
Kolmessa vuodessa huipulle

Puolustuksen takamies Tuomas Nurmi aloitti  lajin harrastamisen runsas kolme vuotta sitten ja on 
noussut yhdeksi Suomen ykköspelaajista. Hän on malliesimerkki siitä kuinka lahjakkuus vaatii ennen 
kaikkea henkistä sitoutumista harjoitteluun ja pelaamiseen.

Helsinkiläisen  Tuomas  Nurmen  urheileminen  seuratasolla  alkoi  6-vuotiaana 
jalkapallon  ja  koripallon  parissa.  Koripalloon  käytettävä  harjoittelu  vaati  14-
vuotiaana  jättämään  jalkapallon  pelaamisen.  Nurmi  oli  koripallojoukkueensa 
kapteenina  lähes  kymmenen  vuotta  ja  hän  edusti  13-vuotiaana  Team Finlandia 
Biddy Basket -turnauksessa New Orleansissa. 
Nurmi  aloitti  Helsinki  Roostersissa  amerikkalaisen  jalkapallon  Super  Bowl- 
ammattilaisfinaalin innoittamana vuonna 2008.  Keväisten B-nuorten harjoitusten 
syke ei kovaan harjoitteluun tottuneelle Nurmelle ollut kovinkaan haastava, mutta 
lajiin hän tunsi vetoa välittömästi. Koripallo pysyi mukana 17-vuotiaaksi saakka 
amerikkalaisen jalkapallon rinnalla kunnes lopullinen lajivalinta muotoutui. 

2009 Tuomas Nurmi valittiin 19-vuotiaitten maajoukkueeseen ja hän sai tuntumaa 
kansainvälisiin  peleihin  PM-lopputurnauksessa  Tanskassa,  missä  hänet  valittiin 

joukkueen  arvokkaimmaksi  pelaajaksi.  Samaisena  vuotena  hän  tunkeutui  miesten  edustusjoukkueen 
kokoonpanoon ja pelasi Vaahteraliigan finaalissa kulmapuolustajana. 

Kolmantena  vuotena  tapahtui  varsinainen  läpimurto  aikuisten  sarjassa.  Hyvin  sujuneen  talviharjoittelun 
myötä hän nosti tavoitteitaan kaudelle. Vuonna 2010 keväällä Roosters voitti A-nuorten SM-kultaa. Nurmi 
jatkoi kesällä mallikkaita otteitaan Vaahteraliigassa Roostersin aloitusryhmässä. Peliesitykset nostivat hänet 
mukaan  mukaan miesten maajoukkueeseen, jossa Nurmi pelasi aloituskokoonpanossa miesten EM-kisoissa 
Frankfurtissa  lajin  huippumaita,  mm.  Itävaltaa  ja  Saksaa,  vastaan.  Tällä  matkalla  kanadalaiset 
yliopistovärvärit  ottivat  ensimmäistä  kertaa  yhteyttä  häneen.  Kauden  päätteeksi  Tuomas  Nurmi  valittiin  
Vaahteraliigan all stars -miehistöön. 
Syksyisessä perinnemaaottelussa Ruotsia vastaan Nurmi koki ensimmäisen loukkaantumisensa, kun hän sai 
solisluuvamman. Hetken aikaa vaarassa olivat sekä asevelvollisuuden aloittaminen Lahden Urheilukoulussa 
että valintaprosessi IFAF:in World Teamiin. Nurmen onneksi toipuminen ja kuntoutuminen lähtivät nopeasti 
oikealla  radalle.  Maailman  Liiton  all  star  -joukkueen  scouttaajille  voitiin  ilmoittaa,  että  Nurmi  oli 
pelikykyinen.  Ottelufilmien,  testitulosten  ja  erinäisten  lausuntojen  jälkeen  hänet  valittiin  Victor  Sarven  
kanssa  ensimmäisinä  suomalaisina  19-vuotiaiden  Maailman  joukkueen  tähtisikermään.  Tämä  ympäri 
maailmaa koottu joukkue pelasi Texasin Austinissa tammikuussa 2011 ottelun tulevia yliopistotähtiä vastaan. 
Nurmi  pelasi  noin  puolet  puolet  puolustuksen  peleistä  World  Teamin  takamiesten  rotaatiossa  ja  oli  
pelitavalleen uskollinen reagoiden nopeasti tilanteisiin ja pitäen tonttinsa puhtaana. 

Huhtikuussa  2011  Tuomas  Nurmi  suoritti  ensimmäisenä  SAJL:n  urheilijoista  Lahden  Urheilukoulun 
kuudessa  kuukaudessa  ammattilaisurheilijaryhmän  kanssa.  Nurmi 
palkittiin saapumiseränsä parhaana sotilaana.
20-vuotias  takamies  siirtyy  kohti  uransa  kovimpia  haasteita,  kun 
elokuussa  2011  hän  aloittaa  stipendiaattina  Vancouverissa  Kanadassa 
sijaitsevassa Simon Frazer yliopistossa. Joukkue pelaa samassa lohkossa 
USA:n NCAA 2-divisioonan joukkueita vastaan. 

Koripallosta  siirtyminen  amerikkalaiseen  jalkapalloon  oli  Tuomas 
Nurmelle  lopulta  luonteva  lajinvaihto.  Puolustuksen  takamiehenä 
pelaaminen on heittopeleissä paljolti miesvartiointia, johon perusteet saa 
koripallosta. Luontaista Nurmella on kova reagointi tilanteisiin erityisesti 
juoksupelaamisessa. Monipuolinen omatoiminen harjoittelu on pysynyt 
rinnan  lajiharjoittelun  kanssa.  Rauta  on  saanut  kyytiä  Munkkiniemen 
Yhteiskoulun punttisalilla, ja juoksu- ja ketteryysharjoittelu sekä erilaiset 
pallopelit  kuuluvat  viikottaiseen  harjoitteluun.  Viittä  kieltä  sujuvasti 
puhuva  185  cm  pitkä  ja  91  kg  painava  tuleva  suomalainen 
jenkkifudislähetti on todella innoissaan tulevista Vancouverin vuosista.


