Suur Seiklus OÜ teenused 2019
ATRAKTSIOONID:

VIBUJAHT Vibujaht on põnev tegevus mistahes väliüritusele. Tuleme kohale teie poolt valitud
kohta kvaliteetsete Falco vibude ja märklaudadega ning 3D kujutistega. Vibujaht kestab kuni 3
tundi. Kokkuleppel kauem.
Vibulaskmise hind kuni 20. inimesele on 280 eurot, iga lisanduv inimene 10 eurot. Hind sisaldab
instruktori transpordikulusid.
Vibu laskmine on sobiv peaaegu igas vanuses inimesele (alates 4-5 aastastest kuni kõrge eani
välja).
DISCGOLF Viimasl ajal on discgolfi radasid juurde tekkinud nagu seeni peale vihma. Meie rada on
sellepoolest eriline, et saame seda püstitada peaaegu ükskõik kuhu. Mängu võidab see kes viskab
lendavad taldrikud võimalikult väheste visete arvuga korvidesse.
Teie käsutuses on 5-8 korviga rada, kettad ja instruktor. Discgolfi saab mängida nii individuaalselt
kui ka erinevates meeskondlikes variantides. Mängule eelneb visketehnika algõpetus.
Discgolfi hind 4tunniks on 500 eurot. Hinna sees on käibemaks ja transport.
KASTITORN See on väga populaarne ja lõbus meelelahutus mistahes sündmusele. Osaleja
kinnitatakse turvaköie külge. Enda alla plastikust joogikastidest torni ladudes on võimalik tõusta
järjest kõrgemale ja ennast proovile panna. Tuleme kastironimiseks vajaliku varustusega kohale
teie poolt valitud sobivasse kohta, julgestusköie paigaldamiseks on vajalikud puud või postid.

Kastitorni hind on 350 eurot. Hind sisaldab instruktori transpordikulusid. Hinnale
lisandub vajadusel u. 70 eurot tõstuki renti.
Tegevus kestab kuni 4 tundi tundi. Kokkuleppel kauem.
Atraktsioon on sobiv peaaegu igas vanuses inimesele, alates 4-5 aastastest kuni...
Video meie kastitornist: https://www.youtube.com/watch?v=ScxmlNN-a3Q

RONIMISTORN Ronida peavad saama ka need, kelle läheduses ei ole kaljusid või muid seinu.
Selletarvis on meil 6 meetrit kõrge ja 3 meetrit laia kahe ronimisrajaga ronimissein. Julgestajate
abiga saab sellel ronida ükskõik millises paigas üle Eesti.
Ronimisseinal ronides kasutatakse turvavarustust: kiiver, julgestusvöö ja ronijaid turvab
julgestusköie abil instruktor.
Ronimisseina hind 5 tunniks on 750 eurot. Hind sisaldab torni tansporti, kokku -ja lahtipakkimist,
julgestusvarustuse kasutamist, kahte julgestajat – instruktorit ning kogu aja jooksul piiramatult
ronimiskordi.
Atraktsioon on sobiv peaaegu igas vanuses inimesele, alates 6 aastastest kuni ...
Video meie ronimistornist ja ülespanekust:
https://www.youtube.com/watch?v=PkpL1680xXU
https://www.youtube.com/watch?v=cdJXiNhmIKc

SEIKLUSRAJAD Seiklusrada koosneb erinevatest takistustest, mida meeskonnaga, soovi korral ka
üksinda, läbida saab. Takistusteks rajal on erinevad köiefiguurid puude vahel, „demineerimis
ülesanne“, „soo ületamine“, kastironimine jne. Alati sõltuvad raja komponendid konkreetsest
kohast kuhu me selle üles paneme.
Seiklusraja hind kolmeks tunniks on 300 eurot (iga järgnev tund 100 eurot). Hinna sisse kuulub üks
instruktor, kes püstitab raja ja juhendab kohapeal inimesi ja turvab atraktsioone. Raja ülespanek
ja mahavõtmine ning transport on hinna sees.
Seiklusrada sobib väga hästi laste- ja noorteüritustele aga pakub põnevust ka täiskasvanuile.
LASKUMINE ja ZIPLINE
LASKUMINE KÖITEGA Teil on võimalik laskuda vertikaalsel köiel nii looduslikes kohtades
(pankrannik, mäed jne) kui ka tehislikest kohtadest (tornid, majade katuselt v aknast). Laskumine
toimub instruktori valvsa pilgu all, kes samas laskujaid ka julgestab.
Laskumise hind kuni 10le inimesele on 300 eurot, iga lisanduv inimene 20 eurot.
Laskumine kestab kuni 3 tundi. Sõltuvalt rahvaarvust ka kauem.
Video laskumisest: https://www.youtube.com/watch?v=M1kWTofQrYw
ZIPLINE Zipline paigaldamiseks on tarvis suuri puid, mille külge tross kinnitada. Muid tingimusi
suurt ei ole. Võiks muidugi olla ka pinnase reljeefsust. Osaleja kannab rakmeid ja kiivrit ning
laskub mööda trossi rullikuga. Zipline pikkuseks on 70 meetrit.

Zipline hind 500 eurot kuni 4 tunniks.
Video ziplinest: https://www.youtube.com/watch?v=5gTv7_8fLc4

MEESKONNATÖÖ MÄNGUD:

MEESKONNAMÄNGUD Korraldame praktilisi meeskonnatöö mänge looduses. Soovi korral ka
siseruumides. Programm valmib koostöös tellijaga. Oluline on meeskonnaliikmete omavaheline
läbisaamine, mikrokliima, rollid meeskonnas, meeskonna kujunemise etapid, kuid aegajalt on hea
meeskonnaga minna välja tavapärasest situatsioonist ja saada üheskoos uusi elamusi, mis
muudavad meeskonna ühtehoidvamaks ja kindlasti ka päriselus paremini toimivaks. Mõningad
näited meeskonnamängudest:
„Vundamendi ehitamine” - meeskonnal tuleb kokku panna pildi järgi suur 3d pusle
Suur pusle – meeskonnal tuleb panna kokku lihtne pusle
Lebode võistlus- teatevõistlus
Kastide lappamine – nummerdatud kastid tuleb laduda ümber kindla süsteemi järgi.
Köiel seismine – kogu meeskond peab suutma seista võimalikult kaua aega puudevahele
pingutatud köiel.
Meeskondlik tripstrapstrull – tuntud tripstrapstrull aga kiiruse peale ja kahe meeskonnaga
korraga. Võidab see meeskond, kellel on parem strateegia.
Vesised võistlused - „Sõelaga” vee kandmine ja ämbri täitmine.„Vee juhtimine” „Toru lappimine”
Loomade jalgpall jne.
Meeskonnamängude (3-4 tundi) orienteeruv maksumus on 650 eurot kuni 50 inimest.
MÄNGUD GPSidega Meeskondadele jagatakse kätte GPS seadmed ja koordinaadid, mis juhatavad
vihjeteni. Lahendusena saadakse lõpu koordinaat, kus asub aare või hoopis ristsõnavastus. Kiireim
saab premeeritud auhinnaga.
Aardejahi hind kuni 20le inimesele on 275 eurot, iga lisanduv inimene 10 eurot. Hind sisaldab
lisaks tegevusele transporti, ettevalmistust ja auhinda.

ELLUJÄÄMISKURSUSED:

Tänapäeva instruktorid kasutavad sõna ellujäämine asemel üleelamine või metsas
hakkamasaamine. Tegelikkuses kujutab endast metsas hakkamasaamise õpetus suures mahus
head ettevalmistust sellest, kuidas viia riskid sellisele tasemele, et kunagi ei tekikski küsimust:
kuidas metsas ellu jääda? Samas tuleb ikka ette, et tervis, ilm või varustus veavad alt ja öö tuleb
metsas veeta. Ellujäämiskursusel sellele tähelepanu pööramegi. Teiseks ja võibolla tähtsamakski
eesmärgiks on harjutada ühise meeskonnana toimimist.
Videosid ellujäämisest:
https://novaator.err.ee/652493/kolm-soovitust-talvises-metsas-ellu-jaamiseks#comment
www.ohtuleht.ee//852481/ohtulehe-video-oosel-pakasega-metsas-kaugel-see-hommik-juba-on

ELLUJÄÄMISE TÖÖTUBA
Ellujäämise töötuba saab läbi viia nii sees kui väljas. Meie eelistame muidugi alati metsas olemist.
Töötoa alguses tutvustab meie instruktor osalejatele ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese
füsioloogiast, metsa minekuks valmistumisest, varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks.
Lisaks sellele tehakse tutvust ka bushcraftiga– valmib puust lusikas vms, võimalusel tehakse lõket
ja lahendatakse muid ellujäämiseks vajalikke harjutusi.
Ellujäämise töötoa kestvus on 1-2 tundi ja osalejate arv kuni 25 inimest. Töötoa hind 400 eurot.
Hinnas sisalduvad materjalid ja käibemaks.

ELLUJÄÄMISPÄEV ILMA ÖÖBIMISETA
Ühepäevane ellujäämiskursus algab jalgsi-, räätsa,- suusa, -kanuu või tõukekelgumatkaga
(vastavalt ilmaoludele ja kokkuleppele). Kursuse alguses tutvustab meie instruktor osalejatele

ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese füsioloogiast, metsa minekuks
valmistumisest, varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks.
Ellujäämise kursuse käigus õpetame ehitama ööbimiseks sobilikku varjualust, tegema ennast
kuuldavaks-nähtavaks, valmistama loovalt metsast leiduvatest asjadest kasulikke vahendeid
toimetulekuks, söögi valmistamist, joogivee hankimist jpm.
Kursust saame läbi viia nii meie enda poolt kasutatavates paikades kui ka vastu tulles tellija
soovidele.
Päevase ilma ööbimiseta ellujäämiskursuse hind on 45 eurot osaleja kohta. Hind sisaldab tegevusi,
materjale, kerget einet päeva jooksul ning käibemaksu.
ÖÖPÄEVANE ELLJUÄÄMISKURSUS
Ööpäevane ellujäämiskursus nõuab natukene mugavustsoonist väljumist ja enda
proovilepanemist. Kas ma saan hakkama külmas ja võib olla märjas metsas nappide vahenditega?
Kuidas kujunevad suhted grupis? Kas suudan olla eemal tavapärastest mugavustest? Lisaks
ellujäämisoskustele saab kindlasti vastuse ka neile küsimustele.
Ööpäevane ellujäämiskursus algab ja lõpeb jalgsi-, räätsa,- suusa, -kanuu või tõukekelgumatkaga
(vastavalt ilmaoludele ja kokkuleppele). Kursuse alguses tutvustab meie instruktor osalejatele
ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese füsioloogiast, metsa minekuks valmistumisest,
varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks.
Ellujäämise kursuse käigus õpetame osalejatele ehitama ööbimiseks sobilikku varjualust, tegema
ennast kuuldavaks-nähtavaks, valmistama loovalt metsast leiduvatest asjadest kasulikke
vahendeid toimetulekuks, söögi valmistamist, joogivee hankimist jpm.
Ööpäevase kursuse puhul ööbime omatehtud onnides, valmistame ise lõkketoite ja meisterdame
igaüks endale puust lusika, noa jms vajalikke vahendeid.
Kursust saame läbi viia nii meie enda poolt kasutatavates paikades kui ka vastu tulles tellija
soovidele.
Ööpäevase ellujäämiskursuse hind on 75 eurot osaleja kohta. Hind sisaldab tegevusi, materjale,
kerget einet kursuse jooksul ning käibemaksu.
KAHE ÖÖPÄEVANE ELLUJÄÄMISKURSUS
Kahe ööpäevane ellujäämiskursus nõuab natukene mugavustsoonist väljumist ja enda
proovilepanemist. Kas ma saan hakkama külmas ja võib olla märjas metsas nappide vahenditega?
Kuidas kujunevad suhted grupis? Kas suudan olla eemal tavapärastest mugavustest? Lisaks
ellujäämisoskustele saab kindlasti vastuse ka neile küsimustele.
Kahe ööpäevane ellujäämiskursus algab ja lõpeb jalgsi-, räätsa,- suusa, -kanuu või
tõukekelgumatkaga (vastavalt ilmaoludele ja kokkuleppele). Kursuse alguses tutvustab meie
instruktor osalejatele ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese füsioloogiast, metsa minekuks
valmistumisest, varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks.
Ellujäämise kursuse käigus õpetame osalejatele ehitama ööbimiseks sobilikku varjualust, tegema
ennast kuuldavaks-nähtavaks, valmistama loovalt metsast leiduvatest asjadest kasulikke
vahendeid toimetulekuks, söögi valmistamist (soovi korral õpetame ka küüliku või kana
ettevalmistamist söömiseks), joogivee hankimist jpm.
Kahe ööpäevase kursuse puhul ööbime omatehtud onnides, valmistame ise lõkketoite ja
meisterdame igaüks endale puust lusika, noa jms vajalikke vahendeid.
Kursust saame läbi viia nii meie enda poolt kasutatavates paikades, kui ka vastu tulles tellija
soovidele.
Kahepäevane ellujäämiskursus lõpeb saunaga.

Päevase ilma ööbimiseta ellujäämiskursuse hind on 120 eurot osaleja kohta. Hind sisaldab kogu
tegevust, materjale, kerget einet päeva jooksul ning käibemaksu.

BUSHCRAFT TÖÖTOAD Pakume lisaks ellujäämiskursustele ka erinevaid töötube, mis sobiks
läbiviimiseks eraldiseisva tegevusena sündmuse juurde.
Üks osa töötoast ka videos: https://www.facebook.com/etvosoon/videos/955440647938590/
Töötoad, mida oleme teinud on järgmised:
- TULI (Töötoa käigus tutvustame ja kasutame erinevaid tuletegemise vahendeid ja meetode,
õpime tegema erinevat tüüpi lõkkeid, räägime ka tuleohutusest, tutvustame ka erinevaid
matkapliite, valgusallikaid.)
- VESI (Töötoas räägime vedeliku tähtsusest matkamisel, joogivee hankimisest, valmistame
erinevaid veefiltreid, keedame vett plastpudelis ja kilekotis jne)
- PUULUSIKAS (Töötoas anname ülevaata puitmaterjalidest, mida nikerdamisel kasutada. Õpime
tundma lõikeriistu, hooldame neid (teritame) ja kasutame puulusika meisterdamisel. Töötoa lõpus
on igal ühel omavalmistatud puulusikas.)
- LÕKKETOIDUD (Töötoas õpime muistseid võtteid kala, liha ja juurikate küpsetamisel. Osalejad
saavad teada mis on „pakukala” ja „leeaugus” küpsetatud liha. Vähe sellest. Töötoa lõpus on ka
kõigil kõht täis)
- SÖÖDAVAD TAIMED (Töötoas õpime määrama söödavaid taimi Eesti looduses. Korjame neid,
valmistame ja proovime ka maitset. Selleks töötoaks sobib kõige paremini aeg juunist oktoobrini).
Lisaks loetletud töötubadele on võimalik teha töötube erinevatel matkamist ja ellujäämist
puudutavatel teemadel nagu näiteks matkavarustus, orienteerumine, esmabi matkal jne.
Töötoa hind kujuneb läbirääkimiste teel ja oleneb osalejate arvust.

LINNAELLUJÄÄMINE Jagame nippe, kuidas toimida linnakeskkonnas hätta sattununa, olgu siis
tegemist mõne looduskatastroofiga või lihtsamate situatsioonidega argielust. Oled sunnitud
viibima kodus või kontoris. Elektrit ei ole juba 1 tund, 5 tundi, 24 tundi. Mis hakkab juhtuma?
Kuidas sellises olukorras toime tulla?
LINNAELLUJÄÄMISE TÖÖTUBA
Linnaellujäämise töötuba kestab 2-3 tundi. Läbiviimise kohaks sobib kontor, korter, kelder,
koolimaja või mõni muu linnakeskkonnas olev ruum.
Töötoa alguses tutvustab meie instruktor osalejatele ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese
füsioloogiast, varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks linnakeskkonnas.
Kui teoreetiline osa on läbitud lülitatakse välja elekter ja hakatakse üheskoos lahendama
ülesandeid ja leidma üleelamiseks nutikaid lahendusi. Teiseks ja võib olla tähtsamakski eesmärgiks
on harjutada ühise meeskonnana toimimist.
Linnaellujäämise töötoa hind on 450 eurot. Osalejate arv kuni 25 inimest. Hinnas sisalduvad
materjalid ja käibemaks.

ÖÖPÄEVANE LINNAELLUJÄÄMISE KURSUS
Ööpäevane linnaellujäämise kursus annab natukene parema ettekujutuse, kui sõltuvad me oleme
elektrist ja muudest igapäevastest mugavustest. Kuidas saada hakkama kui kõik see ühel hetkel
kaob?
Läbiviimise kohaks sobib kontor, korter, kelder, koolimaja või mõni muu linnakeskkonnas olev
ruum.
Koolituse alguses tutvustab meie instruktor osalejatele ellujäämise teemat üldiselt, räägib inimese
füsioloogiast, varustusest ja jagab häid nippe kriisiolukordadeks linnakeskkonnas.
Kui teoreetiline osa on läbitud lülitatakse välja elekter ja hakatakse üheskoos lahendama
ülesandeid ja leidma üleelamiseks nutikaid lahendusi. Teiseks ja võib olla tähtsamakski eesmärgiks
on harjutada ühise meeskonnana toimimist.
Vaatame kuidas saada joogivett, tekitada elektrit, teha ennast päästjatele kuuldavaks-nähtavaks,
kuidas leida ja valmistada süüa ning jagada energiavarusid. Kindlasti on oluline koht ka
meeskonnatööl ja varasemate kogemuste väljatoomisel.
Ööpäevase linnaellujäämise kursuse hind ühele osalejale on 40 eurot. Hind sisaldab tegevusi,
materjale, kerget einet kursuse jooksul ning käibemaksu.

MATKAD

TÕUKEKELGUMATK Tõukekelkudega matkamiseks sobivad hästi künklikud maastikud, külateed,
miks mitte ka metsateed ja kõva koorikuga lumi maastikul. Tänu laiadele lumejalastele ei vaju
need kelgud nii kergelt lume sisse. Väga äge on tõukekelguga matkata ka mööda jõgesid, järvesid
või sõita mõnele meresaarele või laiule kui külm on veekogud korralikult kaanetanud.
Tõukekelkudeks kasutame sportlike Kickspark Max tõukekelkusid.
Tõukekelgumatka kestvuseks on 3 – 7 tundi. Pärast kosutavat tõukekelgumatka valmistame lõkkel
teed ja matkasuppi.
Tõukekelgumatka hind kuni 15le inimesele on 275 eurot, iga lisanduv inimene 20 eurot.
Kokkuleppel võime korraldada matka ka ööbimisega majutusasutuses või köetavas telgis.
Tõukekelgule saame maksimaalselt viia 25 inimest. Tõukekelgumatkade kõige noorem osaleja on
olnud 7 aastane ja kõige vanem 75.
Videod tõukekelgumatkast:
https://www.youtube.com/watch?v=6TMDn8sLq04
https://www.youtube.com/watch?v=7yosNCrUc30

RÄÄTSAMATK Tavaliselt arvatakse, et rääts (ingl.k snowshoe) on seotud ainult lumel kõndimisega.
Jah tõsi küll, lumel on väga hea räätsadega käia. Iseäranis põnev on räätsadega matkata aga

kevadises või sügiseses rabas. Räätsaga saab minna sinna, kuhu kuiva jala või isegi
kummikuga on keeruline pääseda. Älvetel õõtsumine on räätsamatka lahutamatu
osa.
Räätsadeks kasutame väga mugavaid ja vastupidavaid Prantsusmaal valmistatud Morpho
räätsasid. Väiksematele matkajatele on meil olemas väiksemad räätsad.
Räätsamatka kestvuseks on 3 – 7 tundi. Kokkuleppel ka ööbimisega majutusasutuses või köetavas
telgis. Matka lõpus teeme lõket ja pakume matkasuppi.
Räätsamatka hind kuni 15 inimesele on 275 eurot, iga lisanduv inimene 15 eurot.
Räätsamatkale saame korraga viia maksimaalselt 50 inimest. Räätsamatkadel kõige noorem
osaleja on olnud 6 aastane ja kõige vanem 85.
Videod räätsamatkast:
https://www.youtube.com/watch?v=6m8i6MPDOII
https://www.youtube.com/watch?v=F8zzEwGI5jw

KANUUMATK On vähe inimesi, kes poleks istunud kordki kanuus. Samas on kanuusõit väga heaks
inimeste tundmaõppimiseks ja koostöö õppimiseks. Kui suudad vastu pidada päevase
kanuumatka, saad nende inimestega ka muudes olukordades hakkama. Kanuumatkadeks
kasutame tuntud ja tundmatuid Eestimaa jõgesid. Kuivemal ajal kui jões on vähem vett, saame
seigelda suurematel jõgedel. Kui vett on rohkem saab avastada ka jõgesid, mida külastatakse
vähem.
Kanuudeks on meil Reveil kolmekohalised, stabiilsed ja vastupidavad, Eestis valmistatud kanuud.
Kanuumatka kestvuseks on 2 – 7 tundi. Kanuumatka vahepeal peame kaldal väikese pikniku kerge
matkasöögi ja ujumisega.
Kanuumatka hind kuni 15le inimesele on 275 eurot, iga lisanduv inimene 20 eurot.
Võimalus on teha ka mitmepäevaseid matkasid. Kanuumatkale saame viia maksimaalselt 24
inimest. Koostöös partneritega ka poole rohkem. Kanuumatka kõige noorem osaleja on olnud 5
aastane ja kõige vanem 80.
Video osalemisest kanuumaratonil: https://www.youtube.com/watch?v=HgGrFw5gQpU

SUUSAMATK Kui tuleb juttu suusatamisest, meenuvad paljudele Smigun ja Veerpalu ning sellega
seoses tippsport. Meie aga matkame suuskadel rahulikus tempos ja üldsegi mitte mööda
sissetallatud radasid, hoopis läbi metsade, soode ja rabade kulgevad me teed.
Matkasuuski on meil kahte tüüpi. Vanad Rootsi sõjaväe puusuusad ja veidi lühemad ja laiemad
tänapäevased matkasuusad.
Suusamatka kestvuseks on 3 – 7 tundi. Pärast kosutavat suusamatka valmistame lõkkel teed ja
matkasuppi.

Suusamatka hind kuni 15le inimesele on 275 eurot, iga lisanduv inimene 15 eurot.
Suusamatkale saame viia maksimaalselt 30 inimest. Kokkuleppel võime korraldada matka ka
ööbimisega majutusasutuses või köetavas telgis.
UISUMATK Sellel talvel tegime algust ka uisumatkade korraldamisega. Uisutame rabalaugastel,
järvedel, jõgedel, jäätunud luhtadel jne. Kus iganes on kontrollitud jääkaas.
Uisukudena kasutame saapaotsa käivaid Lundhags matkauiske, mis oma pika teraga annavad
mõnusa liikuvuse. Lisaks saab iga matkaja suusakepid ja jäänaasklid.
Uisumatka kestvuseks on 3 – 7 tundi. Pärast kosutavat uisumatka valmistame lõkkel teed ja
matkasuppi.
Uisumatka hind kuni 15le inimesele on 350 eurot, iga lisanduv inimene 15 eurot.
Suusamatkale saame viia hetkel maksimaalselt 15 inimest. Kokkuleppel võime korraldada matka
ka ööbimisega majutusasutuses või köetavas telgis.

SUVE -JA TALVEPÄEVAD: Korraldame tegevust firmade talve- ja suvepäevadel. Alates üksikutest
atraktsioonidest ja meeskonnamängudest kuni terviklahendusteni välja (päeva- ja õhtujuhid,
programm, majutus ja toitlustus, bändid ja muud esinejad).
TEE ISE SUUR SEIKLUS: Kui arvate, et ei vaja matkajuhti ja saate ise endale seikluse korraldatud
aga pole piisavalt vahendeid (räätsad, tõukekelgud, GPSid, kanuud vms) siis võtke meiega julgesti
ühendust ja saame ka selle probleemi lahendatud.
KONTAKTID:
Andres Lääne
Suur Seiklus OÜ
Registri kood: 12819047
Kodulehekülg: www.suurseiklus.ee
mail:andres@suurseiklus.ee
tel: +3725213919
FB: suur seiklus
Instagram: suurseiklus

