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FÄLTFÖRSIN TILAN ARVOITUS
Neiti Hanna Åström vieraili Fältförsin tilalla 1900-luvun alussa
ennen kuin päätti lahjoittaa tilan (nyk. Peräpohjolan Opisto)
kansanopiston käyttöön. Mukanaan vierailulla hänellä oli
laatikko, jonka hän kadotti kierrellessään ympäri tiluksia.
Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa Hanna Åström otti usein
yhteyttä sen aikaisiin rehtoreihin ja yritti selvittää kadonneen
laatikon mysteeriä. Huhujen mukaan laatikko on nähty
myöhemmin sotilaiden käsissä ja he ovat piilottaneet laatikon
uudelleen Opiston alueelle. Nyt on aika ratkaista mysteeri ja
selvittää, mitä tuo kallisarvoinen laatikko sisälsi.
Fältförsin tilan arvoitus on rastirata, jota kuljetaan omissa
joukkueissa. Eniten pisteitä saanut joukkue
saa aarrekartan, johon laatikon sijainti on merkitty.
Lähde mukaan leikkimieliseen kisaa ja ratkaise
ensimmäisenä arvoitus.
Kesto: 180 min
Ryhmäkoko: min 10, max 16
Hinta: 45€/hlö

SALSAN SYKKEESSÄ
Salsan sykkeessä pääsette tutustumaan Salsan maailmaan ja
oppimaan perusaskeleet. Tunnin aikana nautitte porukalla
hyvästä musiikista ja mukaansatempaavista askelista. Tanssi,
hikoile ja pidä hauskaa!
Kesto: 60 min
Ryhmäkoko:min 10, maxHinta: 30€/hlö

MAASTOCHEF
Maastochefissä
pääset
vapauttamaan
luovuutesi
maastoruokailun suhteen! Retkikeittimen perusteiden opettelun
jälkeen kilpailijat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin kilpailuhenkisessä
ruuanlaittohaasteessa. Kilpailussa joukkueet saavat toteuttaa
luovia ja maukkaita maastoruokia annettujen raaka-aineiden ja
välineiden avulla. Ruokahan todistetusti maistuu paremmalta
maastossa
ja
ennen
kaikkea
itse
tehtynä.
Raati
arvioi
joukkueiden ruuat hyödyntäen erilaisia kriteereitä.
Kesto: 180 min
Ryhmäkoko: min 10, max 16
Hinta: 45€/hlö

TALVIUOMAN UNELMA
Talviuoman unelmassa pääset nauttimaan lähialueen luonnosta
lumikengillä ja metsäsuksilla. Retken aikana koetaan ja nähdään
kivirannan lähivesistöjä talvisessa maisemassa. Reitin varrella
ratkotaan luontoaiheisia rastipisteitä, pelataan hankipalloa ja
nautitaan nuotiokahvit avotulilla.

Kesto:120-180min
Ryhmäkoko: min 10, max 20
Hinta:45€/hlö

SALAISET SÄVELET
Musiikkiaiheinen suunnistusrata, jossa pärjää sekä laulutaidolla
että ilman. Joukkueen tehtävänä (3-5 hlö) on löytää kaikki
karttaan merkityt rastit, jossa jokaisella on
arvoitus
tai
vihje
liittyen
suomalaiseen
artistiin
tai
musiikkikappaleeseen.
Arvoitukset
voivat
olla
sanallisia
tai
kuvallisia.
Vastaukset
kerätään
rastihenkilön
antamalle
lomakkeelle, joka palautetaan karttaan merkittyyn maaliin, kun
kaikki rastit on löydetty. Maalialueella on tarjolla kahvia ja
pientä purtavaa. Suoritus voidaan joukkueen halutessa myös
kellottaa.
Kesto:90 min
Ryhmäkoko:min 10, max 20
Hinta:40€/hlö

