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Virkistyspäivät

BAREFOOT-KENGÄT SOPIVAT NIIN JUOKSUUN KUIN
TYÖPAIKALLEKIN, MUTTA EI ONGELMAJALOILLE
Barefoot-kengistä voi kuulla käyttökokemuksia, joissa jalkaterän lihasten
vahvistuminen on tuonut apua nilkan ja polven vaivoihin, ja erikoispohjallisten
käytön on voinut lopettaa. Jalkaterä on kuitenkin melko kompleksinen yksikkö,
joten ihmeidentekijöitä kengät eivät ole. Paljasjalkakenkien tarkoitus on olla
mahdollisimman vähän jalan luonnollisen liikkuvuuden tiellä ja tukea jalan
luonnollista asentoa. Pelkistettynä tämä tarkoittaa tarpeeksi ohutta, joustavaa
ja leveää kenkää.
Tapanilan Terveystalon jalkaterapeutti Eki Malmer keskittyy työssään
alaraajojen ja jalkaterän toimintaan sekä hoitaa niihin liittyviä vaivoja. Eki
kertoo: "Kengän leveys on oleellista jalkaterveyden näkökulmasta. Ahtaissa
jalkineissa varpaat ovat passiivisia, eivätkä ne tue jalkaterän toimintoja. Tämä
altistaa vaivaisenluu- ja vasaravarvas-ongelmille sekä päkiäkivuille. Toinen
suuri ero on, että kantapää ja päkiä ovat samassa tasossa, kun taas
useimmissa jalkineissa kantapää on korkeammalla kuin päkiä, mikä altistaa
nilkan liikerajoituksille, ja lisäksi pohjelihakset ja akillesjänne lyhenevät.”
Vivokaupan myymäläpäällikkö Jesse Volkoff vinkkaa miten välttyä
rasitusvammoilta paljasjalkakenkäilyä aloittaessa: ”Paljasjalkakenkien käyttöön
ottaminen on kuin pitkän tauon jälkeen salille raahautuminen. Jalat saavat
tehdä enemmän töitä, joten päivän päätteeksi on odotettavissa lihasten
normaalia väsymystä. Muista levätä hyvin!”
Barefoot-jalkineita ei tule ottaa käyttöön, jos jaloissa on vaikeat virheasennot
tai kivut, diabetes, reuma, neuropatia tai muu sairaus joka voi aiheuttaa
jalkakomplikaatioita. Näissä tapauksissa on tärkeää käydä ensin asiantuntijan
vastaanotolla. Ekin löydät täältä: www.t-talo.fi
Eki ohjeistaa: ”Alkuun käyttöaikaa voi pidentää progressiivisesti. Kannattaa
aloittaa pehmeillä alustoilla, kuten pururadalla tai nurmikolla. Alkuun voi
kokeilla maksimissaan 20 minuutin juoksulenkkejä ja 30-45 min
kävelylenkkejä.” Alla olevia Ekin jalkateräharjoitteita kannattaa tehdä ennen
treeniä.
LUE KOKO ARTIKKELI >

EKIN VINKIT: JALKATERÄN HARJOITTEITA
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JALKATERÄN LYHENNYSLIIKE
TAVOITE: Vahvistaa jalkaterän pieniä
lihaksia.
ALKUASENTO:
Istu tuolilla, jalkapohjat lattiassa,
nilkka 90 asteen kulmassa.
HARJOITE:
Vedä päkiää kohti kantapäätä,
samalla jalkaterä hieman lyhenee.
Pidä asento 5 sekuntia ja rentouta
jalkaterä.
Pyri pitämään varpaat suorina ja
rentoina.
TOISTOT:
2 x 1 min /jalka

JALKATERÄN PIENTEN LIHASTEN JA
POHJELIHASTEN VAHVISTAMINEN
TAVOITE: Jalkaterän pienten lihasten
vahvistaminen ja säärenalueen
lihastoiminnan vakauttaminen.
ALKUASENTO:
Seiso päkiöiden varassa paksun kirjan
tai portaan päällä, jalkapohjat
vaakatasossa.
HARJOITE:
Pysy aluksi paikoillaan nilkka 90
asteen kulmassa. Huomioi, että paino
on päkiällä tasaisesti. Ota
tarvittaessa tukea seinästä.
Jännitystä tulisi tuntua jalkapohjan
lihaksissa ja pohjelihaksissa. Kun
hallitset asennon nosta kantapäitä
ylös ja laske rauhallisesti alas niin,
että kantapäät koskettavat kevyesti
maata.
TOISTOT :
3 x 1 min / jalka
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2020 ON TAPANILAN URHEILUTALOSÄÄTIÖN 60-VUOTISJUHLAVUOSI
Tapanilan Urheilukeskus ja Tapanilan Erä ovat vaikuttaneet 60 vuoden ajan
tapanilalaisten perheiden elämään jo monessa sukupolvessa. Tiedätkö mistä
kaikki alkoi?
Urheiluseura Tapanilan Erä r.y. päätti 1953 Helsingin olympialaisten
innoittamana ryhtyä rakentamaan omaa taloa harjoitustiloikseen.
Keräysvaroille ja talkootöille perustettu hanke joutui kuitenkin vaikeuksiin.
Talon pelastamiseksi ja seuran rahavaikeuksien ratkaisemiseksi 3.3.1960
perustettiin Tapanilan Urheilutalosäätiö. Sen jälkeen Urheiluseura
Erä keskittyi seuratoimintaan ja ohjattuun liikuntaan ja säätiö liikuntapuitteista
huolehtimiseen. Tällä hetkellä säätiö hallinnoi Tapanilan Urheilukeskuksen
tilojen lisäksi myös Helsingin Mailapelikeskuksen tiloja, ja toimii työnantajana
lähes 40 työntekijälle.

MILLOIN TEIDÄN PERHEEN HARRASTAMINEN URHEILUKESKUKSESSA ALKOI?
60-vuotisjuhlavuoden käynnistyessä haluaisimme kuulla tarinoita asiakkailta ja
kyläläisiltä, joiden perheiden elämään urheilukeskus on kuulunut jo useamman
sukupolven ajan! Oletko kuullut tarinoita Erätalon rakennuksen alkuvaiheista,
tai onko kenties teidän perheen isoäiti toiminut keilaradoilla keilatyttönä ennen
kuin ratakoneet alkoivat hoitamaan keilojen nostamisen? Mitä kaikkia lajeja
teidän perheen sukupolvet ovat meillä harrastaneet?
ONKO SINULLA MEILLE TARINA? >

JUHLISTAMME 60-VUOTISTA TAIVALTAMME PITKIN VUOTTA
Helmikuusta alkaen lähtevät käyntiin kuusikymppisteemaiset kuukausittaiset
haasteemme ja tapahtumamme. Vuoden aikana päästään käymään läpi
suurta lajivalikoimaamme erilaisten lajikohtaisten liikuntahaasteiden parissa.
Vuoden kestäviä juhlia voit seurata somekanavissamme:
#tapanilanurheilukeskus60v
Juhlistamme myös samanikäisiä asiakkaitamme! Urheilukeskus tarjoaa
ikäisilleen eli pyöreät 60 vuotta täyttäville asiakkailleen mahdollisuuden
maksuttomaan lajikokeiluun uuden lajin parissa.
LUE LISÄÄ JUHLAVUOSIHAASTEISTA JA TAPAHTUMISTA >
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KUNTOKESKUS 2025 -SEMINAARI TORSTAINA 27.2.
Kunto- ja liikuntakeskusten toimijoille ja liikunta-alan yrittäjille suunnattu
Kuntokeskus 2025 -seminaari nostaa keskusteluun kuntokeskusten tulevat
trendit ja muutokset. Mihin liikunta-alan ihmisten kannattaisi keskittyä tulevina
vuosina? Kuinka selviydymme tulevista vuosista? Esimerkkitapauksena Tribe:
kansainvälinen ja toimiva konsepti, joka menestyy Euroopassa,
mutta rantautuessaan Suomeen epäonnistui ja liiketoiminta ajautui
konkurssiin alle vuodessa. Tiedossa rohkeaa puhetta yrittäjille ja johtajille,
koska harvoin näistä asioita kerrotaan ja avaudutaan! Puhujina Jan Vorseman
Amer Sportsilta, Jani Hurme Trainers4you:lta ja Jessica Reiman Prehealth
Oy:stä.
LUE LISÄÄ
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IHANA ILTAPÄIVÄ -SEMINAARI LA 25.1. ANTAA TYÖKALUJA
PYSYVÄÄN ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEEN
Mitä kaikkea pysyvä elämäntapamuutos pitää sisällään? Moni miettii
tammikuussa, että nyt on aika tehdä konkreettisia muutoksia arkeen mm.
ruokavalion muutoksella. Tietoa etsiessä kuitenkin törmää siihen, että tarjolla
on dieettejä joka lähtöön sekä monenlaisia vippaskonsteja laihdutukseen.
Niiden edessä ravitsemukseen ja hyvinvointiin perehtyminen voi turhauttaa, ja
kynnys ryhtyä elämäntapamuutokseen tuntuukin liian isolta harppaukselta.
Toteutamme yhdessä Prehealthin kanssa Ihanan iltapäivän, jossa keskitymme
keinoihin, kuinka pysyvä elämäntapamuutos on mahdollinen. Seminaarin hinta
on 49 €, sis. välipalan ja kehonkoostumusmittauksen.
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET

NIINA LUOTOLA

NOORA LÖFGREN

SATU PIHJALA

Ravinto- ja
hyvinvointivalmentaja
Niina Luotolan
puheenvuorossa
löydetään merkitsevät
asiat dieettien ja
tiettyjen ruoka-aineiden
rajoittamiseen
perustuvien
vippaskonstien seasta.
Tärkeää on huomata,
että sama ruokavalio ei
välttämättä sovi
kaikille. Niina pyrkii
tapojen
muuttamiseen ilman
hampaidenkiristelyä.

Noora Löfgren on
personal trainer, jolla on
taustalla oma hurja
muutos: -65kg! Noora
käy läpi matkaa uuteen
elämäntapaan ja mitä
muutoksia se vaati,
sekä mitä kaikkea
hyvää se toi tullessaan.
Nooran kokemus
vakuuttaa, että kaikki
on mahdollista, kun
vain saat tarvittavat
työkalut sen
toteuttamiseen!

Satu Pihlaja on
valmentaja, kouluttaja
ja psykoterapeutti. Satu
puhuu yleisimmistä
kompastuskivistä oman
mielen johtamisessa ja
painonpudottajien
”hällä väliä” -efektistä.
Sen sijaan, että
ajatuksesi ja tunteesi
hankaloittaisivat
muutostasi, valjasta
mielesi avuksi
muutoksessasi!
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TANSSIKOULU ULPUN
SEURATANSSIN JA
TANSSILIIKUNNAN TUNNIT
MAANANTAISIN
Tapanilassa tanssitaan Ulpu Jarvan
johdolla. Mosatila raikaa paritanssien
ja tanssiliikunnan tahtiin maanantaija keskiviikkoiltaisin. Tilaa on vielä, ota
riski, rakastu tanssiin!
LUE LISÄÄ

SENIORIT KISAAVAT SUOMENMESTARUUDESTA
MOSABOWLING-HALLISSA 27.1.
Suomen parhaat seniorikeilaajat ottavat mittaa
toisistaan senioreiden SM-kilpailuissa 27.1.-8.3.
LUE LISÄÄ

MAKEAA TAI SUOLAISTA VIIKONLOPUN OMIIN
BRUNSSEIHIN
Sunnuntaibrunsseja odotellessa Lounasravintola
Julian tarjonta päivittyy suolaisilla ja makeilla
piirailla! Piiraat ovat myynnissä perjantaipäivisin.
Nappaa siis lounaalta mukaan viikonlopun eväät!
Sunnuntaibrunssit alkavat myös jälleen 8.3.
naistenpäivän brunssilla!

AIKUISILLE SUUNNATTUA ASKARTELUA TAPANILAN
KIRJASTOSSA
Aikuisten askartelukerho kokoontuu jälleen joka
kuun kolmantena maanantaina. Aiheet valitaan
aina osallistujien toiveiden mukaan.
LUE LISÄÄ

TREENAAMAAN MILLOIN VAIN!
Kuntosalin vuosikortilla treenaat 24/7 vuoden
jokaisena päivänä. Kortti ostettavissa kuntosalin,
päärakennuksen ja Kiipeilykeskuksen
asiakaspalvelupisteiltä.
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TULEVIA TAPAHTUMIA:
Ma 20.1. alkaen aikuisten askartelukerho Tapanilan kirjastolla
Lue lisää: www.facebook.com/events/1778337382297073/
La 25.1. Ihana iltapäivä -seminaari
Lue lisää: www.tapanilanurheilu.fi/uutiset/ihana-iltapaiva-pysyvaelamantapamuutos/
27.1.-8.3. keilailun seniorien SM-kilpailut
Lue lisää: www.mosabowling.fi/seniori-sm-2020
29. ja 30.1. alkaen poolin ja snookerin peruskurssit
Lue lisää: www.tapanilanurheilu.fi/biljardi
1.2. alkaen Urheilukeskuksen 60v-liikuntahaasteet
Lue lisää: www.tapanilanurheilu.fi/juhlavuosi
To 27.2. Kuntokeskus 2025 -seminaari
Lue lisää: www.tapanilanurheilu.fi/kuntokeskus2025
Su 8.3. naistenpäivän brunssi ravintola Juliassa

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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