
 
Pakett „PÄEVAPOOLIKU TURGUTUS“  
 
Töötaja või juht olles näed-kuuled-mõistad, et 
kevadväsimus hakkab võimust võtma. Tule turguta 
oma kollektiivi ühe mõnusa päeva-poolikuga (4-5 h) 
Metsanurmes!  
 
Meie külakeskus on üks mõnus kohake, kuhu tulla ja kus olla. Vana Rehehoone 
peidab endas kaminaruumi ja muuseumiekspositsiooni ehtsa paekivist reheahjuga, 
II korruse seminariruum on segu maalähedasest ja kaasaegsest. Õue peal saab 
kiikuda ja grillida, kuuskede kohinat ja linnulaulu nautida. Ja kui hästi läheb,  
saad Rehemetsa talu lammastele leiba pakkuda.  Aga et sul niisama olles igav ei 
hakkaks, siis pakume ka tegevusi- seda nii vaimule kui kehale.  
 

Retsept „Päevapooliku turgutus“ (võid seda ka meeskonnakoolituseks nimetada) : 
 Mitutuhat sammu Metsanurme matkarajal. See on eriline rada, sellel kehtib 
üks iseäralik reegel-  nimelt ei tohi seal tööst rääkida! Sellel rajal keerutame 
me Rännaku talu õuel käsikivi, käime  ära looduse kirikus ja saame Sarviku 
abil kurjusest priiks! No mis sa veel oskad tahta!  

 

 Mitu ühestegemist paari- ja kolmekaupa, kõik koos ja pooleks: erinevad 
kerge võistlusmaiguga mängud ja harjutused, kehalist eriettevalmistust ei 
vaja, pakuvad aga mõnusat pingesurinat ja nalja saab kindlasti ka!  

 

 Mitukümmend mõnusat suutäit soolast ja magusat, sooja ja külma – kõik 
puha võimalikult kohalikust toidust keedetud-küpsetatud.  

 

Kui sa selle kõik oled oma kollektiivi liikmetele manustanud, on teil järgmistel 
päevadel jälle kergem puhkuseootuses tööd teha!  
 

Ja veel üks hea idee! Jäta seekord auto linna ja tulge rongiga, Kasemetsa jaamast 1km 
jalutust ei tee küll halba, ikka head! Vt www.edel.ee   Muide, millal sa viimati 
rongiga sõitsid?? Rongisõit Tallinnast kestab 30 min ja maksab 96 senti. Kogu pakett 
väljendub sellistes mõõtühikutes:  
 

Seltskond suuruses S (kuni 10 in)  200 €    investeering inimese kohta ca 20 €  
Seltskond suuruses M (11-20 in)    275 €    investeering töötajasse ca 16 €  
Seltskond suuruses L (21-30in)      310 €    investeering igaühe heaolusse ca 12 €  
Seltskond suuruses XL (31-40in)    350 €   investeering meeskonna liikmesse ca 9 €  
XXL variandiga tuleb eraldi läbirääkimisi pidada ;-)  
 

Esita küsimusi või anna teada, millal tulla tahate metsanurme@gmail.com 
tel 530 65503 (Anneli)  Vaata üle, mis kohaga on tegemist www.metsanurme.eu 
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