
”Menossa mukana” –verkosto kokoaa yhteen talouselämän ja urheilun vaikuttajia ja toimijoita. 

Jäsenyritykset hyötyvät muiden verkostossa olevien yritysten tuotteista ja palveluista samalla, 

kun yritykset tukevat suomalaisen koripallon kehittämistä. Verkoston jäsenet ovat kotimaisia ja 

kansainvälisiä toimijoita ja oman alansa kirkkaimpia nimiä.

HELMIKUU 2010 - PAKO HOTEL KATAJANOKALLA

Vihjeiden avulla ja luovaa mielikuvitusta käyttäen pyritään pakenemaan vankilan muurien ulko-

puolelle. Paon aikana kierretään vankilaa ja ratkotaan tiukkoja, nokkeluutta, ketteryyttä sekä 

voimaa vaativia tehtäviä. Vieraat on puettu vangeiksi ja oppaina toimii vanginvartija, poliiseja 

sekä lääkäri. Kuka pääsee karkuun ja kenet vartija pysäyttää? Tiukka taistelu vapaasta elämästä 

alkaa. Jatkuuko sinulla vesi ja näkkileipä -kuuri vai pääsetkö nauttimaan leveämmästä leivästä?

Eventgardenin ideoima ja tuottama Pako Hotel Katajanokalla on valittu ehdolle arvostetun Best 

of  Helsinki 2009 kilpailun Incentive-kategoriaan. 

HUHTIKUU 2010 - KORIPALLOA ENERGIA AREENALLA

Koripallohenkisessä illassa mm. ratkaistaan verkoston Dream Teamien välinen koripalloherruus. 

Ilta jatkuu tarjoilun, verkostoitumisen ja ohjelman parissa.

KESÄKUU 2010 - ILTARISTEILY MARY-ANN - BRIGANTIINILLA

Mary-Ann -brigantiinissa pääset kokemaan kanssamme 1800- luvun raakatakiloidun purjelaivan 

aidon tunnelman. Halutessanne voitte osallistua kaikkeen purjehduksella tehtävään laivatyöhön, 

jopa toimia ruorimiehenä kokeneen kapteenimme ja miehistön opastuksella. Lisäksi verkostoidu-

taan, nautitaan saaristolaisherkuista sekä live-musiikista.

ELOKUU 2010 - KOKO PERHEEN VIIKONLOPPUTAPAHTUMA HUIMALASSA

Meidän ”perhe” on parempi kuin teidän ”perhe”!! Niin juuri, kenen perhe on nopein ja onnekkain 

ristiretkellään Huimalan viidakossa? Hullunhauska seikkailurata, johon koko perhe osallistuu kan-

nustaen toisiaan huimiin tehtäviin. Tässä tapahtumassa reippaillaan Huimalan 3100 m2 kokoi-

sessa hallissa joka on varattu tätä seikkailua varten. Ristiretkellä testataan niin isän nopeutta ja 

vahvuutta, kuin lapsen ketteryyttä sekä koko perheen kykyä ratkaista arvoituksia.

ELOKUU 2010 - ELÄMYSKIEKKOA BLUESIN VIERAANA

Espoo Bluesin kotihallissa Barona Areenalla päästään nauttimaan lätkähuumaa ammattilaisten 

ohjauksessa. Valmentaja vetää alkuun kevyen treenin, jonka jälkeen pelataan miniturnaus. Ilta 

jatkuu illallisen ja ohjelman merkeissä Barona Areenan vip-tilassa. Ottelu videoidaan muistoksi.

LOKAKUU 2010 - SAMURAIN JÄLJILLÄ

Kendo - miekan tie - on vanhoihin japanilaisiin harjoittelusääntöihin perustuva mielen ja ruumin 

koulu. Se pohjautuu japanilaiseen kenjutsuun, miekankäsittelytaitoon. Sen juuret juontavat aina 

900-luvulle Heian-kaudelle saakka. Tapahtuma alkaa Kendo-näytöksellä ja sen jälkeen tutustu-

taan lajin saloihin Kendon maajoukkueen jäsenten opastamana. Kendo on tekniikkalaji, jonka 

parissa kohenee myös kunto, kehonhallinta ja keskittymiskyky. Kurssin jälkeen nautitaan teeman 

mukaisesti japanilaisen pöydän antimia salaperäisessä Geisha Event teematapahtumassa.

MARRASKUU 2010 - VINTAGE EXPRESS

Mikä olisi tunnelmallisempaa kuin höyryveturin äänet ja tuoksuva kivihiilen savu hämärtävässä 

talvi-illassa? Jykevät vaunut puskuttavat eteenpäin kiiltäviä kiskoja pitkin. Luvassa on nostalginen 

elämystapahtuma höyryveturilla vanhanajan henkeen. Vanhat salonkivaunut casinopeleineen ja 

ruokailuineen muodostavat ikimuistettavan kokemuksen.
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Eventgarden / BSG Marketing Oy:llä on vastuuvakuutus ja aina turvasuunnitelma tapahtumiin. Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Tämä 
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