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KIITOKSIA OSALLISTUJILLE, YHTEISTYÖKUMPPANEILLE,
TALKOOVÄELLE JA KANNUSTUSJOUKOILLE!
Kymmenennestä Kokkola City Runista on nyt kulunut aikaa jo reilu kaksi
kuukautta. Kiitoksia kaikille osallistujille, teitä oli tänä vuonna 2528. Suurkiitos
myös reippaalle talkooväelle. Mukana oli tänä vuonna kaksitoista urheiluseuraa eri
tehtävissä. Ilman talkooväkeä tapahtuman toteutus olisi mahdotonta. Kiitokset
myös kaikille yhteistyökumppaneille, kuten Kokkolan kaupungille, Soitelle,
KPO:lle. Konttoripisteelle, Kiinteistömaailmalle, Halpa-Hallille, Kokkolan
Energialle ja Pohjanmaan Leipomolle. Kaupungin luvalla saimme tänä vuonna
käyttöön Kalahallin torin laidalta. Infopisteen järjestäminen kalahallin tiloihin oli
meille järjestäjille iso apu. Mukana tapahtumassa oli myös useita oman alansa
ammattilaisia, kuten ajanotossa EQ-timing ja äänentoistosta vastasi Ambient
Audio.

ENSI VUODEN TAPAHTUMAPÄIVÄ ON PERJANTAI 12.5.2017
- PALAUTETTA JA UUSIA IDEOITA KAIVATAAN-

Linkit
www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi

Kokkola City Run 2016
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puhelin 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

City Runin järjestelytiimi kokoontui kesäkuussa käymään läpi mennyttä ja
suunnittelemaan tulevaa. Ensi vuoden tapahtumapäivämääräksi päätettiin
12.5.2017. Myös teidän mielipidettä ja palautetta kaivataan. Mitä uutta toivoisit
KCR:lle? Onko mielessäsi jotain kehitettävää? Tuleeko mieleesi ideoita
oheisohjelmaan
liittyen?
Avaamme
verkkosivuillemme
avoimen
palaute/ideaboxin. Palautetta ja toiveita ensi vuotta varten voi myös laittaa
sähköpostilla osoitteseen minna.saarela@kepli.fi. Paras uusi idea palkitaan City
Runin osallistumisoikeudella.

TULOKSET
Tulokset ovat edelleen luettavissa linkistä https://live.eqtiming.no/25616.
Kilpasarjojen voittajille hienot pokaalit toimitti Palkintokeisari ja
Hypoxi Kokkola lahjoitti voittajille lahjakortit.
Tapahtuman kuvagalleria löytyy osoitteesta
http://www.kepli.fi/kuvagalleriat/kokkola-city-run/.

PERHOSTA MALLIA
Tänäkin vuonna City Runilla nähtiin hienoa yhteishenkeä
ja yhtenäisiä asuja. Mieltä lämmitti erityisesti Perhon
porukka. Yläkoulusta ja lukiosta oli lähdetty liikkeelle lähes
70 henkisen porukan kanssa. Nuorten liikkeelle saaminen
ilahduttaa aina ja Perhon ryhmä huomioitiin hyvin myös
mediassa. Perho on ollut mukana kuukauden kestäneessä
liikunnallisessa #munliike -kampanjassa. Kampanjan aikana
yläkoulun oppilaat pääsivät aktivoimaan ja liikunnallistamaan
koko koulua mm. lentopallo- ja biljarditurnauksin sekä erilaisin
välituntitoiminnoin. Kokkola City Run päätti hienon
kampanjan ja perholaiset ovat päättäneetkin tehdä osallistumisesta
jokavuotisen tavan. Hieno homma! Tästä mallia muillekin.

JÄIKÖ MITALI SAAMATTA?
Juhlavuoden kunniaksi jokaiselle osallistujalle varattiin mitali. Mitalit olivat jaossa maaliintulon jälkeen. Jos mitali jäi
saamatta, ei syytä huoleen, niitä on vielä muutamia jäljellä täällä Keplin toimistolla. Ole rohkeasti yhteyksissä ja hae
omasi.

