
PORUKKAKISAILUT                                          

Virkistävät kisailut kotiin, mökille, juhlapaikalle – 

omatoimisesti vuokravälineillä, tai ohjatusti reippaiden 

vetäjiemme avulla. Valikoimissa reilut 60 lajia! 

Vuokraamme aktiviteettivälineitä päiväksi tai viikonlopuksi käyttöönne, niin isoille kuin 

pienillekin ryhmille. Jos siis olette innokkaita kisailemaan tiimikisat raikkaassa ulkoilmassa, 

niin voitte noutaa ja palauttaa kisavälineet, tai voimme tuoda välineet teille omatoimista 

kisailua varten, tai halutessanne voimme myös jäädä järjestämään kisat ryhmällenne – 

avaimet käteen-periaatteella. Sadepäivien varalle meillä on reilusti hauskoja 

sisäaktiviteetteja. Räätälöi omat hauskat kisailut porukalle valitsemalla alla olevilta 

listoilta mieleiset omatoimilajit. Osa lajeista tiimisuorituksia, osa yksilösuorituspohjaisia. 

Välineitä löytyy useammallekin tiimille. Ohjattuihin kisoihin meillä on tarjolla vielä 

muutamia lisäaktiviteetteja, joista oma lista lopuksi.  

Mahdolliset välinerikkoontumiset/hävikit joudumme vuokrauksissa veloittamaan 

täysimääräisesti. Ohjaajan valvonnassa tapahtuvat rikkoontumiset eivät ole korvattavia. 

LAJILISTAUS, reilut 60 erilaista omatoimilajia ulkokisoihin: 

 

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 laite, 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, 2-

5 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, yksilö- 

tai joukkuetulos, 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,  

 

 

 

Huojuva torni – suurempikokoinen jengapeli, eli palikkatornista 

poistetaan yksi palikka kerrallaan, ja asetetaan päällimmäiseen 

kerrokseen, se kenen vuorolla torni kaatuu on hävinnyt pelin 

 

 

 



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 

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  

 

 

 

 

Amazontikka – teleskooppivarren päässä oleva tikka sinkautetaan 

kohti maalitaulua, ja lasketaan pisteet yhteen esim kolmesta tai 

viidestä yrityksestä 

 

 

 



Härän rengastus – heilauta ketjun päässä oleva metallirengas härän 

päässä olevaan koukkuun, varaudu tekemään sama muutama 

kymmentä kertaa, ennen kuin ensimmäisen kerran onnistut…! 

 

 

 

 

 

 

 

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 – kalojen tarkkuusheittoa kalatynnyriin 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Minifrisbeet – tarkkuusheittoa tai vaikkapa frisbee golfia 

pienemmällä alueella ja minikokoisilla frisbeellä, ja 

maalina on pop up-kori, hauska kompaktin tilan 

frisbeepeli. 

 

 

 

Saappaanheitto – tarkkuusheittoa erikokoisilla Nokian 

kumisaappailla, eli voima tai tekniikka ei niinkään ratkaise, 

vaan tarkkuus ja tuntuma  

 

 

 

Tarrapallonheitto – jättisuuri maalitaulu, joihin pallot 

jäävät osuessaan kiinni  

 

 

 

                                                                                                               

Bat and trap – brittiläinen ”pihakriketti”, hauska peli, joka 

muistuttaa hieman kotoisampaa pesäapalloamme, pelissä 

lyöjä napauttaa mailalla pientä keinulautaa, josta pallo 

ponnahtaa ilmaan lyötäväksi 

 

 



Tuolitorni – vuorotellen pelaajat asettelevat tuolin torniin, ja se kenen 

vuorolla torni kaatuu tai tuoli tippuu, on hävinnyt pelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Tarjolla lisäsohvia. 

 

 

                                                                                                                   

 

 

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

Gibbonsin liina kiristysmekanismeineen puitten välin pingotettuna, 

tarjolla lisää liinoja 

 

 

 

                                                                                            

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-kuivaus-

viikkauskustannusta, 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.  

 

 

 

 

SEURAAVAT AKTIVITEETIT OVAT AINA OHJATTUJA, JA NIILLE ON 

MAINITTU OMAT ERILLISET HINNAT KUN TILATAAN EM AKTIVITEETTIEN  

LISÄKSI. Hintoihin + alv 24%.  

Laser Trap – turvallista lasersavikiekkoammuntaa lentäviin 

kiekkoihin, jopa viisi ampujaa voi ampua samaa lentävää 

kiekkoa, ja jokainen saa osumistaan pisteet esiin isolle 

tulostaululle. Aseet eivät potkaise, eikä niistä lennä 

mitään, mutta paukahdukset kuuluvat tulostaulun 

kaiuttimista. Lisähinta 590 € 

 

 

Fun Golf – erinomainen piha- tai puistogolfpeli. 

Suurilapaiset mailat, tennispallon näköiset 

tarranauhapallot, kumiset siirrettävät lyöntialustat, 

tarranauhapäällysteiset lipulliset lieriöt reiän sijaan, sekä 

pyöreät isot tarranauhamaalitaulut. Lisähinta 590 € 

 

 

Mega Speed Stacks – rakenna ämpäreistä pyramidi ja pura 

takaisin torniksi, jättinyrkkeilyhanskat käsissä! Yksilö- tai 

viestikisana. Lisähinta 390 € 

                                                                                                       

 



Sumopaini – painimista pulleat sumopuvut päällä, mukana 

painitatami ja pehmustetut kypärät. Lisähinta 490 € 

 

 

 

 

Polkuautot – kaksi suurikokoista polkuautoa, joilla voi 

järjestää hauskat ratkkusajokisat/viestikisat. Lisähinta 

kahdesta autosta 490 € 

 

 

 

FERRARI-polkuautot – kaksi huippuluokan polkuautoa, joissa seitsemän 

vaihdetta, levyjarrut, ajotietokone, racingpenkissä nelipisteturvavyöt, 

racingratti, ”kevytmetallivanteet ja slicksit”… Lisähinta 990 € 

 

 

 

Renkaanvaihtoruletti – kaksipuoleinen kehikko, jossa 

rallirenkaat kiinni, akkutoimisten pulttipistoolien avulla 

tulisi vaihtaa rengas toisen tilalle, ajanotto, viestikisana 

hauska kokonaisuus. Lisähinta 490 € 

                                                                                                           

 

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. Lisähinta 490 € 



Lypsypöytä - kahden lypsäjän pöytä, jossa tekoutareet 

kummallekin, joilla lypsetään vettä ämpäriin. Hauska kisa 

esimerkiksi viestikisamuotoisena. Lisähinta 490 € 

 

 

 

Kirveenheitto – tarkkuusheittoa yhden käden kirveillä. 

Lisähinta 490 €   

 

 

 

 

Veitsenheitto – tarkkuusheittoa veitsillä, kuullostaa 

hurjalta, mutta todellisuudessa oikein hauska, joskin aika 

haastava laji. Lisähinta 490 € 

 

 

 

Jousiammunta – perinteinen tarkkuusammuntalaji jousilla ja 

nuolilla. Lisähinta 490 € 

 

 

 

 


