VIISIOTTELU PIHALLE
Vuokraa kisailuvälineet joko perheen omaa yhteistä tiimikisaa varten tai perheen
keskinäiseen kisailuun. Yksilökisoissa jokainen suorittaa eri rastilajeja yksin, ja
kirjataan yksilösuoritukset ylös. Tiimikisassa koko joukkue suorittaa yhdessä lajeja
yksi laji kerrallaan normaalin viisiottelun tapaan tai peräkkäin ilman taukoja,
triathlon-tyyliin. Kaikissa tapauksissa voidaan suorituksia toistaa ja yrittää parantaa
omia ennätyksiä vaikka koko viikonlopun ajan. Toteutustyyli on vapaa. Toiset lajit
ovat ajanottopohjaisia ja toiset ovat pistepohjaisia. Jos lajinimen perässä on (T)merkintä, niin se soveltuu ainoastaan tiimikisaksi, eli että lajista riippuen 3-5 hlöä
suorittavat lajin yhdessä. Toki joissakin lajeissa on soveltamismahdollisuuksiakin
vielä.
Viiden lajin välineistö viikonlopuksi (pe-ma) vuokralle 150 € noudettuna ja
palautettuna Virvelintie 12. Kuljetukset Hlinnan kaupunkialueella 25€/suunta.

VUOKRATTAVAT LAJIVÄLINEET, PÄÄOSIN ULKOKÄYTTÖÖN:
Tiimihiihto (T) – lankkusuksihiihtoa jopa viiden
hlön samanaikaisena suorituksena, superhauska
klassikkolaji, suoritus voi onnistua parissa
minuutissa, mutta samaan matkaan voi saada
kulumaan jopa 10 minuuttiakin, riippuen
yhteistyön tasosta

Suon ylitys (T) – liikuteltavien ”kivien” avulla
ylitetään porukalla kuvitteellinen suoalue, erittäin
hauska ja nopeatempoinen yhteistoimintalaji, jota
voi tarvittaessa vaikeuttaakin

Tukkiformula (T) – levyn päällä istuvaa henkilöä
vedetään rullaavien ”tukkien” päällä lähdöstä
maaliin, yksi siis istuu levyn päällä, yksi toimii levyn
vetäjänä, ja muut jäsenet siirtelevät levyn takaa
paljastuvia ”tukkeja” ja asettelee ne levyn
etupuolelle

Naulapölkky (T) – hervottoman hauska
naulanlyöntikilpailu viestikisaperiaatteella, jokainen
käy vuorollaan lyömässä yhden lyönnin kohti
naulaa, ja vie vasaran takaisin seuraavalle
suorittajalle, joka toimii samoin, näin jatketaan
kunnes naula on kantaa myöden pöllissä

Ketjun heitto – ärsyttävän haastava
tarkkuusheittopeli viestikisaperiaatteella, jokainen
vuorollaan heittää velttoja ketjun pätkiä kohti
rämisevää sinkkiämpäriä (kuvassa tonkka),
ainoastaan ohi heitetyt ketjut kerätään seuraavalle
heittäjälle, joten ketjumäärä siis vähenee kisan
edetessä
Heittopeli – erittäin koukuttava tarkkuuspeli
pienillä hernepusseilla pisteytetylle kaltevalle
reikälevylle

Mallista rakentaminen (T) – legopalikoista on
koottu valmis rakennelma, joka pitää kopioida
omilla jättilegoilla, tiettyjen erikoissääntöjen vuoksi
tehtävä ei ole lähimainkaan niin helppo miltä
vaikuttaa…

Isot pulmat – valikoima erilaisia suurempikokoisia
pulmapelejä, joista valita mieleinen, mm
-

puukuutio
pallopötköpyramidi
tantrix, kuvassa
8x8, eli ns kuningatardilemma

Frisbee Target – tarkkuusheittoa frisbee golf-tyyliin,
mutta vain yhteen koriin, vuorotellen heitetään
tiimin pistepussiin

Kourupallo (T) – kahden kourun avulla vieritetään palloa kourusta kouruun tietty
rata läpi, palloon ei saa koskea, eikä se saa pudota, ei kuvaa
Megatikka – suurilla 30-senttisillä tikoilla heitetään
tarkkuutta nurmikolla oleviin maaliympyröihin,
vuorotellen heitetään tiimin pistepussiin

Tasapainolaudat – kuperapohjaisen tasapainopelin
päällä heilutaan ja yritetään saada pallot jäämään
kaukalossa oleviin reikiin, vuorotellen jokainen
suorittaa tehtävää esim minuutin ajan ja lasketaan
reikiin saadut pallot jokaisen omalla vuorolla

Skeittikävely – vaaputaan pyörättömän
”skeittilaudan” päällä tietty rata läpi, viestikisa,
hankala perheen pienemmille

Paripallot – heitetään toisissaan naruilla kiinni olevia
pallopareja kohti pisteytettyjä rimoja, joihin ne
osuessaan kietoutuvat, vuorotellen heitetään tiimin
pistepussiin

Kallistelurata (T) – 2-4 hlöä kerrallaan kannattelevat
ja kallistelevat mutkikasta rataa, yrittäen saada pallo
vierimään sitä pitkin putoamatta pois, sovitun ajan
verran vieritetään palloa ja lasketaan saavutetut
pisteet sen mukaan kuinka pitkälle pallo saadaan

Seinäpallo – kahdella narulla ohjaillaan renkaan
sisällä olevaa palloa tietyn radan läpi, matkalla
pisteytettyjä reikiä, mutta voidaan myös ottaa aikaa,
kuinka pitkälle pääsee

ERIKSEEN VUOKRATTAVA SETTI:
Fun Golf – mainio tarrapallogolfpeli, jossa lyödään
suurilapaisilla mailoilla tarranauhapalloja kohti
tarranauhamaalitauluja tai tarranauhalieriötä, joka
merkkaa reikää golfissa. Voi pystyttää harjoitusrangen
suuren pyöreän pisteytetyn maalitaulun avulla, sekä
käden käänteessä tehdä 1-3 väylää pihalle tai
puistoon käyttämällä lieriöitä, joissa liput.
Hinta pe-ma-vuokraus 100 €/setti. Setti sisältää left ja
right mailat kahta eri pituutta, eli yht neljä mailaa, 20
palloa + palloämpäri, yksi pyöreä maalitaulu +
metallitausta, kolme lipullista lieriötä, kolme
lyöntialustaa kumisilla tiillä

MUUTAMA SISÄPELI VUOKRATTAVANA:
Mysteeripelit – vuokraa liikuteltava ”pakopeli” kotiin, yhdelle
tai useammalle tiimille, jokaisella identtinen pelivälineistö Kts
lisätietoja kotisivuiltamme Mysteerit-osiosta, omat
erillishinnat näille peleille

Pöytäfutis – klassinen pöytäjalkapallopeli
pyöritettävillä pelaajilla, voi pelata jopa neljällä
pelaajalla samaan aikaan, 100€/pe-ma

Vuokrapaketti, jossa yksi kutakin allaolevaa peliä, yhteensä 100 €/pe-ma
Minicurling – kaksi pienenpientä n metrin pituista
curlinglautaa asetettavaksi pöydän päälle, hauska
curlingturnaus perheen kesken

Stiga-pöytälätkä – perinteinen pöytälätkä kaksin- tai
nelinpeliä varten

Stiga-pöytäkeilailu – harvinaisempi, mutta
klassikkopeli tämäkin, hyrräpallolla keilataan pieniä
keiloja kumoon kaltevalla keilaradalla

