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Liikuntapaketit

1. LUMIKENKÄSAFARI

Kohti Mount-Messilän huippua

Kokoonnumme hotellin edessä, mistä siirrymme varus-
varastolle. Varastolla jaamme lumikengät ja käymme 
läpi käyttötekniikkaa. Omiksi jalkineiksi suosittelemme 
tALVilenkkareita tai vaelluskenkiä.

Matkaan lähdettäessä kävelytyyli saattaa tuntua 
hiukan hassulta, kuin merimies myrskyssä! Reittim-
me kulkee kohti Mount-Messilän huippua, jonne eri 
reittivaihtoehtoja ryhmän toivomusten ja olosuhteiden 
mukaan. Matkamme päättyy takaisin varastolle. Safari 
kestää ryhmästä riippuen 1 - 2 tuntia.

Hinta: 10 hlöä 385 €, seuraavat 35 €/tunti/hlö.

Hinta sisältää ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %.

2. SAUVAKÄVELY

Ryhmässä monin verroin hauskempaa!

Kokoonnumme hotellin edessä, mistä siirrymme varus-
varastolle. Varastolla jaamme varusteet ja käymme 
läpi käyttötekniikkaa. Lähdemme lenkille nauttimaan 
luonnon kauneudesta. Vauhti on jokaiselle sopiva ja 
tempo rauhallinen. Matkalla annamme lisävinkkejä 
tehokkaaseen kävelyyn. Lenkkimme päättyy takaisin 
varastolle varusteiden luovutukseen. Retkemme kes-
tää ryhmästä riippuen 1 - 2 tuntia.

Hinta: 10 hlöä 385 €, seuraavat 35 €/tunti/hlö.

Hinta sisältäen ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %.

3. LYHTYVAELLUS

Tunnelmointia metsän viimeksessä

Vaellamme Messilästä lyhtyjen valossa leiripaikalle, 
jonne sytytämme yhdessä nuotion. Jäämme hetkeksi 
nuotion lämpöön nauttimaan kuumaa mehua ja pipa-
reita. Retki on helpohko ja sovittavissa pituudeltaan 
kullekin ryhmälle sopivaksi. Vaellus kestää 1-2 tuntia.

Hinta: 10 hlöä 385 €, seuraavat 35 € /tunti/hlö.

Hinta sisältää ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 
%. Ruokatarjoilut erillisen tilauksen mukaan, laskutus 
Messilän kautta.

4. HURJAN HAUSKA TYKYPÄIVÄ

TYKY-päiväesimerkki

Kokoontuminen hotellilla tervetulo toivotukset ja varus-
teiden tarkistus ettei ole mitään oleellista jäänyt kotiin. 
Hotellilta lähdemme vaellussauvojen kanssa messilän 
rinteiden poikki kävelemään metsään, missä laavulla 
pidämme mehu tauon ja kuuntelemme ryhmän tunte-
muksia.

Laavulla otamme tarkkuusammunta kilpailun, joka 
suoritetaan värikuula panoksin toimivalla puoliauto-
maatti aseella, joten se on turvallinen vaikka ei olisi 
koskaan ennen ampunut. Maalitaulut ovat eri etäisyyk-
sillä joten pikku vedonlyönti kaverin kanssa helppo 
toteuttaa.

Matkamme jatkuu laavulta kohti golf- rangea missä 
pron johdolla tutustutaan lajiin. Etenemme teoriasta 
lyönti harjotteisiin, joissa enemmän henkilökohtaista 
opastusta. Rangelta jatkamme matkaa takaisin kohti 
messilän kotaa joka sijaitsee aivan keskellä pihapiiriä.

Kodalla on mönkijäteoria- ja ajoohje koulutus. Hen-
kilökunnan ohjeita on nuodatettava ehdottomasti. 

Mönkijällä ajo tapahtuu rinnealueella ohjaajan johdolla 
ja liikkeelle lähdetään helppoa reittiä Mönkkäreitä on 
yleensä yksi viittä asiakasta kohti.

Jotka eivät ole ajovuorossa voivat kodalla grillailla 
makkaraa ja juoda kahvit. Kodalle voidaan lisäksi lait-
taa Tikka- ja golf puttaus kisa. Tarjoilu tilattavissa aina 
tapauskohtaisesti.

Tykypäivän kesto on kaksi - neljä tuntia riippuen ryh-
män koosta ja tarjoiluista.

Hinta: 759 € 10 hlöä, seuraavat hlöt 55 € sisältää ohja-
uksen, tarvittavan välineistön ja ALV.10 %

Tarjoilut laskuttaa messilä tilauksen mukaan. Järjestäjä 
ei vakuuta asiakkaita.

Promilleraja on 0 ajettaessa. Mahdolliset kolaritapauk-
set laskutetaan tilaajalta kulujen mukaan. Eri pakettien 
sisältöjä voidaan vaihtaa toivomusten mukaisesti. Sää 
voi aiheuttaa muutoksia reittien pituuteen ja rasteihin. 
Vuokraamme myös ulkoiluvaatteita, retkeilytarvikkeita 
ym... 

Kysy rohkeasti lisää! Annamme mielellämme lisätieto-
ja!

5. KOLMEN TULEN KIERROS

Rentoutumista luonnon helmassa

Lähtö hotellilta sovittuna aikana. Reitti kulkee Messilän 
mökkikylän, laskettelurinteiden poikki metsään kak-
soislaavulle ja nuotiopaikalle. 

Lihasten jo lämmettyä jatkamme matkaa rinteiden hui-
pulla sijaitsevalle Laason kodalle - suotuisilla ilmoilla 
näkymät ovat mahtavat! Kodan keskellä avonuotio 
lämmittää, vaikka nurkissa paukkuu pohjoisen pureva 
pakkanen... 
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Kodalta laskeudumme vanhalle Sepänpajalle, joka 
on muuttanut muotoaan Metsäkämpäksi. Hirsiseinien 
suojassa, jykevien pöytien äärellä ja tulen räiskyessä 
iloisesti nurkassa on mukava rupatella ja maistella 
keittiömme herkkuja.

Pajan pihassa on kaksi erillistä avotulipaikkaa, Rosvo-
paisti-monttu ja Pihalaavu. Kierros on mukava päättää 
tähän ja jatkaa iltaa esim. monipuolisten ruokailumah-
dollisuuksien merkeissä. Paja sijaitsee noin 200 m 
päässä Messilän hotellilta. Kierroksen kesto noin 2 
tuntia.

Hinta: 10 hlöä 385 €, seuraavat 35 €/tunti/hlö sisältäen 
kierroksen järjestelyt ja ohjauksen sekä ALV 10 %. 
Mahdolliset tarjoilut kierroksella laskuttaa Messilä sopi-
muksen mukaan. Kierros voidaan tehdä mm. sauvakä-
velynä, lumikengillä tai lyhtyjen kanssa kävellen.

6. PUISTOSUUNNISTUS

Syksyllä tekee mieli kuntoilemaan!

Messilässä helppo puistosuunnistus rata on suunni-
teltu siten, että perusvaatetuksella ja jalkineilla pärjää. 
Ottakaa siis ulkoilumahdollisuus huomioon kokousta 
tilatessanne! Suunnistajille annamme veloituksetta 
vaellussauvat käyttöön. Radan pituus on sovittavissa,  
noin tunnin perusrata on varma valinta.

Kustannukset: 484 € 10 hlöä, seuraavat 39 €/tunti/hlö 
sisältää ALV 10 % sekä vaellussauvat veloituksetta 
käyttöön.
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Moottorikelkkasafarit
MOOTTORIKELKKAILUN UUSI AIKA!

Asiakkaamme ovat tätä halunneet ja nyt se on meillä 
Messilässä: V.I.P. Yamaha 1000 cc Vector rs!

Näitä lumikenttien Ferrareita pääsee ajamaan Messi-
lässä niin kokouksen jälkeen kuin TALVipäivän ratoksi 
tai asiakastilaisuuden huipentumaksi.

Poltteleeko? Varaa aika ja pääset pääset itse asiaan 
- ajamaan! Hoida ennakkovaraukset hyvissä ajoin ja 
tilaamasi määrä kelkkoja odottaa ryhmääsi Messiläs-
sä. Muistathan ilmoittaa, jos ryhmäsi koko pienenee 
sovitusta.

OHJELMA:

(kesto reilu kaksi tuntia)

Varusteiden vaihto

Oppaamme odottavat teitä Safari-talolla sovittuna 
aikana. Safari-talon löydät ajamalla Messilän pihaan 
ja käännyt vasemmalle Markkinravintolan rakennusta 
kohti Safari-kylttejä seuraten.

Jätämme omat vaatteet säilöön ja vaihdamme ylle 
haalarit, saappaat, huput, hanskat ja kypärät (alle 
pitkikset, college-asu tai villapaita).

Kun varusteet on vaihdettu, käymme läpi ajo-ohjeet, 
hallintalaitteiden käytön ja turvallisuusasiat niin, että 
kaikki ymmärtävät miten ajaessa tulee toimia.
Gentlemen - start your engines!

On pikkupoikia ja ISOJA pikkupoikia. Liikkeelle lähde-
tään rauhallisesti, jotta moottorikelkat tulevat tutuiksi ja 
ajaminen tuntuu varmalta.
Tauko paikallaan

Tauolla nautiaan kahvit, mehut ja energiaa antavat 
grillimakkarat.

Taas mennään!

Kun taito kasvaa, kasvavat myös ajohalut. Käymme 
reitistön läpi niin, että haasteita riittää turvallisuutta 
unohtamatta. Hauskaa pitää olla - ja mitä kurjempi keli, 
sen parempi! Kamerat mukaan, niin on kavereillekin 
näytettävää!

Kaikki kiva loppuu aikanaan

Kellon komentaessa suuntaamme takaisin lähtöpis-
teeseen ja ajamme kelkat parkkiin - tosin äkillinen 
luopuminen saattaa joillakin aiheuttaa pientä tuskaa 
(eräskin halusi ottaa kelkan mukaansa unilelukseen). 
Vaihdamme varusteet ja etenemme kohti uusia riento-
ja: saunaa, ruokailua ja ehkäpä oluellekin.

Hinta: 200 €/kelkka
minimi 1 kelkka/200 €
maksimi 10 kelkkaa/kerta

Hinta sisältää edellä kuvatun 2 tuntisen ohjelman, 
varusteet, oppaan ja ALV 10 %.

Lisäajotunnit 100 €/kelkka.

Retkieväspaketti (Kahvi ja makkara)

5 eur. sis ALV 24 % Huom! Ilmoita tilauksen yhteydes-
sä, mikäli et halua taukoeväitä.

MUUT MOOTTORIKELKKASAFARIEN OH-
JELMAT

Ryhmässä yli kymmenen jäsentä ja kaikki 
haluavat ajaa.

Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa kelkoilla ja loput 
ottavat pajalla mittaa toisistaan äijä-paketin lajeissa.

Äijä-paketti: Golf-puttaus, tikanheitto ja tarkkuusam-
munta värikuula-aseilla.

Vaihto esim. 50 minuutin välein.

Tuplasafarit

Yhdistä kelkkailu- ja mönkijäsafari! Jaetaan ryhmäsi 
niin, että 10 ajaa kelkoilla ja 10 mönkijöillä. Vaihto 
esimerkiksi 50 minuutin välein. Laason kota tai Paja 
toimivat hyvin tukikohtana ja vaihtoalueena.

Non Stop-ajo

Liikuntapäivä ja erilaiset aktiviteetit eri puolilla. Kelkat 
ovat teille valmiudessa.
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Mönkijäsafarit
MÖNKIJÖILLÄ MESSILÄSSÄ!

Mönkijät on tehty sinne, missä teitä ei ole ja maasto on 
vaikeakulkuinen.

Mönkijä puskee raivoisasti eteenpäin maastossa 
kuin maastossa vuodenajasta piittaamatta. Messilän 
rinteet ja ympäristö tarjoavat erinomaiset olosuhteet 
mönkijäajeluihin läpi vuoden. Automaattiset vaihteet, 
nelitahtikoneet sekä tarvittaessa kytkettävä neliveto 
takaavat, että voit keskittyä täysillä itse asiaan: ajami-
seen! Mönkijä sopii myös naisille, sillä sen hallittavuus 
on moottorikelkkaa helpompaa.

Poltteleeko? Varaa aika ja pääset itse asiaan: aja-
maan! Hoida ennakkovaraukset hyvissä ajoin ja 
tilaamasi määrä mönkijöitä odottaa ryhmääsi Messi-
lässä. Muistathan ilmoittaa, jos ryhmäsi koko pienenee 
sovitusta.

OHJELMA

(kesto noin 2 tuntia)

Varusteiden vaihto

Aloitamme Safari-talolta sovittuna aikana. Safari-talon 
löydät ajamalla Messilän pihaan ja käännyt vasem-
malle Markkinarvintola rakennusta kohti Mönkijäsafari-
kylttejä seuraten.

Jätämme omat vaatteet säilöön ja vaihdamme pääl-
le maastopuvut/tuntiaalarit,saappaat,huput,hanskat 
ja kypärät (alle t-paita, boxerit/pitkikset vuoden ajan 
mukaan).

Kun varusteet on vaihdettu, käymme läpi ajo-ohjeet, 
hallintalaitteiden käytön ja turvallisuusasiat niin, että 
kaikki ymmärtävät miten ajaessa tulee toimia.
Gentlemen - start your engines!

On pikkupoikia ja ISOJA pikkupoikia. Liikkeelle lähde-
tään rauhallisesti, jotta mönkijät tulevat tutuiksi ja aja-
minen tuntuu varmalta. Ajaminen on helppoa,koneet 
ovat automaattivaihteisia, joten kuljettajan ei tarvitse 
keskittyä muutakuin itse ohjaamiseen. Rinteellä vielä 
testataan tuntumaa - ettei huolet paina ja rasitu polla...
Tauko paikallaan

Nautimme kahvit, mehut ja energiaa antavat grillimak-
karat.

Taas mennään!

Kun taito kasvaa, kasvavat myös ajohalut. Käymme 
reitistön läpi niin, että haasteita riittää turvallisuutta 
unohtamatta. Hauskaa pitää olla - ja mitä kurjempi keli, 
sen parempi! Kamerat mukaan, niin on kavereillekin 
näytettävää!

Kaikki kiva loppuu aikanaan

Kellon komentaessa suuntaamme takaisin lähtöpis-
teeseen ja ajamme mönkijät parkkiin - tosin äkillinen 
luopuminen saattaa joillakin aiheuttaa pientä tuskaa 
(eräskin halusi ottaa mönkijän mukaansa unileluk-
seen). Vaihdamme varusteet ja etenemme kohti uusia 
rientoja: saunaa, ruokailua ja ehkäpä oluellekin.

Hinta: 200 € /mönkijä
minimi 1 mönkijä/200 €
maksimi 10 mönkijää

Hinta 200 € /mönkijä sisältää edellä kuvatun 2 tuntisen 
ohjelman, varusteet, oppaan ja ALV 10 %.

Lisäajotunnit 200 € /mönkijä.

MUUT MÄNKIJÄSAFARI-OHJELMAT:

Ryhmässä yli kymmenen jäsentä ja kaikki 
haluavat ajaa.

Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa kelkoilla ja loput 
ottavat pajalla mittaa toisistaan Äijä-paketin lajeissa.

... Äijä-paketti:

Golf-puttaus, tikanheitto ja tarkkuusammunta värikuu-
la-aseilla.

Vaihto esim. 50 minuutin välein.

Ryhmässä 30 jäsentä ja kaikki haluavat ajaa!

Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa mönkijöillä ja ja 
loput pelaavat sillä aikaa värikuulapeliä eli splättistä/
paintballia Laason rinteillä. Vaihto esimerkiksi 50 mi-
nuutin välein. Laason kota toimii hyvin tukikohtana ja 
vaihtoalueena.

Hinta: 2350 € + panokset kulutuksen mukaan 0,07 e/
kpl.

Ohjelma sisältää 3 tuntia ohjelmaa, käytössä 10 mön-
kijää ja 20 asetta värikuulapeliin, varusteet, ohjauksen, 
ja ALV 10 %. Kysy myös muita yhdistelmiä mönkkä-
riajeluihin! 

Tuplasafarit

Yhdistä kelkkailu- ja mönkijäsafari! Jaetaan ryhmäsi 
niin, että 10 ajaa kelkoilla ja 10 mönkijöillä. Vaihto 
esimerkiksi 50 minuutin välein. Laason kota tai Paja 
toimivat hyvin tukikohtana ja vaihtoalueena.

Non Stop-ajo

Liikuntapäivä ja erilaiset aktiviteetit eri puolilla. Kelkat 
ja mönkijät ovat teille valmiudessa.
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MITÄ MÖNKIJÄ- JA MOOTTORIKELKKA-
SAFAREILLE OSALLISTUVIEN ON HYVÄ 
TIETÄÄ JA MUISTAA?

Moottorikelkka- ja Mönkijäsafareiden tilaa-
jalle luettavaksi

Jotta kaikki sujuu niin kuin pitää, ohessa ohjeita ja 
sääntöjä, joita tilaajan tulee kertoa ennakkoon 
ajajille:

1. Henkilökunnan ohjeita on turvallisuuden takia 
ehdottomasti noudatettava. Merkityltä reitiltä ei saa 
poistua ja/tai oppaan merkitsemiä jälkiä seurattava.

2. Ennen safarille lähtöä puhallutamme kaikki kuljetta-
jat ja otamme heiltä allekirjoituksen, missä he sitoutu-
vat noudattamaan annettuja ohjeita.

3. Moottorikelkka ja/tai mönkijää  saa ajaa 18 vuotta 
täyttänyt henkilö, jolla on B-ajokortti.

Alkoholia ei saa ajamisen aikana nauttia ja promilleraja 
on ehdottomasti nolla.

4. Nopeusrajoitus on maalla 60 km/tunti ja jäällä 80 
km/tunti. Reittikohtaisia nopeurajoituksia on noudatet-
tava.

5. Moottorikelkat ja mönkijät ovat liikennevakuutettuja. 
Laskutamme ajajasta johtuvan vahingon kustannusten 
mukaan tilaajalta täysimääräisenä. Merkkiliike suorit-
taa korjauksen ja antaa kustannusarvion korjauksista.

4. Suosittelemme kaikille asiakkaillemme omaa, 
vapaa-ajan vakuutusta.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Sitovat osallistujamäärät ilmoitettava ja mahdolliset 

peruutukset tehtävä 7 vrk ennen tapahtumaa. Tämän 
jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % 
tilauksesta.

0-3 vrk ennen tapahtumaa peruutetut tilaukset veloi-
tamme täydestä arvostaan.
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JUMP UP - OHJLEMAPALVELUN SAFARIEN TILAAJALLE allekirjoitettavaksi

Ajajien allekirjoituksen nimenselvennyksineen (allekirjottamalla ajaja sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä).

12.

8.

4.

11.

7.

3.

10.

6.

2.

9.

5.

1.

Tilaajan nimi ja täydellinen laskutusosoi-
te:

Tapahtumapäivämäärä ja tapahtuman 
ohaajat (Jump Upin henkilökunta täyttää)

HUOMIO:

Ikäraja 18 vuotta

Voimassa oleva ajokortti

Promilleraja 0,000

Omavastuu 100% kolari- ja vahinkotapauksissa.

Reitiltä ei saa poistua! Ajaminen oppaan merkit-
semää jälkeä ja/tai ajouraa pitkin.



JUMP UP Oy  • • •  Messiläntie 318 15980 Messilä FINLAND • • •  E-mail:  jump.up@dlc.fi  • • •  Tel +358 (0)44 7601 114  • • •  Fax + 358 (0)3 860 123 • • • www.jumpup.fi 9

Kaikkea Kivaa
1. VÄRIKUULAPELI /PAINTBALL

Jännitystä ja taistelua kaikille

Kokouksen jälkeen, polttareihin,kavereitten kanssa, 
firmantyky päivä...Paintball, värikuula,splättis, monta 
nimeä ja tarinaa saunalle kerrottavaksi.

Peli on lipunryöstön säännöillä toimiva vauhdikas peli 
joka sopii kaiken kuntoisille. Taktiikka on myös suu-
ressa osassa, eli kaikkien ei tarvitse ramboilla vaan 
alyn käyttö on ratkaissut monta kertaa voiton fyysisesti 
heikomman joukkueen eduksi. Tämä tiedoksi myös jos 
naisia on mukana.

Meiltä saatte kaksiosaisen maastopuvun,lenkkarit, 
hanskat,maskin sekä puoliautomaatti aseet ja ohjaajan 
joka on samalla tuomari että grillimestari mikäli haluat-
te ottaa pelin lomaan esim. makkarat,kahvia ja kylmää 
mehua.

Pelin kesto sopimuksen mukaan (yleensä kaksitunti-
sia).
Peli on säännöiltään helppo: osuma maalaa pelaajan 
joka poistuu taukopaikalle odottamaan ratkaisua, joka 
on lipun ryöstö tai pelaajat loppuvat toiselta joukkueel-
ta. Erät ovat kestoltaan 15 min.

Pelialueella nuotiopaikka penkkeineen ja kota minkä 
lämmössä voi huoltaa niin kaluston kuin pelaajat.

Hinta: 10 hlöä 484 eur, seuraavat pelaajat 44 €/tunti/
hlö. Panokset 7 senttiä kappale (laskutetaan kulutuk-
sen mukaan)

Mahdolliset tarjoilut laskuttaa Messilä tilauksenne 
mukaan, me toimitamme ne pelipaikalle.

2. SISUPAKETTI

Ohjelman rakenne on laadittu siten, että se soveltuu 
kaikille, kuntoon katsomatta.

Ohjelma (Huom! Kellonajat ovat viitteellisiä):

Klo 17.00 Kokoontuminen hotellin edessä.
Klo 17.15 Hengennostatusjuoma kodalla. (Ei sisälly 
paketin hintaan, laskutus Messilän kautta.) Jaamme 
ryhmän joukkueisiin, jotka kisailevat seuraavilla rasteil-
la:

- Akankanto
- Kotatikkaturnaus
- Köydenveto
- Linnunpöntön rakennus
- “Sokea Kesämies” -viestikilpailu

Hinta: 10 hlöä EUR 484, seuraavat EUR 39/tunti/hlö.

Rastien välissä tauko kodalla, jossa tarjolla Hengen-
nostatusjuomaa.

Kilpailujen jälkeen seuraa palkintojenjako, jossa urheat 
joukkueet palkitaan esim. kuohuviinipulloilla. Lopet-
telemme tapahtuman n. klo 19.00, jonka jälkeen on 
vapaata ohjelmaa, esimerkiksi saunomista. (Tarjoilut ja 
sauna eivät sisälly paketin hintaan. Laskutus Messilän 
kautta.)

3. HURJA HIRVIJAHTI

Näyttää, miten tiiminne todella toimii!

Ohjelman sisältö on suunniteltu siten, että ryhmä 
joutuu toimimaan yhdessä. Esittäytyminen, tiimityös-
kentely ja yhteiset päätökset ohjaavat ryhmää eteen-
päin. Sopii niin entuudestaan toisensa tunteville kuin 
esittäytymiseen. Mukava reitti Messilän lähimaastoissa 
sopii kaiken kuntoisille. Kesto 2-3 tuntia.

Tapaaminen hotellin edessä. Siirtyminen varusteiden 
jakoon (maastopuku/lenkkikenkä/saappaat).

Varusteiden tarkastuksen jälkeen jako pienryhmiin; 
ohjeistus, kartat sekä radiopuhelimet mukaan ja 
portaittain lähtö kolmelle eri reitille. Matkalla rasti, 
missä tehtävänä toimia joukkueena yhteen ja suorittaa 
suomalaiseen hirvikuvioon ammunta (yksi kerrallaan, 
ampuja nimi ja tulos kirjataan muistiin). Tästä ryhmä 
suunnistaa eteenpäin Laason kodalle, missä ryhmä 
sytyttää nuotion, vuolee makkaratikut, keittää poro-
kahvit ja paistaa makkarat. Ampumatulosten julkaisu, 
minkä jälkeen marssimme yhdessä varusvarastolle, 
varusteiden luovutus ja takaisin hotellille, mihin Hurja 
Hirvijahti päättyy.

Hinta: 10 hlö 649 €, seuraavat henkilöt 55 € sisältäen 
varusteet ja ohjeistuksen sekä ALV 10 %. Tarjoilut 
eivät sisälly paketin hintaan. Laskutus Messilän kautta.
4.WILLILÄNSI-PÄIVÄ

Tapaaminen Messilän hotellilla, jossa karjapaimen-
ten ryhmiin jako ja nimeäminen. Ryhmä saa ohjeet 
ja valitsee keskuudestaan “pomon” joka vALVoo ja 
pitää rastikirjanpidon mukanaan. Ryhmä liikkuu rastilta 
toiselle ohjeiden mukaan.

Rastit: Ammunta /Lassoaminen /Ratsastus /Country-
tanssin opettelu /

Kesto noin 2 tuntia. Asiakkaita pyydetään pukeutu-
maan tapahtuman hengen mukaisesti. Päivän oheis-
tarjoilut sopimuksen mukaan.

Hinta: 10 hlöä EUR 649, seuraavat EUR 55/tunti/hlö. 
Sisältää ohjauksen, rastit ja ALV 10 %.

PS. Iltaa voisi jatkaa mukavasti Tex Mex -ruuan ja 
tunnelman merkeissä.
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5. TALVIOLYMPIALAISET

Kisailua kaiken kuntoisille

Ohjelma (huom. kellonajat viitteellisiä):

klo 17.00 Kokoontuminen hotellin edessä.
klo 17.15 Hengennostatusjuoma kodalla
Jaamme ryhmänne joukkueisiin, jotka kisailevat seu-
raavilla rasteilla:
- Pulkkamäki
- Tandemhiihto
- Köydenveto
- Potkukelkkaviesti
- “Sokea Lumimies” -viestikilpailu

Rastien välissä tauko kodalla, jossa tarjolla “hengen-
nostatusjuomaa”. Kilpailujen jälkeen tulosten julkaisu, 
jonka jälkeen vapaata ohjelmaa, esimerkiksi sauno-
mista. Lopettelemme kello 19 aikaan.

Hinta: 10 hlöä 484 €, seuraavat 39 €/tunti/hlö. Hinta 
sisältää ohjauksen ja rastit sekä ALV 10 %. Juomatar-
joilut ja sauna eivät sisälly paketin hintaan. Laskutus 
Messilän kautta.

6.HIUKKASEN KIIHDYTIN

Vauhdin hurmaa Stiga-kelkalla

Tässä lajissa ratkaistaan päivän nopein kiihdyttäjä - 
välineenä Stiga-kelkka tai pulkka. Lähtöpaikka, matkan 
pituus ja rata ovat kaikille samat. Radalla lahjomaton 
tutka mittaa ohikiitävän objektin nopeuden. Ensin on 
harjoituskiihdytys, jonka jälkeen kaksi mittausta. Krop-
pa lämmitellään lähtöviivalle kavutessa.

Kisan kesto 1-2 tuntia.

Hinta: 10 hlöä 484 €, seuraavat 39 €/tunti/hlö. Sisältää 
ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %.

7. MOUNT MESSILÄN WALLOITUS

Maljoja vuoren valloittajille

Hauska Mount Messilän valloitusretki alkaa Messilän 
hotellin edestä, missä GÜNTHER tai HEIDI toivotta-
vat ryhmän tervetulleeksi. Joukkojen ja varusteiden 
tarkistus sekä reitin kertaus. Vuoren valloittajat ottavat 
onnea ja rohkaisua tuovan JÄGERMEISTER-snapsin. 
Reitti kulkee Laasosta rinteen kautta metsään, jonka 
läpi saavumme perusleiriin. Korkeuskäyrä on noussut 
jo 50 metriä, ja poskille on noussut puna. Perusleirissä 
suosittelemme nautittavaksi voimia tuovaa Itävaltalais-
saksalaista Knyydel-soppaa tai perinteisempää liha-
lientä sekä viiniä tai olutta. Voimien keräyksen jälkeen 
otamme suunnan kohti vaativaa viimeistä etappia 
Laason kodalle, joka sijaitsee aivan Mount Messilän 
huipulla. Huipulla on yleensä kohotettu Vuoren valloit-
tajien malja, minkä jälkeen kokoonnuttu Kodan leisku-
van nuotion ääreen ja kuunneltu tuntemuksia paista-
malla grillimakkarat ja ottamalla kyytipojaksi oluet.

Laskeudumme Laasosta vauhdikkaasti 
“Hiukkasenkiihdytin”-kilpailun merkeissä (Stiga- tai 
pulkkakisa varovaisuutta noudattaen) kartanon rin-
teen kautta varusvarastolle, mihin jätämme välineet ja 
siirrymme jatkamaan iltaa esimerkiksi saunomisella tai 
Paja-ruokailulla.

Hinta: 10 hlöä 759 €, seuraavat 55 €/tunti/hlö. Hinta 
sisältää ohjelman ja varusteet sekä ALV 10 %. Lisäksi 
tarjoilut, jotka Messilä laskuttaa tilauksen mukaan.

8. PILKKIRETKI

Kalaonnea Vesijärvellä

Kokoontuminen Messilän hotellin edessä, josta siir-
rymme koko ryhmän voimin Vesijärven jäälle kokei-
lemaan kalaonneamme. Keskustelemme pilkkimisen 
nikseistä ja nautimme yhdessäolosta. Välillä nostam-
me onget ylös ja huilaamme kahvihetken merkeissä. 

Retki kestää 2 - 3 tuntia.

Hinta: 10 hlöä 484 €, seuraavat 39 €/tunti/hlö. Hinta 
sisältää ohjauksen, onget, syötit ja kairat, penkin sekä 
ALV 10 %. Lisäksi tarjoilut, jotka Messilä laskuttaa 
tilauksen mukaan.

9. ÄIJÄPAKETTI

Opas tulee noutamaan hotellin edestä joukkonne. Kä-
vellen Sepän Pajalle joka on lämminhenkinen vanha 
hirsinen rakennus,joka on toiminut aiemmin yllätys, 
yllätys Säpän työpajana.

Nykyisessä käytösä se toimii tilausravintolana. Sisälle 
avotulen lämpöön mahtuu 20 henkeä. Sikarin ystävät 
ilahtuvat sillä ulkoterassi on suoraan yhteydessä, jos 
pahasti vettä sataa ei pikkusavut haittaa tätä tilaa! 
Kisatkin menevät mukavasti, sillä golf-puttaus suorite-
taan siissisätiloissa huonon sään sattuessa.Tarkkuus-
ammunta on aivan välittömässä yhteydessä ja otetaan 
vALVojalle sateenvarjo jonka suojassa on hyvä pyssyl-
lä silmäntarkuutta koittaa.

Pisteet lasketaan henkilökohtaisesti yhteen ja voittaja 
palkitaan kuohuviinillä ( riittää sittentuliaisia kotiväelle-
kin).

Pajan sisällä olevalla avotulella makkaran grillausta ja 
Karhun maistelua.

Kustannukset:

Kisat noin 10 henkilölle 484 €, seuraavat 39 €/tunti/hlö. 
Hinta sisältää ALV.10 % sekä palkinnon.

Messilä laskutaa tarjoilut kulutuksen mukaan. Ei tavit-
se vaihtaa vaatteita , hotellilta kävelee kisapaikalle pari 
minuuttia. Jos sataa, mahtuu väki Pajaan sisään.
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10. AVIOLIITTOSIMULAATTORI

Kaksipaikkainen mönkijä. Kuskilla sokkolasit ja tehtä-
vänä kuunnella “Vaimon” ohjeet ympyrän muotoisella 
radalla. Kuten aina miesten ei tarvitse tehdä mitään 
muuta kuin kunnella ohjeita ja aika ratkaisee....Voi hie-
man vaikeuttaa jos tarvitsee= vaimon ohjeilla taskuun 
peruutus.

Kustannukset: 484 € 10 hlöä seuraavat 39 €/hlö sisäl-
tää ALV.10 % 

11. SUMOPAINI

Näin selviää Suurin Pudottaja!

Tiputuskaaviolla katsotaan, kuka on teidän joukku-
eenne Mestari. Pukuna on jättikokoinen pehmustettu 
“Michelin- mies”, kaula on suojattu sekä pään suojana 
pehmikekypärä. Areenana toimii tatami, missä värein 
merkattu alue. Tässä pärjää myös taktiikalla, ei pelkäl-
lä voimalla.

HInta 484 € 10 hlöä seuraavat hlöt 39 € sisältää 
ALV.10 % 
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Talvipäivät yrityksille
RÄÄTÄLÖIMME TAPAHTUMANNE JUURI 
SELLAISEKSI KUIN HALUAT

On yrityksesi pieni tai suuri ja alasta riippumatta: yh-
dessä voimme tehdä henkilöstölle juuri niin maukkaan 
elämyksen kuin haluat!

Voit pyytää tarjous Yritysten Talvipäivistä joko soitta-
malla, faxilla tai sähköpostilla.
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Vuokrattavaa
VUOKRALLE VAIKKA JA MITÄ!

Poniratsastus  
45 €/poni/tunti

Lapsiparkki  
45 €/tuntioitaja/tunti (enintään 5 lasta, yli 5 v.)

Lasten moottorikelkka  
125 €/kelkka/tunti

Moottorikelkka-ajelutus  
200 €/ajoneuvoyhdistelmä/tunti (moottorikelkka + reki 
+ kuljettaja)

Pulkat  
6 €/pulkka/päivä

Kävelysauvat  
8 €/sauvapari/päivä

Myrskylyhdyt  
6 €/lyhty/päivää

Lumikengät /sauvat  
20 €/puolipäivää, 30 € /koko päivä

Stiga-kelkat  
12 €/kelkka/päivä

Pilkkisetti  
25 €/setti/päivä (setti sisältää kaira, onki ja 
syötit,jakkara)

Tandem-sukset  
25 €/suksipari/päivä

Eläinpuvut  
30 €/puku/päivä (eläinaiheina esim. karhu, pupu)

Laskettelupuvut  
35 €/puku/päivä

Lapin kota  
90 €/päivä

Hinnat sisältävät ALV 10/24 %.

Toimitamme vuokrattavat tavarat haluamaanne 
paikkaan Messilän alueella toivottuna ajankohtana. 
Toimitusmaksu on 10 €.

Vuokrattaessa tilaaja on velvollinen korvaamaan mah-
dolliset kadotetut ja rikkoutuneet välineet/varusteet. 
Vahinkotapausten välttämiseksi henkilökunnan ohjeita 
on ehdottomasti noudatettava.


