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SEIKKAILUPÄIVÄ HYVINVOINTIPÄIVÄ

Astu sisään Nuuksion Taikaan ja osallistu Wäinölän 
Perinnepäivään. Kietaise pirtanauha vyötäisillesi ja 
sukella sisään menneen ajan maailmaan. 

Irrottaudu arjesta Nuuksion upeassa luonnossa. 
Aamupäivällä lähde kulkemaan metsään luontoyhteys-
ohjaajan kanssa ja vietä tuokio metsän lempeässä 
syleilyssä. Heitä huolesi nuotiotuleen ja rentoudu 
luontoääniä kuunnellen. Luonnossa verenpaine laskee, 
sydämensyke tasoittuu ja mieli tyyntyy.

Iltapäivällä tee omin käsin huovuttamalla korvakorut tai 
avaimen-perä ja kokeile kehräämistä vanhaan malliin, 
tai tee oma miniryijy. Käsillä tekeminen ruokkii luovaa 
ongelmanratkaisukykyä, antaa onnistumisen tunteita ja 
auttaa keskittymään. 

Nauti päivän aikana nokipannukahvit nuotiolla valitse 
ruokailuun kalakeitto tai savukala ja välipalaksi metsä-
marjasmoothie.

Lähde seikkailemaan ja oppimaan selviytymistaitoja 
Nuuksion luontoon eräoppaan matkassa. 

Opettele tekemään tulet ilman tulitikkuja tuluksilla, 
rakentamaan hätämajoite kun ei ole telttaa, 
etsimään villiyrttejä ruuaksi, antamaan ensiapua 
ja etsimään eläinten jälkiä luonnosta. Metsässä 
liikkuminen vä-hentää stressiä ja luonto parantaa 
ongelmanratkaisutaitoja. 

Iltapäivällä kisaile Wäinölän pihapiirissä 
yhdessä tiimin kanssa: opettele solmuntekoa 
ja selvitä narutehtävä, kokeile tarkkuutta jousi-
pyssyllä ja testaa tasapainoa nuorallakävelyssä. 
Yhdessätekeminen lisää me-henkeä ja uusien taitojen 
oppiminen voimaannuttaa. 

Nauti päivän aikana nokipannukahvit nuotiolla, ruo-
kaile tunnelmallisessa Wäinölän hirsituvassa, valitse 
tarjoiluksi riistakeitto tai hirvipata ja välipalaksi met-
sämarjasmoothie.

Koe luonnon Nuuksion luonnon vahvistava voima ja 
Wäinölässä ainutlaatuinen tunnelma.

Aamupäivällä herättelet mielesi ja kehosi aistimaan 
ympäröivää luontoa, kuuntele hiljaisuutta, lepää 
hengityksessä ja pysähdy läsnäolon äärelle. 
Mindfulness-ohjaaja johdattaa ryhmän aitoon 
kohtaamiseen ja tietoiseen läsnöoloon.Vaihtoehtoisessti 
jooga-opettaja johdattaa matkalle omaan kehoon 
ja hyvään oloon.Harjoitteiden ja luontoympäristön 
terveyttävä vaikutus virkistää ja toisaalta tyynnyttää. 

Iltapäivällä kansanmuusikon kanssa tutustut perinteisiin 
suomalaisiin soittimiin, kuuntelet soittoa ja laulua ja 
pääset laulamaan ja tanssimaan Musiikki yhdistää, 
lohduttaa ja liikuttaa.

Päivän aikana nautitaan yrttijuomaa ja terveellistä ja 
maittavaa kasvisruokaa, ruokaisa metsäsienipiirakka.

Ota yhteyttä ja tutustu lisää: info@nuuksiontaika.fi - +358 505050 869 - www.nuuksiontaika.fi -  Pidätämme oikeudet muutoksiin.

6 
tuntia

45 
max

Ohjelma: Luontoyhteys 2 h, kädentaidot 2 h

Ruokailu: Aamuun nokipannukahvi/yrttijuoma ja sulhas-
piirakka, lounaalla kala-/kasviskeitto tai savukala-ateria, 
metsämarjajälkiruoka, välipalaksi marjasmoothie

Hinta: 85 €/hlö keitolla, 103 €/hlö savukalalla (20-45 hlöä)

Ohjelma: Mindful-ohjaaja/ jooga-opettaja 2 ja kansanmuu-
sikko 2h

Ruokailu: Aamuun nokipannukahvi/yrttijuoma ja sulhaspii-
rakka, lounaalla sienipiirakka ja vihreä salaatti, metsämarja-
herkku, välipalana marjasmoothie

Hinta: 85 €/hlö (20-45 hlöä)

Ohjelma: Selviytymistaidot 2,5 h, tiimitehtävät 2 h

Ruokailu: Aamuun nokipannukahvi/yrttijuoma ja sulhas-
piirakka, lounaalla riista-/kasviskeitto tai hirvipata-ateria, 
metsämarjaherkku, välipalaksi marjasmoothie

Hinta: 85 €/hlö keitolla, 103 €/hlö hirvipadalla (20-45 hlöä)

Wäinölän hirsitupa on käytössä koko päivän ajan.


