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Puheenjohtajan sanat

Toiminnanjohtajan sanat

Harjoituksia,
kilpailuja, juhlia…

Kuudes vuosi lähti käyntiin Nakkilan Viren toiminnanjohtajan tehtävässä. Pieneltä urheiluseuralta
pienellä paikkakunnalla on
merkittävä saavutus ollut
saada työllistää kokopäiväinen työntekijä näinkin
monen vuoden ajan. Erilaiset hankkeet ja yhteistyösopimus Nakkilan kunnan
kanssa ovat edesauttaneet
tätä. Monenmoista on saatu toteutettua työrupeamani
aikana. Mainittakoon näistä
Leader -hankkeet, liikuntapäiväleirit ja juoksukoulut.
Tuleva vuosi tulee kuitenkin olemaan taloudellisesti haastava. Kunnan yhteistyösopimuksenpäätyttyä
korvaavan rahoituksen saaminen on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa haastavaa. Mutta kovalla työllä ja
uusilla ideoilla tästäkin tilanteesta päästään varmasti
eteenpäin.
Taloudellisten haasteiden rinnalla monet seurat
kamppailevat harrastajamääriensä kanssa. Lajikirjo
on kasvanut ja jokainen laji
ottaa omansa.
Lasten ja nuorten monien lajien harrastaminen
on monesti haasteellista taloudellisesti sekä ajankäytöllisesti monelle perheelle. Usean urheiluseuran
talkooapupyynnöt ja harrastus- sekä lisenssimaksut
voivat olla monelle liikaa.
Lisäksi sopivien urheiluvälineiden hankinta kasvaville
lapsille tuo omat haasteensa. Mutta onneksi on myös
mahdollisuus valita niitä
edullisimpia harrastuksia.
Liikunnallista elämäntapaa
voi harjoittaa myös ilman
urheiluseuraankin kuulumista. Mutta monesti ur-

Urheilun monitoimimies
ja muun muassa pesäpallon kehittäjä Lauri ”Tahko”
Pihkala totesi jo viime vuosisadan puolivälissä, että
suomalaisen urheiluseuran
tehtävänä on järjestää harjoituksia, kilpailuja ja juhlia.
Sitä totta tosiaan Viren 70vuotisjuhlavuosi on ollut ja
tulee olemaan…
70-vuotisjuhla on juhlittu onnistuneesti. Puheet on
pidetty, mitalit jaettu ja esitykset nähty. Oli hieno olla
mukana upeassa juhlassa ja
onnistuminen ei ollut vähiten kiinni juhlan juontajasta, Viren liikuntaleikkikoulun entisen ohjaajan Nina
Rahkolan roolista. Nina toi
juhlaan rennon, luontevan
ja ammattitaitoisen otteen.
Kiitos Nina ja kiitos kaikki juhlan onnistumiseen
vaikuttaneet henkilöt. Juhla jää upeisiin seuramuistoihin, jotka ovat alkaneet
jo siitä, kun kuusivuotiaana isän kädestä kiinni pitäen menin Viren sarjamaastoihin. Ei ole tarvinnut sitä
polkua katua.
Juhlavuosi
huipentuu
Porin Kalevan kisoihin heinä-elokuun vaihteessa. Vire
on vahvassa roolissa järjestämässä kilpailuja yhdessä Porin Yleisurheilun ja
Noormarkun Nopsan kanssa. Kisojen valmistelut ovat

sujuneet hyvin ja uskon, että
tulemme tekemään onnistuneen urheilujuhlan. Toivottavasti vain satakuntalainen urheiluväki ottaa kisat
omakseen ja vaeltaa runsaslukuisesti stadikalle. Se on
meille kisajärjestäjille kaikkein paras tuki. Ja siihen tietysti uskomme. Tulethan
mukaan siihen talkooseen!
Viren juhlavuosi on täynnä liikettä ja tapahtumia.
Yleisurheilu- ja hiihtoharjoituksia, sauvakävelytempauksia, tiistailenkkejä ja

erilaisia kilpailuja monella
tasolla on vuoden ohjelmassa. Kannattaa tulla mukaan,
sillä liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian
myöhäistä. Ei seurassa eikä
muuten!
Kiitos kaikille tekijöillemme ja tukijoillemme! Te
teette seuramme. Juhlavuosi
jatkuu vauhdikkaana.
Harri Aalto
puheenjohtaja

Nakkilan Vire kiittää
tukijoitaan ja
yhteistyökumppaneitaan!
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minen, heittäminen ja hyppääminen tuovat vaihtelua
ja monipuolisuutta lasten
ja nuorten liikkumiseen.
Yleisurheiluharrastuksen
voi aloittaa varhaisemmallakin iällä. Aikuisurheilijoille
seura voi tarjota paljonkin,
mutta omaa aktiivisuutta
tarvitaan uusien toimintojen käynnistämiseksi.
Liikunnallisin terveisin
Paula Nurmi
toiminnanjohtaja

Paula Nurmi

Kuntojaosto
Puheenjohtaja
Jussi Nurmi
Muut jäsenet:
Altti Kuusisto,
Erkko Leino,
Markku Salo
ja Aaro Toroska

Keilailujaosto
Puheenjohtaja
Matti Aarikka
Muut jäsenet:
Toivo Aalto
ja Teuvo Yliniemi

Kuvat Jouko Ranne

NAKKILAN VIREN
PIENOISLIPPU
K-Supermarket Onnipekka,
Pekka Heinola
Kromatek, Kauko
Tuliniemi
LähiTapiola, Jussi Seppälä

Valon ja Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson

Nakkilan Viren jäseneksi voit liittyä
maksamalla jäsenmaksun 10€ /hlö
tai 40€ perhe. Tilinumerot:
FI92 5285 0840 0022 78,
FI79 2444 2100 0012 92

NAKKILAN VIREN 70VUOTISJUHLAMITALI
Nakkilan kunta
Nakkila-Luvian
Osuuspankki

Jäsenyyden maksamalla tuet myös lasten ja nuorten
liikuntaharrastusta. Muistathan kirjoittaa kaikkien
liittyjien nimet. Jäsenlomake löytyy
myös nettisivuiltamme.

ANSIOMERKIT
LAJILIITTOJEN
MYÖNTÄMÄT
ANSIOMERKIT

Palkitut yhteskuvassa

Suomen Hiihtoliiton
pronssinen ansiomerkki
Jonna Heikkilä
Anni Leppänen
Pentti Marila
Henry Nummelin
Rauno Tuomi

Ilmoitusvastaava
Paula Nurmi

Toiminnanjohtaja

Hän toi vahvasti esille urheiluseurojen merkityksen
ja peräänkuulutti seuroissa
toteutuvaa yhteisöllisyyttä
ihmisten hyvinvoinnin takaajana. ”Seura ei voi olla
vain liikunnan palvelutehdas vaan jäsentensä yhteisö, jossa yhdessä toimitaan
ja liikutaan”, hän jatkoi.
Juhlan ohjelmassa nähtiin myös lasten liikuntaesityksiä sekä kuultiin Tapio
Aallon katsaus Viren historiaan. Tapio Aallon kirjoittama ”Nakkilan Vire 70
vuotta” -historiikki oli ensimmäistä kertaa nähtävissä ja ostettavissa juhlatilaisuudessa.

Nakkilan Viren 70-vuotisjuhlassa palkittiin tukijoita ja ansioituneita vireläisiä
lajiliittojen sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön ansiomerkeillä. Vire nimitti kunniajäsenekseen seuran puheenjohtaja Harri Aallon.

Hyvässä seurassa on hyvä
liikkua - liity jäseneksi!

Muut toimittajat
Harri Aalto
Tuuli Haapio
Jenni Jokinen
Olivia Leinonen
Anni Leppänen
Emilia Mäkinen
Jussi Nurmi
Paula Nurmi
Mia Rantala
Kristian Salo
Susanna Suominen
Elina Unkuri
Katariina Valla
Seppo Valla

paikalle saapui myös kaksi
herraa, jotka olivat paikalla
jo Nakkilan Viren perustamiskokouksessakin vuonna
1945, nimittäin Matti Unkuri ja Simo Salo.
Nakkilan Puhallinsoittajien alkusoiton jälkeen juhlassa nähtiin suomalaisten
huippu-urheilijoiden videoterveisiä 70-vuotiaalle Nakkilan Virelle. Juhlan juonsi ansiokkaasti Huomenta
Suomi–ohjelmastakin tuttu Nina Rahkola. Viren juhlan avauspuheen piti seuran
puheenjohtaja Harri Aalto ja juhlapuheen Valon ja
Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson. ”Nakkilan Vire on lottovoitto Nakkilalle”, totesi
Japisson juhlapuheessaan.

Palkitsemisia

Toimituskunta
Vastaava päätoimittaja
Saila Kurri

Puheenjohtaja Harri Aalto
Varapuheenjohtaja Anni Leppänen
Rahastonhoitaja Ritva Kantomäki
Sihteeri Saila Kurri
Muut jäsenet:Teemu Harjunen, Jonna Heikkilä,
Jarkko Kujamäki, Mia Rantala, Rauno
Tuomi ja Seppo Valla.

Hiihtojaosto
Puheenjohtaja
Anni Leppänen
Muut jäsenet:
Tuuli Haapio,
Teemu Harjunen,
Jonna Heikkilä,
Pentti Marila,
Harri Mäenpää,
Henry Nummelin,
Sami Rosholm
ja Rauno Tuomi.

Nakkilan Viren perustamiskokous pidettiin
10.4.1945. Alussa urheiluseuran lajeina olivat pesäpallo, yleisurheilu ja hiihto.
Myöhemmin seuran lajeiksi tulivat myös jalkapallo
ja nyrkkeily. Nykypäivänä
Nakkilan Vire on tunnettu
yleisurheilu- ja hiihtoseurana, jonka toimintamuotoihin kuuluvat myös keilailu
ja kuntoilu sekä aktiivinen
ja monipuolinen lasten ja
nuorten urheilukoulutoiminta.
Nakkilan Vire vietti 70vuotisjuhliaan Nakkilan liikuntahallilla aurinkoisena
ja lämpimänä kevätpäivänä
lähes päivälleen 70 vuotta
perustamiskokouksen jälkeen. Juhlaväen joukossa
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Johtokunta

Yleisurheilujaosto
Puheenjohtaja
Seppo Valla
Muut jäsenet: Harri Aalto,
Jenni Jokinen,
Jari Kujamäki,
Jarkko Kujamäki,
Kari Kulmala,
Saila Kurri,
Anne Mäenpää,
Mia Rantala,
Rauno Tuomi
ja Elina Unkuri.

heiluseurasta saa kavereita,
hauskoja kisareissuja, kisoja ja yhteisiä treenejä. Yleisurheilu on yksi edullisimmista harrastuksista. Siksi
se sopiikin monen lajin rinnalle. Maastojuoksuihin ja
Silja Line seurakisoihin ovat
tervetulleita kaikkien lajien harrastajat. Heitän haasteeksi kaikille valmentajille sekä vanhemmille tuoda
joukkueensa ja urheilijansa yleisurheilukilpailuihin
ja maastojuoksuihin. Eikä
siis maksa mitään! Juokse-

Nakkilan Vire 70 vuotta

Nakkilan Viren kunniajäsenet Harri Aalto, Erkko Leino ja Altti Kuusisto

Ulkoasu ja taitto
Mainostoimisto
Studio Satu Kukka
Painopaikka
Sata-Pirkan Painotalo
Viren liikkarilaiset esiintymässä

Nina Rahkola

Suomen Keilailuliiton
kultainen ansiomerkki
Toivo Aalto
Matti Aarikka
Teuvo Yliniemi
Suomen Urheiluliiton
hopeinen ansiolevyke
Jenni Jokinen
Jarkko Kujamäki
Kari Kulmala
Jussi Nurmi
Paula Nurmi
Markku Ruoho
Katariina Valla
Suomen Urheiluliiton
kultainen ansiolevyke
Virpi Luoma
Jarmo Sulonen

Matti Unkuri ja Simo Salo

Suomen Urheiluliiton
hopeinen ansiomerkki
Eeva Kantomäki
Jari Kujamäki
Seppo Valla
Pekka Viljanen
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
MYÖNTÄMÄT
ANSIOMERKIT
Suomen liikuntakulttuurin
ja urheilun ansiomitali
Martti Pöysti
Seppo Valla
Suomen liikuntakulttuurin
ja urheilun ansiomitali
kullatuin ristein
Altti Kantomäki
Aaro Toroska
Suomen liikuntakulttuurin
ja urheilun ansioristi
Ritva Kantomäki
Erkko Leino
Suomen liikuntakulttuurin
ja urheilun kultainen
ansioristi
Harri Aalto

Nakkilan Vire kiittää
huomionosoituksista
ja
muistamisista
Nakkilan Paterit ry, Nakkila-Luvian Osuuspankki,
Nakkilan Wisa ry, Erkko ja
Kaija Leino, Nakkilan Nasta ry, Martti ja Sirpa Tarmo, Nakkilan kunta, Seppo
Vesander , SVUL:n Satakunnan piiri, Orvo ja Anitta Laurila, Teuvo Yliniemi,
Satakunnan Hiihto ry, Harjavallan Jymy, Noormarkun Nopsa, LähiTapiola,
Altti Kuusisto, Lions-Club
Nakkila,
K-Supermarket
Onnipekka, Nakkilan Liikuntaseura, Ilkka Kosonen, Suomen Hiihtoliitto ry,
Lounais-Suomen Liikunta
ja Urheilu ry, Ulvila Sport
Team sekä lämmin kiitos
kaikille Teille, jotka osallistuitte juhlaamme. Oli suuri
ilo juhlia kanssanne.
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Katariinan terveiset

Kalevan kisat Satakunnan
ykköstapahtuma

Yleisurheilun Suomen
mestaruuskilpailut Kalevan
kisat järjestetään tänä vuonna Porissa. Kisoista vastaavat Nakkilan Vire, Noormarkun Nopsa ja Porin
Yleisurheilu. Kilpailupäivät
ovat 30.7-2.8.
Kalevan kisoja on valmisteltu jo useita vuosia. Suomen Urheiluliitto
myönsi kilpailut Poriin jo
vuonna 2011 ja sen jälkeen
monenlaisia valmisteluja
kisojen eteen on tehty. Kilpailuorganisaatiota on rakennettu ja koulutettu, yhteistyöyrityksiä metsästetty

ja kilpailupaikan olosuhteita
parannettu. Kisojen organisaatiota johtaa Harri Aalto
johtoryhmän puheenjohtajana, kilpailun johtajana toimii Manne Willman ja kilpailujen pääsihteerinä Milja
Kuikka.
Jokainen kilpailupäivä
on rakennettu yleisurheilun ykkösnimien varaan.
Perjantaina käydään muun
muassa naisten 100 metrin aidat, jossa vahvana ennakkosuosikkina on Porin
Nooralotta Neziri ja sunnuntai huipentuu miesten
keihääseen Antti Ruuskasen

Syksyn treenit alkoivat lupaavasti, motivaatio
oli korkealla ja treenit tuntuivat hyvältä. Takapakkia
treenaamiseen tuli marraskuussa, kun sairastuin kovaan kuumetautiin. Kuumetaudista
toipuminen
verotti jonkin verran tehoja
treeneistä. Kuitenkin jo ennen joulua tuli riemunkiljahduksia niin punttisalilla
kuin kuularingissäkin. Uutta syksyn ja talven treeneihin toi myös panostus henkiseen valmentautumiseen.
Tämän myötä olen saanut
työkaluja hallita omaa mieltä treeneissä ja kisatilanteissa.
Hallikaudella tulos ei
vielä ollut erikoinen, mutta viime kesään verrattuna tekeminen oli jo parempaa ja pystyin hallitsemaan
pääkoppaa kisatilanteessa.
Tämä oli oikeastaan hallikauden tavoite. Myös ilo
oli löytynyt kilpailemiseen.
Hallikauden jälkeen treenit
ovat sujuneet mallikkaasti, joten innolla jo odotan
kesän kisoja, etenkin Porin
Kalevan kisoja.
Iloista ja urheilullista kesää kaikille!

ja Tero Pitkämäen johdolla.
Kilpailuihin on jo saatavissa lippuja osoitteesta www.
kalevankisat2015.fi ja sieltä
Lippupalvelun banneri johdattaa lipunmyyntiin.
Vapaaehtoisia kisajärjestäjät ottavat edelleen mielellään mukaan, joten jos kiinnostaa olla mukana kesän
huipputapahtumassa, käy
täyttämässä vapaaehtoiskaavake osoitteessa http://
www.kalevankisat2015.fi/
toimitsijat-info/lomake.
Tervetuloa mukaan urheilun juhlaan!

Jennin terveiset
Moikka kaikki!
Täällä kirjoittelee Jokisen Jenni. Olen vireläinen
pikajuoksija. Tämä vuosi
on seuramme 70-vuotisjuhlavuosi, joka huipentuu itselläni elokuun alussa ”kotikalevankisoihin” Porissa.
Vire on mukana yhtenä järjestävänä seurana. Urheilijan näkökulmasta on upeaa
päästä mukaan kisaamaan
näihin kisoihin. Viimeksi, kun Kalevan kisat järjestettiin Porissa, olin mukana
korityttönä. Tärkeää hommaa sekin ja ennen kaikkea
huikea kokemus! Muistan
vieläkin kuinka jännitin Pitkämäen ja Pöyhösen, silloisten esikuvieni, näkemistä ilmielävinä.

Valmistautumiseni Kalevan Kisoihin on kevään
osalta sujunut mallikkaasti.
Tällä hetkellä istun autossa
matkalla lentokentälle, josta
koneen keula suuntaa kohti
Malagaa ja Espanjan treenileiriä. Leirille mukaan lähtee valmentajani Harri Aalto
sekä treenikaverini Kristian
Salo. Leirillä vietämme urheilijan elämää täysipainoisesti juuri nämä muutamat
viikot ennen kilpailukauden
alkua. Toki urheilijan elämä
on jokapäiväistä täällä kotiSuomessakin. :-)
Vuosi on kaiken kaikkiaan ollut antoisaa aikaa.
Opiskelut ovat edenneet
suunnitellusti ja kandi on
vihdoin lähtenyt tarkastuk-

seen. Olen myös saanut tehdä useita treenejä jääkiekkoilija Sami Lähteenmäen
kanssa. Yhteistyö yli lajirajojen on ollut erittäin antoisaa niin henkisesti kuin
myös harjoituksellisestikin.
Nyt toivomme, että treenit realisoituvat kesällä kilpakentillä. Haluan toivottaa kaikille oikein vireää ja
urheilullista kevään jatkoa.
Toivottavasti näemme kentällä ja toivottavasti Kalevan
kisoissa mahdollisimman
moni teistä on kannustamassa oman seuran urheilijoita koviin tuloksiin!
Aurinkoisin
terveisin, Jenni

Katariina

Nakkilan Vire 70 vuotta -historiikki

Kristianin terveiset

Nakkila Vire ry:n historiikki ”Nakkilan Vire 70 vuotta” julkaistiin keväällä
Viren 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Historiikin on kirjoittanut
Tapio Aalto. Historiikkia on myytävänä K-Supermarket
Onnipekan Kaffelissa. Historiikin hinta on 15 euroa.

Uniikin brändiviestinnän toteuttaja.

TONTTEJA NAKKILASTA
LUONNONHELMASTA
”Vartin päässä Porista”

Kerää talteen painoideat
uudistuneilta nettisivuiltamme
www.plusprint.fi

Nakkilassa on tarjolla viihtyisiä, metsäisiä omakotitontteja
kodikkailla asuntoalueilla.
Uusin omakotialueemme Säkkimäki on puustoinen mäkialue ja
maaperältään alue on hiekkamoreenia. Lehtokertunkadun
tonttien pinta-alat ovat 1172 – 1560 m².
Tietoja kaikista tonteista löytyy www.nakkila.fi
Tonttitiedustelut: kunnanvirasto puh. 044 747 5800
tai nakkilan.kunta@nakkila.fi

NAKKILAN KUNTA

Kulunut harjoituskausi
on ollut monella tapaa haastava ja erilainen kuin koskaan aiemmin. Suurin syy
tähän on ollut varusmiespalveluksen aloittaminen Santahaminan Urheilukoulussa
syyskuussa 2014. Erityisesti ensimmäiset kuukaudet
kuluivat lähes kokonaan
sotilaskoulutuksen parissa ja “talon tavoille” oppiessa. Palveluksen edetessä
harjoittelumahdollisuudet

ja -aika onneksi lisääntyvät,
tiedustelukoulutusta kuitenkaan unohtamatta.
Lisäksi oman haasteensa
on aiheuttanut toukokuussa 2014 todetun selän rasitusmurtuman kuntouttaminen. Loppuvuosi kuluikin
harjoittelun osalta pitkälti
selkää kuntouttaessa ja varoen rasitukseen totutellessa. Vuodenvaihteen jälkeen
olen asteittain päässyt palaamaan lajiharjoitteluun

pariin. Juokseminen ja kunnon punttiharjoittelu yli
vuoden tauon jälkeen onkin
tuntunut todella hyvältä ja
motivaatio on korkealla!
Tällä hetkellä olen armeijassa RU-kurssilla, joka
Urheilukoulun osalta järjestetään Santahaminassa. Vapaa-aika kuluu pääasiassa
peruskuntokauden harjoittelun parissa pääkaupunkiseudulla ja lomilla myös
Nakkilassa.
Huhtikuun
kaksi viimeistä viikkoa saan
harjoitella Malagan lämmössä.
Juuri nyt suurin tavoite on valmistautua kesän
kilpailuihin ilman loukkaantumisia tai takapakkeja. Tietysti tähtäimessä on
myös menestyminen nuorten SM-kilpailuissa ja Porin Kalevan kisoissa, mutta
rikkonaisen harjoituskauden jälkeen tärkein prioriteetti on palata kilpakentille
ehjänä. Toivottavasti loukkaantumiset ovat osaltani
hetkellisesti ohi, ja pääsen
nauttimaan urheilusta täysin rinnoin!
Kristian
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Katsaus menneeseen kesään

Nyt voit tukea
Nakkilan Viren toimintaa
ostamalla tuotteita
Nonamen verkkokaupasta:
http://webshop.nonamesport.com/

Kesän 2014 aikuisurheilijoiden menestystä himmensi
edustusurheilijoidemme loukkaantumiset.
SM-tason urheilijoistamme ainoastaan Jenni Jokisella oli ehyt harjoittelukausi ja Jenni nappasikin kaksi
pistesijaa Kalevan kisoista.
Hän oli naisten 200m:llä neljäs ja 100m:llä kuudes. N22
sarjassa Jenni oli 200m:llä
viides. Hän puki myös Suomi-paidan päälleen ja edusti
N22 Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa Kööpenhaminassa Suomea 100m:llä
ollen kuudes.
Loukkaantuneena tai toipilaana olivat Kristian Salo
ja Katariina Valla. Kristian
loukkasi talvella nilkkansa ja keväämmällä hänen
selässään todettiin rasitusmurtuma. Näiden seurauksena Kristian joutui jättämään koko kilpailukauden
väliin. Katariina puolestaan
oli talvella myös vaativassa
nilkkaleikkauksessa ja leikkauksesta toipuminen vei
koko kevään. Katariinakaan
ei pystynyt valmentautumaan täysitehoisesti kesään
ja kesän tulostaso jäi huomattavasti siitä, mikä oli tavoitteena.
Nuorissa (9-15v) urheilijoissamme ottelut ja heittolajit toivat piirin tasolla
menestystä niin hyvin, että peräti kymmenen 14:stä
pm-mitalista tuli joko heitoista tai otteluista! Manu
Kurri pyörähteli moukari- ja kiekkohäkissä kahden
pm-mitalin arvoisesti. Manu valittiin myös seuramme parhaaksi nuorisoyleisurheilijaksi. Myös Leppäsen
Ella nappasi kaksi mita-

lia, toisen kuulasta ja toisen
kiekosta. Havialan Eveliina
osoitti monipuolisuuttaan
voittamalla T9-sarjan miniottelun kultaa sekä kuulan
pronssia. Neljäs kahden mitalin urheilija oli Amanda
Yli-Futka, joka oli mitaleilla
keihäässä ja kävelyssä.
Kaikki nämä edellä mainitut nuoret ovat nyt talvella harjoitelleet hyvin ja monipuolisesti. Ella ja Amanda
ovat kiertäneet hiihtokilpailuissa piirimme ulkopuolellakin. Manu on lisännyt harjoituskertoja ja moukari on
saanut kyytiä mm. tiistaiharkoissa. Heidän lisäkseen
torstai-iltaisin liikuntahallin
on täyttänyt lukuisat iloiset
ja innokkaat urheilijanalut.
Monipuolinen harjoittelu
on valttia yleisurheilussa.
Yleisurheiluharjoitteista on hakenut nostetta uralleen myös Ässien (nykyisin
Lukon) ykköskentän jääkiekkoilija Sami Lähteenmäki. Toivoisinkin, että
Samin esimerkki avaisi silmiä lasten vanhemmille siitä, miten tärkeää monipuolinen harjoittelu lapsille ja
nuorille on. Sami on, omien Ässien joukkueharjoitusten lisäksi, näkynyt useasti seuramme urheilijoiden
seurassa punttisalissa, vetämässä juoksuvetoja, loikkimassa, voimistelemassa ym.
Vaikka Sami on jääkiekkoammattilainen, hän hakee
yhä harjoitteluunsa monipuolisuutta ja lisävirikkeitä
yleisurheilun parista. Hän
on loistava esimerkki kaikkien lajien harrastajille!

Nakkilan seudun urheilun tukisäätiö
tukee liikunnan ruohojuuritasoa
Nakkilan seudun urheilun tukisäätiö on perustettu vuonna 2009. Säätiön on
perustanut Nakkilan Vire.
Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea urheilun
hyväksi tapahtuvaa toimintaa Nakkilan seudulla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti
Nakkilan
seudulla toimivien urheilujärjestöjen ja myös yksityisten henkilöiden urheilun
edistämiseksi harrastamaa
toimintaa. Muutaman toimintavuoden aikana säätiö on tukenut useamman
kerran taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden lasten liikunnan harrastustoimintaa, ollut mukana
mahdollistamassa Nakkilan
nuorisotalon biljardipöydän

hankintaa ja antanut tukea
urheilijoiden valmentautumiseen. Viimeksi säätiö tuki
latukoneen hankintaa Nakkilaan.
Säätiö voi kartuttaa omaisuuttaan ottamalla vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä erilaisia varojenkeräyksiä. Säätiö
ei voi tarkoituksensa toteuttamiseksi käyttää peruspääomaansa.
Säätiön hallitus päättää
tuettavat kohteet vuosittain
keväällä ja/tai syksyllä. Säätiön tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haku osoitetaan säätiön
asiamiehelle. Säätiön asiamiehenä toimii Ritva Kantomäki, Porintie 356, 29250
Nakkila.

AUTOKAUPPA
ONNISTUU PORISSA!
Hyväntuulentie 2, PORI
XXXSJOUBKPVQQJDPNtXXXBVUPå
020 777 2303

Seppo valla

Käytä tilauksen yhteydessä koodia: 10034

Vire on SUL:n seuraluokittelussa
ykkösluokan seura
•

Seuraluokittelupisteitä saimme 87,5p, joka oikeutti
valtakunnallisessa vertailussa sijalle 96

•

Kalevan maljapisteitä saalistimme 12p ja sijoitus 106

Paikallista valoa
ja lämpöä

Urheilulajit tukevat toisiaan
– olisiko aika vahvalle yhteistyölle!

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistutkimus kertoo suomalaisittain hälyttäviä uutisia. Vain
20 prosenttia suomalaisista
lapsista ja nuorista liikkuu
riittävästi oman terveytensä ylläpitämiseksi. Riittävällä määrällä tarkoitetaan
tuntia kohtalaisen rasittavaa
liikuntaa päivässä. Sitä vastoin 95 prosenttia lapsista ja
nuorista tuijottaa liikaa erilaisia ruutuja. Tästä seuraa
muun muassa se, että noin
viidennes jo seitsemän vuotiaista on ylipainoisia ja armeijan aloittavien kuntotaso on heikoimmillaan 40
viimeisen vuoden aikajanalla. Liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa kansantaloudelle jo nyt kolmen-neljän
miljardin euron laskun vuodessa.
On edelleen tehtävä asialle jotakin. Urheiluseurat
ja niiden monipuolinen lajivalikoima ovat yksi kulmakivi näissä talkoissa. Yleisurheilussa vahvuuksia ovat
perusliikuntataitojen opettaminen. Juokseminen, hyppääminen ja heittäminen
ovat kaikkien lajien perusta,

jotka antavat vahvan taustan lajille kuin lajille. Tämä
on tänä päivänä entistä tärkeämpää, kun luonnollinen
liikkuminen lapsuudessa jää
entistä vähemmälle.
Yleisurheilija tarvitsee
vahvasti monipuolista lajitaustaa lapsuudessa. Monenmoiset palloilut, hiihtäminen, uinti ja voimistelu
ovat esimerkiksi oivia tapoja kerätä monipuolisuutta.
Samalla tavalla toivoisi, että
kiekkoilijat ja palloilijat antaisivat lapsille ja nuorille aikaa olla mukana myös yleisurheilutoiminnassa. Se on
varmasti kaikkien etu. Vain
monipuolisella taustalla voi
tulla menestyväksi urheilijaksi. Ja ennen kaikkea kansalaiseksi, joka osaa ja taitaa
liikkumisen taidon valitsee
hän minkä lajin tahansa.
Jääkiekkoilija Sami Lähteenmäki osti ekat yleisurheilupiikkarit 25-vuotiaana,
koska fysiikkaharjoittelu on
jonkin verran muuttunut ja
harjoitteluun on tullut paljon elementtejä perinteisestä yleisurheiluharjoittelusta.
-On ollut mukava treenata vähän eri ympäristös-

Ja tie on nöyrä…

sä. Kyllä sitä poikien kanssa
ehtii syksyn ja talven aikana jäätreeneissä ja peleissä
yhdessä seilata, toteaa Lähteenmäki.
Sami Lähteenmäki kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan kesän aikana
yleisurheilukilpailuihin ja
harjoituksiin.
-Yleisurheilussa jos missä oppii juoksemaan, hyppäämään ja heittämään.
Kiva on ollut myös todeta kuinka ammattimaisesti yleisurheilijat suhtautuvat harjoitteluunsa. He ovat
ammattilaisia ilman palkkaa. Ja sitä kyllä arvostan
suuresti ja siitä olen myös
saanut itselleni eväitä. Toivottavasti nykyvanhemmat
kannustavat lapsiaan monipuoliseen toimintaan, kommentoi Lähteenmäki.
Kymppivuotias ei voi olla
jalkapalloilija, jääkiekkoilija tai yleisurheilija. Tärkeää,
että hän liikkuu ja harrastaa eri lajeja monipuolisesti.
Monipuolisuus ei tule yhden
lajin kautta vaan harrastamalla useita lajeja useita
kertoja viikossa. Vanhempien rooli on ennen kaikkea

innostaa liikkumaan. Ja valmentajina emme voi olla kateellisia toisille lajeille. Meidän tulee ymmärtää lapsen
ja nuoren paras. Ja se on erityisesti sitä, että avarakatseisesti hyväksyy lapselle ja
nuorelle toisen lajin harrastamisen. Ei voi olla niin, että
osallistuminen toisen lajin
kilpailuun, tuo vilttikutsun
joukkueessa. Jos näin on,
ollaan aika kaukana lapsen
parhaasta.
Lajien välinen yhteistyö
avaa myös urheilijoiden,
valmentajien ja ohjaajienkin
silmiä. Pikajuoksija Jenni
Jokinen on saanut uutta näkemystä ja asennetta myös
omaan harjoitteluunsa.
-Sami on upea jääkiekkoilija. On ollut hieno seurata hänen harjoitteluaan ja
ammentaa ajatuksia myös
häneltä, pohtii Jokinen tiimikaveriaan.
Kiekkokaudella
Jenni
katsoi muuten Ässien pelit televisiosta Lähteenmäki-pelipaita päällään. Se
kertonee vahvasti kunnioituksesta toisen lajin huippuurheilijaan.
Harri Aalto

Katri Tuominen
Pia Suomi
Henna Rantamäki

Varaa aikasi p. 5374 363
Meiltä
myös
kosmet
ologipa
lvelut j
ripsien
a
pidenn
ykset

Koneistukset
Syvän reiän poraus
Prosessiteollisuuden
koneet ja laitteet
- Puhdasta palvelua jo 15 vuotta! -

Skandi-Steel Oy
Linjatie 16, 29250 Nakkila
puh. (0)2 537 3420
skandisteel.fi

Myllykatu 2, Harjavalta
puh. 02 535 2011
www.lammaistenenergia.fi

Antinkatu 23
28100 PORI
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suosikkeja ovat leikkivarjon kanssa touhuaminen ja
siinä etenkin ”karusellissa”
pyöriminen, temppurata ja
erilaiset leikit ja pelit. Tänä
vuonna suosittuja leikkejä
ovat olleet mm. peikkohippa ja sammakko lammessa.
Kerran kuukaudessa pidetään tavaksi muodostunut yhteisliikkari, jossa lasten vanhemmat liikkuvat
yhdessä lastensa kanssa.
Syyskausi päätettiin liikuntahallilla järjestettyyn
päätösdiscoon. Keväällä pidettiin hallikisat liikuntahallilla yhdessä urhisryhmän kanssa. Lajeina olivat

vauhditon pituus, turbokeihäs ja juoksu.
Lisäksi jokainen lapsi saa
tehtävävihon. Kun tehtävä on kotona tehty, seuraavalla kerralla saa liikkarissa
tarran vihkoonsa. Osa lapsista tekee tehtäviä niin innokkaasti, että vihko on nopeasti tehty loppuun.
Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille lehtemme lukijoille. Kesällä toivottavasti näemme seuran
kesäkisoissa!
Elina Unkuri
ja Emilia Mäkinen

Kevät 6-8-vuotiaille suunnatussa urheilukoulussa on
sujunut pelien ja erilaisten lajiharjoitteiden parissa. Jokaisella harjoittelukerralla ollaan aloitettu yleensä lasten
valitsemalla lämmittelyleikillä ja sen jälkeen siirrytty sen kerran lajiin. Laji tai
harjoite on aina eri ja lajien
perustaitoja pyritään opettelemaan monipuolisesti.
Lapset ovat aina innoissaan oppimassa uutta ja
harjoituksiin tullaan hyvällä mielellä liikkumaan kavereiden kanssa. Suosituimpia
leikkejä ovat mm. polttopal-

lo sekä mustekala ja juoksuleikit ovat aina lasten
mieleen. Syksyn ja kevään
aikana ollaan ehditty harjoittelemaan lajeja aina pituushypystä kiekonheittoon
ja pari kertaa ollaan järjestetty suosittu temppurata,
jossa ollaan päästy harjoittelemaan kaikkea opittua.
Keväällä järjestettiin myös
leikkimieliset olympialaiset,
joissa lajeina oli 20 metrin
juoksu, vauhditon pituus ja
kuulantyöntö.
Urhis jatkuu myös kesäkaudella Nakkilan urheilukentällä ja kaikki innokkaat

pikku-urheilijat ovat tervetulleita mukaan pitämään
hauskaa ja liikkumaan yhdessä!
Olivia Leinonen

TILAA
ILMAINEN
IDEAKIRJA
KOTIISI
2015

Liikkari on Nakkilan Viren liikuntaleikkikoulu 4-5vuotiaille, joka pidetään
torstaisin Viikkalan koululla. Ohjaajina toimivat Elina Unkuri ja Emilia Mäkinen.Syksyllä liikkarin aloitti
yli 20 innokasta, joista myös
suurin osa jatkoi keväällä.
Meno on ollut vauhdikasta läpi vuoden ja lapset ovat
nauttineet liikunnan riemusta. Liikkarin harjoituksissa on ollut monenlaista
ohjelmaa mm. heittäminen,
juoksu, hypyt, tasapainoilu ja kiipeäminen. Myös aitajuoksua lapset ovat päässeet kokeilemaan. Lasten

Hyvät eväät liikkumiseen urhiksesta

WWW.PUUSTELLI.FI

Terveisiä Liikkarista!

IDEAT KASVAVAT
PUUSTELLISSA

130
SIVUA

Lähetä tekstiviesti
PUUSTELLI ETUNIMI
SUKUNIMI OSOITE
numeroon 18252
Viestin
lähettäminen
on sinulle
maksuton.

PORIN PUUSTELLI
ISOLINNANKATU 13
010 277 7326

Lasten yleisurheilukoulussa tapahtuu!

Nakkilan Viren 9-11vuotiaiden yleisurheilukoulussa on syksyn ja kevään
aikana käynyt reilu kymmenen innokasta nuorta yleisurheilijaa. Ryhmässä harjoitellaan sekä liikunnan
perustaitoja että yleisurheilun lajitaitoja. Kokeillaan,
toistetaan ja koetaan onnistumisen riemua ja liikunnan iloa. Harjoituskerta
aloitetaan ryhmässä pelaten
ja päätetään yhteiseen venyttelyyn tai rentoutushetkeen.
Yleisurheilukoulussa
kannustetaan monipuoliseen lajiharjoitteluun ja
muutenkin monipuoliseen
liikuntaan. Samalla opitaan

ryhmässä toimimista, kavereiden kannustamista sekä
sääntöjen noudattamista.
Urheilukoulu on edustettuna tällä hetkellä hyvin tyttövoittoisesti ja myös poikia
toivotaan mukaan!
Kesällä ryhmän harjoitukset jatkuvat Nakkilan urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin klo 18.00
-19.00. Torstain harjoitukset korvautuvat joka toinen
viikko Viren omilla seurakisoilla, joissa lapset pääsevät
kokeilemaan ja harjoittelemaan kilpailemista eri yleisurheilulajeissa.
Mia Rantala

Nakkilan Viren kesäkausi
2015 urheilukentällä

Kesän yleisurheiluharjoitukset pidetään urheilukentällä maanantaisin ja
torstaisin. Kesäkausi jatkuu
aina 17.8.2015 asti. Viren
valmentajia ja urheilijoita on kesän aikana paikalla
ohjaamassa harjoituksia ja
heidän ryhmiinsä voi osallistua. Ilmoittaudu ennakkoon www.nakkilanvire.fi
tai paikan päällä.
Kesäkaudelle
voivat
osallistua maksutta kaikki kevätkauden urheilukoulumaksun maksaneet. Kesäkaudella mukaan tulleet
maksavat kesäkaudesta kesäkausimaksun, mikä sisältää yleisurheilulisenssin,
tapaturmavakuutuksen, ohjauksen sekä kilpailumaksut
ohjeen mukaan.
Kesäkausimaksut: 6-8v.
30 euroa. Yli 9-vuotiaat 50
euroa.
Urheilukentälle voi tulla aina myös omatoimisesti
harjoittelemaan omia urheilulajejaan.
Alle kouluikäisille lapsille ei ole kesän aikana omaa
harjoitusryhmää, mutta he
ovat tervetulleita kentälle harjoittelemaan yhdessä
vanhempiensa kanssa.

Kesäkauden
harjoitusryhmät:

KESÄURHIS 6-8-vuotiaat
maanantaisin klo 18.00 19.00 ohj. Susanna,
Olivia ja Amanda.
KESÄ YU1 9-11-vuotiaat
maanantaisin ja torstaisin klo
18.00 - 19.00. Vastuuohjaaja:
Mia Rantala
KESÄ YU2 yli 12-vuotiaat
maanantaisin ja torstaisin
klo 19.00 - 20.30. Vastuuohjaaja: Jarkko Kujamäki
Tervetuloa mukaan!
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Suuren urheilujuhlan tuntua

Junnucup-tunnelmia

- nuorisoviestit Hiittenharjulla 28.2.2015

Parkanossa järjestettiin 15.3.2015 juniorcupin 4.osakilpailu. Nakkilan
Vireltä oli hienosti 17 hiihtäjää mukana kisassa. Aurinko paistoi
lämpimästi ja hiihtoladut olivat loistavassa kunnossa.
Upea urheilupäivä!

Nakkilan Viren hiihtoporukalla on ollut jo usean
vuoden ajan tavoitteena järjestää piirikunnalliset hiihtokilpailut Nakkilassa. Viime talvena kisat jo Virelle
myönnettiinkin, mutta huonon lumitilanteen vuoksi
nuorisoviesti jäi hiihtämättä ja katseet oli käännettävä
tulevaan talveen.
Tänä talvenakaan lumitilanne ei Satakunnassa
ole ollut hurraamisen aihe.
Lunta oli kuitenkin viimetalvea enemmän, ja toiveita
eläteltiin, että kisat voitaisiin
Nakkilassa hiihtää. Lunta ei
kuitenkaan ollut riittämiin
Nakkilassa, joten apua piti
hakea naapurista, eli Harjavallan suunnalta.
Harjavallan Jymy järjesti
viikkoa ennen nuorisoviestejä kansalliset hiihtokisat,
jonka vuoksi latuja oli hiottu huippukuntoon jo ennen
nuorisoviestejä, mistä suuri kiitos Harjavallan Jymyn
toimijoille.
Perjantai-iltana joukko
vireläistä talkooväkeä pakkasi lumikolat ja lapiot autoihinsa ja lähti vielä hiomaan
viimeisen silauksen kilpailupaikalle. Lauantaiaamuna,
jo hyvissä ajoin talkoojoukko palasi taas kisapaikalle.
Yhdessä merkattiin ladut,
pystytettiin teltat kioskia ja
numerolappuja varten, valmisteltiin kuuluttamo, täy-

tettiin palkintopöytä ja huolehdittiin ylipäätään, että
homma toimisi mahdollisimman hyvin. Ja niinhän
se toimi. Tunnelma oli silmiinpistävän ja korviintuntuvan mukava ja leppoisa.
Hiittenharjulla oli nähtävissä paljon iloista satakuntalaista hiihtokansaa rakkaan
harrastuksen parissa.
Itse kilpailu sujui vireläisittäin hienosti. Upeaa oli,
että Vireltä oli mukana neljä
joukkuetta. Tavoitteena Vireltä oli saada joukkue takaisin A-sarjaan ja siinä tavoitteessa onnistuttiin hienosti,
kun ykkösjoukkue nosti Viren takaisin A-sarjaan. Mukana Vireltä oli myös paljon nuoria hiihtäjiä, jotka
osallistuivat piirikunnallisiin ja toisaalta myös viesteihin ensimmäistä kertaa.
Jokainen lapsi teki ladulla hienon työn joukkueensa eteen. Sitä oli todella ilo
seurata. Päivästä jäi mieleen
vahva tunne vireläisyydestä, ja vireläisestä hiihdosta.
Se on tällä hetkellä vahvaa
yhdessä tekemistä. Pidetään
siitä kiinni!
Iso kiitos mahtavalle talkooporukalle ja erityinen
kiitos kisojen organisoijalle ja johtajalle Jonna Heikkilälle.
Anni Leppänen
hiihtojaoston pj.

Tilaa kesälukemista

2kk 23€

010 665 5700
NAKKILA Kati Mäki Oy
Uudis- ja korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit /
Vesieristykset

Salo Rami Tmi
Korventie 3, 29250 Nakkila
p. 050 042 7930, 02 537 3864

Kuljetusliike Markku Tarmo Oy
Laikuntie 8, 29250 Nakkila
040 0594064
p. 0400 210 134

Suomisentie 11
p. 0400 594 765

Palvelemme ma-pe 8.30 - 18.00 ja la 9.00 - 14.00
kesäaikana 8.30 - 17.00, puh. (02) 531 9320
ZZZQDNNLODQDSWHHNNL¿

Anolan Vuokratyö Oy

Setolan Kuljetus Ky
Eero Setola
0400 655 808
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Kuntoilua jo vuosikymmenten ajan

YLEISURHEILUN PALKITUT 2014
VUODEN URHEILIJA			
VUODEN SISULISÄURHEILIJA		
VUODEN PIKAJUOKSIJA		
VUODEN KESTÄVYYSURHEILIJA
VUODEN HYPPÄÄJÄ			
VUODEN HEITTÄJÄ			
VUODEN OTTELIJA			
REHDIN URHEILIJAN PALKINTO

Jenni Jokinen
Manu Kurri
Julianna Kiuru
Minttu Hohtari
Jan Laine
Severi Mäenpää
Eveliina Haviala
Matleena Ranki

Nakkilan Viren 70-vuosijuhlia vietettiin muutama viikko sitten. Juhlat saivat itsenikin muistelemaan
menneitä.
Ensimmäiset
Vire -muistot ovat vuoden
1984 syksyltä, kun astelin
9–vuotiaana ensimmäisen
kerran Viren lasten urheilukouluun. Seuraavana keväänä Viren maastojuoksuissa
hieman itsellenikin yllätyksenä voitin sarjani. Tästä tietysti pikkupoika veti
omat johtopäätöksensä, että suurjuoksijahan minusta
tulee. Ei tullut ja kauas taidettiin noiden aikojen unelmista lopulta jäädä.
Vuonna 1986 Vire järjesti Vire-viestin. Vireläiset
kiersivät koko heinäkuun
yötä päivää liikuntakeskuksen pururataa. Yhteensä kilometrejä kertyi yhteensä
8046km, mikä tekee keskiarvona yli 10,8 km tunnissa. Voi olla, että nykyään

STIPENDIT MENESTYS JA A-LUOKKA (14 v.-)
Jenni Jokinen, Jani Ahopelto, Katariina Valla, Paula Nurmi

HIIHDON PALKITUT 2014 - 2015

VUODEN HIIHTÄJÄ			
Amanda Yli-Futka
VUODEN TYTTÖHIIHTÄJÄ		
Maija Vuori
VUODEN POIKAHIIHTÄJÄ		
Matias Teinilä
VUODEN LUPAUSPYTTY		
Lidia Haula
KANNUSTEPYTTY			
Aino Anttila
PISTEPYTTY			
Fanni Heikkilä
KUNNANPYTTY			
Ella Leppänen
POSTIPYTTY			
Siiri Heikkilä
HIIHTÄJÄPATSAS			
Heini Vuori
VUODEN POSITIIVISIN HIIHTÄJÄ
Lotta Sjöblom
AKTIIVINEN HIIHTOKOULULAINEN tyttö Ada Kares
AKTIIVINEN HIIHTOKOULULAINEN poika Joona Haapio
VIESTIMENESTYKSESTÄ PALKITAAN Aino Anttila, Lotta Sjöblom ja Heini Vuori Ella Leppänen, Maija Vuori, Juho Unkuri,
Fanni Heikkilä, Joona Haapio, Severi Mäenpää.

Materiaalit laadukkaaseen kotiin

Hinta: 50 euroa/jakso tai 10 euroa/päivä. Hinta sisältää lämpimän ruoan, tapaturmavakuutuksen ja ohjauksen. Ilmoittautuminen 31.5.2015 mennessä (nimi, syntymäaika, osoite,
allergiat ja jaksot, joihin osallistuu): Paula Nurmi puh. 050-9114660
tai paula.nurmi@nakkilanvire.fi, paula.nurmi@dnainternet.net

Avoin kaikille! TERVETULOA!

Jussi Nurmi
/Kuntojaoston
puheenjohtaja

Sauvakävelytempaus jatkuu ma 25.5 klo 19.00 saakka.
Sauvakävele oman aikataulusi mukaan ja kirjaa suorituksesi
vihkoon. Kirjauskoppi on avoinna klo 8.00 – 21.00.
Osallistumalla sauvakävelyyn, osallistut arvontoihin.
Kaikkien vähintään kaksi kertaa mukana olevien kesken
suoritetaan arvonta ja vähintään 10 kertaa osallistuneiden
kesken suoritetaan lisäarvonta. Arvonnat suoritetaan
maanantaina 25.5 klo 19.00, jolloin sauvakävelytempaus
myös päättyy.

Parturi-Kampaamo

Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy

Nakkila, puh. 02 5373530

Jokiahteentie 94, 27430 PANELIA
fax. 02-8654 816
www.kaivuujakuljetusnurmi.com

Raija Kuisma

kuntotapahtumia monien
vuosien ajan. Hänelle kuuluu antaa siitä suuret kiitokset. Toivottavasti saamme jatkossakin yhtä hienoja
tapahtumia aikaiseksi kuin
mitä Erkko on meille luonut.
Mutta vielä alkuun ja
unelmastani suurjuoksijasta. Sitä minusta ei siis tullut,
mutta voittaja minusta tuli
ja vieläpä tuhansia kertoja.
Joka ainoa kerta, kun palaan
päivittäiseltä juoksulenkiltäni tunnen itseni voittajaksi. Ja mikä parasta, jokainen
voi tuntea itsensä voittajaksi. Ei siis muuta kuin tossut
jalkaan ja lenkille. Ja jos kaipaat lenkkiseuraa, niin Viren tiistailenkiltä kannattaa
aloittaa.

– vielä ehtii osallistua

1. jakso 1.- 5.6.2015 (50 €)
2. jakso 8.-12.6.2015 (50 €)
3. jakso 15.- 18.6.2015 (40 €)

Monipuolista ja hauskaa liikuntaa pelien ja leikkien muodossa sekä
yleisurheilulajien opettelua. Sateella liikuntahallilla. Muutokset mahdollisia.

samaan aikaan tunnin päästä takaisin. Tiistailenkkejä
on juostu taukoamatta joka
tiistai tähän päivään asti siis
yhteensä jo 28 vuoden ajan
ja lähes 1500 kertaa!
Vire-viesti innoitti järjestämään seuraavina vuosina
muitakin tapahtumia. Lastenviesti, Perheviesti ja Pyöräilyviestit ja monet muut
tempaukset seurasivat toinen toistaan. Viimeisimpänä isompana tapahtumana
voisin mainita Sauvakävelytempauksen. Se järjestettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja se on ollut siitä lähtien joka keväinen tapahtuma. Myös siis tänä
vuonna.
Nämä kaikki edellä mainitut hienot kuntoilutapahtumat eivät olisi onnistuneet
ilman Viren suurta puuhamiestä Erkko Leinoa. Hän
on ideoinut ja ollut toteuttamassa kaikkia Viren suuria

Sauvakävelytempaus vauhdissa

LIIKUNTAPÄIVÄLEIRI

n. 7-11 –vuotiaille Nakkilan urheilukentällä klo 9.00 - 14.00

Tehdastie 3, 29100 LUVIA • Puh. 020 7791 145
WWWPUUTAVARATALOl

ei moinen onnistuisi. Itse osallistuin tapahtumaan
isäni kanssa. Kiersimme aina kierroksen vuorotellen.
Voin vieläkin muistaa kuinka ihmeelliseltä ja hienolta tuntui juosta keskellä kesäyötä viestikapulaa vieden.
Kaikkein parasta tapahtumassa oli kuitenkin valtava yhteishenki mikä syntyi.
Ihmisiä kerääntyi paikalle,
vaikka omaa vuoroa ei ollutkaan. Viesti sai myös suurta
huomiota ympäri Suomea.
Seuraavan vuoden keväällä Vire-viestin innoittama alkoivat Tiistailenkit.
Lenkkeilijät kokoontuvat
joka tiistai klo 19.00 Nakkilan liikuntahallille. Yhdessä päätetään mihin suuntaa
lähdetään. Juosten tai kävellen mennään puolituntia menosuuntaan ja sitten
takaisin. Jokainen saa itse
päättää vauhtinsa. Tarkoitus on, että kaikki palaisivat

Majatalo Tyrni
Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259
turist.@hotmail.com - www.turist.
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Yleisurheilukoulut ja hiihtokoulu jatkuvat syksyllä

Iloista tunnelmaa maastojuoksukisoissa
Nakkilan Vire järjesti kevään aikana useat maastojuoksukilpailut Nakkilan
liikuntahallin maastossa. Vaikka sää ei varsinkaan ensimmäisillä kerroilla suosinut
kilpailuja, osallistui jokaiseen kisaan paljon innokkaita juoksijoita. Onneksi aurinkokin
lopulta näyttäytyi kisapaikalla.















Nakkila Group Company onnittelee
70-vuotista Nakkilan Vire ry:tä!

NYT ON

AIKA

TILATA
Äänentoisto- ja valolaitteiden vuokrausta
Puhetilaisuuksiin, häihin, discoon, ulkotapahtumiin…

Kun toimit nopeasti,
niin saat uuden
laadukkaan katon
kesäksi

Laitteemme ovat digi- ja led- tekniikkaa hyödyntäviä, tehokkaita
ja laadukkaita.
Kysy juuri sinun tarpeisiisi sopivaa kokonaisuutta.
Tiedustelut: vireaudio@gmail.com (Jarkko)

kymppi-katto.fi
Juha Välikangas

4PJUBKBTPWJFTJUUFMZ
 0400 767 545
Juha Välikangas,
Puh. 0400 767 

s /MAT ASENTAJAT
s Asennus JOPA  PËIVËssä
t.VJTUBLPUJUBMPVTWÊIFOOZT

Tero Niskanen,
Puh. 040

777 9687






 
 
 







 

















Nakkilan Viren Yleisurheilukoulut: liikuntaleikkikoulu, urhis ja yleisurheilukoulut jatkuvat jälleen
syyskuussa. Ryhmien sisäliikuntakauden harjoitukset pidetään liikuntahallilla,
Kirkonseudun koululla sekä
Viikkalan koululla.
Hiihtokoulu jatkuu myös
syksyllä. Nakkilan Viren
hiihtokoulupäivä on ollut
sunnuntaisin. Syksyllä harjoitukset aloitetaan sauvojen kanssa liikuntakeskuksen maastossa ja talven
tullen hiihdetään.
Syyskauden päätöksenä
järjestetään urheilukoululaisille ja hiihtokoululaisille
pikkujouludisco.
Tarkemmat tiedot syksyn yleisurheilukouluista
sekä hiihtokoulusta selviävät lähempänä syksyä. Seuraa ilmoittelua Nakkilan
Viren kotisivuilla: nakkilanvire.fi sekä Nakkilan Viren
facebook -sivuilla.
Tervetuloa mukaan Nakkilan Viren toimintaan ja
iloiseen urheiluharrastukseen.



Viren aikuiset koulutuksissa

Nakkilassa on kevään
aikana järjestetty Suomen
Urheiluliiton
toteuttama
1.tason nuorten yleisurheiluohjaajakurssi. Kurssille on
osallistunut myös Nakkilan
Viren ohjaajia, jotka ovat aiemmin suorittaneet lasten
yleisurheiluohjaajakurssin.
Kurssilla ovat opettajina olleet muun muassa Suomen
Urheiluliitosta Harri Aalto,
Mika Tyrkkö sekä heittolajien opettajana Samu Myllymaa. Kurssin käyneet voivat

kurssin jälkeen ohjata 1114-vuotiaiden nuorisovalmennusryhmää.
Nakkilan Viren väkeä on
runsaasti käynyt viime syksyn ja tämän kevään aikana
myös yleisurheilun tuomari- ja lajijohtajakoulutuksissa Porissa. Koulutuksia on
järjestetty tulevia Kalevan
kisoja varten. Kaikki Kalevan kisoissa kentällä olevat
tuomarit ovat suorittaneet
vähintään
yleisurheilun
tuomarikoulutuksen.

Viren kisapaitoja
saatavana kesän alussa

Nakkilan Viren kesäkisojen kisapaitoja tilattiin keväällä myytäväksi ja ne saapuvat kesäkauden alussa. Lyhyen tyttöjen/naisten kisatopin hinta on 31 € ja sekä pojille että tytöille sopivan pitkän kisapaidan hinta on 33 €. Tiedustelut:
Saila 046 810 5822.

Nakkilan Viren kesäkausi 2015
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Hyvinvointia
osuustoiminnalla
tiimi-ikkuna.fi
Jyrki Haapajärvi
040 139 7637

Verkkokaupassa yli 60.000 varaosaa

s-kanava.fi/satakunta

facebook.com/SatakunnanOsuuskauppa
twitter.com/SatakunnanOk

HANAKAT ON APU
ASENNUKSEEN!
TEETÄ KÄYTTÖVESIREMONTTI
AJOISSA JA VÄLTYT
VESIVAHINGOLTA
Käyttövesijärjestelmän remontti kannattaa tehdä ajoissa.
Hanakat-asiantuntija asentaa uuden käyttövesijärjestelmän jopa muutamassa päivässä häiritsemättä arkeasi
vähäisiä vesikatkoksia lukuun ottamatta. Putkiremontin
ansiosta kodistasi tulee turvallisempi asua.
Varaa aika ja tule keskustelemaan
Hanakat-liikkeeseen!

UPONORPUTKIREMON
TTI

-10%

n myös
Muistatha
ppamme,
verkkokau kauppa.ﬁ
rkko
hanakatve

ULVILA
Vanha Harmaalinnantie 5
Puh. 02 5379 130
avoinna ma–pe 9–17

HARJAVALTA
Harjavallankatu 14
Puh. 02 5379 141
avoinna ma–pe 9–17

