Talvitoimintaa Nuuksiossa
TERVETULOA NAUTTIMAAN MUKAVASTA TOIMINNASTA.
TÄSSÄ ON MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ REIPPAISTA OHJELMISTAMME.

TALVIOLYMPIALAISET
Reipas ja liikunnallinen tapahtuma,
mikä ei jätä ketään kylmäksi. Sopii
mainiosti tiimihengen kohottamiseen
ja mukavaan yhdessäoloon. Hyvänä
apuna kisassa on huumori ja
yhteistyökyky. Lajit määräytyvät
vallitsevan säätilan mukaan. Tästä
ohjelmasta saaduista yhteisistä
kokemuksista, riittää puhuttavaa
pitkäksi aikaa. .

Kesto n. 1-2 tuntia. 10 – 100 osallistujalle.

KILPAA POHJOISNAVALLE
Reipasta seikkailua talven keskelle.
Karttojen ja GPS laitteiden avulla tiimit
suunnistavat rastilta toiselle pulmia ja
tehtäviä ratkoen. Nyt kysytään sitä
yhteishenkeä ja tarvitaan mukaan
myös nokkeluutta eikä huumorikaan
ole haitaksi. Lumitilanteen salliessa
käytämme apuna lumikenkiä. Illalla
käytämme otsalamppuja.
Kesto 2-4 tuntia. 10 – 100 osallistujalle.

POTKUA ELÄMÄÄN
Potkukelkka, tuon erinomaisen
suomalaisen kulkupeli. Potkimme
nykyaikaisilla kelkoilla, mukavaa
vauhtia kauniilla Siikajärvellä ja
nautimme mukavasta liikunnasta.
Ohjelmassa tulee varmasti hiki ja
ehkäpä löytyy joku uusi lihaskin.
Rentoa meininkiä ja kokemuksia,
joista riittää puhuttavaa pitkäksi
aikaa.
Kesto 1-2 tuntia.
5 – 150 osallistujalle.

KIVIÄ JÄÄLLÄ
Alppicurling turnaus on mainio
talviohjelma juuri teidän ryhmällenne.
Tämä, ehkä maailman vanhin
jääurheilulaji, tulee suoraan Alpeilta.
Tässä lajissa tarvitaan taktista
silmää, herkkää heittokättä ja
vahvasti huumoria. Leppoisaa
toimintaa ihan kaikille.
Kesto noin 1,5 tuntia.
10 -24 seikkailijalle.

REIKIÄ JÄÄSSÄ
Toukka koukkuun ja kaloja
narraamaan. Tarvittavat välineet
löytyvät paikalta, rento mieli pitää olla
mukana. Bonuksena vielä
mahdollinen kalasaalis. Ja varmasti
luomua. Leppoisaa talvipäivän
päivän viettoa kauniin järven jäällä.
Halutessanne nautitaan pullakahvit
nuotion ääressä.
Kesto n. 1,5 tuntia, sopimuksen mukaan.
5 – 50 osallistujalle.

JETIN JÄLJILLÄ
Lumikenkäseikkailu Haltian lähimetsissä on talvista liikuntaa parhaimmillaan. Luvassa on onnistumisen iloa,
uusia yhteisiä kokemuksia ja kaunista
luontoa. Pimeän aikaan käytämme
otsalamppuja, joten myös iltaretkien
tunnelmasta voi nauttia.
Kesto 1-2 tuntia.
2 – 50 osallistujalle.

TALVIPÄIVÄN SEIKKAILUJA
Tässä on mainio kokopäivän
ulkoiluohjelma, joka sopii kaikenlaisille
reippailijoille. Tiedossa on
onnistumisen iloa, uusia kokemuksia
ja yhdessä tekemistä. Pilkkiminen,
alppicurling ja rento lumikenkäily ovat
tämän ulkoilupäivän lajit. Kaunis
luminen luonto yhdessä hyvän seuran
kanssa antaa kokemuksen, josta on
puhuttavaa pitkäksi aikaa.
Kesto noin 3 -4 tuntia. 10 – 60 osallistujalle.

ETSI JA HÄMMÄSTY
Geo-kätköily voi koukuttaa. Tiimit
etsivät GPS laitteita käyttäen
kätköjä, joilla on luontoaiheisia
kysymyksiä. Mukavaa yhdessä
liikkumista ja löytämisen iloa.
Kesto 1,5 tuntia. 2 - 30 osallistujalle

SISÄSIISTIT KISAT
Leppoisa joukkuekisa, mikä sopii
perisuomalaisen kilpailuvietin
tyydyttämiseen. Tiimihengen
kohotusta, yhdessä kokemista ja
onnistumista, hauskaa ja mieleen
jäävää toimintaa. Ja siististi
sisätiloissa. Kesto n. 1,5 tuntia.
10 – 50 osallistujalle.

MITÄ MUUTA?
Ota yhteys alla olevaan numeroon
tai sähköpostiin ja kerro toiveesi.
Rakennamme juuri sinun ryhmällesi
sopivan ohjelman. Katso lisää
ohjelmavaihtoehtoja osoitteesta
www.moose.fi
PS. Tarvittaessa osallistujille on
saatavissa sadeviitat,
kumisaappaat, pilkkihaalarit,
talvijalkineet sekä pipot ja käsineet.
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