ACTION FACTORY-POLTTARIT
YLEISTÄ:
*ACTION FACTORYSSÄ TOIMINTA ON OHJATTUA, JOKA RYHMÄLLÄ ON OMA OHJAAJA OHJEISTAMASSA,
VALVOMASSA TOIMINTAA JA KIRJAAMASSA TULOKSIA.
*RYHMÄNNE KANSSA EI OLE MUITA KISAAMASSA SAMOISSA LAJEISSA SAMAAN AIKAAN.
*ENNAKKOON SOVITAAN KAIKKIEN RYHMIEN KANSSA MITÄ ON OHJELMASSA, KUTEN MYÖS AIKATAULUT.
POLTTARIOHJELMAT onnistuvat pienemmällä budjetilla pakopelien tai
jonkin yksittäisen aktiviteetin parissa, hintaluokat tällöin 10-25 €/hlö.
Useamman aktiviteetin ohjelmapaketit ovat hintaluokassa 30-65
€/hlö, riippuen niiden laajuudesta, aikataulusta, toteutetaanko sisällä
vai ulkona jne.
OHJELMAPAKETTIEN RÄÄTÄLÖINTI ONNISTUU LISÄVELOITUKSESTA,
MIKÄLI ALLA EI OLE SOPIVAA VAIHTOEHTOA VALMIIKSI IDEOITUNA.
Valmispaketeissa olemme jo ottaneet huomioon taustajärjestelyt,
rastilajien aikataulutuksen, sekä kyseisen paketin sopivuuden eri
ryhmäkooille. Ohjelmapaketit mitkä vaativat omaohjaajan jatkuvaa
läsnäoloa hinnoitellaan aina minimiveloituksella 10 hlön mukaisesti,
sillä muuten tällainen palvelutoiminta ei onnistu. Osallistujamäärä voi luonnollisestikin olla alle 10 hlöä.
ENNAKKOMAKSU:
HUOM! KESÄ-HEINÄKUUN POLTTARIVARAUSTEN OSALTA VELOITAMME ENNAKKOMAKSUN, jotta voimme varata
halutun ohjelman tietylle ajalle. Ennakkomaksu hyvitetään loppusuorituksen yhteydessä paikan päällä.
ENNAKKOMAKSUA EI PALAUTETA MIKÄLI VARAUS PERUTAAN VIIMEISEN 14 PVN AIKANA ENNEN
TAPAHTUMAPÄIVÄÄ, EIKÄ TÄLLÖIN MYÖSKÄÄN HYVITETÄ MAHDOLLISESSA MYÖHEMMÄSSÄ VARAUKSESSA.
Varausmaksu on 50 % varatun ohjelman perusmaksusta, eli 10 hlön hinnasta. Pakopeli- ja mysteeripelivarauksissa
vastaavasti 50 euroa/varaus. Varausmaksun maksamista varten lähetämme ennakkolaskun sähköpostitse.
PÄIHTEET:
HUOM! Mitkään aktiviteettipalvelumme eivät oikein suju päihtyneenä, ajettaviin laitteisiin tai esim
jousiammuntaan emme voi päästää päihtyneenä ollenkaan, ja pakohuonepelaaminen on suorastaan mahdotonta.
Niinpä suosittelemme aktiviteettiosion olevan päivän alkupään ohjelmistoa, mikäli alkoholia on päivän aikana
käytössä. Pidätämme itsellemme oikeuden evätä päihtyneen osallistumisen aktiviteetteihin. Evätty
osallistumisoikeus ei oikeuta maksun palautukseen.

YKSITTÄISLAJEJA – joillekin ryhmille sopii päivän ohjelmaan parhaiten jonkin tietyn yksittäisen lajin
suorittaminen, ilman lisäaktiviteetteja. Alla muutamia esimerkkejä tällaisista lajeista.
LASER ZONE – lasertaistelupelit 400 m2 sokkelossa, savun ja
värivalaistuksen keskellä
Hinta 20 €/hlö/2 erää, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 200€.
Kesto 1h. Ryhmäkoko 5-15 hlöä. Yksityispelit, eli ainoastaan oma
porukka pelaamassa. Lisäerät vain 5€/hlö, minimi 50€/ryhmä/erä.
Legendaarinen lasersota jossa pelaajat keräävät pisteitä osumalla
toisiinsa laseraseilla. Loppumattomat ammukset ja elämät takaavat
ettei kukaan pääse helpolla, sillä koko peliaika on aktiivista aikaa,
yleensä 20 minuuttia per erä. Pelaajat saavat lopuksi nimikoidut
tuloskortit joista selviää kuka osui kehenkin ja montako kertaa ym
mielenkiintoista tietoutta. Tunnissa ehtii kaksi erää, ja on suosituin
vaihtoehto, mutta voi olla lisämaksusta pidempikin. Juhlatamineissa ei kannata tulla sotimaan…

WC RACING – vauhdikasta kurvailua ajettavilla vessanpöntöillä
Hinta 100 €/ryhmä, riippumatta ryhmäkoosta. Kesto n 30 minuuttia.
Suositeltava ryhmäkoko 5-15 hlöä.
Jaetaan ryhmä tiimeihin, jotka kisaavat turnausmuotoisesti
vessanpönttörallin kuninkuudesta. Laite on turvallinen ajaa,
huippunopeus n 8 km/h, ei kaadu mutta silti on kypäräpakko. Matkan
varrella pientä humoristista lisätehtävää ohitusmahdollisuuksien
lisäämiseksi. Ytimekäs ja vauhdikas kisatuokio.
HOHTOMINIGOLF – rauhallinen ja kaikille sopiva peli, tuttua
minigolfia, mutta erikoisvalaistuksessa.
Hinta 10 €/hlö, oma pelivuoro ilman ulkopuolisia pelaajia maksaa
minimiveloituksena 10 hlön mukaan, eli 100 €. Kesto 1 h.
Ryhmäkoko 2-27 hlöä.
Hohtominigolf on kaikille soveltuva peli, jossa on yllättävän paljon
kilpailujännitettä vaikka ei olekaan vauhdikas peli. Yhdeksän rataa,
hohtavat pallot, hohtavat ratareunukset, hohtavat mailan lavat.
Pareittain pelaten ehtii tunnissa kaksikin kierrosta.
RACING SIMULAATTORIT – rallikisat 10-12 kevytsimulaattorillamme
Hinta 20/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 200 €.
Kesto 1 h. Ryhmäkoko 5-15 hlöä
Rallicross-tyyppistä kilpa-ajoa samaan aikaan samalla radalla. Ajokit on
ryhmitelty kahteen kuuden ajokin ryhmään, joten viisi muuta voi ajaa
samalla radalla kanssasi kilpaa. Jännitystä riittää yhteislähtökisassa.
Autot ovat hajoamattomia ja automaattivaihteisia. Tunnissa ehtii
ajamaan n 8-10 kisaa. Kts myös alempana laajempaa Racing Dayohjelmaa kohdasta Teemalliset ohjelmapaketit.

TEEMALLISIA OHJELMAPAKETTEJA
ELÄIMELLISTÄ MENOA – Kevyttä ja hauskaa ohjelmaa eläinteemalla
Hinta 35 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 350 euroa.
Kesto 1,5-2 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä.
KALOJEN HEITTO, tarkkuusheittoa isoilla vonkaleilla vanhaan puiseen
kalatynnyriin (tekokaloja)
LAUKKAPELI, vauhtia laukkahevoseen annetaan sammuttelemalla
valonappuloita omasta boksista, mitä vikkelämmin sammutat valoja,
sen nopeammin hevosesi etenee radalla, peräti kuusi pelaajaa voi
osallistua samaan aikaan
KÄSILYPSY, tummelia näppeihin ja lypsämään kilpaa keinoutareilla,
kaksi lypsäjää kerrallaan lypsypöydän äärellä, voidaan toteuttaa myös
viestikisana
INNOSTUNUT SONNI, pystyykö joku päihittämään vauhkoontuneen härän? HUOM! Sonni karkaa muille laitumille
kesärientoihinsa toukokuun loppupuolella, ja palaa takaisin elo-syyskuun vaihteessa
HÄRÄN RENGASTUS, simppeli, mutta niin ärsyttävä tehtävä: heilauta ketjun päässä oleva metallilenkki kohti härän
päässä olevaa koukkua…
HEITÄ SIKAA, klassinen heittopeli jossa tuloksen määrää heitettyjen sikojen alastuloasennot, siat muuten ovat
ilmalla täytettyjä oikean porsaan kokoisia kevytpossuja
Rodeohärkäratsastuksen sijaan kesällä on ohjelmassa LEHMIEN LAUKKAPELI, jossa ohjaillaan laukkaavia lehmiä
pitkin maantietä, hyppien aitojen ylitse ja väistellen muita juttuja… Kaksi pelaajaa kerrallaan, screenipeli.
Optiona vähemmän herkille ryhmille olisi tarjolla JOUSIAMMUNTAA villisikamaalitauluun, kaksi rataa vierekkäin,
lisäveloitus 100 €/ryhmä

RACING DAY – ”Vauhtia ja vaarallisia tilanteita” erilaisten racing-aiheisten aktiviteettien parissa
Hinta 50 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 500 euroa.
Kesto 1,5-2 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä.
RACING SIMULAATTORIT – 10-12 kpl PC-pohjaisia kevytsimulaattoreita,
joilla ajetaan rallia toisiaan vastaan samalla radalla samaan aikaan,
kiilaamiset ja kolaroinnit ovat tässä arkipäivää
WC RACING – Kilpa-ajoa motorisoiduilla vessanpöntöillä, viestikisat
tiimeittäin toimii kuin – junan vessa! Ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen
alaisena
RENKAANVAIHTOKISAT – pulttipistoolein vaihdetaan rallirenkaat
erityisessä renkaanvaihtokehikossa, kaksipuoleinen laite, voidaan nostaa
vaikeustasoa ja käyttää ristikkoavaimiakin
REAKTIOTESTI – moottoriurheilijoilla tulee olla hyvät refleksit, jonka vuoksi F1-kuskitkin treenaavat jatkuvasti
reaktioitaan ja koordinaatiotaan reaktiolaitteilla
Lisäoptiona esim F1-neppis racing tai Scalextric-rallirata
CRAZY GAMES – Päättömän hauskaa puuhaa
Hinta 35 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 350 €. Kesto 1,5-2 h. Ryhmäkoko 5- 30 hlöä.
Esimerkkipaketti:
SIRKUSPYÖRÄILY – taitoajoa kaksipyöräisellä yksipyöräisellä, eli myös
satula pyörii samaan tapaan kuin ohjaustankokin – ei turhan helppoa!
Hauskaa kylläkin. Kypäräpakko.
MEGA SPEED STACKS – hirveällä höökillä pitäisi pystyttää pyramidi
ämpäreistä ja purkaa se – hommaa vaikeuttaa se, että pitää käyttää
jättimäisiä nyrkkeilyhanskoja käsissä, viestikisana erinomainen
PALIKKATORNI – rakenna palikkatorni 1,5 promillen jurrilasit silmillä –
ihmeen hankalaa!
SKEITTIKÄVELY – vaaputaan eteenpäin ankkamaisesti skeittilaudan
tapaisen laitteen päällä, jossa pyörät on korvattu isoilla tassuilla
WC RACING – Kilpa-ajoa motorisoiduilla vessanpöntöillä, viestikisat tiimeittäin toimii kuin – junan vessa! Ei saa ajaa
alkoholin vaikutuksen alaisena
TARKAT PAIKAT – Moniottelukisa tarkkuuslajeissa, kaikille sopiva
kisailuohjelma
Hinta 30 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 300 €.
Kesto 1,5-2 h riippuen ryhmäkoosta. Ryhmäkoko 5-30 hlöä.
EASY CURLING – alppicurlingsäännöin nopeatempoinen ja
yllätyksellinen porukkapeli johon tempautuu hyvin mukaan, maalina
liikkuva snadikiekko
HOHTOMINIGOLF – pidetty sisäversio tutusta minigolfista, 9 rataa
LASER SCREEN SHOOTING – tarkkuusammuntaa valkokankaalle,
pistooli-, kivääri-, haulikko- tai jousiammuntaa lasersäteillä
RYTMI VERESSÄ – Musiikkipitoinen kisailuvisailu tiimien kesken
Hinta 65 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 650 €. Kesto n 2 h.
TANSSIPELI – askelluspeli pro-tason tanssialustoilla musiikkivideon
tahdissa
BONGO BONGO – rummuttelupeli pienillä bongo-rummuilla
pelimusiikin tahdissa, nelinpelinä mitataan kuinka hyvin tiimi soittaa
yhdessä
BUZZ-TIETOVISA käyttämällä Buzz-näppäimiä vastausten antamiseen,
automatisoitu virtuaalinen musiikkivisailu screenillä, tiimipeli
MASH MACHINE – vallankumouksellinen musiikintekolaite jolla kuka
tahansa ja mikä tahansa ryhmä luo koko ajan uutta menomusaa
osaamatta soittaa yhtäkään musiikki-instrumenttia! Saa videoida!

SALAINEN AGENTTI – Kaikkien sisäisten bondien ja charlien enkeleiden näytön paikka
Hinta 65 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 650 €. Kesto 2,5-3,5 h. Ryhmäkoko 5-50 hlöä.
AMMUNTAA - laserpistooliammuntaa valkokankaalle ilmestyviin
maalitauluihin, reaktionopeusammuntaa
REAKTIOTESTI – agenttien reaktioiden testausta reaktiolaitteilla joista
sammutetaan valopainikkeita mahdollisimman tiuhaan
MISSION IMPOSSIBLE – lasersädeverkon läpäisy vaatii ainoastaan
ketteryyttä, kolmiulotteista näkökykyä ja notkeutta, toisin sanoen
lasersädeverkon läpi pääseminen aiheuttamatta hälytystä ei olekaan
ihan niin helppoa kuin esim Catherine Zeta-Jones antaa ymmärtää…
SPECTREN HAASTE – tikittävä salkkupommi ja 20 min aikaa tehdä se
vaarattomaksi keksimällä ratkaisuja yhteiskunnan pahimman vihollisen
– Spectren liigan kehittämiin tehtäviin. Aika tikittää!
YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄ – koko agenttiryhmä suljetaan lukittuun tilaan, ja testataan onnistuvatko keksimään
ratkaisuja kaikkiin vaadittaviin arvoituksellisiin tehtäviin. Kolme eri skenaariota.
Ohjelmaan on mahdollista lisämaksusta liittää vielä erä lasersotaa + 10 €/hlö.
AVARUUSSEIKKAILU – Hauskanpitoa intergalaktisesti
Hinta 65 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 650 €.
Kesto 2-3 h riippuen ryhmäkoosta. Ryhmäkoko 5-30 hlöä
LASER ZONE – Star Wars-elokuvista innoituksensa saanut lasertaistelupeli, joka käydään savussa ja ”pimeyden” sokkeloisella alueella
R2D2-RACE - radio-ohjattavilla Star Wars-roboteilla (n 60 cm korkeita)
tiukka kisa siitä mikä robotti suoriutuu ketterimmin taitoradasta
ALIEN ATTACK – tiukkaa puolustustaistelua laserasein
avaruustukikohdan suojelemiseksi vihollisalusten vyöryä vastaan
REAKTIOTESTI – kaikkien rakettipilottien reagointitesti, jossa
sammutetaan valopainikkeita suuresta reaktiotestilaitteesta
AVARUUSPALLO – ajan salliessa innokkaimmat pääsevät pyörimään kolmiulotteisesti NASA:n kehittämässä
astronauttien harjoittelulaitteessa
ACTION FACTORY SPORT – Liikunnallisempaa kisailua
Hinta 65 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 650 €.
Kesto 2-2,5 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä
LASER ZONE – lasertaistelupeli 400 m2 sokkelossa tiimeittäin
REAKTIOTESTAUS – sammutetaan valopainikkeita eri puolilla lattiaa ja
muuallekin asetettuja valopainikkeita, todellinen hikiliikuntarasti
SKEITTIKÄVELY – vaaputaan skeittilaudan näköisellä laitteella tietty
rata läpi, myös tiimeittäin viestikisana
KIKKATIKKAAT – kiivetään kiikkeriä vinotikkaita, tiukka tasapainotesti
LASERSÄDETUNNELI – kiemurrellaan tiukan lasersädeverkon läpi
tunnelin toiseen päähän ja takaisin…
POWERBALL – rannevispauslaite joka mittaa suurimman kierrosluvun minkä kukin suorittaja pystyy aikaansaamaan
heiluttamalla vilkkuvaa gyropalloa nyrkissään

ULKONA ACTION FACTORYN NURMIKENTÄLLÄ
GALLIALAISET – Kyläkisat gallien tapaan tosin ilman puussa roikkuvaa trubaduuria!
Hinta 55 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 550 €. Kesto 1,5-2
h. Ryhmäkoko 5-40 hlöä.
Ulkona Obelixin kaximetrisen hiidenkiven ympärillä
GALLIALAINEN KATAPULTTI – tarkkuusammuntaa pehmokivillä ja
suurella puisella ritsamaisella laitteella kohti roomalaisten varustuxia,
yrittäen pudottaa alas kaikki roomalaiset puolustajat
TIKARIEN HEITTO – tarkkuusheittoa Brutuxen tikareilla
VILLISIAN METSÄSTYSTÄ – jousiammuntaa villisikamaalitauluihin
KALOJEN HEITTO – Amaryllixin kalojen tarkkuusheittoa kalatynnyriin
ROOMALAISTEN KAATO – kaada roomalaisia sotilaita heittokivellä, yli
2000 vuotta vanha mölkkypeli
TIIMIKISAT ULKONA – Yhdessä kaikki on hauskempaa
Hinta 45 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 450 €.
Kesto n 1,5 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä.
TIIMIHIIHTO – tiimeittäin marssitaan pitkillä lankkusuksilla maaliin
SUON YLITYS – koko tiimi siirtyy kuvitteellisen suoalueen ylitse
käyttämällä siirrettäviä ”kiviä” apunaan, suohon ei saa astua
JÄTTISOLMIO – yhden vetäessä solmiota muut hyppivät yhtäaikaisesti
eteenpäin, kunnes viimeinenkin hyppijä ylittää maalilinjan
TELAKETJU – tiimi asettuu pitkän muovisen ”telaketjun” sisään, ja
lähtee kävelemään jonossa siten että telaketju pyörii heidän ympärillään
NAULAPÖLKKY – superhauska tiimikisa, jossa jokainen käy vuorollaan lyömässä yhden vasaran iskun kohti naulaa,
kunnes naula on kantaa myöden pöllissä – kuullostaako helpolta? Ei ole sinne päinkään…
VELTON HEITTO – ketjun pätkien heittelyä rämiseviin sinkkiämpäreihin, vuorotellen heitetään ohimenneitä ketjuja,
kunnes viimeinenkin on ämpärin pohjalla – ärsyttävän vaikea tehtävä tämäkin
KOURUPALLO – liikutetaan palloa vuorotellen kahdessa kourussa tiputtamatta sitä maahan
TUKKIFORMULA – yhtä tiimiläistä vedetään puulevyllä kohti maalia, samalla kun muut asettelevat levyn takaosasta
vapautuvia ”tukkeja” levyn eteen.
Optiona vielä lukuisia muita tiimeittäin suoritettavia tehtäviä, joilla täydentää ohjelmaa tarvittaessa.
TARKAT PAIKAT ULKONA – Tarkkuuskisat ulkona
Hinta 65 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 650 €.
Kesto 1,5-2 h. Ryhmäkoko 5-15 hlöä
LASER TRAP – savikiekkoammuntaa oikeilla, mutta lasertoimisilla
haulikoilla, oikeasti lentäviin kiekkoihin, automaattinen pisteytys
suurelle tulostaululle saaduista osumista, viisi ampujaa kerrallaan voi
ampua samaa kiekkoa, laukaisuäänet kuuluvat tulostaulun kaiuttimista
JOUSIAMMUNTA – tarkkuusammuntaa oikeilla jousilla ja nuolilla, kaksi
rataa vierekkäin
VEITSENHEITTO – tarkkuusheittoa veitsillä puiseen maalitauluun,
paljon vaativampaa kuin usein luullaan…
Vaihtoehtoinen laji jollekin edellämainituista on FUN GOLF, eli tarrapallogolfia tarkkuuslyöntikisana suuriin
tarranauhamaalitauluihin. LASER TRAP-ammunnasta on myös helpotettuja versioita, kuten ammuntaa hitaammin
lentäviin frisbee-kiekkoihin sekä angry birds-palloihin, lisäksi tietysti paljon erilaisia ”pienempiä” tarkkuuslajeja,
kuten hevosenkengän heittoa, renkaanheittoa, ritsa-ammuntaa, jättiritsalla ammuntaa, polkaisukatapultti, ketjun
heittoa, jättitikanheittoa jne jne.

GIANT GAMES – Jättihauskat kisat jättiläislajeissa
Hinta 35 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 350 €.
Kesto n 1,5 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä
JÄTTIJALAT – marssitaan neljän hengen tiimeissä jättimäisillä tassuilla
lähdöstä maaliin
JÄTTITIKAT – tikanheittoa 30-senttisillä jättitikoilla nurmikolla oleviin
maaleihin
JÄTTIRITSA – tarkkuusammuntaa jättisuurella puuritsalla,
tarranauhapalloja ammutaan kohti tarranauhamaalitauluja
JÄTTILEGOT – tiiliskiven kokoisilla legopalikoilla rakennetaan mallin
mukainen rakennelma, tosin erikoissäännöt tekevät tästäkin
tehtävästä melko haastavan ja hauskan…
JÄTTISOLMIO – pompitaan porukalla 4,5-metrisen solmion päällä kohti maalia, samalla kun yksi nykii sitä eteenpäin
JÄTTIHANSKAT – jättimäiset nyrkkeilyhanskat käsissä rakennetaan pyramidi ämpäreistä ja puretaan se, viestikisa
Muitakin jättilajeja on tarjolla, mikäli nämä eivät tunnu sopivilta, esim jättifutis tai sisällä jättipöytäfutis,
jättipyramidit, jättimölkky, jättipalikkatorni, jättipetankki, ihmiscurling sisällä…
SUMO OLYMPICS – Olympialaiset pulleat sumopuvut päällä!
Hinta 45 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 450 €.
Kesto 1-1,5 h. Ryhmäkoko 5-20 hlöä.
SUMOFUTIS – jalkapalloa sumopuvut päällä, max 3 vs 3 kentällä +
ylösnostelijat
SUMOHIIHTO – tiimihiihtoa viiden hengen suksilla, joille tosin mahtuu
vain kolme sumokaa mahoineen…
SUMOHYPPY – vauhditon loikka tasajalkaa pullea puku päällä,
nähtäväksi jää missä asennossa sumoka laskeutuu hypyn päätteeksi…
SUMOKUULA – vauhditon kuulantyöntö sumopuvussa saattaa sekin
osoittautua aika haastavaksi olympialajiksi
Mahdollista ideoida muunlaisiakin sumolajeja.
SUOMI-SPELIT – Suomalaiset spelit ja vehkeet
Hinta 35 €/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 350 €.
Kesto 1,5-2 h. Ryhmäkoko 5-30 hlöä.
KÄSILYPSY – kaksinlypsettävä Mansikki-lypsypöytä, tekniikalla pärjää
paremmin kuin voimalla
TIIMIHIIHTO – pitkillä suksilla marssitaan samassa tahdissa lähdöstä
maaliin, tosin jos yksikin yrittää eri tahdissa, niin koko tiimi seisoo
sitten paikallaan…
NOKIAN HEITTO – tarkkuusheittoa Nokialaisilla… siis saappailla, ei
puhelimilla! Erikokoisia aitoja Nokian saappaita viskotaan
mahdollisimman lähelle maassa olevaa tappia
NAULAPÖLKKY – viestikisaperiaatteella käydään lyömässä naulaa
puupölliin, mutta erikoissäännöt vaikeuttavat huomattavasti tätä tehtävää
MÖKKITIKKA – tarkkuusheittoa mökkitikkatauluun, mutta vahvat maailmaa vääristävät jurrilasit päässä
Optiona esim mölkky sisällä tai ulkona, kirveenheitto, justeerisahaus, talikon heitto heinäpaaleihin,
(teko)lumipallonheitto tai lumisota kesällä, tanssipeli jonkin Finnhits-kappaleen tahdissa, Singstar-karaoke suomihittien parissa, neppis racing tekohiekkaradalla tai F1-neppisradalla, rallisimulaattorikisat 10-12
kevytsimulaattorilla, mäkihyppyä Wii Fit-laudalla, tai vaikkapa matopeli originaali-Nokia 3210-puhelimilla.

WILD WEST – Länkkärikisat ulkona ja sisällä
Hinta 55€/hlö, minimiveloitus 10 hlön mukaan, eli 550 €.
Kesto n 2 h. Ryhmäkoko 5-20 hlöä.
KAKSINTAISTELU – revolverinvetokisa kahden desperadon kesken,
kumpi vetää nopeammin ja kumpi osuu ensiksi? Laserrevolverit
käytössä, kuusi laukausta rullassa, ja osumapaikat kaulahuivissa
rinnan kohdalla
LASSOTUS – saatko heitettyä lassosilmukan harjoitusmaalin
ympärille?
LÄNKKÄRIAMMUNTAA – armotonta räiskintää kun baaritiskin takaa
ponnahtaa roistoja esiin, ja muutenkin saluunan takaseinällä on paljon
ammuttavaa…
RODEOHÄRKÄ – pystytkö kesyttämään villin härän? HUOM! Härkä poissa toukokuun lopusta elokuun loppuun.
KORTIN HEITTO – metallisten erikoispelikorttien tarkkuusheittokisa puiseen maalitauluun
Optiona lisäveloituksesta mm jousiammunta, tomahawkin heitto, preeriakoirien metsästys laserkiväärillä,
tanssipeli länkkärimusiikilla, justeerisahaus, lentävien viskipullojen ampuminen laserhaulikoilla, hevosenkengän
heitto…

PAKOPELIT – yksitoista pako- ja mysteeripeliämme tarjoavat 2-120(!) hlön polttariseurueille porukkapulmaa
lukituissa ja lukottomissakin tiloissa, niin robottiautossa, kahlehuoneessa, viruksen vastalääkelaatikostojen
äärellä kuin jättimäisessä 400 m2 sokkelossakin. Hinnat ja kestot alla
TRI VON BESSERWISSER + SIR INDIANA SMITH, 2 x 30 min, 2-12 hlöä
Kaksi eriteemaista pakohuonetta yhdellä käynnillä ja yhden huoneen hinnalla!
Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö, 5–12 hlöä 20 €/hlö. Ryhmäkoko 13-18 hlöä hinta on
25 €/hlö
Tervetuloa visiitille eksentristen hahmojen salattuihin huoneisiin, joista harvalla ulkopuolisella on ollut
aavistustakaan. Huoneiden ovet lukkiutuvat oudosti sisään mennessänne, ja luettuanne huoneesta löytyvän
alkutarinan, alkaakin kiihkeä tutkiminen – miten kummassa huoneista pääsisikään vapauteen? Huoneiden
erityyppiset tehtävät ja teemat luovat omaa tunnelmaansa peleihin.
Nämä huoneet toimivat aina parina, ja ovat kumpikin 30 minuutin
maksimipeliajalla suoritettavia. Maksimipelaajamäärä on suositustemme
mukaan kuusi hlöä per huone, ja minimi kaksi hlöä per huone, ja
kannattaa varata kaiken kaikkiaan 1,5 h aikaa omaan vuoroon.
Mikäli ryhmäkoko on 13-18 hlöä, niin ryhmä jaetaan kolmeen tiimiin ja
otetaan lisäksi kolmas tehtävä avuksi, eli kolmannen ryhmän
odotusajan toiminnaksi. Kolmas rasti voi olla mikä vain
valikoimistamme, mutta kaikkein suosituimmat ovat joko
rentoutushuoneen 10 muhkeata hierontatuolia tai hohtominigolfin
pelaaminen. Kokonaiskesto ohjelmalle tällöin 2 h. Sisältäen valinnan
mukaan joko rentoutushuoneen tai hohtominigolfin. Mikäli varataan
molemmat huoneet yhtäaikaiseen käyttöön samalle ryhmälle, niin
minimiveloitus on poikkeuksetta 7 hlön mukaan, eli 140 euroa. Tämä
tulee sopia jo varausvaiheessa.

SALAINEN PALVELU, 60 min, 4-10 hlöä – Pelastakaa maailma, ja paetkaa...!
Hinnoittelu: 4 hlöä 25 €/hlö, 5-10 hlöä 20 €/hlö
Salaisen Palvelun vieläkin salaisempaan harjoituskeskukseen sisään
mennessä voi aistia tulevan agenttitoiminnan jännityksen. Ympärillä
on monien kuuluisuuksien jälkeensä jättämää rekvisiittaa tulevien
agenttien innoittamiseksi alalle. Yhtäkkiä ovi lukkiutuu ryhmänne
perässä, ja tajuatte jääneenne ansaan, ja mikä pahinta – Bondelokuvista tuttu säännöllinen piippaus alkaa kuulumaan jostakin!
Pommi on viritetty – mutta onko tämä nyt harjoitus vai ei...? Salainen palvelu on 60 min maksimiajalla varustettu pakohuone,
jossa ennen ulospääsyä tulisi ensin deaktivoida tiloissa piippaava
pommi! Tähän tehtävään on aikaa 55 minuuttia, ja kaikki jäljellä oleva
aika 60 minuuttiin saakka on aikaa keksiä miten huoneesta pääsee ulos.
Suositeltava ryhmäkoko on 4-10 hlöä, ja kannattaa varata 1,5 h aikaa koko
käyntiin.
ROBOTTIAUTO, 60 min, 2-6 hlöä – pakopeli itseajavassa autossa
Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö,
5-6 hlöä 20 €/hlö
Ryhmä astuu sisään Suomen ensimmäiseen itseajavaan autoon ja
lähtee koeajolle suurin odotuksin, mutta yllättäen tässä
konseptiautossa jokin meneekin pieleen – ovet lukkiutuvat, ja auto
lähtee liikkeelle kohti tuntematonta...
Ryhmällä on 60 min aikaa päästä autosta ulos, ennenkuin tapahtuu
jotakin arvaamatonta...
SUURI VANKILAPAKO, 60 min, 6-30 hlöä – Suomen suurin pakopeli.
Hinnoittelu: 6-25 hlöä 25 €/hlö, seuraavat max 5 hlöä ilmaiseksi
Suuressa vankilassa on puhjennut kapina, ja olette viimeinen
tiedossa oleva vartijaryhmä hengissä. Onnistutte pakenemaan
vankilan kellarikerroksen hämärään huoltoverkostoon, jossa ovet
lukkiutuvat perässänne. Teillä on tunti aikaa selvitä ulos vapauteen,
ennenkuin hurjistuneet vangit onnistuvat murtamaan ovet. Vankien
karkaamisen estämiseksi on aikanaan luotu monimutkainen
koodijärjestelmä huoltoverkostoon – nyt joudutte itse vartijoina
selvittämään kaiken, jotta selviäisitte ehjin nahoin vapauteen –
ajoissa!
Suuri Vankilapako tapahtuu 400 m2 sokkeloisessa ja hämärässä
tilassa. Maksimiaika pakenemiseen on 60 min, ja suositeltava ryhmäkoko on 6-25 hlöä, joskin tähän on osallistunut
jopa 30 hlön ryhmiäkin. Kannattaa varata aikaa 1,5 h.
KAHLEISSA!, 60 min, 4-10 hlöä – Osallistujat toisiinsa kahlittuina ja huoneeseen lukittuina!
Hinnoittelu: 4 hlöä 25 €/hlö, 5–10 hlöä 20 €/hlö.
Ryhmä ohjataan ”vangittuina” ja toisiinsa kahlittuina erikoiseen
huoneeseen odottamaan ”jatkotoimenpiteitä”, ja poistuessaan
huoneesta vartija lukitsee oven perässään. Hälytysireeni alkaa
ulvomaan ja ulkoa kuuluu muutakin hälinää ja pauketta – jotain on
totisesti tapahtunut ja vartija on hävinnyt teillensä! Kohtalon tunti on
alkanut, nyt tulisi päästä irti kahleista ja paeta huoneesta…
Maksimipeliaika on 60 minuuttia, mutta kannattaa varata kaikkiaan
1,5 h aikaa.
Ei huolta, kahleet kiinnitetään ranteiden ympäri riittävän löysästi.

TIMPAN AFTER PARTY, 60 min, 2-6 hlöä - Mysteerinen pakohuonepeli, Cluedo-tyyppinen logiikka
Hinnoittelu: 2 hlöä 35 €/hlö, 3 hlöä 30 €/hlö, 4 hlöä 25 €/hlö,
5–6 hlöä 20 €/hlö.
Ryhmänne tulisi auttaa Timppaa selvittämään eilisten
poikamieskämppäbileiden jälkimaininkeja. Ankaran päänsäryn
vuoksi Timppa ei muista kuka kaveriporukasta katosi illan aikana, ja
kun baariin on lähdetty johonkin aikaan, niin samalla on varmaan
livahtanut ulos Timpan lemmikikin. Mikä tämä lemmikki on ja mihin
aikaan se pääsi livistämään, olisi hyvä tietää, jotta voisi pistää
etsinnän käyntiin somen kautta…
VOI EIJJJ! Ovi meni takalukkoon, ja lukkokin näyttää ihan
omituiselta...ja Timppa tarvitsee kyllä aivan pakosti särkylääkettä,
mutta apteekki on enää tunnin auki...
Tunnissa tulisi siis selvittää tämä kolmiosainen mysteeri, sekä ulospääsy huoneesta, ja tähän tarvitaan taatusti
kaikkien hoksottimia.
Maksimipeliaika on 60 minuuttia, mutta kannattaa varata kaikkiaan 1,5 h aikaa.
MC GYVERIN HAASTE, 30 min, suositus 2-10 hlöä – Oikean elämän McGyver pinteessä!
Hinnoittelu: 90 €/ryhmä, riippumatta montako ryhmässä on, optimi 4-10 hlöä
McGyver (ryhmän päähenkilö) on pinteessä, lukittu pieni huone, vilkkuvaloa,
rasiaa ja välinettä joka puolella. Onneksi yhteys toimii muuhun STA Foundationin
väkeen actionkameran ja radiopuhelimen välityksellä. Heillä kun tuntuu olevan
jotakin tietoutta mitä McGyver tarvitsee, mutta myös hänen välittämät tiedot
heille ovat ihan yhtä tärkeitä. Onnistutaanko yhteistyössä saamaan ovi auki jotta
McGyver pääsee huoneesta ulos – ajoissa! Tämä pakopeli on varsinainen
yhteistoiminnan ja kommunikaation testi, mikään kun ei onnistu yksin. Vain
elokuvissa McGyver voi pärjätä omin neuvoin, todellisessa elämässä tarvitaan
yhteistyötä.
Maksimipeliaika 30 min, mutta kannattaa varata aikaa 50 min.

MYSTEERIPELIT – pakopelien jännitystä ilman että ketään suljetaan johonkin
tilaan. Useita eri vaihtoehtoisia skenaarioita mistä valita. Pelit pelataan tiimien välisenä kisana, joten onnistuu
jopa 120 hlön ryhmälläkin!!!
ESCAPE BATTLE, 60 min, 6-24 hlöä – 2-4 tiimin välinen kevyempi
pakopelikisa.
Hinnoittelu: 90 €/tiimi (2-6 hlöä), max 4 tiimiä, peliaika 60 min, varaa
1,5 h kokonaisuuteen.
Peräti neljän erillisen max kuuden hlön tiimin välinen kisa siitä kuka
ratkaisee pakopelin arvoituksen nopeimmin. Kun on kaikki katiskat ,
rasiat ja pullot ym avattuna, niin tiimi pääsee avaamaan viimeisen
lukon, tai vaihtoehtoisesti voi olla sovittuna palkintoarkku johon löytyy
avain. Roppakaupalla pähkäiltävää ja pään raapimista pientiimeille, ja
ennenkaikkea tasapuolinen tiimikisa.

TODISTEET, 45 min, 6-24 hlöä – Pelastakaa todisteet!
Hinnoittelu: 90 €/tiimi (2-6 hlöä), max 4 tiimiä, peliaika 45 min, varaa
1 h kokonaisuuteen.
MacGyver on saanut haltuunsa maailmanlaajuisen rikollisjärjestön
johtajan salkuissa olevat vedenpitävät todisteet organisaation
toiminnasta. Salkkuja avatessa niissä kuitenkin kytkeytyy ajastin joka
käynnistää kemiallisen reaktion salkun sisällön tuhoamiseksi.
MacGyverin tiimeillä on siis rajattu aika käytettävissä, jotta
todistusaineisto saataisiin pelastettua.
Jopa neljä FBI-tiimiä kamppailee aikaa vastaan, sekä tietysti
keskenäänkin, siitä mikä tiimi on etevin ja onnistuu pelastamaan aineiston
ensimmäisenä.
THE FINAL QUEST, 45 min, 6-24 hlöä – Pelastakaa maailma!
Hinnoittelu: 90 €/tiimi (2-6 hlöä), max 4 tiimiä, peliaika 45 min, varaa
1 h kokonaisuuteen.
Sivilisaation vihollinen nro 1, Spectren liiga on iskenyt! Rakennuksesta
on löytynyt räjähdesalkku(ja) ja aikaa on vain 45 min saada rakennus
vaarattomaksi. Kiero mieli on onneksi antanut vielä mahdollisuuden:
pitää ratkaista sarja pulmallisia tehtäviä, ennenkuin pommi saadaan
hiljaiseksi. Kaksi agenttiryhmää työskentelee kuumeisesti ratkaistakseen
Spectren julman leikin juonen! Kumpi ryhmittymä toimii tehokkaimmin
ja saa kunnian olla maailman etevin agenttiorganisaatio?
Kello tikittää, riittääkö aika…!
VIRUS, 60 min, 6-120 hlöä – Pelastakaa ihmiskunta! Jättimäinen, jopa
120 hlön peli!
Hinnoittelu: 90 €/tiimi (2-6 hlöä), max 20 tiimiä, peliaika max 60 min,
varaa 1,5 h kokonaisuuteen
Maailmanlaajuinen virusepidemia on saavuttanut jo alueemme. Juuri
kehitetty vastalääke on kuitenkin visusti lukkojen takana
superturvallisissa säilytyslaatikoissa, mutta lääkkeen kehittäjä on
kadoksissa…Ensimmäisenä paikalle saapuvat ovat hätätilan vuoksi
oikeutettuja avaamaan monimutkaisen koodiston lukitsemat laatikot –
jos pystyvät!
Tunnin kuluttua tulisi vastalääke viimeistään saada käyttöön!
Lisäksi muutama muu mysteeripeli, kuten Arskan työkalupakin salaisuus, Ilmahyökkäys, sekä pikkujouluihin sopiva
Joulun Eliksiiri.

