHJAAJAKOULUTUKSET
10.-11.6. FasciaMethod
16.-17.9. PowerMethod
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perhepaketti = 2 aikuista ja kaksi 6–16-vuotiasta lasta
täysihoito = aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala.

LIIKUNTALOMIEN HINNASTO
www.pajulahti.com

OPISTO HOTELLI HOTELLI SAUNALLA

HINNAT th th th

2 vrk aik 206 236 256

lapsi 124 144 154

60+ 190 220 240

perhe 610 710 770

3 vrk aik 294 339 369

lapsi 177 207 222

60+ 270 315 345

perhe 855 1005 1095

4 vrk aik 372 432 472

lapsi 224 264 284

60+ 340 400 440

perhe 1060 1260 1380

5 vrk aik 440 515 565

lapsi 265 315 340

60+ 400 475 525

perhe 1225 1475 1625

Kesälomalla on isovanhempien ja 5-12-vuotiaiden 
lastenlapsien yhteisen loman aika. Huippusuositulla 
erikoislomalla liikutaan monipuolisesti ulkona ja sisällä 
sekä vieraillaan Seikkailupuistossa. VIP-liikkujan etu -15 %.

MAMMAT, PAPAT JA MUKELOT 6.-10.6.2022

täysihoito                       Aikuiset  5–12 v.
Opistotaso                  310 €  220 € 
Hotellitaso                  370 €  260 € 
Hotellitaso saunalla      410 €  280 €

MUMMOT, VAARIT JA VIMPULAT

PERHEEN PIENIMMÄT
Maksuton Vimpula-parkki  

3-5-vuotiaille, jossa 
liikutaan, leikitään ja 

askarrellaan sekä 
tilauksesta hoitopalvelut 

alle 2-vuotiaille!

TERASSIN AVAJAISET 17.6.2022 klo 17-20
Luvassa burgeri-ilta ja sup-lautailua

PERJANTAISIN  17.6. / 8.7. / 22.7. KLO 17-20
BURGERI-ILTA
 Naudanliha-Montrey Jack burgeri 
 tai kasvis-halloum burgeri

Burgerin hinta: aikuiset 15 €, lapset 10 € 

Osta verkkokaupasta pajulahti.com/kauppa
burger+virvoke yhteishintaan:  

17 €/aikuinen, 12 €/lapsi

RANTATERASSI AVOINNA PE-LA KLO 17-20 

elokuun alkuun asti (pl. juhannus)

Saatavilla toasteja, vohveleita ja kylmiä juomia.

Monivilja-briossisämpylä

Barbeque-majoneesia

Umami-ketsuppia

Pikkelöityä punasipulia

Tomaattia

Paholaisen pekonihilloa

Paahdettua sipulia

Taco-nyhtöhernesalaattia

Caesarsalaattia

Maalaiskrutonkeja

RANTATERASSIN ILTAMAT 



LOMAEDUT VUODELLE 2022

Fiilis kesä -15 %, syksy -15 %

Kesäloma kesäkuu -15 % (min. 3 vrk)

Kesäloma heinäkuu -10 % (min. 3 vrk)

Kesäloma elokuu -15 % (min. 3 vrk)

Syysloma vko 42 ennakkovaraajalle -10 % */-5 %

Syysloma vko 43 ennakkovaraajalle -15 %*/-10 %

Joulu, välipäivät, uusi vuosi -10 %

Tietyt teemaviikonloput -10 % 

VIP-Liikkuja lomailee 
aina edullisemmin! 

ETUJA MYÖS PAIKANPÄÄLLÄ  

Jaamme majoittuville VIP-Liikkujille etukuponkeja 

hyödynnettäväksi vierailulla. Katso edut kotisivuiltamme

www.pajulahti.com/vip-edut/

PALKITSEMME VIP-LIIKKUJAN 
LIIKKUMISESTA JA LOMAILUSTA
Mittava ja ansiokas historiamme suomalaisten liikuttajana 
juontaa juurensa aina vuoteen 1929, jolloin rantaviheriöllämme 
jumppasivat voimistelukodin naiset. 

Juuri Teille, hyvät kanta-asiakkaamme, olemme perustaneet 
Pajulahden VIP-liikkujat kanta-asiakasklubin.

Loma-alennusten ja etujen lisäksi kalenterivuoden aikana 
tehdyistä ostoista palkitaan Pajulahden lahjakorteilla. 
Lahjakortit voi käyttää Pajulahden vapaa-aika- ja 
terveysliikuntakurssien kurssimaksuihin sekä testiaseman 
testauspalveluihin. 

LIITY

VIP-LIIKKUJAKSI

www.pajulahti.com

TULE JA NÄE TULEVAISUUDEN 
PARALYMPIATÄHDET PAJULAHDESSA!

Euroopan paranuorten kilpailut (EPYG) 1.-3.7.2022. Kaikkiin kilpailutapahtumiin 

vapaa pääsy! Katso ohjelma ja aikataulu www.epyg2022.fi

*Syysloman ennakkovaraajan etu 18.9. asti, 

sen jälkeen vk 42 -5% ja vk 43 -10%


