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Lupaavat lähtökohdat

NYU:n Venla Lehtonen (vas.) ja Charlotte Kajander ovat menestyneet 
mainiosti talviharjoituskauden hallitapahtumissa. Pikamatkoihin erikois-
tunut Venla, 12, ja hieman laajempaa lajivalikoimaa urakoiva ”Lotte”, 
11, lähtevätkin luottavaisin mielin kohti kesäkautta.
Tytöistä lisää sivulla 3.  

Ritsin rehtori
Hannu Rinnekari palkittiin 
NYU:n vuoden valmentajana 
2016. Hän on ollut isossa 
roolissa nuorten urheilijoiden 
kehittymisessä etenkin mou-
karinheiton osalta. Valmen-
nusta tukee Rinnekarin oman 
navetan ylisille Perttulaan 
viime vuosikymmenen lopulla 
talkoilla rakennettu 
”harjoituskeskus”, Rits. 
Hannu Rinnekari 
esittelyssä sivulla 7.

Itsekin liikkuva
liikuntapäällikkö

Antero Lempiö on ollut Nurmijärven kunnan liikuntapäällikkönä jo 
runsaat 20 vuotta. Hän tietää paremmin kuin hyvin kunnan urhei-
luseurojen valtakunnallisen statuksen eikä näe kasvattajaseura-
imagossa mitään pahaa, päinvastoin.
Itsekin paljon liikkuvan Lempiön haastattelu sivulla 10.

Startti 
uuteen 
kauteen

Matias on erikoistunut pitkiin juoksumatkoihin. Sairastelut 
ovat toistaiseksi pilanneet menestysmahdollisuudet kauden 
tärkeimmissä kilpailuissa. Vuosi sitten keväällä Matias kuiten-
kin jo esitteli potentiaaliaan sekä maantie- että maastojuok-
sun SM-kisoissa. Matiaksen kuulumisia sivulla 5.

Matias Meriläinen, 16, 
on ollut NYU:n toiminnassa 
omien sanojensa mukaan 
”koko ikänsä”. 
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Kun vein lapseni ensimmäistä 
kertaa urheilukouluun, opin heti 
jotain uutta. Ohjaaja kertoi lap-
sille, että yleisurheilu on yleis-
tä urheilemista. Monipuolista 
harjoittelua. Eli ei vain kuulan-
työntöä tai aitajuoksua ja niiden 
mittaamista senteillä tai sekun-
neilla.

Se oli minulle erittäin hyvä 
viesti. Lapseni on yleisurheilus-
sa hyvissä käsissä. Yleisurheilus-
sa hänelle opetetaan erilaisia lii-
kunnan taitoja: koordinaatiota, 
voimaa, nopeutta, ketteryyttä 
ja kestävyyttä. Hänen arvoaan 
ei mitata mittanauhalla, vaan 
hänen liikkumistaan kehitetään 
monipuolisesti.

Tietenkin yleisurheilussa kil-
pailusuoritukset mitataan sen-
tein ja sekunnein. Ja lapset ovat 
niistä yleensä erittäin kiinnostu-
neita. Välillä me aikuiset vähän 
liiaksikin. Yksi yleisurheilun 
parhaista puolista on se, että 

kehitystä voi mitata. Monessa 
muussa lajissa näin ei ole. Mi-
kään ei maistu paremmalta kuin 
oman ennätyksensä parantami-
nen. Ihan sama, voittiko kilpai-
lun vai oliko viimeinen. Ennätys 
on ennätys. 

Kesän urheilukoulut starttaa-
vat heti toukokuun alussa. Siellä 
on mahdollista tutustua tähän 
monipuoliseen harjoitteluun ja 
kokeilla myös kilpailemista esi-
merkiksi viikkokisoissa. 

Yleisurheilu – yleinen urhei-

leminen – ei kuitenkaan ole vain 
lasten juttu. Päinvastoin, meille 
kaikille on paitsi tarpeellista, 
myös iloinen asia harrastaa mo-
nipuolista liikuntaa. Tarjoamme 
alkavana kesänä lasten urheilu-
koulun aikaan harjoittelua myös 
vanhemmille. Mukaan voi tulla 
joko lasten harrastuksen myötä 
tai ilman lapsia. Luvassa on mo-
nipuolista hyvinvointia tukevaa 
liikuntaa.

Urheiluseurana tarjoamme 
myös paljon muuta toimintaa. 
Kun järjestämme kilpailuja ur-
heilijoille, tarvitaan suuri jouk-
ko järjestäjiä ja apureita kentällä 
hyvin monenlaisissa tehtävissä. 
Ja mikä parasta, tämä toiminta 
on helppoa, hauskaa ja palkitse-
vaa. Samalla se on koko harras-
tuksen elinehto.

Mukaan pääsee – ja jopa jou-
tuu – ilman mitään erityistaitoja 
tai osaamista. Tänäkin vuonna 
edellytämme, että lasten van-

hemmat jossain määrin osallis-
tuvat kilpailujen järjestämiseen 
erilaisissa rooleissa. 

Haluamme ja lupaamme myös 
parantaa ja selkeyttää seuram-
me urheilijan polkua. Mitä har-
joitellaan ja missä vaiheessa, 
miten harjoittelu muuttuu ta-
voitteelliseksi, miten se lisään-
tyy, ja miten valmennus muuttuu 
ryhmävalmennuksesta henkilö-
kohtaiseksi. Seurassamme voi ja 
pitää jatkossakin voida kehittyä 
myös huipulle. Monet seuramme 
nuoret ovat erittäin lupaavia, ja 
heillä on kaikki edellytykset ke-
hittyä pitkälle, mikäli he itse niin 
valitsevat. 

Tarjoamme laadukasta harjoi-
tusta myös niille, jotka harras-
tavat muita urheilulajeja. Tämä 
tukee ja monipuolistaa harjoit-
telua.

Jukka Leskelä
NYU, puheenjohtaja

Monipuolista liikuntaa ja toimintaa meille kaikille
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Suomen Urheiluliiton nuorisokilpailujen ykköstasolle kuuluvan 
Nuorten Eliittikisasarjan toinen osakilpailu kilpaillaan ensi viikon 
keskiviikkona Klaukkalan urheilukentällä. Paikalla ovat Suomen 
kirkkaimmat junioritähdet 17-19-vuotiaiden sarjoissa. Paikalla 
on mm. Singaporessa elokuussa käytäviin ensimmäisiin nuorten 
Olympialaisiin toukokuisten Moskovan karsintojen kautta sel-
viytyneitä 17-vuotiaita tulevaisuudenlupauksia ja 19-vuotiaiden 
MM-kisoihin Kanadan Monctoniin tähtääviä urheilijoita.

Nurmijärven Yleisurheilun nuorista ykkösurheilijoista radalla ja 
kentällä nähdään mm. viimeisen vuoden aikana Suomen mes-
taruuden voittaneet Siiri Heiskanen, Heli Rinnekari, Jere Mäkelä 
ja Joni Mäkelä sekä kansallisen kärkitasoa olevat heittäjät Mari 
Röpelinen, Sanni Arokoski ja Severi Aalto. 

Klaukkalan Nuorten Eliitti on Ylen televisioima kilpailu. YLE2 
lähettää kisasta 50 minuutin koosteen kisapäivänä klo 20.20-
21.10 ja pidennetyn koosteen torstaina 17.6. klo 12.30-14.15. 

Vapaa pääsy, tervetuloa

Nuorten 
Eliittikisat

Klaukkalassa
16.6.2010 klo 16.30

17-vuotiaiden 110 metrin aidoissa SE:n keväällä rikkonut Alatornion Pirkkojen Jussi Ka-
nervo nähtäneen aitojen kimpussa myös Klaukkalassa.

Mari Röpelinen haastaa Jenni Pent-
tilän ja Elina Uustalon N19 mouka-
rissa.

NYU:n Siiri Heiskanen aitoo kotiken-
tällään Nuorten Eliitissä lajivoitto 
mielessä.

Tässä lehdessä mm.
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Nurmijärven Yleisurheilun
kesän 2017 urheilukoulut
Kesäkausi 2.5.–16.9. 

Urheilukoulut on tar-
koitettu 6–13-vuotiaille 
yleisurheilusta kiinnos-
tuneille lapsille. Harjoi-
tuksissa liikutaan mo-
nipuolisesti: hypitään, 
juostaan, heitetään ja 
opetellaan eri yleisurhei-
lulajeja. Lisäksi opitaan 
tärkeitä ryhmätaitoja 
sekä huomiomaan muita 
kanssaliikkujia. Kannus-
tamme lapsia myös kilpailemaan viikkokisoissa ja seuran omissa yleisurheilukilpailuis-
sa sekä tavoittelemaan niissä omia ennätyksiä. 

Klaukkala VALKOISET 6–7-v. (2011–2010 syntyneet) ma ja ti klo 17.30–19.00
Klaukkala SINISET 8–9-v. (2009–2008 syntyneet) ma ja ti klo 17.30–19.00
Klaukkala 10–13-v. (2007–2004 syntyneet) ti ja to klo 17.30–19.00
Parkkimäki VALKOISET 6–9-v.  (2011–2008 syntyneet) ma ja ke klo 17.30–19.00
Parkkimäki SINISET 10–13-v. (2007–2004 syntyneet) ma ja ke klo 17.30–19.00

Kausimaksu 140 euroa (ryhmän harjoitukset 1-2 kertaa viikossa), 
165 euroa (kahdessa ryhmässä kolme kertaa viikossa).  
Hintaan sisältyy ohjattu liikunta, yleisurheilulisenssi, vakuutus, t-paita, 
maksuton osallistuminen seuran omiin kilpailuihin, viikkokisoihin ja pm-kilpailuihin. 

Ilmoittautumalla urheilukouluun ensimmäistä kertaa liityt myös seuran jäseneksi. 
Jäsenmaksu 10 euroa laskutetaan erikseen.

Urheilukoulujen kesätauko on viikot 28–29 (10.7–23.7)

Lisätietoa antaa NYU:n nuorisovastaava Elina Paananen 
040 563 6864, elinavoittaja@hotmail.com
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Teksti ja kuva: 
Matti Hannula

Nurmijärven Yleisurhei-
lun kaksi tulevaisuuden 
lupausta, 11-vuotias 
Charlotte Kajander ja 
kesällä 13 vuotta täyttä-
vä Venla Lehtonen, ovat 
molemmat olleet Nurmi-
järven Yleisurheilun toi-
minnassa mukana pari 
kolme vuotta.

Charlotten innosti yleisur-
heilun pariin hänen itsekin 
nuorena yleisurheilua har-
rastanut äitinsä, Venla aloitti 
aikoinaan yleisurheilukou-
lussa yhdessä hyvän ystä-
vänsä kanssa.

– Yleisurheilussa kaikkein 
kivointa on, kun näkee oman 
kehityksensä ja kun saa tree-
nata kavereiden kanssa, Ven-
la sanoo.

Tytöillä on toki muitakin 

harrastuksia. Charlotte pe-
laa koripalloa. Siinä hänen 
seuransa on vantaalainen 
PuHu Juniorit. Venla käy pari 
kolme kertaa viikossa ratsas-
tamassa Länsirannan tallilla 
Valkjärvellä. Torstai on mo-
lemmille ongelmapäivä, kun 
harrastukset ovat silloin 
päällekkäin. Silloin valinta 
tehdään ”tilanteen mukaan”.

– Yleisurheilutreenit vois 
olla myös maanantaisin, eh-
dottaa Charlotte itselleen 
parhaiten sopivaksi kesto-
ratkaisuksi.

Hyviä ennusmerkkejä
Sekä Klaukkalassa asuva 
Charlotte että lepsämäläi-
nen Venla ovat Klaukkalassa 
sijaitsevan ruotsinkielisen 
Vendlaskolanin oppilaita, 
Charlotte neljäs- ja Venla 
kuudesluokkalainen. 

NYU:ssa heitä valmenta-
vat Mikko Pöllänen, Marko 
Heiskanen ja Lauri Laine. 

Yleisurheilu mahdollistaa 
monipuolisen harrastami-
sen. Venla on panostanut 
eniten pikajuoksuun, mutta 
tykkää myös sekä pituus- 
että korkeushypystä. Venla 
pinkaisi viime kesänä 60 
metrin ennätyksekseen 8,42.

– Tänä kesänä on tavoit-
teena parantaa sitä, hän sa-
noo päättäväisesti.

Charlotten suosikkilaji on 
korkeushyppy. Hän hyppäsi 
juuri maaliskuussa Tampe-
reella Junior Indoor Game-
sissa ennätyksekseen 137 
senttiä, millä tuli kisassa ho-
peaa ja rankingsijoitukseksi 
kauden kotimaisilla ikäkau-
silistoilla peräti kolmonen. 
Hopea oli hieno saavutus, 
sillä JIG on Euroopan suurin 
junioreiden sisähallitapah-
tuma. Tampereellakin oli 
9–17-vuotiaita osallistujia 
1600.

Venla ja Charlotte menes-
tyivät molemmat piirinmes-
taruushallikisoissa viikkoa 

aiemmin: Venla otti T13-
sarjan 60 metrillä kultaa, 
Charlotte voitti T11-sarjan 
korkeushypyn ja otti kuulan-
työnnössä hopeaa tehtyään 
molemmissa lajeissa oman 
ennätyksensä. Molemmat 
olivat lisäksi juoksemassa 
NYU:lle viestihopeaa.

Lähitähtäimessä YAG
Kansainvälinen nuoriso-
yleisurheilun suurkisa Youth 

Athletics Games Lahdessa 
9.–11. kesäkuuta on sekä 
Venlan että Charlotten tule-
van kesän ykköskilpailu. Ai-
emmin tapahtuma on ollut 
Espoossa, ja viime kesästä 
Charlottella jäi paljonkin 
hampaankoloon.

– Minulla oli silloin selkä 
kipeä, enkä pystynyt osallis-
tumaan.

Charlotte mainitsee esiku-
vakseen Nooralotta Nezi-
rin. Venla ei ensin myönnä, 

että hänellä olisi urheilussa 
ketään esikuvaa, mutta tai-
puu hänkin lopulta Neziri-
vaihtoehtoon.

Sekä Charlotte Kajande-
rilla että Venla Lehtosella on 
yleisurheilussa myös selkeä 
yhteinen pidemmän tähtäi-
men tavoite:

– Isona olympialaisiin!
Ajankohta olisi kai sitten 

vuosi 2028. Tai kenties 2032. 
Aika näyttää.

Tällä kaksikolla on selkeät tavoitteet

Charlotte ja Venla 
aikovat isoina
olympialaisiin

Klaukkalalainen Charlotte Kajander (vas.) ja lepsämäläinen Venla Lehtonen ovat hal-
likaudella esittäneet otteita, jotka lupaavat hienoa yleisurheilukesää.

Viikkokisasarja on tarkoitettu kaikille urheilukoulu- ja kilparyhmäläisille, mutta myös muut seuran jäsenet ovat ter-
vetulleita tekemään omia ennätyksiä. Viikkokisat ovat osa urheilukoulua. Kesän aikana järjestetään viisi viikkokisaa, 
jossa kussakin osallistutaan kahteen lajiin. Viikkokisojen toimitsijoina toimivat lasten vanhemmat yhdessä ohjaajien 
kanssa. Siksi toivotaan vanhempien jäävän kentälle kisojen ajaksi. Kisojen järjestäminen ei onnistu ilman vanhempi-
en apua. Viikkokisoihin ilmoittaudutaan ennakkoon nuorisovastaavan kautta tai kilpailupaikalla. Urheilija kilpailee 
omassa ikäsarjassa syntymävuoden perusteella. Viikkokisoissa ei jaeta palkintoja, vaan kaikki 4-5 kisaan osallistuneet 
palkitaan seuran kauden päättäjäisissä.

Viikkokisa 1 Klaukkalan urheilukenttä 6.6.
Lajit: 6–8-v. 40 m ja pallo, 9–11-v. 40m/60m ja pituus, 12–13-v. 60 m ja kiekko

Viikkokisa 2 Parkkimäen urheilukenttä 14.6.
Lajit: 6–8-v. 200 m ja pituus, 9–11-v. 200 m ja kuula, 12–13-v. 200 m ja pituus

Viikkokisa 3 Klaukkalan urheilukenttä 27.6.
Lajit: 6–8-v. 400 m ja kuula, 9–11-v.  400 m ja keihäs, 12–13v. 400 m ja korkeus

Viikkokisa 4 Klaukkalan urheilukenttä 7.8.
Lajit: 6–8-v. 800m ja pallo, 9–11-v. 1000 m ja keihäs/kiekko, 12–13-v. 1000 m ja keihäs

Viikkokisa 5 (seurakisa), Klaukkalan urheilukenttä 22.8.
Lajit: 6–8-v. 40 m ja pituus, 9–11-v. 40 m/60 m aidat ja korkeus, 12–13-v. 60 m aidat ja kuula

Viikkokisat 2017Kilparyhmät 
kesäkaudella 
2017 (2.5.–16.9.)
Kilparyhmät on tarkoitettu tavoitteellisesti ja jo yleis-
urheilua harrastaville urheilijoille tai sellaisille, jotka 
ovat kilpailleet aikaisemmin. Kilparyhmäläiset ovat 
velvoitettuja osallistumaan seuran omien kilpailujen 
lisäksi pm-kilpailuihin ja Vattenfall-kisoihin. Harjoitte-
lun pääpaino on lajiharjoittelun lisäksi lihaskunto, kes-
tävyys, nopeus- ja taito-ominaisuuksien kehittämisessä. 
Kausimaksu sisältää valmennuksen lisäksi lisenssin, 
vakuutuksen, t-paidan sekä maksuttoman osallistumi-
sen viikkokisoihin, seuran omiin kilpailuihin ja pm-
kilpailuihin.

Ryhmään ilmoittaudutaan NYU:n nettisivuilta. 
HUOM! Ilmoittautuminen ei kuitenkaan vielä takaa 
ryhmään pääsyä. Valmentaja tekee urheilijavalinnat 
ilmoittautumisen perusteella! 

Muista! Urheilija itse täyttää perustelut, 
miksi haluaa tulla valituksi ryhmään! 
Ryhmään pääsystä ilmoitetaan n. 2-4 viikkoa ennen 
kauden alkua.

Pikkukilpurit 8–10-v. (2009–2007 syntyneet)
Harjoitukset Klaukkalassa kolme kertaa viikossa: 
ma, ti ja to klo 17.30–19.00  
Valmentaja: Elina Paananen  
Kausimaksu: 165 euroa 
 
Kilparyhmä 11–13-v. (2006–2004 syntyneet)
Harjoitukset neljä kertaa viikossa: 
Klaukkalassa ma ja to klo 17.30–19.00, 
Parkkimäessä ke klo 17.30–19.00 ja 
Klaukkalassa la klo 10.00–12.00 
Valmentaja: Mikko Pöllänen  
Kausimaksu: 190 euroa

Lisätietoja antavat valmentajat Elina Paananen, 
p. 040 563 6864, elinavoittaja@hotmail.com ja Mikko 
Pöllänen, p. 044 598 2220, mikko.pollanen@hotmail.fi

Ota yhteyttä elinkeinotoimeen tai tutustu tarjontaamme: 
 

▫ www.nurmijarvi.fi/yrittaminen 
▫ www.ilvesvuori.fi

Tarvitsetko tonttia tai toimitiloja?  
Onko yritykselläsi kehittämistarpeita?

Tarvitsetko yritysneuvontapalveluja?
Ota yhteyttä Yrityspalvelupiste Vinkkiin: 
▫ aloittavat yritykset, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry.     
  puh. 010 440 5130 
▫ liiketoiminnan kehittäminen, Keski-Uudenmaan Kehit-    
  tämiskeskus Keuke puh. 050 341 3210 

▫ työkaluja rekrytointiin ja osaamisen kehittäminen,  
  Uudenmaan Te-toimisto puh. 0295 040 002  
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Teksti: Matti Hannula
Kuva: SUL-arkisto/ 
Jean Pierre Durand  

Oskari Mörö osoitti 
menneenä kesänä, että 
suomalainenkin juoksi-
ja pystyy pärjäämään 
kansainvälisiä huippu-
ja vastaan. Mörö juok-
si Amsterdamin EM-
kilpailuissa 400 metrin 
aidoissa neljänneksi ja 
Rion olympialaisissa 
uudella Suomen ennä-
tyksellä välieriin. 

Kilpailukauden jälkeen ei 
kestä pitkään, kun valmistau-
tuminen ensi vuoden haastei-
siin jo alkaa. Mörön syksy on 
kulunut perinteisin menoin 
akkuja ladatessa.

– Meitä on sellainen tusinan 
kaverin porukka. Teemme joka 
syksy reissun johonkin uuteen 
paikkaan Euroopassa, kertoo 
Oskari, joka ehti syyskuussa 
käydä myös viikon mittaisella 
vaellusretkellä Suomen rajo-
jen ulkopuolella.

Jouluna Vierumäeltä lii-
kuntaneuvojaksi valmistuvan 
Mörön katse suuntautuu pik-
ku hiljaa jo ensi kauteen, MM-
kisakesään.

– Pohjat luodaan monipuo-
lisella aerobisella tekemisellä.

”Kokonaisuudessaan 
onnistunut”
Amsterdamin EM-kilpailuissa 
heinäkuun alussa Mörö juoksi 
400 metrin aitojen loppukil-

pailuun kellottamalla välieräs-
sä kauden parhaan aikansa 
49,37. Samalla hän alitti Rion 
olympialaisten aikarajan. EM-
finaalissa Mörö juoksi upeasti 
neljänneksi ajalla 49,24.

Mörö on voittanut 400 met-
rin aitajuoksun SM-kultaa Ka-
levan kisoissa kolmesti (2012, 
2014 ja 2015). Viime kesän 
Kalevan kisoissa hän juoksi 
sileän ratakierroksen ja otti 
hopeaa.

Rion olympialaisissa elo-
kuun puolivälissä Mörö juoksi 
aidatun ratakierroksen alku-
erässä uuden Suomen ennä-
tyksen 49,04. Välierässään 
hän viipyi matkalla 49,75 ja 

karsiutui loppukilpailusta. 
Elokuun lopulla Mörö de-

bytoi Timanttiliigan osakil-
pailussa Lausannessa, juoksi 
kovassa seurassa kelpo ajan 
49,81, jolla sijoittui neljän-
neksi.

Syyskuun alussa Suomi-
Ruotsi-ottelussa Tampereella 
Mörö urakoi Suomelle pisteitä 
roppakaupalla.

400 metrin aidoissa hän 
johdatti Suomen kolmoisvoit-
toon. Saman matkan sileällä 
hän oli toinen ja ankkuroi 
4x400 metrin viestijoukkuees-
sa Suomelle lajivoiton.

Mennyttä kilpailukauttaan 
Mörö luonnehtii ”kokonaisuu-

dessaan onnistuneeksi”.
– Oli paljon onnistumisia, 

mutta myös pettymyksiä. Laji-
harjoittelu kärsi lonkkaongel-
mista, hän kertoo. 

– Kauden viiden parhaan 
kisajuoksun keskiarvo oli kui-
tenkin alle 49,40:n. Se oli hie-
no asia. Rion välieristä jäi kar-
vas maku. Toisaalta sen myötä 
jäi paljon nälkää.

Monta tekijää
Oskari Mörö on todella lähel-
lä lajinsa terävintä kansain-
välistä kärkeä. Miten se on 
suomalaisjuoksijalle mahdol-
lista?

– Kaikki lähtee kokonaisval-
taisuudesta. On elettävä huip-
pu-urheilijan elämää, kuuluu 
Mörön suhteellisen yksinker-
tainen menestysresepti.

– Eikä menestyminen ole 
pelkän treenaamisen tulosta. 
Oikea ravinto ja ennen kaik-
kea riittävä uni ovat myös 
erittäin tärkeitä. Lisäksi pitää 
tietää, mitä tekee ja miksi te-
kee.

Mörö uskoo henkiselläkin 
valmennuksella olevan oma, 
iso roolinsa urheilijan me-
nestyksessä. Kirkkaimmalla 
huipulla erot kun ovat todella 
pienet. Lajivalmentaja Atte 
Pettisen lisäksi Oskari tekee 
paljon työtä henkisen val-
mentajansa Petteri Sveinsin 
kanssa.

– Esimerkiksi olympiafi-
naalissa kaikkien fyysiset 
ominaisuudet ovat lähes sa-
mat. Silloin muut asiat rat-
kaisevat, Mörö huomauttaa.

– Moni menee arvokisoihin 
peläten epäonnistumista, kun 
on paljon yleisöä, joka seuraa 
tekemisiä.  Sen sijaan pitäisi 
ajatella, että voi lähteä naut-
timaan, jos on jo raivannut 
tiensä sinne asti.

Mielikuva-  
harjoitteitakin
Oskari Mörö kertoo osan-
neensa aina nauttia suurkiso-
jen ilmapiiristä. Hänellä ei ole 
koskaan ollut ongelmia itse-
luottamuksen kanssa.

Mörö uskoo, että suorituk-
seen on paljonkin merkitystä 
myös sillä, kuinka valmis on 
arvokilpailuissa useampaan 

kisastarttiin ja -päiviin, jotka 
sisältävät tiettyjä rutiineja, 
odottelua ja ehkä jopa viiväs-
tyksiä.

Aiturin omia konsteja on 
myös perinteinen mieliku-
vaharjoittelu. Hän käy suo-
rituksensa läpi silmät kiinni 
lähdöstä ja aitojen ylityksistä 
loppurutistukseen asti ja saa 
sen avulla kilpailussa tasapai-
noisemman suorituksen.

– Oma pääni on mennyt 
eteenpäin mielikuvaharjoitte-
lulla. 

Tärkeä ensimmäinen 
kosketus
Lohjalaislähtöinen Oskari 
Mörö, 23, edustaa Esbo IF:ää. 
Hän siirtyi espoolaisseuraan 
vuonna 2011 kasvattajaseu-
rastaan Länsi-Uudenmaan 
Urheilijoista. Vaikka kysymys 
on periaatteessa yksilölajista, 
Mörö korostaa seuran merki-
tystä yleisurheilussakin.

– Se korostuu SM-viesteissä, 
jotka ovat todella mukavia ta-
pahtumia, Mörö sanoo.

– Hyvässä seurassa on jun-
nuista asti innostavia ja asi-
antuntevia valmentajia. Kun 
vanhemmat vievät lapsensa 
seuratoimintaan, on ensim-
mäisellä kosketuksella todella 
iso merkitys, Mörö painottaa.

– Seuran on varsinkin juni-
oripuolella tuettava parhaalla 
mahdollisella tavalla urheili-
joitaan. Hyvä urheilija pystyy 
antamaan sitten aikuisiällä 
puolestaan seuraankin päin 
paljon.

”Pitää tietää, mitä tekee ja miksi”

Oskari Mörö on kokonaisvaltainen 
huippu-urheilija

Oskari Mörö juoksi ensimmäisissä olympiakisoissaan Riossa 400 metrin aitojen alku-
erissä uuden Suomen ennätyksen ja selviytyi välieriin.

Kuntolanpolku 1, 05200 RAJAMÄKI
Puh. (09) 276 6720 • www.rajamaen-uh.fi

Uimakoulut
Tarjoamme uimakouluja ja uinnin tek-
niikkakursseja kaiken ikäisille ympä-
rivuoden. Jos haluat hioa tekniikkaasi 
tai vasta opia uimaan, meiltä löydät 
sopivan kurssin tasollesi. Lisäksi 
valikoimistamme löytyy uimahyppy-
kursseja, yksityistä uinninopetusta ja 
tunteja erityisryhmille.

Vauva-, sisar- 
ja naperouinti
Vauva-, sisar ja naperouinti on hauska 
ja turvallinen koko perheen leikkihetki 
altaassa, jossa koulutetut ohjaajat 
ovat mukana.

Hyvinkää Mäntsälä

Jokela

JärvenpääNurmijärvi

Karkkila

Vihti

30 km

20 km

10 km

RAJAMÄKI

Hinnastot ja aukioloajat
www.rajamaen-uh.fi

i

Klaukkala

Espoo

Vantaa
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Hyvää oloa jo vuodesta 1974!
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Puh. (09) 276 6720  www.rajamaen-uh.fi

Ota yhteyttä elinkeinotoimeen tai tutustu tarjontaamme: 
 

▫ www.nurmijarvi.fi/yrittaminen 
▫ www.ilvesvuori.fi

Tarvitsetko tonttia tai toimitiloja?  
Onko yritykselläsi kehittämistarpeita?

Tarvitsetko yritysneuvontapalveluja?
Ota yhteyttä Yrityspalvelupiste Vinkkiin: 
▫ aloittavat yritykset, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry.     
  puh. 010 440 5130 
▫ liiketoiminnan kehittäminen, Keski-Uudenmaan Kehit-    
  tämiskeskus Keuke puh. 050 341 3210 

▫ työkaluja rekrytointiin ja osaamisen kehittäminen,  
  Uudenmaan Te-toimisto puh. 0295 040 002  
▫ keksinnöt ja innovaatiot, ThinkSuomi puh. 045 157 6650

Ihantolantie 12, Nurmijärvi 
Palvelemme: 
ma-la 7-22, su 10-22 
www.facebook.com/karppala

KARPPALA

SINUSTAKIN
TANSSIJA!

Mahlamäentie 2, 01900 Nurmijärvi, puh. 09 250 4085
seitsemanveljeksenapteekki.nurmijarvi@apteekit.net 

nettikauppa 24h www.laakekaappisi.fi
www.seitsemanveljesta.fi

Avoinna joka päivä  
ma-pe 8.30-20,  
la 9-15, su 11-15

Avoinna joka päivä 
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi 

puh 09 2504 085
www.lääkekaappisi.fi
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Seuran järjestämät kilpailut

ti 4.4. Seuran maastokisa Maaniittu

ti 18.4 Seuran mestaruusmaastot Parkkimäki

to 27.4. Seuran pikajuoksukisat Klaukkalan urheilukenttä

la 6.5. Klaukkalan kevätmoukari 1 Klaukkala, moukarikenttä

to 11.5. Klaukkalan kevätmoukari 2 Klaukkala, moukarikenttä

ti 23.5. Hippo-kisat Klaukkalan urheilukenttä

ti 30.5. Kunniakierros Klaukkalan urheilukenttä

to 15.6. Nuorten eliittikisat Klaukkalan urheilukenttä

ti 6.6. Viikkokisa 1 Klaukkalan urheilukenttä

ke 14.6. Viikkokisa 2 Kirkonkylän urheilukenttä

ti 27.6. Viikkokisa 3 Klaukkalan urheilukenttä

ti 7.8. Viikkokisa 4 Klaukkalan urheilukenttä

ti 22.8. Viikkokisa 5 (=seurakisa, avoin)  Klaukkalan urheilukenttä

to 31.8.  Seuranmestaruuskisat, osa 1 Klaukkalan urheilukenttä

ti 5.9. Klaukkalan syysmoukari ja NYU:n 
 Mestaruuskisat osa 2 Klaukkala, moukarikenttä

ti 12.9. Klaukkalan syysmoukari 2 Klaukkala, moukarikenttä

la 16.9. Pm-moniottelut 9-13-v. Klaukkalan urheilukenttä

to 2.11. Vauhdittomat avoimet 
 seuranmestaruuskisat  Klaukkalan yläaste

su 26.11. PalkintoGaala 2017 Perttulan Rientola

Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry:n pm- ja 
aluemestaruuskisat 2017
Näihin seura maksaa osallistumismaksun. Juniorien (9–15-v.) osalta kilpailut ovat 
merkittävä osa seuraranking-kilpailua.
su 9.4. Am/pm-maantiejuoksut Karkkila
la 29.4. Pm-junnumaastot Mäntsälä     
la 6.5. Am-maantiekävelyt Tuusula
su 21.5. Pm-junnuottelut 1. (9–15–v.) Hyvinkää
la 27.5. Pm-junnuviestit Riihimäki
la 17.6. – su 18.6. Am-moniottelut Riihimäki
ma 19.6. Seuracup 1. osakilpailu Vihti
ma 26.6. – ti 27.6. Am-viestit Järvenpää
ti 11.7. ja to 13.7. Am M/N Vihti
ti 8.8. Seuracup 2. osakilpailu Janakkala
la 19.8. – su 20.8. Pm 9-15v. Vihti
la 16.9. Pm-junnuottelut 2 (9–13-v.) Nurmijärvi

SM-kilpailut 2017

la 22.4.  SM-maantiejuoksut  Espoo 
su 7.5. SM-maastot  Heinola 
su 11.6.  SM-maantiekävelyt  Laitila 
la 8.7. – su 9.7.  SM-viestit  Tampere 
to 20.7. – su 23.7.  Kalevan kisat  Seinäjoki 
pe 4.8. – su 6.8.  SM M/N22,19  Kauhava 
pe 25.8. – su 27.8.  SM P/T15,14  Raasepori 
pe 25.8. – su 27.8.  SM M/N17,16  Iisalmi
la 9.9. – su 10.9.  SM-moniottelut M/N22-17, 
 P/T15,14   Hyvinkää & Riihimäki 
la 16.9. – su 17.9.  KLL:n mestaruuskilpailut  Kruunupyy
la 16.9.  SM-maraton  Jyväskylä 

Moi, sinä 6–12‐vuotias nuori! Tule liikkumaan ja pitämään hauskaa kanssamme!
Ohjelmassa on leikkejä, pelejä sekä monipuolisesti yleisurheilua.
Pääset kokeilemaan mitä erikoisempia lajeja perinteisiä tietenkään unohtamatta. Aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita. 

Kesäleiri on 5. –9.6.2017 klo 9‐15 Nurmijärven urheilukentällä Parkkimäessä. 
Hinta 100€/lapsi, ei‐jäsenet 120€/lapsi.
Hinta sisältää: viisi (5) leiripäivää lounaineen ja vakuutuksen sekä mukavan muiston leiristä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen seuran nettisivujen kautta www.nyu.fi tai Heli Rinnekari p. 045 196 2870 / 
heli.rinnekari@gmail.com

Nurmijärven Yleisurheilun 
kesäleiri 5.‐9.6.2017

Kilpailukalenteri 2017

VIRKKI T KY
Hannu Haapakorpi

Timo Virkki
040 515 3430

040 529 4891
Lokakuljetukset

Täyden palvelun painotalo
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Teksti ja kuva: 
Matti Hannula 

Elokuussa 17 vuotta 
täyttävä, eritoten pitkis-
tä juoksumatkoista pi-
tävä  Matias Meriläinen 
on urheillut Nurmijärven 
Yleisurheilussa omien 
sanojensa mukaan ”koko 
ikänsä”. 

– Aluksi se oli enimmäkseen 
leikkiä. 12–13-vuotiaasta 
alkaen olen urheillut enem-
män tosissani, kertoo Matias, 
joka pelasi 15-vuotiaaksi asti 
jalkapalloakin Nurmijärven 
Jalkapalloseurassa.

– Yleisurheilu ja jalkapallo 
tukivat hyvin toisiaan, vaikka 
joinakin päivinä saattoi olla 
kahdet treenit putkeen.

Nuorempana Matiaksella 
oli ohjelmassaan tietysti use-
ampiakin yleisurheilulajeja.

– Muun muassa pikajuok-
suja, pituutta ynnä muuta. 
Kuulaa en sentään työntänyt, 
Matias naurahtaa.

Jo 7-vuotiaana Matias voit-
ti koulujen välisissä maasto-
juoksukilpailuissa ekaluok-
kalaisten sarjan.

– Silloin taisi ensimmäisen 
kerran tulla fiilis, että tässä-
hän minä olen hyvä. Pärjäsin 
sitten myöhemminkin pitkil-
lä matkoilla hyvin. Harrastin 
jalkapalloa viitisen vuotta, 
mutta se oli koko ajan selke-
ästi kakkoslaji. Lopettamis-
päätös oli helppo, kun sille 
ei enää jäänyt juoksemiselta 
riittävästi aikaa.

Matiaksella on ollut mel-
koista epäonnea ikäluok-
kansa SM-kisojen suhteen 
jo useana peräkkäisenä 
vuonna.

– SM-kisat ovat aina pari 
viikkoa koulujen alkamisen 
jälkeen. Olen treenannut 
ennen sitä vähän kovempaa. 
Keho on sitten ollut jollain 
lailla normaalia herkempä-
nä, ja kun pöpöt sitten kou-
lussa leviävät, olen sairastu-
nut, hän harmittelee.

Viime keväänä  
kulki
Vuosi sitten keväällä Mati-
as oli maantiejuoksun SM-
kisoissa 17-vuotiaiden 10 
kilometrillä pronssilla.

Molemmat kirkkaammat 
mitalit menivät Matiasta 
vuotta vanhemmille kilpa-
kumppaneille, Espoon Ta-
pioiden Tomi Lehdolle ja 
Turun Urheiluliiton Niklas 
Laintolle, jolle Matias hävisi 
vain neljä sekuntia.

Viime kevään SM-maas-
tojuoksukisoissa Matias oli 
17-vuotiaiden neljällä kilo-
metrillä neljäs. Silloin kaikki 
mitalisijat menivät Matiasta 
vuotta vanhemmille pojille.

Tänä keväänä Matiaksella 
on ollut jalassa jänneongel-
maa.

– Muuten talvi meni tosi 
hyvin, mutta helmi-maalis-
kuussa jouduin kuukauden 
päivät tekemään vain kor-
vaavia harjoituksia.

Tänä keväänä maastojuok-
sun SM-kisat käydään 22. 
huhtikuuta Espoossa.

– Toivottavasti saan itseni 
siihen mennessä riittävän 
hyvään kuntoon.

Uusi valmentaja
Matiasta on viime syksystä 
alkaen valmentanut Janne 
Ukonmaanaho, joka on täl-
lä vuosikymmenellä neljästi 
voittanut 3000 metrin esteet 
Kalevan kisoissa ja juoksi 
Zürichin EM-kisoissa 2014 
saman matkan finaalissa. 
Ukonmaanaho muutti Oulun 
seudulta Klaukkalaan. Antti 
Leskinen ja Tommy Ekblom, 
jotka vetävät pitkän matkan 
juoksijoiden yhteisharjoituk-
sia Pirkkolan urheilupuistos-
sa, vinkkasivat Matiakselle 
Jannesta, ja yhteistyö alkoi.

Matias Meriläinen tekee 
juoksuharjoituksia paitsi 
Pirkkolassa niin myös muun 
muassa Klaukkalan urheilu-
kentällä ja kotiympäristös-
sään Klaukkalan Harjulassa.

– Harjulasta Lepsämään 
päin on aika hyvä reitti, ja 
melkein suoraan takapihal-
tamme Harjulanrannasta 
pääsee juoksemaan noin 
puolen kilometrin mittaista 
hiekkasuoraa edestakaisin, 
hän kertoo.

– Espoon puolella lähellä 
Luukkia on hyviä hiekkareit-
tejä. Talvisin juoksen aika 
paljon kotona juoksumatol-
la, varsinkin kovemmat har-
joitukset.

3000 metriä radalla on 
Matiaksen mielimatka.

– Tykkään myös pidem-
mistä maantiematkoista, 
sanoo Matias, joka jo pari 

vuotta sitten paineli puoli-
maratonin aikaan 1.20.

Selkärankaa   
löytyy
Tulevanakin kesänä Matiak-
sen päätähtäin on suunnat-
tu elokuuhun ja ikäluokan 
SM-kisoihin, ja valmentaja 
Ukonmaanahon kanssa on 
ollut puhetta estejuoksunkin 
ottamisesta harjoitusohjel-
maan.

Matias käy ensimmäistä 
vuottaan Mäkelänrinteen 
urheilulukiota. Lukujärjes-
tykseen kuuluu kolmesti vii-
kossa aamutreenit.

– Neljä vuotta olen ajatel-
lut lukioon käyttää. Olisi aika 
raskasta puristaa kolmessa 
vuodessa, jos aikoo tähän 
juoksuunkin satsata, Mati-
as sanoo. Hänen elämään-
sä mahtuvat toki koulun ja 
juoksemisen lisäksi kaverit-
kin.

– Juoksu on siitä hyvä 
laji, ettei ole niin tarkkoja 
treeniaikatauluja kuin jouk-
kuelajeissa. Omalle lenkille 
voi lähteä kotiovelta koska 
tahansa. 

Se vaatii tietysti selkäran-
kaa, ja sitä Matiakselta löy-
tyy.

– Menneenä talvena ei 
jäänyt yhtään treeniä teke-
mättä.

Matias Meriläinen

Pitkien matkojen
spesialisti

Matias Meriläinen aikoo tulevana kesänä tehdä tuttavuutta esteidenkin kanssa.

www.roal.fi

Tykkimäentie 15 b 
05200 Rajamäki

TILITOIMISTO
Raija Räsänen Oy

Viljelystie 15 D, 01840 Klaukkala
Puh. 010 281 3500

Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala  • www.sklkv.fi

Marika Kääriäinen
Kiinteistönvälittäjä 

LKV
044 988 2667

marika@sklkv.fi 

KEVÄT+AURINKO=
HYVÄ MIELI!

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Tarjaliisa Saviharju
Kiinteistönvälittäjä

LKV
044 988 2657

tarjaliisa@sklkv.fi

Isa Brodkin
Kiinteistönvälittäjä

LKV
044 989 9125

isa@sklkv.fi

Kuntolanpolku 1, 05200 RAJAMÄKI
Puh. (09) 276 6720 • www.rajamaen-uh.fi

Uimakoulut
Tarjoamme uimakouluja ja uinnin tek-
niikkakursseja kaiken ikäisille ympä-
rivuoden. Jos haluat hioa tekniikkaasi 
tai vasta opia uimaan, meiltä löydät 
sopivan kurssin tasollesi. Lisäksi 
valikoimistamme löytyy uimahyppy-
kursseja, yksityistä uinninopetusta ja 
tunteja erityisryhmille.

Vauva-, sisar- 
ja naperouinti
Vauva-, sisar ja naperouinti on hauska 
ja turvallinen koko perheen leikkihetki 
altaassa, jossa koulutetut ohjaajat 
ovat mukana.

Hyvinkää Mäntsälä
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Vihti

30 km

20 km

10 km

RAJAMÄKI

Hinnastot ja aukioloajat
www.rajamaen-uh.fi
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Hyvää oloa jo vuodesta 1974!

Klaukkala

Espoo

Vantaa

Puh. (09) 276 6720  www.rajamaen-uh.fi

Drive-in tai ajanvarauksella henkilö-
ja pakettiautot, sekä kevyet perävaunut
45 + päästömittaukset.
Raskas kalusto ajanvarauksella
Palvelemme myös rekisteröinti- ja
vakuutusasioissa

€

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy

Järvihaantie 6 Klaukkala p. 050-560 0910
Avoinna ma - pe 8-17

Tervetuloa!

www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Kotimainen yksityinen hyvän palvelun asema

Avoinna13.3.-2.6.ma-pe  8 -18,5.6.alkaenma-pe  8 -17      
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Ansioituneimmat palkittiin 
perinteisesti Perttulassa

Parhaat urheilijat 
2016 

Vuoden poikaurheilija Santtu Kotamäki 
Vuoden tyttöurheilija Erin Karjalahti 
Vuoden tsemppari Oskari Kaarila
Vuoden tulokas  Samu Käyhkö 
Vuoden kehittyjä  Janette Lohilahti 
Vuoden urheilija Heli Rinnekari 
Vuoden aikuisurheilija Riitta Rahkila 

Nurmijärven Yleisurheilun kauden 2016 
päättäjäisiä vietettiin sunnuntaina mar-
raskuun 27. päivä Perttulan Rientolas-
sa.
Gaalassa palkittiin muun muassa ikä-
luokkien parhaat urheilijat, viikkokisoi-
hin aktiivisimmin osallistuneet lapset ja 
nuoret sekä vuoden 2016 ansioituneim-
mat urheilijat ja seuran toimijat. Nurmi-
järven kunta palkittiin Vuoden yhteistyö-
kumppanina. 

Yli 13-vuotiaiden sarjojen 
parhaat. Vasemmassa jo-

nossa alkaen takaa: Matias 
Meriläinen (M17), Tiina 

Rinnekari (N22), Pinja 
Porokari (N19), Kati Rin-

nekari (N17), keskirivissä 
Santtu Kotamäki (P15), 

Erin Karjalahti (T15), 
Matias Ketomäki (P14) ja 
Essi Kärhä (T14), oikealla 

Oskari Lehtonen (M19).

Neljään viikkokisaan osallistuneet (järjestys alkaen vasemmasta jonosta takaa 
eteen): Emma Paananen, Milla Louhivuori, Riku Korhonen, Lassi Lybeck, Eino 
Lahti, Raakel Rekola ja Jyri Korhonen, toisessa jonossa: Niklas Kapanen, Minni 
Tuppura, Eetu Kallioniemi, Aarne Ryynänen, Liina Forsström, Iisa Hyyti, Sarah 
Kolu ja Alexandra Eriksson, kolmannessa jonossa: Valtteri Vasama, Akseli Hyyti, 
Juho Auranen, Pinja Kylmänen, Tuomas Teimonen, Oskari Huppunen, Aapo Ruha-
nen ja Sara Parviainen, oikeanpuoleisessa jonossa: Anni Auranen, Salla Hyvönen 
ja Anniina Forsström. Kuvasta puuttuvat Sara Ahlfors, Isabella Edelman, Eino Erk-
kilä, Charlotte Kajander, Kerttu Kilpelä, Jere ja Jonne Mourujärvi, Matias Samanen

Mikko Pöllänen ojensi Vilja Pispalalle T13-sarjan parhaan urheilijan pystin ja Marjo Kajander Santtu Kotamäelle 
P15-sarjan ykkösurheilijan palkinnon.

Sarjojen parhaat
urheilijat

P9 Taavi Lopperi
P10 Luukas Lahti
P11 Jami Saari
P12 Emil Laine
P13 Samu Käyhty
P14 Matias Ketomäki
P15 Santtu Kotamäki

T9 Sarla Kakkola
T10 Charlotte Kajander
T11 Selma Mäenpää
T12 Venla Lehtonen
T13 Vilja Pispala
T14 Essi Kärhä  
T15 Erin Karjalahti

N17 Kati Rinnekari
N19 Pinja Porokari
N22 Tiina Rinnekari
M17 Matias Meriläinen 
M19 Oskari Lehtonen
M22 ei valittu
M/N Severi Aalto

B-pikari 
Matias Meriläinen / 3000m ja 1500m
Minja Nurminen / moukari
Erin Karjalahti / 3-loikka

Muut
palkitut 

Vuoden valmentaja
Hannu Rinnekari 

Vuoden toimitsija
Raine Ahlfors

Vuoden yhteistyökumppani
Nurmijärven kunta

Kunniakierrospalkinto
Paavo Teräväinen

Seuran viiri
Lauri Laine

Seuran viiri
Maarit Vaittinen
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Ansioituneimmat palkittiin 
perinteisesti Perttulassa

Kaikkiin viiteen viikkokisaan osallistuneet (järjestys alkaen vasemmasta jonosta 
takaa eteen): Sanni Virolainen, Stefan Virolainen, Jenna Pyykkö, Regina Rekola, Jere 
Paananen, Kaisla Jaakola-Siimes ja Salla Jaakola-Siimes, toisessa jonossa: Pihla Jaa-
kola-Siimes, Nea Pyykkö, Emma Lybeck, Viiviliina Nurminen, Joona Paananen ja Oona 
Korhonen, kolmannessa jonossa: Emma Lehtonen, Luukas Lahti, Sanni Lehtonen, El-
meri Lybeck, Martti Rekola ja Sarla Kakkola, oikeanpuoleisessa jonossa: Venla Lehto-
nen, Inkaliina Nurminen ja Thea Kolu. Kuvasta puuttuvat Jenna Ylinen, Vera Ahlfors ja 
Elmeri Pajasmaa.

NYU:n yleisur-
heilukoulujen 
naisohjaajilla 
oli gaalassa 
hauska ohjel-
manumero.

Viikkokisojen palkitut 
Viidessä kisassa käyneet (yhteensä 25):

T/P 2009 ja nuoremmat: Jenna Pyykkö, Jenna Ylinen, Vera Ahlfors, 
Kaisla Jaakola-Siimes, Salla Jaakola-Siimes, Regina Rekola, Jere Paananen, 
Elmeri Pajasmaa, Stefan Virolainen

T/P2008: Viiviliina Nurminen, Oona Korhonen, Emma Lybeck, Joona Paananen

T/P2007: Sarla Kakkola, Nea Pyykkö, Pihla Jaakola-Siimes, Sanni Virolainen, 
Elmeri Lybeck, Martti Rekola

T/P 2006: Sanni Lehtonen, Emma Lehtonen, Luukas Lahti

T/P 2005: Thea Kolu

T/P 2004: Venla Lehtonen, Inkaliina Nurminen

Neljässä kisassa käyneet (yhteensä 34):

T/P 2009 ja nuoremmat: Milla Louhivuori, Emma Paananen, Raakel Rekola, 
Eino Erkkilä, Jere Mourujärvi, Matias Samanen, Riku Korhonen, Lassi Lybeck, 
Jyri Korhonen, Eino Lahti

T/P 2008: Sarah Kolu, Alexandra Eriksson, Iisa Hyyti, Liina Forström, 
Aarne Ryynänen

T/P 2007: Minni Tuppura, Jonne Mourujärvi, Niklas Kapanen, Eetu Kallioniemi

T/P 2006: Sara Parviainen, Pinja Kylmänen, Sara Ahlfors, Isabella Edelman, 
Charlotte Kajander, Valtteri Vasama, Oskari Huppunen, Tuomas Teimonen, 
Juho Auranen, Aapo Ruhanen, Akseli Hyyti

T/P 2005: Anniina Forsström

T/P 2004: Anni Auranen, Kerttu Kilpelä, Salla Hyvönen

Hannu Rinnekari, ”Ritsin rehtori”: 

”Kun moukarinheittoon 
pääsee sisälle,
se vie mennessään”

Teksti ja kuva: 
Matti Hannula 

Hannu Rinnekari palkit-
tiin Nurmijärven Yleisur-
heilun vuoden valmen-
tajana 2016. Heittolajien 
valmennukseen keskitty-
vä Rinnekari ei pidä isoa 
meteliä itsestään, vaikka 
onkin ollut isossa roo-
lissa NYU:n edustajien 
kehittymisessä etenkin 
moukarinheiton osalta. 

Kun Hannu Rinnekarin omat 
lapset, vanhimmat tyttäret 
Heli ja Tiina ”etujoukoissa”, 
aloittivat urheiluharrastuk-
set 8–9-vuotiaina, kävi Han-
nulle kuten vanhemmille 
usein käy.

– Koukutettiin mukaan 
seuratoimintaan. Mutta sil-
lä tavallahan homma pyörii, 
hän toteaa.

– Kyllä minä itsekin 
yleisurheilua harrastin 
10–12-vuotiaana, myös 
heittolajeja, mutta hyvin 
vaatimatonta touhua se oli. 
Ei juurikaan ollut neuvojia, 
varsinaisesta valmennukses-
ta puhumattakaan, Halikosta 
Varsinais-Suomesta lähtöisin 
oleva, Nurmijärven Perttu-
lassa vuodesta 1993 asunut 
ja vihannesviljelyllä viisi-
lapsiselle perheelleen leivän 
ansaitseva Rinnekari kertoo. 

Puuhaa riittää
Hannu Rinnekari sanoo ajau-
tuneensa heittolajien val-
mentajaksi.

– Eihän meitä liiaksi ole. 
Valmensin omia tyttäriäni 
muissakin kuin heittolajeis-
sa, kunnes esikoinen Heli oli 
13-vuotias. Sen jälkeen olen 
ollut NYU:ssa lähinnä Lassi 
Korhosen oppipoikana ja 
nuorempien juniorien opas-
tajana.

Korhosen ja oman isänsä 
hoteissa Helistä, nyt 22, on 
kehittynyt nuorten EM-ki-
soissakin kilpaillut mouka-
rinheittäjä. Hannu Rinnekari 
valmensi useita vuosia myös 
Riihimäen Kiskon Inga Lin-
naa, joka oli Tiinalle sopiva 
harjoittelukumppani. Inga 
Linna voitti naisten mouka-
rinheiton Kalevan kisoissa 
sekä 2015 että 2016. Käy-
tännön syistä Linnan päivit-
täisvalmennusvastuu siirtyi 
viime lokakuusta lähtien 
Rinnekarilta ammattival-
mentaja Anssi Mäkiselle. 
Rinnekari silti pysyy yhä 
Linnankin taustoilla. 

– Inga opiskelee Tam-
pereella ja urheilee sitä 
paitsi jo sillä tasolla, ettei 
minun osaamiseni enää 
riittäisikään päävastuussa 
olemiseen, vähättelee Rin-
nekari, jonka opissa käy yhä 
muutama heittäjä hieman 
kauempaakin.

– Viime aikoina en enää 
ole ollut yhtä aktiivisesti 
mukana Helin enkä Tiinan-
kaan valmennuksessa. Tätä 
puuhaa riittää muutenkin, 
toteaa noin tusinaa NYU:n 
omaa heittäjää valmenta-
va Hannu Rinnekari, jonka 
pääasiallisiin suojatteihin 
tätä nykyä kuuluvat muun 
muassa Oskari Kaarila, 
Santtu Kotamäki ja Kimi 
Rinnekari. Kaarila oli viime 
vuonna 16-vuotiaiden SM-
kisoissa moukarissa kuu-
des, Kotamäki ja Rinnekari 
ottivat 15-vuotiaissa saman 
lajin joukkuekisassa hopeaa. 
Kotamäki sai lisäksi henkilö-
kohtaisessa kisassa prons-
sia. Kaikki kolme pääsivät 
alueelliseen maajoukkuelei-
ritykseen.

Rakennettiin Rits
Rinnekarin tila Perttulassa 
oli ennen sen nykyisiä omis-
tajia karjatila. Siksipä tilalla 

on navetta, joka oli vailla 
käyttöä. Kunnes kahdeksan 
vuotta sitten navetan ylisil-
le rakennettiin ”Rinnekari 
International Throwing 
Center” eli tuttavallisemmin 
Rits.

– Oltiin pitkään kuljettu 
Helsingissä asti heittohar-
joituksissa pari kertaa vii-
kossa lähes epäinhimillisiin 
aikoihin. Korhosen Lassi 
haikaili katon alla olevan, 
lähempänä sijaitsevan heit-
toharjoituspaikan perään. 
”Vaikka johonkin tyhjään 
navettaan”, Hannu Rinneka-
ri kertoo.

– Sanoin, että minulla on 
sellainen.

Talkoita tehtiin yhden tal-
ven yli. Helmikuussa 2009 
Rits oli käyttökunnossa. Sitä 
voidaan käyttää kaikkien ns. 
rinkilajien harjoittelussa.

Oma kiinnostus  
ohjaa
NYU:n yleisurheilukoulussa 
nuoret harrastavat urheilua 
monipuolisesti. 

– Omasta kiinnostukses-
ta ja fyysisistä ominaisuuk-
sista johtuen jotkut sitten 
suuntautuvat heittolajeihin, 
Rinnekari selvittää.

– Korhosen Lassi on tuo-
nut nimenomaan mouka-
rinheittoon vahvaa osaa-
mista, jonka seurauksena 
laji on NYU:ssa tällä hetkel-
lä niin vahvoissa kantimis-
sa. Moukarinheitto on sel-
lainen laji, että kun siihen 
pääsee sisälle, se vie men-
nessään. Moukarinheitto 
on sitä paitsi ystävällisempi 
laji keholle kuin esimerkiksi 
keihäänheitto, kun rasitus 
kohdistuu luonnollisem-
malla tavalla, toteaa Hannu 
Rinnekari, vuoden NYU-val-
mentaja mallia 2016.

”Rinnekari International Throwing Centeristä” eli tuttavallisemmin Ritsistä löytyy mo-
nenlaista moukaria. NYU:n vuoden valmentaja Hannu Rinnekari osaa neuvoa, miten 
lekan saa lentämään.
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Nurmijärven Yleisurheilun virallisten kilpailu- ja verryt-
telyasujen toimittaja on Noname. 
Asuja toimitetaan etukäteistilausten perusteella. 
Jos sinulla on kysyttävää,  ole yhteydessä Maarit Vaitti-
seen, puh 040 703 8828 tai maarit.andersson@hotmail.fi

Noname toimittaa 
seura-asut

  11

VUOKRATAAN
KOKOUS- JA JUHLATILAA

Punatorpan Kerhohuoneelta
Punamullantie 9, Nurmijärvi

Juhlavalmius 80 hengelle.

Tied. p. 879 3196, 250 4480, 050 550 2669.
Nurmijärven Sosialidemokraatit ry.

Nykyaikaiset kokousvalmiudet

ARKENA ja LAUANTAINA

ma-pe
8.30-

la 9.00-13.00
17.30

www.netrinki.fi

NETRINGIN PESULA
KEMIALLINEN PESU, PALVELU- JA ITSEPALVELUPESULA

Punamullantie 12 C, Nurmijärvi  Puh. 09 - 250 8260

ARKI- JA JUHLA-ASUT
MATTOPESUT
KODIN TEKSTIILIT

Pratikankuja 4, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 5328181, keittiö 045 665 9881

Elämäsi Juhlissa

Pekka Jauhiainen
Venäjä
”Vajaa vuosi sitten luovutin Vybormedian päätoimitta-
juuden Inkerin kirkon tiedotusosaston koordinaattori 
Darja Shkurljatevalle. Siirto on vaikuttanut kaikin tavoin 
onnistuneelta, sillä myös kirkon lähetysosato ja sen pas-
tori Evgenij Raskatov on ottanut kopin tästä työstä. Olen 
todella onnellinen, että Vybormedialla on nyt enemmän 
resursseja mahdollisuuksia laajentaa! Iloitsen, että olen 
saanut olla jonkinlainen taustavaikuttaja asioiden edis-
tämisessä.

Vybormedian, Nuotan ja Plussmeedian yhteinen leiri 
järjestettiin Kelton koulutuskeskuksessa toukokuun lo-
pussa. Leirillä opetettiin nuorille mediataitoja, jotta kaik-
kiin medioihin löytyisi uusia kykyjä. 

Leirin aikana toteutettiin nuorten myös nuorisofesti-
vaali Pietarissa. Festivaalin pääjärjestäjänä oli Inkerin 
kirkon lähetysosasto, mutta festivaalille rakentui myös 
yhteys Maata näkyvissä -festivaaliin.Festivaali videoitiin 
ja on katsottavissa osoitteessa: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBUhU8syse8

Tällaisista kuvioista olen unelmoinut jo pidempään. 
Nyt ne unelmat ovat toteutuneet!”

Ikkuna

LÄHETYSTYÖHÖN

Ilkka Repo
Namibia 
”Nyt olen Suomessa lomalla ja palamme Päivin kanssa 
yhdessä Namibiaan 31.8.” 

Kirsi Salmela
Thaimaa
Kirsillä oli kesällä lyhyt Suomen työjakso. Tapasimme 
Kirsin sekä Bangkokin luterilaisen seminaarin opiskeli-
jat Kanyaan ja Jamesin kesäkuussa Klaukkalan kirkolla 
ja Vihdin lähetysjuhlilla. Nyt Kirsi on palannut takaisin 
kotiin! Uuden työkauden aloitus Thaimaan luterilaisen 
kirkon lapsi- ja nuorisotyössä Bangkokissa on täydessä 
käynnissä. 

Kysymykseen, miten meilläkin uutisoidut Thaimaan 
pommi-iskut ovat vaikuttaneet hänen työhönsä ja elä-
määnsä, Kirsi vastasi: 

”Pommi-iskut eivät ole käytännössä näkyneet elä-
mässäni. Tai no, viikonlopun pysyttelin kotosalla, mutta 
olisin saattanut olla kotosalla muutenkin. Pommithan rä-
jähtelivät muualla, eivät täällä Bangkokissa. Ei turvalli-
suudestani tarvitse olla normaalia enempää huolissaan. 
Luulen, että  liikenne on täällä edelleen se vaarallisin 
osa-alue!

Sanna Erelä

Sanna on kesällä palannut työjaksoltaan Jerusalemista. 
Tapasimme Sannan kesäkuussa Sääksin lähetyskahvi-
lassa. Tulevan syksyn ajan Sanna toimii Lähetysyhdis-
tys Kylväjän lähetyskurssin vastaavana. Kevätkaudella 
hän lupaa vierailla seurakunnassamme!

Neuvottelimme hänen kanssaan, sillä kirkko on pyytä-
nyt Lähetysseuralta henkilöapua kolmen vuoden hank-
keeseen tavoitteena uudistaa hiippakunnan tekemää 
lähetys- ja diakoniatyötä. Lähetysseurassa vastasimme 
myöntävästi tuohon pyyntöön, koska haluamme olla tu-
kemassa kirkkojen hallinnon kehittämistä. Uudet työn-
tekijät aloittavat ensi vuoden alusta. 

Läntiselle hiippakunnalle rakennetaan uutta hiippa-
kuntatoimistoa. Vanha toimisto onkin remontoitu auto-
korjaamosta eikä oikein hyvin palvele toimistona. Uusi 
toimisto on jo hyvällä mallilla eli melkein valmis.

Keväällä Päivillä oli mahdollisuus käydä täällä Nami-
biassa. 

Matkatessamme Opuwosta kohti Oniipaa pysähdyim-
me Nakayalessa tapaamassa Namibian luterilaisen kir-
kon läntisen hiippakunnan piispaa tri Veikko Munyikaa. 

Haluatko tulla mukaan 
opettelemaan rukoilemaan 

toisten puolesta?
Videokoulutus alkaa Klaukkalassa 

maanantaina 19.9 klo 18

Opiskelemme parantumisen ja Rukousklinikkatyön 
perusteita, keskustelemme ja harjoittelemme ruko-
usta käytännössä.
Koulutus sopii jokaiselle rukouksesta kiinnostu-
neelle ja sen jälkeen voi hakea Rukousklinikkatyö-
hön. Koulutus sopii kuitenkin jokaiselle aiheesta 
kiinnostuneelle, eikä velvoita mukaantuloa.

Healing Room -koulutusryhmä kokoontuu
Klaukkalan kirkolla 
maanantaisin  19.9., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11.,
23.1., 4.2. (la) ja 20.2. 

Os. Ylitilantie 6, 01800 Klaukkala

50 €/osallistuja. 
Työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 35 €/hlö. 
Maksu suoritetaan kurssin alussa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:healingroom.
nurmijarvi@healingrooms.fi Paula Haverinen p 050 
339 5054, Hanna Alava p 040 760 2607

Järj. Healing Room Finland ry AL

Kino-Juha
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi

Puh. 041 518 9490
www.kinojuha.com

N

U
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59 Klaneetti 2010Nurmijärven Kotiseutulehti

Puh. 09-276 6730
www.nla.fi

2010

Taskutietoa
Nurmijärveltä

www.nurmijärvi. 

tilastoesiteSUOMI2010.indd   1 14.6.2010   14:57:30

Lähivakuutusyhdistys
Keski-Uusimaa
Keskustie 4
01900 Nurmijärvi
Puhelin 020 522 4204,

Klaukkalantie 63
01800 Klaukkala
Puhelin 020 522 4215

Lammin Säästöpankki
Kauppanummentie 2
01900 Nurmijärvi
Puhelin 010 441 7080

Klaukkalantie 63
01800 Klaukkala
Puhelin 010 441 7060

Mahlamäentie 2, 01900 Nurmijärvi Puh: 044 704 7749
Palvelemme ark. 7-21, la 8-21, su 10-20
Viirintie, 01800 Klaukkala puh. 09 - 276 4330
avoinna ark. 7-21, la 7-18 su 12-21 (lain salliessa)

N U R M I J Ä R V I

Tavallista parempi Ruokakauppa

Tilaa verkosta, kotiinkuljetus
ti ja to klo 14-18 välillä 
k-ruokakaupat.fi/k-supermarket-nurmijarvi

Parturi-Kampaamo
Johanna Aaltio-Hyvärinen

Myös kotikäynnit
NYT MYÖS KOTISIIVOUSPALVELUT
SEKÄ AVUSTAVAT PALVELUT ESIM. KAUPASSAKÄYNTI YM. 

Puh. 040 520 8995 
Metsäkyläntie 68,

Klaukkala

Nurmijärven
Taksikuljetus

Puh. 0500 400 820

nsp-oy@nsp-oy.com

040 824 5180 taisto.malinen2@pp.inet.fi

SaKoTe
*Sähköasennukset
*Huoneistorempat
* Laatoitukset

UUDENMAAN HAMMASPALVELU
KLAUKKALA, Lepsämäntie 1

NURMIJÄRVI, Keskustie 5

P. 020 741 1420
www.hammaspalvelu.com

Tilauksesta kotileivonnaisia arkeen ja juhlaan!
Pia Jokinen puh. 040-761 6712

www.leivonsulle.net

Tmi Kivi Viitanen
Pihakivetykset
puh. 0400 989 068
www.kiviviitanen.fi

040 7333 043
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Keskusraitti 4, 05200 Rajamäki
Avoinna: ma – pe 6 – 18, la 10 – 16
Puh 09 - 290 1327, 050 - 370 6996
www.cafemuru.fi

Café Muru Oy

www.vaulamo.fi

M & R Vaulamo Oy
Maanrakennus

Tilauksesta kotileivonnaisia arkeen ja juhlaan!
Pia Jokinen puh. 040-761 6712

www.leivonsulle.net

www.imupalvelu.fi

www.roal.fi

Tykkimäentie 15 b 
05200 Rajamäki

Nurmijärven
Taksikuljetus

Puh. 0500 400 820

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Ark. 7-19, la 9-16. Puh. 09 - 3484 7700

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Ark. 8-18, la 9-14. Puh. 09 - 855 3670

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Avoinna ma-pe 8-17. P. 09 855 3670

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-16 P. 09 3484 7700

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Ark. 7-19, la 9-16. Puh. 09 - 3484 7700

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Ark. 8-18, la 9-14. Puh. 09 - 855 3670

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Avoinna ma-pe 8-17. P. 09 855 3670

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-16 P. 09 3484 7700

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Avoinna ma-pe 8-18, la 9-14. P. 09 855 3670

Isännöinti KkK Oy
Isännöinti- ja kirjanpitopalvelut

Puh. (09) 586 4731, 0400 774 782

Viirintie 8, Klaukkala www.isannointikkk.fi

posti@isannointikkk.fi

nsp-oy@nsp-oy.com

040 824 5180 taisto.malinen2@pp.inet.fi

SaKoTe
*Sähköasennukset
*Huoneistorempat
* Laatoitukset

UUDENMAAN HAMMASPALVELU
KLAUKKALA, Lepsämäntie 1

NURMIJÄRVI, Keskustie 5

P. 020 741 1420
www.hammaspalvelu.com

SUORITAMME
-louhintatyöt

-maansiirtotyöt -konetyöt

Ruohosuontie 25, 05200 Rajamäki
puh. 0400 475 620, fax 09 290 3151

setpal.oy@kolumbus.fi

SETPAL OY

www.setpal.fi

Mukana
nuorisotyössä

www.nurmijarvenseurakunta.fi
wwww.korppu.net

Tmi Kivi Viitanen
Pihakivetykset
puh. 0400 989 068
www.kiviviitanen.fi

Kauppakeskus Viiri
Klaukkalantie 55, 01800 Klaukkala

Puh: 044 7575 075

Arkadian
yhteislyseo

www.ayl.fi

Pratikankuja 4, 01900 Nurmijärvi
akikavasto@juhlapalvelut.fi  040 532 8181

johannaparantainen@juhlapalvelut.fi 045 665 9881

Elämäsi Juhlissa

www.plastone.fi

040 7333 043

TILITOIMISTO
Räsänen Oy

Viljelystie 15 D, 01840 Klaukkala
Puh. 010 281 3500

Nurmijärven Yleisurheilu 
ry. järjesti viimekin kesänä 
Nuorten Eliittikisojen osakil-
pailun Klaukkalan urheilu-
kentällä. Kesäkuun puolivälin 
tapahtumassa monet nuo-
ret nurmijärveläiset tekivät 
ennätyksiään, mutta ainoa 
järjestävää seuraa edustanut 
lajivoittaja oli Oskari Lehto-
nen. Hän oli 19-vuotiaiden 
miesten satasella nopein ajal-
la 11,07.

NYU:n Matias Meriläinen 
oli M17-sarjan 3000 metrillä 

toinen omalla ennätyksellään 
9.07,48.

Naisten sarjoissa lähimpä-
nä mitalisijaa nurmijärveläi-
sistä oli Kati Rinnekari, joka 
sijoittui N17-sarjan mouka-
rissa neljänneksi tuloksella 
50,93. 

Nuorten Eliittikisojen Nur-
mijärven osakilpailussa kisa-
si 17–19-vuotiaita yleisurhei-
lijoita kaikkiaan noin 150.

Koko yleisurheilukauden 
2016 kisakatsaus on tämän 
lehden keskiaukeamalla.

Oskari Lehtonen piti pintansa 
Nuorten Eliittikisoissa

Oskari Lehtonen oli Nuorten Eliittikisojen ainoa 
järjestävää seuraa edustanut lajivoittaja. Oskari oli 

ykkönen 19-vuotiaiden miesten satasella.

NYU:n omista edustajista sekä Nelli Kantelinen (vas.) 
että Minja Nurminen kipaisivat Nuorten Eliittikisoissa 

19-vuotiaiden naisten 100 metrillä oman ennätyksensä. 

Pinnoite- ja
sisustusmateriaalien
maahantuonti ja
tukkukauppa.
www.nordstock.fi
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”Yhdessä”-teemalla 10.5. Klaukkalassa 
Unelmien liikuntapäivä tänäkin vuonna!
Unelmien liikuntapäivä on YK:n terveysjärjestö WHO:n Move for Health 
-päivänä järjestettävä tapahtuma. Päivä on myös osa isompaa unelmaa, 
Liikkumisen unelmavuotta 2017 Suomen juhliessa itsenäisyyden 100-vuo-
tista historiaa teemalla ”Yhdessä” (www.unelmatliikkeelle.fi).  
Nurmijärven Yleisurheilu ry. järjestää toista kertaa liikunnallisen tapahtu-
man Klaukkalan urheilukentällä yhteistyössä Nurmijärven Voimistelu ja 
Liikunta ry:n kanssa. Tapahtuma on kaikille yhteinen mahdollisuus nauttia 
liikunnasta.
Urheilukentälle rakennetaan erilaisia voimistelun ja yleisurheilun lajipisteitä. 
Tule haastamaan naapurisi, kaverisi, vanhempasi tai isovanhempasi esim. 
säkkihyppelyssä tai pikajuoksussa. Kokeilkaa yhdessä korkeushyppyä, 
kuulantyöntöä, hyppynaruhyppelyä sekä leikkivarjoa. Koulutetut ohjaajat 

molemmista seuroista auttavat ja opastavat lajisuorituksissa. Yhteisjum-
passa pääsevät kaikki liikkumaan ohjaajien liikkeitä matkien. Tule mukaan 
sanaseikkailuun, jossa arvotaan kaikkien kesken palkintoja. Kentällä myös 
kahvio ja pomppulinna pientä käteismaksua vastaan. Laitetaan yhdessä 
koko kunta liikkumaan! Tervetuloa!

Unelmien liikuntapäivä -tapahtuma 10.5.2017 kello 17–19 Klaukkalan ur-
heilukentällä
Tarkoitettu: Kaikenikäisille, -kokoisille ja -näköisille = KAIKILLE
Järjestäjät: NYU ja NuVoLi
Lisätietoa tapahtumasta lähempänä ajankohtaa www.nyu.fi

Hyödynnä aikasi omalle liikunnalle 
samaan aikaan, kun viet lapsesi 
urheilukouluun. 

Tule sinäkin juoksemaan, hyppimään, 
harjoittelemaan kehonpainoilla yhdessä
muiden vanhempien kanssa. Miksipä ei 
juuri samaan aikaan kuin lapsesi ovat 
urheilukoulussa.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Nurmijärven Yleisurheilun nettisivujen 
kautta www.nyu.fi tai Heli Rinnekari 
(puh.040 7713 158 / 
heli.rinnekari@gmail.com

Nurmijärven Yleisurheilun 
Aikuisten terveysliikunta  kesä 2017

Klaukkalan urheilukentällä
Tiistaisin 17:30‐19:00  kesä‐

elokuussa            
Hinta: 70 € (10krt.)

Ohjaajana toimii 
Heli Rinnekari
Liikuntaneuvoja 
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Pähkinätie 8 01710 Vantaa

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Laatta-Betset OyLaatta-Betset Oy
Valmisbetoni
Ontelolaatat

Valmisbetonin myynti 040 343 4341
www.betset.fi

Ilvestie 2, NURMIJÄRVI
Puh. 040 343 4300

Isännöinti KkK Oy
Isännöinti- ja kirjanpitopalvelut

Puh. (09) 586 4731, 0400 774 782

Viirintie 8, Klaukkala www.isannointikkk.fi

kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

NURMIJÄRVI Kirkonkylä

KLAUKKALA

010 254 2930

010 254 2855

OP-KIINTEISTÖKESKUS Uusimaa Oy

0400 456 232
vihermali@vihermali.fi

Mukana
nuorisotyössä

www.nurmijarvenseurakunta.fi
wwww.korppu.net

Vantaa: Myyrmanni ja Jumbo
Espoo: Sello ja Iso Omena

www.modabronco.fi

JUKKA HIETAKYMI
EKONOMI

Tilintarkastukset
Pratikankuja 3, 01900 Nurmijärvi

Maarakennus Elg Oy
p. 0400 212 502

Kiinteistömaailma
Probitas Oy LKV
Kauppakeskus Viiri, 01800 Klaukkala
Puh. 0207 920 410, avoinna ma-pe 10-19, la 10-15.
nurmijarvi@kiinteistomaailma.fi
Kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh. 0207 920 410, avoinna ma-pe 10-17, la 10-15.

Tiina
Puhakka
040 840 4852

Jukka
Pakkanen
050 505 5619

Kari
Raisaari
040 840 4856

Tiina
Korkeamäki
myyntisihteeri

Kirsi
Salo
040 574 9615

Timo
Ojamäki
040 840 4858

Tarjaliisa
Saviharju
040 723 5458

Anette
Ahokas
040 840 4854

Marika
Kääriäinen
040 840 4865

Markus
Syrjänen
040 720 5340

Rajamäen Apteekki
Urttilantie 1, 05200 RAJAMÄKI

Puh. (09) 290 1328
www.rajamaenapteekki.fi

TILITOIMISTO
Raija Räsänen Oy

Viljelystie 15 D, 01840 Klaukkala
Puh. 879 9077

p. 0400 973 000

0400 456 182

Nummenpääntie 257

mika.vaulamo@netti.fi

M & R Vaulamo Oy

Maanrakennus

Yritystohtori Oy
Puh. 0400 816 944

Picomi Oy

Kotikoivuntie 21 01810 Luhtajoki

040-706 4337 Arto Kurtti
www.picomi.fi

PICOMI
Monipuolista maanrakennusta

P. 0400 212 502  www.maarakennuselg.fi

PAKKASKARKAISU PAKKASKARKAISU

NURMIJÄRVI
WWW.STEN.FI
myynti@sten.fi
Puh.: 0207 434 610
Fax.: 0207 434 629

MUURAME
WWW.KARKAISIMO.FI
myynti@karkaisimo.fi
sales@karkaisimo.fi
Puh.: 0207 434 640

PAKKASKARKAISU PAKKASKARKAISU

NURMIJÄRVI
WWW.STEN.FI
myynti@sten.fi
Puh.: 0207 434 610
Fax.: 0207 434 629

MUURAME
WWW.KARKAISIMO.FI
myynti@karkaisimo.fi
sales@karkaisimo.fi
Puh.: 0207 434 640

w w w . m o n i t o i m i r e n g a s . f i

Monitoimirengas Ky

MONITOIMIRENGAS KY
Ilvesvuorenkatu 5C, 01900 Nurmijärvi,

p. 09 296 6970, 050 440 4195

Avoinna: arkisin 9.00-17.00, la sop.muk.

Rengasmyynti- ja asennus
Autojen käsinpesut

PUH. 010 2310 780, FAX 010 2310 789
pertti.niinikoski@niinikoski.fi

BETONIPUMPPAUS

LAATIKAINEN
BETONIPUMPPAUS

LAATIKAINEN
www.betonipumppaus.f i

www.plastone.fi

SUORITAMME
-louhintatyöt

-maansiirtotyöt -konetyöt

Ruohosuontie 25, 05200 Rajamäki
puh. 0400 475 620, fax 09 290 3151

setpal.oy@kolumbus.fi

SETPAL OY

www.setpal.fi

Ihantolantie 12, Nurmijärvi 
Palvelemme: 
ma-la 7-22, su 10-22 
www.facebook.com/karppala

KARPPALA

Raskaan kaluston
renkaat!

Ruusurengas Oy
Aspinniituntie 80, 01900 Nurmijävi

Mikko 040-670 6668
mikko.nieminen@ruusurengas.eu

www.ruusurengas.fi
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Teksti ja kuvat: 
Matti Hannula 

Nurmijärven Yleisurheilu on 
selkeästi kasvattajaseura, 
kuten useimmat muutkin tä-
män kunnan urheiluseurat, 
lajista riippumatta. 
– Ei kasvattajaseura-status 
ole ollenkaan huono asia, 
korostaa Nurmijärven kun-
nan liikuntapäällikkö Antero 
Lempiö.
– Kun urheilija aikanaan niit-
tää mainetta isommilla aree-
noilla, voi kasvattajaseura 
hyvällä omallatunnolla ottaa 
osan kunniasta: ”Hei, me 
olemme olleet osana pro-
sessia!”

Nurmijärvi tarjoaa yleisur-
heilijoille mainiot harjoitte-
lu- ja kilpailuolosuhteet.

– Liikuntamahdollisuuksia 
kunnassa on muutenkin, eikä 
meillä toisaalta ole sitä ongel-
maa, mitä monessa muussa 
ruuhka-Suomen ulkopuolella 
sijaitsevassa kunnassa on: 
ettei oikein enää olisi sen 
ikäisiä lapsia, jotka tulisivat 
mukaan liikunnallisiin har-
rastuksiin. Meillä heitäkin 
riittää, Lempiö toteaa.

– Sitä paitsi meillä on vi-
reitä urheiluseuroja, joissa 
on myös moninaista toimin-
taa. Kunnan puolesta on toki 
aina kehittämisen varaa sekä 
seurojen toiminnassa että 
etenkin seurojen ja kunnan 
välisessä yhteistyössä. Mutta 
pääsääntöisesti olen tyyty-
väinen siihen, miten Nurmi-
järven päättäjät ovat olleet 
halukkaita panostamaan 
liikuntaan ja urheiluun, hän 
sanoo.

– Pitää muistaa, että rahal-
liset resurssit ovat kuitenkin 
rajalliset.

Yksi Nurmijärven urheilul-
linen ”musta pilkku” katoaa 
syksyllä Klaukkalaan Arkadi-
an yhteislyseon yhteyteen val-
mistuvan uuden liikuntahal-
lin myötä. Valtakunnallisten 
tasojen lippulaiva, seitsemän 
kertaa putkeen SM-mitaleilla 
ollut salibandyseura SB-Pron 

naisten edustusjoukkue, sekä 
seuran juniorijoukkueet pää-
sevät viimeinkin pelaamaan 
kotiottelunsa kotikunnassa. 

– Uuden liikuntahallin 
myötä vuoroja jonkin verran 
vapautuu kunnan muista lii-
kuntasaleista, Lempiö kertoo.

– Mutta pääosa uuden hal-
lin vuoroista menee niihin 
vuoroihin, jotka SB-Prolla 
tällä hetkellä on varattuina 
Nurmijärven ulkopuolisissa 
halleissa.

Uhraukset   
paikallaan
Yleisurheilun harrastaminen 
vaatii itsekuria ja halua yk-
sinpuurtamiseen, vaikkakin 
harjoittelu seurassa tapahtuu 
pääosin isommassa porukas-
sa. Yleisurheilu ei vedä suu-
ria massoja puoleensa, koska 
joukkuelajeissa pääsee kes-
kimäärin helpommalla, näin 
ainakin yleisesti luullaan. 
Silti kunta panostaa vahvasti 
myös yleisurheilupaikkojen 
kunnossapitoon.

– Uhraukset eivät missään 
tapauksessa ole ylimitoitet-
tuja, liikuntapäällikkö Lem-
piö sanoo.

– Ja kun käy katsomassa 
Nurmijärven Yleisurheilun 
järjestämiä kisoja tai kauden 

päättäjäistapahtumaa Pert-
tulan Rientolassa, tulee va-
kuuttuneeksi, että seurassa 
tehdään todella hyvää työtä.

Lempiö huomauttaa lisäk-
si, että esimerkiksi Klauk-
kalan yleisurheilukenttä on 
paitsi Nurmijärven Yleisur-
heilun niin myös koululiikun-

nan ja yksittäisten liikunnan-
harrastajien käytössä. 

– Kentän kunnossapito on 
satsaus erittäin laajan käyttä-
jäkunnan hyväksi. Mutta kah-
den yhtä laadukkaan kentän 
ylläpito kunnassa olemassa 
olevilla resursseilla ei olisi 
käytännössä mahdollista.

Erikoinen kuvio

NYU:n edustajat ovat viime 
vuosina menestyneet mouka-
rinheitossa kansallisellakin 
tasolla.

– Olemme kuntana pyrki-
neet parantamaan lajin har-
joitusmahdollisuuksia, vaikka 
se muiden yleisurheilulajien 
joukossa on harrastajamääril-
lä mitattuna varsin marginaa-
linen, Lempiö toteaa ja myön-
tää samaan hengenvetoon, 
että yksi NYU:n toimintaan 
heijastuva murheenkryyni, 
Klaukkalan ala-asteen alaker-
rassa oleva juoksusuora, pitäi-
si hoitaa kuntoon, jotta se olisi 
paremmin käytettävissä.   

– Peruskorjasimme sen 
aikanaan ihan toimivaksi, 
mutta jostakin syystä siitä on 
muodostunut varasto ja tilan 
käyttömahdollisuudet ovat 
käytännössä olemattomat. Ei 
sen käyttökuntoon saattami-
nen sinällään autuaaksi tee, 
mutta jotakin asialle on tehtä-
vä, sanoo Lempiö ja lähes lu-
paa, että näin myös tapahtuu.

Nurmijärveläisyleisurhei-
lijatkin haaveilevat tietysti 
hallista.

– Yhden kunnan hankkee-

na sellainen ei ole realistis-
ta. Olisiko sitten useamman 
Keskisen Uudenmaan kunnan 
yhteisvoimalla mahdollisuuk-
sia moiseen? aprikoi Lempiö, 
joka on ollut Nurmijärvellä 
liikuntapäällikkönä vuodesta 
1995, mutta kunnan palveluk-
sessa kaikkiaan jo 27 vuotta.

– Meillähän on organisato-
risesti hieman muista kunnis-
ta poikkeava järjestelmä, kun 
liikuntapalvelujen ohjaus-
toimintayksikkö, josta minä 
vastaan, on sosiaali- ja ter-
veystoimen alla, kun taas lii-
kuntapaikkojen hoito on vuo-
desta 2008 lähtien kuulunut 
teknisen toimen alaisuuteen, 
Lempiö kertoo.

– Tietysti meillä on paljon 
yhteistyötä, ja totta kai minun 
tehtävänäni on miettiä ja ke-
hittää kuntalaisten liikuntaa 
yleisellä tasolla mukaan luki-
en liikuntapaikkojen rakenta-
minen ja niiden kunnossapito.

”Nurmijärvi-ilmiö”
Äskettäin julkaistun kansal-
lisen terveystutkimuksen 
mukaan nurmijärveläinen 
aikuisväestö liikkuu vähiten 
vertailussa naapurikuntiin. 
Moinen ”Nurmijärvi-ilmiö” 
huolettaa Lempiötäkin.

– Meidän on yhdessä pai-
kallisten seurojen kanssa 
tehtävä asialle jotakin, hän 
sanoo. 

– Olosuhteista homma ei 
ole kiinni. On esimerkiksi 
löydettävä toimintaa seu-
roissa urheilevien lasten 
vanhemmille siksi aikaa, kun 
heidän jälkikasvunsa harjoit-
telee.

Liikuntapäällikkö Lempiö, 
61, on Hyvinkäältä.

– Olen ollut pienestä asti 
monenlaisessa liikuntatoi-
minnassa mukana: muun 
muassa yleisurheilussa, uin-
nissa, hiihdossa, hän kertoo.

– Koripalloa pelasin sit-
temmin melko korkeallakin 
tasolla. Koripallossa myös 
valmensin ja toimin erotuo-
marina. Laskettelua olen niin 
ikään harrastanut aktiivisesti 
ja toiminut laskettelunopet-
tajanakin. Nykyään ”omin” 
lajini on pyöräily.

Vaikka yleisurheilu ei vedäkään puoleensa massoja samalla lailla kuin eräät palloilulajit, ei Nur-
mijärven kunnan panostus yleisurheilupaikkojen kunnossapitoon ole liikuntapäällikkö Antero 
Lempiön mielestä missään tapauksessa ylimitoitettua.

Nurmijärven liikuntapäällikkö Antero Lempiö:

”NYU:ssa tehdään todella hyvää työtä”

NYU palkitsi marraskuisessa gaalassaan Nurmijärven kunnan vuoden 2016 parhaana yhteis-
työkumppanina. Palkintoa olivat kunnan puolesta vastaanottamassa kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Outi Mäkelä ja liikuntapäällikkö Antero Lempiö. Vasemmalla NYU:n puheenjohtaja 
Jukka Leskelä.

Klaukkalan urheilukentällä
15.6.2017 kello 16.30 alkaen
Suomen terävin 19- ja 17-vuotiaiden kärki 
on paikalla, kun Nuorten Eliittikisat, 
perinteinen kesän huipputapahtuma, käydään 
taas Nurmijärvellä. 
Sarjat edelleen M17, M19, N17, N19.

Tehdään taas yhdessä hieno tapahtuma! 
Tule kokemaan mahtava tunnelma, 
johon pääset parhaiten mukaan tulemalla 
kentälle avustajaksi. 

Lisätiedot: Mikko Pöllänen, 
mikko.pollanen@hotmail.fi, p. 044 598 2220

Nuorten
Eliittikisat
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Kirkolliskokous kokoontui 
syysistuntoonsa 8. – 11. 
marraskuuta Turkuun. Siellä 
käytiin arkkipiispa Kari Mä-
kisen sanoja lainaten häm-
mentävä keskustelu aviolii-
tosta kirkon kannalta. Sen 
sijaan tulevaisuuskomitean 
julkaisemaa mietintöä kirkon 
kehittämisestä pidettiin in-
nostavana.

Uuden avioliittolain aihe-
uttama kysymys kirkossa 
on, voidaanko samaa su-
kupuolta olevat parit vihkiä 
kirkollisesti? Puheenvuoron 
käyttäneiden enemmistön 
mielestä ei voi, vähemmistön 
mielestä voi. 

Molemmat puolet vetoa-
vat Raamattuun. Vihkimistä 
puolustavat vetoavat myös 
ihmisten tasa-arvoiseen koh-
teluun ja kristilliseen rakkau-
teen, vastustajat mm. luo-
miskertomukseen: ”mieheksi 
ja naiseksi Hän loi heidät”.

Varsinainen keskustelu 
syntyi kahdesta kokoukselle 
jätetystä selvityksestä, jotka 
päätyivät siihen, että samaa 
sukupuolta olevia pareja ei 
vihitä. Osan edustajista mie-
lestä estettä vihkimiselle ei 
olisi. 

Keskustelussa käytettiin 
liki 50 puheenvuoroa. 

Edustaja Pekka Simojoen 
sanoja lainaten ”oltiin tiukas-
ti kahta mieltä ja kummatkin 
puolet omissa poteroissaan”.

Kirkkohallitusta pyydettiin 
tekemään selvitys siitä, mitä 
vaikuttaisi, jos kirkko luopuisi 
vihkioikeudesta. Tuntumaksi 
jäi kuitenkin, että suurin osa 
edustajista säilyttäisi vihkioi-
keuden.

Avioasiassa ei mitään 
päätöksiä tehty. Aiheeseen 
varmasti palataan jo kevään 
istuntoviikolla. 

Paljon toiveita on kasattu 
avioasiassa kunnioittavan 
keskustelumallin käyttämi-
seen ja tulosten saamiseen 
sen avulla. 

Hämmennykseen   
monta syytä
Arkkipiispa Kari Mäkinen 
luonnehti avioliittokes-

kustelua hämmentäväksi, 
minkä tunteen monet läsnä 
olleet jakoivat. ”Kun samaa 
sukupuolta olevien avio-
liito on pian mahdollinen, 
olemme tilanteessa, jossa 
emme kirkkona ole ennen 
olleet.” 

Hämmennys ei hänen 
mielestään johdu vain la-
kimuutoksesta, vaan suku-
puolivähemmistön asema, 
tietämyksemme sukupuo-
li-identiteetin synnystä ja 
suhtautumisemme heihin 
on muuttunut. 

”Hekin ovat kirkon tasa-
vertaisia jäseniä”, muistutti 
arkkipiispa. 

Mielipiteiden voimakas 
jakautuminen kahtia kirkol-
liskokouksessa oli kolmas 
hämmennyksen aiheuttaja. 

Seurakuntalaisista  
toimijoita
Iso asia oli tulevaisuusko-
mitean mietintö, josta käy-
tiin pitkä lähetekeskustelu. 
Mietinnössä esitetään toi-
menpiteitä kirkon ja seura-
kuntien hallinnon, talouden 
sekä toiminnan kehittämi-
seksi. Päätöspuheessaan 

arkkipiispa luonnehti mie-
tinnön ehdotuksia siirtymi-
seksi ”kontrollista luotta-
mukseen”.

Komitea peräänkuulut-
taa toimintatavan muutos-
ta. Kirkon on laihdutettava 
organisaatiotaan ja tultava 
ketterämmäksi. Se tarkoit-
taa muun muassa työnte-
kijäkeskeisyyden vähentä-
mistä.

Työntekijöistä tulee 
enemmän toiminnan jär-
jestäjiä ja valmentajia, seu-
rakuntalaisista tekijöitä ja 
toimijoita. Johtavia virkoja 
komitea ehdottaa määräai-
kaisesti täytettäväksi.

Komitea kehottaa poista-
maan kirkon eri tasojen, siis 
kirkkohallitus, hiippakunta 
ja seurakunta, toiminnan 
päällekkäisyyksiä ja ristik-
käisyyksiä. Seurakunta olisi 
edelleen kirkon perusyksik-
kö. Demokratian muodot 
joiltain osin muuttuisivat.

Ekumenia messuissa  
helpottuu
Päätöksiäkin tehtiin, kuten 
että piispat voivat antaa 
ohjeita muiden kristillisten 

kirkkojen jäsenten osallis-
tumisesta meidän kirkkom-
me ehtoolliselle ja miten 
niiden papit voivat saarna-
ta meidän kirkoissamme. 
Käytännössä mahdollisuus 
osallistua ehtoolliselle 
laajenee ja ekumeeninen 
kanssakäyminen helpot-
tuu. (ekumenia = kristillis-
ten kirkkojen yhteistyö)

Arkkipiispan vaalissa 
muiden hiippakuntien valit-
sijoiden painoarvo kasvaa 
arkkihiippakuntaan (Turku) 
verrattuna. Valitsijoiden 
enemmistö tulee edelleen 
kuitenkin arkkihiippakun-
nasta.

Kirkon budjetti ja toimin-
tasuunnitelmat vahvistet-
tiin. Seurakuntien kannalta 
merkittävää on keskusra-
hastomaksun pienenemi-
nen.

Markku Jalava
kirkolliskokousedustaja

Kirkolliskokouksella syysistunto
Avioliittokeskustelu hämmensi, 
tulevaisuuskomitea innosti

VUOKRATAAN
KOKOUS- JA JUHLATILAA

Punatorpan Kerhohuoneelta
Punamullantie 9, Nurmijärvi

Juhlavalmius 80 hengelle.

Tied. p. 879 3196, 250 4480, 050 550 2669.
Nurmijärven Sosialidemokraatit ry.

Nykyaikaiset kokousvalmiudet

ma - pe 7 – 18, la 8 - 15

JALKAHOITOLA
HILPEÄT JALAT

Marjo Valajärvi

Puh. (09) 2504 087
Avoinna ma, ti, ke, pe 9 – 17

tai sop. mukaan
Teen myös kotikäyntejä.

Keskustie 3, Nurmijärvi kk
torin vieressä, ent. linja-autoasema

Parturi-Kampaamo
Johanna Aaltio-Hyvärinen

Myös kotikäynnit

Metsäkyläntie 68
01800 Klaukkala

Puh. 040 520 8995

Kokouksen aikana vaihdetaan tiivisti mielipiteitä ja neuvotellaan asialistalla olevista 
asioista. Vas. kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja vs. johtava perheneuvoja Kirsi 
Hiilamo.

Uudet virret tutuiksi!

Tule laulamaan uusia virsiä virsikir-
jan lisävihkosta. Laulutuokio joka 
sunnuntai ensimmäisestä adventista 
alkaen, ennen messua klo 9.15–9.45  
Nurmijärven kirkossa.
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Nurmijärven 
Kunniakierroksen 
tavoitteena 30 000 euroa
Kunniakierroksella kerätään varoja suomalaiselle nuorisoyleis-
urheilulle ja ennen kaikkea yleisurheilun seuratoiminnalle. Yli 
200 paikallisen urheiluseuran ja Suomen Urheiluliiton yhteinen 
liikunta- ja varainhankintaprojekti järjestetään taas eri puolella 
Suomea touko-elokuun välisenä aikana. 

Nurmijärven Kunniakierros-tapahtuman järjestää 
Nurmijärven Yleisurheilu tiistaina 30.5.2017 

Klaukkalan urheilukentällä kello 18.00 – 20.00. 
Kunniakierroksen tuotosta lähes 85 % käytetään lasten ja nuorten liikunnan 
tukemiseen. Kunniakierrokseen osallistuva henkilö hankkii itselleen vähin-
tään yhden ja mieluiten useamman tukijan, jotka lupautuvat maksamaan 
haluamansa tukisumman. Tapahtumaan voivat osallistua myös muut kuin 
seuran jäsenet. Tukijoina voivat olla yksittäiset henkilöt, yritykset tai yhtei-
söt. Tuen voi antaa joko kertamaksuna tai kierrosmaksuna juostujen kier-
rosten perusteella. Pienin laskutettava tukisumma on joka tapauksessa 15 
€. Tukisummat laskutetaan tapahtuman jälkeen, ja tätä varten tukija antaa 
omat laskutustietonsa viralliselle keräyslistalle. Käteistä rahaa ei saa ottaa 
vastaan. Lasku on mahdollista saada sähköpostitse pdf-muotoisena, mutta 
myös perinteinen laskutusosoite tarvitaan sähköpostin rinnalle. 

Nurmijärven Yleisurheilu käyttää Kunniakierroksen keräystuoton nuorten 
urheilijoiden valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminnan kulujen kattamiseen. 
Tänä vuonna seuran tavoitteena on ensi kertaa saavuttaa 30 000 euron ko-
konaistulos. Tämän tavoitteen saavuttamisessa koko seuraväen panos on 
tärkeä, mutta yhtä tärkeää on tulla mukaan tapahtumaan ja nauttia joukolla 
tunnin kuntoilusta joko kävellen tai juosten. Tänäkin vuonna kunniakierros 
on osa päivän urheilukoulua, ja luvassa on hauskaa tekemistä urheilukou-
lulaisille. 

Tapahtuman aikataulu: 
Klo 17.45–18.30 Kunniakierrokselle ilmoittautuminen ja keräyslomakkeiden vastaanotto 
Klo 18.10 Yhteisverryttely kaikille osallistujille urheilukoulun vetäjien johdolla 
Klo 18.30 Urheilukoululaisten välinen sukkulaviesti
Klo 18.45 Kunniakierroksen lähtölaukaus 

Urheilukoululaisilla on mahdollisuus muutaman kierroksen jälkeen siirtyä ohjattuun urheilukou-
luun ja lajikokeiluihin tai jatkaa urheilukentän kiertämistä kunniakierroksen tahtiin 
Klo 19.45 Kunniakierroksen päätöslaukaus  

Keräyslistoja voi noutaa urheilukouluista sekä harjoitusten vetäjiltä, joille ne voi myös palauttaa. 
Keräyslistoja saa myös soittamalla Lauri Laineelle 040 335 5501 tai sähköpostitse 
lauri.laine74@gmail.com. Keräyslistat palautetaan viimeistään tapahtumapaikalle 30.5.2017 
Klaukkalan urheilukentällä. Tapahtumaan on hyvä tulla paikalle viimeistään klo 18. 

Lisätietoja myös: 
http://www.nurmijarvenyleisurheilu.fi ja http://www.kunniakierros.fi/

Sarjat ja lajit:
• Tytöt ja pojat 2013, 2012 ja 2011 syntyneet:  

40 m ja pituus
• Tytöt ja pojat 2010 ja 2009 synt: 40 m ja 

pallonheitto
• Tytöt ja pojat 2008 synt: 40 m ja kuula
• Tytöt ja pojat 2007 synt: 60 m ja kuula 
Sarjat ovat erikseen tytöille ja pojille sekä erikseen kullekin 
syntymävuodelle. Osallistua voi joko yhteen tai kahteen lajiin.  
Vuonna 2014 tai myöhemmin syntyneet toivotamme 
tervetulleeksi tulevina vuosina. 

Ilmoittautuminen  
Pe 19.5. klo 20.00 mennessä sähköpostilla 
hippo@nurmijarvenyleisurheilu.fi. llmoita sukunimesi, 
etunimesi ja sarjasi (T/P+ syntymävuosi) ja lajit,  
joihin osallistut. 
Ilmoittautuminen vahvistetaan. Jos et saa vastausta 
2-3 päivän sisällä, ota yhteys Tapani Markkulaan  
tapani.markkula@kolumbus.fi tai 045 208 6121.  

Tervetuloa iloiseen yleisurheilutapahtumaan Nurmijärven Klaukkalaan! 
Mukaan on kutsuttu myös Hanna Hippo. 

Kentällä ei voi enää kilpailupäivänä ilmoittautua. Kaikki osallistujat 
palkitaan, lisäksi jokaisen lajin kolme parasta saavat Hippo-mitalin. 
Ei osanottomaksua. Vapaa pääsy. Kilpailun järjestävät Keski-
Uudenmaan Osuuspankki ja Nurmijärven Yleisurheilu. 

Lisää Hippo-kisatietoa osoitteesta  
www.nurmijarvenyleisurheilu.fi

30.

Kilpailukutsu 

-kisoihin
tiistaina 23.5.2017 kello 17.30 Klaukkalan urheilukentällä, Kuntotie 3

www.rafla.org

hoitolaitos oy

- Fysioterapia
- Hieronnat, liikehoidot
- Nivelmobilisoinnit
- Lymfaterapia
- Syvä- ja pintalämmöt
- Yksilö- ja ryhmäjumpat
- Yksilölliset tukipohjalliset

Huom!
Myös

nettiajanvaraus
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Nuorisovalmennusta uudistetaan 
kaudelle 2015-2016. Uudistusten 
tavoitteena on lisätä halukkaille 
nuorille harjoitusmääriä ja taata 
harjoitusten korkea laatu. Harjoituk-
set tullaan toteuttamaan useamman 
valmentajan yhteisvoimin ja yhdis-
tämällä harjoituksia vanhempien 
urheilijoiden kanssa. Näin pystym-
me tarjoamaan urheilijoillemme tar-
peeksi harjoituksia niin määrällisesti 
kuin laadullisestikin. Valmentajien 
yhteistyö takaa sen, että he pystyvät 
keskittymään niihin harjoituksiin, 
joita he vetävät ja harjoitusten laatu 
pysyy hyvänä. 

Syksyllä kun harjoitukset alkavat, 
tullaan keskittymään hyvin pitkälle 
määrälliseen harjoitteluun. Harjoi-
tuksissa tullaan juoksemaan, loikki-
maan, tekemään koordinaatioita ja 
vastaavia harjoitteita suuria määriä 
alhaisilla tehoilla. Harjoituksia tul-
laan pitämään paljon ulkona niin 
kauan kuin kelit sen sallivat ja vasta 
sen jälkeen siirrytään sisälle. Yhtenä 
isoimmista painopisteitä harjoitte-
lussa tulee olemaan juokseminen. 
Harjoituksissa tullaan juoksemaan 
paljon määrällisesti ja siihen keski-
tytään myös oheisharjoituksilla, ku-
ten koordinaatioilla ja aitakävelyillä. 
Harjoittelu on kuitenkin vielä tässä 
vaiheessa ottelupohjaista, eli tulem-
me harjoittelemaan kaikkia lajeja ja 
niissä tarvittavia ominaisuuksia. Itse 
lajiharjoitteluun siirrymme pääasi-
assa talvella vasta, kun syksyllä on 
ensin rakennettu pohjaa perushar-
joittelulla.

Yhteisten harjoitusten lisäksi ha-
lukkaille tullaan tekemään myös 
henkilökohtaiset harjoitusohjelmat 
ja harjoittelua tullaan seuraamaan 
urheilijoiden itse pitämillä harjoi-
tuspäiväkirjoilla. Yleisurheilun har-
joitteluun kuuluu myös itsenäinen 

tekeminen ja harjoitteluun sitou-
tuminen. Jos urheilija haluaa, että 
hänelle tehdään henkilökohtainen 
harjoitusohjelma, sitoutuu hän sil-
loin myös toteuttamaan sitä. Yhteis-
harjoituksiin on myös mahdollista 
osallistua ihan harrastus mielessä. 
Onhan yleisurheilu kattava harras-
tus, joka tukee muita urheilulajeja ja 
terveellisiä elämäntapoja. 

Nuorisovalmennusryhmä
Talvikausi 21.9-30.4.2016
Ryhmä on tarkoitettu 2003-1999 
-syntyneille tytöille ja pojille. Voit 
osallistua 2-4 harjoitukseen viikossa.  
Ryhmät Vastuuvalmentajat vastaavat 
yksittäisen harjoituksen sisällöstä.

Harjoitusajat ja -paikat   

Maanantai klo 17.00-19.00,
Klaukkala juoksusuora
- juoksutreenit / koordinaatiot
Vastuuvalmentaja: Maarit Vaittinen

Tiistai klo 19.00-21.00, 
Keuda Nurmijärvi
- kuntopallo, loikat, puntti
Vastuuvalmentajat: 
Hannu Rinnekari (heittoryhmä), 
Toni Asikainen, Ari Ketomäki. 
Huom! Juoksuporukka pyrkii olemaan 
ulkona mahdollisimman pitkään en-
nen kuin siirtyy Keudaan (treenit 
Klaukkalan yu-kentällä)
  
Torstai 17.00-19.00, 
Keuda Nurmijärvi
- kuntopiiri, loikat, kuntopallo, 
koordinaatiot, levytanko 
(ohjelman mukaan)
Vastuuvalmentajat: Ari Ketomäki, 
Lauri Laine
  
Lauantai aamupäivä (syys-loka-
kuu), Parkkimäki, Nurmijärvi
- Pk - lenkki, minuuttivedot, mäki-
loikat
Vastuuvalmentajat: 
Toni Asikainen, Juha Huppunen
  
Lauantai aamupäivä, (marras
kuusta alkaen) Liikuntamylly, 
Helsinki
-Määräintervallit, lajiharjoitukset ja 
-tekniikka
Vastuuvalmentajat: 
Toni Asikainen, Juha Huppunen

Sunnuntai 13.00-15.00, 
Rinnekarin heittopaikka
- heittoharjoittelu (ryhmäjaot 
kokemuksen mukaan, sovitaan 
erikseen)
Vastuuvalmentajat: 
Hannu Rinnekari, Ari Ketomäki 

Yhteydenotot ja tiedustelut
Ari Ketomäki 040 500 9312, 
ari.ketomaki@hslgroup.fi

Nuorisovalmennus 2015-2016
20  LEHTI

Oli taas virallisten ja en-
nestään jo niin suosittujen 
Rajamäen Kyläpäivien 
vuoro, joita vietettiin elo-
kuun lopulla.

Tapahtumapaikkaa oli joudut-
tu pienentämään uimahallin 
peruskorjauksen vuoksi, mutta 
se ei mielestäni ihmismäärään 
suuresti vaikuttanut. Ihmis-
ten kasvoilta heijastui iloisuus 
ja paikkakuntalaisista näkyi 
kuinka tärkeä tapahtuma tämä 
heille oli.

S.E.Mäkinen oli tuonut ta-
pahtumaan autokuormalli-
sen uusia autoja ja lähellä oli 
moottoripyöriä näytillä oman 
kylän H.D pajan puolesta.

Paikalla oli entuudestaan 
tutut eduskunta puolueiden 
kojut ja tietenkin Nurmijär-
ven oma kansanedustaja Outi 
Mäkelä.

Nuoret ja vähän varttu-
neemmatkin kerääntyivät 
kuulemaan kun Tuomas Kau-
hanen villitsi tutuilla kappa-
leillaan yleisön. Tunnelma oli 
iloinen ja mukaansa tempaa-
va.

Perheen pienimmillekin 
löytyi ohjelmaa kun paikalla 
oli aasi ja useampi kotieläin. 
Rajakaareen oli järjestetty 
temppurata ja taidetyöpaja.

Kaiken kaikkiaan kyläpäi-
vät olivat mielestäni onnis-
tuneet ja kaikille löytyi jotain 
mieluista katseltavaa ja teke-
mistä.

Tuomas Nokkala

Tuomas Kauhanen oli kyläpäivien pääesiintyjä.

RAJAMÄEN KYLÄPÄIVÄT

Taidetta hyötyajoneuvossa. Mukana olivat jälleen myöskin lasten suosikit 
eli monenlaiset eläimet.

Moottoripyörät kiinnostivat.

Kyläpäivät keräsivät jälleen suuren joukon paikalle.

pe-putkirengas@kolumbus.fi

 

 

● aloittavat yritykset,  
   Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry. puh. 010 4405 130 

● liiketoiminnan kehittäminen, Keski-Uudenmaan Kehittä-  
   miskeskus eli Keuke puh. 050 341 3210 

 

www.nurmijarvi.fi

Ota yhteyttä, kun tarvitset yritysneuvontapalveluja: 

Elinkeinotoimi – aktiivisesti mukana

Ota yhteyttä kunnan elinkeinotoimeen tai tutustu tarjon-
taamme: www.nurmijarvi.fi/yrittaminen, www.ilvesvuori.fi

● kun tarvitset tonttia tai toimitiloja

● kun yritykselläsi on kehittämistarpeita

Yrityspalvelupiste Vinkki

keksinnöt ja innovaatiot, ThinkSuomi puh. 045 157 665  ●

 

0

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Ark. 7-19, la 9-15. Puh. 09 - 3484 7700

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Ark. 8-18, la 9-14. Puh. 09 - 855 3670

PAIKALLINEN PALVELEE!
NURMIJÄRVEN JÄTEHUOLTO

Saostus- ja
umpikaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset
Pienpuhdistamot

www.jattari.com

Puhelin
Faxi

(09) 276 4433
(09) 2764 2222

Jussilantie 3
05200 RAJAMÄKI

● työkaluja rekrytointiin ja osaamisen kehittäminen, 
Uudenmaan Te-toimisto puh. 0295 040 155 

 Nurmijärven Hierontapalvelu
 Timanttiporaus Oy Sanna Hyvämäki 
 Pekka Hyvämäki Kuonomäentie 1, 2krs
 Kylmänojantie 253, 01800 Klaukkala
 01900 Nurmijärvi 
 040-771 2154 0400-516 463
Työkokemusta yhteensä yli 55 vuoden ajalta.

Maarakennus Elg Oy
p. 0400 212 502

www.maarakennuselg.fi

Kino-Juha
Keskustie 7, 01900 Nurmijärvi

Puh. 041 518 9490
www.kinojuha.com

SUORITAMME
-louhintatyöt

-maansiirtotyöt -konetyöt

Ruohosuontie 25, 05200 Rajamäki
puh. 0400 475 620, fax 09 290 3151

setpal.oy@kolumbus.fi

SETPAL OY

www.setpal.fi

Yrittäjäntie 10, 01800 Klaukkala
Ark. 7-19, la 9-16. Puh. 09 - 3484 7700

Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Ark. 8-18, la 9-14. Puh. 09 - 855 3670

www.vaulamo.fi

M & R Vaulamo Oy
Maanrakennus

Taksiliikenne Laurila Oy 
Puh. 045-6357751 (1+6+pyörätuolimahdollisuus)  615
 045-6357752 (1+6) 629
 045-6357753 (1+6) 891
Toimisto: 045-3263682     Taksiautoilua vuodesta 1966

Autot

Yritystohtori Oy
Puh. 0400 816 944

Mukana
nuorisotyössä

www.nurmijarvenseurakunta.fi
wwww.korppu.net

VIRKKI T KY
Hannu Haapakorpi

Timo Virkki
040 515 3430

040 529 4891
Lokakuljetukset

MONITOIMIRENGAS KY
Ilvesvuorenkatu 5C, 01900 Nurmijärvi,

p. 09 296 6970, 050 440 4195

Avoinna: arkisin 9.00-17.00, la sop.muk.

Rengasmyynti- ja asennus
Autojen käsinpesut
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Pähkinätie 8 01710 Vantaa

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Laatta-Betset OyLaatta-Betset Oy
Valmisbetoni
Ontelolaatat

Valmisbetonin myynti 040 343 4341
www.betset.fi

Ilvestie 2, NURMIJÄRVI
Puh. 040 343 4300

Isännöinti KkK Oy
Isännöinti- ja kirjanpitopalvelut

Puh. (09) 586 4731, 0400 774 782

Viirintie 8, Klaukkala www.isannointikkk.fi

kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

NURMIJÄRVI Kirkonkylä

KLAUKKALA

010 254 2930

010 254 2855

OP-KIINTEISTÖKESKUS Uusimaa Oy

0400 456 232
vihermali@vihermali.fi

Mukana
nuorisotyössä

www.nurmijarvenseurakunta.fi
wwww.korppu.net

Vantaa: Myyrmanni ja Jumbo
Espoo: Sello ja Iso Omena

www.modabronco.fi

JUKKA HIETAKYMI
EKONOMI

Tilintarkastukset
Pratikankuja 3, 01900 Nurmijärvi

Maarakennus Elg Oy
p. 0400 212 502

Kiinteistömaailma
Probitas Oy LKV
Kauppakeskus Viiri, 01800 Klaukkala
Puh. 0207 920 410, avoinna ma-pe 10-19, la 10-15.
nurmijarvi@kiinteistomaailma.fi
Kauppanummentie 2, 01900 Nurmijärvi
Puh. 0207 920 410, avoinna ma-pe 10-17, la 10-15.

Tiina
Puhakka
040 840 4852

Jukka
Pakkanen
050 505 5619

Kari
Raisaari
040 840 4856

Tiina
Korkeamäki
myyntisihteeri

Kirsi
Salo
040 574 9615

Timo
Ojamäki
040 840 4858

Tarjaliisa
Saviharju
040 723 5458

Anette
Ahokas
040 840 4854

Marika
Kääriäinen
040 840 4865

Markus
Syrjänen
040 720 5340

Rajamäen Apteekki
Urttilantie 1, 05200 RAJAMÄKI

Puh. (09) 290 1328
www.rajamaenapteekki.fi

TILITOIMISTO
Raija Räsänen Oy

Viljelystie 15 D, 01840 Klaukkala
Puh. 879 9077

p. 0400 973 000

0400 456 182

Nummenpääntie 257

mika.vaulamo@netti.fi

M & R Vaulamo Oy

Maanrakennus

Yritystohtori Oy
Puh. 0400 816 944

Picomi Oy

Kotikoivuntie 21 01810 Luhtajoki

040-706 4337 Arto Kurtti
www.picomi.fi

PICOMI
Monipuolista maanrakennusta

P. 250 3587, 0400 459 896, 040 523 4336

Nurmijärven
Taksikuljetus

Puh. 0500 400 820
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Unelmien liikuntapäivässä 
ei nähty ryppyjä otsassa
Nurmijärven Yleisurheilu ry. järjesti 10. toukokuuta, 
WHO:n Move for Health -päivänä, yhdessä Nurmijärven 
Voimistelu ja Liikunta ry:n kanssa Klaukkalan urheiluken-

tällä Unelmien liikuntapäivän. Se on tapahtuma, jossa 
kaikenikäisillä ja -kokoisilla on mahdollisuus nauttia lii-
kunnasta.
Urheilukentälle oli rakennettu erilaisia voimistelun ja 
yleisurheilun lajipisteitä. Tapahtumassa pystyi muun 
muassa haastamaan kaverinsa – ja miksipä ei naapu-
rinsakin – esimerkiksi säkkihyppelyssä. Unelmien liikun-
tapäivässä oli myös mahdollisuus kokeilla muun muassa 
korkeushyppyä, keihäänheittoa ja hyppynaruhyppelyä. 
Koulutetut ohjaajat molemmista seuroista auttoivat ja 
opastivat. Yhteisjumpassa kaikki pääsivät liikkumaan 
ohjaajien johdolla. Sanaseikkailuun osallistuneiden kes-
ken arvottiin palkintojakin. Kahviosta sai ostaa rahalla, ja 
pomppulinnaankin pääsi pientä maksua vastaan.

Parituntinen tapahtuma keräsi taas mukavan määrän 
nurmijärveläisiä liikkumaan vähemmän ryppyotsaisis-
sa merkeissä. Mukava Unelmien liikuntapäivä -meininki 
poiki myös uusia ilmoittautumisia NYU:n urheilukouluun. 

Säkkihyppely oli yksi päivän suosikeista. Lajipisteellä 
oli ohjaajana Venla Kuronen NuVoLista (oik.).

Lapset pääsivät kokeilemaan muun muassa 
pituushyppyä.

Urheilijat ja ohjaajat osallistuivat yhteisjumppaan innokkaasti hymyssä suin.Perheen pienimmille oli tarjolla muun muassa 
leikkivarjo-piste.

Humppaa ja
huumoria

Tarjoamme myös räätälöidyt
yritys- ja yksityistilaisuudet

tarjoiluineen muuntuvissa tiloissamme.
Lisätietoja: www.ruusulinna.net

P. 0400 808 871

Nurmijärvi

Tervetuloa tanssimaan!

www.rafla.org

hoitolaitos oy

- Fysioterapia
- Hieronnat, liikehoidot
- Nivelmobilisoinnit
- Lymfaterapia
- Syvä- ja pintalämmöt
- Yksilö- ja ryhmäjumpat
- Yksilölliset tukipohjalliset

Huom!
Myös

nettiajanvarausMYYTÄVÄNÄ Vähän ajettu moposcootteri
220 e. P. 0451144721
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Palveleva - Paikallinen - Ympäristövastuullinen

Nurmijärven Sähkö Oy
Y-Tunnus 0911384-5

www.nurmijarvensahko.fiKauppanummentie 1 01900 NURMIJÄRVI
Puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207

Oletko jo ONLINE?
Online-palvelussamme asioit silloin kun se itsellesi parhaiten 
sopii. Sähkönkulutus, -sopimukset ja monet muut hyödylliset 
tiedot ovat saatavillasi ajantasaisesti missä ja milloin vain! 

REKISTERÖIDY!
www.nurmijarvensahko.fi

Räätälöityä 
logistiikkaa. 
Tavarat oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan.

www.jt-logistiikka.fi

Valmistaa kerros/omakotitalojen
betoni ja mosaiikkiporras elementit 
yli 20 vuoden kokemuksella.

NURMIJÄRVEN MOSAIIKKITUOTE OY

Ahmatie 7  •  01900 Nurmijärvi

W
W

W
.P

U
U

ST
EL

LI
.F

I
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Lähetä tekstiviesti
PUUSTELLI 522 ETUNIMI 

SUKUNIMI OSOITE 
numeroon 18252

Viestin lähettäminen on sinulle maksuton.

Keskusraitti 4, 05200 Rajamäki
Avoinna: ma – pe 6 – 18, la 10 – 16

Puh 050 - 370 6996

www.cafemuru.fi

Café Muru Oy

AVOINNA MA-PE 11.00 – 18.00

ILVESVUORENKATU 2 01900 NURMIJÄRVI P. 044 3366950

PARKETTI LOUHIO KY
Koivusillantie 33, 01800 Klaukkala

Puh. 0400-456066
parkettilouhio@par.as       www.parkettilouhio.fi

Sauva-,
mosaiikki-,
lauta-,
korkkiparketit

�

�

�

� Asennus-,
hionta-,
sävytys-,
remo tn tityöt

�

�

�

Kaikki lattiatyöt ammattitaidolla
ja edullisesti. Pyydä tarjous!


