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K un Puistolan Urheilijat ry perustettiin marraskuun 28. päivänä 1929, oli toiminnan 
perusajatuksena tarjota alueemme asukkaille mahdollisuus monipuolisen liikunnan 

harrastamiseen. Erityisen suuri painoarvo annettiin jo silloin alueemme nuorisokasvatustyön 
kehittämiselle ja ylläpitämiselle. 

Alkuperäistä toiminta-ajatusta on noudatettu jo lähes 90 vuotta. Olemme pysyneet monilajiseurana, 
ylläpitäen valmiudet eri-ikäisten ja tasoisten liikuntatarpeiden tyydyttämiseen niin kilpaurheilu- kuin 
kuntoliikuntatasolla. Luonnillisesti olemme pyrkineet myös huippu-urheilijoiden kasvattamiseen, 
mutta toiminnan päätavoitteena on kuitenkin aina ollut kasvattaa lapsista ja nuorista kunnon 
kansalaisia, joille liikunta on antanut miellyttäviä muistoja ja uusia elämyksiä ja joille liikunta on 
jäänyt elämäntavaksi.

Tällä hetkellä seuran jäsenmäärä on noin 1700, jakaantuen viiteen eri lajijaostoon, Jalkapallo, 
Sulkapallo, Tennis, Kuntoliikunta sekä viime vuonna mukaan liittynyt Karate. 
Juhlavuosi aloitetiin maaliskuussa Tenniksen Juhlaturnauksella ja toukokuussa Sulkapallon 
Juhlaturnauksella. Juhlavuosi huipentuu syyskuun 14. päivänä järjestettävään Liikuntatapahtumaan 
Puistolan liikuntapuiston ja Peruskoulun alueilla. Silloin PuiU:n omat lajijaostot esittelevät 
toimintaansa ja mukaan kutsutaan myös alueemme muita nuorisotyötä tekeviä järjestöjä, 
pääteemana ”Lasten ja Nuorten liikunta- ja muu harrastustoiminta”.

PuiU:n kokoisen urheiluseuran toiminnan pyörittämiseen tarvitaan suuri 
joukko vapaaehtoisia. Tutkimuksien mukaan sitoutuminen pitkäjänteiseen 
urheiluseuratoimintaan on selväsi vähentynyt. Onneksemme meillä on vielä 
löytynyt henkilöitä, jotka ovat jaksaneet pitkäjänteisesti jo usean vuoden ajan 
antaa vapaaehtoistyöpanoksensa seuramme hyväksi. Erittäin lämmin kiitos 
Teille. Kiitos myös Teille vapaaehtoistyöntekijät, jotka olette olleet vasta 
lyhyemmän ajan mukana seuratoiminnassamme. Teidän kaikkien panosta 
tarvitaan. Olemme saaneet ilahduttavan paljon yritysten ja yhdistysten 
ilmoituksia tähän Vuosijulkaisuumme. Kiitollisuuden osoituksena tukijoillemme, 
toivonkin että seuramme jäsenet ja taustahenkilöt käyttävät ensisijaisesti niiden 
yritysten palveluja, joiden yhteystiedot löytyvät tästä julkaisusta

Viihtykää Hyvässä Seurassa!
    Uljas Joki 
    Puistolan Urheilijat ry
    puheenjohtaja

Arvoisa lukija
90 vuotta NUORISOTYÖN HYVÄKSI
on Puistolan Urheilijat ry:n Juhlavuoden pääteema
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Tuulilasintie 24 E
00770 Helsinki
p. 044 0220685

info@carcorner.fi
www.carcorner.fi
Avoinna ark. 9-17

KORJAAMO

Merkillisen reilu.

CarCorner huoltaa, korjaa ja katsastaa autosi nopeasti ja helposti auton merkistä ja 
mallista riippumatta. Tarjoamme autollesi merkkikorjaamon ammattitaidon sekä sinulle 

edullisemman ja paremman palvelun. CarCorner on täyden palvelun autokorjaamo.

Voit luottaa huoltamaamme autoosi vuodenajoista riippumatta, sekä siihen että se on 
asianmukaisesti huollettu ja korjattu sovittuun hintaan. Käyttämämme varaosat ovat 

laadultaan sekä hinnaltaan autoosi sopivia. 
Lisäksi teemme ammattitaidolla autojen meikkaukset, pesut, puhdistukset, sekä 

tuulilasien vaihdot.

Puistolan Urheilijoiden 90v-synttäreiden kunniaksi tarjoamme:

Tarjous voimassa tällä kupongilla 31.5.2019 asti.-10%
alennuksen
töistä ja 
varaosista
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Sisältö

9.00–16.00
Lasten jalkapallo-ottelut • tekonurmi 

9.00
Kirpputori aukeaa • koulun piha

9.00
Buffetti aukeaa

• Yritysten ja yhdistysten ja seurojen esittely-standit aukeavat 
• koulun piha

9.30–16.00:
Harrastusesittelyjä 

• esiintymislava • liikuntasali • kentät 
PuiU Jalkapallo, Sulkapallo, Tennis, Karate, Lasten Kesäleirit. 

Lasten Akrobatia, Tanssi, Discotanssi, Telinevoimistelu, 
Streetdance ja Temppurata. Aikuisten Aerobic, Zumba, 

Gymstick, Pilates, Kiinteytys, Jooga ja Kuntojumppa.
• Puistolan VPK / Nuoriso-osasto •  

• Nuorisotalo / Tapuli • MLL Puistola •

10.00
Naisliikunta / Kuntoliikunta 

 • esiintymislavan edusta, ohjattu kuntojumppa

11.00
Puistolan VPK:n nuoriso-osaston toimintanäytös 

11.30
VPK:n sammutusnäytös 

Sammutuspeitteen käyttö • esiintymislavan edusta

12.00
Virallinen avaus / Juhlapuhe • esiintymislava

12.30
Kuoron esitys •  esiintymislava

13.00
Naisliikunta / Kuntoliikunta 

 • esiintymislavan edusta, ohjattu kuntojumppa

13.00
Jalkapallon kutsuotteluita • nurmikenttä

14.00
Puistolan VPK:n nuoriso-osaston toimintanäytös

14.30
VPK:n sammutusnäytös

Sammutuspeitteen käyttö • esiintymislavan edusta

15.00
Harrastusesittelyjä 

• esiintymislava,  
liikuntasali ja  

kenttä

PuiU 90 v 
LIIKUNTA-
TAPAHTUMA

”Lasten ja nuorten harrastustoiminta”

Puistolan Liikuntapuiston alueella

Lisäksi paikalla 
koko tapahtuman 

ajan Pomppulinnat

14.9.2019
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PuiU:n Jäsenmaksut 2019
• Nuoret (alle 19 v) 12 €
• Aikuiset 26 €
• Kannatusmaksu 26 €
• Kannatusmaksu yritys 100 €
 (kotisivujen kautta kannattajajäsenyys)

Saat lisäalennuksia
• Intersport Puhos -ostokset kerryttävät seuran 
bonusta, joten näytäthän jäsenkorttiasi aina 
kassalla :). Puotinharjun ostoskeskus

Näytäthän jäsenkorttiasi ja kysy alennuksia  
myös seuraavissa paikoissa:
• Kultahelmi, Tikkuraitti 20, Vantaa
• Optikko Sjöblom, Ylämalmintori
• Metro-Pesu, Tikkurikuja 1

Liity PuiU:n 
jäseneksi

Perinteikkään Puistolan Urheilijat 
ry:n (PuiU) juuret ovat vuodelta 1929. 
Tänä päivänä se on Pohjois-Helsingin 
alueella toimiva aktiivinen 1 700 
jäsenen monilajiseura. 

Seura tarjoaa alueensa asukkaille virikkeitä ja 
mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan har-
rastamiseen kilpaurheilu- ja kuntoliikuntatasolla 
ikään tai kuntotasoon katsomatta.

Seura
Seuran aikuisjäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa 
kevät- ja syyskokouksessa. Hallitus toimii ylim-
pänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä. Laji-
jaostomme – sulkapallo, tennis, kunto- ja terveys-
liikunta sekä jalkapallo – vastaavat oman lajinsa 
toiminnasta seuran hallituksen alaisuudessa.

PuiU:n hallitus 2019
Seuran hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran 
kuukaudessa, seuran toimistolla. Hallituksessa 
on edustaja jokaisesta lajijaostosta.

myClub
Puistolan Urheilijat ry on ottanut käyttöönsä 
myClub-web-sovelluksen. Se on urheilu- ja vapaa-
ajan yhteisöjen toiminnanohjauspalvelun, jonka 
avulla seuramme hallinnoi jäsenten läsnäoloseu-
rantaa, järjestömaksuja, jäsenrekisteriä, tapahtu-
mailmoittautumisia ja jäsentiedotteita.

Jäsenenä voit ylläpitää itse kätevästi omia yhte-
ystietojasi, saat laskut, jäsentiedotteet automaat-
tisesti omalle jäsensivullesi. Omalta jäsensivul-
tasi voit myös ilmoittautua helposti seuran avoi-
miin tapahtumiin ja seurata omaa harjoitteluak-
tiivisuuttasi.

Liikuntaa 
Pohjois-Helsingissä

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

Sähköposti: 
toimisto@puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi
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Kuvassa takana Arto Huhtanen, Timo Heinonen, Timo Bengs, Timo Koho ja Jouko Siro.

Edessä Susanna Kuikanmäki ja Uljas Joki. Kuvasta puuttuvat Hilkka Mäkelä ja Mikko Reponen.

Hallistusjäsenet:
• Uljas Joki, seuran pj, uli.joki@gmail.com
• Jouko Siro, seuran varapj, jouko.siro@helsinki.fi
• Susanna Kuikanmäki,seuran hallintosihteeri, 

susanna.kuikanmaki@puistolanurheilijat.fi
• Mikko Reponen, tennisjaoston valmennus-

päällikkö, mikko.reponen@puistolanurheilijat.fi
• Timo Heinonen, sulkapallojaoston pj, 

timo.heinonen@elisanet.fi
• Arto Huhtanen, jalkapallojaoston edustaja, 

arto.huhtanen@ncc.fi
• Timo Bengs, jalkapallojaoston varapj
• Timo Koho, jalkapallojaosto, 

timo.koho7@gmail.com
• Hilkka Mäkelä, jalkapallojaoston talouden-

hoitaja,hilkka.makela@oaj.fi

PuiU:sta Tähtiseura
Tähtiseura on Olympiakomitean ja lajiliittojen 
uusi seurojen laatuohjelma. Sen tavoitteena on 
tukea seuratoimintaa. Tähtiseuramerkki on lu-
paus laadusta. Sulkapalloliiton koulutus- ja nuori-
sopäällikkö Tommi Saksa luovutti tähtiseuramer-
kin PuiU:nn sulkapallojaokselle 17.11.2018.

Näillä sanoilla merkki luovutettiin:
”Puistolan Urheilijat on monipuolinen yleis-

seura, jossa sulkapallo on yhtenä jaostona. PuiU 
on pitkään ja määrätietoisesti tehnyt laadukasta 
juniorityötä, josta osoituksena on menestys ikä-
luokkien SM-kisoissa. Tähtimerkki on tunnus-
tus tästä laadukkaasta ja monipuolisesta juniori-
työstä.”
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Kunto Areena
Puistolantori 1 puh. 045-840 8357
00760 HELSINKI info@kuntoareena.fi

www.kuntoareena.fi

Puistolan oma kuntosali!

Auki 24 / 7
Toimisto klo 17 - 19

● Maanantai
● Keskiviikko
● Perjantai
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L iikkuminen on iloinen asia, joka valitettavasti vain on jäänyt 
elinympäristömme ja elintasomme kehittymisen myötä liiaksi 

unohduksiin ja taka-alalle. Etenkin lasten, nuorten ja seniori-
ikäisten liikkumattomuus ovat herättäneet Helsingin kaupungin 
käynnistämään liikkumisohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa 
fyysinen aktiivisuus takaisin osaksi arkielämää.

Puistolan Urheilijoilla on juhlavuosi. Seura on tullut ansiokkaaseen 
90 vuoden veteraani-ikään. Tähti-monilajiseurana PuiU on 
ehättänyt lähes 100 vuoden aikana saattamaan moninkertaisen 
määrän Puistolan asukkaita liikunnan pariin niin kilpailullisesti 
kuin kuntoliikunnan merkeissä. Erityisesti lämmittää tietää, että 
juhliva seura on toiminnallaan tarjonnut tuhansille puistolalaisille 
elinikäisen tien liikkumisen pariin.

Kaupunki on liikuntapolitiikallaan totutusti tukenut juhlavuottaan 
viettävää seuraa kuten muitakin helsinkiläisiä urheiluseuroja. 
Erityisen kunniamaininnan Puistolan Urheilijat ansaitsee kesäisestä 
nuorisoleiristään kaupungin omistamassa Bengtsårin saaressa. 
PuiU:lla on takanaan katkeamaton ketju ”Benkun” kesäleirejä joka 
ikinen kesä aina vuodesta 1958 alkaen.

Vahvana 1 800 jäsenen monilajiseurana Puistolan Urheilijoilla on 
harteillaan vahvat perinteet ja osaaminen liikkumisen edistämisessä. 
Näytöt ja viikottaisella liikkumisella elämäänsä rikastuttavat 
menneet ja nykyiset Puiulaiset ovat varmasti kiitollisia virkeän 
kaupunginosaseuransa tarjoamista ”liikuntarokotteista”.

Tästä on hyvä jatkaa. Uskon, että Puistolan Urheilijat alueensa 
väestön liikuttajana vahvistaa jatkossakin Helsingin kaupungin yhtä 
keskeisintä pyrkimystä ratkoa iloisella tavalla liikkumattomuuden 
aikapommia.

L iikuttavat onnittelut 90-vuotiaalle Puistolan Urheilijoille ja sen 
kaikille liikkuville jäsenille!

    Jan Vapaavuori
    Helsingin pormestari

Onnittelut 
liikkuvalle Puistolalle
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KOILLIS-HELSINGIN LÄHITIETO

TOIVOTTAA ONNEA 
JA MENESTYSTÄ
90-VUOTIAALLE PUIU:LLE

Lue Lähitiedosta mitä lähelläsi tapahtuu.
Voit myös lähettää meille juttuvinkkejä ja kuvia.

KESKIVIIKON KOHOKOHTA

ALUEEN OMA PAIKALLISLEHTI

LAHITIETO.FI

SEKÄ KAIKILLE SEN JAOKSILLE JA JÄSENILLE.
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Timanttista laatua ja palvelua!

Tikkurilan Prisma, Tikkuraitti 20, 01300 Vantaa
Puh. 09 271 3060, kultahelmi@elisanet.fi
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PuiU:n juniorit Paavo 
Nurmen patsaalla 
Olympiastadionin 
edessä. Tapahtuma on 
TUL:n IV Liittojuhla 
kesäkuussa 1954.
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H elsingin seutu oli laajentunut poh-
joiseen menevän junaradan ympä-
rille aina Puistolaan asti Suomen 
ensimmäisten itsenäisten vuosien 

aikana. Suurin osa kasvavan Puistolan asukkaista 
oli alun perin kotoisin maaseudulta, joten heille 
oli mieluisaa pyrkiä asumaan radanvarren uusiin 
kyliin, kuten Puistolaan. Täällä oli tilaisuus asua 
luonnon keskellä ja täällä oli myös saatavissa 
edullisesti tontteja omien talojen rakentamiseksi.

Perheissä oli runsaasti eri-ikäisiä lapsia. Urhei-
leminen kesällä ja talvella kiinnosti nuorisoa. 
Juostiin, hiihdettiin ja pelattiin pallopelejä. Eräs 
kylässä usein työssään vieraillut mies huomasi 
Puistolan nuorison kiinnostuksen liikuntaan. 
Hän oli uusien talojen savuhormeja puhdistava 
nuohoojamestari, Tukholman olympiakisoissa 
vuonna 1912 painimatolla Suomea edustanut 
intomielinen urheilumies Risto Mustonen.

Puistolaan perustettiin Mustosen aloitteesta ur-
heiluseura nimeltään ajan tapaan Woimistelu- ja 
Urheiluseura Fastbölen Yritys. Perustava kokous 
pidettiin noin 96 vuotta sitten, 23.9.1923 Vanhan 
Porvoontien takana nykyisen Sienitien vaiheilla si-

Puistolan nuoriso urheili 
jo 100 vuotta sitten

Juhani Vahde

Puistolaan perustettiin 
ensimmäinen urheiluseura 
1920-luvun alkupuolella. 
Alkunsa tuo urheiluseura  
sai kylässä asuneiden nuorten 
oma-aloitteisesta 
toiminnasta. 

jainneessa Sallisen talossa. Kokoukseen osallistui 
säilyneen pöytäkirjan mukaan 25 urheiluhenkistä 
miestä, naista ja poikaa. Tilaisuuden sihteeri on 
kirjannut avauspuheenvuoron seuraavasti: ”Hen-
kisen ja ruumiillisen hyvin voinnin saavuttami-
seksi on urheilu paras ja varmin terveydelle, sekä 
tulevia sukupolvia terästävä.”

Tuo vanhahtava julkilausuma pätee yhä, lähes 
100 vuotta myöhemmin. Nimensä muutaman 
vuoden kuluttua vaihtaneen Puistolan Yrityksen 
urheilulajeja olivat voimistelu, hiihto, yleisurheilu, 
paini ja nyrkkeily. Puistolan ensimmäisen urheilu-
seuran muutamat kymmenet jäsenet olivat nuo-
ria miehiä ja poikia, mutta perimätiedon mukaan 
myös tyttöjä oli mukana.

Puistolan Yrityksen alkuunpainija, silloisen val-
talajin painin huippumies Risto Mustonen näki 
nuorison urheilemisen olevan ensi sijassa kas-
vatusta elämää, ei niinkään urheilun kilpailume-
nestystä varten. Mutta harjoittelun ja luontaisen 
lahjakkuuden avulla tuli menestystäkin. Puisto-
lan 1920-luvun nuorista nousee esille yksi nyky-
polvelle varsin tuntematon nimi: Kaarlo, lempini-

Risto Mustonen näki  
nuorison urheilemisen olevan 

ensi sijassa kasvatusta 
elämää, ei niinkään urheilun 

kilpailumenestystä  
varten. 
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meltään ”Kille” Oksanen. Hän juoksi 15-vuotiaana 
poikana 100 metriä aikaan 11,5. Siihen eivät tuon 
ikäisinä ole pystyneet puistolalaiset myöhempien 
aikojen sprintteritkään. 

Kille Oksasen päälajiksi muodostui jalkapallo. 
Hän pelasi 1930-luvulla noin 40 maaottelua Suo-
mi-paidassa, jopa maajoukkueen kapteenina. 
Lisäksi hänet voi vielä nykypäivänäkin nähdä näyt-
telijänä edelleen uusintoina esitettävissä ohjaaja 
Teuvo Tulion sankarifilmeissä. Hän lienee ehkä 
tuntemattomin puistolalaisista merkkihenki-
löistä siitäkin syystä että hänen lupaava näytteli-
jänuransa katkesi kaatumiseen jatkosodassa.

Puistolan Urheilijat 
perustettiin 90 vuotta sitten

Tämän päivän Puistolan Urheilijat on suora jat-
kumo Puistolan ensimmäisestä urheiluseurasta 
Yrityksestä. Suomen historiassa on ollut muuta-
mia radikaaleja vaiheita, jotka ovat näkyneet myös 
urheiluseurojen toiminnassa. Poliittisen kriisin 
johdosta 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa Suo-
meen perustettiin lukuisia uusia urheiluseuroja. 
Niin kävi myös Puistolassa.

Puistolan urheilevat jäsenet ennakoivat yhteis-
kunnan tilanteen nopeasti. Yrityksen sihteeri luo-
vutti pöytäkirjan mukaan seuran arkiston ja erosi 
seurasta useiden muiden aktiivisten urheilijoi-
den kanssa 1920-luvun lopulla. Jo neljän päivän 
kuluttua tuosta tapahtumasta Himasen huvilassa 
lähellä nykyistä vanhaa kansakoulua perustettiin 
28.11.1929 uusi urheiluseura, Puistolan Urheili-
jat ry. Jo seuran nimi lienee kuvastanut sen yksin-
omaista tarkoitusta, urheilemista.

Urheilijanuorukaisten pääjoukko aloitti heti 
uuden urheiluseuran toiminnan entisestä seu-
rasta siirtyneen puheenjohtajan Jaakko Raiski-
sen johdolla. Aluksi järjestettiin jäsenille hiihto- 
ja juoksukilpailuja. Jalkapalloakin pelattiin. Alku-

innostuksesta kertoo sekin, että ensimmäisiä kil-
pailulajeja oli potkukelkkakilpailu Puistolan teillä.

Toiminnan laajentamiselle elintärkeää oli sisäur-
heilutilan hankkiminen. Puistolaan oli rakennettu 
1920-luvun lopulla työväentalo, mutta sinne ei 
uuden urheiluseuran jäsenillä ollut asiaa, ennen 
kuin urheiluseura Puistolan Urheilijat osti talon 

itselleen 1930-luvulla. Se oli hyvä päätös Puisto-
lan Urheilijoiden toiminnalle. Talosta tuli perimä-
tiedon mukaan aktiivisimmille jäsenille ”kuin toi-
nen koti”. Siellä voimisteltiin, hypittiin, painittiin, 
näyteltiin ja järjestettiin monenlaista seuratoimin-
taa varsinkin nuorisolle.

Tuon urheilutalon, nykynimeltään Tuulen Tupa, 
käyttäminen urheilun ja nuorisotoiminnan käyt-
töön varmistettiin 1950-luvulla siten, että talon 
omistuksesta ja ylläpidosta vastaa Puistolan 
Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö. Edelleen tänä päi-
vänä säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja puistola-
laisille aktiivisille nuorisotyötä tekeville henkilöille 
ja järjestöille.

Puistolan Urheilijat 
tunnettiin ennen hiihtäjistään, 
yleisurheilijoistaan ja 
jalkapalloilijoistaan 

Tämä vihkonen kertoo tämän päivän Puistolan Ur-
heilijat -seuran lajikirjosta, joka on hyvin erilainen 
ja paljon monipuolisempi kuin 90-vuotiaan seu-
ran ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tämän teks-
tin kirjoittaja muistaa vain yhteisvoimistelut, hiih-
tokilpailut, maastojuoksut, sisähyppykilpailut ja 
yleisurheilun eri lajit. 

Viime sotien jälkeen 
PuistolanUrheilijoiden 

tytöt, pojat, naiset ja miehet 
osallistuivat esimerkiksi 

TUL:n liittojuhlan 
yhteisvoimistelu esityksiin.
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 Kemiallinen 
    pesu

 Mattopesu
 Liinavaatepesu
 Työvaatteet
 Noutopalvelu

Tikkurikuja 1
09 340 4611

www.metro-pesu.fi

Metro-Pesu Oy

Viime sotien jälkeen PuistolanUrheilijoiden 
tytöt, pojat, naiset ja miehet osallistuivat esimer-
kiksi TUL:n liittojuhlan yhteisvoimistelu esityksiin, 
joissa oli mukana 90 seuran jäsentä. Oli vaikut-
tava näky, kun tämä joukko marssi yhtenä rivis-
tönä Puistolan asemalta Heikinlaaksoon seuran 
omistamalle tanssilavalle.

Talven merkkitapaus 1940- ja 1950-luvuilla oli-
vat Puistolan nuorisohiihdot, joissa oli osanottajia 
monista Helsingin ympäristön silloisista urheilu-
seuroista. Kilpailujen keskuspaikkana oli oma talo 
nykyisen Ylerminpolun varrella. Hiihtoladut kiersi-
vät täyttömäen paikalla olleessa metsässä ja hiek-
kakuopilla.

Puistolan Urheilijat oli Helsingin seudun aktiivi-
nen yleisurheiluseura, joka järjesti sekä nuorille 
että aikuisille jäsenilleen ohjattuja harjoituksia vii-
kottain. Ei haitannut, vaikka omassa kylässä ei ol-
lut täysimittaista urheilukenttää, Tapanilan urhei-
lukenttä oli lähellä. Siellä järjestettiin myös kansal-

Uuden urheiluseuran 
toiminnan laajentamiselle 

elintärkeää oli 
sisäurheilutilan 

hankkiminen.

liset yleisurheilukilpailut vuosina 1949 ja 1959, siis 
seuran 20- ja 30-vuotisjuhlakilpailut.

Puistolan Urheilijat on tänä päivänä monista 
muista Helsingin esikaupunkialueen vanhoista 
urheiluseuroista poiketen edelleen harvinaisen ak-
tiivinen monialaseura. Se on muokannut toimin-
taansa ajan vaatimusten ja hengen mukaisesti. 
Päämäärä on kuitenkin suurin piirtein sama kuin 
90 vuotta sitten. PuiU pyrkii tarjoamaan nuori-
solle ja myös varttuneille sellaista toimintaa, joka 
edistää ruumiin ja mielen voimaa ja virkistystä. 
Ihan niin kuin ajattelivat melkein 100 vuotta sit-
ten Puistolan Yrityksen perustajat.
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Ylermintie 2
00760 Helsinki

Edullinen Juhlatila moneen tarpeeseen

puistolan.tuulentupa@gmail.com
050 - 594 2821

www.puistolantuulentupa.fi

Tuulen Tupa

Myymälä ja verkkokauppa

Kaikki elektroniikan komponentit helposti ja nopeasti!  
Klikkaa itsesi valikoimaan 
www.partco.fi

 

- A PART OF ADDTECH GROUP

Malminkaari 10
00700 Helsinki

0600 133 20 (0,51 €/min)
myynti@elgood.fi

Meiltä 
ostaa 

kaikki!

Partco_Puistolan Urheilijat 90 v kopio.indd   1 14.3.2019   9.40.22
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WILHELM- 
KISALIHAT
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Puistolantori 1, 00760, Helsinki
Puh. +358 41 563 4951

Aukioloajat
su–to: 11-22(02), pe: 11-02 ja la: 09-02

Tervetuloa Puistolan olohuoneeseen,  
jossa niin nuorempi kuin  

vanhempikin väki varmasti viihtyy!  
Käytössä on myös ympärivuotinen 

katettu terassi. 

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

Puistolan Omakotiyhdistyksen palvelut jäsenille:
• Omakotitalkkarin palvelut

• Painepesurin, oksasilppurin ja pensasleikkurin vuokraus
• Omakotitalkkarien puhelinnumerot: 050 324 9993 ja 050 325 9993

Yhteyshenkilö:
Puh. joht. Pentti Kapanen, p. 040 547 0707,

email pentti.kapanen@elisanet.fi

Lisäksi jäsenetuihin kuuluvat Suomen Omakotiliiton valtakunnallinen edunvalvonta, 
Omakoti-lehti ja jäsenalennukset mm. vakuutuksista ja sähköstä.

Lisätietoja: www.omakotiliitto.fi/puistola
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Koko seura 
Vuoden junioriurheilija
Lilli Lauri sulkapallo
Vuoden valmentaja
Veera Rintamäki jalkapallo
Vuoden toimihenkilö
Pekka Nieminen jalkapallo

Tennis
Vuoden tennispelaaja
Sami Mattila

Sulkapallo
Vuoden tyttösulkapalloilija
Anni Mujunen
Vuoden poikasulkapalloilija
Aleksi Toivio

Kuntoliikunta
Akrobatia
Taru Tynkkynen
Telinevoimistelija
Lumi Rondell
Tanssija
Netta Lilja

Jalkapallo
Vuoden tyttöjalkapalloilija
Lenita Jokiluhta T04–05
Vuoden poikajalkapalloilija
Leon Haapsaari P09
Vuoden naisjalkapalloilija
Solja Pietiäinen
Vuoden miesjalkapalloilija
Robin Leskinen
Vuoden tyttöjalkapallo- 
joukkue
T04–05
Vuoden poikajalkapallo- 
joukkue
P09

2018 seuran joulujuhlassa 16.12.2018 

Palkitut urheilijat ja 
toimihenkilöt 

Taitomerkit 
   VALTA-
SeuRAN PiiRiN KuNNALLiSeT
KILPAILUT KILPAILUT  KILPAILUIT

Leon Haapsaari P09  kultaa
Magdaleena Laakso T09  hopeaa kultaa 
Ahti Haajanen P09  hopeaa hopeaa 
Miro Helle P09  pronssia
Okko Rantala P10  hopeaa kultaa 
Reima Rantala P10  hopeaa pronssia 
Bella Aalto T07  hopeaa - kultaa - kultaa 
Aada Pulliainen T07  hopeaa pronssia 
Sara Jussila T07  hopeaa pronssia 
Anni Vidgren T08  hopeaa hopeaa 
Susanna Zöbin T07  pronssia 
Kaisa Halonen T07  pronssia 
Sanni Lazar T 07  pronssia

Leijonamaljat
(joukkueen pelaajat  
äänestäneet joukostaan)

T08 Leni Windischofer
P08 Luka Rahikka
T09 Kira Silander
P09 Ahti Haajanen
T10 Helmi Leppänen 
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Puistolan Urheilijat 
ry Kuntoliikuntajaos 
järjestää ympäri 
vuoden monipuolista 
kunto- ja harraste-
liikuntaa kaiken 
ikäisille – sekä lapsille 
että aikuisille, ja 
vieläpä koko perheelle.

Kunto- ja 
terveysliikunta
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Kuntoliikunnan omat Facebook sivut löytyvät 
www.facebook.com/puistolanurheilijatkunto/

PuiU järjestää myös monipuolisia virike- ja 
työhyvinvointipäiviä! Lisätietoa saa PuiU:n toi-
mistosta.

Kurssien maksuvälineinä käy Ticket 
Mind & Body-kortti, Smartumsetelit & 
Smartumkortti, Virikesetelit & Virikekortti, 
Eazybreak,Tyky Online, Tyky-kuntosetelit 
ja Sporttipassi. Liikuntasetelit ovat 
työsuhde-etu, jotka on tarkoitettu vain 
saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. 

Puistolassa 
liikkuvat kaikki!

Jumppapaikat
Puistolanraitti: 

Puistolanraitin ala-aste, Puistolanraitin toimipiste (Puistolanraitti 18)
Nurkkatie: 

Puistolanraitin ala-aste, Nurkkatien toimipiste (Nurkkatie 2)
Tuulen Tupa: Ylermintie 2, sisäänYlerminpolun puolelta

Puistolan kirkko: 
Tenavatie 4

Yhteystiedot

Janette Parviainen
kuntoliikunta@

puistolanurheilijat.fi
0404177646

Jos tulet mukaan 
kesken kauden, 

ota yhteyttä!

Core & Stretching
Tällä tunnilla pääset haastamaan sekä keski-
vartaloa että liikkuvuuttasi. Tunti alkaa alku-
lämmittelyllä, jonka jälkeen siirrytään tiukkaan 
ja tehokkaaseen keskivartalo-osuuteen. Vatsa- 
ja selkälihakset laitetaan testiin erilaisten 

lihas kunto- ja kehonhallintaliikkeiden avulla.
Keskivartalorääkin jälkeen rauhoitetaan 

menoa ja siirrytään rauhallisten venyt-
telyjen pariin. Käydään monipuolisesti 

kehon lihaksia läpi, painotus lihasryh-
mien välillä vaihtelee. Lähdet tunnilta 

väsyneenä, mutta rentoutuneena!

Aikuisten
ryhmät  

Lisätietoa 
www.puistolanurheilijat.fi/kuntoliikunta/ 
ilmoittautumisohjeet
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Bailamama 4Venus
Treenaa rakkauslihaksesi kuntoon, polta rasvaa 
ja kiinteytä peppu, vatsa sekä käsivarret. Baila-
mama 4Venus -tunnilla voit nauttia naisen tär-
keimmän lihasryhmän, lantionpohja-
lihasten, supertreenistä. Hyvät 
lantionpohjalihakset lisää-
vät naisen seksuaalista 
nautintoa, tukevat 
ryhtiä sekä lisää-
vät virtsanpidätys-
kykyä.
Koko nais-
valtainen liikun-
taelämys kaikille 
naisille. Tun-
neilla pidetään 
yläpää rentona ja 
alapää tiukkana!

Bailamama
Bailamama 9Months on turvallinen ryhmälii-
kuntatunti raskaana oleville ja synnytyksestä pa-
lautuville naisille. Helpot askelsarjat ja yhdessä 

liikkumisen ilo ylläpitää kuntoasi koko 
raskauden ajan. Tunnilla treena-

taan lihaksia, jotka joutu-
vat raskausaikana ja syn-

nytyksessä kovalle ra-
situkselle. Erityisesti 

lantion poh ja lihas-
treeni on tärkeässä 

osassa. 
Hy vässä kunnossa 
olevat lantionpoh-

jalihakset helpottaa 
raskausaikaasi, syn-

nytystä sekä synnytyk-
sestä palautumista. 

RVP
(reisi-vatsa-pakara)
Lihaskuntopainotteinen tunti, jossa 10–15 min 
lämmittelyä helpoilla askelsarjoilla, 30–40 min li-
haskuntoa ja 5–10 min loppuvenyttelyt. Tunti kes-
kittyy erityisesti alavartalon ja keskivartalon lihas-
ten vahvistamiseen. Tunnilla harjoitteet tehdään 
pääsääntöisesti oman kehon painolla ja apuväli-
neenä käytetään kuminauhaa. Tällä tunnilla saat 
kiinteytettyä reidet ja pakarat sekä vahvemmat vat-
salihakset! Mukaan juomapullo, jumppamatto ja 
sisätreenikengät.

Hyvän olon aamu
Hyvän olon -tunnit ovat sinulle, joka kaipaa koko-
naisvaltaista kehon ja mielen rauhoittumista, ke-
hon vahvistumista sekä liikkuvuuden lisäämistä. 
Tunnit rakennetaan osallistujien mukaan ja mah-
dollisia rajoitteita kuunnellen.

Maanantain tunnilla kierrätetään 3 teemaa: Kes-
kivartalon voimaa ja kehonhallintaa lisäävää Body-
Harmonya, liikkuvuutta lisäävää ja rentouttavaa 
syvävenyttelyä sekä Foamroller ”putkirullausta”, 
jolla avaamme kireitä lihaksia ja lihaskalvoja. Tun-
neilla on oma teemansa: BodyHarmony, syväve-
nyttely ja foamroller. 
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Joogatunnit

LEMPEÄ JOOGA
Lempeä jooga perustuu Vinyasa Flow -joogaan, 
mutta hitaammalla rytmillä. Opit joogan perus-
asanat ja saat ohjausta jooga-asentojen turvalli-
sessa linjauksessa. Tunnilla liikutaan lempeän dy-
naamisesti antaen liikkeen rytmittyä hengityksen 
tahtiin kehoa kuunnellen. Erinomainen sinulle jos 
pidät rauhallisesti avaavasta ja kuitenkin dynaa-
misesta harjoituksesta tai ollessasi vasta jooga-
polkusi alussa. 

FLOW JOOGA
Tunti soveltuu hyvin jo hieman joogaa harjoitta-
neelle. Yksi kausi Puiu:n joogatunneilla riittää 
mainiosti. Flow jooga -tunnilla edetään hengityk-
sen tahdissa asanasta (asennosta) toiseen, jolloin 
joogan perus asanat tulevat tutuiksi. Tunti kehit-
tää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Tunnilla on 
usein musiikkia ja mahdollisesti teema. Element-
tejä saattaa olla pilateksesta ja tanssista. Leikki-
syyden, ilon ja läsnäolon kautta pyritään kurkista-
maan myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle. 
Turvallisesti, omaa kehoa kuunnellen.

DYNAAMINEN JOOGA
Tämä tunti sopii erittäin hyvin aloittelijoille. Dy-
naaminen astangatyyppinen joogatunti sisältää 
helppoja harjoitteita. Tahti on rauhallinen, joten 
tunnilla on helppo pysyä mukana. Tule siis haas-
tamaan itsesi uudella tavalla ja nauttimaan joogan 
lukuisista terveyshyödyistä. 

YIN JOOGA
Yinjoogassa huollamme kehon sidekudoksia aut-
taen kehoa palautumaan rasituksesta ja rohkais-
ten mieltä rentoutumaan. Pitkäkestoisissa (3–10 
min) ja turvallisesti tuetuissa asanoissa harjoitel-
laan kehon ja mielen tuntemuksien lempeää hy-
väksymistä ja hermostoa rauhoittavaa hengitystä. 
Kaikki asanat ovat muokattavissa kehon erilaiset 
haasteet huomioon ottaviksi. 

Yinharjoituksessa levätään eikä tuoteta lain-
kaan lihaslämpöä, joten lämmin suositus villa-
paidalle, villasukille ja riittävän lämpimille verryt-
telyhousuille. Harjoitus ei edellytä aiempaa koke-
musta joogasta. Kuitenkaan ei suositella noin 
puoleen vuoteen synnytyksen jälkeen.

Mukaan 
matto ja 

vesipullo. Loppu-
rentoutukseen 

viltti ja 
villasukat.
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Spiraalisaatio 
SPS eli spiraalisaatiotunnin päätavoite on ennal-
taehkäistä ja hoitaa selkäkipuja. Suurin osa har-
joitteista tehdään seisten vastus kuminauhojen 
avulla. Tarkoitus on rentouttaa ja venyttää lihak-
sia, jotka ovat joutuneet liialliseen rasitukseen, ja 
aktivoida heikentyneitä lihaksia. Lihasten huolto 
ja aktivointi parantaa selän liikkuvuutta ja vähen-
tää kehon virheasentoja. 

SPS-tunti soveltuu kaikille iästä tai kunto-
tasosta riippumatta. Spiraali stabilaatio toimii 
tukena muulle harjoittelulle. Kehonhallintaa, tasa-
painoa sekä koordinaatiota kehittävät harjoitteet 
sopivat meidän jokaisen arkeen. Tunti soveltuu 
myös raskaana oleville sekä synnyttäneille jälki-
tarkastuksen jälkeen. 

Pilates
Pilatestunnit ovat rakennettu Pilateksen peruspe-
riaatteiden mukaisesti ja ne rakentuvat pre- sekä 
klassisista pilatesliikkeistä jokaisen oman tason 
mukaisesti. Tunnilla keskitytään vatsan ja selän 
seudun syvien lihasten hallintaan ja harjoittami-
seen. Rauhallinen tahti auttaa kontrolloimaan jo-
kaista liikettä ja samalla opettaa puhtaita suori-
tustekniikoita. 

Hengityksellä on pilateksessa keskeinen rooli. 
Hengitysrytmi pysyy koko tunnin rauhallisena 
ja syvänä. Pilatesta kutsutaankin ”salaa tehok-
kaaksi” sillä tunnilla ei syke nouse tai välttämättä 
tule edes hiki, mutta seuraavana päivänä tietää 
tehneensä töitä. 

Luova tanssi 
Luova tanssi on lämminhenkinen tanssitunti, 
jossa liike ja tanssi toimivat itseilmaisun ja kom-
munikaation välineinä. Tanssi aktivoi aivojen sy-
vimpiä rakenteita, jotka on yhteydessä muistoihin, 
tunteisiin ja sosiaaliseen liittymiseen. Tanssimalla 
voi luoda yhteyden itseensä ja toisiin ainutlaatui-
sella tavalla. 

Tuntisisältöön kuuluvat erilaiset rentoutumis- 
ja im pro vi saatioharjoitukset. Tarkoitus on antaa 
tilaa luo vuu delle ja leikille sallivassa ja kiireettö-
mässä ympäris tössä. Oma tanssi tuottaa oival-
luksia, iloa ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. 

Hauskoja
tanssitunteja 

kaiken 
ikäisille!
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Tanssimix
Tanssimix on hauska ja hikinen tanssitunti. Tanssityylejä ovat esi-
merkiksi lattarit, itämainen tanssi, flamenco, pop ja dancehall. Mu-
siikkityylin mukaan vaihdellaan rytmiä ja liikekieltä, mikä tekee tun-
nista monipuolisen ja vauhdikkaan. Tempo vaihtelee vauhdikkaasta 
rauhallisempaan, joten sykekin nousee ja laskee vuorotellen. Myös 
koreografioiden vaikeustaso vaihtelee. 

Tunnilla pidetään hauskaa ja koreografiassa pysymistä tai oike-
aan suuntaan menemistä ei tarvitse jännittää. Tälle tunnille et tar-
vitse minkäänlaista tanssitaustaa – tärkeintä on heittäytyä musiikin 
mukaan! 

Zumba
Polta kaloreita tanssiessa! Tältä mukaansatempaavalta ja tehok-
kaalta tunnilta poistut ainoastaan hymyillen. Zumbassa harjoitte-
let merenguen, salsan, reggaetonin, cumbian, calypson, quebradi-
tan ja hip hopin tahtiin. Tunti kokonaisuudessaan on intervalli- ja 
kestävyysharjoittelua, jolloin sykettä nostetaan ja lasketaan vuoro-
tellen. Tällä tavalla hikoillaan ja poltetaan rasvaa samalla kun pide-
tään hauskaa tanssilattialla! 

Aiempaa tanssitaustaa ei tunnilla tarvitse, joten tunti on hauska 
ja tehokas kuntopaketti kaikille!

HIIT30
Sinä, jolla tunnit loppuvat 
päivästä kesken ja tunnin 
käyttäminen harjoitteluun 
tuntuu mahdottomalta aja-
tukselta. Tämä tunti on juuri 
sinulle!

HIIT30-tunnilla pääset te-
kemään tehotreenin lyhyes-
sä ajassa! Korkean intensi-
teetin HIIT-harjoittelun ai-
kana hiki virtaa ja syke nou-
see.

HIIT30-tunti alkaa kevy-
ellä 5–10 minuutin alkuläm-
mittelyllä, jossa pikkuhiljaa 
nostetaan sykettä ja valmis-
tetaan kehoa kovaan tree-
niin. Suurin osa tunnista, 
15–20 minuuttia, laitetaan 
kaikki peliin ja annetaan hi-
en virrata. Työjaksot ovat ly-
hyitä, mutta niin ovat palau-
tusajatkin. Harjoitteet teh-
dään oman kehon painolla, 
ja pystyt helposti itse vaikut-
tamaan treenin rankkuuteen 
säätelemällä työtahtia.

Hauskoja
tanssitunteja 

kaiken 
ikäisille!
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Kuntojumppa
Kuntojumppa on kuntoa kohottava liikuntatuokio 
aikuisille. Monipuolinen kuntovoimistelu edistää 
yleiskuntoa, tukiliikuntaelimistön toimintaa, liik-
kuvuutta, virittää aivoja ja tukee jaksamista. 

Tunti koostuu alkulämmittelystä helpoilla askel-
sarjoilla, noin 30min lihaskunto osuus sekä lyhyet 
5-10min venyttelyt. Sopii kaiken tasoisille liikku-
jille.

Kiinteytys
Lihaskuntopainotteinen tunti, jossa 15–20 min 
lämmittelyä helpoilla askelsarjoilla, 30–40 min 
lihaskuntoa ja 5–10 min rentoutumista/venytte-
lyä. Tunneilla käydään läpi tärkeimmät lihasryh-
mät, niin vatsa-, pakara-, reisi- selkä- kuin ylävar-
talolihakset. Apuvälineenä voidaan käyttää kah-
vakuulaa, kuminauhaa, käsipainoja ja keppiä/
gymstickiä. Tunti on tehokas mutta helppo jokai-
sen aloittaa! Mukaan tarvitset juomapullon, jump-
pamaton ja sisätreenikengät.
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Kahvakuula
Kahvakuulatunti on toiminnallinen tunti jonka aikana tavoite 
on treenata koko kroppaa! Monipuolisten liikkeiden tarkoitus 
on rasittaa mahdollisimman montaa lihasta ja samalla nostaa 
sykettä hengityselimistön kehittämiseksi. Valitsemalla eripainoisia 
kahvakuulia ja muuttamalla suoritustempoa saat tehtyä tunnista 
juuri sinulle sopivan! Halusit sitten perus lihaskuntotreenin tai 
superrääkin, tällä tunnilla se onnistuu! Kahvakuulatunnilla voit 
kehittää voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja tasapainoakin. 

Kehonhuolto
Kehonhuoltotunti toimii hyvänä vastapainona esimerkiksi 
lihaskuntoharjoittelulle. Harjoittelun aikana tai vaikkapa arjen 
askareissa tehtävät liikkeet saattavat aiheuttaa kehossa virheellisiä 
asentoja ja toimintoja. Erilaisia virhetoimintoja voi olla esimerkiksi 
olkanivelen liikkuvuuden rajoittuminen tai ala selän kivut. 

Tunnin tarkoituksena on palauttaa keho urheilun tai mahdollisesti 
työpäivän aiheuttamasta rasituksesta sekä ehkäistä kehon erilaisia 
virheasentoja. Aktiivinen kehonhuolto saattaa sisältää sekä lyhyitä 
että pitkiä venytyksiä, liikkuvuutta kehittäviä liikkeitä tai erilaisia 
rentoutumisharjoitteita.

Joka kolmannella tunnilla apuvälineinä käytetään Foam rollereita. 
Rullailu on tehokas keino laukaista lihasjännityksiä ja jumeja. et 
tarvitse omaa rullaa, vaan saat sen aina paikan päältä! 

Kuntonyrkkeily
Kuntonyrkkeily on tehokasta, hauskaa ja täysin turvallista 
harjoittelua nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoitteita hyväksikäyttäen. 
Kuntosi kasvaa ja kilot karisee huomaamattasi ja vieläpä hauskalla 
tavalla. Kuntonyrkkeilyn on todettu erityisesti olevan avuksi niska-
hartiaseudun jumeihin vetreyttäen lihaksia ja parantaen niiden 
aineenvaihduntaa sekä ehkäisten jännityspäänsärkyjä.

Tunnille kannattaa ottaa mukaan sisäpelikengät ja juomapullo. 
Myös oma jumppamatto ja nyrkkeilyhanskat ovat plussaa, mutta ei-
vät pakolliset!

Gymstick
Gymstick-tunnilla harjoitat koko kehoa! Gymstick-jumppakepistä 
löytyvät vastuskuminauhat tuovat harjoitteluun vaihtelua sekä 
tehokkuutta. Monipuoliset liikkeet kiinteyttävät koko kehoa ja 
samalla haastat verenkierto- ja hengityselimistöä, parannat 
lihaskuntoa ja kestävyyttä sekä laitat tasapainosi testiin. Et tarvitse 
omaa gymstickiä vaan ne löytyvät paikan päältä. Tunti sopii kaiken 
ikäisille ja kuntoisille! 
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Miesten peliryhmä
Ryhmässä pelaillaan eri lajien merkeissä niin että 
hiki lentää. Päälajeina salibandy ja joka toinen 
vaihtuva laji koripallo, lentopallo, futsal ym.

Naisten peliryhmä
Naisten peliryhmä tarjoaa monipuolista pelaa-
mista kunnon nostamiseksi mukavassa seu-
rassa. Lajeina muun muassa futsal, salibandy, 
koripallo,käsipallo ja ultimate. Ryhmään tulo ei 
vaadi huipputason osaamista eikä aikaisempaa 
pelikokemusta.

Tunneilla on alkulämmittelyt ja eri pelilajien 
oheisharjoitteita sekä tietysti pelataan rennolla 
meiningillä niin, että hiki lentää. Lopuksi venytel-
lään.
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Taaperojumppa 1–2 v
Taaperojumppa on lasten ja aikuisten jumppa, 
jossa harjoitetaan perusliikunnan taitoja ja saa-
daan onnistumisen kokemuksia. Kavereiden ta-
paaminen ja ryhmässä toimimiseen harjaantumi-
nen ovat mukavia jumpan lisukkeita. Suurin osa 
tunnista kierretään temppurataa omaan tahtiin ai-
kuisen kanssa lapsen mielenkiinnon sekä liikunta-
taitojen perusteella. 
Erilaisia teemoja tunneilla ovat tasapaino- ja ke-
honhallintataidot, välineiden käsittelytaidot 
sekä palloilu ja musiikkiliikunta. Yh-
tenä osana on myös yhdessä tehtä-
vät harjoitteet ohjaajan johdolla. 
Harjoituksissa puretaan ener-
giaa, kehitetään perusliikun-
nan taitoja, ketteryyttä, tasa-
painoa ja uskallusta. 

Vanhemman rooli on 
näyttää lapselle mallia sekä 
olla tukena ja kannustajana. 
Jumppaan voivat osallistua 
molemmat vanhemmat.

Perheliikunta 3–5 v
Perheliikuntatunnilla lapsi ja aikuinen pääsevät 
viettämään yhdessä aikaa liikunnan parissa. Tun-
nilla liikutaan yksin sekä yhdessä. Kauden aikana 
käydään monipuolisesti läpi erilaisia liikuntalajeja 
ja -tyylejä. Kierretään temppurataa, pelataan säbää 
tai leikitään vaikkapa erilaisia hippaleikkejä! 

Pieni ryhmä mahdollistaa kauden suunnitte-
lun yhdessä lasten ja aikuisten kanssa. Tärkeässä 
roolissa tunnilla on aikuisen esimerkki lapselle, 
eli jumppatossut jalkaan ja hassuttelemaan! Tun-

nille mukaan kannattaa ottaa juomapullo, sisä-
pelikengät sekä liikuntaan sopivat vaatteet. 

Yhdellä ilmoittautumisella saat ilmoi-
tettua 1 lapsen ja lapsen mukaan voi 
tulla 1–2 aikuista.
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Lasten
ryhmät  

Lisätietoa 
www.puistolanurheilijat.fi/kuntoliikunta/ilmoittautumisohjeet

Jumppapaikat
Puistolanraitti: 

Puistolanraitin ala-aste, Puistolanraitin toimipiste (Puistolanraitti 18)
Nurkkatie: 

Puistolanraitin ala-aste, Nurkkatien toimipiste (Nurkkatie 2)
Tuulen Tupa: Ylermintie 2, sisäänYlerminpolun puolelta

Puistolan kirkko: 
Tenavatie 4

Yhteystiedot

Janette Parviainen
kuntoliikunta@

puistolanurheilijat.fi
0404177646

Jos tulet mukaan 
kesken kauden, 

ota yhteyttä!
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Akrobatia 6–12 v
Akrobatian tunneillla harjoitellaan akroba-
tian eri muotoja, keskittyen aina yhdellä tun-
nilla yhteen osa-alueeseen. Kauden aikana 
harjoitellaan seuraavia akrobatiamuotoja: 
permantoakrobatia (perusvoimistelu, pääl-
läseisonta, käsinseisonta, pariakrobatia, py-
ramidit, volttiharjoitteet, notkeusakrobatia 
sekä ilma-akrobatia.

Kaikki akrobatiaryhmät pääsevät esiinty-
mään seuran joulu- ja kevätjuhliin ryhmän 
omalla esiintymisnumerolla. Kauden viimei-
set kerrat (3–5 krt) harjoitellaan siis esitystä, 
ja jos esitykseen ei halua /pääse osallistu-
maan, voi kuitenkin tulla treeneihin mukaan 
ohjattuihin alkulämmittelyihin, jonka jälkeen 
on mahdollisuus treenata sivussa omatoimi-
sesti kauden aikana harjoiteltuja liikkeitä.

TASO 1 
Harjoittelee kerran viikossa. Ryhmässä har-
joitellaan akrobatian perustaitoja, eikä vaadi 
aikaisempaa kokemusta voimistelusta tai ak-
robatiasta.

Lasten tanssi 3–6 v
Lastentanssitunnin ensijaisena tavoitteena on 
tuottaa lapselle iloa tanssin ja liikkeen kautta. Tun-
nilla opitaan liikkumisen perustaitoja, itsesäätelyä 
ja kehotietoisuutta erilaisten leikkien ja improvi-
saatioharjoitusten kautta.

Kurssi kasvattaa lapsen luovuutta ja kykyä 
ilmaista itseään kehonsa avulla turvallisessa 
ympäristössä – ei ole oikeaa tai väärää tapaa liik-
kua. Harjoitukset kehittävät myös esimerkiksi 
pari- ja ryhmätyötaitoja. Lastentanssiin kuuluu 
olennaisesti musiikki ja erilaiset rytmit, joiden 
avulla opetellaan erilaisia liikkeen laatuja ja tapoja 
liikkua tilassa. Tanssin ja liikkeen innoittamiseen 
käytetään myös erilaisia välineinä kuten värikkäitä 
huiveja ja vanteita.

Liikuntakoulu 5–6 v
Liikuntakoulussa tutustutaan erilaisiin liikuntala-
jeihin leikkien ja pelien avulla. Tunnilla pidetään 
vauhti päällä ja hiki pinnassa! Tunti sopii lapsille, 
jotka tykkäävät pelailusta ja uusien lajien kokei-
lusta. Minkäänlaista liikuntataustaa ei tunnilla tar-
vita, vaan tarkoitus on pitää kivaa ja samalla ke-
hittää liikuntataitoja! Lajit vaihtelevat pallopeleistä 
telinevoimisteluun ja akrobatiaan. 
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Telinevoimistelu 6–12 v
Telinevoimistelutunneilla harjoitellaan telinevoi-
mistelun perustaitoja (muun muassa permanto, 
trampoliini, rekki ja renkaat). Tunti koostuu haus-
koista alkulämmittelyleikeistä, telinevoimistelu-
osuudesta ja loppuvenyttelyistä. Ryhmillä on mah-
dollisuus esiintyä seuran kevät- ja joulujuhlissa.

Syyskaudella 2018 otettiin telinevoimisteluryh-
missäkin akrobatian tavoin tasoryhmät käyttöön. 
Tällä tavalla pystymme tarjoamaan kaikille harras-
tajille oman tasoista ja tarpeeksi haastavaa har-
joittelua. Olemme koonneet muutamia kriteerejä, 
jotka tulisi täyttää ryhmään ilmoittautuessa. 

TASO 1 (6–8 v)
Ei vaatimuksia.

TASO 1 (8–12 v)
Ei vaatimuksia. 

TASO 2 (8–12 v)
Kuperkeikka eteen ja taakse, kärrynpyörä, käsillä-
seisonta seinää vasten, silta.

TASO 3 (8–12 v)
Siltakaato, arabialainen, käsilläseisonta ilman sei-
nää. Erityisesti Tason 3 ryhmässä tärkeässä roo-
lissa on motivaatio ja halu oppia.

TASO 2

Harjoittelee 1–2 kertaa viikossa oman valin-
nan mukaisesti. Ryhmässä viedään akroba-
tian perustaitoja pidemmälle ja pääsyvaa-
timuksena onkin seuraavat liikkeet itsenäi-
sesti ja hallitusti suoritettuna: päälläseisonta 
ilman seinää (5 s), 
käsilläseisonta 
seinää vasten 
(5 s), kärrynpyörä, 
siltaan meno sei-
soaltaan, kuper-
keikka eteen ja 
taakse.

TASO 2,5
Harjoittelee ker-
ran viikossa puo-
lentoista tunnin 
ajan. Uusi taso-
ryhmä kootaan ensimmäisen kerran keväällä 
2019 ja ryhmään pääsystä päättää akrobatia-
opettaja Iida. 

Ryhmään pääsyn edellytyksenä on kova 
motivaatio akrobatiaan ja akrobaattinen 
osaaminen.

TASO 3
Harjoittelee 3 kertaa viikossa. Taso 3 harjoit-
telee omana ryhmänään kolme kertaa vii-
kossa, mutta vaatimuksena on, että voimis-
telu /akrobatia taitoja kehitetään oman ryh-
mätreenin lisäksi myös kotona ja esiintyjät 
saavatkin kotiläksyjä. Ryhmään pääsyn edel-
lytyksenä on kova motivaatio akrobatiaa, 
kiinnostus esiintyä ja akrobaattinen osaami-
nen. Ryhmään pääsystä päättää akrobatiao-
pettaja Iida.

Syksyn 2018 teemoja olivat permanto, 
päälläseisonta /käsilläseisonta, voltit /notke-
us, pari /pyramidit, ilma, esitys- 
harjoitukset.
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Street Dance 8–12 v
Streetdance eli katutanssi on suhteellisen uusi 
tanssilaji, joka sekoittaa eri tyylejä muun mu-
assa hiphoppia, housea, lockingia, breakdan-

cea, old schoolia ja new styleä. Katutanssi
toimii myös yläkäsitteenä kaikille eri 

tyyleille, jotka ovat lähtöisin ”ka-
dulta”. Tällä tunnilla pääset 

tutustumaan street danceen 
alkeistasolla.

Discotanssi 8–12 v
Discotanssi on nopeatempoinen ja fyy-

sisesti haastava laji, jossa keskeistä on energisyys 
ja sähäkkä, vauhdikas liike. Kurssilla harjoitellaan 
lajityypillisiä liikkeitä, hyppyjä ja muita element-
tejä monipuolisesti alkeistasolla. Tunneilla harjoi-
tellaan discotanssin perusliikkeitä ikäkaudelle so-
pivalla tasolla. Tunnille mukaan vartalonmyötäiset 
tanssivaatteet, paljaat jalat ja juomapullon.

Dance 7–12 v
Dance-tunti on hyvä tunti sellaiselle, joka et-
sii omaa tyyliään. Tunnilla käydään läpi eri tanssi-
lajeja laidasta laitaan oppilaiden toivomusten mu-
kaan. Teema tunnilla vaihtuu kuukausittain. 

Tunnilla tehdään tyylin omainen lämmittely, 
mahdollisesti tekniikkaharjoittelua, sarja, leikkejä 
ja kehonhuolto-osuus. Tuntivarusteiksi kannattaa 
varata etukäteenkin tanssiin soveltuvat kengät, 
mukavat rennot urheiluvaatteet ja juomapullo.

Parkour 7–10 v
Parkourissa keskitytään kehittämään liikkumi-
seen tarvittavia perusominaisuuksia, kuten tasa-
painoa, voimaa, dynaamisuutta, kestävyyttä, tark-
kuutta, tilan hahmotusta ja luovuutta. Se on tapa 
harjoittaa kehoa ja mieltä toiminnallisempaan ja 
tehokkaampaan suuntaan. Parkour on yk-
sinkertaisimmillaan juoksemista, hyp-
päämistä ja kiipeämistä. Siinä muun 
muassa tasapainoillaan, ylitetään es-
teitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, 
kiivetään seinille ja hypitään erilai-
sille pinnoille.

Osallistujien 
on mahdollista 
esiintyä seuran 
kevät- ja joulu-
juhlissa omalla 

esiintymis-
numerolla.
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LEIPOMONMYYMÄLÄ PALVELEE
Orakas 5, 00760 Helsinki

Ma–pe 6–17.15
La 9–14

Su suljettu

TERVETULOA LÄHILEIPOMOON!

Aktiviteettisynttärit
Virkistyspäivät
Koulujen liikuntapäivät www.tapanilanurheilu.fi

50 ohjattua lajia   Kokoustilat   Saunatilat   Ruokailut
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Jalkapallo

Tervetuloa mukaan 
PuiU:n jalkapallo-
perheeseen!

Meillä pelaavat niin pojat, tytöt, miehet kuin nai-
setkin. Jalkapallojaosto tavoitteena on tarjota har-
rastusmahdollisuus kaikille halukkaille jalkapallon 
parissa. Toimintaa pyritään tarjoamaan lähellä ko-
tia, kohtuullisin kustannuksin ja turvallisessa ym-
päristössä, pelaajan henkilökohtaisen innostuksen 
mukaan.

Jos olet kiinnostunut liittymään PuiU:n joukku-
eeseen, ota yhteyttä suoraan joukkueen toimi-

henkilöön, hän opastaa sinut treeneihin ko-
keilemaan.

Harjoituspaikat
Tattarisuon kuplahalli:

Tattarisuontie 32, 
Combat Society: 
Teerikukonkuja 3

Pihlajamäen kupla: Lucina Hagmanintie 5
Mosan tekonurmikenttä: 

Moisiontie 8
Tapulin tekonurmi: Rintamasotilaantie 15

Koudan tekonurmi: 
Koudantie 2

Jalkapallo-
jaosto,

lisätiedot

johtoryhma@
puistolanurheilijat.fi
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Painopisteet
Jokaista ikäluokkaa varten perustetaan yksi jouk-
kue, ja päällekkäisiä ikäluokkajoukkueita ei perus-
teta. Tarvittaessa joukkueet tekevät keskenään yh-
teistyötä.

Tavoitelinjauksia
• pelaajien määrän lisääminen
• joukkueiden toiminnan yhtenäistäminen ja 

uuden valmennuslinjan jalkauttaminen

• valmentajien osaamisen ylläpitäminen ja kehit-
täminen

• jaoston strategian tekeminen ja vieminen käy-
täntöön

• jaoston laatuprojektin edistäminen yhdessä Hel-
singin piirin kanssa, jotta seura saavuttaa vähin-
tään Palloliiton vaatimusten mukaisen minimi-
tason.
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Aikuisten jalkapallokoulu 
naisille
PuiU tarjoaa nyt mahdollisuuden kaikille 
kokeilla, oppia ja pelailla jalkapallon parissa 
kerran viikossa. 
Futiskoulussa harjoitellaan monipuolisesti 
jalkapallon perustaitoja. Sinne on tervetullut ihan 
jokainen. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää niitä 
vaatimuksia, joita lajin harrastaminen vaatii. 
Koulu sisältää 15 ohjattua harjoituskertaa. 

Ensimmäisenä tehtävänä vasta-alkajilla on 
nukkua viik ko pallon kanssa.

Jalkapallokoulu
2013–2014 syntyneille 
Tule mukaan harjoittelemaan moni puolisesti 
jalkapallon perusteita ja pitämään hauskaa 
kivojen kavereiden kanssa!
Harjoituskertoja on kaikkiaan 14 ja sisältö on 
ohjatut harjoitukset oman ikäisten ryhmässä 
oman valmentajan kanssa. Harjoituksissa 
kehitetään erityisesti lasten motorisia 
perustaitoja kuten juoksemista, hyppäämistä, 
tasapaino- ja kehon hahmotuskykyä sekä 
välineenhallintataitoja, potkaisemista, heittämistä 
ja kiinniottamista. Jalkapallotekniikassa 
painotetaan kuljettamista, syöttämistä ja 
laukaisemista.

Perhefutis 2–3-vuotiaille  
tytöille ja pojille
Katso kotisivuilta ajankohtaiset tiedot.

PuiU perhefutiksessa jokaisella ohjatulla 
tunnilla lapsella on mukana tuttu ja  
turvallinen aikuinen.

Perhefutis-toimintaan kuuluu muun 
muassa erilaisia liikuntaleikkejä ja hauskoja 
temppuratoja. Lapsi pääsee lisäksi tutustumaan 
jalkapallon perusteisiin. Perhefutis on suunnattu 
2–3-vuotiaalle tytöille ja pojille.

PuiU:n 
Jalkapallokoulujen 

harjoitukset ovat 
Puistolan Peruskoulun 

liikuntahallissa. 
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Miesten 
edustusjoukkue 
3. div

Puistolan Urheilijoiden miesten 
edustusjoukkue pelaa kaudella 2019 
miesten Kolmosta, lohkossa 2.

YLäRiVi: Sami Kaalikoski (valmentaja), 
Patrik Lod, Janne Kainulainen, Mohamed 
Mohamud, Artjom Mondonen, Teemu 
Lamppu, Peke Huuhtanen (lopettanut), 
Islam Abdel Ghafar (siirtynyt muualle), Toni 
Aaltonen (päävalmentaja)

ALARiVi: Maxim Poljakov, Markus 
Rosenblad, Tuomo Toikkanen (PuiU/86), 
Kristian Jenkins (siirtynyt muualle), 
Ilmari Tiainen, Jasper Lappalainen, Eetu 
Mäntylä, Arttu Mäntylä, Jari Holopainen 
(pelaajavalmentaja)

POissA: Aleksi Helander (mv), Antton 
Halme, Jesse Holmström, Aleksi 
Honkonen (mv), Mika Jaakkola, Abderezak 
Benhamadi, Ruben De Julian, Robin 
Leskinen, Kalle Lindström, Joonas 
Ruumensaari, Lari Sintonen, Sami Rinta-
Kahila, Samir Talat, Samy Talat, Saher 
Talat, Ibis Terzic (a-jun), Timo Tuominen, 
Atte Virtanen, Wille Weckström, Ville 
Rämänen (mv)

Edustusjoukkueen pelaajat kaudella 2018:
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Miehet -86
PuiU/86 on vuonna 2010 Stadin 
seiskaan perustettu joukkue.

Suurin osa pelaajista on nimen mukaisesti 
vuonna -86 syntyneitä PuiU:n juniorikasvatteja, 
mutta joukkuetta on täydennetty myös muissa 
ikäluokissa ja joukkueissa pelanneista nuorista 
miehistä. Tavoitteenamme on kasvattaa ja pitää 
yllä hyvää kuntoa ja urheilullista asennetta 
rakkaan lajin parissa. Pelaamme kaudella 2019 
Helsingin Vitosessa.

A ja B-pojat
Teemme kaudella 2018/2019 tiivistä yhteistyötä 
sekä HPS:n A nuorten että PuiU miesten kanssa 
(3 div.) Pelaamme Talvisarjaa sekä futsalia, ke-
väällä 2019 Helsingin piirin A3 sarjaa.

A ja B-pojat kaudella 2018:

YLäRiVi vas.: Juha Hartikainen, Konsta 
Mäkinen, Leevi Rolig, Aaro Karjalainen, 
Jukka Österman, Joonatan Rantalainen, 
Antti Honkanen, Matti Honkanen, Leevi 
Alvessalo, Otto Kulikoff, Seppo Aapro, Toni 
Aaltonen

ALARiVi: Olli Kostiainen, Abdullahi 
Mahamud, Oula Lindroth, Valtteri 
Tuominen, Eemil Kaiturinmäki (HPS M2), 
Jonni Teerikangas, Aweys Mahamud,  
Tatu Talja.
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Joukkueen pelaajat  
vasemmalta:

YLäRiVi: Eero Pohjakallio (jojo), Elias 
Haapasalo, Daniel Laakkonen, Frans-Emil 
Hugaerts ja Marken Lemming,Gilberto 
Santos da Cunha

KesKiRiVi: Noman Obaidi, Marcus 
Rätsepp, Jimi Fuentes, Peetu Koskinen, 
Eelis Hynninen ja Samu Seppänen

ALARiVi: Elmeri Lappalainen, Ruuthran 
Ramdas, Aaro Mäki-Tikkala, Miro 
Kuparinen, Onni Pohjakallio, Aksel 
Salonen, Aleks Hannolainen

Pojat -06
Puiu P06 -joukkueessa treenaa reilu 
kaksikymmentä innokasta pelaajaa. 
Harjoittelemme kolme kertaa viikossa.

Talvikaudella pelaamme harkkamatseja ja 
talvisarjaa. Kesällä treenien lisäksi osallistumme 
palloliiton sarjoihin kahdella peliryhmällä. Parin 
talven ajan olemme olleet yhteistyössä Combat 
Societyn kanssa, jossa pojat ovat käyneet 
harjoittelemassa kehonhallintaa. Helsinkicupissa 
olemme pelanneet joka kesä joukkeen 
perustamisesta saakka. 

Joukkueella on hyvä valmennus. 
Päävalmentajana toimii Roberto Ouahmane. 
Häntä avustavat Olli Kostiainen ja Oula Lindroth.



42

Joukkueen pelaajat  
vasemmalta:

TAKANA: Niko Porvali, Roni Korhonen, 
Miro Räsänen, Mohamed ElSayed, Kasperi 
Rämö, Eetu Venäläinen, Tomas Merikaarto, 
Rafael Rökman, Aukusti Hugaerts, Arto 
Huhtanen, Timo Merikaarto

KesKeLLä: Olli Koskinen, Otto Tuomainen, 
Niklas Tauren, Ukko Punkari, Lari Jokipii, 
Otso Larkio, Eetu Sallinen, Nico Kosonen, 
Amos Mantere, Jonna Buhanist-Huhtanen

edessä: Leo Silvennoinen, Aaron 
Huhtanen, Rasmus Heisvaara, Aku 
Karjalainen, Otto Iivarinen, Niklas Elki, 
Matias Hedema

Pojat -07
P07 on syksyllä 2013 perustettu  
noin 30 pojan joukkue. 

Näiden maailman mahtavampien pelaajien 
kohtaaminen yksilöinä ja lapsina, sekä 
yhteishengen luominen ovat olleet joukkueen 
lähtökohtana aina. Tavoitteena joukkueessa 
on saada pelaajat jatkamaan jalkapallon 
harrastamista omalla tasollaan aikuisikään 
saakka.

Tavoitteiden saavuttamiseksi joukkue on 
panostanut valmentajiin ja valmennuksen 
laatuun. Valmentajia onkin tällä hetkellä kuusi; 
kolme lajivalmentajaa, yksi maalivahtivalmentaja 
ja kaksi fysiikkavalmentajaa. Tässä jengissä saa 
jalkapallosta mukavia muistoja ja elämyksiä sekä 
tekeminen on mielekästä ja kehittävää.

Joukkue harjoittelee ti ja to 19–20 Tattarisuon 
kuplassa sekä la oheistreenit 16–17 Combat 
Societyllä. Su-treenit ovat 13.30–15 Pihlajamäen 
kuplassa.

Lisätiedot ja -tiedustelut joukkueenjohtaja 
Arto Huhtaselta, 043 850 1533, arto.huhtanen@
ncc.fi. Valmentajat Olli Koskinen, Valtteri Öini, 
Niko Porvali • MV-valmentaja Pertti ”Pepe” 
Rissanen • Fysiikkavalmentajat Anna Mero, Arto 
Huhtanen • Taloudenhoitaja Mari Rämö

Pidetään
pallo 

pyörimässä!

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 
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Pojat -08
Pojat-08 joukkueessa on iloinen ja 
vauhdikas meininki. Pojat treenaavat 
niin viheriöllä pallon kanssa kuin 
oheistreeninä vaikka Superparkissa 
tai lenkkipolulla. 

Joukkueessa on eritasoisia pelaajia ja olemme 
pyrkineet saamaan jokaiselle oman tasoisia har-
joituksia ja pelejä. Kesäkaudella -19 pojat pelaavat 
piirisarjaa kahdessa eri tasossa. Kesän odotetuin 
kohokohta on Helsinki cup sekä Åland cup -tur-
naus Ahvenanmaalla.

Otamme mielellämme mukaan uusia pelaajia 
joukkueeseemme.

Joukkueenjohtajat Satu Koho, puh. 
040 5257 234, perhonen79@gmail.com ja Marko 
Tilander, p08jojo@puistolanurheilijat.fi • Vastuu-
valmentaja Marko Tilander • Valmentajat: joni Tu-
kiainen, Tommi Likonen, Nuutti Tilander • Huol-
tajat: Karlos Kotkas, Saija Kotkas, Mikko Nummi, 
Terhi Lehto • Varustevastaava jutta Lavonen • Ta-
loudenhoitaja Elina Liikanen

Joukkueen pelaajat  
vasemmalta:

ALARiVi: Ricu Tervala, Luukas Kurki, 
Eemeli Lauren, Alex Laukkanen, Kasper 
Harden, Arttu Nunez Tokkari, Emil Nummi

KesKiRiVi: Nilla Tapiola, Luka Rahikka, 
Milo Tukiainen, Peetu Salminen, Eeka 
Korjus, Leevi Pelli

YLäRiVi: Aapo Kotilainen, Severi Villa, 
Lauri Kotkas, Aamos Halminen, Lukas 
Hänninen. Valmentaja Joni Tukiainen 
(vas.)ja vastuuvalmentaja Marko Tilander 
(oik.)

KUVAsTA PUUTTUVAT: Cao Sang, Elmo 
Jokinen, Onni Kivelä, Pauli Kiviluoto, 
Konsta Mykkänen, Rasmus Varonen, Atte 
Ahonen, Bedirhan Doray

Haemme jatkuvasti vastustajia harjoitusotteluihin ja muihin alueemme peleihin. 
Olemme kiinnostuneita ja avoimia erilaisten turnauksien suhteen, ja jos kiinnostaa 
kutsua meidät peleihin/turnauksiin, niin ota yhteyttä.
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Haluamme lisäksi kehittää lasten yleis-
liikuntataitoja kokeilemalla jujutsua ja parkouria 
sekä käymällä esimerkiksi pyöräilemässä ja 
uimassa. Joukkueeseen mahtuu mukaan niin 
kokenut kilpatason pelaaja kuin vasta-alkajakin. 
Meiltä löytyy osaava valmennus, sopiva ryhmä 
ja onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden tunne on 
taattu.

Harjoitukset ma ja ke Koudan tekonurmella. 
Yhteydenotot: joukkueenjohtaja Lauri Haajanen, 
045 110 6677, lauri.haajanen@gmail.com. 
Vastuuvalmentaja Antti jokinen (ueFA B), 
050 506 5088, antti.jokinen@gmail.com. 
Valmentajat Artjom Mondonen, Lauri Linden ja 
Tomi Lappi, maalivahtivalmentaja Aki Mutikainen.

Pojat -09
Joukkueella on lajiharjoituksia kaksi 
kertaa viikossa ympäri vuoden. 

Maatullinkuja 4, 00750 Helsinki
Puh. 09 6227 888
posti@pitopalvelupilke.com
www.pitopalvelupilke.com

Joukkueen pelaajat:

Kasper Ahonen, Aatos Ailio, Aatos 
Auvinen, Ashton Banguni, Vili-Eevert 
Berg, Mihaili Chkhutiashvili, Jonnu 
Eerikäinen, Ukri Festus, Anthony Funji, 
Ahti Haajanen, Leon Haapsaari, Akseli 
Halme, Justus Harden, Miro Helle, Aapo 
Iivarinen, Ramy-Patrick Juske, Nooa 
Karru, Elias Ketola, Romet Kohtring, 
Kaarlo Lappi, Jonne Lomma, Altti Marstio, 
Alex Mondonen, Joonatan Mänttäri, 
Joni Ranki, Noel Salmela, Joona Salmi, 
Karl Eerik Siniteräs, Viljami Sirén, Miio 
Sistonen, Eeli Sulkamo, Jesper Särkinen, 
Robin Virtanen
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Pojat -10
Tervetuloa mukaan syyskuussa 2015 
perustettuun joukkueeseen! 

Joukkue on suunnattu 2010 syntyneille pojille. 
Tällä hetkellä poikia on reilut 25, ja määrä kasvaa 
koko ajan. Kesäkauden harjoitukset ovat ke, to ja 
su Koudan tekonurmella ja talvikauden treenit ti, 
to ja su Tattarisuon kuplahallissa 

Tule rohkeasti mukaan kasvavaan poruk-
kaamme! Ilmoittaudu joukkueenjohtaja Lassi 

Joukkueen pelaajat 
vasemmalta:
YLäRiVi: Lassi Hokkanen Jojo, Vertti Riutta-
Aho, Jakob Martikainen , Teo Moreira, Nuuti 
Nurminen, Karri , Reino Voittonen, Miio, Ukko 
Tuominen, Edvin Halminen, Sebastian Qvintus, 
Kalle Paavola, Kimmo Tauriainen Päävalmentaja

KesKiRiVi: Benjamin Hagström, Ukko Kievimaa, 
Eelis Hokkanen, Juuso Mielikäinen, Peetu 
Tolvanen, Eemil Mäki, Joona Sorjonen, Lennu 
Mykkänen, Konsta Vuorikoski, Milo Rahikka, 
Jens Hirvonen

edessä: Daniel Johansson, Aapo Tiainen, Luka 
Tauriainen, Okko Rantala, Sasu Tarkiainen, 
Olavi Martikainen, Ville Hiltunen, Robert 
Boshkov, Eelis Salonen, Reima Rantala, Lucas 
Lindvall.

KUVAsTA PUUTTUVAT: Valmentajat Inka Railo, 
Jonathan Lindvall ja Marko Tilander. Pelaajat: 
Tuomas Jokinen, Heikki Lepola, Noah Murray, 
Leevi Surakka, Lenni Turunen, Vili-Eevert, 
Kusti Rouhiainen, Eemeli Hokkanen, Andion 
Avdiu

Hokkaselle, 040 581 3896, lassi.hokkanen@
kone.com. Vastuuvalmentaja Kimmo Tauriainen, 
valmentajat inka Railo, Marko Tilander ja 
Jonathan Lindvall, rahastonhoitaja Sanna 
Kievimaa.
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Joukkueen pelaajat 
vasemmalta:

YLäRiVi: Heikki Koskinen 
(huoltaja), Paavo Savolainen, 
Jussi Talja, Eemil Kontuniemi, 
Artturi Toivonen, Nooa Helle, Nuutti 
Vuorikoski, Karl Siniteräs ja Antti 
Jokinen (valmentaja)

KesKiRiVi: Oliver Nunez Tokkari, Oliver 
Heisvaara, Alex Pitkonen, Topias Kuoppa, 
Luukas Jokinen, Eeli Palomäki ja Rasmus 
Auranen

ALARiVi: Lucas Rannikko, Topi Lindeman, 
Jerry Koskinen, Tatu Tiura, Miko 
Paasovaara, Eemeli Hokkanen, Alex 
Koljonen ja Kevin Haapsaari

KUVAsTA PUUTTUVAT: Junczhi Chen, 
Kauri Festus, Veikka Kirjavainen, Kaapo 
Kuokkanen, Väinö Lappalainen, Leevi 
Lehtonen, Miro Pulkkinen, Julius Salmi, 
Sebastian Suoknuuti, Toni Tanskanen, 
Aras Tumba, Rasmus Välke, Tommi 
Suoknuuti (valmentaja), Katja Suoknuuti 
(rahastonhoitaja) ja Konsta Kuokkanen 
(joukkueenjohtaja). 

Pojat -11
Kaudella 2018 joukkueen  
toiminnassa oli mukana yhteensä 36 
innokasta pelaajaa. 

Harjoitukset pidettiin ulkokaudella pääasiassa 
Koudan tekonurmella sekä talvikaudella Tattari-
suon kuplahallissa kahdesti viikossa. Peli-iltoi-
hin osallistuttiin Jakomäen hiekalla sekä erillisissä 
turnauksissa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi jouk-
kueella oli erillisiä harjoituksia SuperParkissa sekä 
kehonhallintaharjoituksia budosalilla. Syksyllä 
osallistuttiin jo toistamiseen seuran team Camp 
leirille Eerikkilässä päiväleirin muodossa. 

Kaudella 2019 joukkue harjoittelee edelleen va-
kiovuoroin kahdesti viikossa Koudalla/Tattarisuol-
la sekä jatkaen Superparkin ja budosalin vuoro-
ja. Pelejä jatketaan peli-illoissa lähikentillä. Tarkoi-
tus on osallistua ensi kerran yhdellä peliryhmällä 
myös piirisarjaan. Turnauksia on uudella kaudella 
pääkaupunkiseudun lisäksi nyt myös muualla Uu-
denmaalla. 

Tervetuloa
mukaan 

mukavaan
kaveri-

porukkaan!
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Pojat -12
Tervetuloa mukaan  
sekä pojat että tytöt 2012!

Pojat ja Tytöt 2012 -joukkue perustettiin 
toukokuussa 2018. Uudet pelaajat ovat 
tervetulleita kokeilemaan ja liittymään mukaan 
joukkueeseemme milloin tahansa kauden 
aikana.

Talvikaudella harjoittelemme jalkapalloa ma 
Tattarisuon kuplahallissa. Lisäksi joukkueella 
on muun muassa ohjattuja Superpark-vuoroja 
erillisen aikataulun mukaisesti.

Tarkempaa tietoa joukkueesta ja sen 
toiminnasta saat joukkueenjohtaja Jenna 
Jylhältä, jenna.jylha@gmail.com, 050 917 2686 
tai tai Vili Hänniseltä, vili. hanninen@gmail.
com, 050 341 1183.

Joukkueen pelaajat:

Takana: Otso Eronen, Akseli Haapanen, 
Kevin Haapsaari, Sisu Honka, Sampo 
Hänninen, Jasper Ilves, Miko Jokinen, 
Milo Kivelä, Pekka Koivuranta, Leo 
Korhonen, Elia Leppänen, Eliel Linnermo, 
Väinö Manninen, Samuel Mellin, Adrian 
Lionel Junior, Raul Reinikka, Aron 
Sievers, Aarne Tuovinen, Kalle Tähtinen, 
Jami Vainio, Eino Vilkama
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Harjoittelemme ke ja su Mosan tekonurmi-
kentällä. Valmentajaringissämme on neljä 
valmentajaa ja yksi sosiomi-työharjoittelija. 
Päävalmentajana toimii Laura Nokkala ja 
apuvalmentajina Lauri Parkkonen, Oona Aronen 
ja Kristeri Roslander sekä Sanna Tuisku-Lehto. 

Joukkueessa on n. 20 pelaajaa, ikäjakauma on 
8–41vuotta. Pelaajat tulevat pää kaupunkiseudulta. 
Otamme joukkueeseen lisää pelaajia ikään, 
vammaan ja asuinpaikkaan katsomatta 
oppimaan Kuningaslajin taitoja. Ei tarvitse olla 
jalkapallotaustaa.

Joukkueenjohtajat: Caydam-Lehtonen 
Arzu, 0400 607 932, arzu.caydam-lehtonen@
hotmail.com ja Nieminen Jarmo 045 134 3002, 
jarmonieminen1805@gmail.com.

Kuvassa Energiset Haukat 
Stadi cupin kultamitalit 
kaulassa, vasemmalta:

TAKARiVi: Akseli-valmentaja, 
Jarmo-jojo, Arto, Jori, Matti, Mika, Samuli, 
Eetu, Ilmo, Panu, Janne-valmentaja,  
Arzu-jojo ja Veli-Pekka varustevastaava

eTURiVi: 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 ovat osallistuneet monen vuoden aikana moniin 
erityisjalkapallo turnauksiin ja Futsal -turnaukseen, ja voittojakin on tullut.
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Suutarin työt & tarvikkeet sekä
polkupyörät ja varaosat

Tervetuloa!

Jakomäen Suutari & Pyörä T:mi
Huokotie 1, 00770 Helsinki • Puh. 09-389 3498

B-tytöt
PuiU/MPS YJ TB
Puistolan Urheilijoiden ja Malmin Palloseuran 
B-tyttöjen (T00-03) yhteisjoukkueen toiminta 
jatkuu jo neljättä kautta. 

Joukkueessa harjoittelee tällä hetkellä noin 
20 motivoitunutta pelaajaa, jotka haluavat 
sitoutua laadukkaaseen toimintaan ja harjoitella 
säännöllisesti ja tavoitteellisesti.

Kauden 2018 kevätkierroksella joukkue pelasi 
T18 Kakkosessa ja Kolmosessa. Kakkosen joukkue 
menestyi hyvin ja nousi syksyksi T18 Ykköseen. 
Sarjapelien lisäksi joukkue osallistui moniin 

turnauksiin kesän ja syksyn aikana. Kauden 
kruunasivat turnausmatkat Tanskaan ja Viroon, 
joista tuliaisina olivat pronssi- ja kultamitalit. 

Myös kaudella 2019 joukkue pelaa T18 
Ykkösessä. Kotipelit pyritään pelaamaan tuttuun 
tapaan Koudan nurmella, joten tervetuloa 
kannustamaan!

Pelaajat
vasemmalta:

YLäRiVi: Senja Vah-
tera, Eeva Majasaari, 
Ella Korvenoja, Assi 
Hänninen, Miisa Sir-
ma, Selina Kuikan-
mäki, Elina Torppa, 
Veera Myllyharju 

KesKiRiVi: Meri 
Lehtonen, Roosa 
Saikanmäki, Jessica 
Nyberg, Ira Vikholm, 
Nea Rissanen, Essi 
Pellikka, Tia Vikholm, 
Amina Rahmani, 
Venla Ristola

eTURiVi: Juliana 
Vanionpää, Kaisa 
Kukkola, Helmi Helin, 
Venla Siukkola, 
Julia Turunen, Elina 
Ruuskanen, Jenika 
Juvonen, Sara Sirma
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Joukkueen pelaajat
vasemmalta:

TAKARiVi: Anni Rista, Jade Laakkonen, 
Mia Breider, Anni Mattinen, Lenita 
Jokiluhta, Sofia, Nea Ilvespalo, Nitta 
Kröger 

eTURiVi: Rebekka Rökman, Jenna 
Holmström, Maija Virtanen, Emmi Tiainen, 
Tinka Kievimaa, Nea Iisvirta ja Lumi 
Päivärinne 

KUVAsTA PUUTTUVAT: Enni Hokkanen, 
Nella Mielikäinen, Lumianna Niemi, Karla 
Roslund, Ronja Tiainen

Pelejä järjestetään jokaiselle ikäryhmälle 
osaamisen ja taitojen mukaan. Enemmän 
pelanneet pääsevät kovempiin otteluihin ja 
myös jalkapalloa aloittelevat tytöt otetaan innolla 
mukaan harjoituksiin ja peleihin.

Tällä hetkellä mukana on yli 30 reipasta 
tyttöä. Uusia pelaajia tarvitaan aina – voit tulla 
kokeilemaan jalkapalloa ilmaiseksi treeneihin. 
Ota yhteyttä joukkueenjohtaja Joni ”JoJo” 
Tiaiseen, 040 849 9398, jos haluat mukaan. 
Harjoitusvarusteet juomapullo, oma pallo, 
nappikset, säärisuojat, treenaamiseen sopivat 
vaatteet ja iloista fiilistä.

Joukkueella ovat kolmet harjoitukset viikossa 
sekä pelejä ja turnauksia. Kesäkaudella 2018 
pelattiin kahta sarjaa, piirisarjoissa 8vs8- ja 11vs11-
sarjoissa. Kesällä harjoitukset ovat Puistola–
Tapanila–Heikinlaakso -alueella: ma Tapulin 
tekonurmella sekä ke ja su Koudan tekonurmella. 
Talvella ollaan Tattarisuon kuplahallissa.

Tytöt -04-05
Tyttöjen joukkueessa 
harjoittelevat 
vuosina 2004 ja 2005 
syntyneet tytöt 
yhdessä kokeneiden 
valmentajien 
ohjauksessa.
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Tytöt -06-07
Pelaamaan T 06-07 -joukkueeseen!

Tytöt treenaavat 3–4 kertaa viikossa yhdessä 
kokeneiden valmentajien ohjauksessa. Pelejä 
järjestetään jokaiselle tytölle osaamisen ja 
taitojen mukaan. Enemmän pelanneet pääsevät 
kovempiin otteluihin ja myös jalkapalloa 
aloittelevat tytöt otetaan innolla mukaan 
harjoituksiin ja peleihin.

YLäRiVi: Siina, Bella, Mariane, 
Alisa, Susanna, Venla, Aada, 
Wilma, Kaisa, Aino

KesKiRiVi: Annamari (jojo) 
Veikko (apuvalmentaja) 
Mirella, Emma, Emilia, Sanni, 

Magdaleena, Venla, Mariko, 
Peppi, Satu (huoltaja), Nina 
(rahastonhoitaja).

ALARiVi: Pieta, Elsa, Nea, Anni, 
Sara, Elmeriina, Mia

MAAssA: Anni ja Unna

KUVAsTA PUUTTUVAT: Jessica, 
Vilja, Janni, Elmeriina, Aino ja 
Sikku

Joukkueen pelaajat vasemmalta:

Viime kautena kävimme pelaamassa Stadi 
cupissa, Ålandia cupissa, Hesa cupissa, Masto 
cupissa ym. kovissa turnauksissa.

Tulevana kautena ollaan menossa taas moniin 
isoihin turnauksiin ja pidetään hauskaa kentällä.

Tervetuloa
kokeilemaan, 

jos yhtään
jalkapallo

houkuttaa!
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Tytöt -08-09
2015 perustetussa joukkueessa 
pelaa pari kymmentä innokasta 
mimmifutaria.

Mistä on tämän joukkueen tytöt tehty?
Tekonurmen kumirouheesta,
nurmikentän tuoksusta,
nappulakenkien kopinasta,
raikkaasta ulkoilmasta ja
elinikäisestä ystävyydestä!
Näistä on meidän tytöt tehty!

Joukkueen pelaajat
vasemmalta:

YLäRiVi: Riina, Hertta, Siiri, Moona, 
Siiri V., Kira

KesKiRiVi: Pasi, Max, Aamu, Saimi, 
Leni, Alyssa, Sanni, Jonna, Jani

edessä: Sara, Linnea, Annika, 
Susanna, Aliya, Nelly, My

Toivotamme kaikki 2008 ja 2009 syntyneet ty-
töt lämpimästi tervetulleiksi joukkoon mah-
tavaan! Lisätietoja joukkueenjohtaja Jonnalta, 
0400 321 271, t0809jojo@puistolanurheilijat.fi. 
Valmentajat: Paavo Nurmi ja Maija Huupponen
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Tytöt -10-11
Tervetuloa mukaan 
PuiUn nuoreen tyttö joukkueeseen. 

Joukkueen vastuuvalmentajana aloitti Paavo 
Nurmi. Vuoden aikana harjoiteltiin kaiken 
kaikkiaan 86 kertaa Tattarisuon kuplassa, 
Jakomäessä ja Koudalla. Joukkue osallistui 
useisiin turnauksiin, joista riemukkain oli Stadi 
Cup kesäkuussa. Muita turnauksia mm. Kopse, 
Itäliigan pelipäivä, NJS, Lohja Cup, Kipinä cup, 
Stadi open ja Rajamäki Cup. Kesäkaudella 
joukkue otti osaa peli-iltoihin eripuolella 
Helsingin kenttiä. Talvikaudella 18-19 joukkue 
osallistui Talviliigaan Martinlaaksossa.

Joukkue osallistui ensimmäistä kertaa 
perinteiselle PuiU:n Eerikkilän leirille 
syyskuussa. Joukkue toimi edustustehtävissä 
PuiUn syystapahtumassa ja saattoi tyylikkääsi 
pelaajia kentälle. Kauden lopettajaisia vietettiin 
joulukorttikuvausten merkeissä.

Joukkueen pelaajat
vasemmalta:

YLäRiVi: Iida Nummi, Essi Tauren, 
Divna Stanikić, Sinja Rytilahti, Minerva 
Hukkanen, Vinha Lähteenmäki, Lumia 
Bengs, Julia Maysonet, Teea Oinonen, 
Olivia Wathen , Emmi Pihamaa

ALARiVi: Enni Korhonen, Kristiina 
Pöllänen, Melissa Nevalainen, Ada-Maria 
Isola, Vilma Lempiäinen, Olivia Rytilahti, 
Emilia Adhikari, Helmi Leppänen, Olivia 
Oakley

edessä: Suvi Järvelä sekä valmentajat 
Dodo Dania Obaid ja Gopal Adhikari 

KUVAsTA PUUTTUVAT: 
Ella Rikkonen, Lily 
Dhalmann, Viivi 
Nevalainen, Ada 
Tattari, Sofia Öhman, 
Fanni Fjäder, 
Enya Eklöf, Hilma 
Milonoff, Niina 
Nurkkanen, Bethel 
Salami, Jade Laine, 
Saana Vehma
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Sulkapallo
Lämpimästi terveluloa 
PuiU:n sulkapallo jaoston toimintaan!

Seuramme tarjoaa laadukasta sulkapallovalmen-
nusta kaiken ikäisille vauvasta vaariin, onnistumi-
sen elämyksiä, yhdessäolon hetkiä sekä tietysti vin-
haa sulan viuhumista. Oli tavoitteenasi sitten hui-
pulle pääsy tai vaan kavereiden kanssa rento lätki-
minen, niin vaihtoehtoja on tarjolla.

PuiU:n Sulkapallojaoston keskeinen tavoite on 
tarjota jokaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle 
mahdollisuus harrastaa sulkapalloa omien miel-
tymysten mukaan harraste- ja kilpatasolla. Jokai-
selle löytyy haasteita ja onnistumisia omalla tasol-
laan, myös hänelle, joka haluaa kehittyä huippupe-
laajaksi.Toiminnan painopiste on vahvasti juniori-
toiminnassa. 

Kilpapelaajamme harjoittelevat 2–3 kertaa vii-
kossa, 5–9 vuotiaille tytöille ja pojille suunnattu 
Minisulkisryhmä on saavuttanut suosionsa ja 
kokoontuu viikottain. Näiden lisäksi Junnukoulut 
(9–13 vuotiaat) kokoontuvat kolmesti viikossa, ja 
myös aikuisille ja nuorille kuntopelaajaryhmille on 
omat ryhmänsä. Emme rakenna pelaajistoamme 
ja joukkuei tamme muista seuroista houkuteltu-
jen pelaajien varaan, vaan kasvatamme itse omat 
pelaajamme. 

Yrityksille ja erityisryhmille suunnattua kurssitoi-
mintaa jatketaan ja yhteistyötä paikallisten koulu-
jen kanssa ylläpidetään edelleen.

Minisulkis
Minisulkis-ryhmä tarjoaa 5–8- 
vuotiaille lapsille mahdolli-
suuden perehtyä sulkapal-
loon. Se sisältää paljon leik-
kiä ja liikuntaa, ja samalla tu-
tustutaan sulkapalloon peli- ja 
liikuntamuotona. Varusteiksi riit-
tää sisäliikuntajalkineet, shortsit ja  
T-paita ja tietysti reipas mieli – mailan ja pallot tu-
lee jaoston puolelta.

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

Harrastajaryhmät
Harrastajaryhmiä on kahden laisia: aloittelevat 
harrastajat ja jatkavat harrastajat ikäryhmässä 
14–17-vuotiaat. Ryhmissä opetellaan sulkapallon 
perustekniikkaa ja pelaillaan harrastusmielessä, ki-
soihin osallistumista suositellaan mutta ei vaadita.

Kilparyhmät 1–4
Kilpapelaajat harjoittelevat kovaa Suomen huip-
puvalmentajien johdolla useasti viikossa. Pelaa-
jien ikähaarukka lähtee noin kymmenestä vuodesta 
ylöspäin ja saa jatkua niin kauan kuin intoa sul-
kapallon treenaamiseen ja kilpailemiseen riittää. 
Täällä kehitetään tekniikkaa,taktiikkaa, liikkumista 
ja peli-iloa: tähtäimenä maine, mammona ja olym-
piakulta!

Sulkapallon kausi on 
3.9.2018 – 31.5.2019.

Sulkapallo-
jaoston toimintaa

Syksyllä 2019 järjestämme perinteisen 
viikonloppuleirin Pajulahden valmennuskes-
kuksessa.

Sulkapallojaosto toimii aktiivisena kilpai-
lujen järjestäjänä organisoiden 
keskimäärin kahdet kilpailut vuodessa.

Jaosto tuottaa myös sulkapallokursseja 
aloittelijoille ja hieman lajia jo harrastaneille 
aikuisille.
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Kilparyhmä C
Kilparyhmä C:ssä on nuoria ja vanhempia pelaajia, 
joilla tekniikka alkaa jo olla hallussa ja kilpailuissa-
kin kehdataan näyttäytyä silloin tällöin. 

Täällä treenataan samoja asioita kuin muissa kil-
paryhmissä, kenties hieman harvemmin – mutta 
sitäkin suuremmalla sydämellä!

Aikuisten kuntoryhmä
Aikuisten ryhmissä opetellaan perustekniikkaa ja 
liikkumista. Jos intoa riittää, on tämä hyvä ponnah-
duslauta liittyä kilparyhmä C:hen ja lisätä harjoitus-
ten (ja hien) määrää.

Tähtiseura
Sulkapallojaoston toiminnan ja valmennuksen tason laadusta kertoo 
Olympiakomitean sulkapallojaostolle 2018 myöntämä lasten ja nuorten 
Tähtiseura-status: ”Puistolan Urheilijat ry Sulkapallojaosto on saanut lasten ja 
nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän 
ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla, jaosto täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun 
laatutekijät ja on osa suurempaa seuraverkostoa.”

Sulkapallo-
jaosto

PääTOiMiPAiKKA

Helsingin Mailapelikeskus
Tapulikaupungintie 4, 

00750 Helsinki

email: 
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi

www.puistolanurheilijat.fi/
sulkapallo

Jaoston 
puheenjohtaja
Timo Heinonen, 
p. 0500 943 307
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Tervetuloa PuiU:n 
tennisjaoston toimintaan!

Tennisjaoston kautta seuran ja erityisesti jaoston 
jäsenet saavat hienot puitteet tenniksen valmen-
nukseen, harjoitteluun, harraste- ja kilpapelaami-
seen sekä mukavaan yhdessäoloon yhteisen har-
rastuksen parissa. Pelaajia kannustetaan myös 
omatoimisuuteen ja luodaan perustaa elinikäiseen 
harrastamiseen. 

Tennisjaosto tarjoaa turvalliset pelitilat ja -olo-
suhteet, joihin vanhemmat voivat jättää lapset ja 
nuoret turvallisin mielin peliharrastuksen pariin. 

Jaosto toimii yhteistyössä Puistolan Tennis- ja 
palloiluhalli Oy:n kanssa. 

Tenniksen kevätkausi on 
7.1.–29.5.2019. Ks. poikkeus-
aikataulut www.puisolan-

urheilijat.fi/tennis

Tennis

Minitennis
Minitennis sopii 5–7-vuotiaille tytöille ja po-
jille.Minitennisharjoituksissa lapselle opete-
taan tenniksen perustekniikoita ja pallonkä-
sittelyä sekä kehitetään lajin kannalta olen-
naisia motorisia perustaitoja. 

Minitennistä pelataan pie nemmällä ken-
tällä ja pehmeämmillä palloilla. Minitennis 
antaa lapselle hyvät valmiudet jatkaa ten-
niksen harrastamista myöhemmin seuran 
miditennisryhmissä. 

Sisäliikuntavarustus, mailan saa tarvitta-
essa lainaksi seuralta.

Miditennis
Miditennis on suunnattu 7–12-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Miditenniksessä nuorille opetetaan pallon- 
ja mailankäsittelyä, tenniksen perustekniikoita ja 
taktikoita sekä kehitetään lajin kannalta olennaisia 
motorisia taitoja. 

Miditennistä pelataan normaalia pienemmällä 
kentällä ja hitaammilla palloilla. Miditennis antaa 
lapselle hyvät valmiudet jatkaa tenniksen harras-
tamista myöhemmin seuran tenniskouluryhmissä. 
Miditennisharjoitukset ovat 1–2 kertaa viikossa. 

Sisäliikuntavarustus, mailan saa tarvittaessa lai-
naksi seuralta.

Tenniskoulu
Tenniskoulu on 13–17-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Harjoittelu tapahtuu 4–6 pelaajan ryhmissä, jotka 
muodostetaan iän ja pelitason mukaan. Tennis-
koulussa opit tenniksen tekniikan, saat vinkkejä pe-
liisi ja löydät uusia kavereita. Harjoitukset 1–2 ker-
taa viikossa mahdollisuuksien mukaan.

Aikuistennis
Aikuistennis on yli 18 vuotiaille naisille ja miehille. 
Valmennusryhmissä harjoitellaan neljän hengen 
tasoryhmissä. Opit tenniksen tekniikat, saat yksi-
löllistä ammattitaitoista valmennusta ja uutta puh-
tia peliisi. Harjoituksia 1–2 kertaa viikossa mahdol-
lisuuksien mukaan.
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Jari Ylikoski 
PuiU Tenniksen uudeksi 
valmentajaksi

Pitkän linjan tennisammattilainen ja 
valmentaja Jari Ylikoski, aloitti seurassamme 
viime vuoden elokuussa. 

Jari on toiminut valmentajana espoon Tennis-
seurassa vuosina 2000–2001 ja vuodesta 
2001 lähtien Hedmanin Tenniskoulussa. 
PuiU Tenniksessä Jari tulee valmentamaan 
sekä aikuisia että lapsia tuoden vahvan 
tennisosaamisensa pelaajiemme käyttöön. 
Omalla pelaajaurallaan Jari on saavuttanut 
useita sM-mitaleita sekä juniori- että aikuisten 
sarjoissa ja pelannut sM-liigassa lähes 12 
vuoden ajan edustaen espoon Tennisseuraa ja 
Grani-Tennistä.

Jari kertoi olevansa innoissaan, kun saa tuoda 
osaamisensa PuiU Tenniksen käyttöön. Hän 
on varma siitä, että se tullaan näkemään 
kentällä.

Tennis

PääTOiMiPAiKKA

Helsingin Mailapelikeskus
Tapulikaupungintie 4, 

00750 Helsinki

email: 
tennis@puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi/

tennis
www.facebook.com/

puiutennis/ Lisätiedot

Mikko Reponen
050 526 7897

mikko.reponen@
puistolanurheilijat.fi
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Seurassamme harjoitellaan mo nipuolista karatea. 
Tyylisuuntana on Wado-Ryu Karatejutsu, mutta 
otamme vaikutteita myös muista tyylisuunnista ja 
kamppailulajeista. Perusajatuksena on toimivuus 
itsepuolustus- ja kamppailutilanteissa. 

Seura on perustettu vuonna 1997, ja syksyllä 2018 
Bushido Helsinki liittyi Puistolan Urheilijoihin. Tree-
naamme Puistola-Tapulikaupunki-alueella.

Lasten karatekoulu
Aikuiskaraten lisäksi painosamme myös paljon 
junnukarateen. Karate opettaa toimimaan oikein 
esimerkiksi ristiriitatilanteissa, sillä itsehillintä ja 
harkintakyky kasvavat. Lapsen itsetunto saa kara-
ten kautta vahvistusta ja karatessa lapset oppivat 
ottamaan muut lapset huomioon. Seurassamme 
lapsia kohdellaan tasavertaisesti, eikä heidän tar-
vitse kilpailla toistensa kanssa. Saavutustasot on 
jaettu pienempiin osioihin (natsoihin), jolloin lapsi 
näkee edistymisensä nopeammin.

Karate
Tervetuloa mukaan PuiU:n Karate-
jaoston toimintaan!

Aikuisten karate
Karate on monipuolinen harrastus, joka sopii kai-
kenikäisille sukupuoleen katsomatta. Laji kehittää 
motoriikkaa ja lihaskuntoa, parantaa keskittymis-
kykyä ja itsevarmuutta, sekä kasvattaa pitkäjäntei-
syyttä ja kärsivällisyyttä. Tekniikkavalikoimaan kuu-
luu potkujen ja lyöntien lisäksi mm. erilaisia kaa-
toja, heittoja, irrottautumisia, lukkoja sekä erilaisia 
kaatumisharjoitteita. Harjoituksissa tehdään myös 
lihaskunto- ja koordinaatioharjoituksia, sekä erilai-
sia kuntopiirityyppisiä harjoitteita.

Et tarvitse aiempaa kokemusta karatesta.

Aikuisten itsepuolustuskurssi
Tarjoamme itsepuolustuskursseja yli 14-vuotiaille. 
Kurssilla harjoitellaan käytännön itsepuolustustek-
niikkaa ja karaten perusteita sekä kohotetaan kun-
toa. Kurssi sopii kaikille. Mahdollisuus jatkaa kurs-
sin jälkeen aikuisten karateryhmässä.



Kendo
Puistolan 
Urheilijoissa toimii 
myös Kendo-
jaosto.

Kendojaoston 
asioissa voit olla 

yhteydessä:

timo.bengs@
gmail.com

Karate
Karatejaosto 

treenaa
Puistola–Tapulikaupunki-

alueella

email: 
karate@puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi/

karate

Lisätiedot

Seppo Wira
040 527 4981

Lasten karatekoulu 7–14-vuo-
tiaille tytöille ja pojille alkaa 
syyskuussa 2019. Harjoitukset 
kerran viikossa.

Aikuisten karateen otetaan 
uusia jäseniä non-stoppina. 
Harjoitukset 1–4 kertaa viikossa

Aikuisten itsepuolustus kurssi 
alkaa syyskuussa 2019. Kurssin 
kesto n. 4 kk, harjoitukset 1–2 
kertaa viikossa
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Summer Games-liikuntaleiri on 
tarjoaa monipuolista liikuntaa, 
sporttisia pelejä, leikkejä ja kilpailua, 
yhdessä oloa, onnistumisen elämyksiä 
sekä uusia ja vanhoja kavereita!

Leiri on suunnattu 1.–6.-luokkalaisille tytöille ja 
pojille. Koulujen loputtua ja vanhempien ollessa 
töissä, haluamme tarjota lapsille liikunnallisia ak-
tiviteetteja yhdessä kavereiden kanssa ja näin vä-
hentää yksinäisiä päiviä kesäloman aikana. 

Leirit ovat arkipäivisin kesäkuun kolmella ensim-
mäisellä viikolla. Ohjattua toimintaa on klo 9–15, 
ohjaajat ovat paikalla 8.30–15.30. Voit valita itse, 
kuinka monelle leiriviikolle haluat osallistua.

Paikka: Käytettävissä ovat Puistolan Liikunta-
puiston alue sekä liikuntahalli, Koudantie 2. Lei-
ripäivä alkaa aina liikuntahallin eteisestä klo 9.00 
ja lopetamme ohjelman samassa paikassa. Uima-
retki-päivänä sään salliessa pyöräilemme Malmin 
uimahallille.

Ohjelma: Jokaiselle leiriviikolle rakennetaan oma 
ohjelma, joka sisältää muun muassa yleisurheilua, 
jalkapalloa, sulkapalloa, koripalloa, pelejä ja leik-
kejä sekä pyöräretken Malmin uimahalliin. julkai-
semme ohjelman ennen leirin alkua.

Hinta: Katso www.puistolanurheilijat.fi/kuntolii-
kunta/kesäleirit2019. Hintaan sisältyy leirituote, 
ohjaajien palkkiot, tilavuokrat, lämmin ruoka, väli-
palat, vakuutus, leiripalkinnot ja käynnit uimahal-
lissa. 

Taas on tullut aika lähteä 
viettämään PuiU:n järjestämää 
lasten seikkailuleiriä Bengtsårin 
saarelle Hangon saaristoon. 

Viikon kestävä yöleiri on tarkoitettu 
9–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirillä oh-
jelmassa on muun muassa uintia, sauno-
mista, maastoleikkejä, melontaa, pelejä, ki-
sailuja, partiotaitoja, luonnossa liikkumista 
ja kaikkea mukavaa! 

Tule mukaamme kanoottiretkelle illan 
hämärtyessä, kokemaan yllätyksellisiä het-
kiä iltanuotiolla tikkupullan tuoksussa sekä 
veneilemään aurinkoisessa saaristossa!

Leirimaksu: 150 € (Puiu:n jäsen) ja 
160 € (ei jäsen) sisältää matkat, ruokailut, 
telttamajoituksen, vakuutuksen, runsaan 
ohjelman sekä leirituotteen.

Lähempänä leiriajankohtaa saat sähkö-
postitse leirikirjeen joka sisältää kaikki tar-
vittavat tiedot leiristä ja mukaan otettavista 
leirivarusteista.

Benkun 
Seikkailuleiri 
22.–28.7.2019

Yhteystiedot:kuntoliikunta@puistolanurheilijat.fi040 4177 646Leireille ilmoittautuminen vaatii  MyClub-järjestelmään kirjautumisen. MyClubin avulla hoidamme viestinnän ja laskutuksen.

Summer Games 
3.–20.06.2019

Lasten kesä 2019
Tule mukaan  

pitämään hauskaa uusien  
ja vanhojen kavereiden kanssa!
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Puistolantori 4, 
00760 Helsinki

Puh. 050 3522 892

Avoinna
Ma-To 12–24
Pe-La 12–03

Su 12–24

Ammattimaista isännöintiä kotiin päin 
– sinun kotiisi päin.

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

KAT
KE
SI
KO
Matkan katkeamista emme 

voi etukäteen estää. Mutta 

jos näin käy, me autamme 

heti tien päällä tai hinaamme 

korjattavaksi. Matkasi jatkuu 

ennemmin tai myöhemmin, 

ja mieli rauhoittuu.

MATKA?
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Soita ja sovi aika suunnittelulle! 
0500 403 560

Valmistus ja myynti: Hyttitie 6, 00700 Helsinki

Tutustu mallistoihin: dixie-keittiot.fi

• Keittiö- ja huoneistoremontit
    avaimet käteen
• Kalusteet myös erikoismitoin
• Liukuovikaapistot ja komerot
• Ilmainen suunnittelu
• Laadukkaat kotimaiset tuotteet
• Irto-ovet mittojen mukaan, 
    laaja ovimallisto

Laadukkaat kotimaiset tuotteet

PERUSTETTU VUONNA 1987
30v

DIXIE-KEITTIÖT
Löydät meidät Malmin lentokentän vierestä!

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

Raikasta päivää! 
Täyden palvelun ilmanvaihtoalan 

yritys palveluksessasi

www.cervi.fi  |  info@cervi.fi  
0444 267 500



Olemme esiintyneet julkisissa 
tapahtumissa mm. Silja Europalla 
(2017), Puistola päivillä (2015–
2018), Liikuntahulinat Jakomäki ja 
Tapulikaupunki (2016), Puistolan 
urheilijoiden kevät- ja joulujuhlat 
(2015–2017) sekä lähialueen kouluilla että 
palvelutaloissa ja lukuisissa yksityisissä 
syntymäpäivä- ja hääjuhlissa (2015–2017).

Onko juhla tai tapahtuma 
vailla esiintyjää?

Meiltä voit tilata akrobatiaesiintyjiä ryhmä-, pari- ja 
yksilöesityksien muodossa erilaisiin tapahtumiin.  

Oli tapahtuma sitten  
yritysjuhla tai vaikkapa lasten synttärijuhlat,  

meiltä löytyy sopiva esitys.

Ota yhteyttä!
kuntoliikunta@puistolanurheilijat.fi
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Next Print Oy  ●  Ormusmäentie 4, 00700 Helsinki  ●  nextprint.fi

sinun
PAINOTALOSI
vuodesta 1968
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Lukion oppikirjat helposti ja edullisesti!
● Lukio, ammatillinen 2. aste tai AMK

Näiden lisäksi meillä on myös muita kirjoja sekä koulu- ja
toimistotarvikkeita.

Oppirjat, myös sähköiset

Valvontakamerat ja hälyttimet

Kaupoille.fi
Puistolantori 4 puh. 09-388 1912
00760 HELSINKI info@kaupoille.fiwww.kaupoille.fi

● Langattomat turvakamerat valvontaan ja
seurantaan sisätiloissa. Helppokäyttöiset
sovellukset Android ja iOS -laitteisiin.

● Henkilökohtainen turvahälytin/avaimenperä.
Voimakas, 120 - 130 dB ääni karkottaa uhkaajan.

Puistolassa jo
vuodesta 1996!

Meiltä myös …

Tervetuloa hyville kaupoille!

- hyvinvointituotteet
- robottisarjat
- ym.
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PuiU:n toimisto
Puistolantori 1
00760 HELSINKI
p. 09 346 1020
toimisto@
puistolanurheilijat.fi
www.puistolanurheilijat.fi

www.puistolanurheilijat.fi/
kuntoliikunta
www.facebook.com/
puistolanurheilijatkunto/

 KUNTO- JA 
TeRVeYS LiiKuNTAjAOSTO
Janette Parviainen
p. 040 417 7646 
• kuntoliikunta@
puistolanurheilijat.fi

Jalkapallo
www.puistolanurheilijat.fi/
jalkapallo

 JALKAPALLOJAOSTO
Junioripäällikkö
Ruben de julian
p. 040 847 8486
• ruben@puistolanurheilijat.fi

Tennis
www.puistolanurheilijat.fi/ 
tennis
www.facebook.com/
puiutennis/

 TENNISJAOSTO
Puistolan Tennishalli
Tapulikaupungintie 4
00750 Helsinki
p. 050 526 7897
• tennis@
puistolanurheilijat.fi
Puheenjohtaja 
Matti Kukko
p. 0500 417 786
• rooster.matti@live.com
Päävalmentaja 
Mikko Reponen
p. 050 526 7897
• mikko.reponen@
puistolanurheilijat.fi

Sulkapallo
www.puistolanurheilijat.fi/ 
sulkapallo

 SULKAPALLOJAOSTO
Puistolan Palloiluhalli
Tapulikaupungintie 4
00750 Helsinki
• sulkapallo@
puistolanurheilijat.fi
Puheenjohtaja
Timo Heinonen
p. 0500 943 307
• sulkapallo@
puistolanurheilijat.fi
Varapuheenjohtaja, 
kenttävalvonta
Mikael Wiksten
p. 050 559 3515
• sulkapallo@
puistolanurheilijat.fi
Päävalmentaja 
Pekka Sarasjärvi 
p. 040 581 4947 
• Pekka.Sarasjarvi@
luukku.com

Hallintosihteeri 
Susanna Kuikanmäki
p. 09 346 1020, 
p. 050 5644 132
susanna.kuikanmaki@
puistolanurheilijat.fi

Puheenjohtaja Uljas Joki
p. 050 594 2821, 
uli.joki@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jouko Siro
p. 050 3182165, 
jouko.siro@helsinki.fi

Lisätietoja ryhmistämme sekä 
yhteystietoja löydät kotisivuiltamme

www.puistolanurheilijat.fi



PUHOS
Puotinharjun ostoskeskus, Itäkeskuksen kupeessa 
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0207-alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat lankaliittymistä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. ja 
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Kiitos
luottamuksesta!
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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


