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villiintymään?
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- Puheenjohtajan sanat-

Juhlavuoden
jälkeen
pääsimme jälleen urheilutoiminnan ytimeen. Hiihto- ja yleisurheilutoiminta
pyörivät vahvasti innokkaiden ohjaajien ja valmentajien kautta. On ollut erityisen
hienoa seurata, kun uudet
tekijät ovat ottaneet vastuuta. Toiminnan jälki on sen
mukaista. Molemmissa lajeissa on selkeästi taas draivia ja nyt on kiva odotella urheilijoiden siirtymistä
porras portaalta kohti oman
ikäluokkansa kärkikahinoita. Siihen on hyvä mahdollisuus, mutta on totta kai
muistettava, että siihen vaaditaan paljon työtä sekä urheilijoilta että valmentajilta.
Toivon mukaan suunta kohti kaakkoa jatkuu ja saamme
tulevaisuudessa nauttia menestyksen siemeniä samalla tavalla, kun saimme sitä
tehdä 1990-luvulla ja 2000luvun ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella.
Uskomaton tarina on
myös Viren Tiistailenkki. Kolmekymmentä vuotta tiistailenkkejä tuli täyteen huhtikuussa. Eipä olisi
kaksi kaverusta 1980-luvulla voineet uskoa millaisen
juoksuliikkeen käynnistivät. Joka tiistai -jouluaattona tai arkena, sateisena tai
aurinkoisena -ympäri vuoden liikuntahallilta lähtee
kävelijöiden ja juoksijoiden
joukko suorittamaan viikoittaista tunnin lenkkiään.
Ja mikä uskomattominta
aktiivisimmat kävijät ovat
suorittaneet Tiistailenkin yli
1 500 kertaa! Siinäpä sitä on
laskemista mitä se tarkoittaa
keskiarvona vuotta kohden,
kun kaikkiaan 52 kertaa on
mahdollista lenkki yhden
vuoden aikana suorittaa.

Olen myös iloinen siitä,
että vireläiset ovat aktiivisesti piirin luottamushenkilöpaikoilla. Jonna Heikkilä on
jo useamman vuoden ollut
Satakunnan Hiihdon hallituksessa ja nyt Mia Rantala
valittiin Satakunnan Yleisurheilun hallitukseen. Tehtävät antavat näköalapaikan tekijöille, mutta myös
tuovat vahvasti seuraamme
esille. Ja antavat hyvän paikan vaikuttaa tärkeisiin asioihin.
Seuran toiminta on yhdessä tekemistä. Seura ei tee
mitään vaan seurassa toimivat ihmiset. Toivon, että yhä useampi vanhempi
voisi olla mukana toiminnassa yhdessä lastensa kanssa. Se on kaikkein parhainta
laatuaikaa ja antaa ylivoimaisesti parhaimmat muis-

tot lapsille. Erityisesti nyt
isän kuoleman jälkeen olen
miettinyt, kuinka upeassa paikassa olen itse saanut
kasvaa vanhempieni antaessa siihen kannusteet. Eipä
ole tarvinnut katua sitä, kun
kuusivuotiaana isän kädestä kiinni pitäen mentiin Viren maastojuoksuihin. Ja eipä olisi silloin uskonut, että
sille tielle myös jään. Tielle,
johon sisältyy todellista elämän eliksiiriä, jota on hieno
muistella, ja josta on vahvoja eväitä jokapäiväisen elämän askereisiin.
Kiitos seuramme ystäville! On ilo tehdä yhdessä
upeaa työtä ennen kaikkea
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen eteen!
Harri Aalto
puheenjohtaja

- Toiminnanjohtajan sanat -

Nakkilan Vire oli mukana Leader Karhuseudun
teemahankkeissa ”Aikaa vapaalla” ja ”Kylä kuuluu ja
näkyy”. Hankerahoituksilla
hankittiin uusia liikuntavälineitä, järjestettiin Nakkila Cup -maantiejuoksusarja ja uudistettiin Nakkilan
Viren nettisivut. Hankkeet
onnistuivat suunnitelmien
mukaan ja näin saatiin paljon uutta toimintaa sekä aktiivisuutta Nakkilaan. Nakkila Cup -talvijuoksusarjaa
järjestetään tulevaisuudessakin, koska saimme niin
paljon positiivista palautetta. Olethan sinäkin mukana
seuraavalla kerralla.
Nakkilan Vire järjesti myös Satakunnan avoimet piirinmestaruusmaantiejuoksut -Nakkila Cup
-sarjan virallisesti mitatuilla juoksureiteillä. Kilpailut onnistuivat mainiosti
ja mukaan saatiin ilahduttavan paljon aikuisurheilijoita. Mukana oli myös 100
kilometrin Suomen ennätyksen vuonna 2015 juossut
ja vuoden 2016 SM-maratonin hopeamitalisti Riitta Paasio. Kilpailun jälkeen
hän muuten juoksi loppuverryttelynä Poriin noin 25
kilometriä. Tässä esimerkkiä itse kullekin kestävyysurheilijalle.
Perinteinen Karhu-viesti juostiin kasitiellä jo 40.

Neljä vanhaa viestimiestä

Seppo Karvonen, Hannu Kurittu, Matti Vihervirta, Juhani Vihervirta

Nakkilan Viren naisten joukkue sijoittui toiseksi Karhuviestin kilpasarjassa

kerran lauantaina 1.4.2017.
Nakkilan Vireeltä oli mukana peräti kolme joukkuetta. Nuorten, naisten ja
miesten joukkueet. Vuorossa oli 37. kerta, kun vireläisten kuntojoukkue oli mukana tapahtumassa. Erityisen

mukavaa oli, kun nuoret innostuivat mukaan ja juoksivat Raumalta Poriin seitsemän hengen joukkueena
sateisesta säästä huolimatta.

Neljä vanhaa viestimiestä: Seppo, Matti, Jussi, Hannu,
istuu iltaa Kuritulla, tyhjeneekin kahvipannu.
Kaikilla on tukka harmaa, melkoisesti ikää lienee.
Silti juttu luistaa, muistot nuoruutehen vienee.
Muistatkos, Seppo, kun viestejä juostiin
ennätysvauhtia vaan?
Seppo on hiljaa niin kauan ja vastaa:
Nyt ei ne nuoret, eihän ne pysty
aikaamme alittamaan.

Neljä vanhaa viestimiestä kaikki ovat yhtä mieltä:
Kiviaita ikuinen on, ikuinen on enkka meillä.
Missään ei näy uhkaajia, missä piilee voittajamme.
Yltäneekö sataan vuoteen aika paras juoksemamme?
Muistatkos, Hannu, kun starttia varten
kaivettiin kuoppia vaan?
Hannu on hiljaa niin kauan kuin pystyy:
Nyt ei ne nuoret, telineet ja kaikki,
pärjää tartanillakaan.

Neljä vanhaa viestimiestä pinnistelee muistiansa,
missä juostiin, mikä aika, Hannu luulee muistavansa:
Neljäkymmet kuusi, vielä yksi kymmenyskin päällä.
Puolen vuosisataa kestää hyvät ennätykset täällä.
Muistatkos, Matti, kun kapulaakin etsit
Kiukaisten puskista vaan?
Matti on hiljaa ja sitten hän muistaa:
Nyt ei ne nuoret, äitiään ilman,
olis sitä löytänytkään.

Neljä vanhaa viestimiestä istuu illan tummetessa.
Kahvipannu tyhjä lienee, jututkin on loppumassa.
Rinta rottingilla saadaan vielä olla monta vuotta,
onhan huima saavutus, ei sitä juhlitakaan suotta.
Muistatkos, Jussi, kun matkoja tehtiin
vanhalla Foortilla vaan.
Jussi on hiljaa ja sitten hän vastaa:
Nyt ei ne nuoret uskaltais kyytiin
ilman airpäkkejään.

Sanat: Juhani Vihervirta. Sävel: Kaksi vanhaa tukkijätkää

Paula Nurmi
toiminnanjohtaja

Nyt voit tukea Nakkilan Viren toimintaa
ostamalla tuotteita Nonamen verkkokaupasta:
http://webshop.nonamesport.com/
Käytä tilauksen yhteydessä koodia: 10034

Kuka olet ja kuinka vanha olet?
Minkä ikäisenä aloitit urheilun Viressä?
Kuinka usein käyt harjoituksissa ja kuka on
valmentajasi/ohjaajasi?
Mikä on lempiurheilulajisi yleisurheilussa?
Mikä Viren harkoissa ja yleisurheilussa on parasta?
Tykkäätkö kilpailla?
Aiotko osallistua kilpailuihin kesällä?

*
*
*
*
*

joskus 11-vuotiaana
Aika usein, Jaakko valmentaa
pikajuoksu ja aidat
hyvä fiilis ja kaverit
tykkään kilpaillakin
leikkimielisesti
* kyllä aion osallistua

Mea Rosenvall, 11 vuotta
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Johtokunta

Vastaava päätoimittaja
Saila Kurri
Ilmoitusvastaava
Paula Nurmi

Toiminnanjohtaja
Paula Nurmi

Yleisurheilujaosto
Puheenjohtaja
Mia Rantala
Muut jäsenet
Miia Jokinen
Jari Kujamäki
Jarkko Kujamäki
Saila Kurri
Anne Mäenpää
Jaakko Rantala
Riku Rosenvall
Elina Unkuri

Hiihtojaosto
Puheenjohtaja
Jonna Heikkilä
Muut jäsenet
Tuuli Haapio
Hannaleena Kanerva
Pentti Marila
Pasi Sjöblom
Rauno Tuomi

* varmaan jossain eskari-ikäisenä
* kerran viikossa ja joskus
viikonloppuna myös, Mia,
Jaakko ja Riku
* mä tykkään kuulantyönnöstä
* kisat
* joo
* aion

Toimituskunta

Puheenjohtaja Harri Aalto
Varapuheenjohtaja Mia Rantala
Rahastonhoitaja Jenni Jokinen
Sihteeri Saila Kurri
Muut jäsenet: Jonna Heikkilä,
Jarkko Kujamäki, Mari Nurmi
ja Rauno Tuomi

Kuntojaosto
Puheenjohtaja
Jussi Nurmi
Muut jäsenet
Erkko Leino,
Markku Salo
Aaro Toroska

Keilailujaosto
Puheenjohtaja
Matti Aarikka
Muut jäsenet
Toivo Aalto
Teuvo Yliniemi

Muut toimittajat
Harri Aalto
Tuuli Haapio
Jonna Heikkilä
Jenni Jokinen
Olivia Leinonen
Terhi Männistö
Mia Rantala
Hanna Sjöblom
Susanna Suominen
Ulkoasu ja taitto
Mainostoimisto
Studio Satu Kukka
Painopaikka
Sata-Pirkan Painotalo

Tervetuloa vierailemaan
uudistetuilla kotisivuillamme:

nakkilanvire.fi

Sivuilta löydät tietoa seurastamme,
tulevat tapahtumat, seuraennätykset,
kilpailutulokset ja -aikataulut
ja paljon muuta.
Löydät meidät myös
Facebookista ja Instagramista!

Viisikymmentä
vuotta sitten kauniina kesäiltana Euran urheilukentän kivituhkalla käytiin SVUL:n
Satakunnan piirin viestijuoksun mestaruuskilpailut. Nakkilan Vireä oli edustamassa noin 23-vuotiaiden
miesten kvartetti: Hannu
Kurittu, Seppo Karvonen,
Matti Vihervirta ja Juhani
Vihervirta. Miehet juoksivat tuolloin Nakkilan Viren
ennätyksen 4x100 metrin
miesten viestijuoksussa tullen koko kisan neljänneksi. Juoksun ankkuri Hannu
taisteli tiukasti Timo Tuomisen kanssa ja piti kuin pitikin hänet takanaan. Tuomisen Timo oli sen ajan
Suomen paras kymmenottelija.
Kilpailumatkat taittuivat hyvin vuoden 1929 AFordilla, mikä miesten mukaan kulki ohitustilanteissa
ainakin 150 km tunnissa.
Renkaitakin piti aina välillä vaihdella, niiden kuluttua
puhki kisareissuilla.

Yu-1 kuulantyöntöharjoitusten lomassa nuorilta urheilijoilta kyseltiin kuulumisia

Candy Peltonen, 13 vuotta

Vireläinen 2017

Nakkilan Viren vanhin ennätys
juostiin jo yli 50 vuotta sitten

Nakkilan
Vire
kiittää

tukijoitaan
ja yhteistyökumppaneitaan!

Siiri Heikkilä, 12 vuotta

* oon ollut monta vuotta mukana
* 2-3 kertaa viikossa,
yleisurheilussa oon Mian, Jaakon
ja Rikun ryhmässä, hiihdossa
Jonna valmentaa
* keihäänheitto
* kaikki kaverit
* joo
* joo

Lotta Sjöblom, 12 vuotta

* joskus 5-6-vuotiaana
* hiihtoharkat on 3 krt/v, Jonna on
valmentaja, yleisurheiluharkat 2 krt/v,
oon Mian, Jaakon ja Rikun ryhmässä
* varmaan pituus
* kaverit
* joo
* joo

Jonna Uusitalo, 12 vuotta

* kolmen vanhana
* kerran viikossa Mian, Jaakon
ja Rikun ryhmässä
* Juoksu
* saa uusia kavereita, aika moni
asia on ihan kivaa
* en mä kauheesti
* kyl mä varmaan johonkin

1950-60-luvulla juostiin
myös 1000 metrin viestiä
eli ruotsalaisviestiä. Juoksuosuudet olivat tässä viestissä: 100, 200, 300 ja 400
metriä. Arkistoista ei ruotsalaisviestistä virallisia tuloksia löytynyt, mutta miehet muistelivat tämänkin
viestin menneen alle kahden minuutin.
Kunnan mestaruuskilpailut olivat tuohon aikaan
suosittuja ja osallistujia oli
runsaasti. Pikamatkoilla oli
useita eriä. Siihen aikaan
käytiin Nakkilassa myös Vire-Wisa -otteluita. Oli kunnia voittaa ottelut, joissa
osallistujia oli runsaasti. Vire otti häviön ensimmäisestä ottelusta, mutta seuraavat kolme ottelua vireläiset
voittivat. Piikittelyä ja naljailua oli kilpailuissa puolin
ja toisin.
Miesten mukaan siihen
aikaan ei paljon harjoiteltu, mutta fyysinen kunto oli
kuitenkin sen verran hyvä,
että kilpailuissa pärjättiin.

Miehet harrastivat myös
muita lajeja, muun muassa
pesäpalloa, lentopalloa, jääkiekkoa. Kilpailuissa ei ollut lähtötelineitä, vaan lähtökuopat kaivettiin tiili- tai
hiilimurskaan. Jäteöljyäkin
taidettiin kentille viedä pinnan parannusta varten siihen aikaan.
Juhani Vihervirta lahjoitti aikoinaan Virelle vanhan
pokaalinsa annettavaksi sellaiselle urheilijalle, joka rikkoo hänen 100, 200 ja 400
metrin Viren ennätykset.
Pokaali luovutettiin Kristian Salolle vuonna 2013.
50-vuotista viestijuoksuennätystä juhlittiin ja muisteltiin Hannu Kuritun kotona Nakkilassa 16.6.2016.
Ja tänä vuonna saammekin
muistella ja juhlistaa miesten 4x400 metrin Nakkilan
Viren 50-vuotista ennätystä.
Paula Nurmi

Miesten 4x100m

Miesten 4x400m

Nakkilan Viren vanhin
ennätys vuodelta 1966
»» Aika: 46,1
»» Juoksijat:
Hannu Kurittu,
Seppo Karvonen,
Matti Vihervirta,
Juhani Vihervirta

»» Ennätys vuodelta 1967
»» Aika: 3.40,4
»» Juoksijat:
Timo Mikola,
Pekka Varjus,
Teuvo Tommila,
Juhani Vihervirta

Liikuntapäiväleiri
n. 7-11-vuotiaille
Nakkilan urheilukentällä
klo 9.00 - 14.00
1. jakso 5.- 9.6.2017 (55 €)
2. jakso 12.-16.6.2017 (55 €)
3. jakso 19.- 22.6.2017 (45 €)
Hinta: 55 euroa/jakso tai 15 euroa/
päivä. Hinta sisältää lämpimän ruoan,
tapaturmavakuutuksen ja ohjauksen.
Ilmoittautuminen 31.5.2017 mennessä (nimi,
syntymäaika, osoite, allergiat ja jaksot, joihin
osallistuu): Paula Nurmi puh. 050-9114660
tai paula.nurmi@nakkilanvire.fi
Monipuolista ja hauskaa liikuntaa pelien ja
leikkien muodossa sekä yleisurheilulajien
opettelua. Sateella sisätiloissa.
Avoin kaikille!

TERVETULOA MUKAAN!
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Ennätykset ja kilpailut Eveliinan tähtäimessä

Nakkilan Viren 11-vuotias Eveliina Haviala harrastaa liikuntaa monta kertaa
viikossa. Hänellä on ollut
viime syksyn ja tämän kevään aikana Viren yleisurheiluharjoitukset aina torstaisin ja toisinaan hän on
käynyt myös lauantaisin
Harjavallan juoksusuoralla Viren juoksuharjoituksissa. Yleisurheiluharjoitusten
lisäksi Eveliina on käynyt
kaksi kertaa viikossa Patereiden lentopalloharjoituksissa.
Monipuolisista liikuntaharrastuksista ehkä johtuukin, että yleisurheilukilpailuissa Eveliina tykkää
kilpailla otteluissa. Hän on
lahjakas urheilija monessa

lajissa, mutta ehkä kaikkein
eniten hän itse pitää korkeushypystä. Viime vuonna
hän hyppäsi korkeushypyssä ennätyksekseen 132 cm,
joka on samalla myös 10vuotiaiden tyttöjen Nakkilan Viren ennätys.
Viren harjoituksissa on
Even mielestä kivaa, kun
siellä oppii uusia asioita ja
harjoitellaan eri lajeja, kuten esimerkiksi kuulantyöntöä. Harjoituksissa on myös
kavereita, joiden kanssa on
hauskaa harjoitella yhdessä.
Eveliina onkin käynyt sisäliikuntakaudella aktiivisesti
Mian, Jaakon ja Rikun ohjaamissa harjoituksissa liikuntahallilla. Ja kesällä harjoitukset jatkuvat Nakkilan

urheilukentällä.
Eveliinan mielestä yleisurheilussa kaikkein parasta
on kuitenkin kilpaileminen.
Kilpaileminen on kivaa ja
kun samoja kilpakumppaneita vastaan kilpailee useamman kerran kisakaudella,
tutustuu heihin siinä samalla ja saa näin uusia kavereita
muistakin urheiluseuroista. Talvikauden aikana Eveliina osallistui muutaman
kerran Porin Karhuhallissa
järjestettyihin urheilukisoihin eikä kesän kisoihinkaan
ole onneksi enää pitkä aika.
Eveliinan talvikauteen mahtui myös monta lentopalloottelua.
Omaksi
urheilijaidolikseen Eveliina mainitsee

Viren yu-leiri pääsiäisenä Eerikkilässä

Nooralotta Nezirin. Eve onkin usein nähnyt Nooralotan harjoittelevan Karhuhallissa ja näki hän paikan
päällä Porin Kalevan kisoissa Nooralotan myös kilpailemassa juoksuradalla.
Ensi kesänä Eveliina haluaa parantaa ennätyksiään
eri yleisurheilulajeissa. Erityisesti hän haluaisi parantaa tuloksiaan pituushypyssä ja kuulantyönnössä. Ja
eiköhän Eveliinan ennätykset jälleen parane useammassakin lajissa, kun kesän
kilpailukausi pääsee vauhtiin.

Katri Tuominen
Pia Suomi
Henna Rantamäki

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

Saila Kurri

Linja-autojen tilausliikenne
Leirillä saa monipuolista
liikuntaa, ja samalla kehitetään tärkeää ryhmähenkeä Vireläisyyttä, yhteen hiileen
puhaltamista ja toisten kannustamista. Leiristä teemme varmasti perinteen. Ensi
vuodeksi onkin jo mietinnässä muun muassa leirin
omat olympialaiset.

Soita ja pyydä tarjous!
Bussi-Ketonen Ky
p. 02 537 3352

Ruskilantie 11 29250 NAKKILA

suuntasimme monitoimiharjoittelualueelle, missä
rauta oli kevyttä Jarkon ryhmäläisten käsittelyssä. Myös
nuoremmat tekivät voimaharjoittelua omalla painollaan sekä kuntosalilaitteilla
kiertoharjoitteluna. Pääsimme hieman myös telinevoimistelun ja kiipeilyn pariin.
Oheisharjoittelun
jälkeen nautimme Eerikkilän
maistuvan päivällisen. Kun
ruoka ehti hieman laskeutua, taas mentiin eikä meinattu. Seuraavaksi vuorossa olivat koripallo- ja
jalkapallo-ottelut koko ryhmän kesken. Hikisten pelien
jälkeen pääsimme rantasaunan lämpöön ja rohkeimmat heittivät talviturkkinsa
Ruostejärveen, vaikka kaukana rannasta vielä siinsivät
ohuet jäälautat.
Saunan jälkeen kokoonnuimme jälleen yhteen iltapalalle. Makkarat lisukkeineen maistuivat hyvin
grillikodan lämmössä, vaikka illan keli muuten oli jo

kääntynyt pakkasen puolelle. Iltapalan jälkeen riitti vielä vapaa-aikaa ja yhdessäoloa ennen kuin uni
tuli silmään - toisilla vähän
ennemmin ja toisilla myöhemmin.
Yöunien ja aamupalan
jälkeen oli vielä viimeinen
treeni jalkapallohallin yleisurheilutilassa. Jenni ja Harri liittyivät mukaan ohjaajaremmiin ja juoksijat saivat
taas uusia ja hyviä vinkkejä niin verryttelyyn kuin pikajuoksun telinelähtöön.
Muut ryhmät harjoittelivat loikkia ja kolmiloikan
tekniikkaa. Loppuun mahtuivat verryttelyt ja venyttelyt ja pojat ottivat vielä jalkapallopelit tekonurmella.
Lounaan jälkeen alkoi kotimatka ja takana oli mainiot
kaksi päivää!
Eerikkilä tarjosi hienot
puitteet niin yleisurheiluun
kuin muuhunkin liikuntaan
ja leirillä oli mukavaa. Tähän mielipiteeseen yhtyivät
niin leiriläiset kuin ohjaajat!

TONTTEJA NAKKILASTA
LUONNONHELMASTA
”Vartin päässä Porista”
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

Urheileminen on sitä mitä haluan tehdä. Olen
iloinen, että olen jaksanut
mennä läpi karikkoistenkin
vuosien ja uskon, että parhaimmat vuoteni ovat edessä. Suomen mestaruuksia
olen jo kalastanut nuorten
sarjoista, maaotteluedustuksia samoin ja olenpahan
edustanut Suomea alle 22vuotiaiden EM-kilpailuissakin. Mutta nämä eivät riitä! Haluan vielä enemmän!
Haluan rikkoa ennätyksiäni ja haluan tavoitella myös
aikuisten sarjassa kärkisijoja. Harjoituskausi on mennyt hyvin parin nihkeämmän vuoden jälkeen, joten
tavoitteille on mielestäni nyt
myös perusteita.
Panostan urheiluun vahvasti, koska omien rajojen
etsiminen vaatii sitä. Opiskelu tapahtuu urheilun ehdoilla ja päivittäiset valinnat
esimerkiksi ravinnon sekä
unen suhteen ovat yhtä tärkeitä elementtejä sadasosasekuntien metsästyksessä
kuin päivittäiset harjoitukset. Urheilijan tulee olla ur-

heilija 24/7, jotta edes kansallinen taso yleisurheilussa
olisi mahdollista. Tässä en
halua kompromisseja tehdä.
Kaikki tämä menestykseen tähtäävä toiminta vaati
myös euroja. Onneksi matkan aikana on löytynyt aina
isompia ja pienempiä tukijoita, joiden merkitys on ratkaisevan tärkeä. Lisäksi viime vuosien aikana olemme
valmentajani Harrin kanssa rakentaneet erilaisia liikuntaan liittyviä kursseja ja
muita toimintoja, jotka ovat
omalta osaltaan mahdollistaneet yhteiset ajat harjoitusleireillä.
Tälläkin hetkellä lähes
kolmen viikon leiri on menossa tutussa ja turvallisessa
harjoitusympäristössä Espanjan Malagan seudulla.
Tuttu paikka antaa oivan tilaisuuden keskittyä harjoitteluun, sillä kaikki tarvittava
on helposti saatavilla, kun
on vuosien ajan rutiineihin
tottunut. Kentällä vilisee
myös muita maajoukkueurheilijoita. Muun muassa

Oskari Mörö ja Arttu Kangas viettävät useiden viikkojen ajan samalla kentällä.
Kesä kiitää edessä ja kilpailukauden alkuun ei
ole aikaa enää kuukauttakaan. Toivottavasti toukokuun lopussa kannustajia
riittää kentällä, kun Kirkon

Sisukas ja kunnianhimoinen Anni

Mia Rantala

Pitkästä aikaa joukko
Nakkilan Viren yu-ryhmäläisiä matkasi yhteiselle harjoitteluleirille Eerikkilään
pääsiäissunnuntaina. Tiedossa oli kaksi päivää monipuolista liikkumista yhdessä sekä myös pienemmissä
ryhmissä. Leirille osallistui
kaikkiaan viitisentoista 8-15
-vuotiasta vireläistä. Ohjaajina leirillä toimivat Mia,
Jaakko, Riku ja Jarkko sekä
maanantain pikajuoksuharjoituksesta vastanneet Jenni
ja Harri. Mukana menossa
oli myös muutamien leiriläisten vanhempia/isovanhempia.
Matkaan
lähdettiin
kimppakyydeillä sunnuntaiaamuna. Saavuttuamme
Eerikkilään majoituimme
huoneistoihin ja suuntasimme heti ensimmäiseen harjoitukseen kohti juoksusuoraa ja hyppypaikkaa, missä
harjoittelimme niin pika- ja
aitajuoksua, loikkia, pituushyppyä kuin sukkulaviestiäkin. Evästauon jälkeen

Kiitäen kesään

Maalämpöjärjestelmät ja Putkiremontit
Paattilammintie 4, 29600 Noormarkku
P.0400 250393 | www.geolampo.fi

Ei olisi uskonut, että pienestä ja herttaisesta alle
kouluikäisestä tytöstä Matomäen koulun joulujuhlassa,
tulee kansainvälisen luokan
painonnostaja. Äiti-Teija oli
tällöin tuonut omaan kouluunsa perheen nuorimmaisen, joka iloisena ja eläväisenä jutusteli kaikkien
kyläläisten kanssa. Jo silloin
Annilla oli kiinnostus urheiluun ja ei aikaakaan, kun
hän löysi itsensä yleisurheiluharrastuksen parista. Urheilu-uran alussa Annin ykköslaji oli yleisurheilu, jossa
hän näytti kyntensä etenkin
pika- ja aitajuoksussa sekä
pituushypyssä. Kaikki vireläiset muistavat hyvin Annin useista seuracupeista, joissa sitkeä tyttö näytti
usein kantapäitään kilpa-

kumppaneilleen. Näistä löytyvät myös Annin muistot.
-Parhaimmat
muistot
liittyvät juuri seuracupiin
ja viesteihin, joissa sain olla yhtenä vireläisenä, muistelee Anni.
-Ja totta kai monipuolisuutta kehonhallintaan ja
innostus voimailuun on peräisin yleisurheilun harrastamisesta, hän lisää.
Olipa Anni vireläisten
mukana
vuosituhannen
alussa vierailemassa Saksassakin paikallisen LG Maintal urheiluseuran vieraana.
Ja isä-Matti toimi toisena
linja-auton kuljettajana.
Viren urheilukoulusta
olympialaisiin ponnahtanut
Anni Vuohijoki edusti Suomea Rion kesäolympialaisissa viime vuonna ja sijoittui

Nakkilan Viren

kesäkausi 15.5. – 14.8.2017
Kesän yleisurheiluharjoitukset pidetään
urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin.
Ilmoittaudu mukaan www.nakkilanvire.fi
tai paikan päällä.
• Kesäurhis noin 6-7-vuotiaille ma klo 18–19
• Yleisurheiluharjoitukset 8-vuotiaista alkaen
maanantaisin ja torstaisin klo 18.00 –19.30
Kesäkauden toimintamaksu on 6-8-vuotiailta 40€
ja yli 9-vuotiailta 60€. Maksu sisältää sekä hiihdon
kesäkauden harjoitukset että yleisurheilutoiminnan.
Maksu sisältää myös tapaturmavakuutuksen,
ohjauksen/valmennuksen sekä kilpailumaksut
ohjeen mukaan. Valmentajina kesäharjoituksissa
ovat Mia, Jaakko, Riku, Eero, Manu ja Jarkko.
Kesällä harjoitellaan ryhmissä: 8-10-vuotiaat,
11-13-vuotiaat ja yli 14-vuotiaat.

63 kilon sarjassa kymmenenneksi. Annin tie urheilijan unelmaan oli käynyt
kovan työn tuloksena. Monipuolinen urheilutausta
yleisurheilusta jalkapalloon
ja voimannostoon poiki
nuorten ja aikuisten arvokisamitaleja sekä EM- että
MM-tasolta. Voimannoston
kautta Annin tie vei painonnostoon ja tällä hetkellä hän
on kevein suomalainen nainen, joka on nostanut yhteistuloksena 200 kiloa.
Annin katseessa siintelee jo Tokion olympialaiset. Matka on sinne pitkä ja
haastava, mutta niihin Anni on taipaleensa aikana tottunut.
-EM-mitali, olympiarankingissa kymmenen joukkoon ja Tokio 2020, Anni

vaiheill´ -kisat Nakkilassa
starttaavat. Siellä näillä näkymin aloitan tulevan kilpailukauden. Kilpailukauden,
jossa tavoitteina siintävät
menestyminen Kalevan kisoissa ja maaottelupaikka
Ruotsi-otteluun.
Jenni

naulaa tavoitteensa.
Diplomi -insinööriksi
valmistunut Anni on ottanut myös haasteita siviilielämään aloittamalla lääkäriopinnot Oulussa. Lääkis on
ollut Annille intohimo, jonka parista löytyy paljon
suuria esikuvia Annille. Ja
tähän oheen hän vielä työskentelee liikunta- ja valmennusalan yrittäjänä. Sisukas ja kunnianhimoinen
ovat Annin tavaramerkkejä yhä edelleen -aivan kuten
pikkutyttönäkin.
-Uskaltakaa unelmoida
ja luokaa hyvä suunnitelma. Jokainen pieni tavoite
on kohti suurempaa lopputulosta, toteaa Anni ohjeekseen nuorille vireläisille.
Harri Aalto

Urheilukentälle voi tulla myös omatoimisesti
harjoittelemaan omia urheilulajejaan. Kesällä
harjoituksissa on myös lajipäiviä, joista tiedotetaan
myöhemmin Viren kotisivuilla ja facebookissa.
Hiihtokoululaisten kesäkauden 2017
yhteisharjoitukset
• Pe 12.5. klo 17 Resinointi Pomarkussa omin eväin
Maksu 12€/resiina. Ilmoittautuminen Tuulille
• Ma 29.5. klo 17.00-18.30
yhteisharjoitus Salomonkalliolla,
• Ti 20.6. klo 17 yhteisvaellus Hiittenharjulla
• Ti 25.7. klo 17 rullahiihtoharjoitus
Viikkalan koululla
Hiihtäjien kesäkauden harjoitusohjelmaa voi
tiedustella Jonnalta p.040-5409635.
Tulossa myös: 1.-3.9. Jämi-leiri ja vko 50 Lumileiri

Tervetuloa mukaan!
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Menestystä nuorisotoimintakilpailussa kesällä 2016

Yleisurheilun nuorisotoimintakilpailuun (13 v.
ja nuoremmat) huomioidaan kauden aikana hankitut yleisurheilulisenssit sekä
osanottopisteet pm-tasoisista kilpailutapahtumista.
Näihin kuuluvat niin maastojuoksut, kävelyt, huipentumat kuin viestijuoksutkin.
Vire saavutti kesän 2016 kilpailuissa I-luokan seuroissa hienosti viidennen sijan
ja sai 600 euron palkintostipendin. Seuran junioreiden aktiivinen ja monipuolinen kilpaileminen onkin
valttikortti nuorisotoimintakilpailussa. Se kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan rohkeasti, pisteitä
ei saavuteta vain mitalisijoja nappaamalla vaan monipuolisella osallistumisella
eri lajeihin.
Vuoden urheilijat

Nakkilan Viren parhaat yleisurheilijat palkittiin
6.11.2016 Nakkilan liikuntahallilla. Eri lajien urheilijat
valitaan koko kesän menestyksen, tulosten ja aktiivisuuden mukaan.
Vuoden yleisurheilijaksi valittiin heittolajien taitaja Manu Kurri. Manu
heitti 14-vuotiaiden SM-kisoissa Hämeenlinnassa seitsemänneksi tuloksella 38,77.
Kesän piirihuipentumista
Manu saavutti kultaa moukarinheitossa ja hopeaa kiekossa; molemmat A-luokan
tuloksilla. Kesän aikana Manun moukarin uudeksi en-

Pm-menestystä vireläisille

nätykseksi kirjattiin 42,42.
Vuoden sisulisäurheilija
oli Eveliina Haviala. 11-vuotias Eve kilpaili koko kesän
aktiivisesti ja monipuolisesti.
Piirihuipentumista
oli tuomisina kolme kultaa
korkeudesta, seiväshypystä
ja moukarinheitosta ja yksi pronssi 60 metrin aidoista. Korkeushypyssä syntyi
uusi Vire-ennätys 132 cm
ja tämä tulos oikeutti myös
piirin tilaston kärkipaikalle. Pituudessa neljän metrin
rajapyykki ylittyi lähes joka
kisassa ja uudeksi ennätyksekseen Eve hyppäsi 423.
Vuoden 2016 pikajuoksijana palkittiin Candy Peltonen, kestävyysurheilijana
Vilma Iivonen, hyppääjänä Maija Vuori, heittäjänä
Amanda Yli-Futka ja ottelijana Eetu Salminen. Rehdin urheilijan palkinnon
sai Mea Rosenvall. Lisäksi palkittiin Silja Line -seurakilpailuihin sekä muihin
yleisurheilukilpailuihin aktiivisesti osallistuneet lapset
ja nuoret.

Näin kesän 2017 kilpailu- ja harjoituskauden kynnyksellä palaan vielä viime
kesän nuorten vireläisten
kilpailumenestykseen
ja
monipuoliseen osallistumiseen eri lajeissa kesän tärkeimmissä kisoissa.
Kausi alkoi piirinmestaruuskisojen osalta maastojuoksuilla, jotka juostiin Säkylässä. Vireläisistä mukana
oli aikuiset mukaan lukien 29 juoksijaa. Lidia Haula
juoksi pronssille T10 sarjassa. Lisäksi joukkueet saavuttivat mitaleita: T10 hopeaa joukkueella Lidia Haula,
Aino Anttila ja Fanni Heikkilä. T11 pronssia joukkueella Heini Vuori, Eveliina
Haviala ja Jenna-Mari Rakkolainen. T14 hopeaa joukkueella Matleena Ranki, Eeva Kari ja Helka Lohivuo ja
P12 pronssia joukkueella
Nico Sivonen, Severi Mäenpää ja Juuso Nurmi.
Satakunnan pm-ratakävelyt kilpailtiin toukokuussa Nakkilassa. Vireläisistä
Vilma Iivonen käveli T11
sarjan piirinmestariksi ja
Minttu Hohtari oli samassa
sarjassa neljäs. Eetu Salminen sai hopeaa P9 sarjassa
ja Fanni Heikkilä T10 sarjassa pronssia. T12 sarjassa Amanda Yli-Futka käveli hopealle ja Siiri Heikkilä
pronssille.
Pm-viesteissä Vire oli
mukana kymmenen joukkueen voimin. T11 4x600 m

joukkue nappasi pronssia.
Joukkueessa juoksivat Aino
Anttila, Vilma Iivonen, Eveliina Haviala ja Lotta Sjöblom. Samassa sarjassa 4x50
m viestissä tytöt jäivät niukasti neljänneksi.
Kesäkuussa 9-13-vuotiaiden piiriotteluissa Eetu
Salminen voitti 9-vuotiaiden 4-ottelun (40 m, korkeus, keihäs, 800m), Roni
Mikkilä sijoittui 10. ja Elmeri Hirvikoski oli 17. P10
sarjassa Juho Nurmi otteli seitsemänneksi, T9 sarjassa Maija Vuori oli viides ja
Sofia Sjöblom 13. T10 sarjassa Fanni Heikkilä otteli kuudenneksi. T11 sarjassa Eveliina Haviala sijoittui
viidenneksi, Lotta Sjöblom
seitsemänneksi ja Heini
Vuori sijalle 12. T12 5-ottelussa Amanda Yli-Futka oli
neljäs, Candy Peltonen kuudes, Siiri Heikkilä 11. ja Liinu Kanerva 12.
Elokuun piirihuipentumissa Viren urheilijat olivat
mukana 14 urheilijan voimin ja saavuttivat hienosti
yhteensä 21 mitalia.
P9 miniottelussa (kuula
+ keihäs) Eetu Salminen otteli neljänneksi ja miniottelussa (pituus ja keihäs) seitsemänneksi. Juho Unkuri
oli sijalla 11 miniottelussa
(40 m + 1000 m), Roni Mikkilä sijalla 7 (kuula+keihäs)
ja sijalla 13 (40 m + korkeus).
P10 Seiväshypyssä Juho Nurmi taivutti pronssille, oli keihäässä kuudes ja
pituudessa sijalla 9. Severi Mäenpää saavutti hopeaa
P12 kiekonheitossa, pronssia kuulantyönnössä ja oli
keihäässä sijalla 7. Manu
Kurri P14 voitti moukarinheiton pm-kultaa ja kiekonheitossa hopeaa.
Tytöissä Maija Vuori otteli pronssia T9 miniottelussa (40m + korkeus) ja
kuudennen sijan (pituus +
keihäs). Sofia Sjöblom oli

miniotteluissa sijoilla 10
(kuula + keihäs) ja 12 (40
m + korkeus). 10-vuotiaissa
Mea Rosenvall otti pm-hopeaa 60 m aidoissa ja pronssia kuulantyönnössä. Lisäksi Mea oli neljännellä sijalla
sekä 3-loikassa että kiekonheitossa. Anna Stenroos oli
60 m aidoissa neljäs ja kiekonheitossa seitsemäs. Fanni Heikkilä heitti moukarissa pronssia, oli korkeudessa
kuudes ja 3-loikassa sijalla 9.
T11 sarjassa Eveliina Haviala saavutti kolme pmkultaa (korkeus, seiväs ja
moukari) ja pronssia 60 m
aidoissa. Aino Ranki varmisti Viren kaksoisvoiton
moukarinheitossa toisella
sijallaan. Keihäänheitossa
Aino oli neljäs ja kiekonheitossa sekä kuulantyönnössä
kuudes. Lotta Sjöblom aitoi
60m viidenneksi, oli 3-loikassa kuudes ja pituudessa
sijalla 10. Heini Vuori juoksi
1000 m kahdeksanneksi ja
hyppäsi pituudessa sijalle 11
ja 3-loikassa sijalle 8.
T12 sarjassa Candy Peltonen juoksi 200 m aidoissa pm-kultaan, 60 m aidoissa pronssille, sileällä 60 m
Candy oli neljäs ja 3-loikassa sijalla 9. Amanda Yli-Futka heitti moukarissa pmhopealle sekä keihäässä ja
kiekossa pronssille. 200 m
aidoissa Amanda oli sijalla
4. Siiri Heikkilä oli 1000 m
ja keihäänheiton 10. sijalla
ja kolmiloikassa 14.
Matleena Ranki saavutti T14 sarjassa pronssia 300
m aidoissa ja korkeudessa ja
oli keihäänheiton neljäs.

Kesän päättäneistä 9-15vuotiaiden piiriotteluista vireläiset toivat vielä kolme
mitalia. Eveliina Haviala otteli hopealle T11 sarjassa ja
Lotta Sjöblom sijoittui viidenneksi. Matleena Ranki
sai pronssia T14 viisiottelusta ja Candy Peltonen pronssia T12 neliottelusta. Maija
Vuori otteli T9 sarjan 3-ottelussa (40 m, pituus, kuula)
seitsemänneksi ja uudeksi
Vire-ennätykseksi 582 pistettä. Mea Rosenvall sijoittui T10 3-ottelussa viidenneksi.
Kaiken kaikkiaan oli hienoa seurata vireläisten kilpailemista kesän kentillä,
niin omissa seurakisoissa
kuin isommissakin mittelöissä. Siinä sai kokea ohjaajana ja kannustajana monia
onnistumisen hetkiä yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
Voi myös todeta, että näiden
kisojen seuraaminen jännittää enemmän kuin omat kisat radalla koskaan. Kiitos
vielä kaikille kesästä 2016,
niin urheilijoille kuin myös
vanhemmille ja kaikille toimijoille, jotka ovat tavalla
tai toisella mukana järjestämässä kisoja, toimitsijoina,
myymässä kahvia ja makkaraa, kannustamassa kentän
laidalla ja mukana toiminnassa. Teemme tärkeää työtä lasten ja nuorten urheilun
hyväksi ja jatkamme sitä jälleen tulevana kesänä vähintään yhtä aktiivisesti.
Nähdään kentällä, niin
harkoissa kuin myös kisoissa Viren värejä edustaen!

Pm-maantiejuoksukilpailut

Nakkilan Vire järjesti huhtikuussa pm-maantiejuoksukilpailut Nakkilan Viikkalassa. Lähes 60 kilpailijaa kilpaili
eri sarjoissa piirinmestaruuksista tuulisessa, mutta kuitenkin aurinkoisessa kevätsäässä.

Nakkila on tunnettu aktiivisten
urheiluseurojen
ja yhdistysten toiminnasta ympäri Satakuntaa ja liikuntahalli ja sen ympäristö
ovatkin olleet kovalla käytöllä. Tätä kirjoittaessani
odottelemme edelleen valtionosuuspäätöstä, jonka saatuamme uuden hallin rakennusprojekti nytkähtää
toden teolla liikkeelle. Viimeinen salivuoro on 15.5.,
jonka jälkeen salin käyttäminen päättyy, mutta hallin pukuhuonetiloja voidaan käyttää niin pitkään
kesään, kun hallin purkutyöt alkavat. Rakennustyömaa-alue tullaan rajaamaan
selvästi, jotta kuntalaisten
turvallisuus on taattu ja paikat, joissa saa olla on selvästi merkitty. Jalkapallokentät tulevat olemaan koko
ajan käytössä, kuten urheilukentän ja museon aluekin.
Purkamisen ja sen jälkeisen rakentamisen on suunniteltu alkavan elokuun alkupuolella tänä vuonna ja
rakennuksen arvioitu valmistumisaika tulee olemaan
loppuvuodesta 2018. On
selvää, että urheiluseurojen toimintavuosi tulee olemaan haastava, koska vakituiset toimitilat puuttuvat,
kaikesta huolimatta toivon,
että aktiivinen harrastaminen jatkuu entistä monipuolisempana.

Uusi halli tulee rakentumaan melko tarkkaan vanhan hallin paikalle ja tulee
valmistuessaan täyttämään
monen harrastajan unelmat
uutena toimivana harrastuspaikkana. Uuteen liikuntahalliin tulee kolmeen osaan
jaettava liikuntasali, joka
täyttää muun muassa salibandykentän vaatimukset
mittojen puolesta. Lisäksi
toiseen kerrokseen rakentuva kuntosali ja ryhmäliikuntatila vastaavat käyttäjien
toiveita, joita hallia suunniteltaessa nousi esiin. Lisäksi aulatilaa on mahdollista käyttää liikuntatilana.
Juoksusuoran tuoma mahdollisuus tulee myös korostumaan tilanteissa, joissa
kaikki muut tilat ovat varattuina, voi juoksusuoralle mennä pitämään ryhmäliikuntatuntia, tekemään

alkuverryttelyä tai tekemään
koko harjoituksen. Kokonaisuudessaan liikuntahalli
tulee palvelemaan Kirkonseudun koulun toimintaa
monipuolisesti. Tämä tullaan huomioimaan liikuntahallia kalustettaessa, jotta
päivisin liikuntahallia voidaan käyttää oppimisympäristönä osana ilmiöpohjaista opetusta.

Tulevaisuuden kunta tulee olemaan soten lähdettyä erilainen. Kunta muodostuu sivistys- ja teknisen
toimialan kokonaisuuksista ja luo positiivista ja elinvoimaista ilmettä eteenpäin.
Tästä näkökulmasta, kun
miettii, niin Nakkilan päättäjät tekivät oikean ja tulevaisuuden kunnan tarpeisiin vastaavan päätöksen.
Jäädään odottamaan ja seuraamaan yhtä kunnan historian suurinta ja merkittävintä rakennusinvestointia.
Kysykää ja olkaa yhteydessä, mikäli asian tiimoilta jotain on jäänyt epäselväksi tai
vain muuten kiinnostaa.
Liikunnallista ja aurinkoista kesää kuntalaisille!
Jonna Heikkilä
Sivistysjohtaja

Mia Rantala

Koneistukset
Syvän reiän poraus
Prosessiteollisuuden
koneet ja laitteet
Skandi-Steel Oy
Linjatie 16, 29250 Nakkila
puh. (0)2 537 3420
skandisteel.fi

Sunnuntaisin liikuttiin kuntopiirissä

Nakkilan Vire järjesti jäsenilleen menneellä
talvikaudella useana sunnuntaina
monipuolisen
kuntopiirin liikuntahallilla.
Kuntopiiriin osallistui sulassa sovussa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin ja vastuksena liikkeissä käytettiin
oman kehon painoa sekä
muun muassa kuntopalloja. Ja jokainen mukana ollut
teki liikkeitä oman kuntonsa mukaisesti. Hyvän vastaanoton saanut kuntopiiri jatkuu syksyllä, kun kesän
jälkeen siirrytään jälleen sisäliikuntakaudelle. Tervetuloa mukaan!

Nakkilan uusi liikuntakeskus - liikunnan, kulttuurin ja oppimisen kehto

- Puhdasta palvelua jo 17 vuotta! -

Neljä hyvätasoista mökkiä,
joista Jämille vain 6km.

www.tuorinlomamokit.fi
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Urhiksen kevätkausi Maastojuoksuja vaihtelevassa kevätsäässä
Nakkilan Vire järjesti maalis-huhtikuun aikana jälleen kolmet omat
maastojuoksukilpailut sekä Nakkilan kunnan mestaruusmaastokilpailut.
Juoksijat kilpailivat kevään
aikana liikuntahallin maastossa vaihtelevassa sääs-

NYT ON

sä: niin sateessa, tuulessa
kuin auringonpaisteessakin.
Maastojuoksukausi päättyy Nakkilassa toukokuussa
Hippomaastojuoksukisoihin, jonka jälkeen kilpaillaan vielä piirinmestaruuksista Ulvilassa.

Kesällä Nakkilan Vire
järjestää jälleen tuttua Silja Line -seurakisasarjaa yli
5-vuotiaille. Touko-elokuun
aikana kisaillaan seitsemät
seurakisat. Näihin on kaikkien helppo tulla mukaan
harjoittelemaan kilpailemista. Seurakisoissa rohkaistaan kokeilemaan monia eri
yleisurheilulajeja aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta. Ahkeruus kisoissa
palkitaan kauden päätteeksi ja myös muutamassa eri
kisassa on palkinto kaikille
osallistujalle. Vanhemmilta
toivotaan kentällä aktiivista osallistumista toimitsijatehtäviin sekä kaikkien kannustamiseen.
Toukokuun lopulla kilpaillaan perinteiset Kirkon vaihell´ kisat jo 20. kerran ja heinäkuussa otellaan
9-13 -vuotiaiden piiriottelut
Harjavallassa Viren järjestämänä. Myös näihin kisoihin
otamme kaikki apukädet ja
-jalat vastaan erilaisiin toimitsijatehtäviin.

AIKA

Urhis on 6-8 -vuotiaille
suunnattu yleisurheilukoulu torstaisin Nakkilan liikuntahallilla. Kulunut vuosi
on tuonut urhikseen paljon
uusia innokkaita urheilijoita. Nykyään ohjaajina toimivat Susanna Suominen,
Olivia Leinonen sekä Eero ja Tiina Rantala. Usein
jos paikalla on paljon lapsia,
jaamme heidät vanhempiin
ja nuorempiin, sillä lapset
ovat hyvin eri tasoisia.
Kevään aikana olemme käyneet läpi perinteisiä yleisurheilulajeja. Uusiksi suosikeiksi ovat nousseet
telinelähdöt, viestikilpailut sekä aitajuoksu. Olemme myös harjoitelleet
erilaisia heittolajeja, koordinaatio-sekähyppyharjoituksia kuntopiiriä unohtamatta.

Lajiharjoitusten
lomassa pelaamme erilaisia lämmittelypelejä, jotka auttavat tulevassa harjoituksessa.
Tällaisia ovat esimerkiksi
tahmea toffee, hedelmäsalaatti ja hirvenmetsästys.
Ilmojen lämmetessä siirrymme ulos Nakkilan urheilukentälle, jossa voimme
entistä monipuolisemmin
harjoitella lajeja. Kesäkaudella harjoitukset pidetään
maanantaisin klo 18.00 –
19.00 ja kaikki vanhat sekä
uudet urheilijat ovat tervetulleita osallistumaan. Kesällä urhis saa uudet ohjaajat, sillä Susanna ja Olivia
viettävät viimeisen lukiovuotensa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessaan.
Susanna & Olivia

TILATA
Kun toimit nopeasti,
niin saat uuden
laadukkaan katon
kesäksi

s /MAT ASENTAJAT
s Asennus JOPA  PËIVËssä
t.VJTUBLPUJUBMPVTWÊIFOOZT

Juha Välikangas
p. 0400 767 545
Puh. 0400 kymppi-katto.fi
767 

4PJUBKBTPWJFTJUUFMZ

Juha Välikangas,

NAKKILAN VIREN KILPAILUJA 2017
Sarjat
M
N
M17
N17
P15
T15
P13
T13
P11
T11
P9
T9

Lajit

100m, 800m, 3-loikka
100m, 800m, 100m aj, korkeus, keihäs
100m, 800m, seiväs, 3-loikka, kuula
100m, 100m aj, korkeus, seiväs, keihäs
100m, 2000m, pituus, kuula
100m, 2000m, 80m aj, pituus, keihäs
200m, 60m aj, korkeus, kuula
200m, 60m aj, pituus, kuula
60m, 1000m, pituus, kuula
60m, 1000m, pituus, kuula
150m, pituus, keihäs
150m, pituus, keihäs

Kilpailukalenteri.fi –sivuilta löytyvät kaikki kesän kilpailut ja sitä kautta voi myös
ilmoittautua.
Ilmoittautumisia kerätään
myös kentällä harjoituksissa,
seurakisoissa.Yhteyshenkilö: Mia Rantala, mia.rantala78@gmail.com p. 050 437
3434

Pm-sisulisäottelut 9-13-vuotiaille Harjavallassa
Honkalan urheilukentällä la 22.7.2017 klo 11.00
Sarjat
P13
T13
P12
T12
P11
T11
P10
T10
P9
T9

Lajit

5-ottelu (800, 60m aj, pituus, kiekko, keihäs)
5-ottelu (800, 60m aj, korkeus, pituus, keihäs)
5-ottelu (800, 60m aj, pituus, kiekko, keihäs)
5-ottelu (800, 60m aj, korkeus, pituus, keihäs)
4-ottelu (800, 60m aj, korkeus, keihäs)
4-ottelu (800, 60m aj, korkeus, keihäs)
4-ottelu (800, 60m aj, korkeus, keihäs)
4-ottelu (800, 60m aj, korkeus, keihäs)
4-ottelu (40m, 800m, korkeus, keihäs)
4-ottelu (40m, 800m, korkeus, keihäs)

1. osakilpailu 18.5.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
2. osakilpailu 1.6.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
3. osakilpailu 15.6.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
4. osakilpailu 29.6.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15

Jarkko on vuoden seuratyöntekijä

Nakkilan Viren Jarkko
Kujamäki valittiin keväällä
Satakunnan urheilugaalassa
vuoden seuratyöntekijäksi.
Tunnustus on ansaittu, sillä
Jarkko on Nakkilan Viressä
ollut aina varsinainen työmyyrä. Hän on valmentanut
yhtä soittoa lapsia ja nuoria
jo 10 vuotta. Viime vuosina hän on valmentanut
yu2-ryhmää, jossa harjoittelee tällä hetkellä yhdeksän
nuorta. Koko ryhmän harjoituksia on kolme kertaa
viikossa, jonka lisäksi Jarkko
valmentaa osaa ryhmästään
useamminkin. Yu2-ryhmän
harjoituksissa pääpaino on
monipuolisessa harjoittelussa eikä ryhmässä keskitytä varsinaisesti mihinkään
tiettyyn yleisurheilulajiin.
Osa ryhmän nuorista kuitenkin kilpailee ja he harjoittelevat enemmän myös
omia lajejaan.
Yu2-ryhmän harjoitusten lisäksi Jarkko on mukana lähes aina Viren talkoissa

ja Viren järjestämissä kilpailuissa. Hän vastaa muun
muassa kilpailujen tulospalvelusta ja äänentoistosta. Jarkko tunnustaakin, että lähes joka ilta hän tekee
jotain Nakkilan Viren hyväksi. ”- Eikä siihen valmentamiseenkaan
pääse
kyllästymään. Oli nuoren
tavoitteet sitten kilpaurheilussa tai ihan vain hyvän
kunnon saavuttamisessa ja
ylläpitämisessä, ja jos itsellä on siihen jotain annettavaa, riittää se motivoimaan

jatkamaan. Tärkeintä on, että jengi liikkuu.”
Viime aikoina Jarkko on
nähty usein myös kilpailemassa. Hän osallistui keväällä, kuten usein aikaisemminkin, Viren joukkueessa
Karhuviestiin. Huhtikuun
alussa Viren järjestämissä
pm-maantiejuoksukisoissa Jarkko oli myös kilpailemassa ja silloin hän voitti
piirinmestaruuden miesten
sarjassa.
Saila Kurri

SEURAKISAT 2017

Nakkilan urheilukentällä klo 18.00 – joka toinen torstai!

777 9687

20. Kirkon vaiheill-kisat
Nakkilan urheilukentällä 28.5.2017 klo 15.00

Näiden lisäksi muita tärkeitä kisoja, joihin kokoamme lapsista ja nuorista ison
Vire-joukkueen, ovat kesä- ja elokuun Seuracup,
elokuussa kilpailtavat sisulisähuipentumat sekä sisulisäviestit ja elokuun 9-15
-vuotiaiden piiriottelut. Toivomme urheilijoilta ja vanhemmilta aktiivista osallistumista.

SILJA LINE

Tero Niskanen,
Puh. 040

Kesän 2017 kilpailutoiminta

klo 18.00
40 m
40 m
60 m
60 m
100 m
klo 18.00
150 m
150 m
150 m
200 m
300 m
klo 18.00
40 m
60 m aidat
60 m aidat
60 m aidat
80 m aidat
klo 18.00
300 m
40 m
60 m
60 m
100 m

Ilmoittaudu mukaan kilpailuihin: kilpailukalenteri.fi tai harjoituksissa. Vireläisiltä ei ilmoittautumismaksua omissa kisoissa!

Anolan Vuokratyö Oy

pallo
kuula
kuula
pituus
pituus
kuula
kiekko
kiekko
kiekko
kiekko
Palkintokisa
pituus
pituus
pituus
korkeus
korkeus
pallo
keihäs
keihäs
keihäs
keihäs

kävelyt
kävelyt
kävelyt
kävelyt
korkeus
korkeus
kolmiloikka
kolmiloikka
800 m
800 m
800 m
800 m

Vireläisiltä/nakkilalaisilta ei kisamaksua, muilta 2€/laji.
5. osakilpailu 13.7.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
6. osakilpailu 27.7.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
7. osakilpailu 10.8.
T/P 5-7
T/P 8-9
T/P 10-11
T/P 12-13
T/P 14-15
Kauden päätteeksi:

klo 18.00
40 m
60 m aidat
60 m aidat
60 m aidat
80 m aidat
klo 18.00
150 m
40 m
60 m
60 m
100 m
klo 18.00
40 m
moukari
moukari
moukari
moukari

pituus
seiväs
seiväs
seiväs
seiväs
Palkintokisa
turbokeihäs
kuula
kuula
kuula
kuula

kolmiloikka
kolmiloikka
kolmiloikka
kolmiloikka

pallo
pituus
pituus
pituus
pituus

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

Palkinnot 5-7-vuotiaat: Kaikki vähintään kolmeen kisaan osallistuneet
nakkilaiset/vireläiset palkitaan syksyllä erillisessä palkintojenjakotilaisuudessa.
Palkinnot 8-15-vuotiaat: Kolme parasta/ikäsarja palkitaan kilpailuista
kertyneiden pisteiden mukaan.
Pisteitä voi kerätä seuraavista kisoista: Viren seurakisat,
Palkintokisoissa palkitaan kaikki! Kirkon vaiheill´kisat, Vattenfall-kisat sekä kaikki piirinmestaruuskilpailut:
piirihuipentuma, pm-kävelyt, pm-maastot, pm-ottelut ja pm–viestit.
600 m
600 m
600 m
600 m
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Juho ja Joona nuorisoviestin sykkeessä

Maakuntaviesti ja nuorisoviesti hiihdettiin 6.3.2017
Harjavallan Hiitteenharjulla. Nuorisoviestin aloitusosuudella olivat 10-vuotiaat
Joona Haapio ja Juho Pere.
Joona kertoi hieman jännitystä tuntuvan vatsanpohjassa ennen lähtölaukauksen ammuntaa. Hiihtämään
päästessä jännitys väheni
ja hän hiihti 2 kilometrin
osuutensa niin kovaa, että
jaloissa tuntui vaihtoon tullessa. Juhoakin vähän jännitti ennen kisan alkua ja
hän kertoi, ettei ollut päässyt heti lähdössä vauhtiin
muiden ollessa edessä, mutta sitten hiihto kulki hyvin.
Seuraavana päivänä oli vatsalihaksetkin olleet kipeät
hiihtämisestä.

Joona on talven aikana
harrastanut jääkiekkoa ja
sählyä. Hiihtämässä hän kävi muutamia kertoja muun
muassa
Hiitteenharjulla,
Porissa ja Jämillä. Hiihtokilometrejä oli kertynyt talven
aikana 72 kilometriä. Juholle
oli kertynyt hiihtokilometrejä talven aikana useampia.
Hän oli mukana hopeasomparyhmän hiihtokoulussa,
joten hän kävi viikoittain
hiihtämässä. Lisäksi Juho
oli käynyt hiihtämässä Porissa, Hiitteenharjulla, Nakkilan liikuntahallin alueella ja Pyhätunturilla. Juhon
harrastuksiin on kuulunut
myös partio, ponikärryily ja musiikki. Hän on käynyt soittotunneilla soittamassa kitaraa ja klarinettia.

Kesällä Juho aikoo harrastaa yleisurheilua. Joona pelaa kesällä jalkapalloa ja
miettii harrastaisiko suunnistustakin.
Hiihto on hieno harrastus. Se kehittää kestävyyskuntoa, koordinaatiota ja
tasapainoa sekä siinä pääsee kokemaan luonnossa
liikkumisen elämyksiä sen
kaikkine hyvine vaikutuksineen. Hiihtäminen onkin monipuolista liikuntaa
ja useammalle lajille hyvää
oheisharjoittelua. Joonan ja
Juhon suunnitelmissa on pitää hiihto harrastuksena ja
käydä joka talvi hiihtämässä. Mieluisinta pojille on
hiihtää vapaalla tyylillä.
Nuorisoviestiin osallistuminen oli Juhon ja Joonan

KAUPPATIE 1, NAKKILA

Kaffeli
Kotilounas
arkisin
10.30-14

mielestä kivaa. Nakkilan
Vireltä oli nuorisoviestissä
mukana kaksi joukkuetta.
A-sarjassa hiihti joukkue:
Joona Haapio, Milja Anttila,
Luka Hohtari, Maija Vuori,
Matias Teinilä ja Heini Vuo-

Monipuolisella harrastamisella
Hopeasompa-kilpailuihin

ONNIPEKKA

ri. B-sarjassa hiihti joukkue:
Juho Pere, Elea Nieminen,
Onni Unkuri, Kerttu Anttila, Juho Unkuri ja Fanni
Heikkilä. Maakuntaviestissä oli mukana joukkue, jossa hiihtivät Lotta Sjöblom,

Miikka Haapio, Siiri Heikkilä, Severi Kankeri, Tuuli Haula ja Rauno Tuomi.
Näissä viesteissä oli hyvä
edustus Nakkilan Vireltä!
Tuuli Haapio

Tunnelmia talven hiihdoista

MEILLÄ ON
PALJON TUOTTEITA
LÄHELTÄ.

MA-LA 7-21, SU 10-21

TULE LEIKKIMÄÄN
ONNI NAAKAN
LEIKKIMÖKKIIN!
Tilaa ja
nouda

TRUE MAILAT JA
VARUSTEET
STEP TERÄT
PROSHARP TEROITUS/
PROFILOINTI

Kysy lisää 040 530 6032

OSTA
& NOSTA
De bit

NOPEA JA EDULLINEN
TANKKAUSPAIKKA

TAVALLISTA PAREMPI RUOKAKAUPPA

Pikkusomparyhmän hiihtokoulu
Pienempien lasten hiihtokoulussa oli mukana
5-9-vuotiaita hiihtäjiä. Hiihtokoulua pidettiin maanantaisin tammikuun alusta maaliskuun loppupuolelle asti. Vähäluminen talvi toi haastetta hiihdon
harrastamiseen, mutta joka kerta päästiin hiihtämään. Muutamia kertoja kokoonnuttiin Nakkilan
liikuntahallin alueella ja hiihdettiin nurmikentän
alueella. Muuten kokoonnuttiin Harjavallan Hiitteenharjulla, jossa päästiin suksille hiihtostadionin alueella ja 1kilometrin ladulla. Hiihtokoulussa
opeteltiin hiihtotekniikkaa ja haettiin hyvää fiilistä
ja innostusta hiihtämiseen. Viimeisellä hiihtokoulukerralla pikkusomparyhmä oli mukana Hiitteenharjun laskettelurinteillä satakuntalaisten nuorten
hiihtäjien yhteisessä laskuharjoituksessa, jossa tehtiin pienemmille sovelletusti laskuharjoittelua.
Tuuli Haapio

Siiri Heikkilä toimii oivallisena esimerkkinä kaikille lapsille ja nuorille
monipuolisesta harrastamisesta puhuttaessa. Hänen lajivalikoimiin ovat kuuluneet
muodostelmaluistelu, telinevoimistelu, tanssi, hiihto ja yleisurheilu.
Viime talvena käydyissä hiihdon Hopeasomman
loppukilpailuissa Siiri hiihti hienosti N13-sarjassa sijalle 30 kovatasoisessa 92
hiihtäjän joukossa. Hopeasomman loppukilpailu on
vuosittain kilpailtava ikäsarjan epävirallinen SMkilpailu, jonne kokoontuu
käytännössä koko Suomen
parhaimmisto. Kilpailu käytiin Lempäälässä vapaalla
hiihtotavalla ja matkana oli
3 kilometriä.
Monipuolinen lajivalikoima antaa paitsi mahdollisuuden myöhemmällä iällä valita oman lajin, antaa
myös valmiuksia kehittyä
monipuolisesti eri osa-alueilla. Siirikin toteaa, että joka lajista oppii aina vähän
eri asioita ja se juuri onkin
parasta hänen mielestään.
Kohta 13 vuotta täyttävänä
Siiri on tehnyt ensimmäistä kertaa valintaa lajien välillä ja hän aloittaa hiihto-

valmennuksessa ja jatkaa
seuran yleisurheiluharjoituksissa, muiden lajien vakituinen harjoittelu saa nyt
jäädä.
Seuraavan hiihtokauden
harjoittelu alkaa toukokuun
alkupuolella ja Viren hiihtovalmennuksessa ja hiihtokoulussa riittää siis vauhtia
ja vilinää myös kesäkaudel-

la. Ensi kauteen liittyvät tavoitteet on asetettu jälleen
Hopeasomman loppukilpailuun ja nyt myös Viren
väriä tullaan näkemään
viestihiihdoissa. Virestä on
mahdollisuus lähettää useampi viestijoukkue kilvoittelemaan Suomen paremmuuksista.
Jonna Heikkilä

Nakkila Cup -maantiejuoksusarja

Nakkilan Vire järjesti talvikaudella viiden kilpailun Nakkila Cup -maantiejuoksusarjan. Kilpailut juostiin vaihtelevassa säässä viitenä eri lauantaina Viikkalassa. Osallistujia
oli yhteensä 61, joista aikuisia oli 49 ja lapsia ja nuoria 22.

Ahokannas Oy

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
0500 124 420, (02) 5373079

Setolan Kuljetus Ky
Eero Setola
0400 655 808

Kuusisen Kunnostus

NAKKILA Kati Mäki Oy

rakentaa ja remontoi
puh. 050 527 5966/Tapsa
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YLEISURHEILUN PALKITUT 2016
VUODEN URHEILIJA			
VUODEN SISULISÄURHEILIJA		
VUODEN PIKAJUOKSIJA		
VUODEN KESTÄVYYSurheilija
VUODEN HYPPÄÄJÄ			
VUODEN HEITTÄJÄ			
VUODEN OTTELIJA			
REHDIN URHEILIJAN PALKINTO

Manu Kurri
Eveliina Haviala
Candy Peltonen
Vilma Iivonen
Maija Vuori
Amanda Yli-Futka
Eetu Salminen
Mea Rosenvall





Tiistailenkillä on liikuttu yhdessä jo 30 vuotta

Konttorilinja Oy, Pohjoispuisto 3, 28100 Pori
Myynti p. 02 - 641 4400 ja 040 - 501 5661
Huolto p. 02 - 641 4404
antti.nurmi@konttorilinja.fi
Yli 50 vuotta alan ammattilaisena Satakunnassa

HIIHDON PALKITUT 2016 - 2017

VUODEN HIIHTÄJÄ			
Lotta Sjöblom
VUODEN TYTTÖHIIHTÄJÄ		
Maija Vuori
VUODEN POIKAHIIHTÄJÄ		
Severi Kankeri
VUODEN AIKUISHIIHTÄJÄ		
Rauno Tuomi
VUODEN LUPAUSPYTTY		
Luka Hohtari
KANNUSTEPYTTY			
Matias Teinilä
PISTEPYTTY			
Fanni Heikkilä
KUNNANPYTTY			
Heini Vuori
POSTIPYTTY			
Anna Stenroos
HIIHTÄJÄPATSAS			
Siiri Heikkilä
VUODEN POSITIIVISIN HIIHTÄJÄ	
Milja Anttila
AKTIIVINEN HIIHTOKOULULAINEN tyttö Sofia Malonen
AKTIIVINEN HIIHTOKOULULAINEN poika Juho Pere
VIESTIMENESTYKSESTÄ PALKITAAN N10 pm 3. joukkue: Maija Vuori, Sofia Sjöblom ja Kerttu Anttila. N12 pm 2. joukkue: Aino Anttila,
Fanni Heikkilä ja Anna Stenroos. N14 pm 2. joukkue: Heini Vuori, Siiri Heikkilä ja Lotta Sjöblom. M35 pm 2. joukkue: Rauno Tuomi, Jussi Nurmi ja Mika Lepistö. Nuorisoviestijoukkue 6.sija A-sarja: Joona Haapio, Milja Anttila, Luka Hohtari, Maija Vuori, Matias Teinilä ja Heini Vuori.
Maakuntaviestijoukkue 2.sija ja nousu A-sarjaan: Lotta Sjöblom, Miikka Haapio, Siiri Heikkilä, Severi Kankeri, Tuuli Haula ja Rauno Tuomi

Nakkilan liikuntahallilla juhlistettiin Nakkilan Viren tiistailenkin 30-vuotista
taivalta tiistaina 11.4.2017.
Lenkkeilijöitä ei haitannut
huhtikuun alun kylmä viima, kun yhteiselle lenkille
lähdettiin liikuntahallin pihalta klo 18.00. Jouko Ranne
kertoi, että hän on pienestä
pitäen harrastanut urheilua
ja kipinä liikuntaan on säilynyt hänellä aina. Hän on
ollut tiistailenkeillä mukana alusta alkaen, vaikka aktiivinen aika soittokunnassa
verottikin häneltä lenkkei-

YLEISURHEILUN KISAKALENTERI 2017
Toukokuu

Kesäkuu

La 13.5. klo 11.00
Pm- ja sisulisämaastot’
Ulvila
To 18.5. klo 18.00
Viren seurakisat – 1. osakilpailu
Nakkila

To 1.6. klo 18.00
Viren seurakisat – 2. osakilpailu
Nakkila
Ke 14.6.
Seuracup 1. osakilpailu
Noormarkku
To 15.6. klo 18.00
Viren seurakisat – 3. osakilpailu
Nakkila

Ti 11.7.
Avoimet pm M/N/M17/N17 2.päivä
Pori
To 13.7. klo 18.00
Viren seurakisat – 5. osakilpailu
Nakkila

Ti 27.6.
Avoimet pm M/N/M17/N17 1.päivä
Pori
To 29.6.klo 18.00
Viren seurakisat – 4. osakilpailu
Nakkila
To 29.6.
Kiekko- ja kuulakarnevaalit
Kokemäki

To 20. – su 23.7.
Kalevan kisat
Seinäjoki
La 22.7. klo 11.00
Sisulisäottelut 9–13 v.
Harjavalta
To 27.7. klo 18.00
Viren seurakisat – 6. osakilpailu
Nakkila

Ti 23.5. klo 18.00
Sisulisäkävelyt
Pori

Su 28.5. klo 15.00
20. Kirkon vaiheill-kisat
Nakkila

Heinäkuu

Elokuu
Ke 2.8.
Seuracup 2. osakilpailu
Huittinen

To 10.8. klo 18.00
Viren seurakisat – 7. osakilpailu
Nakkila
La 12.- su 13.8.
Sisulisähuipentuma 9-15v.
Parkano
Pvm vielä avoinna
Hippokisat
Nakkila
La 19.8.
Pm-sisulisäviestit
Sastamala
Pe 25. – su 27.8.
SM-kisat 14-15v.
Raasepori

Muutokset mahdollisia. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset: kilpailukalenteri.fi. Kilpailuihin
voi ilmoittautua myös ilmoittamalla osallistumisesta Viren ohjaajille kesäharjoituksissa!
Kilpailukalenteriin päivittyy tarkemmat tiedot ja lisää kilpailuja kesän aikana. Seurakisoissa
ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun alussa urheilukentällä.

lyä tiistaisin. Vuosien saatossa on kuitenkin lenkkejä
kertynyt Joukollekin satoja ja samalla on solmittu ystävyyssuhteita. Tiistailenkin
suuntana oli tällä kertaa Kukonharja ja nimenhuudossa
mukaan kirjattiin parikymmentä liikkujaa, kun 30vuotisjuhlatapahtuma lähti
liikkeelle.
Kaikki sai alkunsa, kun
kuukauden mittaisessa Vireviestissä mukana olleet saivat kutsun tulla mukaan
Nakkilan liikuntakeskuksen
tuntumaan 14.4.1987 järjestettyyn yhteiseen liikuntatapahtumaan, ensimmäiseen tiistailenkkiin. Tämän
jälkeen joka ainoa tiistai on
Nakkilassa liikuttu tiistailenkillä. Viren tiistailenkki
onkin aivan ainutlaatuinen
tapahtuma, sillä tiedossa ei
ole mitään vastaavaa koko
Suomessa. Tiistailenkkien
puuhamies Erkko Leino on
vuosien saatossa kirjannut
yli 23 000 suoritusta osanot-

Sauvakävelytempaus
vauhdissa

tajien toimesta ja vähintään
200 kertaa mukana on ollut
28 lenkkeilijää. Nopean laskutoimituksen jälkeen Erkko totesi itse olleensa mukana 1464 kertaa.
Säännöt kuntoilutapahtumassa ovat tiukat: liikuntasuoritusmerkinnän saa
vain mukanaolosta, kun
tiistaisin klo 18.00 lenkille lähdetään Nakkilan liikuntakeskukselta yhdessä
päätettyyn suuntaan. Lenkkiä ei voi suorittaa aiemmin eikä missään muualla.
Jokainen osallistuja suorittaa lenkin itselleen sopivalla
tavalla, juosten tai kävellen,
puoli tuntia valittuun suuntaan ja sitten takaisin lähtöpaikalle.
30-vuotisjuhlalenkin jälkeen juhlimista jatkettiin
liikuntahallilla. Tilaisuudessa palkittiin kakkukahvien
yhteydessä huomionosoituksilla tiistailenkkeilijöitä.
Osmo Nurmi on ollut mukana kaikkein useimmin ja

hänelle lenkkejä on kertynyt jo yli 1500. Tiistailenkkilevykkeet tasalukuisista
suorituksista jaettiin tällä kertaa seuraavasti: Osmo
Nurmi (1500 tiistailenkkiä),
Eira Unkuri (1000), Erkki
Rintala (1000), Kaija Hakala (400), Jouko Ranne (400),
Marja Hiljanen (300) ja Aaro Toroska (300).
Saila Kurri

Nakkilan Viren nuoret Karhuviestissä

Nakkilan Viren kaikille avoin
sauvakävelytempaus on käynnissä
maanantaihin 29.5.2017 saakka.
Sauvakävele oman aikataulusi mukaan ja
kirjaa tunnin sauvakävelysi kirjauskopin
vihkoon. Kirjauskoppi on avoinna päivittäin
klo 8.00 – 21.00. Sauvakävelytempauksen
yhteinen päätös ja lopetuskävely pidetään
maanantaina 29.5. klo 18.00 – 19.00.
Kaikki vähintään kahdeksan kertaa
sauvakävelemässä olleet osallistuvat
arvontaan. Arvonta suoritetaan tempauksen
päättyessä maanantaina 29.5. klo 19.00.

Tervetuloa mukaan kuntoilemaan!
Viren nuorten Karhuviestijoukkue

Majatalo Tyrni
Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259
turist.@hotmail.com - www.turist.
Uudis- ja korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit /
Vesieristykset

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

Parturi-Kampaamo

Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy

Nakkila, puh. 02 5373530

Länsirannikon kaivuu
p. 0500-880303
info@nurmioy.fi

Raija Kuisma

Liinu omalla Karhuviestin viestiosuudellaan juoksuseuranaan Juhani

Suomisentie 11
p. 0400 594 765
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Juoksijan lihashuolto

Kehittymisen kannalta tärkeimmät asiat kaikilla liikkujilla tasosta riippumatta ovat harjoittelu, lepo
ja ravinto.
Kehittyminen tapahtuu
levossa. Mitä heikompi lähtötaso kunnon osalta on, sitä enemmän tarvitaan aikaa
palautumiseen rasittavien
harjoitusten välillä. Kovaa
harjoittelevan juoksijan ohjelmaan mahtuu keskimäärin kaksi kovaa harjoitusta
viikossa. Kovien juoksuharjoitusten väliin on hyvä lisätä kevyitä liikkuvuutta
lisääviä harjoitteita ja lihaskuntoa vahvistavia harjoituksia.
Unen määrällä on suuri merkitys palautumisessa. Nukkuessa lihasten kudosvauriot korjaantuvat ja
energiavarastot palautuvat
parhaiten. Myös hermoston palautuminen vaatii unta. Väsyneenä harjoitellessa
loukkaantumisen riski kasvaa. Immuniteetti vahvistuu
unessa.
Arkiruokailulla ja sen
rytmittämisellä on myös
suuri merkitys suorituskykyyn. Jos arkiruokailu on
puutteellista, ei kovakaan
harjoittelu tuota tulosta.
Harjoituksen vaikutukset
jatkuvat kehossa tunneista
vuorokausiin riippuen harjoituksen rasituksesta, näin
yksittäinen ravintolisä tai
ateria ei korvaa toimivaa ateriarytmitystä. Liikkujan olisi hyvä jakaa energiansaanti
ainakin viidelle päivittäiselle aterialle. Kestävyysliikkujien ei pitäisi myös pelätä
rasvan käyttöä. Monipuolinen kotiruoka toimii hyvin.
Hyvä nestetasapaino parantaa vireystilaa ja suojaa urheiluvammoilta.
Liikkuvuusharjoittelu

Eri tavoin toteutettuna
liikkuvuusharjoittelu kehittää tai ylläpitää liikkuvuutta tai toimii palauttavana
harjoitteena. Liikkuvuusharjoitteita kannattaa hyödyntää alkuverryttelyn yhteydessä harjoitukseen tai
kilpailuun valmistautuessa tai omana erillisenä harjoitteena.
Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu
palvelee
juoksussa tarvittavien lihasten lihaspituuksien lisäämistä paremmin kuin perinteinen paikallaan tapahtuva
venyttely. Hyvä liikkuvuus
on tärkeää toimintakyvyn
ja suorituskyvyn kannalta ja
on edellytys oikealle suoritustekniikalle ja näin ennaltaehkäisee rasitusvammojen
syntyä ja epätaloudellisia liikemalleja juoksutekniikassa.
Liikkuvuuden, kuten mui-

denkin ominaisuuksien, ylläpitäminen vaatii jatkuvaa
harjoittamista. Esimerkiksi lihaskuntoharjoitteiden
tekeminen laajoilla liikeradoilla ja maltillisilla kuormilla on erinomaista liikkuvuusharjoittelua. Kevyt
aktiivinen lihastyö toimii
palauttavana harjoitteluna.
Perinteinen, staattinen venyttely parantaa vain vähän
lihaksen aktiivista pituutta
staattisuutensa vuoksi. Sen
on todettu heikentävän lihaksen nopeus- ja voimaominaisuuksia ennen liikuntasuoritusta tehtynä ja
näin soveltuu huonosti valmistavaksi harjoitteeksi tai
kilpailun alle.

Aurinkopaneelipaketit meiltä
– Avaimet käteen palveluna
reilu, rohkea, kiinnostava

Myllykatu 2, Harjavalta. Puh. 02 535 2011, asiakaspalvelu@leoy.fi

Neljä vauhdikasta päivää
yleisurheilun parissa!

Vammat ja niiden itsehoito

Urheiluvammat voidaan
jakaa äkillisiin tapaturmiin,
joissa kudoksen vaurioituminen tapahtuu nopeasti.

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

Yleisurheiluleiri
8-13-vuotiaille
5.-8.6. Nakkilassa

Leirin hinta 100 euroa. Sisältäen: ohjelma, majoitus, ruokailut, vakuutus
ja leirituote. Ilmoittautumiset 20.5.2017 mennessä:
www.satakunnanyleisurheilu.ﬁ > kesäleiri 2017 > ilmoittautuminen
Leiriä koskevat tiedustelut: 044 022 6677, elina@kuntokarki.ﬁ

Hieronta harjoittelun
tukena

Urheiluhierojan
tekemään hoitoon voidaan liittää lihastasapainokartoitus.
Juoksijalle hyvä lihastasapaino on hyvän teknisen
juoksun edellytys. Lihasta-

sapainon ollessa kunnossa
myös vammariski vähenee,
kun nivelten ylikuormitusriski vähenee.
Urheiluhieronnalla voidaan vaikuttaa palautumiseen ja aineenvaihduntaan.
Hieronnalla voidaan poistaa lihasjännityksiä, ennaltaehkäistä rasitusvammoja
ja kiputiloja. Jokaiselle hierontakerralle tehdään hoitosuunnitelma ja tavoite,
mitä hoidetaan.

SATY
Satakunnan Yleisurheilu SATY ry

Hoidossa huomioidaan
asiakkaan ongelmat, harjoituskausi, kokonaisrasitus, aiemmat vammat ja
hoidon tavoite. Palauttava
käsittely on erilainen kuin
jumeja aukaiseva hoito. Urheiluhieroja tekee myös

kinesioteippauksia. Se on
hyvä lisä hoidettaessa erilaisia urheiluvammoja, ryhtimuutoksia, nivelen liikkeen
häiriöitä ja kiputiloja.
Urheiluhieroja
Terhi Männistö

Nakkilan Vire on saanut
Nakkilan kunnan vapaaaikatoimelta liikuntatiloja
syys- 2017 ja kevätkaudeksi
2018 Nakkilan yhteiskoulun
ja Viikkalan koulun saleista.

Liikuntaleikkikoulu tai
perheliikunta 3 - 5-vuotiaille lapsille jatkuu Viikkalan koululla torstaisin klo
17.00 - 17.45. Urhiksen eli
6 - 8-vuotiaiden lasten har-

joitukset ovat yhteiskoulun
salissa torstaisin klo 17.00
- 18.00. Tiistaisin pidetään
kuntopalloharjoitukset sekä telinevoimistelua Viikkalan koulun salissa klo 16.00
- 18.00.
Kaikkien yli 9-vuotiaiden
ryhmien harjoitukset on
tarkoitus pitää Harjavallassa
lauantaisin noin klo 10.30 12.30. Tavoitteena on saada
kahden tunnin vuoro juoksusuoralle sekä samalla saada myös osa liikuntahallista käyttöön samaan aikaan.
Näin eri-ikäiset lapset ja
nuoret pääsisivät samaan ai-

kaan harjoittelemaan omissa pienryhmissä valmentajiensa ohjauksessa.
Lisäksi Viren urheilijoiden on mahdollista ostaa
50 euron arvoinen henkilökohtainen Karhuhallikortti urheilukoulumaksun lisäksi. Kortti on voimassa
syyskauden 2017 – kevätkauden 2018. Ohjattuja harjoituksia järjestetään vähintään kerran viikossa myös
Karhuhallissa,
alustavasti torstaisin. Karhuhallikortin lunastaneet saavat käydä
harjoittelemassa Karhuhallissa Satakunnan yleisurhei-

lun varaamilla vuoroilla, eli
käytännössä lähes joka päivä. Varauskalenteri löytyy
netistä Porin kaupungin sivuilta ja sieltä voi tarkistaa
Karhuhallin varausvuorot.
Kaikenikäisten kuntopiiriä jatketaan sunnuntaisin
klo 11.00 -12.00 yhteiskoulun salissa. Tiistailenkki jatkuu tuttuun tapaan tiistaisin
klo 19.00 – 20.00. Hiihtokoulut jatkuvat myös syksyllä jakautuen Hopeasompa ja Pikkusompa ryhmiin.
Toimintaa on kaikenikäisille. Tervetuloa mukaan
liikkumaan!

Viren piirileiriläiset

KesäStartti 2017

Niitä ovat mm. nivelside-,
lihasvammat ja murtumat.
Ja rasitusvammoihin, joita
ovat kudosten mikrovauriot, jotka syntyvät liiallisesta ja yksipuolisesta kuormituksesta sekä liian lyhyestä
palautumisajasta. Rasitusvammoja ovat mm. penikkatauti, rasitusmurtumat ja
osa selkävaivoista.
Rasituksesta johtuvan kiputilan syntyessä kylmähoito on turvallisin ja nopein
tapa aloittaa itsehoito. Rasituksesta johtuvaa kipuilua
voi kotona hoitaa kylmäpussilla tai jääpalahieronnan
avulla. Myös vaihtolämpöhoito on helppo kotihoitokeino aineenvaihdunnan
lisäämiseksi kipeisiin pohkeisiin ja sääriin. Kipuileva alue on myös syytä pitää
levossa. Aktiivinen lepo voi
tilanteen mukaan tarkoittaa
erilaisia harjoitteita, joissa
kipualue ei kuormitu ja kipua ei tunnu.

Syyskausi ilman liikuntahallia

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

Rakennuspalvelu Lindholm Oy
Kettulantie 17, 28400 Ulvila
mikko.lindholm@rp-lindholm.fi
www.rp-lindholm.fi

Palautuminen

Juuri ennen harjoittelua
nautitun välipalan tarkoitus ei ole lisätä jaksamista
vaan edistää palautumista.
Päivän aiempien aterioiden
tulee kattaa energian riittäminen harjoituksen ajan.
Varsinkin pitkän tai rasittavan harjoituksen jälkeen pitäisi nauttia heti nestettä ja
hiilihydraattipitoista välipalaa tai juomaa. Pieni määrä
proteiinia on hyvä lisätä välipalaan. Heti suorituksen
jälkeen nautitun välipalan
tehtävänä on täyttää lihasten ja maksan hiilihydraattivarastot ja korvata suorituksessa tullut nestevaje.
Palauttavat harjoitteet
on tarkoitettu edistämään
kehon palautumista suorituksesta. Pienitehoinen lihastyö, joka toteutuu lihaksia vuoroin supistamalla
ja rentouttamalla (kävely,
hölkkä, liikkuvuusharjoitteet), lisää verenkiertoa lihaksissa. Tämä puolestaan
edesauttaa aineenvaihduntatuotteiden,
esimerkiksi maitohapon poistumista
elimistöstä. Juoksunomaiset
harjoitteet ovat hyviä, koska
silloin verenkierto ohjautuu
automaattisesti harjoituksessa tai kilpailuissa kuormitetuille lihaksille. Hyvä
palauttava harjoitus on esimerkiksi vesijuoksu.
Kehittyminen
perustuu
superkompensaatioon. Urheilija on harjoituksen jälkeen huonommassa
kunnossa kuin sen alussa.
Harjoittelun tavoite on, että palautumisen aikana tilanne korjautuu ja lähtötaso nousee ylemmäksi kuin
mitä se oli aiemmin. Parantuva suorituskyky edellyttää tasapainoa harjoittelun
ja huollon välillä.

Hyvässä seurassa
on hyvä liikkua
- liity jäseneksi!

Satakunnan yleisurheilun piirileiritykseen valittiin
syksyllä vireläisistä Candy
Peltonen, Severi Mäenpää
ja Manu Kurri. Piirileiriläisillä oli yhteisiä leirejä syksyn ja kevään aikana Hiittenharjulla sekä Porissa
Karhuhallissa, stadionilla ja
moukaripörssissä. Manu oli
syyskaudella leirillä myös
Eerikkilässä, jonne toiset
olivat vielä liian nuoria. Severi oli piirileirityksessä

mukana vain Hiittenharjun
leirillä ja yhdessä testi-illassa, mutta jätti sen jälkeen
leirityksen kesken. Candyn
osalta leiritys on jo tältä keväältä päättynyt, mutta Manulla on vielä kevätkauden
Eerikkilän leiri edessä.
Candy oli piirileirityksessä mukana pikajuoksuryhmässä, jonka ryhmän
vetäjänä toimi Esa Rouvali.
Ryhmässä harjoiteltiin sekä
pika- että aitajuoksua ja niiden oheisharjoittelua. Candyn mielestä parasta piirileirityksessä oli se, että hän
oppi uusia asioita ja sai uusia kavereita. Osa kavereista
oli jo aiemmin tuttuja muun
muassa kilpakentiltä, mutta
tutustui Candy myös aivan
uusiinkin kavereihin, joiden
kanssa on ollut kiva harjoitella yhdessä. Candy tykkäsi käydä myös testi-illoissa,
koska oli kiva huomata, että pystyy juoksemaan nopeammin ja niin tietää kehittyneensä urheilijana. Candy
ei vielä tiedä, että aikooko

hän jatkossa hakea piirileiritykseen, mutta voisi aivan
hyvin ainakin harkita sitä.
Manu on ollut piirileirityksessä mukana heittoryhmässä, jonka ryhmän vetäjänä on toiminut Samu
Myllymaa. Varsinaisten leiripäivien lisäksi Manulla
on ollut syksyllä ja keväällä Samun vetämiä heittoharjoituksia Karhuhallissa.
Piirileirityksen heittoryhmässä täällä Satakunnassa
ovat kaikki eri lajien heittäjät harjoitelleet yhdessä sulassa sovussa. Eerikkilän
leireillä heittäjiä on paljon
enemmän, joten moukarinheittäjätkin harjoittelevat
siellä omana ryhmänään.
Maaliskuun leiritys Karhuhallissa jäi Manulta kesken
loukkaantumisen vuoksi
ja taukoa heitoissa piti pitää sen jälkeen muutama
viikko, mutta tauon jälkeen
heitot ovat jälleen sujuneet
mallikkaasti. Manu oli mukana piirileirityksessä ensimmäisen kerran jo vuo-

si sitten ja viime kesänä hän
kisaili paljon piirileirityksestä tuttujen kavereiden
kanssa. Manun mielestä piirileirityksessä parasta on ollutkin juuri kaverit sekä hyvä yhteishenki kaikkien
heittäjien kesken. Hänestä
on ollut kivaa myös se, että on huomannut itse kehittyvänsä heittäjänä ja samalla on voinut seurata myös
heittokaverien kehittyvän.
Saila Kurri

ma-pe 8.30-18 ja la 9-14
kesäaikana ma-pe 8.30-17
ja la 9-14, p. (02) 531 9320

www.nakkilanapteekki.fi

Äänentoisto- ja valolaitteiden vuokrausta
Puhetilaisuuksiin, häihin, discoon, ulkotapahtumiin…
Laitteemme ovat digi- ja led- tekniikkaa hyödyntäviä, tehokkaita
ja laadukkaita.
Kysy juuri sinun tarpeisiisi sopivaa kokonaisuutta.
Tiedustelut: vireaudio@gmail.com (Jarkko)

URHEILUHIEROJA

10:n vuoden kokemuksella
Hierontapalvelut,
kinesioteippaukset
Samoissa tiloissa toimii
sopimusyrittäjänä hierojaopiskelija Åsa Säntti

Terhi Männistö, p. 050 0919 405
www.terhilaiho.eu

16 | Vireläinen 2017

MAASTOHIIHDON
ERIKOISLIIKE
ÄHTÄRISSÄ 400m2

VERKKOKAUPPA
CARILAINENSPORT.FI
•SAMI 040-5479466
•JUHA 0400-808676
•MILLA 044-5553646

24/7

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

