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ENSI VUODEN TAPAHTUMAPÄIVÄ ON 12.5.2017
Ensi kevään tapahtuman suunnittelu on jo kovassa vauhdissa. Ideointipalavereita
on pidetty. Aika näyttää mitkä ideat toteutuvat ja mitkä eivät  Kaikesta kerromme
teille tulevissa uutiskirjeissä, verkkosivuillamme ja facebook-sivuillamme. Kepli
täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja juhlavuosi näkyy City Runilla tavalla tai toisella.
Vaikka varsinainen palautekysely on jo umpeutunut, edelleen voi laittaa ideoita ja
kehittämiskohteita tapahtumapäällikölle osoitteeseen minna.saarela@kepli.fi tai
soittamalla numeroon 0440 916 074.

UUDET NETTISIVUT
www.kokkolacityrun.fi sivusto on hetkellisesti pois käytöstä, mutta avautuu
uudistuneena 1.11. Kepli on jo uudistanut kotisivunsa ja tapahtumat seuraavat
perässä. City Runin lisäksi myö Urheilugaala ja Jukuleiri saavat omat sivunsa.
Uudet sivut on tehty Jopox alustaan. Jopox on monelle urheiluseuralle tuttu
sivusto. Keplin ja Keplin tapahtumien siirtyminen Jopoxin käyttäjäksi on osa
Keskipohjanmaa mediatalon kanssa tehtyä yhteistyösopimusta.

PALAUTEKYSELY
Verkkosivuillamme oli kesän ja alkusyksyn ajan avoinna palautekysely.
Pääsäntöisesti palaute oli hyvää. Muutamia kehityskohteita, joihin pyritään
löytämään ratkaisu. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvoimme yhden
osallistumisoikeuden ensi vuoden City Runille ja yhden lahjakortin
kehonkoostumusmittaukseen. Arvonta on suoritettu ja voittajille ilmoitettu
henkilökohtaisesti. Kiitoksia kaikille palautetta antaneille.

CITY RUN OSA SUOMI 100 OHJELMAA

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

Kokkola City Run 2017
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puhelin 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

Valtioneuvoston kanslia on 22.9.2016 liittänyt hakijan ”Keski-Pohjanmaan
Liikunta ry” hankkeen "Suomi 100 - Kepli 20: Urheilun ja liikunnan juhlaa KeskiPohjanmaalla" Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.
Hyväksytty juhlavuoden ohjelma näkyy vuoden aikana Urheilugaalassa, Kokkola
City Runilla ja JukuJuku-leirillä. Kaikkiin tapahtumiin mietitään juhlavuoteen
sopivaa sisältöä.

UINTIKESKUS VESIVEIJARI JÄLLEEN MUKANA
Tapahtuman jälkeen on mahdollista peseytyä, saunoa ja käydä uimassa Kokkolan
Uintikeskus VesiVeijarissa (Kaarlelankatu 55, 67100 Kokkola ) kello 20-22.30
välisenä aikana. KCR numerolappua esittämällä pääset virkistäytymään
ilmaiseksi. Allastiloista tulee poistua viimeistään klo 22 ja hallista viimeistään kello
22.30.

DEXAL VIRALLINEN KISAJUOMA
TÄNÄKIN VUONNA
Suomalainen urheiluravinnemerkki Dexal tarjoaa urheilujuomat juoksun
aikana kaikille mukana oleville. Urheilujuoman teho on tieteellisesti todistettu
ja sen merkitys nesteytyksessä ja suorituskyvyn ylläpidossa on kiistaton. Dexal on ylpeä saadessaan olla Kokkola City
Runin virallinen kisajuoma.

