Olemme räätälöineet valmiit aktiviteetit,
joista voitte valita mieluisan ja juuri
teille sopivan. Toivottavasti löydätte
sopivan ohjelmanumeron juuri teidän
tilaisuuteenne, mikäli ette, niin ottakaa
yhteyttä ja esittäkää toiveenne!
Hinnat perustuvat vähintään 10 hengen
ryhmiin. Jos kyseessä on pienempi

järjestä kokous meren äärellä
Uutta inspiraatiota, parempaa tiimihenkeä ja elämys, jonka muistatte kauan. Knipanilla on
kaikki mitä tarvitsette tehokkaaseen työskentelyyn ja ihanaan rentoutumiseen. Erikokoisia
kokoustiloja, innostava ympäristö, hauskoja aktiviteettejä sekä maailmanluokan ruokia.

ryhmä, olkaa yhteydessä ja pyytäkää
tarjous. Hintoihin lisätään ALV.

KYSYMYKSIÄ&
VARAUKSIA:
Amy Skogberg 040 727 56 36

Voimme tarjota teille sopivan ohjelmanumeron erinäköisiin tilaisuuksiin, pienestä aamiais-

Gustaf Ahlroos 045 277 09 27

tilaisuudesta isoon henkilöstöjuhlaan. Voitte luottaa siihen, että huolehdimme teistä ja

mentalkanalen@gmail.com

vieraistanne henkilökohtaisella ja ensiluokkaisella palvelulla.

teambuilding
Hinta: 50 euroa per henkilö
Aika: 2 h

PULASSA KNIPANILLA
Täydellinen aktiviteetti teille jotka haluatte
haastaa älykkyytenne! Tässä
ohjelmanumerossa aivotyöskentely, luovuus
ja yhteistyökyky tulevat tarpeeseen.
Valmistautukaa vaativien pulmien
ratkaisemiseen ja luovien tehtävien
suorittamiseen - toisin sanoen
hauskanpitoon ja tiimihengen luomiseen!

MISSION TAMMISAARI

BRAINBUILDING =
TEAMBUILDING

Hauska aktiviteetti jossa tavoitteena on
suorittaa mahdollisimman monta tehtävää

Mistä syntyy voittava tiimi? Miten sujuvaa ja

annetun ajan puitteissa, ja hankkia niin

rakentavaa vuorovaikutusta voidaan edistää

paljon pisteitä kuin mahdollista. Luvassa on

työyhteisössä? Keskustelemme miten

haastavia tehtäviä ja hauskoja

rakennetaan sellaista tiimihenkeä, joka

toimeksiantoja. Tehtäväajan umpeuduttua

näkyy ulospäin asiakkaille. Parhaimmillaan

lasketaan pisteet ja palkitaan

jopa viivan alla. Teambuilding- ja samalla

voittajajoukkue.

brainbuilding- aktiviteetti, joka saa teidät
sekä nauramaan että oivaltamaan.

Tehtävät tapahtuvat ulkona = säänmukainen
vaatetus.

luentoja
Hinta: 400 euroa
Aika: 60 min

ITSEOHJAUTUVUUS
Paljon puhutaan itseohjautuvuudesta, mutta
mitä se tarkoittaa käytännössä? Millä keinoin
itseään pystyy parhaiten johtamaan? Ja miksi
sillä on väliä? Tässä interaktiivisessa
luennossa kartoitamme miten itseään voi
ohjata kohti toivomaansa elämää ja
työtehtäviä.

MOTIVAATIO 2.0

STRESS SURVIVAL KIT

Miten motivaatio syntyy ja miten sitä

Onko jaksaminen kunnossa vai pitäisikö

ylläpidetään? Mitä tehdä jos motivaatiota ei

tehdä jotain? Mitä pitäisi tehdä?

ole? Voiko muiden motivaatioon vaikuttaa?

Keskustelemme kuormituksen ja

Luvassa on ahaa-elämyksiä ja konkreettisia

palautumisen vaikutuksesta kehoon ja

eväitä motivaation synnyttämiseen, sekä

mieleen. Selvitämme milloin on syytä

omasi että muiden. Luento sisältää

reagoida, ja ennen kaikkea millaisilla toimilla

käytännön työkaluja, kuten menetelmä työn

omaa fyysistä ja psyykkistä jaksamista voi

kehittämiseen mielekkäämmäksi.

kohentaa.

Ota yhteyttä mikäli mielessäsi on luento
toisen teeman ympärillä. Puhumme
mielellämme esimerkiksi myös liikunnasta,
unesta ja ravinnosta.

seikkailu
Hinta: 100 euroa per henkilö
Aika: 2 - 4 h

MELONTASAFARI
Ohjattu melontasafari on unohtumaton
elämys! Kauniissa merimaisemassa mieli
lepää ja arjen kiireet jäävät taakse. Saatte
nopeasti ja turvallisesti otteen melontaan
ammattitaitoisten ohjaajiemme avustuksella.
Aktiviteetti sopii kaikille, sillä ohjaajamme
pitävät huolen, että reitti ja tahti on ryhmälle
sopiva.

PERSONAL TRAINER
BOOTCAMP

FATBIKE-RETKI
Fatbike-retki on mukava ja erilainen tapa

Onko kovat haasteet ja fyysisten rajojen

viettää aikaa yhdessä ulkona. Se tarjoaa

testaaminen teidän juttunne? Siinä

ihanan ulkoelämyksen kevyesti pyöräillen.

tapauksessa Bootcamp on juuri teitä varten!

Saatte kokea viihtyisän Tammisaaren

Valmistautukaa kovaan, erilaiseen ja

kauneimmat maisemat. Pysähdymme myös

haastavaan - mutta taatusti hauskaan -

yhteiselle kahvitauolle.

treeniin! Tiimihenki ja "We can do it"- spirit
nousee sitä mukaa kun PT:n haasteet
vaikeutuvat.

Tämän sivun aktiviteetit voidaan sopeuttaa
erilaisiin vaikeusasteisiin. Sään mukainen
vaatetus ja vaihtovaatteet tarvitaan.

hyvinvointi
Hinta: 20 euroa per henkilö
Aika: 45 min

KNIPAN HARMONY
Ihana yhdistelmä venyttelyä ja rentoutusta.
Sopii täydellisesti esimerkiksi
aamiaispalaverin aloituksena tai kokousten
väliohjelmana. Herätämme kehon
lämmittelyllä, jonka jälkeen temme kevyen
liikkuvuusharjoittelun ennen loppuvenyttelyä
ja rentoutusta. Olette valmiina kohtaamaan
uuden päivän tai aloittamaan seuraavan
palaverin!

QIGONG TAI JOOGA

MINDFULNESS

Rentoudu ja energisoidu!

Tietoisella läsnäololla on tieteellisesti
todistettuja, myönteisiä vaikutuksia.

QI GONG on vanha kiinalainen menetelmä

Mindfulnessin tavoitteena on päästä tilaan

joka koostuu henkisestä keskittymisestä,

jossa olemme läsnä ajassa, paikassa,

hitaista liikkeistä ja hengityksestä.

kehossa ja ajatuksissa. Siihen pääsemme

Tarkoituksena on parantaa kehon

kohdistamalla huomiomme hengitykseen,

energiakiertoa. Menetelmä kehitettiin

aisteihin tai liikkeisiin. Yksinkertaisilla

Kiinassa reilut 2000 vuotta sitten,

harjoituksilla opitte olemaan enemmän läsnä

ehkäisemään ja parantamaan sairauksia.

ja selviämään paremmin stressistä ja
paineista.

JOOGA on erinomainen väline stressin ja
huolien vähentämiseksi sekä hyvinvoinnin
lisäämiseksi. Opit aurinkotervehdyksen sekä
hengitystekniikoita ja liikkeitä jotka
parantavat notkeutta, voimaa ja tasapainoa.

Tämän sivun aktiviteetit sopivat kaikille
eikä niihin tarvita erikoisvarusteita.
Mukavia, suht löysiä vaatteita suositellaan.

ryhmämenyt
Tilavuokra ja henkilökohtainen hovimestari
sisältyy hintaan. Tarjoamme myös käyttöönne
älytelevision esitelmiä varten veloituksetta.
Tämän sivun hinnat sisältävät ALV:n.
Liikelounaan hinta koskee 8-12 hlöä ja
saaristolaispöydän hinta max 50 hlöä. Muille
henkilömäärille - pyydä tarjous.

Knipanin saaristolaispöytä
Vihreä salaatti
Fenkolisalaattia ohrasuurimoilla, herneitä ja
minttua
”Cesar” salaattia ravunpystöillä
Omenainen perunasalaatti, piparjuurta ja
purjoa
Marinoitua punakaalia
Etikkakurkkua
Sitruunavinegretti
Parmesaanikastiketta
Sinappikastiketta
Knipan silli 2021, katajanmarjaa ja
maustepippuria
Sipulisilli
Sinappisilli
Fenkoligraavattua lohta
Lämminsavustettua lohta
Westgårdin saaristolaiskinkkua
West wurstia
Chorizoa
Hapanjuurileipää
Saaristolaisleipää

Knipanin aamupala

Näkkileipää
Voita
Maustettua tuorejuustoa

Täytetty sämpylä paikallisesta
leipomosta

Knipanin liikelounas
Pääruoka: Klassinen paahtopaisti

Uunipuuroa ja Knipanin hilloa
Tuoremehu

Alkuruoka: vege tai kala

punaviinissä ja perunagratiinia

Kahvi/tee

Pääruoka: vege tai liha

Jälkiruoka: Rocky road-suklaakakku,

Jälkiruoka ja kahvi/tee

vadelmaa, suolakaramellia, pekaani

Hinta: 17€ per henkilö

krokanttia, paahdettua valkosuklaata

Hinta: 49€ per henkilö
Hinta: 59€ per henkilö

