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Keskitä pankkiasiasi meille
– saat etuja!

Kun keskität asiointisi Nordeaan, saat monia

rahanarvoisia etuja ja alennuksia Etuohjelman

Kanta- tai Avainasiakkaana. Tervetuloa omaan

Nordean konttoriisi kuulemaan lisää!
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Olet liian nuori
murehtimaan 
eläkkeestäsi.

Tänään on paras päivä hoitaa asia kuntoon. Tehdään 
yhdessä eläketoiveitasi vastaava säästösuunnitelma. 
Tutustu mahdollisuuksiin ja sovi aika tapaamiseen 
osoitteessa op.fi/paraspaiva. Kysy lisää Osuuspankista 
tai soita 0100 0500.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
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V ire on ottanut tä-
män vuoden alus-
ta alkaen uusia 

haasteita. Toiminnanjoh-
tajan palkkaaminen on iso 
haaste, mutta osoitus seu-
ran vahvasta pyrkimykses-
tä kehittää toimintaansa 
entistä ehommaksi. Toi-
minnanjohtaja Paula Nur-
mi on aloittanut pirteästi 
ja uusia avauksia liikkumi-
seen on jo otettu. Alusta 
alkaen olemme tiedosta-
neet, että toiminnanjoh-
tajan palkkaaminen teke-
mään samoja töitä, mitä 
vapaaehtoiset ovat ennen 
tehneet, ei tuo lisäarvoa 
seuran toimintaan eikä 
se ole edes taloudellisesti 
mahdollista. On rakennet-
tava uutta ja sitä syntyykin 
koko ajan − juoksukou-
lu, maratonkoulu, kuntolii-
kuntatapahtuma ja Anna 
Puun konsertti ovat oivia 
osoituksia tästä. 

Olemme myös aktiivises-
ti kantaneet huolta alu-
een seurojen yhteistyöstä. 
Hiihdon ja yleisurheilun 
osalta urheilukoulujen jäl-
keen nuorten valmennus-
ryhmät voitaisiin rakentaa 
yhteistyössä naapuriseu- u seiden vuosi-

en ajan Viren 
y d i n h e n k i l ö i -

den takaraivossa oli jys-
kyttänyt ajatus, että seu-
ratoiminnan hinaaminen 
seuraavalle portaalle vaa-
tii ammattimaista otetta. 
Toiminta oli nostettu laa-
dukkaalle tasolle ja monet 
urheilijat olivat jo nous-
seet kansalliseen kärkeen. 
Yhteisesti todettiin, että 
seuraava porras onkin taas 
vaikeampi. Todettiin re-
hellisesti, että toiminnan 
laajentaminen pelkästään 
vapaaehtoisten kautta ei 
onnistuisi, sillä seuratoi-
minnan ytimessä olevi-
en henkilöiden rahkeet 
eivät yksinkertaisesti olisi 
enää mahdollistaneet lisä-
panosta seuratyöhön. Oli 
päätösten ja uusien haas-
teiden aika. Toiminnanjoh-
tajahaku laitettiin vireille.  
 
Vuoden vaihteessa Viren 
toiminnanjohtajana aloitti 
36-vuotias agrologi (AMK) 

rojen kans-
sa. Harjoitte-
lu ryhmässä 
a s i a n t u n -
tevan val-
m e n t a j a n 
johdolla on 
e r i n o m a i -
nen tie koh-
ti kansallis-
ta kärkeä. 
L a h j a k k a i -
ta ja lupaa-
via nuoria 
löytyy, mut-
ta vaaditaan 
myös toiminnalta laatua, 
jotta into ja kehitys jatka-
vat suoraviivaista nousu-
aan. Toivottavasti tähän 
haasteeseen pystymme 
tulevaisuudessa vastaa-
maan hyvällä yhteistyöllä.

Haastan kaikki vanhem-
mat aktiivisesti innosta-
maan lapsiaan liikunnan 
pariin. Liikkuminen on jo-
kaisen perusedellytys ja 
into liikkumiseen ja liikun-
taan syttyy usein jo nuo-
rena. Vanhempien mer-
kitys on siinä ratkaiseva. 
Olisiko jo nyt aika siirtyä 
ruutuharrasteiden paris-
ta ulkoilmaan ja liikkua 
yhdessä vaikkapa koko 

perheen kanssa? Yhtei-
nen harrastus voisi löy-
tyä myös urheiluseu-
rasta. Sekä lapsille että 
vanhemmille löytyy mo-
nenmoista tehtävää ur-
heiluseurasta. Niihin kan-
nattaa tarttua!

Toivotan lehtemme väli-
tyksellä kaikille innostus-
ta liikuntaan! Kiitän myös 
kaikkia tekijöitämme ja 
tukijoitamme. Yhdessä 
työmme kantaa hedel-
mää!

Harri Aalto
Puheenjohtaja

V iime vuonna tä-
hän aikaan aloitin 
seuralehtemme 

otsikolla Kohti uutta. Ke-
sältä 2009 odotettiin pal-
jon, sillä elokuussa huipen-
tuisi lähes kahden vuoden 
suunnittelutyö, kun nuor-
ten yleisurheilun SM-kil-
pailut vihdoin saataisiin 
käyntiin. Kohti uutta ol-
tiin menossa muutoinkin 
seuran toiminnassa, sillä 
pitkään toiveissa ollut toi-
minnanjohtajan palkkaa-
minen näytti toteutuvan 
vielä vuoden 2009 aika-
na. Kohti uutta olin me-
nossa itsekin, sillä uutta 
perheenjäsentä odotet-
tiin syntyväksi lokakuun 
lopulla.

14−15-vuotiaiden SM-kil-
pailut Harjavallan Honka-
lan kentällä onnistuivat 
mainiosti: Kolmen kisapäi-
vän ajan urheilijoiden li-
säksi koko kisaorganisaatio 
venyi huippusuorituksiin. 
Yöunet jäivät muutamaan 
tuntiin, sillä tapahtumia 
riitti myös urheilukentän 
ulkopuolella. Suurkiitos 
onnistuneista kilpailuista 
kuuluu kaikille, jotka nii-
tä olivat tavalla tai toisel-

la toteutta-
massa!

Syksyn tul-
len pyöräh-
tivät jälleen 
k ä y n t i i n 
myös seu-
ran urheilu-
koulut, jois-
sa kuluvalla 
kaudella on 
v i p e l t ä n y t 
suuri joukko 
i n n o k k a i t a 
urheilijanal-
kuja. Pitkästä aikaa pääsin 
taas itsekin ohjaamaan ur-
heilukoululaisia. Lokakuun 
8. päivänä oli ohjelmassa 
ainakin hippaleikkejä − 
seuraavana päivänä syn-
tyikin sitten Kasper.

Vuoden 2010 alussa saim-
me seuraamme kauan 
odotetun toiminnanjohta-
jan, joka on päivittänyt jo 
olemassa olevaa toimin-
taamme sekä kehittänyt 
uutta. Uusia haasteita ote-
taan ja seuran toimintaa 
viedään eteenpäin määrä-
tietoisesti. Vapaaehtoisia 
seuratyöntekijöitä tarvi-
taan edelleen, tervetuloa 
siis mukaan!

Vuosi 2009 oli tapahtuma-
rikas, mutta odotettavissa 
on elämänmakuisia vuo-
sia tulevaisuudessakin. Ur-
heiluseuratoiminnan sa-
ralla sen takaa edelleen 
monipuolistuva ja kehit-
tyvä toiminta, joka toivot-
tavasti houkuttelee Sinut-
kin mukaan.

Mervi Naski
Tiedotuspäällikkö 
ja sihteeri

ja 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtajana vuosien ai-
kana toiminut Paula Nur-
mi. Paulan kiinnostusta 
seuran toiminnanjohta-
jatehtävään 
herätti tietys-
ti se, että hän 
jo useiden 
vuosien ajan 
on edustanut 
Vireä. Kestä-
vyysjuoksija-
na tunnettu 
Paula juoksi 
muun muassa 
viime vuonna 
s e i t s e m ä n -
neksi mara-
tonin SM-
k i lpai luissa: 
 
− Olen edus-
tanut Vireä 
k e s t ä v y y s -
juoksussa jo 
m u u t a m i a 
vuosia ja mikä 
sen hienom-
paa, kun saa 
tehdä töitä 

oman seuransa 
hyväksi. Liikun-
nallinen elämän-
tapa soveltuu 
hyvin tämän-
tyyppiseen työ-
hön. Koen myös 
hyvin tärkeäksi 
lasten ja nuorten 
liikunnan, valot-
taa Paula kiin-
nostustaan uu-
teen tehtävään.  
 
Paulan työ on 
lähtenyt käyn-
tiin erinomai-
sesti. Oma-
a l o i t t e i s u u t t a 
ja itsenäisyyt-
tä vaaditaan kii-
reisten luotta-
mushenkilöiden 
vanavedessä. Yl-
lätyksiäkin on 
tullut vastaan ja 
niistä suurimpa-
na Paulalle tu-
lee mieleen va-
p a a e h t o i s e t :  
 

− Töitä on riittä-
nyt. Asioihin perehtymi-
nen on vienyt oman ai-
kansa. Samaan aikaan on 
pyritty kehittämään myös 

uutta toimintaa. 
Juoksukoulua pide-
tään keväällä ja syk-
sylle on suunnitteilla 
maratonkoulu sekä 
juoksutapahtuma.   
Ihailen ennen kaik-
kea vapaaehtoisten 
pyyteetöntä työ-
tä Viren hyväksi. Va-
paaehtoistyö ei ai-
na ole helppoa. Olen 
todella kiitollinen 
kaikille vapaaehtoi-
sille toimijoille, jotka 
jaksavat tehdä arvo-
kasta työtään seuran 
hyväksi. Toivoisin-
kin, että myös jat-
kossa olisitte Viren tukena. 
Myös uusia vapaaehtoi-
sia toimijoita tarvitaan.  
 
Eväät jatkoon ovat pi-
an olemassa. Toivotta-
vasti kaikki menee eteen-
päin sellaisella vauhdilla 
kuin on ajateltu. Seuran 
tavoitteet on asetettu ko-
viksi ja niihin pääseminen 
vaatii rutkasti ponniste-
luja. Haasteitakin löytyy:  
 
− Uusien liikkujien ja va-
paaehtoisten saami-
nen mukaan toimintaan 

on jatkossakin haasteel-
lista. Seuran taloudesta 
on myös pidettävä huol-
ta, jotta jatkossakin työni 
on mahdollista. Erilai-
sia yhteistyösopimuk-
sia ja hankkeita tarvitaan, 
jotta toimintaa pysty-
tään kehittämään, kuvai-
lee Paula ensihaasteitaan. 
 
Uuden toiminnanjohta-
jan perheeseen kuuluu 
3½- ja 5½-vuotiaat po-
jat sekä kestävyysjuoksua 
harrastava puoliso, joten 
sopeutuminen liikunnal-
liseen ammattiin on vah-

vasti mukana taustallakin: 
 
− Minut on otettu seu-
raan vastaan todella hy-
vin. On ollut hienoa saada 
tutustua erilaisiin ihmi-
siin.  Helppoahan ei ole 
ollut tulla mukaan vakiin-
tuneeseen toimintaan 
toiminnanjohtajan roo-
lissa, kun aikaisemmin sel-
laista ei ole ollut. Uusien 
toimintamallien luomi-
nen vaatii aikansa, poh-
tii Paula työnkuvaansa.  
 
Harri Aalto

Tilaa sähköpostiisi joka 
toinen kuukausi ilmesty-
vä Viren sähköinen Uutis-
kirje osoitteesta 
www.nakkilanvire.fi.



4    | Vireläinen 2010

www.nakkilanvire.fi

5   Vireläinen 2010   |

www.nakkilanvire.fi

N äin keväällä on 
vielä hyvä luoda 
katsaus viime ke-

sän saavutuksiin ja samal-
la virittäytyä uuteen kau-
teen.

Nuorten 14−15-vuotiai-
den SM-kilpailut Harja-
vallan Honkalan kentällä 
14.−16.8.2009 olivat seu-
rallemme kesän kohokoh-
ta ja historiallinen tapah-
tuma. Seuramme järjesti 
pääosin yksinään osanot-
tajamäärältään Suomen 
suurimmat SM-tason yleis-
urheilukilpailut.  Olim-
me valmistelleet kisoja yli 
kahden vuoden ajan ja lu-

kuisia järjestelytoimikun-
nan kokouksia oli pidetty 
ennen kuin ensimmäinen  
laukaus siivitti varsinaisen 
kilpailurupeaman käyn-
tiin. Kolmena elokuise-
na päivänä kaikkiaan 854 

N akkilan Viren ur-
heilukoulun kas-
vatti Katariina 

Valla tavoittelee tulevina 
vuosina Suomen keihään-
heiton kärkeä. Teimme ky-
symyksiä Katariinalle ja 
näin hän vastaili:

Minkä ikäisenä liityit Vi-
ren urheilukouluun?

Taisin olla ekaluokkalainen 
eli noin seitsemän van-
ha, kun menin ihan ensim-
mäistä kertaa Viren urhei-
lukouluun. 

Mitä sinulle jäi mieleen 
aivan urheilukoulun alku-
ajoista?

Muistan, että meitä lapsia 
oli hurjan paljon urheilu-
kouluissa. Ohjaajat olivat 
esikuvia, joiden kaltaisek-
si itse silloin halusi tulla. 
Se oli myös hieno hetki, 
kun oli tarpeeksi vanha ja 
sai osallistua myös tiistai-
tiimin harkkoihin ja sun-
nuntaisakin treeneihin.  

Muistan myös ensimmäi-
set seuracup-kilpailut ja 
sen riemun, kun pääsim-
me finaaliin Jämsään. Se 
oli mieleenpainuva reissu!

Mitkä harjoitteet olivat 
kivoja? Entä epämiellyt-
täviä?

Pidin todella paljon kaikis-
ta tekniikkatreeneistä 
ja erilaisista viesteistä. 
Mutta jos emme olleet 
kunnolla, jouduimme 
juoksemaan viivajuok-
sua yhä uudelleen ja 
uudelleen ja silloin se 
tuntui epämiellyttäväl-
tä.

Mitkä olivat ensimmäi-
set kilpailusi? Muistat-
ko, miten menestyit?

Ensimmäiset kilpailut 
yleisurheilun parissa taisi-
vat olla koulujenväliset ki-
sat. Osallistuin 1.−2.-luok-
kalaisten sarjaan ollessani 
itse ekaluokkalainen. Kil-
pailut järjestettiin Nakki-
lan Kirkonseudun koulun 
pihalla, koska urheilukent-
tää rakennettiin samaan 
aikaan. Lajeina minulla tai-
sivat olla pallonheitto ja 
juoksu. Juoksussa pärjäsin 
silloin hienosti ja taisin jo-
pa voittaa. Pallonheitossa 
taas jäin viidenneksi. Näis-
tä kisoista siis alkoi yleisur-
heilukipinä. 

Minkä ikäisenä huoma-
sit, että haluat tavoitella 
yleisurheilun kansainvä-
listä kärkeä?

Jo pienestä pitäen minul-
la on ollut valtava kilpai-
luvietti ja kunnianhimo. 
Olisinkohan ollut hieman 
yli kymmenkesäinen, kun 

eräs kaunis kesäilta olin 
tapani mukaan heittele-
mässä keihästä läheises-
sä puistossa ja muistan, 
kun silloin jo mietin, että 
joskus haluan vielä seistä 
MM-kisojen tai Olympia-
laisten palkintopallilla.

Mitä urheilu on sinulle tä-
hän mennessä antanut?

Urheilu on antanut mi-
nulle aivan valtavasti. Si-
tä on hyvin vaikea sanoin 
kuvailla. Urheilun kautta 
olen kasvanut ihmisenä 
hurjan paljon. Olen koke-
nut urheilun kautta sellai-
sia asioita, joita en varmas-
ti koskaan muutoin olisi 
kokenut. Urheilu on anta-
nut minulle paljon uusia 
ystäviä ja erilaiset leirityk-
set ovat olleet kuukausi-
en kohokohtia, jolloin näi-
tä ystäviä on nähnyt. Myös 
jokainen voitto ja kilpailu 
ovat tuoneet mielettömiä 
tunteita, joita ei voi sanoi-
hin pukea. 

Mitä neuvoja antaisit nuo-

rille  Viren urheilukoulu-
laisille?

Haluaisin sanoa kaikille 
nuorille urheilijanaluille, 

että nauttikaa liikunnan 
riemusta ja sen kautta tu-
levista ystävyyssuhteista 
ja uusista kokemuksista. 
Ja niille, joilla on unelmia 
huippu-urheilijan urasta, 
haluaisin muistuttaa, et-
tä kova työ tuottaa tulos-
ta ja luovuttaa ei saa. Yksi 
tärkeimmistä lahjoista ur-
heilijalla on kunnianhimo 
ja kova tahto. Tärkein eh-
to huippu-urheilijaksi tu-
lemisessa on hyvä kehon 
huoltaminen ja kuuntele-
minen. 

Mitä sinulle nyt kuuluu?

Tämä kausi on ollut mi-
nulle hyvin erilainen. Aloi-
tin syksyllä opiskelut Rau-
malla luokanopettajaksi ja 
ensimmäinen vuosi siel-
lä alkaa olla pulkassa. Rau-
malle muuttamisen myö-
tä myös harjoittelupaikat 
muuttuivat. Olen viihtynyt 
Raumalla todella hyvin, 
mutta joskus yksinäiset 
treenit kolkossa talvihar-
joitteluhallissa ovat tuntu-
neet hieman oudoilta, kun 

on aiemmin tottunut tree-
naamaan aina kivassa pie-
nessä porukassa. Myös la-
jivalinnan vaihtuminen 
keihäspainotteiseksi on 
tuonut jonkin verran muu-
toksia harjoitteluun.

Suurin syy harjoituskau-
den erilaisuuteen on kui-
tenkin kesällä tapahtu-
nut olkapäävamma, joka 
sittemmin leikattiin juuri 
ennen joulua. Joulu meni 
hienoisissa lääkesumuissa 
ja sängyssä maaten, mutta 
kun ensimmäisestä viikos-
ta selvittiin, alkoi tunnelin 
päässä näkyä valoa, vaikka 
jouduinkin pitämään yh-
teensä kuusi viikkoa kättä 
kantositeessä. Aloin tehdä 
pientä lihaskuntoa jo rei-
lun viikon jälkeen leikka-
uksesta, myös kuntosali ja 
kuntopyörä tulivat tutuik-
si. Mutta kaikki juokse-
misesta uimiseen oli vie-
lä kiellettyä. Varsinaisesti 
elämä alkoi hymyillä, kun 
sain kaksi kuukautta leik-
kauksen jälkeen lääkäriltä 
luvan ruveta juoksemaan. 
Siispä pikkuhiljaa askel as-
keleelta olen edennyt. To-
sin heittämisestä ei voi 
vielä kuin uneksia, mutta 
tiedän, että kunhan saan 
käden maltilla kuntoutet-
tua, niin se on parempi 
kuin ennen.

Heittämään pääsen to-
dennäköisesti vasta ju-
hannuksen tienoilla. Olen 
kuitenkin luottavaisin 
mielin. Tulevan kesän tär-
kein tavoite on saada käsi 
kuntoon, mutta loukkaan-
tumisesta viisastuneena 
olen panostanut erittäin 
paljon huoltamiseen ja 
kropan kuuntelemiseen ja 
uskonkin, että se poikii tu-
losta jo muutaman ehjän 
kauden päästä. Suomen 
naisten keihäänheiton 
kärki ei loppujen lopuksi 
ole enää kovin kaukana. 

urheilukouluista
kipinä kilpakentille

kilpailijaa taisteli parem-
muudesta ja lajiosanotto-
ja kertyi 1318 kappaletta. 
Kilpailut saivat runsaasti 
positiivista palautetta eri 
puolilta Suomea ja ne on-
nistuivat paitsi kilpailulli-
sesti myös taloudellises-
ti hyvin.

Kesän 2009 aikana urhei-
lijamme saavuttivat ulko-
radoilta kahdeksan hen-
kilökohtaista SM-mitalia. 
Suomen mestaruuden 
juoksi Jenna Jokela N19-
sarjan 100 metrillä. Lisäk-
si Jenna saavutti hopeaa 
200 metrillä. Hopeisen mi-
talin toi myös Minna Vil-

janen N19-sarjan 
100 metrin aidois-
sa ja korkeudessa. 
Jenni Jokinen saa-
vutti pronssia N17-
sarjan 100 metrillä. 
Kansainvälistä me-
nestystä yleisur-
heiluvuonna 2009 
vireläisistä toivat 
Jenna Jokela ja 
Minna Viljanen. He 
edustivat Suomea 
sekä maaotteluis-
sa että arvokisois-
sa. Jennan kesän 
kovin arvokisa-
edustus oli seitse-
män maan supe-
rottelu Ranskan 
Charletyssä, jos-
sa hän edusti Suo-
mea 100 metrillä.

Omissa 14−15 
-vuotiaiden SM-ki-
soissamme nuoret 
urheilijamme saa-

vuttivat kaksi henkilökoh-
taista hopeamitalia ja yh-
den joukkuekullan: Anu 
Poutanen sijoittui toisek-
si T14-sarjan keihäässä ja 
Kristian Salo P14-sarjan 
kolmiloikassa.  Anu Pou-

tanen heitti yhdessä Nina 
Soinisen kanssa T14-sarjan 
keihään joukkuekultaa.

Edellisten lisäksi nel-
jä eri yleisurheilijaa sijoit-
tui vuoden aikana henki-
lökohtaisissa ulkoratojen 
SM-kilpailuissa kahdek-
san joukkoon. Sen lisäksi 
myös N19-sarjan pikavies-
tijoukkue sijoittui kuuden-
neksi. 

Valtakunnallisessa seura-
luokittelussa säilytimme 
paikkamme valioluokan 
seurana. Keräsimme kesän 
aikana 46 Kalevan Maljan 
pistettä ja valtakunnalli-
sesti sijoituimme seuro-
jen välisessä kilpailussa si-
jalle 41.

Talven 2010 hallikisoissa 
Jenna juoksi Turussa nais-
ten SM-hopealle 60 met-
rillä uudella ennätysajal-
laan 7,52 ja nappasi toisen 
hopean Kuopiossa nuor-
ten SM-halleissa samalta 
matkalta.

Tulevaan kauteen tytöt 
ovat valmistautuneet hy-
vin. Jenna on harjoitel-
lut yhdessä valmentajan-
sa Juha Flinckin kanssa ja 
panostanut sekä varan-
nut aikaa täysipainoiseen 
harjoitteluun. Viljasen 
Minna laittoi täyden rähi-
nän päälle tammikuussa 
ja on myös jo päässyt hy-
vään vireeseen. Jokisen 
Jenni ja Heidi-Maria ovat 
Aallon Harrin luotsaami-
na käyneet ahkerasti har-
joituksissa ja tytöt suun-
taavat keväällä jo tutuksi 
tulleeseen Espanjaan har-
joitusleirille. Toivottavas-
ti kevät ja alkukesä sujuvat 
vielä hyvin, niin näem-
me Jennin nousevan ai-

van terävimpään kärkeen  
ikäluokassaan ja Hei-
din ponnistavan yhä kor-
keammalle korkeudessa. 
Katariina Vallan murheena 
oli menneenä kesänä ol-
kapään jänteen repeämi-
nen, joka vaikutti hänen 
loppukesän kilpailusuori-
tuksiinsakin. Jänne leikat-
tiin joulun alla ja vasta ju-
hannusviikolla Katariina 
saa tarttua ensimmäisen 
kerran tosimielellä keihää-
seen. Juoksu- ja hyppely-
harjoitteita hän on kuiten-
kin jo pystynyt tekemään. 

Luoman Virpin luotsaa-
ma Pro Team on harjoitel-
lut koko kauden ehjästi ja 
ahkerasti. Tulevana kesä-
nä on odotettavissa hyviä 
tuloksia.  14−15-vuotiai-
den SM-kisat järjestetään 
Helsingissä ja mikäli kaikki 
pysyvät terveinä, on siel-
tä odotettavissa mitaleita 
viime kesän malliin. Aina-
kin Anu Poutasen, Kristian 
Salon ja Markus Saarisen 
hyvät hallitulokset anta-
vat odottaa hyvää kesää.

Nakkilan Viren yleisurheilu 
porskuttaa hyvässä myö-
täisessä. Syksyllä alkaneet 
seuramme monipuoliset 
ja runsaslukuiset urheilu-
koulut jatkuivat läpi talven 
ja torstai-iltaisin liikunta-
halli täyttyi iloisista urhei-
lukoululaisista ja heidän 
ohjaajistaan. Uskon, että 
saamme tulevana kesänä 
myös nuorempiin sarjoi-
hin uutta puhtia uudiste-
tulla kilpailujärjestelmällä.  
Tätä kirjoitettaessa kevään 
ensimmäinen maasto-
juoksukilpailu on jo juostu 
ja siellä oli jo ilahduttavas-
ti lapsia kilpailemassa.  Py-
rimme tulevaisuudessa te-
kemään entistä enemmän 

yhteistyötä naapurikun-
tien seurojen kanssa. Täl-
laisia yhteistyön muotoja 
ovat mm. yhteiset kilpai-
lut, yhteiset harjoitukset 
ja mahdollisuus osallistua 
seuramme valmennus-
ryhmiin. Uskon, että yh-
teistyöllä saamme puhal-
lettua koko seutukunnan 

yleisurheilun vielä voimak-
kaampaan nousuun.  

Seppo Valla
Yleisurheilujaoston 
puheenjohtaja

ViialaN 
leipomoN 
mYYmälä

Kauppatie 4
29250 Nakkila
puh/fax. 02 537 3991 
gsm 050 339 7926
info@unelmienaika.fi
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HiiHtokausi 2009 - 2010

t änä talvena Vi-
re sai uuden kil-
pahiihtäjän N17-

sarjaan, kun Elina Kangas 
siirtyi Harjavallan Jy-
mystä  Nakkilan Vireen.  
Seuraavassa Elinan miet-
teitä:

Miten kulunut kausi sujui 
uudessa seurassa ja mit-
kä olivat kauden koho-
kohdat?

Kulunut kausi sujui odo-
tettua paremmin, joten 
saa kyllä olla ihan tyyty-
väinen − ja pitääkin ol-
la, jos vertaa viime kautta 
ja tätä kautta keskenään. 
Kaudesta jäi käteen pal-
jon hyviä muistoja ja hyviä 
suorituksia. Kauden koho-
kohtia olivat ehkä SM-ki-
sat Mikkelissä ja Seinäjo-
ella. Vaikka kisat nyt eivät 
aivan putkeen menneet-
kään, palattiin kotiin silti 
kokemusta rikkaampana 
ja hauskat kaksi kisapäivää 
takanapäin.

Mitkä ovat tavoitteesi en-
si kaudelle?

Mitään suurempia tavoit-
teita en ole vielä nostanut 
ensi kaudeksi. Tottakai ta-
voitteena on tehdä vielä 
parempia tuloksia. Tree-
nataan nyt kevät, kesä ja 
syksy ja katsotaan sitten, 
millaisessa kunnossa sitä 
oikein ollaan lumien tul-
tua.

Kuka on valmentajasi ja 
mitä harjoitusohjelmaasi 
kuuluu?

elina kangas 
tuo lisää vauhtia Viren kilpahiihtoryhmään 

hi i h t o k a u s i 
2009−2010 saatiin 
hiihdellä Satakun-

nankin alueella harvinai-
sen hyvissä olosuhteissa 
lumen kannalta. Kaikki 
osat eivät kuitenkaan kos-

kaan voi osua aivan koh-
dalleen, joten kova pak-
kanen kiusasikin hiihtäjiä 
paikoin harmiksi asti. Täs-
tä hyvänä esimerkkinä oli 
Satakunnan maakunta-
viestin siirto kahteen ot-
teeseen pakkasen takia! 
Hiihtämäänkin kuitenkin 
päästiin ja Nakkilan Viren 
hiihtäjät saavuttivatkin jäl-

leen kauden aikana hyvää 
menestystä. Jussi Simula, 
Juho Uotila, Milja Tuomi, 
Milla Tainio ja Elina Kangas 
kiersivät ahkerasti SM-ki-
soja sekä kansallisia kisoja 
läpi talven. 

Jussi Simula pääsi myös 
edustamaan Suomen vä-
rejä maailmancupin Viron 
Otepään osakilpailuun. 
Sairastelu ja pakkanen 
kuitenkin varjostivat niin 
Jussin kuin Juhonkin kil-
pailukautta. Esimerkiksi 
Keuruun SM-kisat käytiin 
melko riskirajoilla pakka-
sen suhteen. Kontiolah-

den SM-kilpailuissa Jus-
si ja Juho raivasivat tiensä 
sprinttiviestissä finaaliin 
asti sijoittuen 19:nnek-
si. Henkilökohtaisessa 50 
kilometrin kisassa Jussin 
sijoitus oli 17:s ja Juhon 
66:s.

Virelle parhaan SM-kisa-
sijoituksen toi Milja Tuo-
mi hiihtämällä Seinäjoen 
nuorten SM-kisoissa N18- 
sarjassa sprintin finaaliin 
asti. Finaalissa Milja hiihti 
hienosti viidenneksi. Mil-
ja hiihti hyvin myös nuor-
ten SM-kisoissa Imatral-
la ja sijoittui N17-sarjassa 
viiden kilometrin perin-
teisellä 19:nneksi ja kym-
menen kilometrin vapaal-
la 15:nneksi. 

Piirinmestaruuskisoissa 
Punkalaitumella Vire nap-
pasi kaksi henkilökohtais-
ta mestaruutta: kultaa toi-
vat Jussi Simula ja Milja 
Tuomi. Miljan lisäksi N18-
sarjassa Milla Tainio hiihti 

kolmanneksi ja Elina 
Kangas neljännek-
si. Tytöt ottivatkin 
seuraavana päivä-
nä Satakunnan mes-
taruusviestissä N18-
sarjassa kultamitalin. 
Jokainen hiihti vies-
tissä omalla osuu-
dellaan osuuden no-
peimman ajan. 

K i s a k a u d e l l a 
2009−2010 Vireä 
edustivat hienosti 
myös hiihtäjät Rauno 
Tuomi, Matti Tarkka-
nen, Annika Tarkka-
nen ja Ella Leppä-
nen. Ella hiihti hyviä 
hiihtoja Junnu-cu-
pissa N7-sarjassa. 

Tulevaa hiihtokautta 
jo odottaen

Sami Rosholm
Hiihtojaoston 
puheenjohtaja
        

Kaikki rakennustarvikkeet•	
Myös maatalouskoneet•	
Kotiinkuljetus•	
Parasta palvelua•	
Kaikki onnistuu•	

Talvella harjoitteluun 
kuuluu suurimmak-
si osaksi hiihtoa ja kil-
pailuja. Kevät, kesä ja 
syksy menee pääasi-
assa juostessa, rulla-
hiihtäessä, punttisalil-
la ja pyöräillessä. Uitua 
tulee myös, varsin-
kin kesällä. Myös pa-
ri suotreeniä tuli teh-
tyä viime kesänä ja ne 
varmasti jatkuvat taas 
tänäkin vuonna. Val-
mentajana toimii Sa-
mi Rosholm, joka on 
vetänyt ja treenaillut 
mukana harjoituksissa 
viikonloppuisin ja lo-
millaan koulusta. Tree-
neissä on aina haus-
kaa!

Mitä muita harrastuk-
sia sinulla on hiihdon 
lisäksi?

Hiihdon lisäksi har-
rastan tanssia, tai oi-
keastaan vedän sisko-
ni kanssa MIX-Dance 
-nimistä tanssiryh-
mää Harjavallan nais-
voimistelijoissa. Nyt 
keväällä aloitin jalka-
pallon naisten harras-
tejoukkue FC HaPo:ssa. 
Talvisin vedän vielä Vi-
ren hiihtokoulua.

Missä opiskelet ja missä 
olet ajatellut jatkaa opis-
keluja?

Opiskelen tällä hetkellä 
Harjavallan lukiossa ensim-
mäistä vuotta. En tiedä vie-
lä minne haen lukion jäl-
keen, mutta joku liikuntaan 

liittyvä kyllä kiinnostaa 
ammattina. Myös hierojan 
ammatti kiinnostaa.

Miten olet viihtynyt uu-
dessa seurassa?

Olen viihtynyt uudessa 
seurassa hyvin, eipä ole 

oikeastaan mitään nega-
tiivista sanottavaa. Seu-
ra on tuonut mukanaan 
myös uusia kavereita ja 
tuttavuuksia, joiden ansio-
ta onkin mukava ja hauska 
ensimmäinen hiihtokausi 
uudessa seurassa.

 

Jussi Simula palkittiin vuoden 2010 Vuoden hiihtäjänä.

Mitalisadetta!



8    | Vireläinen 2010

www.nakkilanvire.fi

9   Vireläinen 2010   |

www.nakkilanvire.fi

Yleisurheilun kisakalenteri 2010
TOUKOKUU KESäKUU HEINäKUU ELOKUU

TO 13.5. piirimaastot (9−15v.) TO 3.6. 2. Kesäkisa TO 5.8. 5. Kesäkisa

Rauma

LA 12.6. piiriottelut (9−15v.) TI−KE 20.−21.7. pm 17−19 KE 11.8. Vattenfall Seuracup

TO 20.5. 1. Kesäkisa Sastamala Harjavalta piirifinaali, Noormarkku

TO 27.5. pm- ja sisulisäkävelyt TO 17.6. 3. Kesäkisa TO 22.7. 4. Kesäkisa TO 12.8. Hippo-kisat, Nakkila

Nakkila

KE 23.6. piiriviestit (9−15v.) KE 28.7. Nordea- TO 19.8. 6. Kesäkisa

SU 30.5. Kirkon vaiheill’ -kisat Kankaanpää piirikunnalliset, Nakkila

Nakkila

TI 29.6. Vattenfall Seuracup LA−SU 31.7.−1.8. LA 28.8. Vattenfall Seuracup

Sastamala piirihuipentuma (9−15v.), Pori valtakunnan finaali, Loviisa

VuoDEN YLEisuRHEiLiJat 2009 

VUODEN URHEILIJA    Jenna Jokela  

VUODEN SISULISäURHEILIJA Kristian Salo  

VUODEN PIKAJUOKSIJA  Henri Isokytö  

VUODEN KESTäVYYSJUOKSIJA Santeri Mecklin  

VUODEN HYPPääJä   Miro Suonperä  

VUODEN HEITTäJä   Anu Poutanen  

VUODEN OTTELIJA   Nina Soininen  

REHDIN URHEILIJAN PALKINTO Toni Riento

VuoDEN HiiHtÄJÄt 2010

VUODEN HIIHTäJä   Jussi Simula

VUODEN TYTTÖHIIHTäJä  Ella Leppänen

VUODEN POIKAHIIHTäJä  Kasperi Nieminen

KANNUSTEPYTTY   Milla Tainio

PISTEPYTTY    Milja Tuomi

KUNNANPYTTY   Juho Uotila

POSTIPYTTY    Elina Kangas

HIIHTäJäPATSAS   Rauno Tuomi

Järvikyläntie 763 
29280 JÄRVIMAA
 puh. 02 5377722

 www.vesamatti.net 
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herra Vireinen - vireläisten maskotti

h erra Vireinen 
muistaa jo ihan 
pienenä karhun-

pentuna ihailleensa nal-
leja ja karhuja, jotka ovat 
olleet urheilijoiden muka-
na urheilukentillä ja var-
sinkin palkintojenjaoissa 
urheilijoiden sylissä. Her-
ra Vireinen on aina halun-
nut myös itse palkintoko-
rokkeelle pusutettavaksi 
ja nauttimaan voitonhuu-
masta.

Herra Vireinen on synty-
nyt karhunpesässä − ku-
kaan ei kyllä muista milloin 
ja missä − suuren karhu-
lauman kuopuksena. Rus-
kean värin turkkiinsa se 
on perinyt äitikarhultaan 
ja leppoisan luonteensa 
isäkarhulta. Ensimmäiset 
nallevuotensa Herra Virei-
nen vietti  telmien sisa-
rustensa kanssa ja nukku-
en pitkät talviunet. Miten 
Herra Vireinen päätyi le-
lukauppaan onkin sitten 

 

 

 

Kuntosalissa:  Ryhmäliikuntasalissa:

 - peruslaitteet  - huippu äänentoisto ja valoefektit

 - pakkalaitteet  -

  - Bodypump

- senioreille  - Pilates

- naisille  - Zumba 

- ikäihmisille  - step aerobic

  - tanssiliikunta

- juoksumatot  - kuntonyrkkeily

- crosstrainerit  - lasten tunnit

- kuntopyörät  - seniorijumpat

 - istumapyörät  - infrapunasauna naisille

   - kulku sirukortilla

 - soutulaitteet 
Seuraa 

ilmoitteluamme!
www.nkk.fiKuntosali / yrityssopimukset - Petri Salovaara puh 0400 724683

Jumpat / Ikäihmiset  - Tarja Isoviita  puh 0440 320599

Täyden palvelun 

kuntokeskus

Avataan syyskuussa 
Nakkilan 

ydinkeskustassa

aivan toinen juttu, mut-
ta kaupasta hänet nap-
pasi mukaansa eräs, sil-
loin suurivatsainen, rouva, 
joka kiikutti Herra Virei-
sen hoitamaan heti kun-
niatehtävää − Suomen 
mestaruuskilpailujen pal-
kintokorokkeen viereen 
istumaan. Herra Vireistä 
toki jännitti, olihan tehtä-
vä aivan uusi ja ennen ko-
kematon, mutta hienos-
ti hän siitä selvisi ja hyvin 
jaksoi koko pitkän viikon-
lopun siinä kölliä.

Tämän jälkeen Herra Virei-
nen onkin edustanut Nak-
kilan Vireä jo muutamissa 
kisoissa ja tietysti palkin-
tojenjakotilaisuudessa. 
Jatkossa työtehtäviä on 
toivottavasti paljon edes-
sä. 

Herra Vireinen on saanut 
vireläisistä paljon ystäviä 
ja Sinäkin voit liittyä face-
bookissa yhteisöön Herra 
Vireinen ja ystävät. Tava-
taan kesän kisoissa!

p ro Team on Nak-
kilan Viren pieni-
muotoinen val-

mennusryhmä. Siihen 
kuuluvat valmentaja Vir-
pi ”Vippe” Luoma sekä ur-
heilijat Kristian ”Krisu” Sa-
lo (pituus, kolmiloikka, 
juoksu), Anu Poutanen 
(heittolajit), Markus ”Ma-
ke” Saarinen (heittolajit), 

Toni Riento (aidat, korke-
us), Nina ”Ninni” Soininen 
(keihäs, korkeus, ottelu), 
Miro Suonperä (aidat, kor-
keus), Mikael Oksman (kei-
häs), Elina Penttilä (kiekko) 
ja Santeri Mecklin (juok-
sut, pituus).

Nakkilan Vire järjesti viime 
vuoden 14−15-vuotiaiden 
yleisurheilun SM-kilpai-
lut Harjavallan Honkalan 
kentällä. Kisat onnistui-

pro teamin menoa
vat vireläisiltä hyvin: Anu 
heitti hienosti hopeal-
le T14 keihäskisassa ja si-
joittui kuulassa kymme-
nenneksi tuloksella 11,21. 
Kristian hyppäsi uudella 
ennätyksellään (12 met-
riä) kolmiloikassa toiseksi 
ja pituudessa viidennek-
si tuloksella 553. Joukkue-
kilpailussa Kristian ja San-

teri hyppäsivät pituuden 
kuudenneksi tuloksella 
977. Keihäässä Nina ja Anu 
heittivät kisan voittoon. 
Kultaan tarvittiin metrejä 
78,18.

Jännitystäkin oli ilmassa, 
ja siksi kaikki eivät pääs-
seet omiin tavoitteisiinsa. 
Osa prolaisista oli tuolloin 
liian nuoria osallistuak-
seen tämän tason kisoi-
hin, mutta tänä vuonna 

SM-menestystä hakee ko-
ko porukka.

Pro Team harjoittelee yh-
teisesti noin 4−5 kertaa 
viikossa. Treeneihin si-
sältyy mm. lenkkiä, laji-
harjoittelua, kuntopiiriä 
ja punttia.  Tämän lisäk-
si jokainen tekee treenejä 
omalla ajallaan.

Tämän vuoden hallikisat 
on jo käyty: harjoittelemis-
ta nuorilla vielä on, vaikka-
kin hyvään suuntaan ol-
laan menossa. Katseet 
ovat jo kauden tulevis-
sa koitoksissa, kuten Fin-
landia Junior Gameseissa, 
Janakkala Gameseissa tai 
Helsingissä pidettävissä 
SM-kisoissa elokuun lop-
pupuolella.

Ninni & Make

Sinun Silmiesi Tähden

NakkilaN optiikka oY
Porintie 3, Nakkila
Puh. 02 537 2929

Pitkän talven aikana Viren urheilukouluissa on 
lattia tömissyt ja patjat pölisseet, kun junnu-
urhislaiset, urhislaiset ja sporttis-ryhmäläiset 

ovat pistäneet menoksi. Katsotaan hieman, keitä tal-
ven aikana hallilla on voinut bongata.

K aksi vuotta urhei-
lukoulussa käynyt 

Eini pitää pituushy-
pystä ja lyhyistä mat-
koista. Parasta on, kun 
saa treenata kaverei-
den kanssa.

J oonas on kovaa 
juokseva junnu-ur-

hislainen, jonka har-
rastuksiin kuuluu myös 
jalkapallo.

P esäpalloakin har-
rastavan Ville-Vei-

kon lempilajit ovat 
kuula ja kiekko. Nuo-
rimies on myös kova 
punnertaja.

O mien sanojensa mukaan lähes koko ikänsä urheilukoulussa käynyt Teemu heittää 
kiekkoa, työntää kuulaa, hyppää korkeutta ja juoksee, vaikka radalla olisi aitojakin.  

Urheilukoulussa lähes kaikesta pi-
tävä Otto nostaa omaksi suosik-
kilajikseen juoksemisen. Jo neljä 
vuotta urheilukoulussa käyneen 
Tomin lempilajit ovat keihäs, mou-
kari ja lyhyet matkat. Urheilukou-
lussa parasta ovat kaverit ja pelit.   

T ämä aina iloinen kol-
mikko pitää urhik-

sessa vauhtia. Vuodesta 
kahteen urheilukoulus-
sa käyneet tytöt pitävät 
peleistä ja liikkumises-
ta yleensäkin. Lempilajit 
Katriinalla ja Iidalla ovat 
lyhyet matkat ja pituus, 
Joannalla pituuden lisäk-
si myös korkeus. 
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kesäkisa 2010
 1. osakilpailu 20.5. 2. osakilpailu  3.6. 3. osakilpailu  17.6. Palkinnot 17.6.
5−7 40m ja pallonheitto 150m ja pituushyppy 300m ja kuulantyöntö Palkinnot kaikille!

     

8−9 60m, pituus ja kävely 150m, 60m aj. ja junnukeihäs 60m, korkeus ja 1000m Palkinnot paremmuuden

    perusteella kaikille,

10−11 60m, korkeus ja kävely 150m, 60m aj. ja pituus 60m, keihäs ja 1000m jotka osallistuneet

    kahteen kolmesta kisasta.

12−13 60m, keihäs ja kävely 200m, 60m aj. ja korkeus 60m, pituus ja 1000m

 4. osakilpailu 22.7. 5. osakilpailu 5.8. 6. osakilpailu  19.8. Palkinnot 19.8.

5−7 40m ja pallonheitto 150m ja pituushyppy 300m ja kuulantyöntö Palkinnot kaikille!

     

8−9 60m, kuula ja 1000m 60m aj., 150m ja kiekko 60m aj. ja 3-loikka Palkinnot paremmuuden

    perusteella kaikille, 

10−11 60m, kiekko ja 3-loikka 150m, seiväs ja moukari 60m aj., kuula ja keihäs jotka osallistuneet

    kahteen kolmesta kisasta.

12−13 60m, seiväs ja moukari 200m, kuula ja keihäs 60m aj., kiekko ja 3-loikka

s uositusten mu-
kainen liikunta 
− puoli tuntia 

päivässä − pitää pai-
non kurissa, mutta jos 
toivoo laihtuvansa, lii-
kuntaa pitää olla jo-
pa tunti päivässä. Par-
haat laihtumistulokset 
saavutetaan noudat-
tamalla yksilöllisesti 
suunniteltua ruokava-
liota ja liikuntaohjel-
maa.

Liikunnan tiedetään 
edistävän merkittä-
västi terveyttä, toi-
minta- ja työkykyä 
sekä hyvinvointia. Myön-
teiset liikuntakokemuk-
set ovat erityisen tärkeitä 
lapsille ja nuorille, mut-

V iren joukkue osal-
listui 10.4.2010 
30. kerran Karhu-

viestiin.  Kunniallinen saa-

27.5. pm-ratakävelyt ja sisulisäkävelyt
30.5. Kansalliset Kirkon vaiheill' -kisat
28.7. Nordea-piirikunnalliset
12.8. Osuuspankin Hippo-kisat

kuNtoiLu kaNNattaa!

ta myös keski-ikäisenä ja 
myöhemminkin aloitettu 
säännöllinen liikunta lisää 
terveyttä.

Arkiliikunta vaikut-
taa myönteisesti 
sokeriaineenvaih-
duntaan, veren ras-
vapitoisuuteen ja 
verenpaineeseen. 
Se pitää kuntoa yl-
lä ja painon kuris-
sa, mutta ei yleensä 
nosta kuntoa eikä 
auta painon pudot-
tamisessa.

Terveysliikunta ja 
kuntoliikunta edis-
tävät terveyttä ja 
ehkäisevät sairauk-
sia. Kuntoliikunta 
tehostaa arkiliikun-

nan vaikutuksia. Liikun-
nan tulee vastata liikkujan 
kuntoa, taitoa ja motivaa-
tiota, eikä siinä saa olla 

vammautumisen tai 
sairastumisen vaaraa.

Terveys- ja kuntoliik-
kuja harrastaa mielel-
lään kestävyysliikun-
nan muotoja: ripeää 
kävelyä, pyöräilyä, 
hiihtoa ja uintia. Täl-
laiset liikuntamuodot 
lisäävät energianku-

lutusta, jol-
loin aineen-
v a i h d u n t a , 
hengitys ja 
verenk ier to 
v i lk as tuvat . 
Ne myös vah-
vistavat lihak-
sistoa ja luus-
toa.

Nakkilan Vi-
ren kunto-
l i i k u n t a t a -
p aht umiss a 
(t i is t a i lenk-
ki, sauvakä-
velytempaus, 
j u o k s u k o u -
lu...) voit liik-
kua itsellesi 
sopivalla ta-
valla samalla 
hyvästä seu-
rasta naut-
tien. 

Tervetuloa mukaan 
liikkumaan!

Tiina Kari-Saarinen
Kuntojaoston 
puheenjohtaja
 

Viestiä Vireläisittäin
vutus! Hiljattain 70 vuotta 
täyttänyt Erkko Leino, iki-
nuori vireläinen, osallistui 
viestiin 28. kerran. Esitin 

muutaman kysymyksen  
Erkolle ja näin hän vastasi:

Mikä on saanut sinut osal-
listumaan Karhu-viestiin 
vuodesta toiseen?

Tapahtuma sinänsä on 
mieluinen ja se, että jouk-
kueen ytimenä on tuttu 
porukka Viren tiistailen-
kiltä.

Kuinka olet vuosien var-
rella hoitanut fyysistä 
kuntoasi, kun se on tä-
nä päivänäkin suorastaan 
kadehdittava?

Olen lapsesta saakka har-
rastanut erilaisia liikunta-
lajeja ja edelleen hiihtoa, 
hölkkää, pyöräilyä, soutua, 
sauvakävelyä, kuntosalilla 
käyntiä, ukkojumppaa se-
kä tietenkin arkiliikuntaa 
esim. ulkotöiden muodos-
sa. Toki välillä on lepopäi-

viäkin liikunnasta.  Lääkä-
rissä ei ole tarvinnut käydä 
sairastumisen vuoksi. Kil-
pailullisia tavoitteita mi-
nulla ei liikunnan harras-
tamisessa ole ollut, vaikka 
olen  erilaisiin kilpailutyyp-
pisiin urheilutapahtumiin 
osallistunutkin.

Mitä viestiä haluaisit vä-
littää tämän päivän nuo-
rille?

On hyvä, että lapsilla ja  
nuorilla on harrastuksia ja 
on tärkeää, että vanhem-
mat ovat kiinnostuneita 
lastensa harrastuksista ja 
ovat hengessä mukana. 
Harrastus ei saisi kuiten-
kaan olla liian vakavaa lii-
an nuorena – osallistumi-
nen on tärkeää, eikä aina 
tarvitse kilpailla vakavis-
saan!

Tiina Kari-Saarinen

Katri Tuominen
Pia Suomi
Päivi Perkiökangas
Anu Varis

Varaa aikasi p. 5374 363

HIPPO-URHEILUKISAT
torstaina 12.8.2010 klo 17.30 
Nakkilan urheilukentällä

kilpailusarjat v. 1999−2007  •	

syntyneille tytöille ja pojille

ilmoittautuminen kisaan  •	

paikan päällä klo 17.00 alkaen

lajeina juoksua, pallonheittoa,  •	

keihäänheittoa  

ja pituushyppyä

kaikki osallistujat palkitaan!•	

paikalla lasten liikennekaupunki  •	

ja puffetti sekä grilli!

TERVETULOA 
KOKO PERHE!

Urheiluterveisin

seuran järjestämät kilpailut kesällä 2010:
Siivouspalvelu ja kodinhoito SOFIA
- Puhdasta palvelua jo 9 vuotta - 

Ota yhteyttä puh. 050541 6892
Muista kotitalousvähennys! NAHKIAISJUOKSU

”Siin Nakkila kirko vaiheill” 
su 26.9.2010 klo 11.

Retkisarja (ilman aikaa) klo 10.

Paikka: 
Nakkilan liikuntahalli / urheilukenttä

Matkat ja sarjat: 
10km M, N, N40 ja M40; 3km T/P12 ja T/P16

Osallistumismaksu: 
Ennakkoon 15 €, paikan päällä 20 € 

Nuoret 3km ennakkoon 10 € ja paikan päällä 15€

Ennakkoilmoittautuminen: 
Maksu tilille: 528508−42278 

20.9.2010 mennessä

Palkinnot: 
Kaikissa kilpailusarjoissa tuotepalkinnot. 

Mitali kaikille. Kaikkien osallistujien kesken 
arvontapalkintoja. Uintimahdollisuus.

Lisätiedot:  
www.nakkilanvire.fi, Paula Nurmi 050 911 4660 

tai paula.nurmi@nakkilanvire.fi
Nakkilan Vire ry

Nahkiaismarkkinat Nakkilassa samaan aikaan!
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kesäliikuntakoulu 7–11-vuotiaille
Nakkilan urheilukentällä

1. jakso maanantaista perjantaihin 7.6.–18.6. klo 10.00–13.00
2. jakso maanantaista perjantaihin 26.7.–6.8. klo 10.00–13.00

Tänä kesänä voit valita joko viikon tai kahden viikon osion tai vaikka kaikki neljä viikkoa!
HINTA 25,-/viikko ja 40,-/kaksi viikkoa (sis. 5–10 kpl kolmen tunnin liikuntajaksoa 
sekä vakuutuksen). Maksetaan käteisellä kunkin jakson ensimmäisenä maanantaina.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä (nimi, ikä, osoite ja jaksot, joihin osallistut) ja tiedustelut: 
paula.nurmi@nakkilanvire.fi tai puh. 050 911 4660 / Paula

Monipuolista ja hauskaa liikuntaa pelien ja leikkien muodossa 
sekä yleisurheilulajien opettelua. Ei edellytä seuran jäsenyyttä.

Vastuuohjaajina Jenni Jokinen ja Katariina Valla.

kilpailuja Nakkilassa
PIIRIKäVELYT JA PM-KäVELYT 12. KIRKON VAIHEILL' -KISAT NORDEA-PIIRIKUNNALLISET

TO 27.5. KLO 18 SU 30.5. KLO 15 KE 28.7. KLO 18

M/M19 10000m M: 100m, korkeus M17: 100m, pituus, keihäs ja seiväs

N/N19 5000m N: 100m, keihäs N17: 100m, 100m aj., korkeus, keihäs, seiväs

M17 5000m, N17 3000m N19: 100m aj., pituus P15: 100m, 800m, 100m aj., pituus, kuula

P/T14−15 3000m M17: 100m, 3-loikka, kuula, seiväs T15 : 100m, 800m, 80m aj., korkeus, kiekko

P/T12−13 2000m N17: 100m, 100m aj., korkeus, keihäs, seiväs P13: 1000m, 60m aj., pituus, kuula

P/T10−11 1000m P15: 100m, 2000m, pituus, kuula T13: 1000m, 60m aj., pituus, kiekko

P/T9 600m T15: 100m, 2000m, 80m aj., pituus, keihäs P11: 1000m, 60m aj., pituus, kuula

P13: 200m, 60m aj., korkeus, kuula T11: 1000m, 60m aj., pituus, kuula

T13: 200m, 60m aj., pituus, kuula P9: 40m, 1000m, junnukeihäs

Ilmoittautumiset 25.5. P11/T11: 60m, 1000m, pituus, kuula T9: 40m, 1000m, junnukeihäs

mennessä joko P9/T9: 150m, pituus, junnukeihäs

www.kilpailukalenteri.fi

tai Mervi Naski Ilmoittautumiset pe 28.5. mennessä

puh. 040 724 8098, www.kilpailukalenteri.fi Ilmoittautumiset ma 26.7.

mervi.naski@uta.fi tai omalle ohjaajallesi / valmentajallesi. klo 18 mennessä

tai omalle ohjaajallesi. www.kilpailukalenteri.fi 

tai omalle ohjaajallesi / valmentajallesi

235 seuraa* 
845 urheilijaa* 
1318 lajisuoritusta* 
180 toimitsijaa* 
1840 kisaruokailua* 
Elokuvailta, kisadisco, * 
kutsuvierastilaisuus
Vireläismenestys:  * 
Anu Poutanen T14 
keihäs SM-hopeaa, 
Kristian Salo  P14 kol-
miloikka SM-hopeaa, 
Anu Poutanen ja Nina 
Soininen T14 keihäs  
joukkuekultaa.
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Prisma Mikkolasta ja 
Länsi-Porista 

paistotuoretta leipää 
myös sunnuntaisin!

AVOINNA 
ARK. 8–21 

LA 8–18, SU 12-18

PRISMA 
Länsi-Pori

Eteläväylä 2

PRISMA Mikkola
Itäkeskuksen-

kaari 1

S a t a k u n n a n  O s u u s k a u p p a

Mistäs tiedät?

Mistäs tiedät, vaikka lapsesi 

olisi maakuntamme tuleva 

ylpeydenaihe? Lue Satakunnan 

Kansa, ja tue kanssamme seudun 

urheiluseurojen kehitystä. 

Kuka on 

tuleva tähti?

Urheilusivu joka päivä

SK24.fi/urheilu, Tulospörssi

Rakennus Vesa Heikkilä Oy 
Villilänmäentie 10, 29250 NAKKILA

p. 040 550 7198

Ostimme ison erän uusia ALUMIINIVANTEITA - 
KYSY TARJOUSTA!
Uudet ja käytetyt renkaat & vanteet


