




Ski Weeks Winterfest – talven raikkain kohtaaminen!

Winterfest-tapahtumassa vieraat voivat nauttia lumivarman stadionhiihdon 
lisäksi monipuolisesta talviliikuntaohjelmasta, uusista koukuttavista 
aktiviteeteista, uniikista viihdeohjelmasta sekä maistuvista tarjoiluista.

Oman Winterfest-tapahtumasi suunnittelu ja toteutus on todella helppoa. 
Pääset oheisesta Winterfest-painikkeesta suoraan 
tarjouspyyntösivustollemme, jossa voit suunnitella omankokoisen ja näköisen 
Winterfest-tapahtumasi. Toteutamme kokonaisuuden toiveittesi mukaisesti 
avaimet käteen –periaatteella. Ohjelmakokonaisuudet ovat varattavissa joko 
puolipäivä-, kokopäivä- tai iltatoteutuksina.

Ski Weeks Winterfest –ohjelma 
tarjoaa yrityksille kompaktin 

tavan järjestää henkilöstölle tai 
asiakkaille mieleenpainuva 

talvielämys

Suunnittele räätälöity Winterfest-kokemuksesi tästä ja latusi on auki!

https://www.lyyti.fi/reg/Helsinki_Ski_Weeks_2022_2166


Case 1

Puolen päivän
tilaisuus

08.30 Saapuminen Olympiastadionille
Aamukahvi HSW-ravintolateltalla

09.00-09.30 Tervetuloa ja ohjeistus päivään

09.30-10.30 Ensimmäinen valinnainen aktiviteetti:

* Hiihto (perinteinen) 
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* 12 matkakohdetta omaan vireyteen                          
(sisällä)

11.00-12.00 Toinen valinnainen aktiviteetti

Kiitos päivästä -yhteinen lopetus

12.00 Lounasbuffet HSW-ravintolateltalla



Case 2

Iltapäivän tilaisuus

12.00 Saapuminen Olympiastadionille
Lounas HSW-ravintolateltalla

13.00 Tervetuloa ja ohjeistus päivään

13.30-14.30 Ensimmäinen valinnainen aktiviteetti 
toivelajeilla:

* Hiihto (perinteinen) 
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* Teemaluentoja ja tietoiskuja                 

15.00-16.00 Toinen valinnainen aktiviteetti

Kiitos päivästä -yhteinen lopetus

16.00-17.30 Ruokailu HSW-ravintolateltalla



Case 3

Koko päivän
tilaisuus

08.30 Saapuminen Olympiastadionille
Aamukahvit HSW-ravintolateltalla

09.00 Tervetuloa ja ohjeistus päivään

09.30-10.30 Ensimmäinen valinnainen aktiviteetti 
toivelajeilla:
* Hiihto (perinteinen) 

Olympiastadionin laduilla
* Winterfest-areena
* 12 matkakohdetta omaan vireyteen

(sisällä)
* Tanssimatka maailman ympäri                

(sisällä)               



10.30-11.30 Toinen valinnainen aktiviteetti

* Hiihto (perinteinen) 
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* 12 matkakohdetta omaan vireyteen

* Livemusavisa (sisällä)

11.30-13.00 Lounas HSW-ravintolateltalla

13.00-14.00 Kolmas valinnainen aktiviteetti

* Hiihto (perinteinen) 
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* Livemusavisa (sisällä)



14.00-15.30 Koko ryhmän yhteinen aktiviteetti                 
* Talviset tiimikisailut

Yhteinen päätös

15.30-16.30 After ski -välipala HSW-ravintolateltalla



Case 4

Iltaohjelma

16.00 Saapuminen Olympiastadionille
Välipala HSW-ravintolateltalla

17.00 Tervetuloa ja ohjeistus iltaan

17.30-18.30 Ensimmäinen valinnainen aktiviteetti 
toivelajeilla:

* Hiihto (perinteinen) 
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* Teemaluentoja ja tietoiskuja

* Urheilumuseo



19.00-20.00 Toinen valinnainen aktiviteetti:

* Hiihto (perinteinen)
Olympiastadionin laduilla

* Winterfest-areena

* Teemaluentoja ja tietoiskuja

* Urheilumuseo

20.00 Yhteinen päätös

20.30 Ski Weeks -illallinen 

HSW-ravintolateltalla

After ski –bileet & livebändi



Energinen aamiaistarjoilu: 

Jugurtti & granola, munakokkeli, Atrian nakit & lihapullat, leikkeleet & juusto, 
kurkku, tomaatti, cocktail karjalanpiirakka, tuore leipä lajitelma ja levitteet, 
juomaksi tuoremehu

19,90 €

Lounasbuffet:

Raikas salaattipöytä, Stadikan lihapullat & muusi / Juustoinen 
kylmäsavulohikiusaus, kasvisvaihtoehto avokado/kasvispaistos

19,90 €

Afterski-välipala: 

Bratwursti hodari /Roma style pizza slice

10,00 €

HSW-ravintolateltan
menu



Päivällis- ja/tai illallis-buffet vaihtoehdot:

Runsas salaattipöytä, ylikypsä possunniska, kerma pippurikastike, paahdetut 
perunat. kasvisvaihtoehto bataatti pihvit yrttikastikkeessa (veg)

25,00 € 

***

Runsas salaattipöytä, riista käristys, perunamuusi, puolukkasurvos, myrttisen 
suolakurkku. 

Kasvisvaihtoehto bataattipihvit yrttikastikkeessa (veg) 

25,00 €

***

Salaattipöytä, Lasagne Le Gruyère, liha/kasvis

19,00 €



Yritys afterski lautasannos tilauksesta max 100 pax:

Atrian murea sisäfilee pihvi, punaviinikastike, pekonipapu, paahdetut

juurekset, dauphenoise peruna 

34,00 €

***

Salpauselän kalan pintasavustettu lohifilee, hollandaise kastike, paahdetut 
juurekset, peruna rösti 

32,00 € 

***

Paahdettu kananrinta, paholaisen hilloketta, peruna rösti 

26,00 € 

***

Sveitsinleike possusta Le Gruyère, paahdetut juurekset, peruna dauphnoise

24,00 € 

***

Paistettua silkki tofua ja portobello sientä, tattari pilahvia 

20,00 €



Iltapala:

Casselin kermainen lohikeitto 

16,90 €

***

Bratwursti hodari, sokeroitu sipuli & dijon majo (myös vege) 

13,50 € 

***

Juustoinen perunasalaatti ja grillatut bratwurstit (myös vege)

14,90 € 

***

Le  Gruyère swissburger & tryffeli mac cheese (myös vege) 

19,90 €

Teltassa joka päivä walk-in asiakkaille myytävät tuotteet:

Makkarat 3 €

Hodarit 10 €

Pizza slice 10 €

Nachot Le Gruyère & cheese 10 €

Le Gruyère fondue classic 19,90 €

Le Gruyère Käsespätzle eli juustopasta 16,90 €

Lohikeitto 16,90 €



Jussi Voutilainen

Toimitusjohtaja

0207 291 873

jussi.voutilainen@4event.fi 

Jouko Pihlanen

Asiantuntija - myynti

0207 291 875

jouko.pihlanen@4event.fi 

Jussi Hannula

Asiantuntija – myynti

0207 291 874

jussi.hannula@4event.fi

Johanna Broman

Myynnin koordinaattori

0400 956 473

johanna.broman@4event.fi

Olethan yhteydessä 4eventin 
asiantuntijoihin. Palvelemme teitä 
puhelimitse, sähköpostitse tai 
videopalaverin välityksellä. 

Räätälöimme juuri teille sopivan ja  
oman näköisen toteutuksen 
toiveidenne pohjalta.


