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Tapanilan Urheilukeskuksen asiakaslehti 2022
Linnanmäen sirkuskoulu aloittaa laajalla tuntivalikoimalla
Tapanilan Urheilukeskuksessa

Taikuutta, 1-pyöräisellä ajoa,
vauvasirkusta, nuorallakävelyä…
Linnanmäen sirkuskoulun tunnit
pyörähtävät elokuussa käyntiin
upouudessa Tapanilan sirkussalissa ja
Koillis-Helsingin mahdollisuudet lasten ja
aikuisten harrastuksiin moninkertaistuvat
kertaheitolla. Sirkuksen valikoimassa on
mm. nuorten ja aikuisten acroa ja
ilma-acroa, perhesirkusta, vauvojen ja
taaperoiden sirkustreeniä, tasapainoa,
nuorallakävelyä, 1-pyöräistä,
jongleerausta, tramppaa ja rope
skippingiä. Lintsin tulon myötä
urheilukeskuksen valikoimaan tulevat
myös sirkussynttärit.

Sirkuskoulun toiminnanjohtaja
Maiju Mustonen kertoo:
”Monella sirkusharrastuksen aloittavalla
aikuisella on jokin toive uudesta taidosta,
esimerkiksi että on aina halunnut oppia
jongleeraamaan tai ajamaan 1-pyöräisellä,
ja se ohjaa harrastuksen aloitusta. Noista
taidoistahan on elinikäinen hyöty, eikä
tarvitse fanaattisesti suhtautua lajiin.”
Lintsin ryhmissä aikuiset ja nuoret treenaavat yhdessä. Se on koettu hyväksi, kun
siinä näkee lajin kirjoa laajemmin ja että
mihin treenaaminen voi johtaa. Ryhmäkoot
ovat pieniä ja kaikki saavat neuvoja oman
tasonsa mukaisesti. Perhesirkukset
tarjoavat ihanaa yhdessäoloa koko

Mitä sinä olet
aina
halunnut opp
ia?

perheelle ja myös aikuinen on aktiivinen
osallistuja, vaikka ilmoittaudutaankin
lapsen nimellä. Ryhmiä on 2-vuotiaista
8-vuotiaaseen asti.

Taikuusryhmät
Taikuusryhmät ovat Lintsin sirkuksen
erikoisuus ja pääkaupunkiseudulla Lintsi
on ainoa, joka kouluttaa taikureita.
Lintsin taikuriopetus siirtyy nyt
kokonaisuudessaan Tapanilaan. Koulun
perustaja Solmu Mäkelä oli taikuri ja
sirkuskoululla on ollut taikurilinja
perustamisvuodesta 1981 saakka.
”Taikuudessa harjoitellaan close up
-temppuja kolikoilla, naruilla ja korteilla.
Opetus toteutetaan pienryhmissä.
Osallistujat voivat olla niin lapsia kuin
aikuisiakin ja alaikäraja on 8 vuotta.
Taikurioppilaat esiintyvät vuosittain
sirkuskoulun näytöksissä ja taikureilla on
mahdollisuus tehdä myös omaa keikkaa
uran edetessä!”, Mustonen kertoo.

Taikuusryhmien
opettaja taikuri
Ben Elf esiintyy
Avoimet Ovet
-tapahtumassa to
11.8.

Taikuusryhmät keskiviikkoisin
17.30–19.30

www.linnanmaensirkuskoulu.fi

AVOIMET OVET

Sirkuksen ammattilaiset Race Horse Company & Agit-Cirk

Tapanilan Sirkussali tarjoaa harjoitusja esitystilat sirkuksen ammattilaisille
Alkuvuodesta rakennettu, keväällä käyttöönotettu ja jo melkoisesti harjoitusten,
näytösten ja kesäleirien hiellä ja ilon
kyynelillä siunattu Tapanilan Sirkussali
saa viralliset avajaiset osana Tapanilan
Urheilukeskuksen Avoimien Ovien päivää.
Sali jakautuu kahteen osaan: näyttämö- ja
harjoitustilaan, ja siellä järjestetään esittävän taiteen tuotantojen harjoituksia ja
näytöksiä sekä sirkuskoulun oppitunteja.
Race Horse Company ja Agit-Cirk tekevät
tilassa esitystuotantojen harjoittelua, ja
lisäksi näyttämötilaa vuokrataan esittävän
taiteen, esim. nykysirkuksen ja nykytanssin
ryhmille. Race Horse Companyn tuottaja

Antti Suniala kertoo RHC:n
harjoitelleen aikaisemmin kansainvälisiä
hittejään välillä kylmissä varastotiloissa
talvisin, koska tiloja ei vain ole ollut aiemmin.
”Vapaan kentän esittävän taiteen ryhmillä
on huutava pula harjoitustiloista, joissa
pystyy harjoittelemaan valotekniikan
kanssa. Sirkuksen tekijöiden on vaikea
löytää tiloja, joissa voi harjoitella
kiinnitysten ja riittävän kattokorkeuden
kanssa. Sirkuksessa on paljon
välineistöä, jotka vaativat erityisiä
teknisiä ratkaisuja”, Suniala sanoo.
”Kun luodaan uutta esitystä, niin se aika,
joka saadaan teatterin näyttämölle, on
hyvin lyhyt. Sinne rakennetaan, luodaan
valot, yksi läpimeno ja sitten on jo esitys.
Tässä tilassa sirkusryhmät voivat pidentää
valmistautumista valosuunnittelun ja riittävän teknisen tason kanssa, ja siten nostetaan kotimaisen sirkuksen tekemisen
tasoa ja tekemisen mielekkyyttä”, Suniala
kertoo.
Pidemmällä tähtäimellä tavoite on tarjota

vapaan kentän ryhmille tuettuja
harjoitusjaksoja, jolloin voidaan puhua
residenssikeskuksesta ja siihen
tarvitaan valtion tai kaupungin tukea.
”Residenssikeskuksia on Suomessa
paljon, mutta niistä hyvin harva sopii
sirkukselle ja siitä syystä tätä tilaa on
laitettu pystyyn”, Suniala kertoo.
Syksylle on sovittu mm. päiväkoti- ja
koulunäytöksiä, Linnanmäen sirkuskoulun näytöksiä sekä yritystapahtumia.

TORSTAINA 11.8. KLO 17-19:30

Tapahtuma käynnistää
harrastusten syksyn ja
ohjelmassa on lajinäytöksiä,
yli 30 maksutonta lajikokeilua
kuten miekkailua,
jousiammuntaa, latinotanssija paritanssitunteja, body
combatia, aikuisten balettia,
lasten commercial-, dancemixja discotunteja, kehonpainotreeniä sekä sirkuskoulun
avoimet harjoitukset!

Tapahtumatorilla löytyy myös
poniratsastusta, pomppulinna,
grilliherkkuja, hattaraa ja
muurinpohjalettuja! Tiesitkö,
että tiloissamme harrastetaan
vuosittain yli 80 eri lajia?
Tervetuloa tutustumaan
tiloissamme toimivien
seurojen ja yritysten
valikoimaan!

”Tärkeä osa tekemistä on meidän
yleisötyön kehittäminen: Haluamme
tarjota sirkuksen ja taiteen esityksiä ja
kasvattaa yleisöä sirkuksen maailmaan.
Näiden lisäksi järjestetään lipullisia
näytöksiä”, Suniala sanoo.

Tervetuloa tutustumaan
sirkussaliin to 11.8. klo
17-19:30
Kaikki sirkuksen ystävät ovat
tervetulleita tutustumaan!
Ohjelmassa on Linnanmäen
sirkuskoulun avoimia
lajikokeilutunteja, näyttämötilan
puolella harrastajille ja
ammattilaisille mahdollisuus
harjoitella omia lajejaan.

www.racehorsecompany.fi
www.agitcirk.com

www.tapanilanurheilu.fi/
avoimet-ovet
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Luukas ja Jari Luostariselle keilaus on isän ja pojan yhteinen harrastus

Luukaksen kilpaura alkoi MosaStriken
keilakerhosta – Pari vuotta myöhemmin
hän pesee kisoissa jo aikuiset
valmentaminen lisättiin myös keilaohjaajan
koulutukseen”, Jari kertoo.

MosaBowling-hallissa 12-vuotias kilpajuniori
Luukas Luostarinen ja isä Jari Luostarinen
ovat tuttu näky. Kaksikon keilausharrastus
alkoi 2018, ensin Jarilla kaverin kautta ja
sitten Lukella junnujen keilakerho
MosaStrikessa. Kisaaminen alkoi melkein
samantien, Jarilla nykyään Lucky Strikersin ja
Lukella Tapanilan keilaseuran paidassa.

MosaStrike on junioreille
hauskanpitoa keilauksen parissa
Luukas jatkaa MosaStriken keilakerhossa
edelleen, vaikka kisamenestystä on tullut jo
aikuisia vastaan. ”Siellä saa heitellä vapaasti ja
pitää hauskaa”, Luukas kertoo.

”Tapanilassa oli tiivis porukka ja pienellä
painostuksella aika nopeasti hain
lisenssin ja aloin kilpailemaan. Luukas aloitti
aika pian sen jälkeen MosaStriken vetäjän
Ollin kannustuksesta”, Jari kertoo. Kaksikko
kisaa pääsääntöisesti Tapanilan kisoissa ja
myös satunnaisesti Talissa, Tikkurilassa,
Jyväskylässä ja Tampereella.

Kumpiko opettaa nykyään kumpaa?
”Kyllä se vielä menee puolin ja toisin.
Pikkuhiljaa ehkä enemmän niin, että poika
opettaa meikäläistä. Ja kun aletaan
keskiarvoja kattomaan…”, Jari myöntää
hymyillen.

Kaksikätinen keilaus ottaa
voimakkaasti jalansijaa

Niin mitäs sieltä kisoista on irronnut?

Luukas on myös aktiivisesti kehittänyt omaa
heittoa kaksikätisellä heittotekniikalla.
Keilapiireissä on jo useamman vuoden ajan ja
ympäri maailman kuhistu suomalaisen
ammattilaiskeilaaja Osku Palermaan ja
australialaisen Jason Belmonten
virtuoosimaista kahden käden
heittotekniikkaa. Kaksikätisyys onkin noussut
viime vuosina erityisesti nuorten
kilpakeilaajien suosikiksi ja vanhemmatkin
ovat alkaneet opettelemaan.
”Kaksikätisyys antaa pallolle lisää voimaa,
pyörintää ja vauhtia. Kilpapuolella se on koko
ajan yleisempää. Nyt lähestulkoon kaikki
nuoret heittävät kisoissa kahdella kädellä,
Luukaskin. Viime vuonna kaksikätisyyden

”Neljän finaalipaikan lisäksi voitto Tapanilan
kesäkisasta. Ei moni varmasti uskonut, että
12-vuotias hallin oma juniori voittaa ja pesee
aikuiset siinä samalla”, Luukas sanoo.
Luukas lähtee 12.8. Team Futuren
karsintaleireille hakemaan lisäoppia
suomalaisilta huippuvalmentajilta. Sitä kautta
on mahdollisuus päästä valmennustiimiin ja
tulevaisuudessa nousta maajoukkueeseen.
Kiikarissa on molemmilla myös SM-karsinnat,
joihin TKS:sta lähtee noin 10 pelaajaa ja Lucky
Strikersista 6.
Junioreiden keilakerho MosaStrike alkaa
syyskuussa ja kokeilukerta on ilmainen.

Kulttuurituottaja Sami Lehtinen tuo urheilukeskukseen
kulttuuritapahtumia laajalla kirjolla

Tapahtumien syksyssä
elokuvanäytöksiä, street foodia,
halloweenia ja DJ-iltoja
Tapanilan Urheilukeskuksessa aloitti
keväällä kulttuurituottaja Sami Lehtinen
ja se on näkynyt kulttuuritapahtumien
määrässä heti: musiikki-iltoja,
DJ-pyöräilyä kylällä, kolmepäiväinen
skeittikoulu heinäkuussa sekä
Helsinki Photo Festivalin ja Jussi
Hellstenin valokuvanäyttelyt kesällä.

Syksylle on suunnitelmissa mm. street foodtapahtumaa, koko viikonlopun Halloween-bileitä,
syyslomadiscoa, sirkustapahtumia sekä
kuukausittaisia elokuvailtoja, joista ensimmäinen
tulee lauantaina 3.9. Elokuvasyksymme avaavat
silloin Tim Burtonin Dumbo (2019, ikäraja 7) ja
Christopher Nolanin The Prestige (2006, ikäraja
11). Myös DJ-pyöräilyt jatkuvat syksyllä.

Samilla on laaja kokemus erilaisista
kulttuuritapahtumista, mm. Flowfestivaalit, kulttuurikeskus Stoa, Arabian
katufestivaalit sekä täysin virtuaaliset XRtapahtumat. Hänellä on myös 20 vuoden
kokemus DJ-esiintymisestä ja
musiikkiohjelmien radio- ja
striimaussisältöjen tuottamisesta.

MosaBiljardin salista Isokasin
valmennuskeskus
Isokasi Oy on tuottanut MosaBiljardille
kurssisältöjä jo kolmen vuoden ajan ja nyt
MosaBiljardin salista tulee Isokasille
tukikohta ja toiminnan keskus. Biljardialan
moniosaaja ja valmennuspalveluiden
tuottaja Juho ”Isokasi” Nykänen kertoo, että
yhteistyön tiivistyksen tavoitteena on tuottaa
monipuolista infraa biljardin ympärille ja
tavoittaa uusia pelaajia biljardipöytien äärelle.
”Biljardi mielletään lajiksi, joita pelataan
baareissa. Yhteistyön tarkoituksena on
tuoda biljardia savuisista kapakoista urheilun
keskiöön mihin se kuuluukin. Odotuksissa on
tavoittaa mahdollisimman paljon biljardista
kiinnostuneita ihmisiä ja madaltaa kynnystä
tulla kokeilemaan”, Nykänen kertoo.
MosaBiljardin kurssirunko koostuu
startti-, perus- ja jatkokursseista ja kurssit
pyörähtävät käytiin syyskuun alussa.
Biljardisalin avoimia ovia vietetään House Pro
-iltojen parissa kerran kuukaudessa, joissa on
hyvä tulla tutustumaan biljardiin, valmentajiin

Millaista on ollut siirtyä
toimimaan
urheilukeskusympäristössä?
”Se luo mukavan haasteen, kun tämä on
tunnettu urheilukeskuksena ja nyt lisätään
voimakkaasti
kulttuuritarjontaa. Kiva päästä luomaan
uudenlaista toimintaa alueelle ja minuun
voi olla rohkeasti yhteydessä
kaikenlaisissa ideoissa. On tärkeää saada
ihmisiä mukaan tekemään, niin saadaan
kasvatettua tapahtumista ja
kulttuuritoiminnasta sellaista mitä
tänne toivotaan!”, Lehtinen sanoo.

www.mosabowling.fi/mosastrike

Tapahtumista tiedotamme
somessa sekä nettisivuilla:
www.tapanilanurheilu.fi/uutiset

ja seuran toimintaan.
MosaBiljardin salissa voi
pelata snookeria, poolia
ja china poolia. Myös
firmaliiga pyörähtää
tällä kaudella käyntiin
Tapanilassa.

MOSABILJARDI

Isokasi Oy:n uutena kärkihankkeena on First
touch -hanke, jolla pyritään viemään biljardia
promotapahtumilla sellaisiin paikkoihin missä
sitä ei tällä hetkellä ole. Tärkeimpänä
kohderyhmänä on nuoret urheilun dropoutit. Isokasi on myös biljardin yhteisöpalvelu,
jonka tiimiin kuuluu Suomen ja maailman
huippupelaajia. Tätä
huippupelaajien
leiritystä ja
testaamista
keskitetään
jatkossa
Tapanilaan.
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Kiipeilykeskuksessa valmistaudutaan kotikisoihin

SM-köysikisat vetävät Suomen
huiput Tapanilaan kisaamaan 8.10.
Kiipeilyssä kilpaillaan SM-tasolla köysikiipeilyssä, boulderoinnissa ja nopeuskiipeilyssä ja
nyt Helsingin Kiipeilykeskuksessa valmistaudutaan köysi-SM-kisoihin odottavin tunnelmin. Pääreitintekijä Reini Fichtinger tulee
Itävallasta.
“Ihan mahtavaa saada Reini tänne! Hän on
IFSC:n virallinen reitintekijä ja tekee pääasiassa reittejä Maailman Cupin ja Euro Cupin
kisoihin. Reini on ollut tekemässä reittejä ihan
maailman terävimmälle kärjelle! Hän on myös

Kisakiipeilijälläkin pelko on
iso tekijä köysikiipeilyssä
Treeni tapahtuu pääosin boulderissa matalilla
seinillä, jolloin aikaa ei mene keneltäkään toisen
kiipeilijän varmistamiseen, mutta pari viimeistä
viikkoa ennen kisoja aletaan kiipeämään köyttä.
”Monelle kisakiipeilijällekin köysikiipeilyssä
isoin rajoittava tekijä on pelko. Siksi kiivetään
pääsääntöisesti joka viikko edes vähän köyttä,
ettei pelottaisi niin paljon. On toki harvassa
sellaisia, joita ei pelota koskaan, mutta suurinta
osaa pelottaa ja jokaisen on tehtävä se työ, että
saa sen pelon hallintaan”, Santeri Turkulainen
kertoo.

Kisakiipeilyssä edessä muutoksen
tuulia
”Seuraavan parin vuoden aikana Suomen kärki
tulee muuttumaan, kun kasvamassa on törkeän
kovia junioreita, jotka eivät vielä saa osallistua
aikuisten kisoihin, mutta he tulevat haastamaan
vanhan kaartin, kun heidän tasokin vielä parissa
vuodessa nousee. Kiipeilyssä nykyiset ykköset
on jo yli 30-vuotiaita. Mutta eivätköhän he vielä
nämä kisat vie”, Santeri uskoo.

mies Squadra-otebrändin takana ja kisoihin
saammekin ihan uusia Squadran otteita”,
kilpailujohtaja Oskari Sneck kertoo.

pailuissa Bernissä Sveitsissä. Fichtingeriä
avustaa tällä kertaa kuitenkin Santeri, koska
Aleksia ei päästetä nyt reitintekohommiin.

Kiipeilykeskuksen omat reitintekijät Santeri
Turkulainen ja Aleksi Mikkola ovat tehneet
reittejä vuosia SM-kilpailuihin kotihallilla ja
muualla sekä järjestäneet niin maajoukkueen
harjoituksia kuin karsintatilaisuuksia. Kokemusta kansainvälisestä reitinteosta on tänä
vuonna haettu ulkomailta asti kun Aleksi kävi
reitintekokeikalla Euro Youth Cupin -köysikil-

”Haluamme mahdollistaa hänelle
kilpailemisen kotikisoissa. Tänä kesänä
Aleksi oli kiipeilyreissussa Itävallassa Magic
Woodissa ja Céüsessa. Reissussa hän mm.
kiipesi 8B-tasoisen köysireitin! Ja se on
KOVA!”, Sneck hehkuttaa.

Eräläisistä kisoihin osallistuvat mm. Aleksi Mikkola,
Joonas Salmi, Johanna
Tuuri, Rosa Arnold ja
Vilja Helin. Tervetuloa
katsomaan kisoja Helsingin Kiipeilykeskukseen!
Tapahtuma on maksuton ja
luvassa on varmasti huikeat
kisat!

MOSAGYMIN PT- JA VALMENNUSPALVELUT JOUSTAVASTI APUNASI
Tehokas ja energinen valmentajakolmikko
Ritu, Titta ja Jan huolehtivat MosaGymin
hyvinvointipalveluista yhteensä yli 80 vuoden
treenikokemuksen pohjalta! Asiakas saa
toimivan ratkaisun, jotta hänellä olisi
paremmat edellytykset edetä kohti
tavoitteitaan ja tarjolla on myös erilaisia
testauksia kehonkoostumusmittauksista
eksentrisen voiman, voimantuoton tai
ponnistusvoiman kehityksen seurantaan.

Helsingin Kiipeilykeskuksen kotiseuran, Erä
Climbingin, puheenjohtajana ja
juniorivalmentajanakin toimiva Santeri kertoo
eräläisten valmistautumisesta kotikisoihin:
”Pohjoismaiden mestaruuskisat käydään kaksi
viikkoa ennen SM-kisoja, niin sopivasti
kenenkään ei tarvitse erikseen treenata juuri
SM-kisoihin. Nyt vielä pari viikkoa kiivetään
voimaa ja sitten siirrytään
voimakestävyyteen – enemmän kuin mitä jos
kisat eivät olisi alkusyksystä.”

RITU PIHLAJA
Ritu on ollut talossa jo 15 vuotta ja tuttu,
iloinen näky astuttaessa sisään MosaGymille.
Hän on myös raudanluja PT, jolta ei osaaminen
lopu kesken voimanostoon tai voimatasojen
parantamiseen liittyvissä tavoitteissa. Ritun
seurassa viihdyt varmasti, sinusta pidetään
huolta ja kehityt lähes huomaamatta.
”Positiivisella asenteella saadaan paljon hyvää
ja kehittävää treeniä aikaiseksi.”

TITTA TYYSKÄ
Titta tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaista
hyvinvointia 25 vuoden PT-kokemuksella.
Hänellä on aito halu auttaa asiakasta ja
ratkaisukeskeinen lähestymistapa, joka ottaa
huomioon yksilölliset tarpeet ja
elämäntilanteet. Asiakkaan hyvinvoinnin
kokonaisvaltainen parantuminen ohjauksen
tuloksena tekee työstä merkityksellistä.
”Parasta on, kun asiakkaasta huomaa, että
tulokset alkavat näkyä.”

JAN VILKKO
Jan tarjoaa pääosin päivisin valmennusta
ja hyvinvointipalveluja 20 vuoden
kokemuksella. Hän on fysiikkavalmentajana
Korisliigaan nousseessa Tapiolan Hongassa ja
vastaa ikäluokkien 2007-2010
valmennuksesta. Jalkapallossa asiakkaita ovat
useat lahjakkaat joukkueet, kuten Gnistan
P2009-10, PK-35 P2012 ja HJK T2012. Lisäksi
parikymmentä huipulle pyrkivää palloilijaa käy
yksityisvalmennuksissa.

SYKSYN PT-TARJOUS:

Kilpakiipeilyn lajit
Kilpakiipeily on olympialaisissa jaettu kolmeen
osa-alueeseen: köysikiipeilyyn, boulderointiin
sekä nopeuskiipeilyyn.
Köysikiipeilyssä kiivetään pitkiä reittejä
rauhallisesti ja hallitusti seinällä.
Boulderoinnissa yhdistyvät rauhallisuus ja
hienovaraisuus sekä parkourista tutut
nopealiikkeiset koordinaatiosarjat ja

hypyt. Rajoitettu kiipeilyaika luo molemmissa
paineita kilpailijalle löytää heti aluksi oikea
ratkaisu ja omata valmiudet myös toteuttaa se.
Väärät ratkaisuyritykset syövät voimat, eikä
aikaa ja energiaa jää onnistumiseen.
Nopeuskiipeily oli kiipeilyn lajina aliarvostettu,
kunnes olympialaisissa se herätti
kiinnostuksen niin Suomessa kuin muuallakin,
koska se on nopeatempoinen,
katsojaystävällinen ja mukaansatempaava laji.
Viime kuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa
modernin nopeuskiipeilyn SM-kilpailut.

9 kk + 5 PT-käyntiä 590 €,
myynnissä 31.8. asti.
Saat elokuun kaupan päälle, kun
kortin voimassaoloaika 31.5. asti.

www.mosagym.fi

Jos haluat kehittää juoksutekniikkaa, nopeutta
tai voimantuottoa, Janilla on käytössä
kehityksen tueksi myös huipputason
testilaitteet. Hyvinvointipuolella valmennus
keskittyy liikeratojen, hengityksen ja
lihasaktivaatioiden parantamiseen, joilla
fyysistä hyvinvointia voidaan parantaa
lähtötasosta riippumatta lyhyessä ajassa ja
yllättävän pienellä vaivalla. Olitpa aloittelija,
paikallaan junnaava treenaaja tai
huippu-urheilija, kannattaa tulla hakemaan
vinkkejä tai testata nykytasoasi. Varaa aika
yksin, kaverin kanssa tai pienryhmänä ja testaa
miten kehityt sinulle räätälöidyn harjoittelun
avulla.
”Uskon jatkuvaan, pieneen kehitykseen ja laatu
tulee aina ennen määrää.”
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Nimitysuutisia!

Syksyn kädentaitouutuus:

MIRI RANTION
AKRYYLIMAALAUSKURSSIT

TEEMU HEINO TAPANILAN
URHEILUTALOSÄÄTIÖN
TOIMITUSJOHTAJAKSI
Tapanilan Urheilutalosäätiön
syksy alkaa uuden
toimitusjohtajan johdolla, kun
pidetty laivankapteenimme
Ilpo Kilpeläinen siirtyy
Tuusulaan kehittämään ja
rakentamaan
Tuusulan urheilukeskuksen

Miri Rantio on taiteilija, muusikko ja
luovuus- ja hyvinvointiohjaaja, joka
on ohjannut Tapanilassa
yritysryhmille
akryylimaalauskursseja jo
vuoden verran. Palaute Mirin
kursseista on ollut lämmintä
ja kiittävää. Nyt saamme
iloksemme kurssit tarjolle
aivan kaikille!
Maalauskursseilla Mirin
missiona on vapauttaa
jokaisessa oleva luovuus, joka
voi joskus jäädä varjoon.

tulevia laajennushankkeita.
Urheilutalosäätiö saa uuden
toimitusjohtajan, kun säätiön
hallituksen puheenjohtajan
tehtäviä hoitanut Teemu
Heino valittiin luotsaamaan
operatiivista toimintaamme.

Teemu tuo mukanaan mittavaa
osaamista urheilusta ja hänellä on
merkittävä ura Suomen
menestyneimpänä
taekwondourheilijana. Lisäksi
Teemulla on laajaa kokemusta
urheiluliiketoiminnan parista sekä
mm. Urhean hallintoneuvoston
varapuheenjohtajana.
Toivotamme koko Tapanilan
Urheilukeskuksen, Helsingin
Mailapelikeskuksen ja Tapulin
Liikuntakeskuksen henkilökunnan
voimin Teemun lämpimästi
tervetulleeksi säätiön johtoon!

DARTS SAAPUU
TAPANILAAN

Kurssilla voi tutustua maalauksen
maailmaan ilman, että tarvitsee hankkia
kaikkia maaleja, suojauksia ja tarvikkeita
vain kokeillaksesi. Kurssi tarjoaa
opastuksen akryylimaalien käyttöön,
luovaan työskentelyyn ja tietysti
pinkopohjan, jolle saat tehdä mieleisesi
luomuksen. Tarkoitus on viettää rento
hetki maalauksen parissa ja oppia vähän
uutta, hauskoja tekniikoita sekä
maalausvälineiden käyttöä.

Ammuntasalimme saa syksyn tullen uuden
lajin, kun darts saapuu Tapanilaan! Lajia pääsee
alkuun kokeilemaan ohjatusti ja maksutta joka
kuukauden ensimmäinen torstai klo 19-21,
sekä omatoimisesti sellaisina aikoina, kun
ammuntasalissa ei ole jousiammuntaa. Salissa
toimii myös pool-biljardi ja salin vieressä on
keilahalli ja ravintola Julia, joten rento
ajanvietto kavereiden ja perheen kanssa on

”Oma luovuuteni puhkesi kukkaan
vuonna 2018, kun luovuin itseäni
rajoittavista uskomuksista. Kokemus oli
elämässäni käänteentekevä ja sen jälkeen
koin, kuin pato sisälläni olisi murtunut.
Löysin itseäni kohtaan myötätuntoa,
jollaista en ollut aiemmin kokenut”, Miri
sanoo.

helppo järjestää vaikka monilajiottelunakin!
Syksyn tullen toki käynnistyvät tuttuun tapaan
myös jousiammunnan kurssit aikuisille,
junioreille sekä yhteisesti vanhempi+lapsikursseilla! Maanantai-iltaisin jatkuvat
ammuntasalikokeilut eco aimsin, veitsenheiton
ja jousiammunnan parissa, joissa lajeja pääsee
testaamaan ohjaajan johdolla edullisesti.

Kurssit Tapanilan Urheilukeskuksen monitoimitilassa:

SU 4.9. KLO 12-14
SU 2.10 KLO 12-14
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Lämpimästi tervetuloa syksyn
kursseille!

JAMKIDSIN SYKSYN UUTUUS

JUMPPAMUSKARISSA YHDISTYVÄT
MUSIIKIN JA LIIKUNNAN ILO
Jamkidsin musiikkikoulun toimitusjohtaja Heli
Miinin kertoo, että syksyn uutuutta, 2-6-vuotiaille
suunnattua jumppamuskaria, lähdettiin kehittämään
useastakin syystä. Jamkidsiltä kyseltiin jatkuvasti
liikunnallisia tunteja, esim. tanssia. Lisäksi monet
vanhemmat haluaisivat lapselle sekä liikunta- että
musiikkiharrastuksen, mutta joutuvat monesti
valitsemaan, jos aikaa ei ole kaikkeen.
”Lapsi ja lapsen kehittyminen on kokonaisuus, jossa
on paljon eri elementtejä, joista mikään ei ole toista
tärkeämpää tai toista poissulkevaa. Erilaisten
taitojen oppiminen tukee lapsen kehitystä.
Jumppamuskarissa opitaan niin liikunnan kuin
musiikinkin perustaitoja – hauskasti ja
elämyksellisesti, niin kuin muissakin Jamkidsmuskareissa”, Heli kertoo.
Liike ja liikkuminen on tärkeä osa muitakin
Jamkidsin muskareita ja kaikissa muskareissa
liikutaan ja musiikkia opitaan liikkeen kautta.
Varsinaisesti tämä ei siten ollut hyppy
tuntemattomaan.

”Liikunnan osuus on kuitenkin jumppamuskarissa
muita muskareita suurempi, joten kokonaisuutta on
kehitetty alusta asti yhdessä liikunta-alan
ammattilaisen kanssa. Hän on myös kouluttanut
meidän opettajiamme. Haluamme tehdä hyvin ja
laadukkaasti sen mitä teemme”, Heli kertoo.
Mukavan ja monipuolisen toiminnan ja ryhmässä
musisoinnin avulla lapsi oppii sekä liikunnan että
musiikin perustaitoja.
”Odotamme innolla, että miten uudet muskarit
otetaan vastaan. Ainakin palautteet kevään
testiryhmästä olivat erittäin positiivisia! Uskomme,
että nämä uudet muskarit tulevat palvelemaan
perheitä ja heidän tarpeitaan hyvin.”

Jumppamuskarin maksuttomat kokeilutunnit
Tapanilassa lauantaina 13.8. klo 10 ja 10:50.
Lue lisää ja varaa paikka kokeilutunnilta:
www.jamkids.fi/muskarit/jumppamuskarit/

Lue lisää:
www.tapanilanurheilu.fi/
ammuntalajit

