
Suomi 100 v. 
Suomi täyttää 100 vuotta! Teemallinen ja esittävä ohjelma juhlistaa 
huumorin voimin Suomen kulttuuria ja historiaa. Pöytäkunnittain käytävää  
Suomi-visaa vetävät teema-asuihin pukeutuneet visaemännät ja -isännät. 
Visassa hyödynnetään vahvasti viihteellisiä esityselementtejä sekä musiikkia 
ja visuaaleja. Visan jälkeen pistetään pystyyn Suomi-karaoke. Karaokevetäjä 
johdattelee joukon parhaiden ja nostalgisimpien biisien vietäväksi. Lava on 
teidän! 
Ohjelma on muokattavissa soveltumaan myös kansainvälisen osallistuja-
ryhmän tarpeisiin. Ohjelman yhteiskesto on noin 3h. 
Hinta 1190 euroa (hintaan lisätään alv. 24%) 

Hupicasino 
Tilaan pystytetään 3 casinopöytää, joissa jokaisessa meiltä pelinvetäjä. Pelit 
ovat leikkimielisiä ja sosiaalisia, erinomaisia ajatellen vieraiden 
kontaktoitumista, eivätkä vaadi mitään aikaisempaa kokemusta 
casinopeleistä. Pelattavia pelejä esim. Inkkaripokka, Kutosnoppa, Kolmen 
Kortin Uno sekä Muistipeli. Sisääntullessa vieraille jaetaan kirjekuori, jossa 
10 peliseteliä. Peliaikaa annetaan 2-2,5h, minkä jälkeen pelaajat palauttavat 
kirjekuoret omalla nimellä varustettuna ja laskennan jälkeen kolme eniten 
seteleitä kerännyttä palkitaan. Casinoisäntä / -emäntä juontaa ohjelman ja 
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Ohjelmapaketit 
Suomen Tapahtumatuotanto & LifeCircus

 2017

Omatoiminen 
karaoke-
vuokraus 
Toimitamme ja 
asennamme asiakkaan 
käyttöön 
tietokonepohjaisen 
karaokelaitteiston 
langattomilla 
mikrofoneilla.  

Hinta 190 € (hintaan 
lisätään alv. 24%)  

Äänentoisto-
palvelut 
Laitteet paikalle 
tuotuna ja asennettuna 
tai tilaisuudet avaimet 
käteen ääniteknikon 
hoitamana. 
Laitteisto sisältää: 
- 2 tehokasta 
aktiivikaiutinta + 
telineet 
- langattoman 
mikrofonin 
- pienen mikseri + 
iPod-soittimen 
taustamusiikin 
soittamista varten 

Hinta alkaen 
- laitteiston 
vuokrahinta 150€ 
- kuljetukset + asennus 
120€ 
- ääniteknikko 35 
euroa / h 
(em. hintoihin lisätään 
alv. 24%) 



huolehtii siitä, että peli-idea tavoittaa jokaisen. Isännällä / emännällä on mukanaan 
”pankkiautomaatti”, josta voi nostaa lisää rahaa, mikäli alkuun jaetut on jo pelattu. Pankki-
automaattina toimii Speden Speleistä tuttu nopeustesti. Hinta 1820 euroa + alv 24%. 

Ohjelmapakettiin sisältyy pelien ja ohjaajien lisäksi 

Ennätyskerroin 
Ennätyskerroin on viihteellinen pelipaketti. Vieraiden vapaassa käytössä on noin 2 tunnin ajan sovittu 
määrä ohjattuja pelipisteitä, joissa tavoitellaan tietenkin ennätystuloksia. Kaikki ennätyksen tehneet 
kilpailijat pääsevät illan päätteeksi seremoniamestarin vetämään yhteisfinaaliin, jonka voittaja 
palkitaan juhlallisin menoin. 

Pelit voidaan valita asiakkaan toiveiden mukaan valikoimastamme. Suosittuun peruspakettiin 
kuuluvat pelit ovat Voimatesti, Lasershooting ja Nopeustesti. Kineettisillä urheilupeleillä pelataan 
finaalipeli ja ratkotaan voittaja! Hinta 1460 euroa + alv 24%. 
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pelipöydät (jokaisessa 
pisteessä pelipöydän 

taakse sijoitetaan 
jättipelikortti, 

250c180cm, josta mm. 
valaistaan pelipisteet)

kevyet lisävalot 
pelipisteisiin 

pelisetelit ja 
kirjekuoret pelaajille- 
parhaiden pelaajien 

palkinnot

äänentoistolaitteet + 
taustamusiikki ohjelman 

ajaksi 

 
em. toimintojen 

kuljetukset,  
rakennukset ja purku

 SUOMEN TAPAHTUMATUOTANTO JA LIFECIRCUS 2017



Toiminnallinen tiimihitsaus 
Hitsaa porukkasi kasaan hauskojen harjoitteiden avulla! Tiimihitsaus on toiminnallinen työpaja, jossa 
etsitään uusia tapoja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tiimihitsauksessa tehdään 
harjoituksia, jotka auttavat ja tukevat ryhmän yhteistä dynamiikkaa, valmiutta toimia yhdessä tiiminä, 
jossa kaikilla on hyvä olla. Tiimiharjoitukset lisäävät myös keskittymiskykyä ja rentoa yhdessä 
toimimista. Alustukseen voidaan ottaa huomioon yrityksen tai yhteisön päivän teemaa niin, että 
tiimihitsaus toimii jatkumona muuhun sisältöön.  

Kymmenen hengen ryhmälle hinta 580 euroa (+ alv. 24%). Lisähenkilöt 15�€/hlö. 

 
Marco Äijälä    Katja Timlin 
Suomen Tapahtumatuotanto   LifeCircus 
marco(a)finnevent.fi   katja.timlin(a)lifecircus.fi 
0500 722 458    040 588 6035
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ESITYS: 
Iltapäiväkahvit 

Valmiin esityksen kautta avataan ikkunoita vuorovaikutuksen saloihin. Esityksessä 
käsitellään kaikille tuttuja arjen tilanteita huumorin kautta. Perustuu tositarinoihin! 

Tässä virkistävässä ja hauskassa valmentavassa esityksessä oivalletaan uutta itsestä ja 
pidetään hauskaa yhdessä. Esityksen kruunaa unelmien drinkki. Kesto 1,5 tuntia.  

Hinta 990 euroa  (alv. 0 %) 

SEURALAISOHJELMAT 
Suunnittelemme ja toteutamme esim. kokouksien yhteydessä 3-4h päiväohjelmia seuralaisille 
asiakaspalveluhenkisen hostin vetämänä. 

Hoidamme kuljetukset, museo- ja tutustumiskäynnit, ruokailut ja pienet yllätykset rennolla otteella ja 
tamperelaisella ammattitaidolla. 

Ryhmäkoot 10-50 henkeä.  

Kysy tarjous! 
Ohjelmien hinnat (poislukien 
Toiminnallinen tiimihitsaus, 

seuralaispalvelut) ovat 20-50 hengen 
ryhmille. Pienemmille ja suuremmille 

ryhmille suunnattujen pakettien hinnat 
sovitaan erikseen. 

http://finnevent.fi
http://lifecircus.fi

