Bingo tauolla
HUOMIO, HUOMIO! Kestilän Kisa-Veikkojen bingo on tauolla
toistaiseksi. Ilmoitamme, kun bingo taas jatkuu.

Erkki jatkaa puheenjohtajana
ja sarjahiihtoasiaa
Tänään pidettiin Kisa-Veikkojen ylimääräinen yleinen kokous,
jossa päätettiin mm. uudesta puheenjohtajasta. Erkki
Helanderia ehdotettiin jatkamaan ja tämä sai kannatusta.
”Erkka” siis jatkaa Kisa-Veikkojen puheenjohtajana.
Kisa-Veikkojen omat sarjahiihdot aloitetaan Maksinharjun
hiihtoladuilla tiistaina 29.1. klo 18.00. Sarjoja on
kaikenikäisille ja hiihtotapa on vapaa. Sarjahiihtojen muut
osakilpailuajankohdat
ilmoitetaan
myöhemmin,
kun
Siikajokilaakson hiihtocupin ajankohdat selviävät.

Palkitsemiset 2018
Luokkaurheilijat (16 v. sarja ja vanhemmat)
A-, B-, C-luokka: Ei luokkatuloksia
Aikuisurheilu (=ent. veteraaniurheilu) Veli Kalaoja SM-maraton
V

Vuoden Kisa-Veikko Maarit Keränen ja Maritta Tuomaala
Kilpailut
Viikkokisat/kotirata 3-ottelu
– kilpailu on koko kesän kestävä kotirata-/viikkokisakilpailu
sarjoissa alle 7-, 9-, 11-, 13-,
15 v.
– kilpailussa huomioidaan vain omissa viikkokisoissa tehdyt
tulokset
– jokaiselta on huomioitu nuorten pistetaulukon mukaan eniten
pisteitä antava yksi juoksu-, hyppy- ja heittolaji
– pistetaulukko on sama kaikissa sarjoissa. Pistevertailussa
eri sarjojen välillä vaikuttaa mm.
heittovälineiden paino ja aitajuoksussa matkat, aitakorkeus
sekä aitaväli, joten
vertailukelpoisia

pisteet

eivät

ole

suoraan

– palkinnon saamisen edellyttää vähintään viiteen kilpailuun
osallistumista ja jokaisessa lajiryhmässä (juoksu-, hyppy- ja
heittolaji) tulee olla tulos
T7
1. Heidi Huovinen 81 p (60 m, pituus, kuula)
P7
1. Aku Kurkinen 345 p (60 m, pituus, moukari)
2. Aleksi Keihäskoski 320 p (60 m, pituus, kiekko)
3. Luukas Knuutinen 264 p (60 m, pituus, moukari)
4. Pekka Huovinen 204 p (300 m, pituus, kuula)
T9
1. Minja Tuomaala 407 p (60 m, pituus, kuula)
2. Aada Tuomaala 308 p (60 m, pituus, moukari)
T11
1. Iida Suorsa 316 p (100 m, 3-loikka, pallo)
T13
1. Milla Tuomaala 670 p (100 m,3-loikka, kuula)

T15
1. Sara Tuomaala 829 p (60 m, pituus, moukari)
2. Elisa Myllyoja 804 p (60 m, 3-loikkka, moukari)
3. Olivia Hämäläinen 702 p (60 m, 3-loikka, kuula)
Osallistumispalkinnot: Aada Huovinen,
Viljami Heikkinen, Mikko Huovinen

Antti

KESTILÄN KISA-VEIKOT
PUHEENJOHTAJAA

Karjalainen,

ETSII

Kestilän Kisa-Veikkojen pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki
Helander on nyt vuosien ansiokkaan uurastuksen jälkeen
ilmoittanut, että haluaa jättää puheenjohtajan tehtävät.
Vuosikokouksessa päätettiin, että uuden puheenjohtajan
valinnasta pidetään ylimääräinen kokous tammikuussa 2019.
Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.
Olisiko Sinulla kiinnostusta ja intoa ryhtyä Kisa-Veikkojen
puheenjohtajaksi tai tunnetko sellaisen, jolla olisi? Ota
yhteyttä kehen tahansa Kisa-Veikkojen johtokunnan jäseneen.
Katso yhteystiedot täältä.

Kisa-Veikkojen vuosikokous
Kisa-Veikkojen vuosikokous pidetään keskiviikkona 5.12. klo
19.oo Kisapirtillä.
Tervetuloa paikalle!

Lisää ainaisjäseniä
Kisa-Veikkojen ainaisjäsenten määrä on tänä vuonna noussut
toistaiseksi
kolmella
henkilöllä.
Luettelo
kunniapuheenjohtajista ja ainaisjäsenistä on täällä.
Etkö vielä ole Kisa-Veikkojen jäsen,
sellaiseksi? Katso täältä vaihtoehdot.

mutta

haluaisit

Kiitämme kaikkia, jotka tukevat Kisa-Veikkojen toimintaa
jäsennyyden muodossa!

Käy Kisa-Veikkojen Facessa
Muista tutustua Kestilän Kisa-Veikkojen Facebook-sivuun:
https://www.facebook.com/kisaveikot. Tykkää sivusta, niin saat
kaikki uusimmat jutut tietoosi nopeasti. Sinne on lisätty
tänään kuvia Siikajokilaakson hiihtocupin viimeisestä
osakilpailusta. Jatkossa kuvia tulee muutenkin enemmän
Facebookin puolelle.

Seuratiedote

Kestilän Kisa-Veikot

Kisa-Veikot kiittää jäseniään ja kaikkia seuratoimintaan
osallistuneita menneestä vuodesta ja toivottaa urheilullista
Uutta Vuotta 2018.
Jäsenmaksut. Seuran toiminta on sen jäsenistössä ja
jäsenmaksut merkittävä osa toimintaa. Jäsenmaksut ovat
entiset, aikuiset 10-, lapset 5- ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa
(ainaisjäseniä seurassa on jo 35).
Jäsenmaksut voi suorittaa tilille FI08 5138 0840 0004 20.
(Virheellinen tilinumero korjattu.)
Laskiaishiihdot
on
Kestilän
merkkitapahtuma.
128.
Laskiaishiihdot järjestetään Laskiaissunnuntaina 11.2. klo
11.00.
Suksinäyttely.

Kokosimme

ja

järjestimme

vuosi

sitten

Kisapirtillä vanhojen urheiluvarusteiden ja -välineiden
näyttelyn. Nyt on tarkoitus täydentää nimenomaan hiihtoon
liittyvää historia-aineistoa. Yksi puuttuva osa suksi/suksisidehistoriaa on ns. rotanloukkuside (suorasankainen).
Jos jollakulla rotanloukut vielä löytyvät, ottaisimme
kiitollisuudella ne kokoelmaan (yht. p.0400-100673). Suksi/sidekokoelma on tarkoitus koota hiihtomajalle.
Lasten ja nuorten urheilukerhot kunnantalon salilla
maanantaisin klo 17.00 – 18.00, varttuneemmat myös
perjantaina. Myös uudet urheilutoiminnasta kiinnostuneet
lapset
ja
nuoret
ovat
tervetulleita
mukaan.
Urheilukerhomaksuna on seuran jäsenmaksu.

Hyvää joulua!
Kestilän Kisa-Veikot toivottaa kaikille oikein hyvää ja
rauhallista joulua sekä onnellista vuotta 2018!

Palkitsemiset 2017
Kilpailukauden 2017 palkitsemistilaisuudessa palkittiin niin
aktiivisia urheilijoita kuin toimijoitakin. Palkinnot
toimitetaan myös niille, jotka eivät päässeet paikalle.
Muutamia kuvia tilaisuudesta näet kuvagalleriasta.
Vuoden Kisa-Veikko: Erkki Tiikkaja
Luokkaurheilijat (16 v. sarja ja vanhemmat)
B-luokka: Valtteri Rantonen
Vuoden nuori urheilija: Olivia Hämäläinen

Kisa-Veikkojen viikkokilpailujen palkitut
Koko kesän kestävä viikkokisakilpailu (3-ottelu), jossa mukaan
lasketaan paras juoksu-, hyppy- ja heittolaji. Nimen perässä
on pistemäärä.

Urheiluliiton lasten kilpailusarjojen mukaiset sarjat 9 – 15
v.
T9
1. Minja Tuomaala 314
2. Ida Suorsa 257
T11
1. Sara Raesalmi 411
2. Roosa Leinonen 363
P11
1. Tomi Tuomaala 518
T13
1 Olivia Hämäläinen 669
2. Milla Tuomaala 600
3. Emma Leinonen 470
T15
1. Elisa Myllyoja 820
2. Sara Tuomaala 810
3. Venla Nurmela 791
P15
1. Konsta Raesalmi 678
Lisäsarjat
T5
1. Heidi Huovinen 30
2. Aada Huovinen 9
P7
1. Aku Kurkinen 242
2. Pekka Huovinen 155

Myös syksyn maastojuoksukisaan osallistuneet palkittiin tässä

yhteydessä. Kisan tulokset näet täältä.
Lisäksi
aktiivisesti
urheilutoimintaan
osallistuneet
urheilijat saivat KKV:n tuotteita palkinnoksi.

