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Tällä alennuskoodilla Partco-verkkokauppatilauksesta -10 %. 
Kuponki on voimassa 100 ensimmäiselle tilaajalle 

30.9.2018 saakka.

Myymälä ja verkkokauppa

- A PART OF ADDTECH GROUP

Malminkaari 10         
00700 Helsinki 
puh. 0207 981 130 

Klikkaa itsesi 
valikoiman pariin: 
www.partco.fi

PARTCO-TGL187

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

Tarvitsetko apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin?

Puistolan Fysioterapia

Tervetuloa käymään!
www.puistolanfysioterapia.com

- Lihastasapainon ja liikkeen 
hallinnan kartoittaminen  
mm. urheilijoille

- Rasitusvammojen syiden 
kartoittaminen urheilijoille

- Asento ja liikkeen häiriöiden 
tutkiminen ja korjaaminen

- Juoksutekniikka-analyysit
- Fysikaaliset hoidot  

(mm. ultraääni ja 
sähkökipuhoidot)

- Manuaalinen terapia  
(Maitland consept)

- Hieronta sekä sidekudos- ja 
lihaskalvokäsittelyt  
(Fascia Manipulaatio)

- Lymfaterapia
- Akupunktio (kipuhoito,  

rentoutuminen, unihäiriöt)
- Voice Massage -terapia
- Kinesioteippaus
- Neurologinen fysioterapia



ArvoisA lukijA

Monipuolinen 
liikunta eläMäntavaksi
Elämässä on oltava tavoitteita. Etenkin lapsille ja 
nuorille asetetut tavoitteet on oltava saavutettavissa. 
Monilajiseurana tarjoamme niin nuorille kuin 
aikuisille mahdollisuuden monipuolisen liikunnan 
harrastamiseen. Tavoitteena on, että erityisesti nuorille 
liikunta jää elämäntavaksi. 

On hienoa saavuttaa mitalisijoja, mutta ovatko 
ne tärkeitä tavoitteita alle kymmenenvuotiaiden 
joukkuelajeissa? Mitalisijat saavutetaan usein muutaman 
pelaajan avulla, muiden seuratessa sivusta. Miten se 
palvelee kokonaisuutta? On paljon arvokkaampaa 
pitää joukkue koossa aikuisikään saakka, ainoana 
tavoitteena parantaa edellisen vuoden tulosta. Tavoite on 
vaatimaton, mutta saavutettavissa. 

Luonnollisesti kunnianhimoisempiakin tavoitteita saa ja 
täytyy tietyin edellytyksin olla. Kunhan muistetaan, että 
liikunnan tulee olla iloinen asia. Monipuolinen liikunta 
on hyvä perusta vankan liikuntatottumuksen luomiseksi. 
Maamme eri vuodenaikojen mukaiset sääolosuhteet 
voidaan hyödyntää jättämällä hetkeksi päälajin 
harjoittelu vähemmälle ja keskittyä johonkin täysin eri 
liikuntamuotoon. Jokainen liikuntamuoto tukee toisen 
lajin harjoittelua. Monipuolinen ja vaihteleva harjoittelu 
lisää myös mielenkiintoa yhdessäoloon ja lisää ryhmän 
yhteenkuuluvuutta.

Viihtykää hyvässä seurassa!
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Seura

puiu:n hallitus 2018
seuran hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran 
kuukaudessa, seuran toimistolla. Hallituksessa on 
edustaja jokaisesta lajijaostosta.

• Uljas Joki, seuran puheenjohtaja
 uli.joki@gmail.com
• Jouko Siro, seuran varapuheenjohtaja
 jouko.siro@helsinki.fi
• Susanna Kuikanmäki, seuran hallintosihteeri
 susanna.kuikanmaki@puistolanurheilijat.fi

• Mikko Reponen, tennisjaoston valmennuspäällikkö
 mikko.reponen@puistolanurheilijat.fi
• Timo Heinonen, sulkapallojaoston puheenjohtaja
 timo.heinonen@elisanet.fi
• Arto Huhtanen, jalkapallojaoston edustaja
  arto.huhtanen@ncc.fi
• Timo Bengs, jalkapallojaoston varapuheenjohtaja
• Timo Koho, jalkapallojaosto
 timo.koho7@gmail.com
• Hilkka Mäkelä, jalkapallojaoston taloudenhoitaja
 hilkka.makela@oaj.fi

Seisomassa Arto Huhtanen, Timo Heinonen, Timo Bengs, Timo Koho ja Jouko Siro.  
Edessä Susanna Kuikanmäki ja Uljas Joki. Kuvasta puuttuvat Hilkka Mäkelä ja Mikko Reponen.



Puistolan Urheilijat ry
Puistolantori 1 
00760 Helsinki
p. 09 346 1020

Sähköposti: 
toimisto@puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi

Sinettiseuratoiminta on 
Olympikomitean ja urheilun 
lajiliittojen yhteinen toimintamalli, 
jonka tavoitteena on auttaa 
seuroja kehittämään lasten 
ja nuorten seuratoimintaa. 
Sinettikriteerit pohjautuvat 
asiantuntijatyönä hyväksyttyihin 
lasten ja nuorten urheilun 
laatutekijöihin sekä yleisesti 
hyväksyttyihin laadukkaan seuran 
kriteereihin.

Puiu on sinettiseura. 
sinettiseuratunnus on lasten ja 
nuorten urheilun laatumerkki, jonka 
saadakseen seuran tulee täyttää 
sinettikriteerit. 

Jäsenet

kevätkokous  sYYskokous

Hallitus

tennissulka-
pallo

Jalka-
pallo

kunto- 
Ja 

teRveYs-
liikunta

liitY puiu:n
jäseneksi

sAAt 
lisäAlennuksiA

Jäsenkortin näyttämällä 
saat alennuksia seuraavista 
yrityksistä:
• Intersport Megastore Puhos
 Puotinharjun ostoskeskus
 -10 % normaalihinnoista, 
 paitsi pyörät ja kuntolaitteet
• Kultahelmi 
 Tikkuraitti 20, Vantaa
 15–20 % normaalihinnoista
• Optikko Sjöblom
 Ylämalmintori

Seuran aikuisjäsenet 
käyttävät ylintä päätösvaltaa 
kevät- ja syyskokouksessa. 
Johtokunta toimii ylimpänä 
toimeenpanevana ja valvovana 
elimenä. Jaostot vastaavat 
oman lajinsa toiminnasta 
johtokunnan alaisuudessa.

lisätietojA 
www.puistolanurheilijat.fi  
seura

puiu:n
JäsenMaksut

2018
• Nuoret (alle 19 v)

12 €

• Aikuiset

26 € 
• Kannatusmaksu

26 €

• Kannatusmaksu yritys

100 €

(kotisivujen kautta 
kannattajajäsenyys) 
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60 
vuotta www.maalausliikehelsinki.com 

Puh. 020 747 9230

Yksiöt
2999€

+alv

Kaksiot

+alv
3499€

Kolmiot
3999€

+alv

Neliöt
4499€

+alv

Asuntosi välityspalkkio
sisältäen myyntikulut

Kiinteistokukot.fi

Puistolantori 1, 00760 Helsinki

Pizzat
Kebabit

Salaatit
PuH. 09 389 3636

www.pizzapalvelu.net
avoinna ma–to 10–21  Pe 10–22

la 12–22  Su 12–21



vuoDen 2017

palkitut
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jAlkAPAllo
Vuoden JunioriurheiliJa
Helmi Vapola 
Vuoden PoikaPelaaJa 
Kaapo Kärkkäinen
Vuoden JunioriValmentaJa
Pinja Myllykoski 
Vuoden tyttöJalkaPalloiliJa
Maija Virtanen 04
Vuoden PoikaJalkaPalloiliJa
Eelis Hynninen 06
naisJalkaPalloiliJa
Elisa Happonen
miesJalkaPalloiliJa
Arttu Mäntylä 
tyttöJalkaPalloJoukkue
PuiU/MPSj0203
PoikaJalkaPalloJoukkue
Energiset Haukat
Vuoden ValmentaJa
Kimmo Tauriainen 
Vuoden JalkaPallon toimihenkilö
Erkki Pussinen

sulkAPAllo
Vuoden sulkaPalloiliJa
Teemu Taivainen
Vuoden tyttöPelaaJa 
Ira Koski

tennis
Vuoden tennisPelaaJa 
Jari Karvonen

kuntoliikuntA
akrobaatti
Aada Onnela ja Alisa Villa 
telineVoimisteliJa
Erika Bräysy ja Elvira Kervinen
tanssiJa
Aurora Ylikerälä ja VanessaVesteri

Vuoden toimihenkilö Seija Varis

tAitokisA 2017

  PuiU Piiri
Tytöt 2007
Aada Pulliainen Hopea Hopea
Alisa Villa   Hopea Hopea
Pihla Kuoppa  Kulta
Janni Vänttinen Hopea
Emma Heino     Pronssi
Pieta Määttä      Pronssi

Tytöt 2005
Jenna Holmström Pronssi
Minea Isaksson Pronssi
Jade Laakkonen Pronssi

Tytöt 2002 YJ
Assi Hänninen Hopea
Jenika Juvonen Pronssi
Selina Kuikanmäki Hopea
Amina Rahman Pronssi
Julia Turunen Pronssi
Helmi Vapola Kulta Hopea

Pojat 2009
Kaapo Kärkkäinen Kulta Kulta (1. sija)
Ahti Haajanen Kulta Kulta
Emil Rintamäki Kulta Kulta
Milo Helle  Pronssi 

Pojat 2008
Rasmus Suonpää Pronssi

Pojat 2007
Elmeri Lappalainen Hopea
Rafael Rökman Hopea 
Tommi Hänninen  Pronssi

7
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teRvetuloa Mukaan  puiu:n JalkapallopeRHeeseen!

Puistolantori 1, 00760, Helsinki
Puh. (+358) 041 4723500

Aukioloajat
SU-TO  11-22(02)   PE-LA  9-02

Ammattimaista isännöintiä kotiin päin 
– sinun kotiisi päin.

Nuijatie 4, 01650 Vantaa
09-85453010
asiakaspalvelu
@rajatorppa.fi

Meillä Puiu:ssa pelaavat niin pojat, tytöt, miehet kuin 
naisetkin. jos olet kiinnostunut liittymään Puiu:n 
joukkueeseen, ota yhteyttä joukkueen toimihenkilöön, 
hän opastaa sinut treeneihin kokeilemaan.

jalkapallo



UUsia joUkkUeita perUstetaan!
PuiU perustaa uusia joukkueita tytöille ja pojille joka 
vuosi. PuiU ry on monilajiseura, jonka tavoitteena 
on tarjota harrastusmahdollisuus kaikille halukkaille 
lapsille ja nuorille lajin parissa. 

Toimintaa pyritään tarjoamaan lähellä kotia, 
kohtuullisin kustannuksin ja turvallisessa 
ympäristössä, pelaajan henkilökohtaisen 
innostuksen mukaan.

teRvetuloa Mukaan  puiu:n JalkapallopeRHeeseen!

Jalkapallo on kiva yhteinen harrastus. .

jalkapallo
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Huomaathan juhla- ja  
arkipyhien sekä sesonkiaikojen 
poikkeukselliset aukioloaikamme.
Poikkeusaukioloajat 
näet Kukka ja Lahja Sagan 
ikkunailmoituksista.
www.kukkajalahjasaga.fi

Heikinlaaksontie 11
00760 HeLSinKi

Puh. 050 439 9849

Aukioloajat
ti-pe klo 12-19
la-su klo 10-17

Puistorin salonki
Puistolantori 1  
00760 HElsinki

tilauksEt PuH. 09 -388 3238

P a r t u r i - k a m P a a m o 

jalkapallon
Harjoituspaikat:
• Puistolan liikuntapuisto, jossa 
sijaitsee peruskoulun liikuntasali, 
Koudan tekonurmi sekä 
liikuntapuiston luonnonnurmi, 
Koudantie 2, 00760 Helsinki

• Pihlajamäen kupla, 
Lucina Hagmanin polku 5, 
00710 Helsinki
• Tattarisuon kupla, 
Tattarisuontie 32, 00770 Helsinki
• Combat Society, 
Teerikukonkuja 3, 00770 Helsinki

jalkapallo
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Harjoituksissa kehitetään eri-
tyisesti lasten motorisia perus-
taitoja kuten juoksemista, hyp-
päämistä, tasapaino- ja kehon 
hahmotuskykyä sekä välineen-
hallintataitoja, potkaisemista, 
heittämistä ja kiinniottamista. 
Jalkapallotekniikassa painote-
taan kuljettamista, syöttämistä 
ja laukaisemista.

Taktiikan opettaminen pai-
nottuu hyökkäyspelin peri-
aatteiden opetteluun, etene-

miseen ja vapaan tilan havain-
nointiin.

PuiU:n jalkapallokoulun 
tavoitteena on antaa lapsille 
valmiuksia siirtyä joukkuetoi-
mintaan keväällä 2018, jolloin 
jalkapallokoululaisista peruste-
taan uusia joukkueita. Keväällä 
2018 aloitetaan myös pelit 
muita seuroja vastaan.

Vanhempien apu harjoituk-
sissa on korvaamatonta. Har-

joituksissa lapset jaetaan pien-
ryhmiin, joten vanhempien 
apua tarvitaan esimerkiksi val-
vomaan pienpelejä. Verkkarit 
siis päälle ja mukaan iloiseen 
toimintaan.

Varusteiksi koulusaleihin 
sisäpeleihin soveltuvat kengät, 
juomapullo ja vaatetus.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan. Lisää tietoa jalkapallo-
koulusta löytyy osoitteesta
puistolanurheilijat.fi.

jalkapallokoulu 2012–2013 syntyneille
tule mukaan harjoittelemaan monipuolisesti jalkapallon perusteita ja pitämään hauskaa kivojen 
kavereiden kanssa! Puistolan urheilijoiden jalkapallokoulu harjoittelee Puistolan peruskoulun 
liikuntasalissa 7.1.–15.4.2018 sunnuntaisin 16–17.

talviharjoitukset hallissa, p -11 -joukkue

jalkapallo
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Puistolantori 4, 
00760 Helsinki

Puh. 050 3522 892

Avoinna
Ma-To 12–24
Pe-La 12–03

Su 12–24

Salon Faina

Puistolantori 1  
00760 Helsinki
Puh. 09 3891756

Avoinna
ti–pe 8–17 la 8–13

puiu:n uudet kotisivut: puistolanurheilijat.fi
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rpad Mester, 37, on 
Unkarin lahja suo-
malaiselle ja puisto-
lalaiselle jalkapallolle. 
Suomeen ja Joensuu-

hun aikoinaan pelaajana ran-
tautunut jalkapallomies on 
kehittänyt itseään määrätietoi-
sesti valmennuksen osaajana. 
Tämän vuoden maaliskuussa 
hän aloitti kotimaansa pääkau-
pungissa Budabestissä vaativan 
UEFA A -tutkinnan suoritta-
misen. Kurssi lennätti miehen 
joka toinen maanantai Buda-
bestiin. Kotitehtävät ja näyttö-
harjoitukset hän suoritti Suo-
messa.

PuiU:n mies valittiin helmi-
kuussa 94:n hakijan joukosta 
24 valitun joukkoon suoritta-
maan A-kurssia. Noin puolen 
vuoden kurssiahketointi oman 
työn lomassa sai palkintonsa 
syyskuun 27. päivä, jolloin 
Arpad vastaanotti UEFA 
A -todistuksen. Kurssin kol-
manneksi parhaana.

– Se oli huippukurssi. Suo-
messa analysoin muun muassa 
neljän tason ottelut, cupissa, 
liigassa, Ykkösessä ja Kakko-
sessa. Myös kansainvälisten 
pelien seuranta kuului ohjel-
maan. Takana on fyysisesti ja 
henkisesti kova vuosi, tilittää 
tyytyväinen Mester.

juniorivalmennuspäällikkö Arpad Mester

ahkeroi uEFa  a  -tutkinnon
Puistolan urheilijoiden jalkapallojaostolla on nyt työkalupakissaan lajin huippuosaamista. seuran 
juniorivalmennuspäällikkönä vuodesta 2014 asti työskennellyt Arpad Mester ahkeroi itselleen lajin toiseksi 
korkeimman ueFA A -tutkinnon. se antaa vahvat eväät kehittää huippuvalmennusta sekä lajijohtamista.

Aina myönteinen Arpad 
kertoo tutkinnon antaneen 
hänelle paljon sekä junio-
rien että aikuisten jalkapal-
losta ja seuratoiminnasta. Mitä 
nyt, miten uudet opit tulevat 
näkymään valmennuspäälli-
kön työssä puistolalaisessa jal-
kapallossa?

– Vien mielelläni näitä 
asioi ta meidän jaostossa 
lävitse. Haluan kehittää toi-
mintaamme uudelle tasolle, 
toivottavasti työn tulos näkyy 
parin vuoden päästä niin tasol-
lisesti kuin määrällisestikin, 
linjaa Arpad.

Kolmen vuoden kuluttua 
A-tutkinnosta saa hakea suo-
rittamaan maailman ylintä val-
mentajatutkintoa UEFA Pro 
-kurssia, joka vaaditaan vas-
tuulliselta Veikkausliigaval-
mentajalta. Arpadin A-pape-
rit rittävät nyt Suomessa kai-
kille muille tasoille. Kolmessa 
vuodessa motivoitunut, innos-
tunut ja työstään pitävä Arpad 
ehtii hinata PuiU:n jalkapal-
lotoiminnan uudelle tasolle. 
Veikkausliigalisenssin vaati-
vuudelle ei Puistolassa ole 
näköpiirissä käyttöä.

Kello käy nyt uusille A-luo-
kan jalkapallotuulille Puisto-
lassa.

Heimo Laaksonen

PuiU:n juniorivalmennus-
päällikö Arpad Mesterin 
syyskuussa vastaanottama 
UEFA A -kurssitodistus 
takaa paljon uutta ja 
ammattimaista osaamista 
PuiU:n jalkapallotoiminnan 
kehittämiseen.

jalkapallo



jalkapallo

naisten jalkapallo
kaudella 20172018 Puiu jatkaa 
pelejä viime vuoden tapaan naisten 
4. divarissa. 

Naiset 1 -joukkueessa on 
mielenkiintoinen yhdistelmä 
pitkän linjan puiulaisia ja 
alunperin muista seuroista 
lähtöisin olevia futaajia. 
Pelaajiston ikähaarukka on 
suhteellisen laaja (17–30+) 
ja kaikki ovat pelanneet 
jalkapalloa pitkään.

Joukkue harjoittelee ja pelaa 
sekä talvella että kesällä 
keskimäärin 2–3 kertaa 
viikossa. Talvikaudella 
nautitaan muun muassa 
PuiU:n jalkapallohallin 
olosuhteista, kun taas kesällä 
treenejä on nurmella ja PuiU:n 
omalla tekonurmella.

Joukkueen taustat ovat 
hyvissä kantimissa: 
joukkueenjohtajana toimii 
Nina apunaan Suvi-Tuuli, 
valmennuksesta vastaavat 
UEFA B -lisenssillä varustetut 
Lauri ja Kimmo, sekä muissa 
tärkeissä tehtävissä häärivät 
jalkapallokonkarit Eki, Ilkka 
ja Roy.

PuiU:n Naiset 1:n treeneissä ja mukana kummityttö-
joukkue T08–09 – ja tytöt veivät loppupelin 5–3. :)

naisfutiksessa Puistolan 
urheilijoilla on pitkät 
perinteet. 

jalkapallo
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YläRivi vaseMMalta jenna emanuelsson, sara Haavisto, julia väänänen, 
ella korvenoja, Helmi vapola, Assi Hänninen, vilma savolainen, essi koskelin, Helmi 
Helin, selina kuikanmäki
keskiRivi vaseMMalta joukkueenjohtaja Harri saikanmäki, nora 
emanuelsson, roosa saikanmäki, emmi tiainen, sara sirma, Meri lehtonen, julia 
turunen, elina ruuskanen, venla siukkola, lumi Päivärinne, julia Pehkonen, 
vastuuvalmentaja Maria virolainen
alaRivi vaseMMalta lotta saarinen, enni Hokkanen, Anni rista, essi 
Pellikka, elsa Mankkinen, jenika juvonen, nea rissanen, Amina rahmani, Maija 
virtanen, veera Myllyharju, elina torppa

vittaessa mahdollistaa jousta-
van siirtymisen B1-joukkuee-
seen. 

Joukkue ei ole suljettu vaan 
uusia pelaajia otetaan jatku-
vasti mukaan toimintaan!

Puistolan urheilijat ja Malmin 
Palloseura perustivat vuonna 2014 
yhteisjoukkueen. 
Kaudella 2018 B-tyttöjen 
(-00, -01, -02) yhteis-
joukkueen pelaajista 
muodostetaan kaksi 
peliryhmää.

B1-joukkue koostuu moti-
voituneista pelaajista, jotka 
haluavat sitoutua laadukkaa-
seen toimintaan ja harjoitella 
säännöllisesti ja tavoitteelli-
sesti. 

B2-joukkue tarjoaa mahdol-
lisuuden ylläpitää jalkapallo-
harrastusta laadukkaassa toi-
minta-ympäristössä, mikä tar-

B-tYtöt 00, 01, 02 

jalkapallo
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jalkapallo

YläRivi vaseMMalta jussi Mielikäinen (jojo), ella tamminen, Wilma lehtinen, 
Minea isaksson, lenita jokiluhta, sofia shabani, jade laakkonen, nea ilvespalo
keskiRivi vaseMMalta karla roslund, linda Bagnasco, saara virta, jenna 
Holmström, vuokko kuparinen, Anni Mattinen, Mia Breider, ronja tiainen
alaRivi vaseMMalta nella Mielikäinen, ella jurvainen, Peppi oravainen, julia 
Bagnasco, nea iisvirta, lumianna niemi, tinka kievimaa
poissa steffi Hassinen, Adekina jusufi, sara kotkas, nitta kröger, saara Myntti, kira 
koskiniemi, rebekka rökman, jarno isaksson (jojo), jani Hurme (valmentaja), Maija 
Huupponen (valmentaja), Calle Asplund (valmentaja), valtteri kievimaa (valmentaja)

tYtöt 04–05

pelanneet pääsevät kovem-
piin otteluihin ja myös jalka-
palloa aloittelevat tytöt otetaan 
innolla mukaan harjoituksiin 
ja peleihin.

Joukkueeseen mahtuu hyvin 
mukaan, tällä hetkellä mukana 
on yli 30 reipasta 2004–2005 
syntynyttä tyttöä.

Uusia pelaajia tarvitaan aina, 
joten voit tulla kokeilemaan 
jalkapalloa ilmaiseksi treenei-
hin milloin vain haluat.

Harjoitukset ovat Pohjois-
Helsingissä Puistola, Tapanila, 
Heikinlaakso -alueella ja Tatta-
risuon kuplahallissa talvella.

T04–05-joukkueessa harjoit-
televat vuosina 2004 ja 2005 
syntyneet tytöt yhdessä koke-
neiden valmentajien ohjauk-
sessa. Pelejä järjestetään jokai-
selle ikäryhmälle osaamisen 
ja taitojen mukaan. Enemmän 



17

tYtöt 06–07
YläRivi vaseMMalta 
oona (valmentaja), eerika, Mariane, 
siina, Aada, Alisa, Aino, emma, 
Annamari (jojo)
alaRivi vaseMMalta 
janni, Penni, Pieta, vilja, Pihla, 
Mirella, Anni

T06–07-joukkueessa on tällä 
hetkellä 18 pelaajaa. Uudet 
pelaajat pääsevät mukaan jouk-
kueeseen ottamalla yhteyttä 
joukkueenjohtaja Annamari 
Pulliaiseen. Tule reippaasti 
mukaan harjoituksiin!

Joukkue harjoittelee Tatta-
risuon kuplassa maanantaisin 
klo 16.45–18.15 ja keskiviik-
koisin klo 17.45–19.00 sekä 
torstaisin klo 17.00–18.30 
Koudan koulun salissa.



jalkapallo

takaRivi vaseMMalta laura nokkala, Gopal Adhikari, eerika lehtimäki
keskiRivi vaseMMalta essi tauren, enni korhonen, kristiina Pöllänen, 
Hertta valve, emmi Pihamaa, teea oinonen, ella rikkonen, iida nummi, Minerva 
Hukkanen, vilma lempiäinen
etuRivi vaseMMalta emilia Adhikari, Meea joki, lumia Bengs, Ada-Maria 
isola, saana vehma, enni lappi, olivia siuruainen, Helmi leppänen, isabella 
Puurula, Melissa nevalainen

tYtöt 10–11

T0809-joukkue on perustettu 
syyskuussa 2015 ja mukana on 
jo melkein 30 innokasta mim-
mifutarin alkua. Toivotamme 
tervetulleiksi kaikki vuonna 
2008 ja 2009 syntyneet tytöt! 
Rohkeasti vain mukaan kokei-
lemaan!

Tytöt harjoittelevat tiistaisin 
kl. 16.45–18.00 Tattarisuon 
kuplahallissa, keskiviikkoisin 
kl. 17.00–18.00 Puistolanrai-
tin ala-asteen liikuntasalissa ja 
sunnuntaisin kl. 13.45–15.00 
Pihlajamäen kuplahallissa.

Mukaan pääsee joko tule-
malla suoraan harjoituksiin tai 
ottamalla yhteyttä joukkueen-
johtaja Jonnaan.

Tervetuloa mukaan PuiUn 
nuorimpaan tyttöjoukkuee-
seen T10–11! 

Joukkueessa on yli 25 pelaa-
jaa, ja harjoituksia on talvi-
kaudella Tattarisuon kuplahal-
lissa tiistaisin ja perjantaisin 
klo 17.45–19.00. Kesäkaudella 
joukkue harjoittelee pääosin 
Puistolan peruskoulun teko-
nurmella. Turnauksissa ja har-
joituspeleissä käydään myös 
muualla.

Tietoa harjoituksista ja 
mukaan liittymisestä saat jouk-
kueenjohtaja Mikko Num-
melta.

jalkapallo
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takaRivi vaseMMalta Pinja, katja, ilmari, jani, Pasi, kimmo, jonna, riina
keskiRivi vaseMMalta Annika, sara, My, Moona, Aada, eerika, Hertta, kira, siiri, Maj, Aliya
etuRivi vaseMMalta nelly, sanni, iida, Aamu, leni, susanna, Alyssa, Pihla k., ella, Pihla n.
poissa Penni, noora, Anni, Mea, saimi, Clarabel, valmentajat eerika ja Max (tosin aloittivat vasta 
kuvan ottamisen jälkeen…)

tYtöt 08–09
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jalkapallo

energiset Haukat 
stadi cupin kultamitalit 
kaulassa. 

takaRivi vaseMMalta 
Akseli-valmentaja, jarmo-jojo, 
Arto, jori, Matti, Mika, samuli, 
eetu, ilmo, Panu, janne-
valmentaja, Arzu-jojo ja veli-Pekka 
varustevastaava
etuRivi vaseMMalta 
rauno-taloudenhoitaja, teemu, 
janne, Mira, venla, laura, 
riku, oskari
eDessä jaakko ”jaska”
kuvasta puuttuvat 
sami, ijeöhmä, keerthikan 
ja Peppi, jonna-
valmentaja ja 
Anette-valmentaja

eneRgiset Haukat

Energiset Haukat -jouk-
kueessa on reilu 20 pelaa-
jaa, joiden ikäjakauma on 
8– 41vuotta. Pelaajat tulevat 
pääkaupunkiseudulta.

Joukkueeseen mahtuu lisää 
pelaajia, eikä tarvitse olla jal-
kapallotaustaa. Otamme jouk-
kueeseen mukaan ikään, vam-

maan ja asuinpaikkaan kat-
somatta pelaajia oppimaan 
Kuningaslajin taitoja.

Energiset Haukat on osallis-
tunut monen vuoden aikana 
moniin erityisjalkapalloturna-
uksiin ja Futsal-turnaukseen, 
voittojakin on tullut.
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takaRivi vaseMMalta Mohamud Mohamed, samir talat, tuomo toikkanen, Artjom Mondonen, 
janne kainulainen, teemu lamppu, Arttu Mäntylä, ilmari tiainen, jari Holopainen, Atte virtanen
etuRivi vaseMMalta sami kaalikoski (valmentaja), Mika jaakkola, Maxim Poljakov, joonas 
ruumensaari, tommi likonen (mv), nooa sipilä (mv), Aleksi Helander (mv), eetu Mäntylä, Markus 
rosenblad, Mikko jurvainen, samy talat, toni Aaltonen (päävalmentaja)
kuvasta puuttuvat Abdijamal Ali, janne varis, Zabi Yawari, Abderezak Benhamadi, olli kostiainen 
(a-jun), Henry Aaltonen, Patrik lod, teppo saarinen, Henri silvola (mv), islam Abdel Ghafar, robin leskinen

Puistolan urheilijoiden miesten edustusjoukkue pelaa 
kaudella 2018 miesten kolmosta, lohkossa 1.

MieHet 1

Miesten 
jalkapallo



jalkapallo

 MieHet 86

takaRivi vaseMMalta 
jone, tomi, jeppe, elias, taneli, 
ossi, tero
etuRivi vaseMMalta 
samuli, eelis, tuomo, ukri, jere, 
Aleksi

PuiU/86 on vuonna 2010 Sta-
din seiskaan perustettu jouk-
kue. Suurin osa pelaajista on 
nimen mukaisesti vuonna -86 
syntyneitä PuiU:n juniorikas-
vatteja, mutta joukkuetta on 
täydennetty myös muissa ikä-

luokissa ja joukkueissa pelan-
neista nuorista miehistä.

”Tavoitteenamme on kasvat-
taa ja pitää yllä hyvää kuntoa ja 
urheilullista asennetta rakkaan 
lajin parissa.”
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”Paikallisuus on etumme: miksi käyttää 
aikaa matkusta mi seen treeneihin, kun 

saman ajan voi treenata?”

takaRivi vaseMMalta tommi likonen, Miika rämö, leevi kyllönen, Aleks kurul, 
elias nieminen, eetu sainio, jaro juvonen
etuRivi vaseMMalta ilpo Hiltunen, oiva Alkio, sasu savola, vesa toivola, Miro 
Hokkanen, veeti korpiniemi, eero ullgren

poJat 04 YJ
P04 YJ yhteisjoukkue kiittää 
molempia seuroja yhteistyöstä. 
Poikien matka on PuiUssa ja 
MPS:ssa päättynyt vuonna 
2018 ja he ovat siirtyneet har-
joittelemaan muihin seuroi-
hin. Erityiskiitos valmennuk-
selle ja muille joukkueen toi-
mihenkilöille.



poJat a ja BPuiU A ja B harjoittelee talven 
aikana sekä fudista että futsa-
lia. Joukkue pelaa talvella fut-
salia kahta sarjaa sekä  Talvilii-
gaa, ja keväällä taas fudiksen 
piirisarjaa (taso selvenee alku-
keväästä). Joukkue tekee tii-
vistä yhteistyötä PuiU miesten 
kanssa (3 div.)

23

Pelaajia mahtuu vielä mukaan. 
Kiinnostuneet voivat olla 
yhtey dessä vastuuvalmentaja 
Juha Hartikaiseen tai Toni Aal-
toseen (p. 050 3676267).

takaRivi vaseMMalta 
valmentaja juha, jope, otto, Milo, 
eeli, roni, eetu, Antti, lauri, olli, 
valmentaja jusu
keskiRivi vaseMMalta  
eetu, teemu, Hena, oula, leevi, 
Pietu, Make
etuRivi vaseMMalta 
veskat noah ja tommi



jalkapallo

takaRivi vaseMMalta Gilberto santos Da Cunha, Miro kuparinen, Marken 
lemming, Dani virnes, elias Haapasalo, Frank Hartwall, jami kaipainen, eero 
Pohjakallio
keskiRivi vaseMMalta rasmus lipsanen, Arttu Hiltunen, jimi Fuentes, 
Daniel laakkonen, nubaid Ahmad, Peetu koskinen, eelis Hynninen, samu seppänen
etuRivi vaseMMalta ruuthran ramdas, Aku okany, elmeri lappalainen, 
Andre Funji, konsta Hytönen, Aleks Hannolainen, Aksel salonen, Aaro Mäki-tikkala, 
onni Pohjakallio

poJat 06

P06-joukkue koostuu vuonna 
2006 syntyneistä pojista. Tällä 
hetkellä joukkueessa on 23 
poikaa. Harjoituksi on kolme 
kertaa viikossa, ja joukkue 
pelaa piirisarjassa kahdella eri 
joukkueella eri tasoilla. Talvi-
kaudella pelataan Talvisarjaa.

Mikäli haluat joukkueeseen 
mukaan ota yhteyttä joukku-
eenjohtajaan.
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poJat 08

takaRivi vaseMMalta joni 
tukiainen, riku rintamäki, leevi Pelli, 
emil nummi, nilla tapiola, Milo 
tukiainen, luka rahikka, lauri kotkas, 
Aapo kotilainen, Marko tilander
etuRivi vaseMMalta rasmus 
suonpää, luukas kurki, severi villa, Alex 
laukkanen, emil rintamäki, ricu tervala, 
eemeli lauren, lukas Hänninen, konsta 
Mykkänen



takaRivi vaseMMalta Åsa Hirvonen, taavi Wallenius, Peter Hirvonen, tommi Hiltunen, Aarne kuivalainen, tomas Merikaarto, 
kasperi rämö, joona Hannu, eetu venäläinen, jami leppä, roni korhonen, otto tuomainen, otso larkio
keskiRivi vaseMMalta Arto Huhtanen, niko Porvali, ukko Punkari, rafael rökman, David erikainen, joonatan Pauri, Miro 
räsänen, Mohamed elsyed, lari jokipii, Amos Mantere, joonas jäppinen, eetu sallinen, jonna Buhanist-Huhtanen, Henrik larkio 
etuRivi vaseMMalta lauri Paukku, nico kosonen, Aaron Huhtanen, niklas elki, veikka kuivalainen, kimi Blomerus, Matias 
Hedeman, leo silvennoinen, otto iivarinen, Aku karjalainen, jukka jäppinen

poJat 07



jalkapallo

takaRivi vaseMMalta konsta kuokkanen (jojo), Heikki koskinen (huoltaja), ramesu 
Bokunda, leevi lehtonen, topias kuoppa, kaapo kuokkanen, noel Hartman, Antti jokinen 
(valmentaja) ja tommi suoknuuti (valmentaja)
keskiRivi vaseMMalta raul reinikka, tatu tiura, topi lindeman, venni Määttä, 
veikka kirjavainen, rasmus Auranen, karl siniteräs, oliver Heisvaara, Alex Pitkonen ja nooa 
Helle
etuRivi vaseMMalta jasper ilves, kevin Haapsaari, eemeli Hokkanen, kauri Festus, 
sebastian suoknuuti, jerry koskinen, eemil kontuniemi, Miko Paasovaara ja julius salmi
kuvasta puuttuu rasmus välke

poJat 09

takaRivi vaseMMalta Artjom Mondonen, tomi lappi, Alex Mondonen, leon Haapsaari, 
kaapo kärkkäinen, niklas tsanga, elias Hollanti, joona Hoikka, Antti jokinen
keskiRivi vaseMMalta Akseli Halme, noel salmela, Altti Marstio, jonne lomma, 
Anthony Funji, Ashton Banguni, joni ranki, ville Hynninen, jimi suihko
etuRivi vaseMMalta Miio sistonen, Aapo iivarinen, Ahti Haajanen, eeli sulkamo, vilho 
kirjavainen, ukri Festus, Miro Helle, kaarlo lappi, nooa karru, Aatos Auvinen

poJat 11
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P11-joukkue on perustettu syk-
syllä 2016 ja ehtinyt jo kerätä 
monia innostuneita vuonna 
2011 syntyneitä jalkapalloili-
joita mukaansa. Uudetkin pelaa-
jat ovat tervetulleita kokeile-
maan ja liittymään mukaan iloi-
seen joukkueeseemme milloin 
tahansa kauden aikana.

Talvikaudella joukkue har-
joittelee tiistaisin ja perjan-
taisin klo 18–19 Tattarisuon 

kuplahallilla. Tarkempaa tietoa 
joukkueesta saat joukkueen-
johtaja Konsta Kuokkaselta.



niMet eivät ole kuvan JäRJestYksessä Pelaajat: Aleksi Mäki-tikkala, eelis Hokkanen, ukko kievimaa, konsta 
vuorikoski, juuso Mielikäinen, eetu Hussi, lennu Mykkänen, kasper Haavisto, okko rantala, eelis salonen, luka tauriainen, 
edvin Halminen, lucas lindvall, ukko tuominen, Miron seero,  Daniel johansson, eemil Mäki, Aapo tiainen, joona sorjonen, 
Benjamin Hagström, Henrik Hujanen, vili lehtopolku, sasu tarkiainen, vertti riutta-aho, rafael Blomerus, Benjamin Hagström, 
iiro koskela, teo Moreira, Milo rahikka, kalle Paavola, robert Boshkov, Peetu julius tolvanen, jakob Martikainen, ville Hiltunen.
valmentajat: kimmo tauriainen, jaakko lindholm, inka railo, juho jääskeläinen, joukkueenjohtaja lassi Hokkanen

poJat 10
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Sulkapallo

sulkapallo

SUlKAPAlloJAoSToN 
ToimiSTo
Helsingin mailapelikeskus
Tapulikaupungintie 4
00750 Helsinki
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi/sulkapallo

PUHEENJoHTAJA
Timo Heinonen, 
p. 0500 943 307
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi

seuramme tarjoaa laadukasta 
sulkapallovalmennusta kaiken ikäisille vauvasta 
vaariin, onnistumisen elämyksiä, yhdessäolon 
hetkiä sekä tietysti vinhaa sulan viuhumista. 
oli tavoitteenasi sitten huipulle pääsy tai vaan 
kavereiden kanssa rento lätkiminen, löydät 
meiltä juuri sinulle sopivan vaihtoehdon.

PuiU tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille 
mahdollisuuden harrastaa sulkapalloa omien 
mieltymysten mukaan harraste- ja kilpatasolla. 
Pelaajistoa ja joukkueita ei rakenneta muista 
seuroista houkuteltujen pelaajien varaan, vaan 
seura kasvattaa itse omat pelaajansa. 

Tarjolla on haasteita ja onnistumisia eri-
tasoisille pelaajille. Myös heille, jotka haluavat 
kehittyä huippupelaajaksi, PuiU tarjoaa parhaat 
mahdolliset olosuhteet.

lämpimästi tervetuloa 
mukaan puiu:n sulkapallo-
jaoston toimintaan!
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Minisulkis
Minisulkiksessa 5–9-vuotiailla on mahdollisuus 
perehtyä sulkapalloon. Se sisältää paljon leik-
kiä ja liikuntaa, ja samalla tutustutaan sulkapal-
loon peli- ja liikuntamuotona. Varusteiksi riittää 
sisäliikuntajalkineet, shortsit ja T-paita sekä tie-
tysti reipas mieli. Muu välineistö (maila ja pal-
lot) tulee jaoston puolelta.

aikuisten 
kuntoRYHMä
Aikuisten ryhmissä opetellaan perustekniikkaa 
ja liikkumista. Jos intoa riittää, on tämä
hyvä ponnahduslauta liittyä Kilparyhmä C:hen 
ja lisätä harjoitusten (ja hien) määrää.

kilpaRYHMät 1–4
Kilpapelaajat harjoittelevat kovaa Suomen huip-
puvalmentajien johdolla useasti viikossa.
Pelaajien ikähaarukka lähtee noin kymmenestä 
vuodesta ylöspäin ja saa jatkua niin kauan kuin 
intoa sulkapallon treenaamiseen ja kilpailemi-
seen riittää. Täällä kehitetään tekniikkaa,
taktiikkaa, liikkumista ja peli-iloa: tähtäimenä 
maine, mammona ja olympiakulta!

kilpaRYHMä C
Kilparyhmä C:ssä on nuoria ja vanhempia 
pelaajia, joilla tekniikka alkaa jo olla hallussa ja
kilpailuissakin kehdataan näyttäytyä silloin täl-
löin. Täällä treenataan samoja asioita kuin
muissa kilparyhmissä, kenties hieman harvem-
min – mutta sitäkin suuremmalla sydämellä.

Junnukoulut
Junnukoulut on tarkoitettu alle 9–13-vuotiaille 
aloitteleville pelaajille. Ryhmissä opetellaan
liikkumisen ja sulkapallon alkeet – ja pidetään 
hauskaa!

HaRRastaJaRYHMät
Harrastajaryhmiä on kahdenlaisia: aloittele-
vat harrastajat ja jatkavat harrastajat. Näissä ryh-
missä opetellaan sulkapallon perustekniikkaa ja 
pelaillaan harrastusmielessä. Kisoihin osallistu-
mista suositellaan mutta ei vaadita.
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TenniS

TENNiSJAoSToN 
ToimiSTo:
Helsingin mailapelikeskus
Tapulikaupungintie 4
00750 Helsinki
tennis@puistolanurheilijat.fi
p. 050 526 7897
www.puistolanurheilijat.fi/tennis
www.facebook.com/puiutennis/

PUHEENJoHTAJA
Matti Kukko
p. 0500 417 786
rooster.matti@live.com

VAlmENTAJAT:
• Mikko Reponen, päävalmentaja
p. 050 526 7897
mikko.reponen@puistolanurheilijat.fi
• Marko Miettinen, juniorivastaava
p. 045 8669 777
marko.miettinen@puistolanurheilijat.fi
• Bogdan Montonen
p. 050 537 8690
bogdan.montonen@hotmail.com 

tennis
tervetuloa mukaan 
puiu:n tennisjaoston 
toimintaan!
tennisjaosto luo seuran ja erityisesti jaoston omille 
jäsenille mahdollisuudet tenniksen valmennukseen, 
harjoitteluun, harraste- ja kilpapelaamiseen sekä 
mukavaan yhdessäoloon yhteisen harrastuksen 
parissa. jaosto toimii yhteistyössä Puistolan tennis- 
ja palloiluhalli oy:n kanssa.

Minitennis
5–7 vuotiaille tytöille ja pojille
PuiU:n minitenniksessä lapselle opetetaan ten-
niksen perustekniikoita ja pallonkäsittelyä sekä 
kehitetään lajin kannalta olennaisia motorisia 
perustaitoja.

Minitennistä pelataan pienemmällä kentällä 
ja pehmeämmillä palloilla. Minitennis antaa 
lapselle hyvät valmiudet jatkaa tenniksen har-
rastamista myöhemmin seuran miditennis-
ryhmissä. 

Sisäliikuntavarustus, mailan saat tarvittaessa 
lainaksi seuralta.
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kenDoMiDitennis
8–12 vuotiaille tytöille ja pojille
Miditenniksessä nuorille opetetaan pallon- ja 
mailankäsittelyä, tenniksen perustekniikoita ja 
taktikoita sekä kehitetään lajin kannalta olennai-
sia motorisia taitoja.

Miditennistä pelataan normaalia pienem-
mällä kentällä ja hitaammilla palloilla. Miditen-
nis antaa lapselle hyvät valmiudet jatkaa tennik-
sen harrastamista myöhemmin seuran tennis-
kouluryhmissä.

Miditennisharjoitukset ovat 1–2 kertaa vii-
kossa. Sisäliikuntavarustus, mailan saat tarvitta-
essa lainaksi seuralta.

tenniskoulu
13–17 vuotiaille tytöille ja pojille!
PuiU:n tenniskoulussa pelataan 4–6 pelaajan 
ryhmissä. Ryhmät muodostetaan iän ja pelita-
son mukaan. Tenniskoulussa opit tenniksen tek-
niikan, saat vinkkejä peliisi ja löydät uusia kave-
reita.

Junioriryhmät pelaavat arkisin 14.30–18.30 
sekä lauantaisin klo 11.30–14.30. Harjoitukset 
1–2 kertaa viikossa mahdollisuuksien mukaan!

aikuistennis
Yli 18 vuotiaille naisille ja miehille!
PuiU:n aikuisten valmennusryhmissä harjoitel-
laan neljän hengen tasoryhmissä. Opit tennik-
sen tekniikat, saat yksilöllistä ammattitaitoista 
valmennusta ja saat uutta puhtia peliisi. Ole 
yhteydessä ja tule rohkeasti kokeilemaan! 

Aikuisryhmät pelaavat arkisin 17.30–21.30. 
Harjoituksia 1–2 kertaa viikossa mahdollisuuk-
sien mukaan!

puistolan urheilijoissa toimii 
myös kendojaosto.

kendo on japanilaiseen 
miekkailuperinteeseen pohjautuva 
budolaji.

Kendojaoston 
asioissa voit olla 
yhteydessä:
timo.bengs@gmail.com

kendo

31



kunToliikunTa

tervetuloa koko perhe kuntoilemaan puistolan urheilijoihin!
Puistolan urheilijat ry järjestää ympäri vuoden monipuolista kuntoliikuntaa kaiken ikäisille.  
tarjonnassa on liikuntaa kuntotasoon tai ikään katsomatta. 
Kevätkausi on 8.1.–29.4.2018
Kuntoliikunnan omat Facebook sivut löytyvät https://www.facebook.com/puistolanurheilijatkunto/
Kuntoliikunnan yhteystiedot: kuntoliikunta@puistolanurheilijat.fi

 PuiU järjestää myös 
monipuolisia virike- ja 
työhyvinvointipäiviä! 
Kysy lisää toimistosta.

 Meillä käyvät liikunta- 
ja kulttuurisetelit sekä 
sporttipassi. 

 Lue lisää: 
http://www.puistolan-
urheilijat.fi/sivu/26/maksu-
työnantajan-tukemana

PAKETTi 1: Henkilökohtainen 
ohjelma + opastus
Sisältö: Yksi tekniikkaopastus, 
jonka kesto on n. 1 h.

Tämä sopii sinulle, joka et 
tiedä mistä aloittaa ja miten 
tehdä asiat oikein. Sopii myös 
kokeneemmille treenaajille, 
jotka haluavat saada vaihtelua 
harjoitteluunsa.

PAKETTi 2: Kolme henkilö-
kohtaista valmennuskertaa, joiden 
kesto on n. 1 h/kerta.

Sopii sinulle, joka et tiedä 
mistä aloittaa ja miten tehdä 
asiat oikein. Sopii myös koke-
neemmille treenaajille, jotka 
haluavat saada vaihtelua har-
joitteluunsa. Asiakas päättää 
tapaamisten aikavälin ja niiden 

sisällöstä sovitaan yhdessä asi-
akkaan kanssa. Huom! Hintaan 
lisätään valmentajan mahdolli-
set pääsymaksut kuntosalille /
uimahalliin jne.

  peRsonal tRaining 
Personal trainerimme tukee ja motivoi sinua kohti 
liikunnallisempaa elämäntapaa. 
Personal training -paketit räätälöidään sinun toiveiden ja tavoit-
teiden mukaisiksi. Paketteihin sisältyy alkukartoitus, henkilökoh-
tainen treenisuunnitelma + ravintoneuvonta tarvittaessa, etäval-
mennus sähköpostitse ja puhelimitse.

VAlmENTAJAT 
• Janette Parviainen– Liikuntaneuvoja/Personal trainer/Pilatesohjaaja

• Ville Parviainen – Liikuntaneuvoja/Personal trainer/Crossfit-valmentaja
• Tero Knuutila – Juoksuvalmentaja, Triathlon valmentaja

kunto- Ja teRveYsliikunta
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sYvävenYttelY
rentoudu ja lisää 
liikkuvuutta!
Syvävenyttely on pit-
kiä venytyksiä sisäl-
tävä tunti. Tunti rentout-
taa, lisää liikkuvuutta ja 
samalla hoitaa kehoa. 
Venytyksissä tärkeää 
on rauhallinen hengi-
tys. Venytyksiä voi vari-
oida tai lyhentää oman 
mielen mukaan, eikä 
aikaisempaa kokemusta 
tai notkeutta tarvita. 
Ota oma jumppamatto 
mukaan.

ryhmät aikuisille kevät 2018

CoRe & 
stRetCHing 
keskivartalon voimaa ja 
liikkuvuutta
Kehonhuoltoa ja rentou-
tusta samassa paketissa! 
Alkulämmittelyjen jäl-
keen tehokasta keskivar-
talo- ja kehonhallintat-
reeniä vatsaa, selkää ja 
kylkiä vahvistaen. Puo-
let tunnista ihania venyt-
telyjä. Core-Stretchingin 
tavoitteena on keskivar-
talolihasten vahvistami-
nen, liikkuvuuden lisää-
minen ja lihasjännitys-
ten laukaiseminen.

gYMstiCk
Gymstick on koko kehon 
kuntoiluväline
Gymstick paitsi kiinteyt-
tää koko kehoa, paran-
taa myös verenkierto- ja 
hengityselimistön kun-
toa, lihaskuntoa ja kestä-
vyyttä, tasapainoa, rasva-
aineenvaihduntaa ja 
koordinaatiota.

HUOM! Et tarvitse 
omaa gymstickiä vaan 
ne löytyvät paikan 
päältä.

juMppapaikat
• Puistolanraitti: Puistolanraitin ala-aste, Puistolanraitin toimipiste os. Puistolanraitti 18
• Nurkkatie: Puistolanraitin ala-aste, Nurkkatien toimipiste os. Nurkkatie 2
• Tuulen Tupa: Ylermintie 2, sisäänkäynti Ylerminpolun puolelta
• Puistolan kirkko: Tenavatie 4

33



kunToliikunTa

34

sloW FloW jooGA
Slow Flow tunti perus-
tuu Vinyasa Flow -joogaan, 
mutta hitaammalla rytmillä. 
Tällä tunnilla opit joogan 
perusasanat ja saat ohjausta 
jooga-asentojen turvalli-
sessa linjauksessa. 

Tunnilla liikutaan lem-
peän dynaamisesti antaen 
liikkeen rytmittyä hengi-
tyksen tahtiin kehoa kuun-
nellen. Erinomainen sinulle 
jos pidät rauhallisesti avaa-
vasta kuitenkin dynaa-
misesta harjoituksesta tai 
ollessasi vasta joogapolkusi 
alussa. 

  tanssi & venYttelY
Tanssi & Venyttely -tunnista noin puolet on kehoa monipuolisesti 
lämmittelevää tanssia ja noin puolet liikkuvuutta lisäävää ja rentouttavaa 
venyttelyä. Ota oma venyttelymatto mukaan.

jooGAMix
Joogamix on voimalli-
nen tunti, joka muodos-
tuu eri joogatyylien yhdis-
telystä (hatha, astanga, flow, 
yin). Lämmittelyn jälkeen 
seuraa dynaamisempi vah-
vistava osa, josta rauhoitu-
taan loppuliikkeisiin ja lop-
purentoutukseen.  Erityi-
sesti kauden alussa kiinni-
tetään huomio kehon linja-
uksiin ja hengitykseen, jotta 
harjoitus on kaikille turval-
linen. 

Yin jooGA
Yin jooga -harjoitus on 
meditatiivinen, harjoitel-
laan hyväksyvää läsnäoloa. 
Asennoissa eli asanoissa 
ollaan pitkäkestoisesti (3–5 
min.) tiedostaen luonnolli-
nen hengitys ja kehon sekä 
mielen tuntemukset. 

Ohjaajan avulla asento 
saadaan sopivaksi henki-
lön kehonrakenteen ja tar-
peiden mukaan. Kehon ren-
toudella ja painovoiman 
avulla haetaan kohdealu-
eeseen tuntuma – ei kui-
tenkaan äärivenytystä vaan 
asento, jossa voi rentoutuen 
olla pidempään. 

Harjoitus kohdistuu side-
kudokseen. Kun sideku-
dosta stimuloidaan, se saa-
daan vahvistumaan ja suo-
jaamaan kehoa sekä palau-
tumaan rasituksesta. Har-
joitus ei edellytä aiempaa 
kokemusta joogasta. 

Ei suositella noin puo-
leen vuoteen synnytyksen 
jälkeen. Yinjooga kasvattaa 

suosiotaan myös mies-
ten keskuudessa. 

FloW jooGA
Tunti on soveltuu hyvin jo hie-
man joogaa harjoittaneelle. 
Flow jooga -tunnilla ede-
tään hengityksen tahdissa asa-
nasta (asennosta) toiseen, jol-
loin joogan perusasanat tulevat 
tutuiksi. Tunti kehittää voimaa, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta. 

Tunnilla on usein musiikkia 
ja mahdollisesti teema, jonka 
ympärille tunti rakentuu. Tun-
nilla saattaa olla element-
tejä pilateksesta ja tanssista. 
Leikkisyyden, ilon ja läsnä-
olon kautta pyritään kurkista-
maan myös oman mukavuus-
alueen ulkopuolelle. Turvalli-
sesti, omaa kehoa kuunnellen 
ja kunnioittaen. Tunnin jälkeen 
olo on vapautunut, onnellinen 
ja inspiroitunut. 

Jooga

Jooga-
tunnille mukaan 
matto ja oma 
juomapullo.
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kiinteYtYs
Lihaskuntopainotteinen 
tunti, jossa 15–20 min 
lämmittelyä helpoilla 
askelsarjoilla, 30–40 
min lihaskuntoa ja 5–10 
min rentoutumista/
venyttelyä. Tunneilla 
käydään läpi tärkeimmät 
lihasryhmät, niin vatsa-, 
pakara-, reisi-, selkä- 
kuin ylävartalolihakset. 
Apuvälineenä voidaan 
käyttää kahvakuulaa, 
kuminauhaa, käsipainoja 
ja keppiä/gymstickiä.

Tunti on tehokas 
mutta helppo jokaisen 
aloittaa! Mukaan tarvit-
set juomapullon, jump-
pamaton ja sisätreeni-
kengät.

kuntoJuMppa
Kuntojumppa on kuntoa 
kohottava liikuntatuokio 
aikuisille. Monipuolinen 
kuntovoimistelu edis-
tää yleiskuntoa, tukilii-
kuntaelimistön toimin-
taa, liikkuvuutta, virit-
tää aivoja ja tukee jaksa-
mista. 

Tunti koostuu alku-
lämmittelystä helpoilla 
askelsarjoilla, noin 30 
min lihaskunto-osuu-
della sekä lyhyellä 5–10 
min venyttelyllä. Sopii 
kaiken tasoisille liikku-
jille.

kaHvakuula
Kahvakuulatunti sopii 
kaikentasoisille. Kahva-
kuulalla harjoittelu on 
toiminnallista ja vauh-
dikasta, ja sillä harjoitte-
levat pitävät kuulaa erit-
täin monipuolisena har-
joitusvälineenä, jonka 
avulla voi lisätä voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
tasapainoa. Naisille suo-
siteltu kahvakuula on 
4–12 kg, miehille 10 
kg–20 kg. 

HUOM! PuiU:n kuu-
lat ovat 4, 6, 8, 10 ja 12 
kg. Voit ottaa oman kuu-
lan mukaan.

  HYvän olon aaMu
Hyvän olon -tunnit ovat sinulle, joka kaipaa kokonaisvaltaista kehon ja 
mielen rauhoittumista, kehon vahvistumista sekä liikkuvuuden lisäämistä. 
Tunnit rakennetaan osallistujien mukaan ja mahdollisia rajoitteita 
kuunnellen. Tunnilla kierrätetään kolmea teemaa: keskivartalon voimaa 
ja kehonhallintaa lisäävää pilatesta, liikkuvuutta lisäävää ja rentouttavaa 
syvävenyttelyä sekä Foamroller ”putkirullausta”, jolla avaamme kireitä 
lihaksia ja lihaskalvoja.
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ZuMBa
Zumban tanssiaskeleet 
perustuvat erilaisiin  
tanssimuotoihin, joita 
ovat muun muassa 
merengue, cumbia, reg-
gaeton, salsa, hip hop, 
mambo, calypsoja salsa-
ton ja flamenco. 

Rutiini sisältää välillä 
hitaista ja välillä nopeista 
liikkeistä koostuvan sar-
jan.

pilates
Pilatestunnilla harjoi-
tetaan erityisesti keski-
vartalon syviä lihaksia 
(core), keskittymistä ja 
kehontuntemusta sekä 
vartalonhallintaa. Hengi-
tystekniikka mukana.

Tunnit on rakennettu 
pilateksen perusperiaat-
teiden mukaisesti ja nee 
rakentuvat pre- ja klas-
sisista pilatesliikkeistä 
jokaisen oman tason 
mukaisesti. Tunnilla 
ollaan sukat jalassa, oma 
jumppamatto/alusta on 
hyvä olla.

  kuntotanssi
kuntotanssissa pidetään hauskaa ja nautitaan eri  
tanssilajien rytmistä ja liikekielestä. 
Kuntotanssissa pääset tutustumaan mm. latinalaistanssien, kuin myös lava- 
ja katutanssien rytmeihin ja liikekieleen. Tervetuloa mukaan!

naisten 
peliRYHMä
Naisten peliryhmä tar-
joaa monipuolista 
pelaamista kunnon nos-
tamiseksi mukavassa 
seurassa. Lajeina muun 
muassa futsal, salibandy, 
koripallo,käsipallo ja 
ultimate.

Ryhmään tulo ei vaadi 
huipputason osaamista 
eikä aikaisempaa peliko-
kemusta.

Tunneilla on alku-
lämmöt, eri pelilajien 
oheisharjoitteita ja tie-
tysti pelataan rennolla 
meiningillä niin, että 
hiki lentää. Lopuksi on 
venyttelyt.
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peliMieHet
Peliryhmäläiset osal-
listuvat kerran viikossa 
pidettävään pelituo-
kioon.

Pelimiehissä pelaillaan 
puhtaasti eri lajien mer-
keissä niin, että hiki len-
tää. Päälajeina salibandy 
ja joka toinen vaihtuva 
laji koripallo, lentopallo, 
futsal ym.

ryhmät lapsille 
kevät 2018

akRoBatia 8 –12 v
tAsot 1– 3

Akrobatian tunneillla harjoitellaan 
akrobatian eri muotoja keskittyen 
yhdellä tunnilla aina yhteen osa-
alueeseen. 

Kauden aikana harjoitellaan 
permantoakrobatia (perusvoi-
mistelu, päälläseisonta, käsin-
seisonta), pariakrobatia, pyra-
midit, volttiharjoitteet, not-
keusakrobatia sekä ilma-akro-
batia.  

Kaikki akrobatiaryhmät 
pääsevät esiintymään seuran 
joulu- ja kevätjuhliin ryhmän 
omalla esiintymisnumerolla. 
Kauden viimeiset kerrat (3 
krt) harjoitellaan vain esitystä, 
ja jos esitykseen ei halua/
pääse osallistumaan, voi kui-
tenkin tulla treeneihin mukaan 
ohjattuihin alkulämmittelyi-
hin, jonka jälkeen on mahdol-
lisuus treenata sivussa omatoi-
misesti kauden aikana harjoi-
teltuja liikkeitä.

taso 1: Harjoittelee kerran vii-
kossa. Ryhmässä harjoitellaan 
akrobatian perustaitoja, eikä 
siis vaadi aikaisempaa koke-
musta voimistelusta tai akro-
batiasta.
 

taso 2: Harjoittelee 1–2 ker-
taa viikossa oman valinnan 
mukaisesti. Ryhmässä viedään 
akrobatian perustaitoja pidem-
mälle ja pääsyvaatimuksena on 
seuraavat liikkeet itsenäisesti 
ja hallitusti suoritettuna: pääl-
läseisonta ilman seinää (5 s), 
käsilläseisonta seinää vasten (5 
s), kärrynpyörä, siltaan meno 
seisoaltaan, kuperkeikka eteen 
ja taakse.

taso 3: harjoittelee omana ryh-
mänään kolme kertaa viikossa, 
mutta vaatimuksena on, että 
voimistelu-/akrobatiataitoja 
kehitetään oman ryhmätreenin 
lisäksi myös kotona ja esiinty-
jät saavatkin kotiläksyjä. Ryh-
mään pääsyn edellytyksenä on 
kova motivaatio akrobatiaa, 
kiinnostus esiintyä ja akrobaat-
tinen osaaminen. Ryhmään 
pääsystä päättää akrobatiaopet-
taja Janette.
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teline-
voiMistelu 
6 –10 v
Tunneilla harjoitellaan 
telinevoimistelun perus-
taitoja, muun muassa 
permanto, trampoliini, 
rekki ja renkaat.

Tunti koostuu haus-
koista alkulämmittely-
leikeistä, telinevoimiste-
luosuudesta ja loppuve-
nyttelyistä.

Ryhmällä on mahdol-
lisuus esiintyä seuran 
kevät- ja joulujuhlissa.

lasten 
tanssi 
3–4 v Ja 5–6 v
Lastentanssissa liikutaan 
ja tanssitaan luovasti 
pikku tanssijoiden mie-
likuvistusta hyödyntäen. 
Musiikilla on keskeinen 
osa ja sen avulla opetel-
laan rytmejä sekä liik-
keen voimaa ja nopeutta. 

Tunneilla seikkaillaan 
aina satumetsästä tal-
visiin lumimaisemiin 
ja erilaisten eläinten ja 
robottien maailmoi-
hin. Näiden seikkailui-
den avulla harjoitellaan 
perusliiketaitoja ja teh-
dään pieniä tansseja sekä 
harjoitellaan ryhmässä 
toimimisen taitoja. 

Lastentanssissa tutus-
tutaan myös eri väli-
neillä tanssimiseen, 
kuten huiveihin ja pie-
niin palloihin.

Tervetuloa mukaan 
iloiseen ja luovaan las-
tentanssiin!

DanCe  
7–10 v
Dance-tunti on hyvä 
tunti sellaiselle, joka etsii 
omaa tyyliään. Tunnilla 
käydään läpi eri tans-
silajeja laidasta laitaan 
oppilaiden toivomus-
ten mukaan. Teema tun-
nilla vaihtuu kuukau-
sittain. Tunnilla tehdään 
tyylin omainen lämmit-
tely, mahdollisesti tek-
niikkaharjoittelua, sarja, 
leikkejä ja kehonhuolto-
osuus. Tuntivarusteiksi 
kannattaa varata etukä-
teenkin tanssiin soveltu-
vat kengät, mukavat ren-
not urheiluvaatteet ja 
juomapullo.

Osallistujien on mah-
dollista esiintyä seuran 
kevät- ja joulujuhlissa 
omalla ryhmäesiinty-
misnumerolla.
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DisCotanssi  
8–12 v
Discotanssi on nopea-
tempoinen ja fyysi-
sesti haastava laji, jossa 
keskeistä on energi-
syys ja sähäkkä, vauh-
dikas liike. Kurssilla 
harjoitellaan lajityy-
pillisiä liikkeitä, hyp-
pyjä ja muita element-
tejä monipuolisesti 
alkeistasolla. Tunneilla 
harjoitellaan disco-
tanssin perusliikkeitä 
ikäkaudelle sopivalla 
tasolla. 

Tunnille tarvitset 
mukaan vartalonmyö-
täiset tanssivaatteet, 
paljaat jalat ja juoma-
pullon. Osallistujien 
on mahdollista esiin-
tyä seuran kevät- ja 
joulujuhlissa omalla 
esiintymisnumerolla.

stReetDanCe  
8–12 v 
Streetdance eli katutanssi 
on suhteellisen uusi 
tanssilaji, joka sekoit-
taa eri tyylejä muun 
muassa hiphoppia, hou-
sea, lockingia, breakdan-
cea, old schoolia ja new 
styleä. Katutanssi toimii 
myös yläkäsitteenä kai-
kille eri tyyleille, jotka 
ovat lähtöisin ”kadulta”. 
Tällä tunnilla pääset 
tutustumaan streetdan-
ceen alkeistasolla.

Osallistujien on mah-
dollista esiintyä seu-
ran kevät- ja joulujuh-
lissa omalla esiintymis-
numerolla.

lapsille 
monipuolista 

liikuntaa 
ja hauskalla 

tavalla erilaisten 
liikuntataitojen 

oppimista!
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p. 0500 943 307
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Varapuheenjohtaja, kenttävalvonta
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p. 050 559 3515
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Päävalmentaja 
Pekka Sarasjärvi 
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Pekka.Sarasjarvi@luukku.com
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Juniorivalmennuspäällikkö
Arpad Mester
p. 040 8478486
arpad.mester@puistolanurheilijat.fi

joukkekohtaiset ja ajantasaiset  
yhteystiedot löydät kotisivuiltamme  
www.puistolanurheilijat.fi
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Tule  mukaan –
löydä oma lajisi!

Tervetuloa kokeilemaan 
Puistolan Urheilijoihin jalkapalloa, tennistä, 

sulkista, tanssia, joogaa…
… ja jatka, 

jos tuntui kivalta.

PuiU:N SummerGames- leiri on 
arkisin päiväsaikaan 8.30–15.30 
(ohjattua toimintaa 9.00–15.00). 
Paikkana on Puistolan peruskoulu, 
Koudantie 2. Koulun ovet avataan 
aamuisin klo 8.30 ja suljetaan 
15.30. 

Lapset jaetaan ryhmiin iän 
mukaan sekä mahdollisten 
toiveiden. Yhdessä ryhmässä on 

n. 20–25 lasta ja 3–4 ohjaajaa. 
Ohjaajamme ovat tuttuja 
aiemmilta leireiltä ja lasten 
ryhmäliikuntatunneilta.

Voit valita yhden, kaksi tai 
vaikkapa kaikki kolme leiriviikkoa, 
joista Jokaiselle tulee oma 
ohjelmansa. Hinta määräytyy 
viikkojen mukaan, hintatiedot ja 
lisää informaatiota löytyy PuiU:n 

kotisivuilta.
Hintaan sisältyy leirituote, 

ohjaajien palkkiot, tilavuokrat, 
lämmin ruoka, välipalat, 
vakuutus, leiripalkinnot ja käynnit 
uimahallissa. 

Ilmoittautuminen alkaa keväällä 
2018. Leiripaikat ovat myyty 
loppuun aiempina vuosina kevään 
aikana, joten ole nopea!

summergames

www.puistolanurheilijat.fi  >  kuntoliikunta  >  kesäleirit 2018.
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summerGames järjestetään 4.–21.6.2018 ja on tarkoitettu 1.–6.- 
luokkalaisille tytöille ja pojille. summerGames tarjoaa monipuolista 
liikuntaa, sporttisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja, yhdessäoloa, 
onnistumisen elämyksiä ja uusia sekä vanhoja kavereita!

Mukana ovat 9–13-vuotiaat tytöt ja 
pojat. Kisoista ja leikeistä pitävät 
huolen PuiU:n tutut ohjaajat.
Leirillä mm. uintia, saunomista, 
maastoleikkejä, melontaa, pelejä, 
kisailuja, partiotaitoja, luonnossa 
liikkumista ja kaikkea mukavaa…

Leirimaksu 150 e (PuiU:n jäsen) 
ja 160 e (ei jäsen) sisältää matkat, 

ruokailut, telttamajoituksen, 
vakuutuksen, runsaan 
ohjelman sekä leirituotteen.

Lähempänä leiriajankohtaa 
osallistujat saavat 
sähköpostitse leirikirjeen, joka 
sisältää kaikki tarvittavat tiedot 
leiristä ja mukaan otettavista 
leirivarusteista.

Tule kanssamme valloittamaan 
leirisaari! Ilmoittautuminen alkaa 
keväällä 2018.

Benkun seikkiluleiri
vietä unohtumaton seikkiluviikko Benkussa 16.–22.7.2018! 
taas on tullut aika lähteä viettämään Puiu:n järjestämää lasten 
seikkailuleiriä Bengtsår -saareen Hangon saaristoon.
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Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset, 
säädöt ja huollot omat ammattilaisten 
töitä. Pientaloasukkaiden kannattaa kui-

tenkin seurata tarkkaan järjestelmien toimi-
vuutta ja vaihtaa riittävän usein suodattimia 
sekä puhdistaa raitisilmaverkkoja. Ehkä ko-
neenkin puhdistus onnistuu, mutta kanavat 
vaativat erikoisosaamista ja -työkaluja.

– Säännöllinen puhdistus on tarpeen, 
sillä ulkoilmasta tulevat epäpuhtaudet, ku-
ten saasteet, pölyt ja lika jäävät tuloilmaka-
naviin. Ne voivat aiheuttaa jopa mikrobikas-
vustoa. Asumisen aiheuttamat epäpuhtau-
det, kuten kotieläimet sekä takka- ja vaate-
pölyt taas jäävät poistoilmakanaviin, kuvai-
lee yrittäjä Iikka Hyttinen IVKymppi Oy:stä. 

Säännöllinen puhdistus on tarpeen
Epäpuhtaiden IV-järjestelmien seurauksena 
sisäilman laatu heikkenee ja aiheuttaa jopa 
terveysriskejä. Lisäksi IV-koneiden energia-
kulutus kasvaa, teho heikkenee, huoltotarve 
kasvaa ja käyttöikä lyhenee.

– Esiin nousevat myös paloturvallisuus-
riskit. Pahimmassa tapauksessa rakenteiden 
kunto kärsii, jos niihin pääsee tulemaan ho-
me- ja kosteusvaurioita, Hyttinen toteaa.

Puhdistus on tarpeellinen, jos edellises-
tä on aikaa viisi vuotta tai enemmän, tai 
kun käytössä on pelkästään poistokanavia 
ja puhdistuksesta on kulunut kymmenen 
vuotta. Uuden talon kanavissa voi myös olla 
rakennusaikaista pölyä.

Puhdistus on Hyttisen mukaan tarpeen 
myös, jos venttiileissä näkyy pölyä ja likaa, 
IV-koneen suodattimet ovat poikkeukselli-
sen likaiset, on tehty rakennus- tai remontti-
töitä tai jos sisäilma tuntuu raskaalta aiheut-
taen esimerkiksi astmaoireita.

– Mikäli kanava on kauttaaltaan pölyssä, 
puhdistuksella on jo kiire. Pieni määrä pölyä 
kanavien pohjalla on aina.

Suodattimet ammattilainen neuvoo 
vaihtamaan 2–3 kertaa vuodessa, mieluiten 
keväisin ja syksyisin.

Mittaukset ja säädöt ovat tärkeitä
Ilmanvaihdon tehtävä on huolehtia siitä, et-
tä sisäilma pysyy hyvänä ja puhtaana. Epä-
puhtaan ilman pitää päästä ulos ja puhtaan 
sisään. IV-koneiden toiminta perustuu pai-
ne-eroihin.

– Sisätilan pitää olla vähän alipaineinen, 
jotta järjestelmä toimii oikein. Mittaukset ja 
säädöt ovat todella tärkeitä. Jos nimittäin 

Puhdas sisäilma on tärkeä terveysasia
Säännöllinen ilmanvaihtokanavien ja ilmastointilaitteiden puhdistus, säätö ja huolto on tärkeää, koska 
ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella on suuri merkitys ihmisten terveydelle. Huollettu järjestelmä toimii 
myös pitkään, energiatehokkaasti ja riskittömästi.

painetilanne on toisin päin, kosteus jää ra-
kenteisiin. Jos asunnossa saa helposti pään-
särkyä, ilmaa ei tule riittävästi. Epätyydyttä-
väksi tilanne muuttuu, jos säätöasteikoltaan 
1–4 kone on säädetty arvolle 3, mutta sitä 
käytetään 1-arvolla, Hyttinen kertoo.

IVKymppi tekee kotimaisin ammattilais-
voimin ilmastointikanavien ja -laitteiden 
puhdistukset ja huollot pääasiassa pienta-
loissa Uudenmaan alueella. Yrityksellä on 
asiakaskohteina myös kerrostaloja, liikehuo-
neistoja, teollisuushalleja sekä julkisia raken-
nuksia. Ammattilaiset auttavat mielellään 
myös sopivan järjestelmän valinnassa.

Soita ja pyydä tarjousta!

Yhteystiedot

IVKymppi Oy
Keinutie 9 C 53
00940 Helsinki

Asiakaspalvelu (klo 8-17) 
puh. 010 281 0990

ivkymppi@ivkymppi.fi
www.ivkymppi.fi

Omakotitalon ilmastointijärjestelmän puhdistus vie kahdelta ammattilaiselta puoli päivää ja 
maksaa 400–600 euroa.

Kuva ennen IV-järjestlmän puhdistusta.

Kuva IV-järjestlmän puhdistuksen jälkeen
Ero on huomattava.

IVKymppi puhdistaa 
erikoislaittein

• IV-koneet,-kanavat ja venttiilit
• huippuimurit
• poistoilmalämpöpumput
• liesituulettimet
• kanavapuhaltimet
• ilmakeskuslämmittimet
• painovoimaiset järjestelmät

ILMOITUS

Säännöllinen ilmanvaihtokanavien ja ilmastointilaitteiden puhdistus, säätö ja huolto on tärkeää, 
koska ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella on suuri merkitys ihmisten terveydelle. 
Huollettu järjestelmä toimii myös pitkään, energiatehokkaasti ja riskittömästi.
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VANTAA TAMMISTO

VANTAA TAMMISTO

K-Citymarket Vantaa Tammisto
Tammiston kauppatie 9
01510 VanTaa
avoinna ark. 8.00-22.00, la 8.00-21.00, su 11.00-21.00

Vantaa
 TammisTo 
– elämysten 
ruokakauppa


