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TWENTYKNOTS tarjoaa kokemuksia 
luonnon ja veden äärellä. Järjestämme 
toiminnallisia tiimipäiviä, kursseja ja 
tapahtumia pienistä tempauksista suurempiin 
kokonaisuuksiin. Lajitarjontamme koostuu  SUP 
(stand-up paddle) -lautailusta, SUP-joogasta, 
purjelautailusta sekä erilaisista elämyksistä 
luonnon parissa. Tiimiimme kuuluu reippaita ja 
intohimoisia ohjaajia, jotka inspiroivat ja 
aauttavat uusien elämysten löytämisessä.



Hei! Kysythän meiltä myös 
muita hauskoja aktiviteetteja 
rannalle osaksi suurempaa 
kokonaisuutta!

SUP-LAUTAILURETKI & PERUSTEET 2H

SUP-MELONTAKOKEILU ELI TASTER-SESSION

Luontoon ja merelle uuden
lajin parissa

Hauska ja kevyt tapa kokeilla suppia yhdessä 
muiden ranta-aktiviteettien kanssa

SUP-lautailuretkellä opitaan SUP-lautailun 
perusteet: laudalle nousu sekä poistuminen, SUP-
laudan ja melan käsittely, melonta-tekniikoita,  
käännökset sekä turvallisuus vesillä. Teemme 
melontaretken lähisaaristoon ryhmän tason ja 
toiveiden mukaan. Retken aikana 
varmuus SUP-lautaan karttuu. Suppailu päättyy 
miellyttävään loppurentoutus ja venyttely-
hetkeen lautojen päällä. Tämän jälkeen olet valmis 
melomaan itsenäisesti ja myös osallistumaan 
monipuolisille retkillemme.

SUP-melontakokeilu sopii hyvin isolle porukalle 
omana ohjelmanumerona tai osana suurempaa 
aktiviteettikokonaisuutta. Ohjaajamme ovat rannassa 
opastamassa ja aktivoimassa osallistujia SUP-
melonnan pariin. Tämä on hauska tapa luoda 
tunnelmaa ja innostaa ihmisiä kokeilemaan jotain 
uutta! Osallistujat ehtivät kokeilla SUP-melontaa 
n. 40 minuutin ajan. Esimerkiksi 30 henkilön ryhmälle 
on käytössä 10 SUP-lautaa ja 2 ohjaajaa.

* Kokeilu voidaan järjestää myös esimerkiksi 20 
henkilön ryhmälle mutta minimilaskutus on 
30 henkilön mukaan. 

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (retki toteutetaan juuri 
ryhmän tason ja toiveiden mukaan)
Osallistujamäärä:    
6-40 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 59€/hlö + alv. 10%

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (retki toteutetaan juuri 
ryhmän tason ja toiveiden mukaan)
Osallistujamäärä:    
30-120 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 23€/hlö + alv. 10%



SUP-ULTIMATE PELIT & 
PERUSTEET 2H

Vauhtia, hauskuutta ja tiimihenkeä 
nostattava!

SUP-melontakokeilu sopii hyvin isolle porukalle 
omana ohjelmanumerona tai osana suurempaa 
aktiviteettikokonaisuutta. Ohjaajamme ovat 
rannassa opastamassa ja aktivoimassa osallistujia 
SUP- melonnan pariin. Tämä on hauska tapa luoda 
tunnelmaa ja innostaa ihmisiä kokeilemaan jotain 
uutta! Osallistujat ehtivät kokeilla SUP-melontaa 
n. 40 minuutin ajan. Esimerkiksi 30 henkilön 
ryhmälle on käytössä 10 SUP-lautaa ja 2 ohjaajaa. 

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (Kokeilussa jokainen voi 
edetä juuri oman tasonsa mukaan)
Osallistujamäärä:    
30-120 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 59€/hlö + alv. 10%

SUP- & KAJAKKIRETKI 2H

Kokeilkaa kahta hauskaa lajia 
yhden retken aikana

SUP- & kajakkiretkellä tutustutaan kahteen hauskaan vesi-
lajiin. Aloitamme jakamalla ryhmän kahtia, jonka jälkeen 
yhteiselle melontaretkelle lähdetään sekä SUP-laudoilla 
että kajakeilla. Ohjaajat ovat mukana opastamassa 
molempien lajien perusteita ryhmän toiveiden ja 
tason mukaan. Puolessa välissä retkeä pidetään tauko ja 
samalla vaihdamme välineitä, niin että kaikki pääsevät 
kokeilemaan sekä SUP-lautailua että kajakointia. Retki 
toteutetaan yhteistyökumppanimme melontayritys 
Natura Vivan kanssa.

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (Kokeilussa jokainen voi 
edetä juuri oman tasonsa mukaan)
Osallistujamäärä:    
16-80 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 63€/hlö + alv. 10%



SUP-JOOGA / PILATES 1.5H

SUP & MINDFULNESS 1.5H

Haastakaa itsenne ryhmänä 
uuden lajin parissa

Vesi on rauhoittava elementti jonka
äärelle on hyvä pysähtyä

SUP-jooga vie harjoituksesi pois matolta veden 
päälle! SUP-laudalla joogaharjoituksessa pääset 
samalla nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja 
upeista maisemista sekä rentoutumaan, kuunnellen 
veden ja luonnon ääniä. SUP-joogatunnille voi 
osallistua kuka tahansa, eikä tarvitse olla 
aikaisempaa joogakokemusta. Iloinen ja avoin 
mieli, halu kokeilla uutta ja uimataito riittävät 
aloittamaan joogaharjoittelun laudan päällä.

SUP & Mindfulness -tunnilla rentoudutaan rauhoit-
tavan vesielementin ympäröimänä. Aloitamme 
mindfullness harjoitukset rannalla, jonka jälkeen 
melomme ja ankkuroidumme sopivaan harjoitus-
paikkaan. Yhteistyökumppanimme Onnenrummun 
hyvinvointiohjaajat opastavat suppailijat kurkista-
maan sisimpäänsä – pysähtymään hetkeen läsnäolo-, 
rentoutumis-, hengitys- ja mielikuvaharjoituksien 
avulla. Kurssilla ei tarvitse olla aikasempaa SUP-
lautailukokemusta, melontamatka on lyhyt ja sen voi 
halutessa meloa istualtaan tai polviltaan.

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (Kokeilussa jokainen voi 
edetä juuri oman tasonsa mukaan)
Osallistujamäärä:    
5-20 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 50€/hlö + alv. 10%

Soveltuu:    
Ensikertalaisille (Kokeilussa jokainen voi 
edetä juuri oman tasonsa mukaan)
Osallistujamäärä:    
5-15 henkilöä   
Hinta:    
n. 0-50km Helsingin keskustasta 63€/hlö + alv. 10%



KYSY MEILTÄ MYÖS

Kerro meille myös muita toiveita 
tapahtuman suhteen. Retkistä ja 
kursseista voimme räätälöidä eri pituisia ja 
henkisiä. Esimerkkinä pidempi SUP-
melontaretki joella on mieleenpainuva 
kokemus. Tapahtumiin järjestämme myös 
seuraavia lisäpalveluita:

• Sauna & ruokailu
• Retkieväät 
• Valo- ja videokuvauspalvelut
• Muut ranta-aktiviteetit (esim. jooga, 
 frisbeegolf, pihapelit, 
 tasapainoliinat…)

Hintoihin sisältyy kaikille tarvittavat 
välineet. 
 
SUP-lautailussa laadukkaat KOVAT 
SUP-laudat, säädettävät melat, 
kelluntaliivit, sekä märkäpuvut ja tossut 
tarvittaessa. 



Soveltuu:    
Ensikertalaisille (Kokeilussa jokainen voi edetä juuri 
oman tasonsa mukaan)
Osallistujamäärä:    
30-120 henkilöä   
Hinta:    
23€/hlö + alv.

MITÄ ON SUP?

MITEN VARUSTAUDUN? TAPAHTUMAN PERUMINEN JA 
HUONO SÄÄ?

Hawaiilta alunperin lähtöisin oleva suppaus eli SUP-lautailu 
(Stand Up Paddle) on erittäin hauska ja helposti omaksutta-
va liikuntamuoto vesillä, jossa liikutaan seisaaltaan meloen 
surffilautaa muistuttavan laudan päällä. SUPilla voit retkeillä, 
joogata, kuntoilla, surffata alloilla ja nauttia veden äärellä 
liikkumisesta erilaisissa vesistöissä. Suppailu on lisäksi erittäin 
tehokas kokovartalotreeni! Suomen luonto ja saaristo tarjoaa 
erinomaiset puitteet SUP-lautailuun.

- Päälle puetaan liikunnalliset vaatteet sään 
mukaan. Esim. shortsit ja t-paita lämpimällä 
säällä. Viileämmällä säällä päälle voi pukea 
tuuli- tai kuoritakin.

- Ota mukaan vaihtovaatteet, pyyhe, aurinkor-
asvaa sekä vesipullo. 

- Halukkaat osallistujat voivat laittaa päälle 
myös märkäpuvun mikäli ilma ja vesi ovat 
viileämmät. (Huom. SUP-laudalta tippuu hyvin 
harvoin haluamattaan ja lämpimällä säällä 
märkäpuku voi olla hiostava. Liikunnalliset 
vaatteet ovat mukava vaihtoehto. Märkäpuvut 
ja tossut sisältyvät hintaan. Märkäpuvun alle 
puetaan uima-asu.)

TwentyKnots pidättää oikeuden perua tap-
ahtuman liian voimakkaan tuulen tai ukkosen 
vuoksi. SUP-lautailuun turvallisen tuulen raja 
riippuu melontakohteesta, tuulen suunnasta 
sekä ryhmän kokemuksesta. Kokeilua ei peru-
ta sateisen tai viileän sään vuoksi. Tarjoamme 
osallistujille märkäpuvut ja tossut, joiden 
avulla SUP-lautailu on upea kokemus viileäm-
mälläkin kelillä. Elämyksellisimmät hetket 
ovatkin olleet hieman myrskyisemmällä kelillä.
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