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-Puheenjohtajalta -

Liikkuminen luo virtaa

K

aikenlainen
liikkuminen
luo virtaa jokapäiväiseen
elämään. Ei tarvitse kuin
ottaa pieni kävelylenkki
luonnossa, jotta olo maistuu maukkaammalta. Jokaisen tulisi liikkua omalla tavallaan ja fiiliksellä.
Se antaa parhaan tunteen.
Jos et ole sitä vielä tuntenut - kokeile. Ja lähde
liikkeelle!
Hyvät talvet ovat luoneet hyvän pohjan hiihdon harrastamiselle. On
ollut hieno todeta nuorten v irel äishii ht äjien
esiinmarssia monissa kisoissa ympäri Satakuntaa ja vähän vanhempien osalta jopa ympäri
Suomea. Nyt on hiihdon

nousukiito
alkamassa.
Sen tuntee, sillä se väreily, jota lapsilla ja heidän
vanhemmillaan on talven
aikana hiihtokilpailuissa
näkynyt, välittyy vahvasti
ympäristöön. Pitäkää siitä kiinni!
Yleisurheilun
osalta
haasteita riittää. SM-viestit kisaillaan Porissa tänä kesänä ja Kalevan kisat odottavat vuoroaan
vuonna 2015. Tarvitsemme innokkaita tekijöitä mukaan. Yleisurheilu tulee myös nousemaan
hiihdon mukana. Vanhempien
urheilijoiden
osalta tilanne näyttää lähes poikkeuksetta erinomaiselta, mutta uusien
kilpailevien nuorten osalta työsarkaa riittää. Ilo ja

innostus harjoituksissa
tulevat meidän kaikkien
kautta. Se on rakennettava yhdessä. Ja sen avulla
lapset ja nuoret ovat toiminnassamme.
Ilman aktiivisia vanhempia laadukkaan toiminnan
pyörittäminen
on mahdotonta. Tehtäviä riittää ja niihin toivon kaikkien tarttuvan
kaksin käsin tai ainakin
oman aikataulun puitteissa. Vain tätä kautta pystymme tarjoamaan
iloista liikettä lapsille ja
nuorille. Ei odoteta, että
joku muu tekee vaan otetaan itse aktiivisesti roolia. Voin vakuuttaa, että
se kannattaa!
Kiitos kaikille teille,
jotka teette seuramme.
Liikunnallista kesää!
Harri Aalto
puheenjohtaja

Toiminnanjohtajan tervehdys

A

loitin Nakk i l a n Vi r e n
päätoimisena toiminnanjohtajana tammikuussa
2010. Nakkilan Vire sai
veikkausvoittovaroista
seuratukea palkkaukseeni puolentoista vuoden
ajan. Hankkeen päätyttyä olikin suuri haaste saada talous tasapainoon. Varainhankintaa
on tehostettu ja vieläkin
siihen tarvitaan erityishuomiota. Voittoa emme
yleishyödyllisenä yhdistyksenä tavoittele, mutta talouden on oltava tasapainossa, jotta Vire voi
toimia aktiivisesti ja kehittää toimintaansa.
Vuoden 2012 alussa
tuli mahdollisuus tehdä
Nakkilan kunnan kanssa yhteistyötä liikuntasihteerin jäätyä eläkkeelle. Nakkilan Vire
voitti tarjouskilpailun ja
teki yhteistyösopimuksen

Nakkilan Vire 2012
Johtokunta

Puheenjohtaja Harri Aalto
Rahastonhoitaja Ritva Kantomäki
Sihteeri Juha Hietaoja

Muut jäsenet

Jonna Heikkilä, Tiina Kari-Saarinen, Anni Leppänen,
Sami Rosholm, Rauno Tuomi ja Seppo Valla.

Toiminnanjohtaja
Paula Nurmi

Yleisurheilujaosto

Puheenjohtaja Seppo Valla
Muut jäsenet
Harri Aalto, Jari Kujamäki
Jarkko Kujamäki, Kari Kulmala
Petri Lakkamäki, Mika Patjas
Rauno Tuomi, Jenni Jokinen

Hiihtojaosto

Puheenjohtaja Sami Rosholm
Muut jäsenet
Teemu Harjunen, Rauno Tuomi
Anni Leppänen, Ari Leppänen
Pentti Marila, Henry Nummelin

Kuntojaosto

Puheenjohtaja
Tiina Kari-Saarinen
Muut jäsenet
Altti Kuusisto, Erkko Leino
Mika Patjas, Aaro Toroska,
Jussi Nurmi

Nakkilan kunnan vapaaajanlautakunnan kanssa
liikuntakoordinaattorin
ja tapahtumien järjestämisen tehtävistä. Yhteistyösopimuksen avulla turvataan myös minun
työsuhteen jatkumista ja
säilymistä kokopäiväisenä.
Työpanostani
tarvitaan myös tulevissa SMviesteissä. Toimin kisojen pääsihteerinä ja olen
hoitanut myös mm. tapahtuman
majoitusta.
Työmäärä on lisääntynyt
valtavasti ja onneksi löysimme apuvoimia. Suurena apuna on ollut Mika Patjas. Mika palkattiin
seuratoimihenkilöksi työvoimatoimiston palkkatuen avulla.
Puhtia
työntekoon
saan juoksuharrastuksestani. Elämäntapajuoksijana liikkuminen on luonnollinen osa elämääni.
Toivottavasti omat lapse-

ni oppivat myös liikunnallisen
elämäntavan.
Suuri kiitos on annettava
isovanhemmille ja perheelleni. Ilman heidän
tukeaan näin epäsäännöllisten työaikojen tekeminen ja juoksuharrastus ei
onnistuisi pienten lasten
kanssa.
Olen todella kiitollinen kaikille vapaaehtoisille toimijoille sekä tukijoille, jotka jo tekevät
vapaaehtoistyötä urheiluseurassamme. Teitä tarvitaan! Toivottavasti sinäkin voit antaa pienen
talkootyöpanoksen tai tuen urheiluseuramme hyväksi. Kesän kilpailut ja
harjoitukset ovat tulossa
ja jokaiselle varmasti löytyy sopivia tehtäviä.
Tervetuloa mukaan vireään toimintaan! Tehdään yhdessä Nakkilan
Vireestä vieläkin vireämpi seura.

Muut toimittajat
harri aalto
Juha hietaoja
tiina kari-saarinen
anni leppänen
Paula nurmi
sami rosholm
seppo valla
Jenna Jokela
teemu harjunen

ulkoasu
Mainostoimisto
studio satu kukka

Juoksuhar joituksiin kuuluu mm.
juoksua,
lähtöjä
ja nopeusharjoittelua. Nyt on menossa kilpailuihin
valmistavia harjoituksia eli nyt keskitytään laatuun.
Myöhemmin
on
sitten kilpailuja.
Nakkilassa on
hyvä asua ja harjoitella, koska suorituspaikat ovat lähellä ja harjoittelu
ei ole kallista. Talvella pääsee Karhuhalliinkin.
Mitä ajatuksia
sinulla on nyt kesän alkaessa?
Odotuksena on SMkulta ja ehkä toinen mitali sekä paikka Suomi-Ruotsi-maaottelussa.
Saan olla vielä tämän kesän 17-vuotiaitten sarjassa. Tänä kesänä keskitytään enemmän juoksuun
ja pituushyppy jää vähemmälle. Matkoina on
100m ja 300m. 200m ei
vielä ole meidän sarjassa,
mutta sitä on kiva päästä
juoksemaan esim. maaottelussa.
Onko sinulla joku
haaveammatti:
Lääkäri
Onko sinulla ketään
urheilijaa esikuvana?
Usain Bolt. Hän on fyy-

sisesti pitkä. Hän on maailman nopein. Hänen rentous! -Boltin esiintymistä
ja ilvehtelemistä Kristian
ei kuitenkaan ole jäljittelemässä.
Onko sinulla muita
harrastuksia?
Pel aan X-B oxi l l a j a
olen kavereiden kanssa.
Kun tekee kouluhommat silloin kun pitää, se
auttaa. Silloin jää aikaa
harrastaakin.
Minkä
kysymyksen
haluaisit sinulta kysyttävän?
Jotain syvällistä, joka pakottaa vähän miettimään. Kuten esim. mikä
on elämän tarkoitus?
Mika Patjas

Painopaikka
sPOY, kokemäki

tervetuloa vierailemaan internetsivuillamme

www.nakkilanvire.fi
sivuilta löydät tietoa seurastamme, seuraennätysten tekijät,
kilpailuaikataulut ja paljon muuta.

www.nakkilanvire.fi

K

ristian Salo on
monta vuotta ollut ikäisissään Suomen
parhaita pikajuoksijoita
ja pituushyppääjiä. Haastattelimme häntä vähän
mitä hän on miehiään.
Kuka olet:
16-vuotias lukiolainen
Nakkilasta, joka harrastaa yleisurheilua.
Mitä sinulle nyt kuuluu?
Nyt kuuluu hyvää. Paikat ovat kunnossa. Koulu
sujuu eli päällisin puolin
asiat ovat kunnossa
Kuka on valmentajasi?
Harri Aalto valmentaa
ja muiltakin tulee apuja.
Mukavaa on myös harjoitella muiden juoksijoiden
kanssa.
Milloin aloitit yleisurheilun?
Aloitin 7-8 -vuotiaana
kilpailuissa ja sitten vasta myöhemmin vanhempien rohkaisemana harjoituksiin.
Miten ”ura” sen jälkeen on jatkunut?
Sen jälkeen harjoittelin
ryhmässä ja myöhemmin
14-15-vuotiaana
Luoman Virpin kanssa. Aallon Harri on valmentanut minua nyt puolitoista
vuotta.
Nuorempana minulle
oli katastrofi, jos en voittanut. Olen aika vaativa
itselleni. On pitänyt oppia hyväksymään myös
tappiot ja pettymykset.
Mieleenpainuvin tapahtuma viime kauden
aikana?
Tunnelmallisesti Suomi-Ruotsi- maaottelu. Ja
tietenkin voitto SM-kilpailuissa.
Mitä
harjoituksiisi
kuuluu?
Minulla 6-7 treeniä
viikossa ja yksi lepopäivä. Harjoitukset sisältävät
juoksuharjoituksia, kuntosalia, lihaskuntoa ja välillä vaikka jopa painia.

nakkilan viren seuralehti 2012
ilmoitusvastaava
Paula nurmi
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Kristian, hyvävauhtinen nuorimies

Paula Nurmi

vastaava päätoimittaja
Mika Patjas

|

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

www.nakkilanvire.fi
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- Alkavaan kesään lupaavin odotuksin ja kotoisasti kisaillen

Y
Majatalo Tyrni
Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259
turist.@hotmail.com - www.turist.

S

nappasi siitä huolimatta Suomen mestaruuden Uudestakaupungista
N22 200 metrillä ajalla 24,86 ja oli toinen satasella ajalla 12,15. Jenna edusti Suomea myös
Izmirissä Turkissa, jossa kilpailtiin EM-joukkuekilpailujen ykkösliiga.
N22 sarjan kuulantyönnön kolmannen sijan Uudessakaupungissa työnsi
Katariina Valla, joka onnistui viimeisellään nousemaan pronssille 12,79
kantaneella
työnnöllä.
Neljännen sijan SM-kilpailuissa saavuttivat Juuso Raitanen M19 sarjan
korkeudessa, Anu Poutanen N16 sarjan keihäässä ja Markus Saarinen
P14 sarjan kuulantyönnössä sekä viidennet sijat
saavuttivat Jenni Jokinen
N19 satasella ja kahdella
sadalla metrillä sekä Eero-Pekka Uusimäki M22
korkeudessa.

Hallikausi
Kristian Salolla hallikausi 2012 sujui loistavasti. Hän otti SM-hallikisojen ensimmäisenä
päivänä Kuortaneella hopeaa M17-sarjan 60 met-

rillä ajalla 7,19. Krisu hävisi voittajalle ainoastaan
viisi sadasosaa. Toisena kilpailupäivänä Kristian ei antanut muille mitään
mahdollisuuksia,
vaan kiihdytti 300 metrillä Suomen mestaruuteen
ajalla 35,60. Tämä aika on
Suomen kaikkien aikojen
kuudenneksi paras hallitulos tässä ikäluokassa.

Lähtökohtia kesään
Tulevaan kesään jatkavat kaikki edellä mainitut
ja lisäksi seuraamme on
siirtynyt keskimatkojen
juoksija Janina Heino, joka vahvistaa juoksurintamaa. Myös Risto Ruoho
on kaivanut keihään naftaliinista ja harjoitellut
hyvin koko kevätkauden.
Näihin kun lisätään vielä
Jani Ahopellon voittamat
jalkavaivat, niin taas kerran voidaan tulevalta kesältä odottaa menestystä
ja mitaleja.
Seuramme nuoret urheilijanalut ovat urheilleet
torstaisin liikuntahallilla. Pienellä porukalla nämä alle 15-v. nuoret olivat
myös mukana PM-hallikisoissa Porissa. Lakkamäen Joonas kävi hais-

telemassa halli-ilmapiiriä
Pirkanmaalla saakka, jossa hän Tampere Junior Indoor Gameseissa menestyi hyvin. Toivottavasti Te
vanhemmat ohjaatte näitä nuoria urheilijalupauksia kentälle ensi kesänä
maanantaisin ja torstaisin
klo 18.00, koska silloin
siellä aina tapahtuu ja on
mahdollisuus kokeilla eri
yleisurheilulajeja ”livenä”.

Sm-viestit
Ensi kesänä järjestämme
yhdessä Porin Yleisurheilun ja Noormarkun Nopsan kanssa SM-viestit Porin stadionilla 14.-15.7.
SM-viestien järjestäminen on jatkumo Viren
SM-tason kilpailujen kisajärjestämisille. Olimmehan järjestämässä jo
vuoden 2005 Kalevan ki-

soja Porissa. Vuonna 2009
järjestimme 14-15-vuotiaiden SM-kisat Harjavallassa. Nyt ensi kesänä
ovat siis SM-viestit ja ketju jatkuu ainakin vuoteen
2015, jolloin olemme samalla seurakoostumuksella järjestämässä Kalevan Kisoja Porissa.
Taustatyötä on tehty jo
viime syksystä saakka; varattu majoituskapasiteettia,
rakennettu
markkinointisopimuksia, rekrytoitu tuomareita
kentälle vaihdonvalvojiksi ja myös muita talkoolaisia. Kesää kohden kuhina kisojen ympärillä
tiivistyy ja koulutusten
ja perehdytysten kautta
kaikki on valmiina lauantaina 14.7, kun ensimmäinen lähtölaukaus pamahtaa.

Kesällä kotikentälle!
SM-viestien lisäksi Nakkilan kentällä kesällä tapahtuu. Kansalliset Kirkon vaiheill-kisat
aloittavat Satakunnassa
isompien kilpailujen kauden. Seuran omien kesäkisojen ajankohtaa on yksinkertaistettu niin, että
ne ovat aina jokaisen parillisen viikon torstaina
klo 18.00. Seuran harjoitukset ovat aina maanantaisin klo 18.00 ja niinä
torstaina, kun ei ole kilpailuja klo 18.00. Kaikki
vanhat ja uudet yleisurheilun ystävät, toivotamme teidät tervetulleiksi
hyvän ja hienon harrastuksen pariin!
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SM-viestit kesän
huipentuma
Satakunnassa

Yleisurheilijoille huikeaa SM-menestystä vuonna 2011

euramme viime
kesä sujui hienosti aikuisurheilijoidemme
kohdalla. Seuramme sijoittui edelleen Suomen
Urheiluliiton seuraluokittelussa valioluokkaan
ja olimme 160 pisteellä 46. valtakunnallisessa
seuraluokittelussa, jossa
453 seuraa sai seuraluokittelupisteitä!
Kalevan Malja pisteitä keräsimme 53 ja sijoituksemme oli 35. Urheilijamme saavuttivat kuusi
SM-mitalia, joista puolet
rohmusi Kristian Salo,
joka nappasi kaikenväriset mitalit Jyväskylän SMkisoista. Kristian voitti 300 metriä ajalla 35,46,
satasella hän oli toinen ja
kellot pysähtyivät aikaan
11,34. Pituudessa Krisu
venytti 649 pronssin arvoisesti. Kristian huipensi kautensa nuorten Suomi-Ruotsi maaotteluun,
jossa hän juoksi ja voitti
200m. Aika oli 22,14, joka on nuoren miehen uusi hieno ennätys ja miesten A-luokan tulos.
Jokelan Jennan kausi oli rikkonainen jalkavaivojen vuoksi. Jenna

|

leisurheilun
SM-viestit kilpaillaan
Porissa 14.-15.7.
Nakkilan Vire on kilpailujen yksi järjestäjä yhdessä Porin Yleisurheilun
ja Noormarkun Nopsan
kanssa. Kilpailuihin odotetaan noin 80 seuraa,
500 joukkuetta ja 1700
kilpailijaa. Kisat ovat yksi
kesän suurimmista urheilutapahtumista Suomessa. SM-viestit televisioidaan molempina päivinä

ja
televisioruutujenkin
ääreen odotetaan lähes
puoli miljoonaa katselijaa
molempina päivinä.
Kisavalmistelut ovat
vahvassa vauhdissa. Kilpailutoiminnan osalta ollaan jo hyvässä vauhdissa
ja markkinoinnin eteen
jokainen seura tekee päivittäin töitä. Kisojen
moitteeton läpivieminen
tarvitsee paljon tekijöitä,
joten mikäli kiinnostusta
löytyy, kannattaa olla yhteydessä. Mielenkiintoisia

tehtäviä löytyy kilpailuviikonloppuna, joten sitä
mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä.
Viren naisjoukkue tähyää myös tiukasti kotikisoihin. Seuran pikaviestikvartetin kaikkien
urheilijoiden tulee kuitenkin olla terveenä, sillä
joukkue ei kestä kenenkään
loukkaantumista.
Toivottavasti näin ei käy
vaan joukkue nähdään
taistelemassa naisten pikaviestin finaalipaikas-

ta. Suomen mestaruus alle 19-vuotiaiden naisten
sarjassa 4x100 metrillä on
joukkueen rungon hallussa vuodelta 2009.
Kisapäivät
tarjoavat
myös monia mielenkiintoisia kamppailuja, joten
kisakatsomokin on oiva
paikka heinäkuun toisella viikonlopulla. Tervetuloa mukaan!
HArri Aalto

Järvikyläntie 763
29280 JÄRVIMAA
puh. 02 5377722

Seppo VALLA

Viimeisellä työnnöllä mitaleille: kuulan SM-kolmonen Katariina Valla.

Vaikeuksista voittoon: 200m:n Suomen mestari
ja 100m:n hopeamitalisti Jenna Jokela!

Parturiliike

Raili Lähteenmäki
Kauppatie 4, Nakkila
puh. 02 537 2156

NakkilaN Metalli Oy
AnolAntie 23, 29250 nAkkilA
Puh. 02-537 3748, fax 02-537 4748

www.vesamatti.net
www.nakkilanvire.fi

Jokiahteentie 94
27430 PANELIA
0500-880 303
info@nurmioy.com

www.nakkilanvire.fi
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äin jo lumien sulattuakin
on kyllä hieno
muistella kulunutta hiihtokautta, niin
kilpailuiden kuin hiihtokoulunkin osalta.
Kaikista onnistumisista huolimatta jouduimme
kauden alkajaisiksi luopumaan seuramme ykköshiihtäjästämme Jussi
Simulasta, joka ilmoitti
vaihtavansa seuraa Jämsänkosken Ilvekseen. Syynä seuravaihtoon oli viime
kaudella kasatun miesten
viestijoukkueen hajoaminen ja Jämsänkoski tarjosi hyvän viestiporukan,
joka hiihtää nimellä Petoteam. Tästä johtuen myös
hiihtäjä Tuomas Myllykoski päätyi seuran vaihtoon.
Nakkilan Viren organisaatio haluaakin kiittää
Jussia menneistä edustusvuosista ja hienosta vireläisyyden edustamisesta,
toivottavasti uran nousujohteinen kehitys jatkuu!

Vaikka aikuistasolla jouduttiin luopumaan Suomen kärkitasosta hiihdossa, niin nuorten ja
junioreiden puolella pystyttiin säilyttämään ja jopa nostamaan tasoa.
Tämä talvi olikin eritoten
junior i hii ht äjien esiinnousua, jonka
sain huomata hiihtokoulun ohjaajana 23.10.2011
startanneessa hiihtokoulussa.
Hiihtokoulu
jaettiin
tänä kautena kahteen
ryhmään, SOMPAAN ja
KILPURIIN, joissa hiihdon saloja treenasi noin
30 5-12 vuotiasta juniorihiihtäjää.
Innokkaimmat hiihtäjät kävivät myös kokeilemassa omia hiihtotaitojaan ja kisavauhtiaan
Satakunnan junnu-cup
kilpailuissa, kun taas toisille riitti seuran omat
sarjakilpailut.
Hiihtokoululaisten
määrän kasvu ja varsinkin junioreiden vanhem-

Junnu-Cupin kiertäjät
vahvassa vireessä

N

pien tiivis yhteistyö mahdollisti myös joukkueen
Satakunnan nuorisoviestiin monen vuoden tauon
jälkeen.
SAMI ROSHOL
Hiihtojaoston pj.

akkilan uoret
hiihtolupaukset kiersivät ahkerasti
Junnu/seuracupia, jonka pääorganisaattorina
toimii Satakunnan Hiihto Ry. Cupin avulla pyritään tarjoamaan kilpailumahdollisuus hiihdosta
kiinnostuneille 6-12-vuotiaille tytöille ja pojille
välineistä ja lajitaidoista
riippumatta. Kilpailu on
piirikunnallinen ja siinä
kilpaillaan sekä henkilö-,
että seurakohtaisesta paremmuudesta.
Junnucupin osakilpailuja kiersi Viren hiihtäjistä Konsta Leppänen,
Taavi Harjunen, Joona
Haapio, Ella Leppänen,
Siiri Heikkilä, Amanda Yli-Futka, Severi Mäenpää, Miikka Haapio,
Niilo Harjunen, Annika Tarkkanen ja Herman
Mäenpää. Hiihtomenestystä tuli kisoissa mukavasti ja hiihtämisen riemu
oli kisoissa käsin kosketeltavissa. Myös olosuhteet menneenä talvena
antoivat loistavat puitteet
talviurheiluun. Cupin kokonaispisteissä mitalisijoille ylsivät Severi Mäenpää (M8 sarjassa 3.), Siiri
Heikkilä (N8 sarjassa 3.),
Ella Leppänen (N9 sarjassa 1.) sekä Niilo Harjunen
(M10 sarjassa
2.). Seuracupissa Nakkilan
Vire sijoittui
18 joukkueen
joukosta seitsemänneksi.
Nakkilan
Vire osallistui
talven aikana
myös moniin
nuorten viestikilpailuihin.
Viestihiihdot
starttasivat

helmikuussa Kankaanpäässä hiihdetyssä maakuntaviestissä, jossa Nakkilan
Vire otti B-sarjassa pronssia. Helmikuun lopussa hiihdettiin Parkanossa
PM-viestit,
jossa
N10 sarjassa Viren
tytöt hiihtivät neljänneksi. Juniorihiihtäjien kausi huipentui maaliskuussa
Parkanossa hiihdettyihin nuorisoviesteihin. Muutaman
vuoden osallistumistauon jälkeen
joutui Nakkilan Vire osallistumaan Bsarjaan ja lähtemään
kisaan altavastaajan roolissa. Viesti kuitenkin ylitti
odotukset ja Nakkilan Vire voitti koko B-sarjan ja pääsi
näin ollen nousemaan ensi vuodeksi A-sarjaan (lehden
kansikuva).
Onnittelut hiihtäjille hyvästä menestyksestä ja ansaittua kesälomaa!
Kiitokset myös aktiivisille huoltojoukoille!
Teemu Harjunen

Milja ”Milli” Tuomen
kausi nousujohteinen

N

uorten tasolla
Milja Tuomi
hiihti nousujohteisen kauden N20 -sarjassa. Nuorten ensimmäinen SM-kisa
startti oli tammikuun lopulla Valkeakoskella, jossa hiihdettiin sprintti ja
yhdistelmähiihto. Sprintissä Milja hiihti finaalin
asti, jossa sijoitus oli 6.
Yhdistelmähiihdossa sijoitus oli 15.
Seuraavat
SM-kisat
siirtyivät pakkasten takia
maaliskuulle asti ja kauden loput SM-startit tulivatkin viikon välein. Kiteellä hiihdettiin 3.-4.3

5 km ja 10 km kilpailut
joista Milja nappasi sijat
18 ja 19.
Seuraavana viikonloppuna oli tiedossa nuorten
pitkienmatkojen SM-kisa
Kotkassa. 20 km kisassa,
vaikka keli olikin haasteellinen, Milja ylsi hienosti sijalle 11.
Kotkan kisojen jälkeen
oli viikko aikaa palautumiselle ja valmistautumiselle kauden päätösstartteihin Kemissä,
jossa tiedossa oli sprintti ja KLL-mestaruus hiihdot.
Lauantain sprintti starttasi mahtavasti ja Milja
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Maakuntaviesti 2012

N

akkilan Viren joukkue
taisteli
hienosti itsensä
Kankaanpäässä 12.2.2012
maakuntaviestin B-sarjan
3.sijalle ja nappasi pronssimitalit
joukkueella:
Rauno Tuomi, Siiri Heikkilä, Herman Mäenpää,
Annika Tarkkanen, Markus Saarinen, Elina Kangas ja Juho Uotila. Suorituksen arvoa nostaa vielä
joukkueen ikäjakauma,
joka oli 8:sta 54-vuotiaaseen.

hiihtikin karsinan ja alkuerien nopeimmat ajat.
Kuitenkin totaalinen kelin muutos aiheutti suksen toimimattomuuden ja
vei Miljalta finaalipaikan.
Miljan sijoitus oli silti yhdeksäs.
Hiihtäjä kokosi kuitenkin itsensä hienosti
sunnuntain lähtöviivalle
ja hiihti kauden parhaan
hiihtonsa, mikä toi hänelle uran ensimmäisen
”SM-mitalin” ollessaan
KLL-mestaruuskilpailun
kakkonen.
Sami Rosholm

NYT ON AIKA TILATA

KATTOREMONTTI
Kun toimit nopeasti, niin saat uuden
laadukkaan katon kesäksi!

Ko
remokno
tti

100 e/k

Kattoremontti - takuulla!

k

Soita ja varaa ilmainen
kattosi kuntoarvio.

KYMPPI-KATTO
Kattavaa palvelua

Juha Välikangas,
Puh. 0400 767 545
www.kymppi-katto.fi

PARANNA

KOTISI
VIIHTYISYYTTÄ

UUSILLA OVILLA
JA IKKUNOILLA
www.nakkilanvire.fi

|

Kurkistus suksien
huoltamisen saloihin

alk.

Vireä hiihtokausi
2011 - 2012

Ko
remokno
tti

100 e/k

alk.

6

k

Edustajasi:
Juha Välikangas,
0400 767 545
juha.valikangas@tiimi-ikkuna.fi
www.tiimi-ikkuna.fi

V

aikka hiihtokausi on jo
Lappia lukuun
ottamatta ohi,
on hyvä käydä ajatuksena läpi, miten suksia kannattaisi huoltaa. Tästä voi
kuntohiihtäjäkin
ottaa
niksejä käyttöönsä.
Kilpasukset
maksavat 400–500 euroa, joten
niistä kannatta pitää hyvää huolta.
Huollan omia ja tyttäreni Miljan suksia lähes
joka hiihtokerran jälkeen
ja joka kisan jälkeen.
Ensin puhdistan suksen pohjan vanhoista voiteista, jonka jälkeen pohjan huolellinen harjaus.
Perinteisen suksen pitoalueen karhennus hiekkapaperilla pitää tehdä,
asia joka monelta kuntohiihtäjältä unohtuu.
Tämän jälkeen sulatan matalafluorisen parafiinin suksen pohjaan.
Käytän kisasuksissamme
perusvoiteena samaa luistoparafiinia. Näin sukset
ovat kisapaikalla testitilanteessa vertailukelpoi-

sia, ennen lopullista kisavoitelua. Joskus jos lumi
on ollut puhdasta pakkaslunta, niin pelkkä suksen

pohjan huolellinen harjaus riittää.
Sukset myös kaikesta huollosta huolimatta
naarmuuntuvat ja pohja
ei ota voidetta enää "vastaan".
Tällöin vien sukset
hiottavaksi. Koneellisen
kivihionnan jälkeen ja
muutaman voitelukerran
jälkeen suksi taas toimii.
Suksen hionta kannatta kuntohiihtäjänkin pitää mielessä, jos sukset
muuten ovat toimineet
hyvin, eikä rynnätä ostamaan uusia suksia.
Suksien
huollossa
välttämättömiä on: voiteenpoistoaine, hiekkapaperia, sikli, harja, voitelurauta, voide.
Rauno Tuomi

www.nakkilanvire.fi

8

| Vireläinen 2012

Vireläinen 2012

Terveisiä Liikkarista!

S

yksyllä Viikkalan koulun salin täytti 15 4-5
-vuotiasta iloista ja touhukasta tyttöä ja
poikaa. Osa jo vanhoja
konkareita, osa ihan uusia
liikkarilaisia. Myös ohjaajiksi saapui uusia liikkarilaisia, kun Elina ja Anni
aloittivat uusina ohjaajina. Meno on ollut reipasta
läpi vuoden ja Viikkalan
koulun salista on voinut
aina torstai-iltaisin kuulla aidon iloisia ääniä, kun
lapset ovat liikkuneet ja
nauttineet liikunnan ilosta täysin siemauksin. Ohjelmaa on ollut monenlaista: aina pallotteluista
hyppyihin ja temppuradoista tasapainotteluun

|
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URHEILUKOULU JA YLEISURHEILUKOULU 1 & 2

Liikettä ja Riemua!

sekä paljon muuta. Yhteistunneilla myös vanhemmat ovat tuttuun tapaan
liikkuneet yhdessä lasten
kanssa. Hikikin on tullut ja suositut juomatauot ovat tulleet tarpeeseen.
Lapset ovat reippaasti
osallistuneet liikkumiseen
ja liikkarin jälkeen vanhempien luokse on juossut iloisia punaposkisia
lapsia. Nyt touhuntäyteinen liikkarivuosi alkaa
olla pian takana ja on aika kirmata kesälaitumille myös liikkarin osalta.
Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille pienille ja vähän isommillekin
liikkujille!

N

akkilan
Viren yleisurheilukoulu
6-8 – vuotiaille, joka tunnetaan paremmin nimellä Urhis, on
aina ollut todella suosittu. Ohjaajina toimii tänä
vuonna Annika Puputti,
Johanna Lindqvist ja Tia
Kaipiainen. Ryhmäkoot
ovat suuria, ja mukaan
mahtuu myös nuorempia
urheilijoita. Naurua ja liikunnan iloa ei voi välttää
sattuessaan paikalle. Tunnilla tavataan kavereita,
pelataan pelejä ja tutustutaan sitä kautta myös
yleisurheiluun.
Tunti alkaa aina erilaisilla peleillä. Ehdoton
lasten lempipeli on ehdottomasti Kuka pelkää
mustaa miestä. Heti nimenhuudon jälkeen halli raikuu huudoista: Pelataan mustaa miestä! Siitä
on tullut enemmänkin jo
sääntö kuin poikkeus.
- Se on kaikista kivoin
peli, sanoo Jonna 8-vuot-

Toivottaa
Elina ja Anni

Mikä härveli tämä on?

ta. Muita suosikkeja ovat
muun muassa maa meri
taivas ja haarahippa.
Pelien jälkeen aletaan
tutustua yleisurheilulajeihin. Vuoden aikana
käydään kaikki lajit läpi,
mutta välillä tunteja jää
pelkästään peleille ja leikeillekin. Erilaiset temppuradat ovat myös usein
toivottuja.
Yleisurheilulajeista suosikeiksi on
noussut erityisesti juoksu
ja aidat.

- Pikajuoksu on paras
laji! toteaa 8-vuotias Manu.
Tunnin loppuun mahtuu vielä pelejä ja lyhyet venyttelyt. Olisi tärkeää, että lapset oppisivat jo
nuoresta säännöllisen venyttelyn merkityksen. Lopuksi rauhoitutaan hetki makuulla, ja sitten saa
lähteä kotiin. Ohjaajien
muistutukset kaikkien tavaroiden mukaan ottami-

sesta kaikuvat kuuroille
korville, kun lapset kiirehtivät vanhempien luo.
Tunnista jää kaikille hyvä
fiilis ja seuraavalla viikolla on hyvä jatkaa.
- Kivointa urhiksessa
on juokseminen. Täällä
voi juosta, kotona ei! toteaa 6-vuotias Riina-Mari
hymyillen
Annika

Urheilukoulu 1
Haastateltavana
Iida Ahonen, 12v.
Lempi YU-laji: Korkeus tai pituus
Lempi peli: Kaikki pelit on ihan
hauskoja.
Mukavinta YU1:ssä: Lajien
harjoittelu
Miksi aloitit: Halusin vain
harrastaa urheilua.
Markus

Konttimet Tiistailenkkiläiset olivat rakentaneet 25-vuotisjuhlan kunniaksi
”apulaitteen”, jotta lenkkeily voisi
sujua tulevaisuudessakin.

Parturi-Kampaamo

Kauppatie 5, Nakkila, puh. 02-5372 696 tai GSM 050-5857 614
Avoinna ma-pe 9.00-18.00 la 9.00-15.00 su 10.00-17.00

Raija Kuisma
Nakkila, puh. 02 5373530

JAUHOPOJAT

KAHVILA-KONDITORIA NAKKILA
Tuoreet leivät ja leivonnaiset
-lisäaineettomat-

Tervetuloa!
puh. 044 342 5576 Kirsti Vuorela

www.nakkilanvire.fi

www.nakkilanvire.fi
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YLEISURHEILUN PALKITUT 2011
VUODEN URHEILIJA
VUODEN SISULISÄURHEILIJA
VUODEN PIKAJUOKSIJA
VUODEN KESTÄVYYSJUOKSIJA
VUODEN HYPPÄÄJÄ
VUODEN HEITTÄJÄ
VUODEN OTTELIJA
REHDIN URHEILIJAN PALKINTO

Kristian Salo
Markus Saarinen
Joonas Lakkamäki
Henri Isokytö
Joonas Lakkamäki
Markus Saarinen
Ville Lahdenmäki
Tia-Maria Kaipiainen

SM-MENESTYS (ei vuoden urheilijoina) Jenna Jokela, Jenni Jokinen,
Anu Poutanen, Juuso Raitanen, Eeropekka Uusimäki, Katariina Valla

Milja Tuomi
Siiri Heikkilä
Miikka Haapio
Milja Tuomi
Juho Uotila
Ella Leppänen
Niilo Harjunen
Herman Mäenpää
Elina Kangas
Milla Tainio
Milja Tuomi

A-LUOKKA (yli 14v-) Jenna Jokela, Jenni Jokinen, Juuso Raitanen, Anu
Poutanen, Katariina Valla, Kristian Salo , Markus Saarinen , Eeropekka Uusimäki, Paula Nurmi.
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KUNNIAKIERROS - jo 30 vuotta

HIIHDON PALKITUT 2012
Vuoden hiihtäjä
Vuoden tyttöhiihtäjä
Vuoden poikahiihtäjä
Pistepytty
Hiihtäjäpatsas
Kunnanpalkinto
Postinpalkinto	
Kannustepalkinto
PM-kisamenestys

|
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Jussi Elo | 044 556 4447 | jussi.elo@jecraft.fi

lasten ja nuorten urheilun tukena

T

erveellisiin
elämäntapoihin kasvattavat
lasten ja nuorten urheiluleirit, kisamatkat, ohjaaja- ja valmentajakoulutukset sekä monet
muut seuran toiminnan
kulmakivet ovat mahdollistuneet vuosien ajan
Kunniakierrosten
tuomalla tuella. Kanna kortesi nuorisourheilulle ja
tule sinäkin mukaan ke-

räämään tukea kotiseutusi yleisurheiluseuralle.

MITEN OLLA MUKANA?
Voit olla mukana Kunniakierros -tapahtumassa
kahdella tavalla - osallistujana tai tukijana.
OSALLISTUJA
saa
seuralta virallisen keräyslistan ja kerää tukijoita, jotka sitoutuvat maksamaan sovitun summan
Kunniakierrokseen osal-

listumisesta. Tapahtuma
on yhden tunnin mittainen, jonka aikana osallistuja kävelee tai juoksee
itselleen sopivalta tuntuvan matkan.
Jos et itse halua lähteä
liikkumaan paikalliseen
tapahtumaan, voit olla
TUKIJA.
Täytä osallistujan keräyslistaan yhteystietosi
ja lahjoittamasi tukisumma. Tukisumma voi olla

joko kertamaksu (min 10
€) tai kierrosmaksu/kierros. Saat postitse laskun
sovitusta summasta Kunniakierros-tapahtuman
jälkeen.
Lasku tulee Suomen
Urheiluliitolta, joka tulouttaa tuet seuralle. Lisätietoa www.kunniakierros.fi
Kiitos, kun autat seuratyötä!

Koko perheen

KUNNIAKIERROSTAPAHTUMA
Nakkilan urheilukentällä
ma 21.5.2012 klo 18.30 – 19.30

Liikutaan tunti yhdessä! Kerätään tukikierroksia etukäteen! Kaikille yhteinen kävely/juoksu 15 min.
Lapsille myöh. ohjatut harjoitukset, johon vanhemmatkin voivat osallistua.
Vanhemmat voivat viettää yhteistä liikuntahetkeä!
Aikuisille mahdollisuus osallistua UKK-kävelytestiin tukimaksun hinnalla.
Kunnon voi myös mittauttaa Jukka Keskisalon kuntotaulukon mukaan kävelemällä tai juoksemalla tunnin.

YLEISURHEILUN KISAKALENTERI 2012
TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU

Lauantai 5.5. 2012

Torstai 9.8.2012

PM-maastot (9-15v.)

7. seurakisa
Nakkila

Sastamala

Lauantai 9.6.2012

Torstai 12.7.2012

Lauantai 11.8.2012

PM-moniottelut (9-15v.)

5. seurakisa

Vattenfall Seuracup piirifinaali

Eurajoki

Nakkila

Noormarkku

Torstai 17.5.2012

Torstai 14.6.2012

Tiistai 17.7.2012

1. seurakisa

3. seurakisa

Nakkila

Nakkila

Nordea -piirikunnalliset

Torstai 24.5.2012

Keskiviikko 20.6.2012

Lauantai - Sunnuntai 21.-22.7.2012

Torstai 23.8.2012

PM- ja sisulisäkävelyt

Vattenfall Seuracup

Piirihuipentuma (9-15v)

Hippo-kisat

Sunnuntai 27.5.2012

Torstai 28.6.2012

Torstai 26.7.2012

Sunnuntai 27.8.2012

Kirkon vaiheill kisat

4. seurakisa

6. seurakisa

Piirihuipentumaviestit

Nakkila

Nakkila

Sastamala

Nakkila

Nakkila

Kankaanpää

Nakkila

Torstai 31.5.2012

Tiistai - Keskiviikko 31.7.-1.8. 2012

2. seurakisa

PM 17-19

Nakkila
Leikkaa talteen

www.nakkilanvire.fi

Huittinen

Nakkila

kilpailuja nakkilassa 2012
Torstai 24.5.2012 klo 18.00

Sunnuntai 27.5.2012 klo 15.00

Tiistai 17.7.2012 klo 18.00

Sarjat

Sarjat

Lajit

Sarjat Lajit

M

100m | korkeus

M17

100m | 800m | pituus | kuula | seiväs

PIIRIKÄVELYT JA PM-KÄVELYT
Lajit

M/M22/M19 10000m

15. KIRKON VAIHEILL’ KISAT

NORDEA- PIIRIKUNNALLISET

N/N22/N19

5000m

N

100m | keihäs

N17

100m | 800m | 100m aj. | korkeus | keihäs | seiväs

M17

5000m

N22

100m aj. | kuula

P15

100m | 800m | 100m aj. | pituus | keihäs

N17

3000m

M17

100m | 800m | 3-loikka | kuula | seiväs

T15

100m | 800m | 80m aj. | korkeus | kiekko

P/T14-15

3000m

N17

100m | 100m aj. | korkeus | keihäs | seiväs P13

1000m | 60m aj. | korkeus | kuula

P/T12-13

2000m

P15

100m | 2000m | pituus | kuula

T13

1000m | 60m aj. | pituus | kiekko

P/T10-11

1000m

T15

100m | 2000m | 80m aj. pituus | keihäs

P11

1000m | 60m aj. | pituus | kuula

P/T9

600m

P13

200m | 60m aj. | korkeus | kuula

T11

1000m | 60m aj. | pituus | kuula

T13

200m | 60m aj. | pituus | kuula

P9

40m | 1000m | junnukeihäs

T9

40m | 1000m | junnukeihäs

Sastamala

P11/T11 60m | 1000m | pituus | kuula
P9/T9
Ilmoittautumiset ti 22.5.2012 mennessä joko
www.kilpailukalenteri.fi tai omalle ohjaajallesi.
Tiedustelut: Jarkko Kujamäki | 040 566 3433

150m | pituus | junnukeihäs
Ilmoittautumiset pe 25.5.2012 mennessä joko
www.kilpailukalenteri.fi tai omalle ohjaajallesi/
valmentajallesi. Tiedustelut: Harri Aalto | 040 823 4200

Ilmoittautumiset ma 15.7.2012 mennessä joko
www.kilpailukalenteri.fi tai omalle ohjaajallesi
Tiedustelut: Seppo Valla | 040 500 2950
Huom! M/N17 Seiväs klo 17.00 alkaen

www.nakkilanvire.fi
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Tiistailenkki toiminut 25 keskeytyksetöntä vuotta!

V

uonna
1986
yötäpäivää
juostu kuukauden mittainen
Vire-viesti sai osallistujat
pohtimaan, mitä jatkossa.
Syntyi idea tiistailenkistä, joka toteutui ensimmäisen kerran 14.4.1987.
Tiistailenkki on tunnin
mittainen liikuntasuoritus, jossa osallistujat lähtevät klo 19 yhteisesti sovitulle reitille, kääntyvät
puoli tuntia lenkkeiltyään
takaisin ja ovat ”maalissa” samanaikaisesti riippumatta liikuntatyylistä
ja vauhdista - osa juoksee
ja osa kävelee.
10.4.2012 tiistailenkkiläiset viettivät 25-vuotisjuhlaa. Joka ainoa tiistai näiden vuosien aikana
on lenkkeilty. Juhlapäivän
suorituskerta oli nro 1306.
Yksittäisiä suorituksia on
kertynyt kaiken kaikkiaan 19 986. Tiistailenkin
vetäjä ja reittisuunnittelija Erkko Leino on pitänyt tilastoa alusta saakka.

Osallistujia on ollut vuosien mittaan keskimäärin
15 per kerta. Mikäli tiistailenkki on sattunut jouluaatoksi tai vappupäiväksi, se on suoritettu jo
aamulla klo 7.
Juhlalenkille osallistui
7 kuntoilijaa, jotka olivat mukana myös kaikkien aikojen ensimmäisellä tiistailenkillä. Lenkin
jälkeen järjestetyssä kahvitilaisuudessa palkittiin
kullanvärisellä
laatalla
Erkko Leino 1200 osallistumisesta tiistailenkille, Pekka Vanhakämppä
ja Jaakko Kurittu olivat saaneet kokoon 1000
kertaa, Eira Unkuri 800
kertaa ja Seppo Vaahtio
500 kertaa. Täysiä satalukuja kerryttäneitä palkitaan aina muutaman
kerran vuodessa. Eniten
suorituksia on saanut kokoon Osmo Nurmi, jolla on tällä hetkellä 1270
tiistailenkkiä tilillään. Yli
tuhat kertaa lenkkeilleitä porukassa on siis tällä

Katri Tuominen
Pia Suomi
Henna Rantamäki

Varaa aikasi p. 5374 363

www.nakkilanvire.fi

hetkellä 5. Vanhin säännöllisesti
tiistailenkille
osallistuva reippailija on
pian 81-vuotias ja nuorin
34-vuotias.
Nuoria osallistujia toivotaankin lisää, jotta näin
upealla liikuntatapahtumalla olisi jatkuvuutta
vielä seuraavat 25 vuotta,
ja tietysti sitä seuraavat ja
sitä seuraavat….

Tiistailenkki on mainio
tapa tutustua kotikulmien mukaviin lenkkimaastoihin sekä kaikenikäisiin
reippailijoihin ja hienoa
on, että kaikki liikkuvat
omalla tyylillään ja vauhdillaan samalla mukavasti
seurustellen ja innostaen
toinen toistaan säännölliseen kuntoiluun.
Tiina Kari-Saarinen

Kuvassa Erkko Leino onnittelee 1000 tiistailenkkisuoritusta
kerännyttä Jaakko Kurittua.

N

•
•
•
•
•

akkilan Vire oli mukana
”Karhuseudun Kotikulmat nuorille” –hankkeessa.
Sitä koordinoi Karhuseutu ry, joka on Porin ympäristössä toimiva maaseudun kehittämisyhdistys
eli toimintaryhmä. Hanke
toteutettiin ns. EU:n Leader rahoituksen avulla.
Hankkeen tarkoituksena oli lisätä mahdollisuuksia lasten- ja nuorten vapaa-ajan viettoon.
Hankkeen myötä Nakkilan Vire sai rahoitusta uusien harrastusvälineiden
hankintaan. Uudet ajan-

Kaikki rakennustarvikkeet
Myös maatalouskoneet
Kotiinkuljetus
Parasta palvelua
Kaikki onnistuu

aan
atsom
k
a
s
e
k ia!
Poikakan uutuu
kev

Yli

7 0 v.

PYÖRÄLIIKE

VIREN KY

Seurakisan lajiohjelma kesällä 2012
Sarjat 1. osakilpailu
(T/P) 17.5.2012

2. osakilpailu
31.5.2012

3. osakilpailu
14.6.2012

40m | pallo

150m | kuula

40m | turbokeihäs

mAtKAt jA SArjAt:
10 km: Kilpakymppi m/N, m/N50,
kuntokymppi m/N ajalla tai ilman.
n.4 km: Kuntonelonen m/N ajalla tai ilman, P/t17

8-9

40m | kuula | kävely

150m | kiekko | korkeus

60m aj. | 1000m | pituus

10-11 60m | kuula | kävely

150m | kiekko | korkeus

60m aj. | 1000m | pituus

12-13 60m | pituus | kävely

200m | 3-loikka | kuula

60m aj. | 1000m | korkeus

14-15 100m | pituus | kävely

300m | 3-loikka | kuula

80m aj. | 1000m | korkeus

Sarjat 4. osakilpailu
(T/P) 28.6.2012

5. osakilpailu
12.7.2012

6. osakilpailu
26.7.2012

7. osakilpailu
9.8.2012

terVetuloA!

tukijoitaan ja
yhteistyökumppaneitaan!

Nakkila, puh. 537 3517
Ma-pe 8.30-17, la 9-13

5-7

Nahkiaisjuoksun tuotto menee Nakkilan Viren
lasten ja nuorten liikuttamiseen. tule kuntoilemaan ja haasta ystäväsi ja kaverisi mukaan.
Kiitos tuestasi!

Paula Nurmi

Nakkilan Vire kiittää

PAIKKA:
Nakkilan liikuntahalli/urheilukenttä.

lISÄtIeDot & IlmoIttAumINeN
Paula Nurmi puh. 050 911 4660 tai
paula.nurmi@nakkilanvire.fi
www.nakkilanvire.fi

ottolaitteet tulivat tarpeeseen ja ne olivatkin arvokkain hankinta. Lisäksi
ostettiin hallikäyttöön sopivia eripainoisia kumikuulia, kuntopalloja sekä
juoksuvaljaat. Uusien urheiluvälineiden ansiosta
olemme voineet järjestää
lapsille ja nuorille halliolympialaisia. Kaikki uudet välineet ovat muutenkin olleet myös nuorten
urheilijoiden
ahkerassa käytössä. Toivottavasti
tämä näkyy tulevissa kilpailuissa runsaana osallistujamäärinä ja hyvinä
tuloksina.

Palveleva erikoisliike Nakkilassa!

HUOLTO
Tule koeajamaan
FORTE-sähköpyörä! VARAOSAT

SuNNuNtAINA 16.9.2012 Klo 12.00.
KuNtoSArjAt IlmAN AIKAA Klo 11 AlKAeN
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Karhuseudun hankkeella uusia harrastevälineitä

ma
alikoriia!
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5-7

300m | kuula

40m | pituus

150m | pallo

40m | pituus

8-9

150m | j-keihäs | korkeus

60m aj. | 1000m | pituus

40m | 3-loikka | moukari

60m aj. | 1000m | pituus

10-11 150m | keihäs | seiväs

60m aj. | 1000m | pituus

60m | 3-loikka | moukari

60m aj. | 1000m | korkeus

12-13 60m | keihäs | seiväs

60m aj. | 1000m | kiekko

60m | keihäs | korkeus

60m aj. | 1000m | moukari

14-15 100m | keihäs | seiväs

80m aj. | 800m | kiekko

100m | keihäs | korkeus

80m aj. | 1000m | moukari

Palkinnot 5-7 -vuotiaat
Kaikki palkitaan kisasarjan
päätöskisassa.

Palkinnot 8-15 -vuotiaat
Palkitaan kauden päätteeksi
pistelaskun perusteella
paremmuuden mukaan.

www.nakkilanvire.fi
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Vireläinen 2012

Terveisiä maailmalta: Vanha Vireläinen

K

uka olet, omin
sanoin.
Olen Kai Juvila (ent. Juottonen). Asun Kokkolassa.
Olen pappi. Olen viime
vuodet jaksanut kärsivällisesti kuluttaa istumalihaksia ja opiskella. Valmistuin viime syksynä.
Minut vihittiin papiksi ja
työpaikkani on Pyhäjoella. Vaimoni on lääkäri ja
meillä on kolme ala-asteikäistä lasta.
Vanhalta ammatiltani olen ekonomi. Jossain
vaiheessa perhe-elämän
ja työn yhteensovittaminen tuntui vaikealta. Se
oli iso paletti. Itsestäni ei
ruutia löytynyt. Tämä oli
vaikea asia minulle. Lopulta johdatus vei papin
tehtäviin.
Lähdin aikanaan Nakkilasta Turkuun opiske-

lemaan. Työpaikat veivät
ympäri Suomea. Viime
kesänä muutimme Porista Kokkolaan.
Mitä sinulle nyt kuuluu?
Olen työskennellyt siis
IT-alalla ja pappina. Näinä vuosina urheilu-ura
on jäänyt. Toki harrastan
edelleen juoksua. Osana
mukaan on tullut maantiepyöräily ja hiihto. Liikun ihan kuntoilumielessä. Olen ihan hyvässä
kunnossa.
Elämään on tullut henkisiä arvoja. Liikkuminen
ei enää minulle pakonomaista painamista. Sitä voi vapaasti nauttia urheilusta. Minulla ei enää
ole näyttämisen tarvetta.
Mikä oli oma lajisi ja
millainen oli urheiluurasi?
Viren aikana kestä-

vyysmatkat.
Viesteissä
meidän joukkueella taitaa olla hallussa joku seuraennätyskin. Nakkilasta lähdin opiskelemaan
Turkuun kauppakorkeakouluun. Silloin edustin
Maarian Mahtia. Osallistuin maantiejuoksukilpailuihin. Maratonin olen
juossut aikaan 2,24.
Ketä olivat ikätovereistasi Viren aikanasi?
Aallon Harri, Mäkilän
Pasi (nyk. Petrell), Viljasen Markku sekä Kivelän
Harri.
Millaiset muistot Nakkilan Vireestä?
Oikein hyvät muistot! Erityisesti muistan
sen, että ohjaajat ja aikuiset viitsivät lähteä kuskaamaan kilpailureissuihin. Muistelen lämmöllä!
Mukavaa on katsoa vireää urheiluseuraa. Omina
nuoruusvuosinani ketään
ei ollut lähellä kansallista
huippua, mutta myöhemmin aikuisena Kivelän
Harri nousi kansalliseksi
huipuksi pikajuoksussa.
Mitä urheilu on antanut sinulle?
Sain lapsena hyviä kokemuksia ja hyviä kavereita. Sain hyvät eväät.
Olen tottunut liikkumaan. Osaan liikkua ja
siitä on jäänyt positiivinen tunne.
Sinulle on siis tapahtunut tässä viime vuosina jonkinlainen elämän
muutos? Ammattisikin
vaihtui IT-alalta papiksi.
Olen saanut elämässä paljon asioita, niin urheilussa kuin muussakin.
Olen ollut suorituspainotteinen ja päässyt porskuttamaan
elämässä
eteenpäin. Minulla on ollut halu päästä elämässä

eteenpäin.
Jossain vaiheessa vastaa tuli oma kykenemättömyys ja riittämättömyys.
Minulla oli työ, pienet
lapset ja perhe. Tässä vaiheessa alkoi hengellinen
herääminen ja oma usko
kasvaa.
Olin siis tilanteessa,
jossa omat voimat hiipui
ja tilalle tuli synkistelevä mies. Sitä yritti päästä
vain konemaisesti eteenpäin. Se söi miestä.
Sitten sitä näkee, että elämässä on muitakin
vaihtoehtoja. Aina on toivoa. Sitä haluan levittää,
ilon ja toivon sanomaa.
Tähän kaikkeen on liittynyt paljon luopumista.
Koen, että itse en ole ansiollinen, vaan se on ollut
Jumalan johdatusta, jollain ihmeellisellä tavalla.
Minulla ei ollut fyysistä vammaa eikä edes
burn-outia. Olin terve
mies, mutta henkisesti
loppuun kulunut.
Huomasin vain, että oma tahtokaan ei riitä,
kun asiat menevät riittävän vaikeiksi.
Minulla on ollut hengellisyyden syvällinen herääminen. Kaikki ei olekaan mun varassa. Mä
olen arvokas ja mua kannetaan. Kyllä Jumala kantaa.
Millaisia terveisiä haluat lähettää vireläisille
ja nakkilaisille näin lehden välityksellä?
Oikein hyvää virettä
Nakkila! Jumalan siunausta kaikelle toiminnalle: lasten, nuorten ja vanhempien toiminnalle sekä
seuran parissa tehtävälle
työlle!
Mika Patjas

Hyvässä
seurassa on
hyvä liikkua
- liity jäseneksi!
Nakkilan Viren jäseneksi voit
liittyä maksamalla jäsenmaksun
10€ /hlö tai 40€ perhe.
Tilinumerot:
FI92 5285 0840 0022 78
FI79 2444 2100 0012 92
Jäsenyyden maksamalla tuet myös
lasten ja nuorten liikuntaharrastusta.
Muistathan kirjoittaa kaikkien
liittyjien nimet.

www.nakkilanvire.fi

Mu
lem ista
mik
kiä!

Akselintie 1, Nakkila
Puh. 050 523 9328
www.jadecenter.

Meiltä tarvikkeet ja
ruuat laidasta laitaan!

2x40mm
www.sydansatakunta.fi
-monella kanavalla-

|

Miten urheilijan pitää syödä
kehittyäkseen?

Usko pois, se on mahdollista!

U

ätä lukiessanne
Nakkilan Viren
Ulvilassa aloitettu juoksukoulu
on edennyt jo pitkälle kevääseen. Palataanpa takaisin starttiviivalle. Lehdestä löytyi Nakkilan Viren
juoksukouluilmoitus. Se
osui yhteen Uuden Vuoden lupaustemme kanssa:
vuosi 2012 liikutaan! Tartuimme siis innolla juoksukoulun
haasteeseen.
Allekirjoittaneiden keskiikäiseen sakkiin kuuluu
jo maratoneita juossut,
puolimaratoneja taittanut sekä kaksi aiemmin
lähinnä kävelyä harrastanutta henkilöä. Kaikilla
yhteistä oli halu ja tarve
kohottaa kuntoaan, saada helppo ja säännöllinen
kuntoilurutiini sekä kokeilla omia rajojaan.
Ensimmäiseen juoksukoulupalaveriin suuntasimme tammikuun alun
pakkasilla. Jännitti kuin
ekaluokkalaista ensim-

rheilijan tavoitteena on
syödä mahdollisimman monipuolisesti, jotta hänen
ravintonsa sisältäisi kaikki hänelle tärkeät ravintoaineet. Tärkeimmät näistä aineista ovat proteiinit,
hiilihydraatit sekä rasvat.
Ruuan laadun lisäksi on
tärkeää miten rytmittää
päivän ateriat, jotta harjoittelu ja palautuminen
olisivat parhaimmillaan
ja näin saataisiin kehitystä aikaan.
Ur h e i l ij oi d e n pit ä ä
muistaa, että jokapäiväisillä valinnoilla on merkitystä. Se ei kuitenkaan
tarkoita, että jokaisella yksittäisellä elintarvikkeella olisi suuri merkitys. Kunhan aterialta
löytyy kaikki oleellinen,
ei ole pahasta, jos joskus siihen sisältyy vähän
huonompiakin ratkaisuja.
Kunhan se ei jää tavaksi.
Yleensä pikaruoka-valin-

nat ovat juuri ravintoarvojensa takia pahasta. Ne
eivät sisällä kaikki meille
tärkeitä ravintoaineita.
Usein ajatellaan vain,
että mitä kovemmin reenaan sitä paremmaksi tulen. Asia ei kuitenkaan
ole näin. Urheilijoiden
kolme peruspilaria ovat:
Harjoittelu, Lepo ja RAVINTO. Vaikka reenaisit kuinka kovaa, mutta
unohdat syödä, voit samalla unohtaa myös kehityksen.
Yleensä näistä kolmesta pilarista juuri ravinnossa meillä on parantamisen varaa. Usein
kehityksen
hidastuminen, sairastumiset sekä
loukkaantumiset johtuvat
juuri oikeanlaisen ravinnon puutteesta.
Tasapainoisen aterian
tai välipalan tulee sisältää
ruokaa kaikista neljästä ruoka-aine ryhmästä:
proteiini-, hiilihydraatti-,
rasva- ja kasvisryhmästä.

Myös veden juominen on
tärkeää. Tässä muutama
esimerkki:
1. Hiilihydraatteja:
täysjyväviljat, hedelmät, marjat, juurekset
2.Proteiinia: liha, kala,
kanamuna, maitovalmisteet, soija, pähkinät
3.Jotakin värikästä:
kasvikset, marjat, hedelmät
4.Laadukas rasva: rasvainen kala, pähkinät,
siemenet sekä margariinit.
Muista aina syödessäsitarkistaa, että aterialtasi
löytyy jotakin näistä kaikista ruoka-aineryhmistä.
Milloin urheilijoiden
on sitten paras aika syödä? Ehkä tärkein ajatus
on se, että reneeihin lähtiessä, kehossa pitää olla
tarpeeksi energiaa, mutta vatsan pitäisi kuitenkin olla ns. tyhjä. Ja kehityksen sekä palautumisen
kannalta, reenin jälkeinen
ensimmäinen tunti on ratkaiseva. Jos ruuan saamiseen kuluu aikaa, on hyvä syödä jotain välipalaa
kuten hedelmiä. Jo hieman vanhempien urheilijoiden on hyvä käyttää
esimerkiksi palautumisjuomaa, koska nestemäisenä ravinto imeytyy
kroppaan parhaiten ja palautuminen voi alkaa heti. Jos taas olet menossa suoraan ruokapöytään,
et välttämättä tarvitse välitöntä välipalaa, mutta
juomisen merkitys täytyy
muistaa. Älä siis koskaan
reenin jälkeen heitä juomapulloa reppuun, vaan
jatka tankkausta myös
silloin. Kroppasi tarvitsee
nestettä.
Ei muuta kun syömään
terveellisesti, ja kesällä
sitten kovia tuloksia tekemään. (:
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Juoksukouluklubi 9.1 - 25.6.2012

T

mäisenä koulupäivänä.
Iloksemme huomasimme, että paikalle saapui
kaikenikäisiä juoksun ystäviä, nuorimmat lukioikäisiä. Meitä oli siis sekalainen joukkio, jossa
jokaisella oli omat – hyvinkin erilaiset – tavoitteensa juoksemisen suhteen.
Jännityksemme
hälveni, kun juoksukoulun ”opet” Paula ja Jussi
menivät muitta mutkitta
suoraan asiaan. Ohjaus on
ollut alusta lähtien erittäin myönteistä, iloista ja
kannustavaa. Eteneminen
on ollut maltillisen määrätietoista ja kerran kuussa olevat teoriatunnit ovat
täydentäneet tietopuolta.
Jussin laatimat yksilölliset viikko-ohjelmat ovat
olleet pohjana turvalliselle ja motivoituneelle etenemiselle.
Yhdessä juoksemisen
tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Maanantain yh-

teislenkit ovat sitoneet
porukan yhteen ja lenkille on lähdetty innokkaasti säässä kuin säässä.
Jokaiselle on löytynyt sopiva vauhti ja lenkkikaveri. Lenkkien lopuksi on
usein ollut vielä yhteinen
lihaskunto- ja/tai tekniikkaharjoite. Homma
hoidetaan siis tosissaan,
mutta ei totisesti. Paulan
ja Jussin asiantuntemus
ohjauksessa on lisännyt
itsetuntemusta ja -luottamusta. Lenkin jälkeen
on loisto-olo niin kehossa kuin mielessäkin.
Uu d e n v u o d e n l u p a us on kerrankin pitänyt.
Kunto on kohonnut ja
motivaatio sen kun paranee. Juoksukoulu on oivallinen mahdollisuus Sinullekin päästä alkuun,
kun haluat elämääsi tervettä menoa.
Juoksukoululaiset
Marja, Pekka, Lotta
ja Juha

Jenna Jokela

KESÄ ON VIHDOIN TULOSSA!

Nyt sitten pääsee ulos harrastamaan talvella harjoiteltuja lajeja!
Tai vain kokeilemaan uusia lajeja:

YLEISURHEILUHARJOITUKSET
MAANANTAISIN JA TORSTAISIN klo 18 ALKAEN
Nakkilan urheilukentällä
Ma klo 18 – 19 pienten lasten ryhmä sekä lapsi/aikuinen ryhmä
* Harjoitellaan seurakisojen lajeja
* Pääset kokeilemaan yleisurheilun EM-kisojen lajeja myös itsekin!
* Itselle uusia lajeja ja niitä tuttujakin
* Ohjaajan ohjauksessa harjoitusryhmissä tai sitten ihan omatoimisesti
Lisätiedot Seppo, 040 5002 950/ seppo.valla@nakkila.fi tai
Jarkko Kujamäki, 040 5663 433/ jarkko.kujamaki@nakkila.fi

www.nakkilanvire.fi
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VIHREÄ SEN OLLA PITÄÄ!

SATAKUNNAN
OSUUSKAUPPA

95
VUOTTA

www.nakkilanvire.fi

www.s-kanava.fi/satakunta

