Lue selaimessa

Uutiskirje 2/2020

Helsingin
Kiipeilykeskus

Helsingin

MosaBowling

Mailapelikeskus

Virkistyspäivät

TIETOISTA LÄSNÄOLOA JA STRESSINPURKUA
Keskiviikosta 18.3. alkaen Meditaatio & rentoutuminen -kurssilla saat
vastapainoa arjen stressille ja kiireelle. Meditatiivista hiljentymistä,
rentoutumista ja tietoisuustaitoja. Kurssilla tutustutaan erilaisista lähteistä
tuleviin sovellettuihin meditaatio- ja rentoutumisharjoituksiin. Mukaan tarvitset
vain uteliaan ja avoimen mielen niin teet tutkimusmatkan omaan
kehomieleen.
Kurssin ovat kehittäneet yhdessä kognitiotieteilijä ja psykofyysisten
menetelmien kouluttaja Pasi Pölönen sekä psykoterapeutti ja fysioterapeutti
Sami Mänty-Aho. Tavoitteena on ollut yhdistää elementtejä lääketieteestä,
kognitiotieteestä, psykologiasta ja meditatiivisista harjoituksista, joista
kummallakin ohjaajalla on pitkä kokemus.
Kurssin harjoitukset pitävät sisällään seisten tehtävää liikemeditaatiota sekä
istuen ja maaten tehtäviä liikkumattomia meditatiivisia harjoituksia.
Liikemeditaation liikkeet ovat yksinkertaisia, eivät vaadi notkeutta eivätkä
liikkuvuutta eikä niissä tule hiki.
LUE LISÄÄ KURSSISTA >
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FLORIAN "VENOM" KOHLERIN TRICKSHOT SHOW MOSAHALLISSA
Biljardin SM-kisojen yhteydessä huhtikuussa tehdään Tapanilan
Urheilukeskuksessa historiaa, kun maailmankuulu temppulyöntien
ammattilainen, kaksinkertainen maailmanmestari sekä kuusinkertainen
Guinness World Records haltija Florian Kohler saapuu ensimmäistä kertaa
Suomeen esiintymään.
Trickshot Show't Mosahallissa:
Perjantai 24.4.2020 klo 21. Liput 20 €, ja illallispaketin kanssa 69 €. Illallinen
alkaa klo 19:30, sisälle pääsee klo 19.
Lauantaina 25.4.2020 klo 21 Trickshot Show, liput 20 €.
Venomin trickshotteja voit ihailla vaikkapa täältä: www.youtube.com/watch?
time_continue=318&v=xRbmAfLXfRs
OSTA LIPUT >

TAPANILAN URHEILUKESKUS
GOEXPO-MESSUILLA 28.2.-1.3.
Viikonlopun GoExpo-messujen
osastollamme pääset testaamaan
kiipeilyä ja eco aims -ammuntaa! Tule
moikkaamaan meitä ja tutustumaan
messutarjouksiimme!
TUTUSTU GOEXPOON >
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60-VUOTISJUHLAVUOSI JATKUU
KEILAUSHAASTEELLA
Juhlavuottamme juhlitaan erilaisin
haastein koko vuoden ajan ja
maaliskuussa on vuorossa keilaus!
Heittämällä juhlanumeron 60 yhden
sarjan tulokseksi saat
asiakaspalvelustamme lähtiessäsi
yllätyspalkinnon. Kisa jatkuu
keilahallissa koko maaliskuun ajan.
LUE LISÄÄ JUHLAVUODESTA >

KESÄN LIIKUNTALEIRIEN PAIKAT
VARATTAVISSA NYT
Tapanilan Urheilukeskus ja Helsingin
Mailapelikeskus järjestävät yhdessä
kaksi kesäleiriä lapsille. Leireillä
kokeilemme eri lajeja, kuten kiipeilyä,
keilausta, tennistä, sulkapalloa,
squashia, pingistä, jalkapalloa ja
salibandya. Lisäksi liikumme erilaisten
leikkien kautta. Aikaisempaa
kokemusta lajeista ei tarvita.
LISÄTIETOJA KESÄLEIRISTÄ >
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TANSSIMARATON 21.3. KAIKILLE
TANSSIN YSTÄVILLE

JAMKIDSIN LASTENLEVY YHDISTÄÄ
LAULUT JA LEIKIT

Tule kokemaan tanssin huumaa
Tapanilan Erän
lattaripoppipainottaisella
tanssimaratonilla. Koreografiat
vaihtelevat helpoista haastavimpiin ja
jokaisella on mahdollista heittäytyä
tanssiin omalla tyylillään.
Intervallityyppisen maratonin ohjaa
Susanna Hakulinen. Hinta 18 €.

Levy on täynnä iloista ja vauhdikasta
koko perheen musiikkia ja lauluissa
seikkailevat tutut tyypit Jamkidsmuskareista, kuten Masa Mustekala
ja Avaruusmies Nolla. Solistina levyllä
on Club for Fivesta tuttu Maija Sariola.
Levyyn kuuluu leikkivihko, jossa on
leikkiohje jokaiseen kappaleeseen.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

PELASTUSTAITOJA NIIHIN KIIPEILYPÄIVIIN, KUN
KAIKKI EI MENE IHAN PUTKEEN
Uudella pelastustaitojen kurssilla opitaan toimintaa
ongelmatilanteissa useamman köydenpituuden
reiteillä ja harjoitellaan tilanteiden ratkomista.
Kurssilla opitaan myös ratkomaan laskeutumisessa
eteen tulevia ongelmia.
LUE MITÄ HKK:N KURSSIVASTAAVA OSSI
KERTOO KURSSISTA >
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ELÄMYKSELLISTÄ POLTTARIOHJELMAA
Polttariryhmille tarjoamme mm. hoop-burleskia,
twerkkiä, karaokespinningiä, ammuntalajeja ja
tulitaidekokeilua! Lajikokeilujen jälkeen juhlien
sankaria hemmotellaan tilaussaunalla halutessanne
kuohuvan juoman ja tuorekasvonaamioiden kanssa.
LUE LISÄÄ POLTTARIPAKETEISTA >

JUHANNUSVIIKOLLA ALKAA PÄÄHALLIN
TENNISKENTTIEN PINNOITTEIDEN REMONTOINTI
Päähallin 1. ja 2. tenniskenttien pinnoitteet
vaihdetaan juhannusviikolla alkavassa remontissa
kovaan Novacrylic -pinnoitteeseen (ITF 3),
pinnoitteen alle tulee joustava akryyliprimer.
Kenttien rajojen sisäpuoli vaihtuu lilaksi ja ulkopuoli
säilyy vihreänä. Remontti kestää 2-3 viikkoa.
LUE LISÄÄ MAILAPELIKESKUKSESTA >

ERÄVIIKINKIEN IHANAT PIENET TESTASIVAT KIIPEILYÄ
- F10 POHJOISEN KIIPEILYPÄIVÄ
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TAPANILAN URHEILUKESKUS
Erätie 3, 00730 Helsinki | puh. 09-350 7077 | www.tapanilanurheilu.fi
Suomen monipuolisin sisäliikuntakeskus

Osoitelähde: Tapanilan Urheilukeskuksen asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta tilauksesi
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