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Kunniakierros 
Nurmijärven Yleisurheilun Kunniakierros järjestetään tiistaina 22.5.2012 klo 18-20 Klaukkalan 

urheilukentällä. Kunniakierros on valtakunnallinen Suomen Urheiluliiton organisoima urheiluseurojen 

varainhankintatapahtuma, jolla kerätään vuosittain lähes miljoona euroa suomalaisen yleisurheilun 

nuorisotyöhön. Nurmijärven Yleisurheilu kuuluu keräystulostensa perusteella suomalaisten urheiluseurojen 

parhaimmistoon ja Kunniakierroksen tuotolla on suuri merkitys seuran taloudelle. 
Osallistu sinäkin Kunniakierrokseen. Avaa linkki ja tutustu tapahtumaan ja siihen, miten voit osallistua. 

Mikäli linkki ei aukea, mene seuran Kunniakierrossivuille (nyu.fi – muu toiminta). 

Jäsenrekisterin päivitys 
Seuran jäsenrekisteriä päivitetään jatkuvasti. Toivomme, että sinäkin ilmoittaisit täydelliset yhteystietosi 

seuran jäsenrekisteriä varten. Seuran jäsenrekisterissä on runsaasti vanhentuneita puhelinnumeroita ja 

sähköpostiosoitteita, eivätkä kaikkien osoitetiedotkaan ole ajan tasalla. Asian varmistaminen vie sinulta 

maksimissaan pari minuuttia. Käy täyttämässä tietojen päivityslomake netissä ja saamme päivitettyä tietosi 

100% ajan tasalle. Voit siirtyä tietojen päivityssivulle tämän linkin kautta. Mikäli linkki ei aukene, niin seuran 

nettisivuilta nyu.fi – seura, löydät päivityssivun.    

Ilmoittaudu toimitsijaksi seuran kisoihin 2012 
Nurmijärven Yleisurheilu järjestää tämänkin vuoden aikana useita kilpailuja. Mm. Hippo-olympialaiset, 

Nuorten Eliittikisat, miesten ja naisten pm-kilpailut sekä seuran mestaruuskilpailut vaativat runsaasti 

vapaaehtoisia toimitsijoiksi, kioskiin, läheteiksi ja muihin tehtäviin.  

Myös sinua tarvitaan. Voit helpottaa kisojen pääjärjestäjien taakkaa ilmoittautumalla jo nyt niihin kisoihin ja 

niihin tehtäviin, joihin olet käytettävissä kesän 2012 aikana. Löydät ilmoittautumislomakkeen seuran 

sivuilta nyu.fi – kilpailutoiminta. 

Seura-asujen tilaaminen 
Seuran viralliset verryttely- ja kilpailuasut ovat tilattavissa Sportia Klaukkalan kautta. Käy tutustumassa 

valikoimaan ja jätä tilaus Sportian henkilökunnalle. Maaliskuun tilaus tehdään lähipäivinä, joten ole nopea, 

niin ehdit saada asut kevään ensimmäisiin kisoihin. Seuraava tilaus tapahtuu toukokuussa. Lisätietoa seura-

asuista ja niiden hinnoista löydät täältä. 

Kaipaamme ohjaajia ja tiedotuksesta kiinnostuneita 
Vapaaehtoistyöhön urheiluseuraan mahtuu aina mukaan ja tehtäviä löytyy jokaiselle. Erityisesti kaipaamme 

uusia ohjaajia, joille myös tarjoamme koulutuksen. Myös seuran tiedotus kaipaa lisävoimia, joten jos haluat 

auttaa, niin ota yhteys toiminnanjohtaja Lassi Korhoseen 040 709 6037 / lassi.korhonen@sul.fi 

www.nyu.fi 
Noin kuukauden ajan seuran nettisivuille on päässyt nyu.fi – osoitteen kautta. Lyhyempi osoite on 

nopeampi kirjoittaa. Myös www.nurmijarvenyleisurheilu.fi – osoite on edelleen toiminnassa. Huomaathan, 

että seuran sähköpostiosoitteet ovat edelleen nurmijärvenyleisurheilu.fi –päätteisiä. 

Kevään maastojuoksut 

Parkkimäessä juostaan maastojuoksuja jo huhtikuun puolen välin jälkeen. Lue lisää täältä. 

Seurakirjeen linkit löydät seuran nettisivuilta löytyvästä seurakirjeestä. 
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