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Keplin Urheilugaalassa palkittiin vuoden 2013 menestyjiä ja taustahenkilöitä:

PYÖRÄSUUNNISTAJA SAMULI SAARELA VALITTIIN VUODEN URHEILIJAKSI
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry palkitsee vuosittain Urheilugaalan yhteydessä ansioituneita urheilijoita, valmentajia,
seuratyöntekijöitä ja urheiluseuroja ”vuoden valinta” –palkinnoilla, kunniakirjoilla tai kunniamaininnoilla. Palkintojen
kohteena ovat pääsääntöisesti Keplin jäsenseurojen jäsenet. Palkittavia henkilöitä, yhteisöjä ja tapahtumia on yhteensä
42 kappaletta. Uusina palkintoina tänä vuonna jaettiin Veikkauksen Jokeri-palkinto sekä julkistettiin S2B-nuorten urheilun
harrastestipendit. Stipendejä jaettiin ensi kerran vähävaraisten perheiden nuorille urheilijoille. Mukana stipendien saajien
joukossa oli sekä yksilölajien että joukkuelajien lahjakkaita nuoria. Seuraava hakukierros toteutetaan ensi syksynä.
Keski-Pohjanmaan Suunnistus huomioi Kepliä pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä.

KEPLIN VUODEN 2013 VALINNAT, PALKINTO JA PERUSTELUT:
Vuoden urheilija: Samuli Saarela, Kokkolan Suunnistajat
Pyöräsuunnistuksen pitkänmatkan MM-hopea ja keskimatkan MM-pronssia, viestin MM-hopea, SM-hopeaa:
keskimatkalla, pitkämatkalla ja viestissä.
Vuoden nuori urheilija: Lauri Kerminen, Kokkolan Tiikerit
Vuonna 1993 syntynyt, miesten maajoukkueen ykkösliberoksi noussut ilmiömäinen puolustuspelaaja.
Pelannut jo aiemmin nuorten maajoukkueessa. Tiikereiden mestaruuden yksi takuumiehistä.
Vuoden Urheiluakatemiaurheilija: Olga Ahtinen, Kokkolan Yhteislyseon lukio
Toisen kerran jaettava tunnustus, joka myönnetään menestyneelle nuorelle urheilijalle joka hoitaa myös opinnot
esimerkillisesti. Palkinnon myöntää Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia.
Vuoden vammaisurheilija: Jarkko Mylly, Haapajärven Ampumaseura
Jarkko on paralympiaurheilija, joka on saavuttanut mitaleja AM- ja SM-kilpailuista sekä edustanut
Suomea ammunnan paralympialajeissa EM-kisoissa. Ehdolla Rion Paralympialaisiin.
Vuoden veteraaniurheilija: Torsten Ruotsala, Kokkolan Jymy
Voimannoston maailmanmestari Yhdysvaltojen Orlandosta ja Euroopan mestari. Maastavedon ME-tulos
196,5 kg. Yhteistulos MM-kisassa 431,5 kg. Sarja M 70 vuotta alle 66 kg.Torsten on harrastanut voimannostoa lähes 50
vuoden ajan.
Vuoden joukkue: Kokkolan Tiikereiden miesten edustusjoukkue.
Kokkolan Tiikereiden miesten edustusjoukkue saavutti historiallisen lentopallon SM-kullan hienoilla
kevään pudotuspeliesityksillä.
Vuoden valmentaja: Tommi Tiilikainen, Kokkolan Tiikerit
valmensi Tiikereiden edustusjoukkueen keväällä unohtumattoman lentopallobuumin päätteeksi Suomen
mestariksi. Myös alkanut kausi on sujunut mestaruutta puolustavalta joukkueelta sarjan kärkikahinoissa, Suomen Cupkannun voittajana sekä Europelien parissa.
Vuoden nuorisotyö: Kälviän Tarmon painijaosto
Merkittävä työ uuden lajin ja toiminnan kehittämiseksi paikkakunnalla. Harrastajamäärä kasvanut nopeasti jopa 60
harrastajaan. Hyvin organisoitu toiminta houkuttelee uusia lapsia ja nuoria mukaan lajin pariin.
Vuoden terveysliikuntatyö: Keski-Pohjanmaan Suunnistuksen kuntorastit
Suunnistusseurojen järjestämät kuntorasti-tapahtumat tavoittivat kaudella ennätysmäärän kuntoilijoita:
150 tapahtumaa, 18 060 osallistujaa. Lisäksi tarjolla koulutusta vasta-alkajille ja eritasoisia ratoja kunnon ja
taidon mukaan.
Ansioitunut seuratyöntekijä: Petri Kulha, Kokkolan Latu
Pitkäaikainen ja ansioitunut ulkoilun ja kuntoliikunnan puolestapuhuja ja vaikuttaja, Suomen Latu ry:n varapuheenjohtaja
Vuoden maineteko: Niklas Storbacka, Liiga- Jaro
Seuran monipuolisen ja idearikkaan varainhankinnan ansiosta miesten liigajalkapalloilu on mahdollista
Keski-Pohjanmaalla. Muun muassa Toton konsertin organisointi heinäkuun 5. päivä 2013 oli Jarolta

vahva näyttö seuran osaamisesta ja riskinhallinnasta varainhankinnan sektorilla.
Vuoden tiedottaja: Juha Savela, Keskipohjanmaa-lehden urheilutoimituksen esimies
Urheilulla on maakuntalehdessä vahva asema, josta liikunta- ja urheiluväki saa kiittää aktiivista ja asiantuntevaa
urheilutoimitusta. Savela osallistui aktiivisesti Keplin urheiluhistoriatyöryhmän
toimintaan.
Elämänura – palkinto: Tapio Patana, Vetelin Urheilijat
Tapiolla on vuosikymmeniä toiminut Vetelin Urheilijoiden toimihenkilönä; puheenjohtajana, sihteerinä, kilpailujen
järjestäjänä ja muissa vastuullisissa tehtävissä. Mainittavaa myös pitkäaikainen toiminta liikunnan ja urheilun alueellisena
luottamushenkilönä Keski-Pohjanmaan liiton urheiluvaliokunnassa ja erityisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin
kehittämisessä, SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin suunnistusjaoston puheenjohtajana ja jäsenenä. Lisäksi elinikäinen
oma urheilu-ura yleisurheilijana, hiihtäjänä ja ennen kaikkea suunnistajana, josta todisteena ovat monet
veteraanisarjojen SM-mitalit. Vuonna 2013 sarjana oli H75.
Jokeri-palkinto: kunniapuheenjohtaja Erkki Koivisto, Kannuksen Ura
Veikkaus, Valo ja liikunnan aluejärjestöt haluavat yhteistyössä lisätä kiittämisen ja kannustamisen kulttuuria liikunnan ja
urheilun toimialalla. Liikunnan aluejärjestöjen toteuttamissa maakunnallisissa urheilugaaloissa jaetaan nyt ensimmäisen
kerran maakunnalliset Jokeri-palkinnot. Maakunnallinen Jokeri-palkinto jaetaan taustavoimalle, tekijälle tai kumppanille,
joka arjen sankaritekoja tekemällä on ansainnut urheiluväen respectin. Jokeri-palkinnon saaja voi olla yksityinen henkilö
tai yhteisö. Kriteereitä palkitsemiseen ovat; positiivinen asenne tekemiseen, luotettavuus sekä arkiset sankariteot. Jokeripalkinnolla kiitos tekee hyvää: Jokeri-palkinto on arvoltaan 500 euroa. Jokeri-palkinnon hyväntekeväisyyskohteeksi
Koivisto on valinnut Kannuksen Uran pesäpallojaoston junioritoiminnan.

LAJIEN TAUSTAVOIMAT/MAINETEOT:
Jalkapallo: Olga Ahtinen, Gamlakarleby Bollklubb ( GBK),
Suomen Palloliiton valinta, vuoden tyttöpelaaja 2013. Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piirin Vuoden pelaaja 2013.
Paras tyttöpelaaja on pelannut vuoden aikana oman ikäluokan (synt. 1997) ja vuotta vanhemman ikäluokan EMkarsinnoissa sekä Naisten Liigassa GBK:n otteluissa hyvällä tasolla. Hän on kansainvälisessäkin vertailussa
ikäluokkansa parhaimmistoa pelipaikallaan, puolustavana keskikenttäpelaajana. Hänen vahvuuksiaan ovat pelikäsitys,
hyvä ja monipuolinen syöttötaito sekä vahvat johtajaominaisuudet.Olga on pelannut vuoteen 2013 mennessä 18 nuorten
maaottelua. Liigassa 2013 hän pelasi 7 ottelua aloituksessa ja tuli kolmessa ottelussa vaihdosta kentälle. Yksi tehty
maali 2013 Naisten liigassa.
Jääkiekko: Marko Rahikainen, Juniori Hermes
Toiminut pitkään jääkiekossa aikuisten ja nuorten parissa, toimii tällä hetkellä Juniori- Hermeksen valmennuspäällikkönä,
Jääkiekkoliiton Keskimaan alueen tyttöjen koulutus- ja kykykartoitusvastaavana ja Suomen tyttöjen N18 maajoukkueen
toisena valmentajana.
Pesäpallo: Seppo Mustonen, Haapajärven Pesä- Kiilat
Seppo on vahva vaikuttaja niin haapajärvisessä kuin keskipohjalaisessakin pesäpallossa. Keski-Pohjanmaan Pesiksen
johtokunnassa hän on ollut sen perustamisesta lähtien. Lisäksi hän on toiminut Keski-Pohjanmaan Pesiksen
puheenjohtajana vuodet 2009 – 2012

KUNTIEN NIMEÄMÄT VUODEN LIIKUTTAJAT:
Alavieska: Arto Niskanen, Alavieskan Viri
Arto tekee vahva työtä yleisurheilun nostamiseksi koko Keski-Pohjanmaan alueella. Omia valmennettavia eri
paikkakunnilla piirin alueella. Järjestää kilpailutoimintaa Alavieskan Virin yleisurheilujaoston kanssa kesäisin ja talvisin
yleisurheilukerhoa alakouluikäisille. Yleisurheilun viikkokisojen veturi. Kisoihin osallistui viime kesänä keskimäärin 40-60
lasta / kisa.
Vetää nuorten Hiihtäjien ns. WinterSport- tiimin harjoituksia, lajien yhteistyön edistäjä. Hän on mukana urheiluseuran
johtokunnassa ja yleisurheilujaoston puheenjohtajana ja kunniakierrostoiminnan elvyttäjä Alavieskassa. Arto on vahvasti
vapaaehtoiseen seuratyöhön sitoutunut mies. Omat parhaat urheilusaavutukset kiekonheitosta.
Haapajärvi: Veijo Toivonniemi, Haapajärven Karateseura
Veijon pitkäaikainen, aktiivinen ja määrätietoinen seuratyö on vaikuttanut merkittävästi kamppailulajien harrastajien
lisääntymiseen Haapajärvellä. Karateseuran perustajajäsen ja seuran ensimmäinen sihteeri vv.1990-97 ja seuran
puheenjohtajana 1998-2013. Seurassa voi harrastaa Krav Magaa, kuntonyrkkeilyä ja kahvakuulaharjoittelua. Seuran
harjoituksissa opetetaan oikeaoppisesti kamppailulajien tekniikat ja motivoidaan harrastajia määrätietoiseen

harjoitteluun. Veijo opettaa Jokilatvan opistossa kamppailulajeja eri kohderyhmille. Lisäksi Veijo on järjestänyt
paikkakunnalle nyrkkeilyleirejä ja yleisötapahtumia.
Kalajoki: Kalajoen Junkkarien naisjaosto
Naisjaosto on ylläpitänyt Junkkarien hiihtomajaa jo vuosikymmenten ajan. He järjestävät hiihtomajalla perhejuhlia,
yritysten työhyvinvointipäiviä ja muita liikuntatapahtumien tukipalveluita. Vuosittaiset talkootunnit vastaavat yhden
työntekijän vuotuista palkkakustannusta. Tällä liikevaihdolla ja talkootyöllä naisjaosto kattaa hiihtomajan
käyttökustannukset. Lisäksi välillisesti naisjaosto tukee toiminnallaan merkittävällä euromäärällä eri jaostojen lasten ja
nuorten liikunnan harrastus -, valmennus- ja kilpailutoimintaa.
Kannus: Kannuksen Ura, yleisurheilujaosto
Kannuksen Uran yleisurheilujaosto on aktivoinut alle kouluikäiset, lapset ja nuoret vanhempineen ja muut vapaaehtoiset
henkilöt kesän ajan viikoittaisiin ikäkausikisoihin ja muihin yleisurheilukilpailuihin. Lisäksi jäsenmäärältään pienen
jaoston jäseniltä on löytynyt aikaa yleisurheilun harrastus toiminnan järjestämiseen ja valmentamiseen. Liikunnan ilo ja
tekemien on näkynyt kentällä ja pitkäjänteinen työ on tuottanut mm. SM-tason urheilijoita.
Kokkola: West Coast Discgolfers ry,
West Coast Discgolfers ry perustettiin 2011 edistämään frisbeegolfin harrastustoimintaa Kokkolassa. Seura teki
Kokkolan liikuntalautakunnalle aloitteen 18-väyäisen A2-luokana DiscgolfParkista Köykärinmäelle kesäkuussa 2012 ja
lautakunta päätti perustaa tuon väylän.
Seuran kaikki aktiivit aloittivat heti saman kesänä määrätietoisen ja suunnitelmallisen talkootyöurakan. Lukemattomien
talkootuntien jälkeen rata avattiin keväällä 2013 kaikkien kokkolalaisten ja muualtakin tulevien harrastajien käyttöön.
Rata soveltuu yhtä hyvin aloittelijoille kuin vaativammallekin kilpailijalle. Seura järjesti kuluneena vuonna viikkokisoja
sekä Köykärin että Meripuiston radoilla. Lisäksi aktiiviset seuratoimijat järjestivät myös lajikokeiluita ja opastusta kaikille
lajista kiinnostuneille
Lestijärvi: Pekka Sassali, Lestijärven Kiisto
Pekka on toiminut aktiivisesti liikuntatyön parissa Lestijärvellä. Liikunnanopettajan työn lisäksi Pekka on innostanut lapsia
ja nuoria liikkumaan pitämällä heille vapaa-ajan liikuntakerhoja. Lestijärven kunnan liikuntapaikkojen kunnostustalkoissa
ja lähiliikuntapaikan suunnittelussa Pekka oli aktiivisesti mukana. Lestijärven Kiiston tehtävissä Pekka on toiminut myös
vuosia. Oman liikuntaharrastuksen myötä Pekka on innostanut myös muita kuntalaisia liikkumaan mm. lentopallon pariin.
Nivala: Merja Juola, Nivalan Urheilijat
Merja Juola on pitkän linjan liikuntavaikuttaja Nivalassa. Hän on osallistunut nivalalaisten liikuttamiseen aktiivisesti yli
lajirajojen. Merja on ollut vuosia mm. Sisulisä-kilpailuissa viikoittain ja lisäksi vetänyt lauantaisin sisätreenejä talvikaudella
.Hän on aktiivisesti mukana myös jääkiekkotoiminnassa. Merja oli mukana Helsingin Yleisurheilun EM-kisajärjestelyissä.
Perho: Matti Louhula, Perhon Kiri
Matti on toiminut vuosia painin valmentajana ja ohjaajana Perhossa. Painikerhoja toimii lähes jokaisena viikon päivänä.
Perhoon on tullut painimenestystä ja Matilla on riittänyt virtaa myös edelleen kehittää seuran painitoimintaa.
Pietarsaari: Erik Blomström, Jakobstads Simmare- Pietarsaaren Uimarit ry
Elämäntyö uintivalmentajana Jakobstads Simmare - Pietarsaaren Uimareissa. Menestynyt uintivalmentaja, joka
valmentanut uimareita yli 30 vuoden ajan menestyksekkäästi SM-tasolla.
Reisjärvi: Maaselän Latu ry
Maaselän Latu on Reisjärven ja Haapajärven yhteinen yhdistys ja sen pääpaikka on Reisjärvellä. Yhdistys järjesti
syyskuussa 30-vuotisjuhlan merkeissä onnistuneen liikuntatapahtuman, jossa oli osallistujia noin 300 (10 % Reisjärven
väestöstä) ja vastikään koko perheen elämystapahtuman, jossa satakunta osallistujaa. Muutenkin yhdistys on
aktivoitunut toiminnassaan.
Sievi: Mervi Hietaniemi, FysioSport Mervi Hietaniemi Tmi
Mervi Hietaniemi on aktiivinen liikunnallisten tapahtumien ja toimintamallien kehittäjä ja järjestäjä. Hän on avoin uusille
ideoille ja yhteistyökumppaneille. Mervi liikuttaa viikoittain runsaasti sieviläisiä kahvakuulatunneillaan sekä Sievi
Sydänyhdistyksen sydänkerhon jumpissa. Hän on suunnitellut Sievin kunnalle Kunnon Sykettä- terveyttä edistävän
toimintamallin, ja toiminut sen ohjaajana vuosia. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä ja ohjaamassa työikäisten
naisten Naisten klubi-toimintaa.
Toholampi: Hyvinvointikeskus Maunu ry
Yhdistyksen tarkoitus on edistää ikääntyvien ja vanhusväestön hyvinvointia, terveyttä , omatoimisuutta sekä mielekästä
ja täyspainoista elämää. Toiminta on lähtenyt käyntiin todella hienosti ja tavoittanut usean ikääntyvän. Hyvinvointikeskus
edistää hienolla toiminnallaan Toholammin kunnan asukkaiden sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia merkittävästi.
Veteli: Vetelin Naisvoimistelijat
Vetelin Naisvoimistelijat on monipuolinen liikuntaseura, joka liikuttaa veteliläisiä lähes vauvasta vaariin.
Naisvoimistelijoiden tarjontaan kuuluu niin satujumppia kuin 60?+ kuntotrimmiä kuntosalilla. Seura ottaa rohkeasti

tarjontaansa uusia lajeja kuten syvänvedenjumppaa ja kahvakuulaa. Satujumppa- toimintaa tarjotaan myös sivukylien
lapsille.
Ylivieska: Jussi Heikkinen
Pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kasvavan ja monipuolistuvan seuransa Popula Team-90:n puheenjohtajana ja
seuratyöntekijänä. Seuran lajivalikoimassa on jääkiekko, rullakiekko ja salibandy.

Jäsenseurojen järjestämät arvokilpailut ja suurtapahtumat 2013:
Hiihdon Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti 6.1.2013 Himangalla
Järjestäjinä Himangan Urheilijat, Himangan Roima, Himangan Pallo ja Kalajoen kaupunki.
Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot ja nuorten SM-hiihdot 13.-15.2.2013 Pyhäjärvellä
Järjestäjinä Lamminahon Ahto ja Pyhäjärven Pohti.
Moukarin Talvimestaruuskisat 23.2.2013, Kilpailun järjestäjänä Kaustisen Pohjan-Veikot.
Painonnoston SM-kisat Kalajoella 2.-3.3.2013. Kilpailujen järjestäjänä Kalajoen Junkkarit.
Ampumahiihdon nuorten maaottelu Luodossa ja Keski-Pohjanmaan Biathlon Games 15.–17.3.2013 Himangalla
Järjestäjinä Larsmo IF ja Himangan Urheilijat.
Lentopallon SM- finaalisarja 13.–24.4.2013 Kokkolassa, Järjestäjänä Kokkolan Tiikerit.
Keski-Pohjanmaan Maantieviesti 19.5.2013 Kokkolassa, järjestäjänä Kokkolan Veikot.
Pesäpallon piiri-lehdistö-arvo-ottelu 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 20.6.2013 Ylivieskassa
Ylivieska, järjestäjinä Ylivieskan Kuula ja Keski-Pohjanmaan Pesis ry.
Suunnistuksen Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti 25.8.2013Ylivieskassa, Järjestäjänä Ylivieskan Kuula
Suomen Voimisteluliiton Pohjanmaan, Pohjois-Suomen ja Savo-Karjalan joukkuevoimistelun välinesarjojen
aluemestaruuskilpailut sekä show-tapahtuma 3.11.2013, Järjestäjänä Kokkolan Jymy.
Jakostads Gymnastikförening:n 100-vuotisjuhlagaala Pietarsaaressa 16.11.2013.
Järjestäjänä JKG

Lisätietoja:
Kepli/Petri Harsunen, 0400-365 607
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