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Elämyksellisiä seikkailuja Westarien kanssa
Kaipaako yrityksesi henkilöstö elämyksiä arjen harmauteen?
Haluaisitteko palkita tiiminne hyvästä työstä tavalla, mikä muistetaan pitkään?
Kaipaatteko työhyvinvointipäivään erilaisia elämyksiä kalvosulkeisten sekaan
lisäämään motivaatiota?
Tähän kaikkeen ja moneen muuhunkin löytyy ratkaisu Westarien elämyksellisistä seikkailuista
upean Suomen luonnon parissa.

Mikä ihmeen Westarit?
Westarit on yritysten työhyvinvointipäivien elämys- ja seikkailuohjelmapalveluihin erikoistunut
yritys, joka tarjoaa niin elämyksellistä fiilistelyä kuin myös haluttaessa vähän vauhdikkaampaa
menoa esim. kisailujen merkeissä. Kaikissa tuotteissamme korostuu luonto.
Mikäli haluatte bensan katkua ja moottorien pärinää, niin me emme ole juuri tällä kertaa teille
sopivin yritys.
Mikäli taas kaipaatte kokonaisvaltaista luontokokemusta esim. luolaseikkailun tai melonnan
parissa, niin olemme juuri teille sopivin kumppani.
Kaikissa Westarien tuotteissa kiinnitetään turvallisuuteen erityistä huomiota. Esim. köysituotteissa
teitä palvelee Suomen kiipeilyliiton koulutuksen saaneet henkilöt, ja myös melonnoissa teitä
opastavat ammattitaitoiset melontaoppaat. Köysi-, melonta- ja ammuntaohjelmapalvelut tehdään
myös asiakkaan puolelta aina selvinpäin.

Yhteistyökumppanien kanssa avaimet käteen-tapahtuma
Yhteistyökumppaniemme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen TyKy- ja TyHy-päivän
kuudessa upeassa kohteessa Turun talousalueella tai tarvittaessa voitte tilata pelkästään
seikkailullisen elämyksen jo teille varatun tilan välittömään läheisyyteen.
Villa Wolax Kuusistossa - Vähän enemmän luxusta kartanomiljöössä saunoineen ja
porealtaineen. Esim. Ryövärinluolien elämyksellisen retken lähtöpaikka.
Kavalton tila Piikkiössä - Maalaisromantiikkaa luonnonkauniissa maisemissa savusaunoineen
isommallekin porukalle.
Kuusiston Kruunu - Moderni saunamiljöö porealtaineen, missä mahtuu temmeltämään.
Myyntimiesten sauna Ruissalossa - Ajan patimoima upea sauna luonnonkauniissa Ruissalossa Fileten herkkullisten ruokien kera.
Linnavuoren Eräkeskus Maskussa - Upea luonto ja vähän erähenkisempi alue omalla järvellä,
missä mahtuvat isotkin porukat seikkailemaan.
Villa Järvelä Littoistejärvellä - Järvimaiseman, talviuinnin ja saunojen paratiisi.
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Kisailutuotteet
Alla olevat kisailut ovat yleisiä ja toteutettavissa lähes missä vain. Yhteistyökumppaneille on lisäksi
räätälöidyt omat kisailunsa paikan ja teeman mukaan. Esimerkkeinä mm. Ruissalossa Myyntimiesten saunakisat, Villa Wolaxissa Ryövärinluolien haaste tai Linnavuoren eräkisat. Kysy lisää.

Westarien mestari
Westarien mestari on hauska kisailu, missä tiimisi joutuu laittamaan taidot, nokkeluuden ja vauhdin
todelliselle koetukselle. Kahdesta kolmeen joukkuetta kisailee kuudessa eri lajissa ja ottaa mittaa,
kenestä tulee hallitseva Westarien mestari. Luvassa ketjujen kalistelua, jättitulitikkuja, suuria
renkaita ym ym. Jokaisen taidoille jotakin. Hauska ja jännittävä tiimiaktiviteetti ihan kaikille.
Yhteishengen kohotusta parhaimmillaan.
Kesto n. 90 min
Min. 10 hlö
Paikka: missä vain

Westarien eräkisat
Venlojen eräkisat on nimensä mukainen erähenkinen kisailu,
missä tiimisi lähtee kartuttamaan selviytymistaitojaan kohden
lopullista päämäärää. Pala kerrallaan välineet karttuvat ja tiimi
pelastuu luonnon armoilta. Tehtävärastit sisältävät mm.
luonnontuntemusta, eräensiaputaitoja ja jousiammuntaa.
Loistava tiimihengen nostattaja ja kaikille sopiva
tiimiaktiviteetti. Nimestä huolimatta sopii myös miehille.
Kesto n. 90 min
Min 10 hlö
Paikka: lähes missä vain

Westarien sisukisat
Rentoa yhdessäoloa ulkona tapahtuvan tiimikisailun merkeissä. Westarien sisukisassa joukkueet
ottavat mittaa toisistaan leikkimielisissä lajeissa, joita ovat mm. rautakankihiihto, kottikärryralli ja
löylynheitto. Tehtävät ovat sopivan mittaisia ja rankkuudessa huomioidaan asiakkaan toiveet lajien
valinnassa. Voittaja joukkueella on oltava sopivasti tiimihenkeä, armotonta tsemppiä ja tietysti
sopivasti sisua. Sopii kaikille.
Kesto n. 90 min
Min 10 hlö
Paikka: missä vain
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Kiipeilytuotteet
Huom! Kaikissa kiipeilytuotteissamme käytämme aina köysitoimintaan koulutettua ohjaajaa.

Kalliolaskeutuminen
Kalliolaskeutuminen on hauska, haastava ja adrenaliinia
nostattava elämys. Siinä jokainen, ikään ja kokoon
katsomatta, pääsee kokemaan omien rajojen rikkomisen
riemua turvallisessa ympäristössä. Laskeutujalta ei
vaadita muuta kuin ripaus seikkailumieltä, säänmukainen vaatetus ja tukevat kengät esim. lenkkarit.
Laskeutuminen tapahtuu aina selvinpäin. Tapahtumalla
on säävaraus eli kovassa sateessa emme laskeudu.
Laskeudumme mm. Turun Luolavuoressa (n.12 m),
Kuusiston Kruunun vieressä (n. 10 m), Linnavuoren Eräkeskuksessa Maskussa (16 m) ja Paraisilla Mielisholman saaressa (n. 12 m). Mikäli teidän tapahtumapaikkanne lähellä on jyrkkä kallio, min. 6 m korkea, niin
kysy lisää ja tarkistamme paikan sekä teemme
tarjouksen.
Kesto n. 60-90 min (riippuu osallistujamäärästä)
Min. 10 hlö
Paikka: Linnavuoren Eräkeskus, Kuusiston Kruunu,
Luolavuori (Turku)

Puukiipeily
Puukiipeily on hauska, haastava ja turvallinen kiipeilytehtävä rakennettuna kasvavaan puuhun.
Reitti rakennetaan jokaiselle ikäryhmälle sopivaksi eikä se ole sidottu mihinkään tiettyyn
suorituspaikkaan. Westareilla on käytössä myös kiinteästi rakennettu puukiipeilypaikka Villa
Wolaxissa, Kuusistossa.
Kesto n. 60-90 min (riippuu osallistujamäärästä)
Min. 10 hlö
Paikka: Villa Wolax, Linnavuoren Eräkeskus, lähes missä vaan

Korikiipeily
Huimapäiden tasapainohaaste nro 1. Takavuosien kestosuosikki toimii edelleen. Kuka on
työporukkasi rämäpää ja kuka hallitsee hermonsa parhaiten? Kenellä koreja eniten jalkojen alla,
ennen kuin painovoima vie voiton? Se selviää vain kokeilemalla.
Kesto n. 60-90 min (riippuu osallistujamäärästä)
Min. 10 hlö
Paikka: Villa Wolax, Linnavuoren Eräkeskus, Myyntimiesten sauna, lähes missä vaan
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Melontatuotteet
Elämyksellinen inkkarimelonta
Mukavaa ja turvallista yhdessäoloa intiaanikanooteilla.
Opit melonnan salat helposti parisi kanssa ammattitaitoisen oppaan avulla, joko merellä, joella tai
järvellä. Sopii kaikille ja on aivan upeaa fiilistelyä
kaislikon suhistessa ympärillä ilta-auringon paisteessa.
Ikimuistoinen retki. Huom! Säävaraus.
Kesto n. 90 min
Min 10 hlö, max 15 hlö kerrallaan
Paikka: Villa Wolax, Linnavuoren Eräkeskus, Littoistenjärvi, Kavalton tila, kalusto siirrettävissä

Ammuntatuotteet
Ammuntatuotteita voidaan myös yhdistellä asiakkaan toiveiden mukaan. Yhdistettyjen tuotteiden
(2-3 lajia) kesto on n. 2 h

Jousiammunta
Tutustu ammattitaitoisen oppaan avulla vaistoammunnan saloihin. Jousena käytämme erähenkistä
vastakaarijousta, jollaista metsästäjät ovat käyttäneet aikoinaan selviytymiseen. Tämä
keskittymistä vaativa laji sopii erityisen hyvin myös naisille.
Kesto n. 60 min
Min. 10 hlöä
Paikka: missä vain

Puhallusputkiammunta
Tutustu Amazonin intiaanien tärkeimpään metsästysvälineeseen ja testaa puhalluksesi voimaa.
Tarkkuus kasvaa harjoitellessa ja lopuksi parhaimmat pääsee kokeilemaan ilmapallojen
paukuttelua. Ammunnassa käytämme oikeita tähän tarkoitukseen valmistettuja puhallusputkia.
Hauska tarkkuuslaji, joka sopii kaikille.
Kesto n. 60 min
Min. 10 hlöä
Paikka: missä vain

Ilmakivääriammunta
Turvallinen taitolaji, jossa voit verestää jännittäviä nuoruusajan muistoja ja testata ammuntakätesi
vakautta. Tarkkuusaseella ammunnan perusteet on helppo omaksua koulutetun ohjaajan
avustuksella. Kiehtova ja yllättävän helppo tarkkuuslaji sukupuoleen katsomatta.
Kesto n. 60 min
Min. 10 hlöä
Paikka: missä vain
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Retkituotteet
Tutustuminen Ryövärinluolien legendaan
Patikoimme luonnonkauniin saaristolaismaiseman läpi Villa Wolaxista legendaarisille
Ryövärinluolille. Käymme niin suuressa päällikön luolassa kuin pienemmässä piian luolassa.
Pimeimpinä hetkinä tarvitsemme joko otsavalot tai rosvojen lyhdyn valaisemaan luolan hämyistä
pohjaa. Voit oppaamme kertomana vieläkin aistia legendan ilmapiirin ja tuntea mustanpuhuvan
tarinan ihollasi.
Ryövärinluolien legendasta on olemassa kolme
erilaista tuotetta:
1) legenda
2) legenda ryövärin sumpilla ja piian makealla
3) legenda päällikön tervaisella rosvokasteella
Kesto n. 90 min
Min 10 hlö
Paikka: Villa Wolax

Pyhän Katariinan polut
ohjatusti
Pyhän Katariinan Polut eli tuttavallisemmin PyKaPo sijaitsee Kuusistossa. Tiesitkö, että vain 10
min matkan päässä Turun torilta sijaitsee aivan upea retkeilykohde laavuineen ja
näköalatorneineeen. Runsaan parin tunnin patikan aikana tutustut myös historialliseen kivihautaan.
Kokenut opas tutustuttaa haluttaessa myös geokätköilyn ihmeelliseen maailmaan ja opettaa
nokipannukahvin valmistuksen salat.
Kesto n. 2-4 h valitusta ohjelmasta riippuen
Paikka: Pyhän Katariinan polut, Kaarina

Retkipäivä Kurjenrahkan kansallispuistoon
Retkipäivä Kurjenrahkan kansallispuistossa useilla eri reittivaihtoehdoilla. Savojärven kierrosta (n.
2h) aina Pukkipalon koko päivän retkeen. Matkan aikana kokenut opas kertoo luonnon
monimuotoisuudesta ja opastaa retkeilyn saloihin. Matkan aikana voidaan myös tutustua
geokätköilyyn.
Kesto 2-8 h reittivaihtoehdoista riippuen
Paikka: Kurjenrahkan kansallispuisto

Päivä Liesjärven kansallispuistossa
Patikoiden läpi luonnonkauniin Liesjärven kansallispuiston
Korteniemen perinnekylältä aina Eerikkilän urheiluopistolle asti.
Kuljettu matka n. 15 km. Matkan aikana nautitaan retkilounas itse
valmistaen. Haluttaessa lisämaksusta myös päivällinen ja
saunomismahdollisuus Eerikkilässä. Pyydä tarjous.
Kesto n. 5-6 h
Paikka: Liesjärven kansallispuisto
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Talvituotteet
Kaikissa talvituotteissa on sää- ja lumivaraus.

Lumikenkäily
Lumisessa lähimetsässä tai meren jäällä liikkuminen
lumikengillä tarjoaa aivan uuden näkökulman suomalaiseen
luontoon. Talvisessa luonnossa on paljon mielenkiintoista
nähtävää ja koettavaa, joita ei muina vuodenaikoina välttämättä
huomaa. Opas perehdyttää talvisen luonnon erikoisuuksiin ja
opastaa ryhmän lumikenkäilyn tekniikoihin. Hämärän aikana
otamme käyttöön myös otsalamput.
Kesto n. 90 min
Min. 10 hlö - max. 30 hlö.

Pilkkikisat
Kirpeä pakkasilma ja saappaan alla narskuva lumi luovat
pilkkikisoille mukavan tunnelman. Suuntaamme askeleemme
meren tai järven jäälle ja valmistaudumme narraamaan kaloja.
Kuka onkaan päivän kalamies tai kalanainen? Pilkkiminen on
mukava tapa viettää talvipäivää yhdessä. Taukojuomana toimii
vaikka kuuma mehu.
Kesto n. 2 h
Min. 10 hlö

Lumikammin rakennus
Mukava talvipäivä lumisessa maastossa tarjoaa hienon mahdollisuuden opetella ohjatusti
rakentamaan turvallinen lumikammi tai iglu. Lumikammin rakentaminen kuuluu talviretkeilijän
yöpymisen perustaitoihin esim. teltan rikkoutuessa tai yllättävän tilanteen kohdatessa. Miltä
tuntuisikaan nauttia välipalaa ja kuumaa kahvia itse rakennetun lumikammin hiljaisuudessa ja
lämmössä? Kerrassaan upea kokemus.
Kesto n. 4-5 h
Min. 10 hlö
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Koulutukset
Koulutukset on tarkoitettu pienemmille ryhmille, mutta ovat räätälöitävissä myös yrityskäyttöön.

Kajakkimelonnan peruskurssi
Suomen melonta- ja soutuliiton sertifioima kajakkikouluttaja
opastaa sinut perusteellisesti kajakkimelonnan pariin. Opit
tärkeät perusmelontatekniikat ja tuennat sekä pelastautumisen eli
reskutuksen. Lisäksi saat paljon vinkkejä mm. retkimelontaan.
Kurssi jaetaan kahdelle päivälle n. 4-5 tuntia per päivä. Kurssia
järjestetään niin yksityisopetuksena kuin pienryhmäkurssina (n.
2-6 hlöä).
Kesto 9 h (4 + 5 h)
Min. 1 ja max 6 hlö

Intiaanikanoottimelonnan peruskurssi
MTV3 Elixir TV-ohjelmasta tuttu, kokenut ja koulutettu erä- ja
luonto-opas perehdyttää sinut kanoottimelonnan saloihin. Opit erilaiset melontatekniikat sekä
halutessasi rymätilanteissa myös pelastamisen ja pelastautumisen perusteet.
Kesto 2 - 4 h ryhmän koosta riippuen
Min. 1 ja max 5 hlö

Eräruokakurssi
Eräruokakurssilla perehdytään retkiruuan valmistukseen, ruuan ja raaka-aineiden kuivaamiseen
sekä erilaisiin retkikeittimiin aina risukeittimistä monipolttoainekeittimiin. Hauska ja hyödyllinen
kaikille retkeilystä ja kokkailusta kiinnostuneille.
Kesto n. 3-4 h
Min. 10 hlöä

Venlojen vaellus - naisten
retkeilykurssit
Venlojen vaellus tarjoaa erityisesti naisille matalankynnyksen
retkeilyn peruskursseja aina retkiruoan valmistuksesta
useamman päivän vaellukseen. Tervetuloa mukaan.
Katso lisätietoja Venlojen vaelluksen kurssitarjonnasta
www.venlojenvaellus.fi/kurssit
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GPS ja geokätköilyn perusteet
Haluaisitko oppia käyttämään Garminin GPS-laitetta vähän perusteellisemmin ja samalla tutustua
geokätköilyn mukaansatempaavaan maailmaan? Kurssilla opiskellaan muutaman GPS-laitteen
eroavaisuudet sekä teknisen suunnistuksen perusteet. Opit jalkautetaan hauskasti geokätköjen
aarteita hyväksikäyttäen. Innostava ja hyödyllinen kurssi.
Kesto n. 2-3 h
Paikka: Linnavuoren Eräkeskus, Villa Wolax, Kuusiston Kruunu

EA-koulutukset Westarien tapaan
Kaipaako työyhteisösi esim. EA-1 tai EA-2 koulutusta? (16 h) Tai onko aika päivittää EA1-kortti
taas seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. (n. 5 h).
Tämän kaiken voi tehdä myös vähän toisin, kuin pelkästään luokkahuoneessa istuen. Westarien
tapaan mukaan otetaan paljon käytännön harjoituksia ulkona ja kaikki pääsevät aktiivisesti
osallistumaan simulointeihin. Tämä kaikki mahdollista syksyllä 2016 alkaen. Kysy lisää.
Kesto: 5-8 h tai 16 h riippuen koulutuksesta
Min. 10 hlö
Paikka: Linnavuoren Eräkeskus
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