KORONAKISAILUT
Virkistävät porukkakisat kesäksi pienille ryhmille - kotiin,
puistoon, juhliin tai mökille, valikoimissa noin 130 lajia!!!
Korona-aikana noin 75% alennus välinevuokristamme!
Vuokraa aktiviteetteja arkipäiväksi tai viikonlopuksi, perheen yhteiseen ulko- tai
sisäkisailuun, synttäreille, saunailtaan, polttareihin, kesäpäivän viettoon, sadepäivien
ratoksi, tyttöjen iltaan, juhliin, mökkiolympialaisiin, kaverihaasteeksi, rapuiltamiin…
Räätälöi omat hauskat kisailut porukalle valitsemalla alla olevilta listoilta mieleiset lajit.
Osa lajeista tiimisuorituksia, osa yksilösuorituspohjaisia. Välineitä löytyy useammallekin
tiimille ja kisailut onnistuvat omatoimisesti. Lajit voidaan tietty suorittaa useampaankin
kertaan, tehdä uusia ennätyksiä, joten kyse ei ole kertakäyttöpeleistä.
Mahdollista kisailla myös meidän pienellä nurmikentällämme (n 20x25 m) Virvelintie
12:ssa, joko omatoimisesti, tai ohjatusti. Nurmikentän käytöstä tulee sopia ennakkoon.

- Viisi ulkolajia TAI 10 sisälajia listoiltamme, vuokrahinta yhteensä 100 euroa
+ mahdolliset lisälajit 15 euroa/laji. Vuokra-aika 1 vrk (ma/ti/ke/to)
Viikonloppuvuokraus pe-ma 150 euroa + 22,50 euroa/lisälaji.
- Vuokraus ja kisat nurmikentällämme: viisi ulkolajia/150 euroa, lisälajit 15
euroa/laji, vuoro omatoimisine järjestelyineen kestää 1,5 h, ei sunnuntaisin
- Vuokraus ja ohjatut kisat alku- ja loppujärjestelyineen nurmikentällämme:
viisi lajia/250 euroa, lisälajit 25 euroa/laji, vuoro n 1h15 min, ei sunnuntaisin
- TULOSSA noin 300 lautapelin vuokraus! Mukana niin lasten- kuin
perhepelejäkin, niin taktisia kuin onnenpelejä, 70-luvulta viime vuosiin asti.
Mahdollista sopia myös välinekuljetuksista Hämeenlinnan kaupunkialueella, kuljetus 50
euroa/suunta ja ajat tulisi sopia ennakkoon. Kuljetukset eivät onnistu lauantaisin ja
sunnuntaisin. Mahdolliset välinerikkoontumiset/hävikit joudumme veloittamaan
täysimääräisesti. Monet välineet on tarkoitettu vain kotikäyttöön, joten ne kestävät
normaalia käyttöä kyllä, vaikka eivät olisikaan suunniteltu vuokrakäyttöön.
Maksu onnistuu ennakkoon laskulla tai hakiessa kortilla/käteisellä. Hinnat
kuluttajahintoja. Yrityksille samat hinnat, mutta lisätään alv 24% listahintaan.

HUOM! TARJOUKSET VOIMASSA TOISTAISEKSI!

LAJILISTAUS, pääosin ulkolajeja:
Tiimihiihto – legendaarinen lankkusuksihiihto, ryhmänä
marssitaan lähdöstä maaliin pitkillä puisilla suksilla,
joita nostetaan naruilla eteenpäin askellettaessa,
turvallisia käyttää kun jalat eivät ole kiinni suksissa, 2-5
hlöä voi osallistua samaan aikaan, mukaan kartiot

Suon ylitys – liikuteltavien ”kivien” (juomakoreja) päällä
ryhmä siirtyy rajatun ”suoalueen” ylitse, kiviä tosin on
yksi vähemmän kuin tiimin jäseniä, ja matka on pitkä…
pientä pohtimista ja paljon taiteilua vaativa
yhteistehtävä, vähintään neljä hlöä, onnistuu
kolmellakin, jolloin täytyy kuitenkin käyttää kolmea
kiveäkin, mukaan kartiot

Tukkiformula – yksi istuu levyn päällä, yksi vetää levyä
ja istuvaa hlöä, ja muut siirtelevät ”tukkeja” levyn alta
takaosasta etupuolelle, hauska yhteistoimintatehtävä,
vähintään 3 hlöä, suhteellisen tasainen alue, mukaan
kartiot. Kisassa riittää touhua ja tohinaa

Ketjun heitto – velttoja ketjunpätkiä heitetään kohti
sinkkiämpäriä, ohiheitetyt haetaan ja tuodaan
seuraavalle heittäjälle, ja niin jatketaan kunnes
viimeinenkin ketju on heitetty ämpärin pohjalle, kuvassa
maalina maitotonkka

Heittopeli – tarkkuusheittoa ketjunpätkillä tai
hernepusseilla kallistetulle levylle, jossa pisteytettyjä
reikiä, erittäin koukuttava yksinkertainen peli, yksinpeli

Naulapölkky – vuorotellen jokainen tiimiläinen käy
lyömässä yhden lyönnin vasaralla kohti puupöllissä
olevaa naulaa, jonka jälkeen vie vasaran seuraavalle,
joka toimii samoin. Näin jatketaan kunnes naula on
kantaa myöden pöllissä. Erittäin viihdyttävä laji, jossa
saa välillä nauraa kippurassa…

Skeittikävely – vaaputaan pyörättömällä
”skeittilaudalla” tietty rata läpi, yksilökisa tai
joukkuesuoritus viestiperiaatteella, hieman
haasteellinen pienemmille, kartiot mukaan

Jättisolmio – kaikki muut tiimiläiset seisovat jättimäisen
nelimetrisen kravatin päällä, ja yksi toimii kravatin
vetäjänä, koko ryhmä hyppii samanaikaisesti ilmaan kun
vetäjä vetää kravattia kohti maalia, näin jatketaan
kunnes viimeinenkin hyppijä on päässyt maaliviivalle, 25 hlöä, kartiot mukaan

Jättijalat – marssitaan jättimäisillä jaloilla lähdöstä
maaliin, sopivat 2-4 hlölle, hieman haasteellinen
pienemmille jättijalkojen leveyden vuoksi, kartiot
mukaan

Polkaisukatapultti – polkaistaan pientä keinulaudan
tapaista lautaa, jolloin hernepussi tms sinkoaa kaaressa
eteenpäin, maassa naruilla rajattuja pistealueita

Jättiritsa – suurella puisella ritsalla ammutaan maalit
alas puupalikoiden päältä, lisäveloituksesta kuvan Angry
Birdsit

Kourupallo – kahta pitkää kourua käyttäen vieritetään palloa lähdöstä maaliin ilman, että pallo
putoaa maahan, tai kukaan koskee siihen, 2-5 hlöä, kartiot mukaan
Jättitikat – suurilla 30-senttisillä jättitikoilla heitetään
tarkkuutta kohti nurmikolla olevia pisteympyröitä, yksilötai joukkuetulos, aikuisten tulee valvoa lasten
heittämistä, jotta vahingoilta vältytään, tikkojen kärjet
eivät ole teräviä, mutta sattuu kyllä jos osuu

Telaketju – ryhmä asettuu jonoon muovisen ”telaketjun”
sisään ja alkavat marssia kohti maalia, toimien ikään kuin
ihmispyörinä, 2-5 hlöä, kartiot mukaan

Paripallot – narulla toisissaan kiinni olevia pallopareja
heitetään kohti pisteytettyjä rimoja, joihin ne osuessaan
jäävät roikkumaan

Kallistelulabyrintti – mutkikas rata, jota kannatellaan 2-4
hlön voimin, ja yritetään vierittää palloa rataa pitkin,
ajanotto tietystä kierrosmäärästä, tai rajatun ajan
umpeutuessa katsotaan kuinka pitkälle pallo saatiin

Rimapallorata – pitkänomainen puinen rata, jota kannattelemalla ja
kiertämällä liikutetaan palloa niin monta kertaa edestakaisin kun ehtii
rajattuna aikana, tai sitten otetaan aika tietystä määrästä kierroksia,
yllättävän hankala tehtävä, kaksi hlöä tarvitaan tehtävän
suorittamiseen

Pulmapelejä – monenlaisia isompikokoisia pulmapelejä
valittavana: mm jättimäinen pirunnyrkki, puukuutio,
pallopötköpyramidi, Tantrix, tukkilaatikko, T-kirjain, 8x8
jne, yhteensä yli 10 erilaista vaihtoehtoa

Tasapainolauta – kuperapohjainen tasapainoilulauta,
jonka päällä tasapainoilemalla yritetään saada kolme
palloa vierähtämään kaukalossa oleviin reikiin

Sirkuspyöräily – kaksipyöräinen yksipyöräinen, hieman
haasteellisempi pyörä, jossa ohjaustangon lisäksi, myös
satula kääntyy… tavoitteena on pyöräillä tietty rata läpi,
omat kypärät varmuuden vuoksi, kun meillä rajallinen
määrä kypäräkokoja, kartiot mukaan

Matonkääntö – koko porukka menee seisomaan pienen räsymaton päälle, tarkoituksena on
kääntää matto ympäri, ilman että kukaan astuu maton ulkopuolelle…

Säkkihyppely – klassikkoaktiviteetti, jossa hypitään tietty rata läpi pussin sisällä pomppien,
yksilökisat tai viestikisat, kartiot mukaan

Huojuva torni – suurempikokoinen jengapeli, eli palikkatornista
poistetaan yksi palikka kerrallaan, ja asetetaan päällimmäiseen
kerrokseen, se kenen vuorolla torni kaatuu on hävinnyt pelin

Tiimipedalo – haasteellinen poljettava tasapainoilulaite,
jossa porukalla seistään pitkien lankkujen päällä, ja
poljetaan eteenpäin, 2-5 hlöä kerrallaan, kypäräsuositus,
vaatii kovan ja tasaisen alustan, kartiot mukaan

Frisbee target – tarkkuusheittoa liitokiekoilla
siirrettävään asianmukaiseen frisbee golf-koriin, yksi kori
ja viisi kiekkoa, lisäveloituksesta lisäkoreja ja kiekkoja,
myös sisäkäyttöön tarkoitettuja pehmofrisbeetä

Renkaan heitto – tunnettu pihapeli, renkaita heitetään
joko useampaan pisteytettyyn keppiin tai brittiläiseen
yhden kepin versioon, joka kuvassa

Hernepussipommitus – tarkkuusheittoa hernepusseilla,
joko kaksintaisteluna, jossa vuorotellen heitetään pusseja
vastustajan laitteessa olevaan reikään, tai sitten
vierekkäin seisten omaan laitteeseen heitellen

Spedepallo – TV:stä tuttu kuminarupallopeli, jossa
yritetään kaataa keiloja potkimalla kuminarun päässä
olevaa palloa niitä kohti

Mölkky – tuttuakin tutumpi kyykästä aikanaan kehitetty
pihapeli, jossa heittokapulalla kaadetaan numeroituja
pienempiä palikoita, meillä käytössä eräs erikoissääntö,
joka suorastaan mullistaa pelin loppuvaiheessa

Äijämölkky – isommilla ”parrunpätkillä” pelattava
tosimiesten tarkkuuspeli, palikat ovat sen verran
painavampia, etteivät oikein lapsille sovi

Pöllipeli – mölkyn sukulaispeli pienemmillä palikoilla

Petankki – klassinen ranskalainen puistopeli, kuka saa
heitettyä oman kuulan lähimmäksi snadia…

Kroketti – peribrittiläinen golfin edeltäjä, puumailoilla
puttaillaan palloja porttien läpi, kierretään tietty rata
mahdollisimman vähin lyönnein, vaatii aika tasaisen
alustan, settimme on normaalia marketvälineistöä
laadukkaampi

Nurmikkokuulapeli – nurmikolla tai lattialla pelattava
tarkkuuspeli, jossa vieritetään epätasapainoisia kuulia
maata pitkin kohti snadia, kuulien ollessa painotettuja,
niitä pystyy vierittämään kaarevin radoin, käytössä
pehmeät kuulat

Köydenveto – perinteinen voimainmittelö kahden tiimin
kesken, kumpi vetää kumman tiimin keskellä olevalle
merkille?

Aunt Sally – brittiläinen pihapeli, jossa yritetään pudottaa muotoiltu puupalikka telineeltään
tarkalla kepin osumalla
Hevosenkengän heitto – tarkkuusheittopeli turvallisesti
pehmeillä, kumisilla hevosenkengillä, tarjolla myös oikeat
hevosenkengät

Härän rengastus – heilauta ketjun päässä oleva metallirengas härän
päässä olevaan koukkuun, varaudu tekemään sama muutama
kymmentä kertaa, ennen kuin ensimmäisen kerran onnistut…!

Amazontikka – teleskooppivarren päässä oleva tikka sinkautetaan
kohti maalitaulua, ja lasketaan pisteet yhteen esim kolmesta tai
viidestä yrityksestä

Leikkivarjo – erikokoisia värikkäitä leikkilaskuvarjoja, joissa reikä
keskellä, tavoitteena on pudottaa varjolle heitettävistä palloista
vastustajan pallo reiästä, voi keksiä muitakin käyttöjä varjolle, varjon
koosta riippuen mielellään vähintään neljä hlöä

Varpa – viikinkiaikainen tarkkuusheittopeli kumisilla
kiekoilla, joissa sormiotteet, alkujaan heitettiin litteillä
kivillä

Kubb – viikinkiaikainen kyykän ja mölkyn sukulaispeli,
mutkikkaampi kuin mölkky, mutta toisaalta myös
taktisempikin.

Pallotorni – suuri torni, jonka sisällä palloja, jotka lepäävät ristiin
rastiin laitettujen tikkujen päällä, vuorotellen vedetään tikkuja pois
niin, ettei palloja putoaisi alas omalla vuorolla… Toimii hyvin myös
sisäpelinä.

Seinäpallo – kahdella narulla ohjataan rengasta, jonka sisällä on
pallo, tarkoituksena on saada pallo vietyä mutkikkaan radan läpi,
ilman että se putoaa mistään reiästä sisään, voi pelata yksin, kaksin
tai kolminkin samaan aikaan, myös sokkopelaamismahdollisuus

Jättidomino – pihakäyttöön soveltuvilla suurilla
dominopalikoilla pelataan normaalia dominopeliä

Jättimikado – suurikokoinen ”nouki tikku”-peli, eli
pikemminkin nouki keppi-peli, monelle tuttu peli
pöytäversiona, mutta nyt ämeriikan-mallisesti
suurempana

Mökkitikka – perinteinen tikanheitto, mukana jalallinen
tikkataulun tausta

Darts – brittiläinen pisteytykseltään monimutkaisempi
tikanheittopeli, tausta mukaan

Kalan heitto – heitä viisi kalaa haaviin, kuvassa käytössä kalatynnyri,
mutta settiin kuuluu siis pystyssä oleva haavin oloinen maali.

Didicar – lasten hauska potkuauton näköinen ajokki, joka
kulkee eteenpäin heiluttelemalla rattia edestakaisin
sivuttain, eli ei moottoria, ei akkua, vaan ratin heiluttelu
vie eteenpäin – myös peruutus

Jättinopat – hauska tapa pelata vaikkapa Yatzya ulkona,
tai muita noppapelejä, yhteensä viisi noppaa

Minifrisbeet – tarkkuusheittoa tai vaikkapa frisbee golfia
pienemmällä alueella ja minikokoisilla frisbeellä, ja
maalina on pop up-kori, hauska kompaktin tilan
frisbeepeli.

Kengurupallo – kaksi 45-50-senttistä kengurupalloa, joilla
pomppia pihanurmikolla ympäriinsä, perinteinen pihaaktiviteetti, värit voivat vaihdella

Saappaanheitto – tarkkuusheittoa erikokoisilla Nokian
kumisaappailla, eli voima tai tekniikka ei niinkään ratkaise,
vaan tarkkuus ja tuntuma

Tarrapallonheitto – jättisuuri maalitaulu, joihin pallot
jäävät osuessaan kiinni

Tuolitorni – vuorotellen pelaajat asettelevat tuolin torniin, ja se kenen
vuorolla torni kaatuu tai tuoli tippuu, on hävinnyt pelin

Törmäilyfutis – neljän pelaajan kesken pelattava
kuplafutista ilmavampi versio, pelaajilla päällä ilmalla
täytetty pehmopuskuri, joka toki estää myös näkyvyyden
alaspäin – missä ihmeessä se pallo nyt onkaan?

Röhnösohvat – kaksi ilmatäytteistä sohvaa, joiden päällä
köllötellä pihalla tai rannalla, täyttämiseen on selvät ohjeet,
mutta kyllä se oman taiteenlajinsa on, kaksi sohvaa kuuluu
settiin, vaihtelevia värejä

Slackline – tasapainoiluliina puunsuojineen, 15 m pitkä ja 5 cm leveä
Gibbonsin liina kiristysmekanismeineen

Bat and trap – brittiläinen ”pihakriketti”, hauska peli, joka
muistuttaa hieman kotoisampaa pesäapalloamme, pelissä
lyöjä napauttaa mailalla pientä keinulautaa, josta pallo
ponnahtaa ilmaan lyötäväksi

Joukkueliivit – isompien porukoiden kisailuihin voi olla
hyvä vuokrata väriliivit, one size fits all, eli voivat olla
hiukan tiukkoja ”isoille pojille ja tytöille”. Näistä
erillisveloitus 1 euroa/liivi pesu-kuivausviikkauskustannusta, eli tätä ei lasketa kisalajiksi…

Jurrilasit – vääristävät lasit silmillä on huikean paljon vaikeampaa tehdä
mitä tahansa, leikata nakkia, heittää tikkaa, ajaa polkuautoa, kävellä
suoraan, pinota mukeja tms. Lasit voi myös vuokrata erikseen
lisähöysteeksi ja elävöittäjiksi, kahdet lasit yht 20 euroa/vrk
(ma/ti/ke/to) ja 30 euroa/vkl pe-ma

Daltonit – raitapaidat päälle ja baanalle, vuokraa Daltonpaidat koko porukalle, huom! kangas on suht hiostavaa
lämpimällä kelillä, mukaan raitalakit tarvittaessa, 35 hlölle
valko-mustat ja neljälle kelta-mustat paidat. Vuokrahinta 3
euroa/paita pesu-kuivaus-viikkauskustannusta, eli tätä ei
lasketa kisalajiksi.

SISÄPELEJÄ:
Allaolevia sisäpelejä voi valita jopa 10 kpl pakettiin mukaan viiden ulkolajin hinnalla! Niistä riittää
tekemistä vaikka koko viikonlopuksi! Eli 10 peliä/100 euroa arkivrk (ma/ti/ke/to), tai 150
euroa/viikonlopuksi pe-ma. Kannattaa varata omia varapattereita varmuuden vuoksi.

Korona – uuteen suosioon jostain kumman syystä noussut
klassinen kotipeli, jossa kepillä lyödään pieniä kiekkoja
pelilaudan kulmissa oleviin reikiin
Minikorona – miniversio oikeasta koronasta

Mukipyramidi – jenkkiläinen hauska pöytäpeli, jossa
kootaan mukeista pyramidi, joka sitten pinotaan takaisin
torniksi, ajanotto, virallisen kansainvälisen
mukapyramidipeliliiton hyväksymät mukit

Fortuna – hauska tarkkuus/onnenpeli, jossa työnnetään
kuulia radalle, ja lasketaan pisteet niistä, jotka jäävät
tietyille pistealueille

Bagatelle – ranskalainen fortunapelin edeltäjä, tyylikäs
pelilauta, jossa jousimekanismilla toimiva kuulien laukaisu

Pöytäkeilailu – klassinen Stiga-pöytäkeilailu, hyrräkuulalla
yritetään kaataa kaltevan radan päässä olevat keilat,
paikkoheitot ja täyskaadot tutuiksi, mutta ei välttämättä
kannata käyttää keilailun mutkikasta pistelaskua…

Pöytäcurling – hauska n metrin mittainen minicurling
pöydällä pelattavaksi, pieniä curlingkiviä liu´utetaan kohti
pesäaluetta

Pöytälätkä – kaikkien tuntema Stiga-pöytälätkä,
kaksinpelinä tai nelinpelinä

Muistipeli – yhden tai kahden pelattava pieni
valonappulapeli, jossa sammutetaan valoja oikeassa
järjestyksessä

Neppisralli – pieniä värillisiä nappuloita neppaillaan pitkin
mutkikasta rataa, jonka voi itse rakentaa
halutunmuotoiseksi, myös risteyspalaset mukana, kuten
myös kaiteet.

Sekat sukaisin – kaadetaan kasa (käyttämättömiä) lasten
sukkia pöydälle/lattialle, ja jokainen yrittää etsiä niin monta
paria kuin ehtii

Valoralli – pyöreä elektroninen peli, johon syttyy pitenevä
sarja valonappuloita, joita pitäisi paina sammuksiin oikeassa
järjestyksessä, aivan minimaalinen pistenäyttö

Valorallinappulat – neljä vierekkäistä valonappulaa, joihin
syttyy pitenevä sarja valoja, jotka tulisi sammuttaa oikeassa
järjestyksessä, pienimuotoinen Speden speli, mutta
muistipelinä

Rubikin koodi – elektroninen Rubikin kuutio, yrityksen,
erehdyksen ja muistin avulla tulisi ratkaista oikea värikoodi,
automaattinen ajanotto, myös muita pelimuotoja

Tarranauhapäähineet – 2-4 pelaajalle päähineet, joissa
tarranauhaa, vapaasti voi keksiä pelejä/leikkejä joissa
pehmeitä palloja yritetään heittää ja saada jäämään kiinni
päähineisiin

Pöytämallinen seinäpallo - kahdella narulla ohjataan rengasta, jonka
sisällä on kuula, matkalla pitää väistellä reikiä, jotta kuula ei putoa
rei´istä sisään

Koripallo – kädessä pidettävä pyöreä pelilaite, jonka sisällä
kori, pallo ja ajanotto/pistelaskuri, montako pistettä saat
tehtyä rajattuna aikana, jos pääset tiettyihin pistemääriin,
niin voit jatkaa peliä aina seuraavalle tasolle…

Kuulasokkelo – 3D-mallinen haasteellinen taitorata, jonka
läpi tulisi saada kuula vieritettyä, ja sanomattakin on selvä,
että KUN kuula tippuu radalta, niin joutuu aloittamaan
alusta…

Temppukuula – hauska temppuiluväline, jossa neljä eri
vaikeustasoa, ensiksi pitää saada heilautettua kuula niin, että
saa sen jäämään käsilaitteen toisessa päässä olevalle tasolle,
sen jälkeen leveimmälle tasolle, jonka jälkeen kapeammalle
tasolle, ja lopuksi pitää saada jäämään kiinni päässä olevaan
piikkiin (kuulassa reikä), joka on lähes mahdoton tehtävä!

Pelilaatikko – kaksi pienemmillekin lapsille sopivaa
tarkkuuspeliä samassa paketissa, renkaanheitto ja
hernepussinheitto, laatikon saa pystyasentoon ja toisella
puolella on pisteytetty reiällinen ja värikäs levy, johon
heitetään pieniä hernepusseja. Kuvassa on kaksi laatikkoa,
jotta nähdään miltä molemmat pelit näyttävät.

Mikrogolf – viiden radan pöytäminigolf, vuorotellen pelataan
yksi rata kerrallaan, ja kirjataan tulokset ylös, haastavampi
kuin miltä näyttää, säädettävät jalat, joten pelilauta pitäisi
saada niillä vaakatasoon vaikka itse pöytä olisikin hiukan
kallellaan

Pöytätennis – huippuhauska pingpong-peli, jonka voi
kiinnittää useimpiin pöytiin, mukana pikakiinnitettävä verkko,
hyvin koukuttava minipingispeli, kaksi mailaa ja kaksi palloa,
pöytä ei siis kuulu pakettiin!

Kruunugolf – puinen taitopeli, jossa vieritetään kruunun
kolikkoa esteen läpi tai yli radan päässä olevaan reikään,
esteitä on monenlaisia, ja vaikeustaso voi nostaa laittamalla
peräkkäisiä esteitä, ruotsalainen peli, jonka vuoksi käytössä
kruunun kolikko

Pisteneppis – neppaa kiekko tarkasti viivojen väliin eri etäisyyksille ja
merkkaa onnistumiset reunalle, vuorotellen nepataan ja merkataan
pisteet, erilaisia pelimuotoja

Meteoriitti – reaktiopeli meteoriitin muotoisena, sammutellaan
yhtä tai useampaa valonappulaa ja noustaan haastavammille
tasoille onnistumisten myötä, reippaat räjähdysäänet pelin
loputtua, erilaisia pelimuotoja

Magneettitikka – perinteinen taulu (pisteytys tosin erikoinen), sekä
toisella puolella darts-taulu, magneettitikat eivät ole täydellisiä, mutta
toisaalta peliä voi pelata sisällä turvallisesti

Aarrearkku – pieni puinen arkku, jonka sisällä on jokin
palkinto, minkä tuotte tavaroita haettaessa. Me laitamme
palkinnon arkkuun, ja lukitsemme arkun joko numero- tai
kirjainlukolla. Mukaan saatte tehtävän, tai vihjeitä, joiden
avulla tulisi keksiä koodi, jolla saa lukon auki ja palkinnon
haltuun!

Boomputket – huippuahauskaa putkirummuttelua
muoviputkilla, kaksi täyttä settiä putkia, joilla voi vaikkapa
”värinuottikirjan” mukaisesti soittaa Ukko Nooa tai Tuiki,
tuiki, tähtönen. Taitojen kasvaessa voi yrittää kehittää
oman version vaikkapa Pop Corn-hitistä!

Dominoefekti – iso määrä palikoita, joilla rakentaa oma
kiemurteleva, tai vaikka kaksi vierekkäistäkin dominorataa

Floor Skittles – brittiläinen hauska keilailupeli, jossa ketjun päässä
olevaa kuulaa heilautetaan niin, että saadaan kaadettua keiloja

Puttimatto pisteytyksellä – puttausmatto, jossa pisteytetyt
alueet reiän ympärillä, esim kolmesta tai viidestä pallosta
yhteenlaskettu tulos

Gyropallo – ranteen vahvistajalaite, jota heilutetaan
edestakaisin nyrkissä, ja sisäänrakennettu pyörivä pallo
pyörii vinhaa vauhtia saaden myös värin vaihtumaan
laitteen sisällä, automaattinen kierroslaskuri jättää muistiin
suorituksen huippukierrosmäärän, tarjolla sekä narulla
startattavia palloja, että eräänlaisella jousimekanismilla
varustettuja. Aloitus on monelle aika haastava vaihe
Carrom – Intialainen koronan tapainen tarkkuuspeli, jossa
nepataan sormella pieniä kiekkoja kulmapusseihin, pelilauta
on koristeellisempi kuin koronassa

8x8 shots – onnistutteko porukalla asettamaan kahdeksan minishotlasia shakkilaudalle niin, ettei millään pysty-, vaaka-, tai vinorivillä ole
enempää kuin yksi lasi. Oikeita ratkaisuja on yhteensä 12 kpl ( x8 jos
halutaan oikein pilkkua viilata). Jos löydätte yhdenkin ratkaisun, niin
se on jo palkinnon arvoinen suoritus!

Heitä sikaa – klassinen pöytäpeli nyt lattiaversiona, eli heitetään
kahta puhallettavaa sikaa, ja riippuen niiden alastuloasennoista
saadaan pisteitä sen mukaisesti

Purkit alas – pudota purkit kolmella kevytpallolla/pussilla,
yksinkertainen ja koukuttava peli kaikenikäisille, mikään ei
ole niin hauskaa kuin kolisevat peltipurkit lattialle
pudotessaan…

Yli-ali – hauska jättikorteilla pelattava arvauspeli, vaikkapa
hääjuhlassa tai muissa yhteyksissä, pelaajat arvaavat aina
onko seuraava kortti yli vai ali edellisen kortin, ja ne
jatkavat, jotka arvaavat oikein, lopuksi selviää voittaja.
Jättikortteja voi toki käyttää muillakin tavoilla.

Ydinräjähde – kellossa muutama minuutti aikaa, ja pitää
yhdistää johdot oikein, asetella mikrosirut oikeisiin
paikkoihin, painaa pitenevä valopainikekoodi oikein, ja
lopuksi nostaa ydinsauva laitteen päältä… Paljonko jäi
aikaa maailman tuhoutumiseen?

Duello – kaksintaistelupeli, jossa pyritään pudottamaan
vastustajan pallo pisterei´istä, hauska heiluttelupeli

Lantinheitto – tötsän tilalla voi olla jokin muukin palkinto,
ja prikkojen sijaan voi heitellä muitakin metallisia pyöreitä
esineitä voittaakseen alustalla olevan palkinnon

Korkinheitto – tätä ette ihan hevin usko, mutta voimme
myös vuokrata kaksi viinipullonkorkkia illanistujaisiin!
Korkit ovat tosin totuttua isommat, ja aika tarkkaan
tasapainoitetut, jotta heittopeli onnistuu esimerkiksi
viininmaistajaisten teemalajina.

Shove ha´penny – brittiläinen pubipeli, jossa nepataan
vanhoja puoli-pennyjä viivojen väliin. Yes, indeed!

Sisämölkky – pehmoiset mölkyn puujäljitelmäpalikat
sisäpelaamista varten, eivät kolise, eivätkä kolhi

Minimölkky – aivan pikkuruiset puiset mölkkypalikat esim
matolla pelaamista varten, ei kuvaa

Minipetankki – minikuulilla petankkipeliä esimerkiksi
matolla, kuvassa testimattomme, joka ei kuulu pakettiin

Sisäpetankki – pehmeillä kuulilla petankin pelaamista
sisätiloissa – toimii!

HUOM! SEURAAVAT ERIKOISHINNOITELTUJA VÄLINEITÄ, EIVÄTKÄ SIIS
KUULU EM HINNOITTELUJEN PIIRIIN!
Mega Speed Stacks – rakenna ämpäreistä pyramidi ja
pura takaisin torniksi, jättinyrkkeilyhanskat käsissä! Yksilötai viestikisana. Vuokrataan 50 euroa/vrk (ma/ti/ke/to), tai
100 euroa/vkl pe-ma

Sumopaini – painimista pulleat sumopuvut päällä, mukana
painitatami ja pehmustetut kypärät. Vuokrataan 150
euroa/vrk (ma/ti/ke/to) tai 200 euroa/vkl pe-ma

Polkuautot – kaksi suurikokoista polkuautoa, joilla voi
polkea menemään vaikka olisi pieniä töyräitäkin, lisäksi
auton perään voidaan laittaa lasten istuin, jossa voi
matkustaa max 20 kgn painoinen lapsi, kaksi autoa
vuokrataan yht 100 euroa/vrk (ma/ti/ke/to), tai 150
euroa/vkl pe-ma

SubSoccer – pöytäfutis uudelleen keksittynä!
Kirjaimellisesti kyseessä pöytäfutis, sillä peliä pelataan
pöydän alla jaloilla palloa potkien. Läpinäkyvän lasin läpi
näkee kentän, ja istuimet ovat pelaajien maalit.
Nopeatempoista potkupalloa. Suomalainen innovaatio.
Vuokrahinta 150 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 200 euroa/vkl
pe-ma

Fun Golf – erinomainen piha- tai puistogolfpeli.
Suurilapaiset mailat, tennispallon näköiset
tarranauhapallot, kumiset siirrettävät lyöntialustat,
tarranauhapäällysteiset lipulliset lieriöt reiän sijaan, ja
mukaan harjoitus/pelivälineeksi myös pyöreä pisteytetty
tarranauhamaalitaulu. Paketissa neljä mailaa (1xpitkä right,
1xpitkä left, 1xlyhyt right ja 1xlyhyt left), 10 palloa, 2
lyöntialustaa, 3 lippulieriötä, 1 pyöreä maalitaulu + tausta. Vuokrataan
75 euroa/vrk (ma/ti/ke/to), tai 125 euroa/vkl pe-ma
+ OPTIONA tarranauhapuku, eli pehmustetut housut, takki ja kypärä,
joissa tarranauhamaalitaulut! Kesähelteellä hiostavat! Lisäveloitus + 25
euroa arkivrk, ja + 50 euroa/vkl pe-ma

Kullanhuuhdonta – erikokoisia
kullanhuuhdontavaskooleja, vaikka et löytäisi rantavedestä
kultaa, niin voit löytää muita hienoja kiviä tai jopa
malmipitoisia kiviä, viiden vaskoolin setti 50 euroa/vrk
(ma/ti/ke/to), 100 euroa/vkl pe-ma

Aarteentetsintä – metallinetsimillä voi löytää vaikka mitä
maan alta, tai rantahiekasta… Kaksi metallinetsintä, joissa
säädettävä herkkyys, 50 euroa/vrk (ma/ti/ke/to), 100
euroa/vkl pe-ma

Pöytäfutis – perinteinen pöytäjalkapallopeli tangoissa
pyörivillä pelaajilla, yleensä pelataan kaksinpelinä, mutta
onnistuu ihan hyvin myös nelinpelinä. Peli ei mahdu
normaali ovista sisään, joten sopii parhaiten katetulle
terassille tai autotalliin yms. Vuokrahinta 150 euroa/vrk
(ma/ti/ke/to) ja 200 euroa/vkl pe-ma
Pop corn-kärry – huippuhyvä pop corn-tehdas, mahtavalla
vauhdilla valmistuu poppareita retrohenkiseen lasikaappiin, voi
käyttää joko kärrynä, tai laittaa yläosa pöydälle, vuokrahinta 100
euroa/vrk (ma/ti/ke/to), tai 150 euroa/vkl pe-ma, tulisi palauttaa
puhdistettuna tai joudumme veloittamaan 50 euroa puhdistamisesta

Mäkiautot – vuokraa valmiit autot, joihin suunnittelet
kavereiden tai perheen kanssa pahvista vauhdikkaan
ulkomuodon, metallisessa autokehikossa on pyörät, jarrut
ja ratti valmiina, mukaan saatte nivaskan paksua pahvia,
teippiä ja nippusiteitä, sekä sakset. Omiakin tarvikkeita ja
työkaluja saa käyttää. Ottakaa ihmeessä kuva autosta
ennen kuin laskette mäkeä. Autoja on 20 kpl, joten voi
vuokrata useammankin… Yksi auto+pahvit+perusvälineet
vuokrahinta 150 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 200 euroa/vkl
pe-ma. Lisäautot puoleen hintaan.
Speden Spelit – spelisetin voit koota itsekin, mutta miksi
vaivautua, kun meiltä löytyy valmiina kaikki tarvittava:
sukkahousupujottelu, tasapainoseisonta-alustat,
hulavannepyöritys, aika-arvaus, korttivärin arvaus,
teleskooppitikka, hyppynaruhyppely, ja NOPEUSTESTERI! Tunnin
räväkkä toimintapläjäys, jonka jälkeen voi kokeilla enkkoja eri
lajeissa! Vuokrahinta 150 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 200
euroa/vkl pe-ma

Birdie Golf – mainio ”melkein kuin oikea golf”-laji, meiltä
lyöntipaikka laadukkaalla tekonurmella, naruilla merkataan
pistealueet esim n 20-40 m päähän, mailasetti (saa lyödä
omilla mailoillakin) ja 12 birdieballia, jotka siis eivät ole
palloja ollenkaan. Niitä voi lyödä täydellä teholla, ne
käyttäytyvät kuin oikeat pallot, virheet osumassa tulevat
siis esiin vääjäämättä, mutta ne lentävät vain kolmasosan
siitä matkasta mitä oikea pallo lentäisi samasta osumasta.
Birdieballeilla voi siis järjestää hauskat tarkkuuslyöntikisat lyhyemmällä matkalla, mutta muuten
kaikki tapahtuu kuin oikeassa golfissa. Vuokrahinta 150 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 200 euroa/vkl
pe-ma. Mukaan saa myös liikuteltavan hiekkabunkkerin ilman hiekkaa. Sopii lyöntipaikan viereen.
Hassut peilit – Ken on maassa kiemuraisin, pisin, levein tai
muuten vaan hassuin? Neljä eri tavoin vääristävää peiliä
esim lasten kutsuille. Puukehikot ja peilimateriaali ei siis ole
lasia. Vuokrahinta 50 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 100
euroa/vkl pe-ma

NiceGames – pinkit kisat naisryhmille, pinkit mölkkypalikat,
pinkit frisbeet, pinkit hulavanteet, pinkit sulkapallomailat,
pinkit sählymailat ja pallot, pinkit tikat ja taulut, pinkit
röhnöilmasohvat, pinkit heittosaappaat… Vuokrahinta 150
euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 200 euroa/vkl pe-ma

Mysteeripeli Virus – pakopeleistä innoituksensa saanut kotiin vuokrattava
porukkapähkäilypeli, jossa pakenemisen sijaan ratkotaan toisenlaista
mysteeriä, vaarallisen viruksen taltuttamista! Peli on suunniteltu max 60
min mittaiseksi, mutta ryhmä saa itse määritellä peliaikansa. Koukuttava
peli pöydän äärellä. Yksi tai useampi tiimi, yksi välineistö per tiimi. Hinta 75
euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 125 euroa/vkl pe-ma.
Mysteeripeli Hälytys! – pakopelimäinen ratkottava mysteeri, tavoitteena
päästä peli loppuun 60 minuutissa, tai muussa yhteisesti
sovitussa ajassa. Tavoitteena on hälyttää maanalaisen
armeijan joukot, kun alueella on havaittu tunnuksettomien
sotilaiden liikehdintää! Kaikki tapahtuu pöydän äärellä, eikä
ketään lukita mihinkään tilaan. Yksi tai useampi tiimi, yksi
välineistö per tiimi. Hinta 75 euroa/vrk (ma/ti/ke/to) ja 125
euroa/vkl pe-ma.

LISÄKSI LAITAMME VIELÄ VUOKRATTAVAKSI N 300 LAUTAPELIÄ, VIISI PELIÄ VIIKOKSI YHT 25
EUROA, LISÄPELIT 5 EUROA/KPL.
JOTEN JOS OLETTE SUUNNITTELEMASSA PELI-ILTOJA, TAI HALUATTE KOKEILLA MUITAKIN PELEJÄ
KUIN NE OMAT TUTUT PELIT, TAI HALUATTE VAIKKA TESTATA JOTAIN PELIÄ ENNEN
OSTOPÄÄTÖSTÄ, NIIN KOHTA ONNISTUU...
PELIVALIKOIMASSAMME ON TIETYSTI TUTUT MONOPOLIT JA AFRIKAN TÄHDET, MUTTA MYÖS
HUOMATTAVA MÄÄRÄ VÄHEMMÄN TUNNETTUJA PELEJÄ. NOSTALGISIA VANHEMPIAKIN
PELEJÄ TULEE OLEMAAN TARJOLLA, JOSKAAN KERÄILYHARVINAISUUKSIA EMME TULE
VUOKRAAMAAN.
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