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Johdanto
Hyvinvointimatka jatkuu. Vuonna 
2010 alkanut yhteinen matkamme 
saa uusia piirteitä käsissäsi olevan 
palvelukirjan muodossa. Olemme 
halunneet rikkoa perinteisiä Tyky-
toiminnan rajoja ja tehneet sinulle 
kirjan, jossa on esitetty ainutlaatui-
nen palvelutarjonta yksissä kansissa. 

Palvelukirjan tarkoituksena antaa selkeä kuva siitä, 
mitä on tarjolla ja miten sinä voit tarjontaan osallis-
tua. Lue kirja ja löydä ne palvelut, jotka koskettavat 
juuri sinua. 
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Miten käytän kirjaa? 
Kirjasta selviää, mitä tapahtuu ja milloin. Tutustu ja 
valitse sitten ne palvelut, joihin sinä haluat tänä vuonna 
osallistua. Jos palvelu vaatii ilmoittautumisen tai ennak-
kovarauksen, niin huolehdi tästä hyvissä ajoin. Osallistu 
palveluihin hyvällä fiiliksellä! 

Tarkkaa ja ajankohtaista tietoa sisällöistä palveluista 
saat Stora Enso Metsän klubisivuilta. Siellä myös ilmoit-
taudutaan tapahtumiin. www.4event.fi/storaensometsa

P.S. Muistathan klubisivun salasanan? Jos et muista, niin 
käy hakemassa se intra-sivuilta!

Valtakunnallinen palvelunumero 0207 291 871

Yksilöpalvelu

Ryhmäpalvelu

Matkaesitteessä palvelut jaotellaan symbolein sen mukaan, onko 
kyseessä ryhmä- vai yksilöpalvelu ja kuka palvelun maksaa.

Tyky-päivät

Golf kurssi

Aktiivinen päivä aulangolla

Italian Training camp
Kuntokoulut, erä 2

Pro training camp / maastohiihto
Pelintekijöiden 4. training camp?

Palvelukirjan palvelut päivittyvät 
vuodelle 2013
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Osallistumalla 
palveluihin olet 
ottanut ensimmäisen 
askeleen. 
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Ryhmämatkat
Ryhmämatkat ovat kaikille avoimia. Niillä tehdään ja opi-
taan yhdessä. Voit osallistua matkalle hyvillä mielin, sillä 
Ryhmämatkoja kuvastaa hyvin se, että niiden kokemuksista 
vaihdetaan mielellään kuulumisia myös seuraavana päivänä 
kahvipöydässä. 

Omat hyvinvointi- 
valmentajat
Oma hyvinvointivalmentaja on mielenkiintoinen 
palvelu, jota on yritetty kopioida aina Malesiassa asti 
– siinä onnistumatta. Tiesitkö, että 95 % valmen-
nettavista oli tyytyväisiä sen jälkeen, kun he olivat 
kontaktoineet Stora Enso Metsän omia hyvinvointi-
valmentajia? Hyvinvointivalmentajat ovat olemassa 
sinua varten ja odottavat viikoittain yhteydenottoasi. 
Tänä vuonna hyvinvointivalmentajat tosin ottavat 
askeleen sinua lähemmäksi, kun myös he saattavat 
lähettää sinulle postia tai viestejä. Stora Enso Metsän 
omiin hyvinvointivalmentajiin pääset tutustumaan 
osoitteessa www.4event.fi/storaensometsa ja tavoitat 
heidät osoitteesta storaenso@4event.fi. 

Sopii kaikille
Avoin palvelu koko ajan.
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Tyky-päivä
Tyky-päivä on klassikko, perinne, joka saa uuden sisällön 
ja merkityksen hyvinvointimatkan alettua. Tyky-päivät 
tullaan säilyttämään mukavina ja pirteinä tapahtumina, 
joissa on kuitenkin tarkoin suunniteltu sisältö.  Tiesitkö, että 
uusintakartoituksen perusteella yli puolet ovat saaneet tyky-
päivistä jotakin hyödyllistä mukaansa – ja se ei ole ollut 
hotellipyyhe. Tämän vuoden tyky-päivän sisältö on tarkasti 
varjeltu salaisuus, jonka vaikutukset kestävät todennäköi-
sesti pidempään kuin 24 tuntia. Paljastettakoon kuitenkin 
se, että Kehon ikä -kartoitusta ei uusita koko henkilöstölle ja 
että valinnaisuus päivän sisällä tullaan säilyttämään. 

Kenelle? Sopii kaikille
Milloin? Erikseen sovittavat 
päivämäärät

Puhelinlangat laulaa
Puhelinlangat laulaa on uusi palvelu, jonka tarve täsmentyi 
viimevuotisen uusintakartoituksen aikana. Puhelinlangat 
laulaa -palvelu tuo 4eventin hyvinvointivalmentajat ja 
heidän voimavaraannuttavat keskustelut lähemmäksi yhä 
useampaa. Viime vuonna soitimme vain pienelle osalle 
henkilöstöstä, mutta tänä vuonna tavoitteenamme on olla 
yhteydessä 200–300 storaensometsäläiseen. Ole avoimin 
mielin ja pidä ystävällisesti puhelin päällä. 

Kenelle? Sopii kaikille
Milloin? maalis-toukokuussa ja 
syys-marraskuussa

Pelintekijöiden 
toteuttamat palvelut 
ja tapahtumat
Lähimatkailu avartaa. Onko sinulle tuttu tilanne, jossa 
tunnet kolmentuhannen kilometrin päässä sijaitsevat 
museot ja nähtävyydet paremmin kuin oman takapi-
hasi hiidenkirnun tai liikuntamahdollisuudet? Tilanne 
muuttuu, kun pelintekijät astuvat estradille. Yksi heidän 
tavoitteistaan on tuoda neljän vuodenajan liikuntamalli 
ja hyötyliikuntamahdollisuudet osaksi arkeasi. Suositte-
lemme osallistumaan, sillä nämä palvelut ovat parasta, 
mitä voimme keksiä istumatyön, matkustamisen tai 
luonnonvarojen säästämisen kannalta. Oman alueesi 
pelintekijän yhteystiedot löydät osoitteesta www.4event.
fi/storaensometsa.  

Kenelle? Sopii kaikille
Milloin? Pelintekijät tietävät
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Aktiivinen päivä 
Aulangolla
Ovatko Stora Enso Metsän hyvinvointimatkan 
palvelut herättäneet kateutta muissa perheenjäse-
nissäsi? Aktiivinen päivä Kylpylähotelli Rantasipi 
Aulangolla on sopiva tapa lievittää tuskaa ja viettää 
perheen yhteinen päivä paikassa, joka on 4even-
tin filosofian tyyssija. 4eventin Areena, Aulangon 
kylpylä ja ainutlaatuinen ympäristö linnoituksineen 
ja näköalatorneineen auttavat käsin kosketeltavasti 
ymmärtämään, mistä kaikki on saanut alkunsa. 

Huomionarvoista on se, että Kehon ikä -kartoitus 
on mahdollista toteuttaa päivän lomassa, jos se on 
jäänyt tekemättä tai haluat päivittää Kehon ikä -luke-
masi uudelle kymmenluvulle.  

Kenelle? Sopii kaikille. Paikko-
ja rajoitetusti. Ilmoittautumi-
nen internet -sivujen kautta.
Milloin? Palvelu avoinna lo-
makuukausien touko-elokuun 
ajan.

Golf matka Vierumäelle
Joku saattaa jo tietää vastauksen, mutta kysytään silti: 
missä pidetään eniten golfkursseja Euroopassa? Jos olet 
golfkärpäsen puraisema, niin ilmoittaudu matkalle, joka 
saattaa säästää monta palloa – ja hermot. Golfmatkaa ei 
suositella sankariliikkujille ja pilkunviilaajille. 

Kenelle? Kaikille golfista innostu-
neille aloittelijasta pelimieheen
Milloin? Toukokuu
Paikkoja rajoitetusti

Kehon ikä –kartoitus
Tutuksi tullut terveyskunnon kartoitusmenetelmä on 
pääsykoodi matkakohteiden varaamiseen. Osallistumalla 
Kehon ikä -kartoitukseen pääset mukaan aineistoon ja 
olet etuoikeutettu koko palvelukirjan kohteisiin. Säilytä 
varmuuden vuoksi saamasi raportti tallessa ja pidä mie-
lessä kehosi ikä. Saatat tarvita niitä yllättävissä tilanteissa. 
Mielenkiintoinen piirre uusintakartoituksessa käyneiden 
kohdalla oli se, että valtaosa haluaisi kartoittaa itsensä joka 
vuosi. Valitettavasti kartoittamalla ei ole vielä kenenkään 
kunto kasvanut. Vuonna 2012 Kehon ikä -kartoitus onkin 
tarjolla vain vapaavalintaisissa palveluissa tai 4eventin 
valtakunnallisissa hyvinvointikeskuksissa Helsingissä, 
Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä.

Kenelle? Sopii kaikille
Milloin? Sopimuksen mukaan
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Italian training 
camp
Joskus on käytävä kaukana, jotta voi nähdä lähelle. 
Italian Training camp on uusi matkakohde, jonka 
henkeä salpaavissa maisemissa on tietääksemme 
käynyt vain yksi suomalaisyritys ennen teitä. Italian 
Training camp on koko henkilöstölle suunnattu 
omakustanteinen valmismatka, jossa ei tarvitse 
huolehtia kuin lentokentälle pääsystä ja passista. 
Muu on päävalmentajan ja matkanjohtajan vas-
tuulla.  Jotta ymmärtäisit, ettei kyse ole halpamat-
kojen uudesta mainosjiposta, niin käy ystävälli-
sesti tutustumassa todistusaineistoon klubisivuilla 
osoitteessa www.4event.fi/storaensometsa.  

Kenelle? Paikkoja rajoitetusti 
30 henkilölle
Sopii kaikille muille paitsi
pilkunviilaajille ja 
sankariliikkujille.
Milloin? Syyskuu
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Pienryhmämatkat
Pienryhmämatkat ovat palveluita, joihin kaikki eivät mahdu  
kerralla. Todennäköisyys päästä mukaan on kuitenkin  
suurempi kuin lotossa. Pienryhmämatkojen idea perustuu 
siihen, että kaikkea ei kannata tarjota kaikille – edes tasa-
puolisuuden vuoksi. 

Hyvinvointi- 
valmennus
”Olet oman elämäsi kapteeni.” Tämä Vireyskirjasta 
tuttu lausahdus kuvaa kyseistä hyvinvointimatkan 
kohdetta paremmin kuin tuhat sanaa. Hyvinvointival-
mennus perustuu 4eventin elämäntapamuutosfiloso-
fiaan. Vuonna 2011 saatujen palautteiden perusteella 
osallistujat ovat ottaneet filosofian hyvin vastaan. 
Hyvinvointivalmennuksessa korostuvat mielekkäät, 
yksilölliset arjen muutokset. Jokaiselle osallistujalle 
räätälöidään oma, henkilökohtainen polku. Suuren 
suosion vuoksi paikkoja hyvinvointivalmennuksessa 
on rajallisesti ja mukaan pääsee vain 4eventin kontak-
toinnin kautta. Hyvinvointivalmennuksen kesto on 
6+5 kuukautta.

Kenelle? Paikkoja varattuna 
vuosittain 30-50 kappaletta
Milloin? 4eventin Hyvinvointi-
valmentajat kutsuvat mukaan
hyvinvointivalmennukseen.
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Pelintekijöiden Training campit
Pelintekijöiden Training camp on vain mandaatin saaneil-
le henkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka sisäl-
tö muokkautuu hyvinvointimatkan tarpeiden ja palauttei-
den mukaan. Training campillä vierailee asiantuntijoita, 
jotka vaihtelevat huippuvalmentajasta piirinmestaruuden 
voittaneeseen karaokekuninkaaseen. Yhteistä valituille 
asiantuntijoille on se, että heillä on suuri halu soutaa 
yhteistä venettä eteenpäin. StoraEnso Metsän pelinte-
kijöihin pääset tutustumaan osoitteessa: www.4event.fi/
storaensometsa

Kenelle?  Vain pelintekijöille
Milloin? Huhti–toukokuussa ja 
loka-marraskuussa

Kuntokoulu
Matkanjärjestäjän ensimmäinen palvelu, joka myytiin lop-
puun ennen kuin lipunmyyntikojut aukesivat. Kuntokoulut 
ovat työnantajan tukema palvelu lähelle työ- tai asuinpaik-
kaasi. Kuntokoulut toteutetaan erillisinä lähijaksoina. Koska 
Stora Enso Metsän kohdalla paikkakuntia on paljon, on 
ymmärrettävää, että jokaisella paikkakunnalla ei voida jär-
jestää kerralla tai joka vuosi kuntokoulua. Kuntokoulut ovat 
kiertäviä, kuten aikoinaan lukupiirit.

Kenelle? Paikkoja varattuna 50 
Ilmoittautuminen / ryhmän keruu 
yhdessä pelitekijän kanssa.
Milloin? Aloitus helmi-maaliskuussa 
ja syys-lokakuussa

Palkintomatka
Haluamme palkita osallistumisesta hyvinvointimatkan palve-
luihin. Niinpä arvomme vuoden päätteeksi joukon onnekkai-
ta, jotka pääsevät palkintomatkalle. Osallistumista seurataan 
matkapassien ja ilmoittautumislistojen perusteella. Pidä siis 
matkapassi tallessa ja laukku pakattuna. Palkintomatkan 
kohteet vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2012 palkintomatka 
suuntautuu Leville. Palkintomatkan etukäteistunnelmaan 
pääset tutustumalla pitkän viikonlopun ohjelmaesitteeseen. 
Tämänkeväisestä palkintomatkasta julkaistaan kuvagalleria 
tutussa osoitteessa: www.4event.fi/storaensometsa

Kenelle? Kaikille kuntokortin sekä 
hyvinvointiohjelman matkapassien 
palauttaneille. Vuoden 2011 arvonta 
suoritettu.
Milloin? Uusi ilmoittautuminen arvon-
taan vuoden vaihteen 2013 jälkeen.

Pro Training Camp
Jos välillä on tuntunut siltä, että sankariliikkujat ovat jääneet 
huomioimatta, niin nyt siihen on tullut muutos. Pro training 
camp on matkakohde, jossa yhdistyy aikaisempien liikunta-
suoritusten muistelu, tavoitteellisuus ja 4eventin eri lajiasi-
antuntijoiden laatima tiivis ohjelma. Pro training camp alkaa 
3000 metrin cooper-suoritusta vastaavalla alkulämmittelyllä 
ja jatkuu Veikka Gustafssonin intervalli-lumivalli-harjoi-
tuksella. Pro training campin kesto on 2–4 päivää. Sisältö ja 
lajiteemat ilmoitetaan vuodenajan mukaan erikseen.  

Kenelle? Aktiiviliikkujille, jotka halua-
vat kehittää lajitaitoja ja harjoittelun
suunnitelmallisuutta. 
Paikkoja rajoitetusti. 
Milloin? huhti-toukokuussa ja 
marraskuussa
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Mutku, sitku, nytkö? 
Matkalle lähdön aika 
on tänään.
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Vapaa-valintaiset 
kohteet
Toteutus riippuu ilmoittautuneiden lukumäärästä

Rekry 
Rekry on yrityksen uusille työntekijöille tarkoitettu Training camp. Palvelun 
tarkoituksena on saattaa uudet työntekijät samalle tasolle kuin muut Stora Enso 
Metsän jo kokeneet hyvinvointimatkustajat. Rekry-palvelun sisältö on tiukkaan 
aikataulutettu, koska asiaa on paljon. Yksi osa Rekryä on Kehon ikä -kartoitus. 

Kenelle? Stora Enso Metsän uusille työntekijöille.
Milloin? Sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Kontio
Kontio on suunniteltu vain metsureille, koska heidän työnkuvansa poikkeaa 
täysin muiden storaensometsäläisten työnkuvasta. Parhaimmillaan Kontio on 
palvelu, joka saa metsiemme karhut murahtelemaan tyytyväisyydestä muualla-
kin kuin metsässä. Palvelua ei suositella alle 25-vuotiaille ja siihen pääsee vain 
ilmoittautumalla päävalmentajalle tai turvallisuuspäällikölle. Kontio-ryhmän 
kesto on vuosittain 6+5 kk.

Kenelle? Yli 25-vuotiaille metsureille. 
Milloin? Sovitaan erikseen yhdessä 
metsureiden kanssa.

Terminaattori
Terminaattori on mielenkiintoinen palvelu terminaalien naisille ja miehille, 
jotka ahertavat vuorokauden- ja vuodenajoista riippumatta. Palvelun sisältöä ei 
voida avata tässä salaisen kehitystyön vuoksi. Terminaattori huomioi kuitenkin 
arkisen aherruksen, vuorotyön aikataulut ja terminaalien erilaisen työnkuvan. 
Huomionarvoista on se, että Terminaattori-ryhmä perustetaan vain, jos osallis-
tujia on yhdeltä paikkakunnalta enemmän kuin seitsemän. Ilmoittautuminen 
suoraan päävalmentajalle. Terminaattori-ryhmän kesto on 6+5 kuukautta.

Kenelle? Terminaalityöntekijöille. 
Milloin? Sovitaan erikseen, 
kun ilmoittautumiset täynnä.
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Tervetuloa 
elämänpituiselle 
hyvinvointimatkalle.
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23.–24.2. FINLANDIA-HIIHTO – Lahti

KEVÄT

KESÄ

SYKSY

TALVI 2013

28.04.Juutuan Rajaseutuhiihto – Inari 
www.inarinyritys.net

9.-15.6. 28. Suomi Meloo – Petäjävesi – Laukaa 
www.suomimeloo.fi

6.10. VAAROJEN MARATON – Koli 
maasto Marathon

1.9. XXIX RUSKAMARATON 2012 – Levi

9.9. SNOWFLAKES SEIKKAILU – Espoo 
vähemmän totinen multisport kilpailu 
www.teamsnowflakes.com/index.php?p=3

16.–17.3. POGOSTAN HIIHTO – Ilomantsi 
www.pogostanhiihto.fi

Finlandia Ice Marathon – Kuopio 
Vuoden 2013 aikataulu vielä avoin

16.–17.6.Valio-Jukola – Vantaa 
www.jukola.com

30.6. 21. Paavo Nurmi Marathon – Turku  
www.paavonurmisports.fi/fi/paavo-nurmi-marathon

5.–8.7. Sulkavan Suursoudut  
www.suursoudut.fi

9.7. Kunto Triathlon – Jyväskylä 
uinti 190m + 8 km pyöräily + 4km juoksu

5.5.Helsinki City Run – Helsinki 
www.helsinkicityrun.fi

5.–6.5. Erämelonnan SM –kilpailut – Mäntsälä 
www.eramelonta.fi

12.5.Spring Adventure – Karkkila 
15h pituinen monipuolinen Multisport kilpailu

27.5. Uusi Lahti Juoksu  - Lahti 
www.uusilahtijuoksu.fiLiikuntatapahtumia 

2012–2013

27.7. Stora Enson Suomen 
yksiköiden golfkilpailut.

17.8. Stora Enso Metsän golf-kilpailu 
Mikkelissä Annilan kentällä.

30.8. Stora Enso Metsän kesämetsätaitoilu 
– Pieksämäki
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Hyvinvointi on 
kaikkialla, mutta 
se pitää löytää.



4event Oy, Vesijärvenkatu 25, 15140 Lahti

p. 0207 291 871  |  4event@4event.fi  |  www.4event.fi  |  www.kehonika.fi 
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Matkaesitteen kirjoittamisesta ja koostamisesta on vastannut 4eventin asiantuntijatiimi Copyright 4event Oy

4event on olemassa sinua varten. Tuotamme 
laadukkaita palveluita neljänä vuodenai-
kana, 365 päivänä vuodessa, juuri silloin 
ja siellä, missä sinä niitä tarvitset. 4event 
Wellbeing -tuotteet painottuvat hyvinvoin-
tiin ja liikuntaan, Events & Fun -tuotteet 
puolestaan ovat innostavia tapahtumia, 
kokouksia ja niiden oheisohjelmia.
Energinen elämä ja hyvinvointi ovat kaik-
kialla. Mutta ne pitää löytää. Me autamme 
sinua niiden etsimisessä.

Tervetuloa voimaan hyvin!


