
 

 

 

Top Lounges Virkistyspäivä 

Monipuolisia liikunnallisia ja mieltä virkistäviä ohjelmia Töölönlahdella, Suomenlinnassa, 

Kaivopuistossa, Vuosaaressa, Vallisaaressa, Merellä, Nuuksiossa ja Sipoonkorvessa. 

Ohjelma-osuuden jälkeen rentouttavaa grillausta sekä saunomista Top Lounges 

kattohuoneistossa Espan kattojen yllä kaiken keskellä omassa rauhassa.   

Top Lounges ohjelmapalveluilla on ilo tarjota erittäin laaja valikoima liikunnallisia ja mieltä virkistäviä 

ohjelmia yritysten virkistyspäiviin. Lähes kaikki ohjelmat voidaan toteuttaa myös raikkaassa ulkoilmassa. 

Räätälöimme teille alla olevista teemoista erilaisen osallistujien mieleen jäävän virkistyspäivän. Kertokaa 

meille, mikä teema tai ohjelma kiinnostaa teitä, niin suunnittelemme juuri teille sopivan kokonaisuuden, joka 

luo yhteisen hauskan kokemisen ja tekemisen kautta työyhteisöönne positiivista `ilmastonmuutosta´. 

Huomioimme ohjelman suunnittelussa luonnollisesti osallistujien iät ja kunnon. Tarjolla on myös 

yllätyspaketti, jossa meidän innostava ohjelmakoordinaattorimme koostaa teille toiveiden, budjetin ja 

haastattelun perusteella vasta paikan päällä paljastettavan ohjelmakokonaisuuden. Teemme filosofiamme 

mukaan asiakkaalle kaiken helpoksi avaimet käteen periaatteella.  

Ehdotus päivän aikatauluksi ja muokkaamme sitä toiveidenne mukaan 

 9.00 Kokoontuminen aloituspaikkaan 

 Optio aamiaisesta tai pieni eväs ohjelmasta riippuen  

 Ohjelma-osuus 1-3h  

 Siirtyminen Eteläesplanadi 12 Top Loungesin upeaan kattohuoneistoon. Tämän voi toteuttaa myös 

leikkimielisenä suunnistuskilpailuna  

 Barbeque tai muu ruokailu ja saunomista Helsingin kattojen yllä omassa rauhassa 

 Paikalla voi olla myös hierontapalveluita tai muuta rentoutusohjelmaa.  

 16.00 Päivä päättyy  

 

Ohjelma-osuuden teemavaihtoehdot:  

Pallot ja lajit haltuun teemaohjelmat: erilaiset pallolajit, jongleeraus, sup-lautailu, golf, frisbeegolf   

Mieltä ja aivoja virkistävät teemaohjelmat: improvisaatio, naurujooga, braingym, luennot  

Tanssin ja rytmit taikaa teemaohjelmat: ryhmäjoraus, sambakoulu, kehonrummutus, energiataputus  

Joukkueiden suunnistus- ja seikkailuteema: cityseikkailu, rogaining-suunnistus, korpisuunnistus  

Teemajumpat: selätin-, kahvakuula, ja keppijumppa, kehon toiminnallisuuden kartoitus  

Rentoutumisteema: syvävenyttely, saunameditaatio, klassinen- ja kuumakivihieronnat  

Meriretket moottoreilla ja purjeilla: sotalaiva, luxusjahdit, purjeveneet, perinnepuulaiva 

Teemojen ja lajien yhdistelmiä: yllä olevista teemoista tai lajeista räätälöidyt yhdistelmät; Sup-lautailu - 

Töölönlahden keidas, Futis ja lajikokeilupäivä jalkapallostadionilla, Taitorata, Kokousvälipala  

 

Alla ovat lyhyet teemojen kuvaukset ja  lisäinfoa lajeista aakkosjärjestyksessä tämän esitteen lopussa.   

Ota yhteyttä, niin räätälöimme teille sopivan paketin. minna.leino@toplounges.fi 0505484157  

mailto:minna.leino@toplounges.fi


Pallot ja lajit haltuun teemaohjelmat  

Palloilusta on moneksi sekä pienille että isoille ryhmille. Tarjolla on pallojen kanssa tehtäviä hauskoja ja 

terveyttä edistäviä harjoituksia, jongleerausta sekä pallopelejä. Yksittäisiä lajeja voi toteuttaa esim. 

Kaivopuistossa tai Suomenlinnassa.  

 

Isommalle ryhmälle tapahtumapaikka voi olla jalkapallostadion, jossa voitte viettää futispäivää HJK:n 

tähtien kanssa tai tutustua amerikkalaisen jalkapallon ja rugbyn alkeisiin. Tämä päivä sopii myös naisille. 

Päivän ohjelmaan voi sisällyttää myös pienjoukkueissa tapahtuvia muiden lajien kokeiluja.  

Lajivaihtoehtoina ovat jousiammunta, frisbeegolf, jooga, pilates, saunajooga, mindfulness, kahvakuula, 

venyttely, foamroller, juoksukoulu, kuntonyrkkeily ja golf.  

 

Pienemmälle ryhmälle Töölönlahden rantakeidas tarjoaa mainion paikan viettää aikaa yhdessä ja kokeilla 

sup-lautailua, mölkkyä, petanquea ja tikanheittoa. Näistä lajeista voi chillailun ohella kehittää joukkueiden 

välisen leikkimielisen viestikilpailun.  Viereisessä 

puistossa voi toteuttaa muitakin teemoja kuten tanssin ja 

rytmin taikaa, perusjumpat, frisbeegolf, joogaa ja 

rentoutuksia. Töölönlahden keidas on erinomainen 

paikka yllätyspaketin tapahtumapaikaksi ja sieltä on 

helppo siirtyä kävellen, suunnistaen tai julkisilla 

liikennevälineillä Top Lounges Espan kattohuoneistoon 

grillaamaan ja saunomaan.  

Golfista lähemmin kiinnostuneille järjestämme golf pro:n opastuksella 

golfpäivän Vuosaaren golfkentällä. Päivään kuuluu joko 

lyöntiharjoituksia rangella ja lähipelialueella tai peliopetusta golfkentällä. 

Illalla kokemuksia voi vaihtaa ryhmän kesken Espan kattojen yllä 

saunassa ja hyvän ruoan ja juomien kera.  

 

Mieltä ja aivoja virkistävät teemaohjelmat 

Jatkuvan kiireen ja stressin vastapainoksi tarjoamme teille inspiroivaa 

naurujoogaa tai improvisaatioharjoituksia, jonka teemana voi olla vaikka 

tiimin vuorovaikutuksen kehittäminen ja paikkana esim. Suomenlinnan 

rantalinnoitukset. Mielen keskittymistä ja rentoutusta kehittävät myös 

Brain-gym ja arvoitusten ratkaiseminen ruudukkokävelyn avulla. Ajattelua 

avaavat myös työhyvinvointiin liittyvät luennot, jotka antavat uusia 

oivalluksia tiimin yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksen 

rakentumisesta.  

 

Tanssin ja rytmit taikaa teemaohjelmat  

Musiikilla ja rytmillä on kautta aikojen ollut ihmisiä yhdistävä ja mieltä 

virkistävä tenho. Miltä kuulostavat Sambakoulu tai ryhmäjoraus, jossa 

kokeillaan pilke silmäkulmassa rivitanssia, disco mooveja, piiritanssia tai 

muita toivottuja tanssilajeja. Muita tämän teeman ohjelmia ovat 

energiataputus, rytmin taikaa ja kehorummutus.  

 



Joukkueiden suunnistus- ja seikkailuteema   

Tämän teeman voi toteuttaa kutkuttavana pienjoukkueiden välisenä City 

seikkailuna Helsingin keskustassa tai Rogaining suunnistuksena 

Suomenlinnassa, Vallisaaressa, Kaivopuistossa tai Töölönlahdella. Syvempiä 

luontokokemuksia kaipaaville tarjolla on korpisuunnistusta tai survival games 

Nuuksiossa tai Sipoon korvessa.  

 

Teemajumpat  

Ohjelmallinen osuus voi olla myös tutustumista erilaisiin jumppalajeihin, joista 

osallistujat voivat saada inspiraatiota lajien omaehtoiseen harjoittamiseen. 

Näitä lajeja ovat esim. kahvakuula-, keppi- ja selätin- jumpat. Ohjaajamme voi 

pitää teille myös sisällä tai ulkona toteutettavan toiminnallisen Oiopro 

taukoliikuntaluennon, jonka aikana opitaan tekemään helppoja hengitys- ja 

venytysliikkeitä.  

Yhteistyössä Fibacon kanssa saatavilla on myös yksilöllisiä ja ryhmässä 

tapahtuvia kehon toiminnallisuuden kartoituksia. Harjoituksen aikana 

opetellaan oivalluksen kautta, kuinka kehoa tulisi harjoittaa, huoltaa ja käyttää järkevästi. Nämä harjoitteet 

voivat toimia erinomaisena lähtölaukauksena työyhteisön pidempiaikaiselle työhyvinvointi ohjelmalle.  

Rentotumisteema 

Joskus on hyvä vain pysähtyä ja keskittyä rentoutumiseen. Jos ette halua kirmailla ympäri kaupunkia tai 

lähialueita, tarjoamme teille rentouttavia hetkiä Top Lounges kattohuoneistossa ennen saunaa, saunassa tai 

ilman saunaa. Teeman ohjelmia ovat ohjaajan opastuksella toteutettava päävispilärentoutus, 

kipukoukkuhelpotus ja saunassa toteuttavia vaihtoehtoja ovat syvälämpövenyttely, saunameditaatio, 

jalkakylpy ja koko vartalon hierontasuola.  Voimme myös tilata teille paikan päälle klassista- ja 

kuumakivihierontaa tai intialaista päähierontaa tekevät hierojat.  

Meriretket purjeilla tai moottorilla  

Merellä on erittäin rentouttava vaikutus ihmisen mieleen. Raikas merituuli 

vie stressin mennessään, virkistää ja laskee verenpainetta. 

Valikoimassamme on hyvin erilaisia aluksia jokaisen makuun. 

Valittavananne on vanha sotalaiva, luxus moottorialuksia, upeita 

purjeveneitä ja isoja perinnepuulaivoja. Kertokaa vain toiveenne, niin 

räätälöimme teidän ryhmäkoolle sopivan meriretken, jonka jälkeen voitte 

tulla Top Lounges Espan kattohuoneistoon nauttimaan saunan lämmöstä ja 

hyvästä ruoasta.  

 

Teemojen ja lajien yhdistelmiä   

 

Taitorata 

Taitoradalla yhdistyy monenlaisten taitojen aktivoiminen ja oppiminen. Pisteissä ollaan 30s-1min kerrallaan 

ja kaikki pääsevät kokeilemaan 1-2 kertaa jokaista toimintoa. Taitorataa ennen sopii hyvin esim. naurujooga 

tai brain gym harjoitukset, joilla saadaan osallistujat vastaanottaviksi. Taitorata voidaan toteuttaa ulkona tai 

sisällä. Hauskuutta lisää soveltaa taitorataan työntekijöiden omasta arjesta tuttuja toimintoja ketään 

nolaamatta.  

Notkistelu hetki lyhyesti / Toimintapisteet pidempi aika 

Jaetaan osallistujat pienryhmiin ja jokainen ryhmä vuorollaan käy toimintapisteissä, joissa joko 

kilpailumuotoisesti tai ilman harjoittavat taitoja, mm. jongleerausta huiveilla/palloilla, itsehieronta 



kipukoukuilla, selätin harjoittelua ym. taitoja sekä yhdessä pisteessä valitaan itselle sopivia voimaannuttavia 

lauseita kotiin vietäväksi. Toimintapisteet voivat olla myös päivän teeman kanssa yhdistettyinä. 

Kokousvälipala  

Virkistävä ja rentouttava 20-40min ohjelma, joka vie ajatukset kokouspäivästä hetkeksi tauolle.  

Valittavana useasta vaihtoehdosta:  

- Sählyjen sähly 

- Taukonaurut /naurujooga 

- Brain gym- aivojumppa, ruudukkoarvoitus 

- Multisoft jalkapallo 

- Inspiroivia harjoituksia / Improvisaatiota 

- Vispilärentoutus 

- Sanallinen syvärentoutus 

- Energiataputus + jing jang terveyspallot 

- Huivihurvittelu  

- Selätinhetki 

- Kipukoukkuhetki 

- Tanssihetki / lounasdisko 

Kokonaisuus rakennetaan lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja asiakkaan haastattelun pohjalta. Saatuja tietoja 

käytetään luontevasti tukemaan tilaisuuden teemaa. 

Top Lounges Eteläesplanadi 12  

Ohjelmaosuuden jälkeen käytössänne on upea kattohuoneisto, jossa on kaksi isoa saunaa, kaksi 

pukuhuonetta, sohvalounge, juhlasali ja kaksi huikasevat näköalat yli Helsingin kattojen antavaa terassia. 

Tarjoalla on saunan oheen barbeque menu tai muita ruokailuja teidän toiveiden mukaan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ohjelmien lisäinfot (aakkosissa)  

Body drumming – kehorummutus  

Bodydrumming on rummuttelua ja rytmin tuottamista omalla keholla. Se on erittäin hyvää kordinaatiokyvyn 

treenaamista sekä sopii myös itseään ”rytmintajuttomaksi” kutsuville.  

Brain gym – aivojumppa  

Aivojumppa harjoitusten vaikutuksia ovat mm. keskittymis- ja oppimiskyvyn lisääntyminen sekä mielen että 

kehon rentoutuminen ja rauhoittuminen.   

Menetelmän on todettu lisäävän myös itsetuntemusta ja sillä on ennaltaehkäiseviä vaikutuksia mm. stressiin. 

Harjoituksiin on helppo palata ja soveltaa omaan arkeen, vaikka kesken työpäivän  

pari minuuttia kestäväksi omaa vireystasoa lisääväksi taukojumpaksi. 

Osallistujat saavat kirjallisen materiaali tehdyistä harjoituksista. 

City Seikkailu 

City seikkailu on erinomainen mahdollisuus kohottaa henkilökunnassa tiimihenkeä sekä ennen kaikkea 

hitsata henkilöt puhaltamaan yhteen hiileen ja tuloksentekoon! Henkilöt jaetaan pienryhmiin, jotka lähtevät 

seikkailemaan kaupungilla, suorittamaan erittäin hauskoja ja hieman haasteellisiakin tehtäviä eri rasteilla. 

City seikkailu räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja ohjelmaan voidaan sisällyttää 

myös kulttuuria ja nähtävyyksiä. Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa maamme huippuvetäjä! 

Osallistujat saavat alussa seikkailureput, joissa tehtävän antojen lisäksi mielenkiintoista sisältöä, myös 

nestemäistä. Palkintojen jaossa on myös viihteellisiä osuuksia. Tämä ohjelma on aina saanut asiakkailta 

erinomaisen palautteen, se toimii kaikille kohderyhmille ja on mitä mainioin virkistyspäivän  ohjelmaksi. 

Seikkailu viimeinen rasti on Top Lounges Eteläesplanadin kattohuoneisto, jossa ryhmiä odottavat saunat ja 

rento barbeque ateria.  

Hieronta- ja hyvinvointipalvelut kokouksiin ja tapahtumiin 

Tapahtuman/kokouksen keskellä tai jälkeen toteutettu klassinen- tai urheiluhieronta rentouttaa ja auttaa 

palautumaan päivän rasituksista. Jotta hieronnasta saadaan paras hyöty irti, kannattaa yhden hieronnan 

minimikesto olla 30 min.  

Wellness hieronnat ovat mainio tapa hemmotella itseään ja kokousvieraita. Wellness hierontoihin kuuluvat 

hot stone hieronta ja Intialainen päähieronta. Hot stone hieronta toteutetaan kuumilla basalttikivillä ja kivistä 

irtoava lämpö varmistaa totaalisen rentoutumisen. Intialainen päähieronta on takuuvarma keino poistaa 

stressiä ja päästää irti hetkestä.  

 



Improvisaatioharjoitukset 

Improvisaatio- ja inspiroivien harjoituksien avulla voidaan teemallisesti tutkia mm. omaa ja ryhmän 

vuorovaikutusta. Harjoitukset ovat mieltä avaavia, innostavia ja niitä tehdessä kaupanpäällisenä tulevat myös 

makeat naurut. Improvisaatio perustuu hyväksymiseen ja siinä pääsee turvallisella tavalla rikkomaan arjen 

rutiineja ja kaikki on mahdollista. Harjoituksista saa paljon hyvää ajateltavaa myös kotiin vietäväksi. HUOM 

Improvisaatiossa kukaan ei joudu yksin tahtomattaan valokeilaan, eikä se ole näyttelemistä. Harjoitusten 

tekeminen sopii parhaiten sisällä tehtäviksi, mutta voidaan tehdä myös ulkona ja paikka voi olla erittäin 

inspiroiva Suomenlinna tai Kaivopuiston rantamaisemat.  

Jongleeraus 

Jongleeraus on hauskaa ja rentouttavaa tekemistä, jossa harjoitetaan motorisia taitoja, keskittymistä ja itsensä 

hyväksyvää asennetta. Harjoittelussa käytetään jongleerauspalloja- sekä huiveja, joiden avulla saadaan 

nopeasti onnistumisen kokemuksia, joka lisää harjoittelumotivaatiota. Lyhyessäkin ajassa voi saada 

kokemuksen kun kolme huivia tai palloa pysyy ilmassa yhtä aikaa.  

Kahvakuulajumppa  

Ohjaajan johdolla opetellaan tekemään oikeaoppisesti kahvakuulaliikkeet.  Voidaan tehdä sisällä tai ulkona. 

Max hlömäärä 25. 

Keppijumppa 

 Keppijumppa on helppo, inspiroiva ja selkeä liikkumisen muoto sekä sopii kaikenkuntoisille. Keppijumppaa 

voi olla osana muuta kokonaisuutta tai siitä saadaan oma innostava ja motivoiva tunti ryhmän tarpeiden 

mukaan 

Naurujooga 

Naurujoogassa yhdistyy hulvaton hauskanpito, joogan hengitysharjoitukset, rohkeus itseilmaisuun, 

uudenlainen kokemus naurusta ja sen voimasta sekä erittäin rentoutunut jälkiolo. Naurujooga ei perustu 

pakko nauramiseen vaan meissä jo olevien naurulihasten treenaamiseen. Yhteisessä naurun kokemuksessa on 

sellaista luontaista voimaa, josta voi ammentaa vielä monet hyvät naurut jälkeenkin. Yhdessä nauraminen 

lisää luonnollisesti positiivista vuorovaikutusta ja me-henkeä. 

Palloilusta moneksi 

Kokeillaan monenlaisia palloja, kokoisia, tuntuisia, painoisia. Pallojen kanssa tehdään harjoituksia, jotka 

auttavat keskittymään, lisäävät vuorovaikutustaitoja ja yhteishenkeä, ketteryyttä, taitoa, hauskuutta sekä 

ilmaisua ja luovuutta. Kokonaisuus suunnitellaan ajan ja paikan mukaisesti. Erilaisia palloja joita voidaan 

käyttää ovat jongleerauspallot, jing jang –terveyspallot, stressipallot, monen kokoiset ilmapallot, 

jumppapallot, rantapallot, sählypallot, pehmopallot, painopallot.  

Päävispilä rentoutus 

Ohjattu rentouttava hetki oman ryhmän kanssa. Rentoutus tehdään parityöskentelynä, rentoutusta lisäävän 

musiikin soidessa taustalla, valot hiukan himmennettyinä ja tunnelmaa lisäävien kynttilöiden palaessa. 

Kokemus lisää myös hyvää ryhmähenkeä. Halutessa voidaan jatkaa rentoutusta tuoleilla ohjaaja sanallisella 

syvärentoutuksella, mukavien fleece peittojen alla. 

Rogaining ryhmäsuunnistus 

Rogaining on taktinen ryhmäsuunnistus, jossa 2-6 hengen pienryhmille jaetaan rastikartat ja annetaan 

määräaika, jonka saa käyttää. Jokainen pienryhmä päättää oman suunnistustaktiikan siitä, kuinka montaa 

rastia tavoittelevat ja millä vauhdilla etenevät. Rogaining- kaupunkisuunnistuksessa on voittoa tärkeämpää 

rastien löytämisen riemu ja mukava yhdessäolo sekä hauska ulkoliikunta. Suunnistus päättyy niin 



halutessanne Top Lounges Eteläesplanadin kattohuoneistoon, jossa osallistujia odottavat saunat ja barbeque 

ateria.   

Ruudukkoarvoitus  

Ruudukkoarvoitus on 3,5m x 3,5m oleva alusta, jonka päällä kävellään ja ratkaistaan arvoitusta. Alustoja voi 

olla useampia, joissa kaikissa eri arvoitus. 

Sopii myös ulkona käytettäväksi, tasaisella alustalla. (Ohjaajan itse kehittämä tuote, jota ei ole muualla 

tarjolla.) 

Ryhmäjoraus 

Ryhmäjorauksessa kokeillaan turvallisesti tanssiaskeleita niin, että jokainen pääsee mukaan, eikä 

aikaisempaa tanssikokemusta tarvita. Lyhyessä ajassa opitaan ja kokeillaan mm. rivitanssia, piiritanssia, 

disko mooveja ja/tai muitakin ryhmälle valittuja kuvioita. Tanssiminen yhdessä on hauskaa, tunteen paloa, 

hyvää fiilistä ja pilkettä silmäkulmassa unohtamatta. Sisätiloissa tunnelmaa tarvittaessa lisää myös 

diskovalot, savukone ja muu rekvisiitta. Alkuun lämmitellään inspiraatiota lisäävillä harjoituksilla, joilla 

saadaan mieli sekä keho aktiiviseksi ja vastaanottavaiseksi.  

Rytmin taikaa 

Rytmin taikaa on sarja erilaisia harjoituksia, joissa yhdistävänä tekijänä on rytmin tuottaminen 

monipuolisesti, mm. sormilla napsuttaen, taputtaen, mukia käyttäen. Rytmin tuottaminen voi näyttää 

vaikeammalta kuin oikeasti on ja siksi sopii hyvin kaikenlaisen rytmitajun omaaville. Rytmin taikaa 

kokonaisuuteen sopii alkuun hyvin myös inspiroivia harjoituksia sekä energia taputus, jonka avulla saadaan 

osallistujat rennoiksi ja valppaiksi rytmi harjoitteluun. 

Selätinjumppa 

Selätin on pyörivä alusta, jonka päällä tehdään kiertoliikkeitä seisten sekä sopivankokoiset painot käsissä 

antavat lisätukea ja tehoa harjoitukseen.Selätin sopii monenkuntoisille ja on erittäin hyvä osana 

kokonaisuutta, jossa on myös muuta toiminnallista tekemistä.  

Sup-lautailu ja Töölönlahden keidas  

 Keskellä kaupunkia oleva suojaisa ja kaunis keidas on vain hetken kävelymatkan päässä 

Rautatientorilta. Tuulelta, meren aalloilta ja veneväyliltä suojassa oleva lahti on Helsingin ulkorantoja 

helpompi paikka lähteä melomaan. Aamuinen lintujen sirkutus, keskipäivän kuumuus ja hämärtyvän 

Töölönlahden kauniisti valaistut kulttuurirakennukset luovat oman tunnelmansa päivän jokaiselle hetkelle. 

Varaamme koko keitaan teidän yksityiskäyttöön ja sup-lautojen lisäksi käytössänne ovat rantatuolit, kitara, 

matot, mölkky, patanque, ja tikkataulu. Ohjeistamme teitä maissa sup-lautojen käytössä ja lisähinnasta 

järjestämme ohjaajan, joka lähtee ryhmän mukana vesille ja ohjeistaa kädestä pitäen koko suppailun ajan. 

Lahdelta pääsee suppailemaan siltojen alitse myös pidemmälle retkelle; voit meloa Hakaniemen 

Tokoinrantaan tai jatkaa Itä-Helsingin puolelle avomerelle. Laudat riittävät hyvin 30-40 hengen porukoille, 

jos osa porukasta on suppailemassa samalla kun toiset pelaavat mölkkyä tai hengailevat rannalla. Voimme 

myös järjestää vaihtoehtoiseksi aktiviteetiksi joogaa tai mindfullnessia Töölönlahdella.Kokenut Jooga-

ohjaajamme  pystyy räätälöimään joogatunnin sisällön ryhmän kunnon ja kiinnostuksen mukaan. 

Joogaohjaaja vetää myös SUP-meditaatiohetkiä, joissa suppaillaan Töölönlahdelle ja kiinnitetään laudat 

köydellä poijuun. Töölönlahden rauhaisassa äänimaisemassa pidetään ohjattu kevyt mindfullness hetki 

(max.30min), jonka jälkeen jokainen saa jäädä itsekseen suppailemaan vielä hetkeksi. SUP-meditaatio sopii 

erinomaisesti aamuaktiviteetiksi tai myöhäisempään iltaan. 

Töölönlahtea on puhdistettu vuodesta 2006 lähtien juoksuttamalla sinne merivettä ja vesi onkin nykyään 

uimakelpoista.  


