
TAHKON VALLOITUS

Suomen pisimmät portaat löytyvät Tahkolta. 
Oletko valmis kiipeämään kaikki 1075 askelta 
Tahkovuoren huipulle? Opastettu retki on 
kestoltaan 1,5 tuntia ja sen aikana noustaan 
Tahkomäen päälle ihailemaan Järvi-Suomen 
maisemia Tahkon uudelta näköalatornilta. 
Reitin kokonaispituus on neljä kilometriä. 
Paluumatka voidaan tehdä metsäreittiä pitkin 
Huutavanholman luonnonsuojelualueen 
kautta 

Kesto:  90-120 min
Hinta:  1-20 hlö 395 €, tämän jälkeen 17 €/hlö sis.  
 alv 10 %. 

CROSS TRAINING

Toiminnallisen kiertoharjoittelun tunnilla jo-
kainen pääsee liikkumaan itselleen sopivalla 
teholla. Tunti sisältää oman kehon painolla 
ja pienvälineillä tehtäviä lihaskuntoliikkeitä, 
jotka lisäävät liikkuvuutta ja voimaa ja kasvat-
tavat peruskuntoa. Suositeltava ryhmäkoko 
5-20 henkilöä.

Kesto:  60 min
Hinta:  295 € sis. alv 10 % 

XXL BOXING

Kaksi ottelijaa, jättiläishanskat, sumopuku ja 
tatami. Kuka on porukan XXL-raskaan sarjan 
nyrkkeilymestari? Jättinyrkkeily on takuu-
hauska aktiviteetti polttareihin, pikkujouluihin 
ja muihin hyvän mielen tapahtumiin. Suositel-
tava ryhmäkoko 10 henkilöä.

Kesto:  60 min
Hinta:  295 € sis. alv 10 %

SUMOPAINI

Siinä tanner tömisee ja aitaa kaatuu, kun 
sumoturnaus laitetaan pystyyn! Lajissa käy-
tetään sumopainiasuja, joissa painiminen saa 
hymyn naamalle. Aktiviteetti sopii polttareihin, 
pikkujouluihin ja muihin hyvän mielen tapah-
tumiin. Suositeltava ryhmäkoko 10 henkilöä.

Kesto:  60 min
Hinta:  295 € sis. alv 10 %

TAHKO RELAX

Hetken hengähdystauko kiireen keskellä 
tekee ihmeitä. Kehoa ja mieltä huoltavalla 
tunnilla tehdään liikkuvuutta ja rentoutta 
lisääviä harjoitteita osaavan ohjaajan alaisuu-
dessa. Loppurentoutus antaa mahdollisuuden 
rauhoittua ja ladata akkuja rauhassa.

Kesto: 55 min
Hinta: 295 € sis. alv 10 %, max 15 hlö. 
 

TAHKO TEAM GAMES

Savossa vastuu siirtyy kuulijalle. Tahkon 
tiimipeleissä mitellään paremmuudesta pe-
rinteisissä paikallisissa urheilulajeissa, kuten 
kimppahiihdossa ja korikävelyssä. Tässä 
kymmenottelussa hitain voi voittaa ja vahvin 
jäädä viimeiseksi. Tiimikisailuun on valittava-
na useita eri aktiviteettejä ryhmän toiveiden 
mukaan.

Kesto: 60-90 minuuttia (sovitaan 
 käytettävissä olevan ajan mukaan)
Hinta: 1-20 hlö 295 €/h, tämän jälkeen 
 15 €/hlö/h sis. alv 10 %
 

AMAZING RACE TAHKO

Amazing Race Tahko vie joukkueet läpi 
Tahkon! Joukkuekisassa ratkotaan erilaisia 
haasteita, jotka antavat vihjeen seuraavan 
rastin sijainnista. Kilpailussa pärjää joukkue, 
jossa on monipuolinen sekoitus luovuutta, 
näppäryyttä ja ratkaisukykyä. Amazing Race 
Tahkon voittaja se joukkue, joka ehtii 60 
minuutin aikana suorittaa useimman rastin 
tehtävän. Ohjelman kokonaiskesto on 1,5 
tuntia sisältäen alkuinfon, kilpailuajan sekä 
palkintojenjaon. Aktiviteetti tapahtuu ulkona 
ja sisällä.

Kesto:  90 minuuttia 
Hinta:  1-20 hlö 495 €, tämän jälkeen 15 €/hlö  
 sis. alv 10 %
 

Tahko Spa Hotel on elämyskeskus, joka sijaitsee keskellä Tahkoa. Korkeatasoiset Suitesit sekä 
Apartment huoneistot tuovat luksusta niin lomaan kuin kokouspäiväänkin. Monipuoliset liikunta- 
ja vapaa-ajanpalvelut; kuten kylpylä, keilahalli, ravintola, kokoustilat, 
MonitoimiArena sekä kuntosali täydentävät 
onnistunutta kokonaisuutta.  

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTI-
PALVELUT RYHMILLE



OHJATTU KUNTOSALI

Ota kuntosalilaitteet haltuun! Ohjattu kunto-
saliharjoitus tutustuttaa ja inspiroi omatoi-
miseen kuntosaliharjoitteluun. Tunnin aikana 
käydään läpi tärkeimmät laitteet, säädöt ja 
tekniikat sekä tehdään kevyt tutustumishar-
joitus. Osallistujat saavat mukaansa aloitteli-
jan kuntosaliohjelman.

Kesto: 55 min
Hinta: 295 € sis. alv 10 %, max. 10 hlö

KUNTOKARTOITUS

Kuntokartoitus kertoo missä mennään! 
Kartoituksessa mitataan liikkuvuutta, sekä 
ylä-, keski- ja alavartalon lihaskuntoa kaikille 
sopivilla testeillä. Kartoitukseen sisältyy 
ohjattu alkulämmittely ja loppuvenyttely, 
ja osallistujat saavat testitulokset lopuksi 
omakseen. Testitulokset antavat suuntaviivat 
oman liikkumisen suunnitteluun.

Kesto:  90 minuuttia
Hinta:  1-10 hlö 395 €, 
 tämän jälkeen 29 €/hlö
 

LUENTO: 
PALA(UTU)MINEN

Oletko herätessäsi pirteä? Normaali päivä 
voi olla minuuttiaikataululla viilettämistä 
aikaisesta aamusta iltamyöhään. Kun päi-
västä loppuvat tunnit kesken, niin ihminen 
kuormittaa itseään päivästä toiseen ilman 
palauttavia hetkiä, ja kuormituksen kertyessä 
jokainen aamu tuntuu edellistä vaikeammalta. 
Luennolla käsitellään helppoja keinoja, joilla 
voit parantaa palautumisen määrää ja unen 
laatua. Esimerkkinä käytetään Firstbeat-mit-
tausten analyysejä todellisista mittauksista.

Kesto:  60 min
Hinta:  350 € sis. alv 24 % 
 

WORKSHOP: 
VOITTAMISEN ANATOMIA

Yksilön hyvinvointi on edellytys yhteisön 
hyvinvoinnille. Workshopissa pureudutaan 
yksilötason hyvinvoinnin edellytyksiin ja nii-
den kehittämiseen. Workshop antaa kipinän 
omien tapojen ja tottumusten tutkimiseen 
sekä eväät ottaa askelia kohti omien arvojen 
mukaista tasapainoista elämää.

Kesto:  90 min
Hinta: 450 € sis. alv 24 % 

Hyvinvointiluennot ja workshopit

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTI-
PALVELUT RYHMILLE

TAHKO SPA OY 
Keitaankatu 1, 73310 Tahkovuori 
0600 550 147 (0,8 €/min+pvm/mpm),
 020 747 9900 
info@tahkospa.fi • www.tahkospa.fi


